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FORMÁLI
Skýrsla óbyggðanefndar kemur nú út í fimmta sinn og tekur til ársins 2007. Birtast
þá á prenti úrskurðir í málum nr. 1–5/2005 á Norðausturlandi (svæði 5 hjá óbyggða
nefnd), sem kveðnir voru upp 29. maí 2007. Nánar tiltekið er um að ræða niðurstöður
óbyggðanefndar í ágreiningi annars vegar íslenska ríkisins og hins vegar gagnaðila
þess um eignarréttarlega stöðu tiltekinna landsvæða í Öxarfjarðarhreppi, Sval
barðshreppi, Þórshafnarhreppi, Skeggjastaðahreppi, Vopnafjarðarhreppi, NorðurHéraði, Fellahreppi og Fljótsdalshreppi. Þess skal getið að úrskurðir þessir hafa verið
aðgengilegir á heimasíðu óbyggðanefndar frá uppkvaðningardegi.
Auk umræddra fimm úrskurða voru helstu verkefni ársins umfjöllun um mál nr.
1–5/2007 á austanverðu Norðurlandi (svæði 6) og undirbúningur mála á vestanverðu
Norðurlandi (svæði 7A). Að því er varðar skipan óbyggðanefndar varð sú breyting
þar á að Halldóri Jónssyni, varamanni, var veitt lausn að eigin ósk og Hulda Árna
dóttir var skipuð í hans stað. Á skrifstofu óbyggðanefndar störfuðu Sif Guðjónsdóttir
framkvæmdastjóri, Kristín María Gunnarsdóttir lögfræðingur, Guðjón Ármannsson
lögfræðingur (lét af störfum snemma árs), og Ingibjörg Marta Bjarnadóttir land
fræðingur, auk tveggja laganema hluta ársins, þeirra Valborgar Steingrímsdóttur og
Þorsteins Magnússonar.
Að því er varðar framvindu verkefna á svæðum 6 og 7 ber þess fyrst að geta
að kröfur fjármálaráðherra, fyrir hönd íslenska ríkisins, um þjóðlendur á austan
verðu Norðurlandi (svæði 6) bárust í nóvember 2006 og kröfur gagnaðila íslenska
ríkisins í mars 2007. Kynningu á heildarkröfum lauk sumarið 2007. Ákveðið var að
skipta svæðinu í fimm mál og fóru fyrstu fyrirtökur fram um vorið. Málin taka til
tiltekinna landsvæða í Grýtubakkahreppi, Svalbarðsstrandarhreppi, Þingeyjarsveit,
Skútustaðahreppi, Aðaldælahreppi, Tjörneshreppi og þess hluta Norðurþings sem
áður tilheyrði sveitarfélögunum Húsavíkurkaupstað og Kelduneshreppi. Þá fellur til
þess svokölluð Krepputunga, en hún var á sínum tíma skilin frá svæði 5 hjá óbyggða
nefnd.
Í mars 2007 tók óbyggðanefnd til umfjöllunar vestanvert Norðurland, (svæði
7), nánar tiltekið landsvæði í sveitarfélögum Eyjafjarðar-, Skagafjarðar- og AusturHúnavatnssýslna, austan Blöndu, ásamt Hofsjökli. Síðari hluta ársins var svæði 7
skipt upp í tvennt og syðri hlutinn (7A) tekinn til umfjöllunar. Fjármálaráðherra,
fyrir hönd íslenska ríkisins, var veittur frestur til ársloka til að lýsa kröfum ríkisins
um þjóðlendur á svæðinu en sá frestur var síðar framlengdur.
Á árinu 2007 voru kveðnir upp í Hæstarétti fimmtán dómar sem vörðuðu tiltekin
þjóðlendumál á svæði 3 (sveitarfélög Rangárvallasýslu og Vestur-Skaftafellssýslu). Í
þremur þessara mála reyndi fremur á reglur um einkamálaréttarfar og málsmeðferð
fyrir óbyggðanefnd en efnislegt mat á eignarréttarlegri stöðu landsvæða. Þetta
eru nánar tiltekið dómur frá 16. janúar 2007 í máli nr. 650/2006 (Skaftártungu
afréttur), dómur frá 31. janúar 2007 í máli nr. 2/2007 (Hólatungur og Borgartungur)
og dómur frá 16. maí 2007 í máli nr. 571/2006 (vestasti hluti Rangárvallaafréttar).
Í síðastnefnda dómnum er áréttuð sú afstaða réttarins að óbyggðanefnd sé bundin
af kröfugerð aðila, hvort heldur er íslenska ríkisins eða annarra, og verði að leysa
úr máli á þeim grundvelli. Mikilvægt er þannig að málsaðilar vandi til kröfugerðar
sinnar fyrir nefndinni.
Í tólf af áðurnefndum fimmtán dómsmálum reyndi á heimildamat og sönnunar
kröfur við úrlausn um eignarréttarlega stöðu landsvæða. Nánar tiltekið er hér um að
ræða þrjá dóma réttarins frá 16. maí 2007, þ.e. í málum nr. 448/2006 (Stórhöfði),
nr. 536/2006 (Hvítmaga) og nr. 24/2007 (Skógafjall); fimm dóma frá 14. júní, þ.e. í
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málum nr. 22/2007 (Þórsmörk og Goðaland), nr. 23/2007 (Steinsholt), nr. 25/2007
(Almenningar), nr. 26/2007 (Merkurtungur) og nr. 28/2007 (Stakkholt) og loks fjóra
dóma frá 4., 11. og 18. október, í málum nr. 27/2007 (Fljótshlíðarafréttur), nr. 99/2007
(Skaftártunguafréttur), nr. 47/2007 (Núpsstaður o.fl.) og nr. 79/2007 (Mörtunga og
Prestbakkajarðir).
Í framangreindum tólf dómum um efnisleg atriði var niðurstaða óbyggða
nefndar staðfest í níu tilvikum en hnekkt í þremur tilvikum. Þannig dæmdi Hæsti
réttur eignarland í Stórhöfða, Skógafjalli og Hvítmögu en óbyggðanefnd hafði úr
skurðað að þar væru þjóðlendur. Önnur af framangreindum landsvæðum voru dæmd
þjóðlendur og úrskurðir óbyggðanefndar staðfestir í meginatriðum.
Sex af framangreindum fimmtán dómum frá árinu 2007 lágu fyrir þegar
óbyggðanefnd kvað upp úrskurði þá sem ársskýrsla þessi inniheldur. Þrír þeirra fjöll
uðu um heimildamat og sönnunarkröfur og urðu óbyggðanefnd tilefni til sérstakrar
athugunar á því hvort ástæða væri til að herða sönnunarkröfur til landamerkjabréfa
jarða. Niðurstaðan var sú að svo væri ekki en um þetta efni er nánar fjallað í kafla
6.1.1. í úrskurðunum fimm.
Frá uppkvaðningu úrskurða vorið 2007 og fram til ársloka gengu í Hæsta
rétti níu dómar í þjóðlendumálum til viðbótar. Úrlausnir réttarins voru annars vegar
fremur til staðfestingar á þeirri niðurstöðu um sönnunarkröfur og landamerkjabréf
jarða sem áður greindi og hins vegar tilefni til athugunar á samhengi eldri og yngri
dóma um eignarréttarlega stöðu tiltekinna afrétta einstakra jarða og/eða stofnana.
Kom þar sérstaklega til athugunar hvort ástæða væri til breytinga á sönnunarmati
óbyggðanefndar í sambærilegum tilvikum. Niðurstaðan var sú að svo væri ekki en
um þetta efni er nánar fjallað í kafla 6.1.3. í úrskurðum frá 6. júní 2008 í málum nr.
1-5/2007 (svæði 6).
Umsjón með útgáfu þessa rits hefur verið í höndum Kristínar Maríu Gunnars
dóttur, lögfræðings og skrifstofustjóra hjá óbyggðanefnd. Færi ég henni bestu þakkir
fyrir framlag hennar.
Reykjavík, 15. desember 2009
Kristján Torfason
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1.

ÚRLAUSNAREFNI, SKIPAN OG AÐILD

Þriðjudaginn 29. maí 2007 er tekið fyrir mál nr. 1/2005, Fljótsdalur og Jökuldalur
austan Jökulsár á Brú, og í því kveðinn upp svohljóðandi
ÚRSKURÐUR
Úrskurð þennan kveða upp Kristján Torfason, formaður óbyggðanefndar, og
nefndarmennirnir Allan V. Magnússon og Sif Guðjónsdóttir.
Aðilar málsins eru: 1
Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins vegna þjóðlendna og jarðanna,
Aðalbóls, Egilsstaða, Kleifar, Skriðuklausturs, Sturluflatar og Þuríðarstaða.
(Andri Árnason hrl.)
Hallgrímur Kjartansson vegna Glúmsstaðasels og Múla.
Dánarbú Þórhalls Björgvinssonar vegna Þorgerðarstaða og Múla.
Gunnþórunn Ingólfsdóttir og Jósef Valgarður Þorvaldsson, Víðivöllum fremri,
vegna Villingadals.
Aðalsteinn Aðalsteinsson, Vaðbrekku, vegna Vesturöræfa
Hallgrímur Þórhallsson og Anna B. Tryggvadóttir (ábúendur) vegna
Skriðuklausturs.
Sveinn Ingimarsson (ábúandi) vegna Sturluflatar og Suðurfells.
Hallgrímur Kjartansson og fleiri vegna Glúmsstaða I–II og Múla.
Gísli Pálsson og Sigurður Ólafsson (ábúendur Aðalbóls) vegna Vesturöræfa.
Fljótsdalshreppur vegna afréttarnýtingar Múla.
Fljótsdalshreppur vegna afréttarnýtingar Suðurfells.
Fljótsdalshreppur vegna afréttarnýtingar Undir Fellum, á Vesturöræfum og
Rana utan marka Skriðuklausturs.
Fljótsdalshreppur vegna afréttarnýtingar Rana og Undir Fellum innan marka
Skriðuklausturs.
(Friðbjörn Garðarsson hdl.)
Prestssetrasjóður vegna Valþjófsstaðar.
(Ólafur Björnsson hrl.)
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2.

MÁLSMEÐFERÐ

2.1. Hlutverk óbyggðanefndar
Hinn 1. júlí 1998 tóku gildi lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda,
þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, sbr. einnig lög um breytingar á þeim, nr. 65/2000,
7/2005 og 19/2006. Lögin kveða á um að starfa skuli óbyggðanefnd sem hafi með
höndum eftirfarandi hlutverk, skv. 7. gr.:
a) Að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk
þeirra og eignarlanda.
b) Að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur.
c) Að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.
Af ákvæði 7. gr. leiðir að gildistaka þjóðlendulaga, nr. 58/1998, og úrskurðir
óbyggðanefndar fela ekki í sér afstöðu til réttinda einstakra aðila yfir eignarlandi eða
hver séu mörk milli eignarlanda og leiða ekki til neinna breytinga þar á.
2.2. Norðausturland tekið til umfjöllunar
Með bréfi, dagsettu 1. mars 2004, tilkynnti óbyggðanefnd fjármálaráðherra þá
ákvörðun sína að taka til umfjöllunar tiltekið landsvæði á Norðausturlandi, sbr. 8., 11.
og 1. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Landsvæði þetta, hið fimmta í röðinni hjá óbyggðanefnd, var að vestanverðu
afmarkað af meginfarvegi Jökulsár á Fjöllum, allt frá Jökulsárósi í Öxarfirði og að
aðalupptökum árinnar í Dyngjujökli. Þaðan er jaðri Dyngjujökuls fylgt þar til komið
er vestur undir Kverkfjöll í Hveradal og þaðan er dregin lína áfram í suður, til skurðar
við línu þá á Vatnajökli sem afmarkar svæðið til suðurs.
Hér ber þess að geta að framangreindum vesturmörkum var síðar breytt að því
leyti að svokölluð Krepputunga, austan Jökulsár á Fjöllum og vestan Kreppuár, var
skilin undan svæðinu, sbr. 8. gr. laga nr. 58/1998. 2
Að austan afmarkast svæðið af farvegi Lagarfljóts, allt frá ósum þess á
Héraðssandi þangað sem Gilsá rennur í það. Síðan fylgja mörk svæðisins Gilsá og
austurmörkum Fljótsdalshrepps við Austur-Hérað, Djúpavogshrepp og Sveitarfélagið
Hornafjörð.
Framangreind afmörkun til austurs endar í Geldingafelli. Þaðan er dregin lína
til suðvesturs inn á Vatnajökul, yfir hnjúk í 1438 m hæð og áfram í Grendil, þaðan í
nafnlausan hnjúk skammt sunnan Grendils, áfram yfir Goðahnjúka og í miðja
Breiðabungu og loks í stefnu á Svíahnjúk eystri til skurðar við framangreind
vesturmörk. Afmörkun á Vatnajökli byggir á markalínum þeim sem samvinnunefnd
um svæðisskipulag miðhálendis Íslands hefur notað við vinnu sína.
Að norðan afmarkast svæðið af hafi.
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Fjármálaráðherra var veittur frestur til 1. ágúst 2004 til að lýsa kröfum um
þjóðlendur á þessu svæði, væri um slíkar kröfur að ræða. Sýslumönnum og
fyrirsvarsmönnum viðkomandi sveitarfélaga, þ.e. Öxarfjarðarhrepps, Raufarhafnarhrepps, Svalbarðshrepps, Þórshafnarhrepps, Skeggjastaðahrepps, Vopnafjarðarhrepps,
Norður-Héraðs, Fellahrepps og Fljótsdalshrepps, var tilkynnt um ákvörðun
óbyggðanefndar og gerð grein fyrir framhaldinu.
Kröfulýsingarfrestur fjármálaráðherra var fyrst framlengdur til 15. október
2004 og síðar til 12. nóvember sama árs og með því orðið við rökstuddri beiðni
ráðuneytisins.
2.3. Lýstar kröfur og kynning
Kröfulýsingar fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins um þjóðlendur á
Norðausturlandi bárust 11. nóvember 2004. Óbyggðanefnd birti tilkynningu um
málsmeðferð á framangreindu svæði og útdrátt úr kröfum ríkisins, ásamt uppdrætti, í
Lögbirtingablaðinu 28. desember 2004, Fréttablaðinu 7. janúar 2005 og
Morgunblaðinu 9. janúar, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998. Skorað var á þá sem
teldu til eignarréttinda á því landsvæði sem félli innan kröfusvæðis ríkisins að lýsa
kröfum sínum fyrir óbyggðanefnd í síðasta lagi 31. mars 2005. Þá kom fram að
yfirlýsingu um kröfugerð og málsmeðferð yrði þinglýst á þær fasteignir á svæðinu
sem skráðar væru í þinglýsingabók og málið varðaði, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr.
58/1998.
Kröfur fjármálaráðherra voru gerðar aðgengilegar almenningi á skrifstofum
sýslumanna á Seyðisfirði og Húsavík, auk sveitarfélaga á kröfusvæðum og heimasíðu
óbyggðanefndar. Þá var málið kynnt í fjölmiðlum.
Frestur annarra til að lýsa kröfum á kröfusvæði ríkisins var framlengdur
lítillega í þeim tilvikum að leitað var eftir slíku með rökstuddum hætti og bárust
síðustu kröfulýsingar í maí 2005.
Gefið var út yfirlit yfir allar lýstar kröfur og þær færðar inn á uppdrátt.
Lögboðin kynning fór fram með því að yfirlit og uppdráttur lágu frammi á skrifstofum
sýslumanna á Seyðisfirði og Húsavík, frá 25. maí til og með 30. júní 2005, sbr. 12. gr.
laga nr. 58/1998. Athugasemdafrestur var til 11. júlí 2005. Framangreind
kynningargögn voru jafnframt aðgengileg á skrifstofum viðkomandi sveitarfélaga,
skrifstofu óbyggðanefndar og heimasíðu óbyggðanefndar. Vakin var athygli á
kynningunni í fjölmiðlum. Engar athugasemdir bárust fyrir lok athugasemdafrests.
Fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins lagði fram kröfulýsingar um
þjóðlendur á svæðinu í sex hlutum og níu kröfulýsingar vegna jarðeigna ríkisins. Á
móti barst 101 kröfulýsing ýmissa aðila sem sumar sköruðust eða náðu til fleiri en
eins landsvæðis.
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2.4. Mál nr. 1/2005, Fljótsdalur og Jökuldalur austan Jökulsár á Jökuldal
Í júlí 2005 var lögmönnum aðila tilkynnt að óbyggðanefnd hefði ákveðið að skipta
þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins niður í fimm mál, þ.e. mál nr. 1/2005, Fljótsdal
og Jökuldal austan Jökulsár á Jökuldal; mál nr. 2/2005, Jökuldal norðan og vestan
Jökulsár á Jökuldal ásamt Jökulsárhlíð; mál nr. 3/2005, Vopnafjarðarhrepp; mál nr.
4/2005, Svalbarðshrepp, Þórshafnarhrepp og Skeggjastaðahrepp og mál nr. 5/2005,
Öxarfjarðarhrepp.
Mál nr. 1/2005 var fyrst tekið fyrir á fundi óbyggðanefndar og forsvarsmanna
málsaðila 17. ágúst 2005. Gerð var grein fyrir því að óbyggðanefnd skipuðu í málinu
þeir Kristján Torfason formaður, Karl Axelsson og Allan Vagn Magnússon. Gefið var
færi á athugasemdum en engar slíkar komu fram. Lögð voru fram skjöl málsins ásamt
skjalaskrá og upplýst um ýmis atriði varðandi gagnaöflun. Skorað var á lögmenn að
fara yfir umrædd atriði af sinni hálfu og gera hið fyrsta athugasemdir ef þeir teldu
ástæðu til. Þá var vakin athygli á þinglýsingu athugasemdar um yfirstandandi
þjóðlendumál á jarðir á ágreiningssvæði, skv. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998, og
óskað eftir að lögmenn gerðu umbjóðendum sínum grein fyrir því. Einnig var óskað
eftir að lögmenn skiluðu umboðum hið fyrsta og gerð grein fyrir mikilvægi þess að
lögmenn og óbyggðanefnd ynnu saman að því að þeir sem hagsmuna ættu að gæta
gerðust aðilar að málinu. Enn fremur var sérstaklega vakin athygli á ákvæði 17. gr.
þjóðlendulaga um samnýtingu á sérfræðiaðstoð o.fl. Þá var því beint til lögmanna að
kanna hvort ljúka mætti málinu að einhverju eða öllu leyti með sátt, sbr. 15. gr.
þjóðlendulaga. Jafnframt kom fram að í lok september væri fyrirhugað að skoða
vettvang en þess ber að geta að sú ferð var síðar felld niður vegna óhagstæðs veðurs.
Við aðra fyrirtöku málsins, 20. desember 2005, var lögmönnum málsaðila
kynnt sú breyting á skipan óbyggðanefndar í málinu að Halldór Jónsson tæki sæti
Karls Axelssonar. Ekki var gerð athugasemd við þessa breytingu. Við sömu fyrirtöku
var lögð fram greinargerð af hálfu íslenska ríkisins og fleiri gögn. Þá var öðrum
málsaðilum veittur frestur til 1. mars 2006 til skila á greinargerðum. Við þriðju
fyrirtöku málsins, 9. mars, voru síðan lagðar fram greinargerðir vegna fjölda jarða og
fleiri gögn.
Aðalmeðferð fór fram dagana 20. og 24. júní 2006. Við upphaf hennar kom
fram að Sif Guðjónsdóttir hefði tekið sæti Halldórs Jónssonar í málinu vegna búsetu
hans erlendis. Sú breytta skipan óbyggðanefndar hafði verið kynnt lögmönnum fyrir
aðalmeðferð og engar athugasemdir verið gerðar af því tilefni.
Fyrri dagur aðalmeðferðar hófst með skoðun vettvangs og að henni lokinni
voru teknar skýrslur, sjá nánar í köflum 4.3 og 4.4. Laugardaginn 24. júní fór síðan
fram munnlegur málflutningur á Hótel Héraði, Egilsstöðum. Við það tækifæri kom
m.a. fram að lögmenn teldu ekki sáttagrundvöll í málinu, sbr. 1. mgr. 15. gr.
þjóðlendulaga, nr. 58/1998. Var málið tekið til úrskurðar að málflutningi loknum.
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Við aðalmeðferð var einnig fært til bókar að þeim hluta Vatnajökuls sem til
meðferðar væri í málum á svæði 5 hefði verið skipt á milli mála nr. 1/2005 og 2/2005.
Sú skipting hefði verið kynnt lögmönnum, þeim gefinn frestur til athugasemda en
engar slíkar komið fram. Sá hluti sem fjallað er um í máli þessu afmarkast svo: Frá
upptökum Jökulsár á Jökuldal við jaðar Brúarjökuls er dregin lína til suðvesturs í
miðja Breiðubungu og þaðan til norðausturs yfir Goðahnjúka í nafnlausan hnjúk
skammt sunnan Grendils, áfram í Grendil, þaðan yfir hnjúk í 1438 m hæð og í
Geldingafell. Suðurmerki byggja á markalínu sem samvinnunefnd um svæðisskipulag
miðhálendis Íslands hefur notað við vinnu sína.
Málið var endurupptekið 17. ágúst 2006 og lögð fram ný gögn. Þau höfðu áður
verið kynnt lögmönnum og tækifæri gefið til athugasemda. Engar athugasemdir komu
fram. Var málið síðan tekið til úrskurðar að nýju.
Málið var síðan endurupptekið að nýju 12. febrúar 2009 að beiðni ábúenda
ríkisjarðarinnar Skriðuklausturs í tilefni þess að ný gögn höfðu komið fram sem
vörðuðu landsvæðið Brattagerði.
3.

KRÖFUGERÐ 3

3.1. Kröfur íslenska ríkisins
Í máli þessu gerir íslenska ríkið annars vegar kröfu um þjóðlendu og hins vegar kröfur
vegna ríkisjarðanna Skriðuklausturs, Þuríðarstaða, Egilsstaða, Kleifar og Sturluflatar.
Hinar síðarnefndu miða við að eignarland umræddra jarða nái ekki lengra en að
þjóðlendukröfulínu.
3.1.1. Þjóðlenda
Af hálfu fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins eru gerðar þær endanlegu
aðalkröfur að eftirfarandi lína verði úrskurðuð þjóðlendumörk í máli nr. 1/2005,
Fljótsdalur og Jökuldalur austan Jökulsár á Jökuldal: ,,Fyrsti punktur í kröfulínu er við
Gilsá (1), þar sem bein austurlína frá Sturlá, þar sem hún rennur í brúnum fyrir ofan
Sturluflöt sker ána. Næsti punktur er við Strútsá austur á Hraunum (2). Þaðan er
dregin lína niður Strútsá allt í Fellsá (3) og svo niður Fellsá allt að ármótum við
Kelduá (4), síðan upp eftir Kelduá allt að ármótum við Innri-Sauðá (5) á móti
Grasnesi, þaðan beint yfir Tungná og í Þverfell (6), síðan í Stórahnjúk (7) og þaðan í
Ytri-Sníkilsá við 400 m hæðarlínu (8), síðan í ármótin við Jökulsá (9) og svo yfir
Jökulsá og í Axará (10) og upp eftir henni og svo allt að Svartöldu (11), þaðan í ósinn
úr Hólmavatni (12), þaðan beint í innri merkjavörðu (merkt L.M.) í Miðheiðarhálsi
(13), sem er hornmark við Fossgerðisland. Síðan er dregin lína þvert vestur heiði í
merkjavörðu í svokölluðum Klappalækjarflóa (14) og þaðan í Eyvindará (15) og síðan
3
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haldið niður Eyvindará allt að Jökulsá (16), svo upp Jökulsá og allt að ármótum
Hölknár (17), þaðan upp eftir farvegi Hölknár, allt þar til línan, Búrfell, Tungusporður
og Kálffell sker ána (18). Þar sem þessi lína sker Jökulsá er punktur (19), síðan er
fylgt miðjum farvegi Jökulsár allt þangað sem kröfulínan gagnvart Brú byrjar og
endar kröfulínan þar í punkti (20).“
Við meðferð málsins færði íslenska ríkið framangreindan punkt nr. 1 nokkru
sunnar en hann var upphaflega merktur á kröfulínukort, án þess þó að texta
kröfugerðar hafi verið breytt. Verður að líta svo á að með þessu hafi þjóðlendukrafa
verið færð út fyrir kröfusvæði eiganda Víðvallagerðis, sem af því tilefni dró til baka
við aðalmeðferð málsins aðrar kröfur sínar en um málskostnað.
Af hálfu íslenskra ríkisins er gerð eftirfarandi varakrafa: ,,Þaðan sem Axará
kemur í Jökulsá (A), er dregin lína meðfram Jökulsá allt að jökli (B), síðan meðfram
jökli inn í Maríutungur á móts við Hátungu (C), svo beina stefnu þaðan í 1044 m
hæðarpunkt í Snæfellshálsi (D), þaðan beina sjónhendingu í Hafursfell (E) og að
lokum þaðan beina sjónhendingu í aðalkröfulínuna í Svartöldu (F).“
3.1.2. Skriðuklaustur
„Þær kröfur eru gerðar til óbyggðanefndar að viðurkenndur verði beinn eignarréttur
íslenska ríkisins til þess lands jarðarinnar Skriðuklausturs, sem dregið er upp á
meðfylgjandi kröfukorti upp að hinni rauðu kröfulínu ríkisins um þjóðlendumörk.
Gerð er krafa til þess að viðurkenndur sé afréttarréttur í því landi jarðarinnar
sem er innan landamerkja, en sem liggur utan eignarlands jarðarinnar samkvæmt
þessari kröfulýsingu.“
Við aðalmeðferð málsins var því lýst yfir af hálfu lögmanns ríkisins að gerð
væri hefðbundin krafa um beitarafnot fyrir ríkisjarðir í þjóðlendum. Við sama
tækifæri var því lýst að í þjóðlendukröfu ríksins fælist ekki afsal á landi í eigu ríkisins
og því ætti niðurstaða óbyggðanefndar gagnvart ríkisjörðum að ráðast af sömu
atriðum og lögð væru til grundvallar um annað eignarland.
3.1.3. Aðalból
„Þær kröfur eru gerðar til óbyggðanefndar að viðurkenndur verði beinn eignarréttur
íslenska ríkisins til alls lands jarðarinnar Aðalbóls samkvæmt landamerkjabréfi, sem
dregið er upp á meðfylgjandi kröfukorti upp að hinni rauðu kröfulínu ríkisins, en
lengra nær jörðin ekki til óbyggða.“
Við aðalmeðferð málsins var því lýst yfir af hálfu lögmanns ríkisins að gerð
væri hefðbundin krafa um beitarafnot fyrir ríkisjarðir í þjóðlendum. Við sama
tækifæri var því lýst að í þjóðlendukröfu ríksins fælist ekki afsal á landi í eigu ríkisins
og því ætti niðurstaða óbyggðanefndar gagnvart ríkisjörðum að ráðast af sömu
atriðum og lögð væru til grundvallar um annað eignarland.
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3.1.4. Þuríðarstaðir
„Þær kröfur eru gerðar til óbyggðanefndar að viðurkenndur verði beinn eignarréttur
íslenska ríkisins til alls lands jarðarinnar Þuríðarstaða samkvæmt landamerkjabréfi,
sem dregið er upp á meðfylgjandi kröfukorti upp að hinni rauðu kröfulínu ríkisins, en
lengra nær jörðin ekki til óbyggða.“
Við aðalmeðferð málsins var því lýst yfir af hálfu lögmanns ríkisins að gerð
væri hefðbundin krafa um beitarafnot fyrir ríkisjarðir í þjóðlendum. Við sama
tækifæri var því lýst að í þjóðlendukröfu ríksins fælist ekki afsal á landi í eigu ríkisins
og því ætti niðurstaða óbyggðanefndar gagnvart ríkisjörðum að ráðast af sömu
atriðum og lögð væru til grundvallar um annað eignarland.
3.1.5. Egilsstaðir
„Þær kröfur eru gerðar til óbyggðanefndar að viðurkenndur verði beinn eignarréttur
íslenska ríkisins til alls lands jarðarinnar Egilsstaða samkvæmt landamerkjabréfi, sem
dregið er upp á meðfylgjandi kröfukorti upp að hinni rauðu kröfulínu ríkisins, en
lengra nær jörðin ekki til óbyggða.“
Við aðalmeðferð málsins var því lýst yfir af hálfu lögmanns ríkisins að gerð
væri hefðbundin krafa um beitarafnot fyrir ríkisjarðir í þjóðlendum. Við sama
tækifæri var því lýst að í þjóðlendukröfu ríksins fælist ekki afsal á landi í eigu ríkisins
og því ætti niðurstaða óbyggðanefndar gagnvart ríkisjörðum að ráðast af sömu
atriðum og lögð væru til grundvallar um annað eignarland.
3.1.6. Kleif
„Þær kröfur eru gerðar til óbyggðanefndar að viðurkenndur verði beinn eignarréttur
íslenska ríkisins til alls lands jarðarinnar Kleifar samkvæmt landamerkjabréfi, sem
dregið er upp á meðfylgjandi kröfukorti upp að hinni rauðu kröfulínu ríkisins, en
lengra nær jörðin ekki til óbyggða.“
Við aðalmeðferð málsins var því lýst yfir af hálfu lögmanns ríkisins að gerð
væri hefðbundin krafa um beitarafnot fyrir ríkisjarðir í þjóðlendum. Við sama
tækifæri var því lýst að í þjóðlendukröfu ríksins fælist ekki afsal á landi í eigu ríkisins
og því ætti niðurstaða óbyggðanefndar gagnvart ríkisjörðum að ráðast af sömu
atriðum og lögð væru til grundvallar um annað eignarland.
3.1.7. Sturluflöt
„Þær kröfur eru gerðar til óbyggðanefndar að viðurkenndur verði beinn eignarréttur
íslenska ríkisins til þess lands jarðarinnar Sturluflatar samkvæmt landamerkjabréfi,
sem dregið er upp á meðfylgjandi kröfukorti upp að hinni rauðu kröfulínu ríkisins, en
lengra nær jörðin ekki til óbyggða.“
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Við aðalmeðferð málsins var því lýst yfir af hálfu lögmanns ríkisins að gerð
væri hefðbundin krafa um beitarafnot fyrir ríkisjarðir í þjóðlendum. Við sama
tækifæri var því lýst að í þjóðlendukröfu ríksins fælist ekki afsal á landi í eigu ríkisins
og því ætti niðurstaða óbyggðanefndar gagnvart ríkisjörðum að ráðast af sömu
atriðum og lögð væru til grundvallar um annað eignarland.
3.2. Kröfur Hallgríms Þórhallssonar og Önnu Bryndísar Tryggvadóttur,
ábúenda, vegna Skriðuklausturs
„Krafa ábúenda er að viðurkenndur verði réttur þeirra til nýtingar lands Skriðuklausturs í samræmi við ábúðarsamning þeirra, eins og að land Skriðuklausturs sé
eignarland innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt
land, innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Að austan ræður Jökulsá í Fljótsdal. Að framan á Skriðuklaustur land að
merkigarði þeim, sem að fornu og nýju haldinn hefur verið landamerki og liggur frá
Jökulsá (punktur 1) fram og upp eftir nesinu, upp undir fjall (punktur 2), þaðan
sjónhending upp á fjall (punktur 3). Þá í stóran stein, sem stendur utan til á ytra
Eyvindarfjalli (punktur 4) og þaðan réttlínis norður í Jökulsá á Jökuldal (punktur 5).
Að norðan ræður Jökulsá á Jökuldal allt að Eyvindará (punktur 5B). Að utan ræður úr
Jökulsá í Fljótsdal Melakvísl og Bessastaðaá (punktur 10), allt upp á fjallsbrún í
Eyvindarkeldu (punktur 9), og þaðan bein stefna í Miðheiði á merkjavörðu ytri (merkt
L.M á jarðfastan stein og hlaðin varða ofan á) (punktur 8), þaðan þvert vestur heiði í
merkjavörðu í svokölluðum Klappalækjarflóa (punktur 7) og þaðan í Eyvindará
(punktur 6) allt þar hún rennur í Jökulsá á Jökuldal (punktur 5 B).
Til vara krefjast ábúendur þess að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn
afnotarétt þeirra að landi innan áður lýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað
þjóðlenda, og felst í ábúðarrétti. Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu
og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar- og námuréttur ásamt veiði í vötnum, með
takmörkunum sem felast í ábúðarsamningi.“
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi lögmanns ábúanda.
3.3. Kröfur Fljótsdalshrepps um afréttarnýtingu Rana og undir Fellum, innan
lands Skriðuklausturs
Krafa Fljótsdalshrepps er að viðurkenndur verði réttur jarða í Fljótsdal til
afréttarnýtingar lands í samræmi við fornar venjur, þ.á m. upprekstrar- og beitarréttur,
ásamt veiði í vötnum, í Rana og svokallað svæði Undir Fellum innan landamerkja
Skriðuklausturs sem lýst er, þ.e. svæðis innan eftirfarandi merkja: Þar sem Hölkná
rennur í Jökulsá á Dal út með Jökulsá á Dal þar sem Eyvindará rennur í hana, þaðan
upp með Eyvindará að merkjavörðu í svokölluðum Klappalækjarflóa og þaðan í beina
stefnu í Miðheiði í Merkjavörðu fremri. Þaðan inn eftir sveitarfélagamörkum á
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Miðheiði allt þar til hún sker línu frá fjallsbrún að stórum steini, sem stendur utan til á
ytra Eyvindarfjalli, skv. landamerkjum Skriðuklausturs. Þaðan að framangreindum
steini á ytra Eyvindarfjalli og þaðan réttlínis norður í Jökulsá á Dal. Jafnframt svæði
innan lands Skriðuklausturs sem er framan við Bessastaðaá ofan brúna.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi lögmanns sveitarfélagsins.
3.4. Kröfur Prestasetrasjóðs vegna Valþjófsstaðar
„Aðalkrafa: Að allt land Valþjófsstaðar sé eignarland í samræmi við kröfulýsingu sem
er í samræmi við landamerkjabréf jarðarinnar frá 1885. Að utan, gagnvart
Skriðuklaustri, ræður merkigarður sá sem að fornu og nýju hefur verið landamerki og
liggur frá Jökulsá fram (pkt. F3) og upp eftir nesinu upp undir fjall, þaðan sjónhending
upp á fjall. Þá í stóran stein sem stendur utan til í ytra Eyvindarfjalli (pkt. F4) og
þaðan réttlínis norður í Jökulsá á Jökuldal (pkt. 17).
Að norðan og vestan ræður Jökulsá á Jökuldal (pkt 17) inn í Vatnajökul (pkt
C) og þaðan í (pkt. B) eftir jaðri Vatnajökuls.
Að austan og sunnan Jökulsá í Fljótsdal (pkt. F3) inn í Vatnajökul (pkt. B). Þar
sem landið nær að Vatnajökli er þess krafist að miðað sé við jökulrönd eins og hún er
á hverjum tíma en til vara að miðað sé við jökulbrún við gildistöku þjóðlendulaga
1998.
Varakrafa: Sú sama og aðalkrafa, þó þannig að Vesturöræfi innan
neðangreindra merkja séu þjóðlenda en afréttareign Valþjófsstaðar, þ.e. úr Þrælahálsi
(pkt. D2) í (pkt. 18) landamerki Aðalbóls og í punkt 19 við Jökulsá á Dal síðan eftir
Jökulsá í upptök í punkt C, þaðan í Snæfell (pkt. D1) og þaðan í Þrælaháls (pkt. D2).
Þrautavarakrafa: Að fallist verði á varakröfu ríkisins, þ.e. mörk eignarlands og
þjóðlendu innan merkja Valþjófsstaðar séu úr pkt. C, Hátungu við Vatnajökul, í pkt.
D, Snæfellsháls, og þaðan í pkt. E, Hafursfell, en þó þannig aðallega að fara eigi í pkt.
D3, Bræðraöldu/Svartöldu, og þaðan í pkt. D4, skurðpunkt við landamerki
Valþjófsstaðar og Skriðuklausturs.
Til vara úr pkt. E í pkt. F1, Svartöldu, og þaðan eftir vatnaskilum í pkt. F2
(skurðpunkt Gilsárvatns við merki Valþjófsstaðar).
En til þrautavara eins og ríkið dregur merki heimalands Valþjófsstaðar og
kirkjujarðanna, þ.e. úr pkt. E í pkt. F, Svartöldu, og þaðan í pkt. 12, ós úr Hómavatni,
og þaðan í pkt. 121, skurðpunkt við merki Valþjófsstaðar og Skriðuklausturs, en alltaf
síðan eftir merkjum Valþjófsstaðar og Skriðuklausturs í pkt. F3 við Jökulsá í Fljótsdal.
Að öðru leyti vísast til kröfugerðar varðandi varakröfu um hefðbundin
afréttarnot er afréttareign fylgja, þ.m.t. einkaréttur eiganda til arðs af
hreindýraveiðum.
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Þess er krafist að teljist land innan merkja Valþjófsstaðar til þjóðlendu þá sé
það afréttareign Valþjófsstaðar.
Þá er krafist beins eignarréttar að svokölluðu „Felli fram til jökla“ sem einnig
var kallað Kiðafell og liggur milli Kelduár að vestanverðu og Fellsár að austanverðu.“
Loks er gerð er krafa um greiðslu málskostnaðar að skaðlausu.
3.5. Kröfur Gísla Pálssonar og Sigurðar Ólafssonar, ábúenda Aðalbóls, vegna
Vesturöræfa
Krafa ábúenda er að viðurkenndur verði réttur þeirra til afréttarnýtingar lands í
samræmi við fornar venjur, þ. á m. upprekstrar- og beitarréttur ásamt veiði í vötnum, á
Vesturöræfum innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e.
svæðis innan eftirfarandi merkja: Frá Jökulsá á Dal um Búrfell utanvert, þvert yfir
Hrafnkelsdal inni undir Tungusporði, um Kálfafell að Hölkná. Þaðan upp með
Hölkná, allt að upptökum í Sæfelli, og inn að jökli. Þaðan ræður jökuljaðarinn allt þar
til Jökulsá á Dal rennur undan Brúarjökli og þaðan út með Jökulsá á móts við
Hnitasporð.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi lögmanns ábúanda.
3.6. Kröfur Aðalsteins
Vesturöræfa

Aðalsteinssonar,

eiganda

Vaðbrekku,

vegna

Krafa jarðeiganda er að viðurkenndur verði réttur hans til afréttarnýtingar lands í
samræmi við fornar venjur, þ.á m. upprekstrar- og beitarréttur ásamt veiði í vötnum, á
Vesturöræfum innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e.
alls lands innan eftirfarandi merkja: Frá Jökulsá á Dal um Búrfell utanvert, þvert yfir
Hrafnkelsdal inni undir Tungusporði, um Kálfafell að Hölkná. Þaðan upp með
Hölkná, allt að upptökum í Snæfelli, og inn að jökli. Þaðan ræður jökuljaðarinn allt
þar til Jökulsá á Dal rennur undan Brúarjökli og þaðan út með Jökulsá á móts við
Hnitasporð.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi lögmanns landeiganda.
3.7. Kröfur Fljótsdalshrepps um afréttarnýtingu Undir Fellum, á Vesturöræfum og Rana, utan lands Skriðuklausturs
Krafa Fljótsdalshrepps er að viðurkenndur verði réttur jarða í Fljótsdal til
afréttarnýtingar lands í samræmi við fornar venjur, þ.á m. upprekstrar- og beitarréttur,
ásamt veiði í vötnum, á svokölluðu svæði Undir Fellum, á Vesturöræfum og Rana
utan lands Skriðuklausturs innan þeirra merkja sem lýst er, þ.e. alls lands innan
eftirfarandi merkja: Frá upptökum Jökulsár á Dal undan jökli, út með ánni að
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landamerkjum við Aðalból um Búrfell utanvert, þvert yfir Hrafnkelsdal inni undir
Tungusporði, um Kálfafell að Hölkná. Þaðan niður með Hölkná, allt þar til Hölkná
rennur í Jökulsá. Þaðan á merkjum lands Skriðuklausturs og Valþjófsstaðar réttlínis í
stein framan til á ytra Eyvindarfjalli og eftir beinni línu yfir Gilsárvötn að fjallsbrún.
Þaðan inn með fjallsbrún en fer aftur inn á heiðina og fylgir þá landamerkjum jarða í
Norðurdal allt að Öxará, niður með Öxará að Jökulsá í Fljótsdal og þaðan upp með
Jökulsá í Fljótsdal að jökli. Þá ræður jökullinn allt þar til Jökulsá á Dal rennur undan
honum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi lögmanns sveitarfélagsins.
3.8. Kröfur Hallgríms Kjartanssonar vegna Glúmsstaðasels og Múla
„Aðalkrafa landeiganda er að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt hans á landi
jarðarinnar innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðu landamerkjabréfi, þ.e. allt land
innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Frá
Sníkilsárós við Jökulsá (punktur 1) ræður Sníkilsá að upptökum þaðan á Þverfell á
vatnaskilum (punktur 2) og þaðan í Tunguá á móts við Grasanes (punktur 3) og þaðan
eftir landamerkjum Þorgerðarstaða móts við Fossá sem ræður í Jökulsá.
Til vara krefst landeigandi þess að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn
afnotarétt hans að landi innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað
þjóðlenda. Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m.
upprekstrar-, beitar- og námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Enn fremur krefst landeigandi þess að viðurkenndur verði fullkominn
afnotaréttur hans á landi á Múlanum fyrir sunnan Glúmsstaðasel, sem kann að verða
úrskurðað þjóðlenda. Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ.
á m. upprekstrar-, beitar- og námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi lögmanns
landeigenda.“
3.9. Kröfur Hallgríms Kjartanssonar og fleiri vegna Glúmsstaða I–II og Múla
„Aðalkrafa landeigenda er að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt þeirra á
landi jarðarinnar á hinum svonefnda Múla innan eftirtalinna merkja, þ.e. allt land
innan eftirtalinna merkja með vísan til meðfylgjandi uppdráttar: Að sunnan ræður
Vatnajökull, að vestan Jökulsá, að norðan landamerki Glúmsstaðasels og að austan
vatnaskil á móti Þorgerðarstaðalandi.
Enn fremur krefjast landeigendur þess að óbyggðanefnd viðurkenni
fullkominn afnotarétt þeirra að landi innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða
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úrskurðað þjóðlenda. Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju,
þ.á m. upprekstrar-, beitar- og námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi lögmanns
landeigenda.“
3.10. Kröfur Þórarins Þórhallssonar og Gísla Guðmundssonar f.h. dánarbús
Þórhalls Björgvinssonar vegna Þorgerðarstaða og Múla
„Aðalkrafa landeigenda er að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt þeirra á
landi jarðarinnar innan eftirtalinna merkja, þ.e. allt land innan eftirtalinna merkja með
vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að utan ræður Marklækur úr
Keldá (punktur 1) að vestan Þverfell (punktur 2) og á vatnaskilum inn til jökuls
(punktur 3). Að austan ræður Keldá (punktur 4) frá Marklæk til jökuls á móti landi
Valþjófsstaðakirkju á Suðurfellsafrétti.
Til vara krefjast landeigendur þess að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt þeirra á landi jarðarinnar innan eftirtalinna merkja, sbr. framlagt landamerkjabréf,
þ.e. allt land innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti:
Að utan ræður Marklækur úr Keldá (punktur 1) að vestan Þverfell (punktur 2)
og á vatnaskilum að upptökum Tunguár á móts við Grasanes (punktur 3) þaðan í
Grasanesið (punktur 4). Að austan ræður Keldá.
Enn fremur krefjast landeigendur þess að óbyggðanefnd viðurkenni
fullkominn afnotarétt þeirra að landi innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða
úrskurðað þjóðlenda. Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ.
á m. upprekstrar-, beitar- og námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi lögmanns landeigenda.“
3.11. Kröfur Fljótsdalshrepps um afréttarnýtingu Múla
Krafa Fljótsdalshrepps er að viðurkenndur verði réttur jarða í Fljótsdal til
afréttarnýtingar lands í samræmi við fornar venjur, þ.á m. upprekstrar- og beitarréttur,
ásamt veiði í vötnum, á Múla innan þeirra merkja sem lýst er, þ.e. alls lands innan
eftirfarandi merkja með vísan til meðfylgjandi uppdráttar: Frá Sníkilsá þar sem hún
rennur í Jökulsá í Fljótsdal og þaðan upp með Jökulsá í Fljótsdal þar sem hún rennur
úr jöklinum. Þá ræður jökullinn allt að upptökum Kelduár, þaðan út með Kelduá allt
að Grasanesi og á Tungufelli að upptökum Tungnár á Þverfellum og niður með
Sníkilsá.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi lögmanns sveitarfélagsins.
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3.12. Kröfur Fljótsdalshrepps um afréttarnýtingu Suðurfells
Krafa Fljótsdalshrepps er að viðurkenndur verði réttur jarða í Fljótsdal til afréttarnýtingar lands í samræmi við fornar venjur, þ.á m. upprekstrar- og beitarréttur, ásamt
veiði í vötnum, í Suðurfelli innan þeirra merkja sem lýst er, þ.e. alls lands innan
eftirfarandi merkja: Frá því að Fellsá rennur í Kelduá rétt innan við Sturluflöt, þaðan
upp með Kelduá inn að jökli og þaðan meðfram jökli að sýslumörkum við AusturSkaftafellssýslu. Þaðan ráða vatnaskil að sunnan allt að mörkum AusturSkaftafellssýslu við Suður- og Norður-Múlasýslu og út Hraunin eftir mörkum Norðurog Suður-Múlasýslu að drögum Fellsár og út með Fellsá.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi lögmanns sveitarfélagsins.
3.13. Kröfur Sveins Ingimarssonar, ábúanda, vegna Sturluflatar og Suðurfells
Krafa ábúanda er að viðurkenndur verði réttur hans til nýtingar Sturluflatar í samræmi
við ábúðarsamning, eins og land jarðarinnar sé eignarland innan þeirra merkja sem
lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt land innan eftirtalinna merkja með
vísan til meðfylgjandi uppdráttar: Að neðan Kelduá (punktur 1) þangað til Fellsá
rennur í hana (punktur 2), þaðan er Fellsá fylgt uns Strútsá rennur í hana (punktur 3)
og Strútsá fylgt upp að vatnaskilum. Síðan er vatnaskilum fylgt norður að Sturluá
(punktur 4) og síðan er ánni fylgt í Kelduá (punktur 1).
Einnig krefst ábúandi þess að viðurkenndur verði réttur hans til nýtingar lands
Suðurfells í samræmi við ábúðarsamning hans. Þannig verði viðurkenndur réttur til
nýtingar ysta hluta Suðurfells, þ.m.t. lands innan girðingar í eigu Sturluflatar í
Suðurfelli og lands við fjárhús í eigu Sturluflatar í Suðurfelli, innan eftirfarandi
merkja: Frá því að Fellsá rennur í Kelduá rétt innan við Sturluflöt og þann geira sem
fæst ef dregin er bein lína frá stað 1 km upp með Kelduá og 1 km upp með Fellsá.
Þá er þess krafist af ábúanda að viðurkenndur verði réttur hans til
afréttarnýtingar lands í samræmi við fornar venjur, þ.á m. upprekstrar- og beitarréttur
ásamt veiði í vötnum, á Suðurfelli, innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðum
landamerkjabréfum, þ.e. alls lands innan eftirfarandi merkja: Frá því að Fellsá rennur
í Kelduá rétt innan við Sturluflöt, þaðan upp með Kelduá inn að jökli og þaðan
meðfram jökli að sýslumörkum við Austur-Skaftafellssýslu. Þaðan ráða vatnaskil að
sunnan allt að mörkum Austur-Skaftafellssýslu við Suður- og Norður-Múlasýslu og út
Hraunin eftir mörkum Norður- og Suður-Múlasýslu að drögum Fellsár og út með
Fellsá.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi lögmanns ábúanda.
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3.14. Kröfur Gunnþórunnar Ingólfsdóttur og Jósefs Valgarðs Þorvaldssonar,
eigenda Víðivalla fremri, vegna Villingadals
Aðalkrafa landeigenda er að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt þeirra á landi
jarðarinnar (Villingadals) innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðum
landamerkjabréfum, þ.e. allt land innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra
punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Strútsá ræður að utan (punktur 1) en Fellsá að
framan (punktur 2), vatnaskil að sunnan en ármót Fellsár og Strútsár að norðan.
Til vara krefjast landeigendur þess að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn
afnotarétt þeirra að landi innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað
þjóðlenda. Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ.á m.
upprekstrar-, beitar- og námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi lögmanns landeigenda.
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4.

GÖGN OG GAGNAÖFLUN

4.1. Inngangur
Í málinu hafa verið lögð fram skjöl nr. 1–28 ásamt undirskjölum eða samtals 407 skjöl
auk 29 hliðsjónargagna. Sjá nánar í fylgiskjali nr. III (skjalaskrá).
Gagna var ýmist aflað af málsaðilum eða óbyggðanefnd á grundvelli
rannsóknarskyldu nefndarinnar. Gerð var leit að frumgögnum sem varpað gætu ljósi á
eignar- og afnotaréttindi á svæðinu, farið á vettvang og jafnframt teknar skýrslur af
málsaðilum. Verður nú gerð nánari grein fyrir hverju þessara atriða.
4.2. Rannsóknarskylda óbyggðanefndar
Óbyggðanefnd ber að eiga frumkvæði að því að afla heimilda og gagna um eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem til meðferðar er og framkvæma rannsóknir og
athuganir um staðreyndir og lagaatriði sem þýðingu hafa fyrir niðurstöðu í einstökum
málum, sbr. 5. mgr. 10. gr. þjóðll., nr. 58/1998. Markmiðið er að tryggja sem best að
rétt niðurstaða fáist um einstök álitaefni.
Á vegum óbyggðanefndar fór fram kerfisbundin leit að frumgögnum,
prentuðum sem óprentuðum, sem líkur voru taldar á að varpað gætu ljósi á eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem hér er til umfjöllunar. Verkið var unnið á
hlutlausan og fræðilegan hátt. Könnun einstakra skjalaflokka skiptist á milli
Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar og grundvallast á „Yfirliti yfir frumgögn
sem könnuð eru vegna rannsóknarskyldu óbyggðanefndar“. Yfirlit þetta hefur verið
kynnt lögmönnum málsaðila og engar athugasemdir komið fram. Við samningu þess
hefur óbyggðanefnd notið ráðgjafar Gunnars Friðriks Guðmundssonar sagnfræðings
og starfsmanna Þjóðskjalasafns Íslands, Bjarkar Ingimundardóttur og Jóns Torfasonar.
Fyrirsvarsmönnum aðila í máli þessu var gerð grein fyrir því að þeir hefðu
óskoraðan rétt til að fá upplýsingar um tilhögun gagnaöflunar á vegum
óbyggðanefndar og afrit allra gagna. Jafnframt átti óbyggðanefnd frumkvæði að því
að upplýsa lögmenn um þessi atriði. Þeir gátu einnig bent starfsmönnum Þjóðskjalasafns eða óbyggðanefndar á gögn sem ástæða væri til að kanna eða afla.
Rannsóknarskylda óbyggðanefndar dregur hins vegar ekki úr skyldu málsaðila til að
afla og leggja fram þær heimildir og gögn sem þeir byggja rétt sinn á, sbr. 4. mgr. 10.
gr. þjóðll. Lögmönnum/málsaðilum ber þannig að leggja sjálfstætt mat á gögn og
gagnaöflun.
Þau frumgögn sem í leitirnar komu og talið var að þýðingu hefðu voru lögð
fram jafnóðum við fyrirtökur í málinu. Um nánari framkvæmd gagnaöflunar vísast til
greinargerða Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar um þetta efni, skjöl nr. 2 og
4. Um afraksturinn vísast til skjalaskrár, sjá fylgiskjal nr. III, þar sem skjöl
Þjóðskjalasafns og óbyggðanefndar (þ.e. undir yfirnúmerum 2 og 4) eru flokkuð eftir
efni og uppruna.
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4.3. Vettvangsferð
Haldið var af stað í vettvangsferð frá Hótel Héraði að morgni þriðudagsins 20. júní
2006. Auk óbyggðanefndar, starfsmanna nefndarinnar og lögmanna málsaðila voru
þeir Hjörleifur Guttormsson náttúrufræðingur, Páll Pálsson frá Aðalbóli og Friðrik
Ingi Ingólfsson, bóndi á Valþjófsstað II, með í för.
Ekið var sem leið liggur frá Egilsstöðum um Fellabæ og beygt inn á veg nr.
931, Upphéraðsveg, vestan við Lagarfljót, inn eftir Fellum inn í Fljótsdal. Þegar
komið var að jörðinni Brekku var staðnæmst og fjallaði Friðrik um staðhætti á
landsvæðinu. Jafnframt fjallaði Páll um samgöngur við landnám og stöðu skóga á
svæðinu fyrr og nú. Áfram var haldið inn Fljótsdal sem leið liggur inn á veg nr. 933,
Fljótsdalsveg. Áð var við Valþjófsstað þar sem Hjörleifur greindi stuttlega frá sögu
staðarins. Að því loknu var ekið áfram til suðvesturs inn á veg nr. 934,
Norðurdalsveg, að jörðinni Egilsstöðum. Þar var gert stutt stopp og staðhættir
skoðaðir.
Frá Egilsstöðum var haldið til baka og farið yfir brúna á Jökulsá í Fljótsdal og
þaðan ekið sem leið liggur meðfram jörðinni Glúmstöðum. Farið var fyrir Múla hjá
Langhúsum yfir brúna á Kelduá á móts við Ytri-Víðivelli og þaðan yfir
Hlíðarhúsakvísl. Þar var beygt suður eftir vegi nr. 935, Suðurdalsveg, inn Suðurdal,
og ekið sem leið lá að jörðinni Sturluflöt þar sem var staðnæmst. Hjörleifur greindi frá
ólíku veðurfari í Suðurdal og Norðurdal.
Frá Sturluflöt var snúið til baka og haldið til norðurs eftir Suðurdal og þaðan í
Végarð, félagsheimili Fljótsdælinga. Í Végarði var snæddur hádegisverður jafnframt
því sem staðhættir voru skoðaðir á upphleyptu líkani af Fljótsdalshéraði sem þar hefur
verið komið upp.
Frá Végarði var ekið norður eftir vegi nr. 934, Norðurdalsvegi, og inn á veg
nr. 933, Fljótsdalsveg, norður að jörðinni Bessastöðum. Þar var beygt til vesturs inn á
veg nr. F910, Austurleið. Þaðan var ekið upp á Fljótsdalsheiði sem leið lá í átt að
Laugarfelli. Áð var við Axará þar sem Hjörleifur, Friðrik og Páll greindu frá
staðháttum, veðurfari og nýtingu svæðisins. Ekið var áfram suður hjá Laugarfelli til
austurs, á afleggjarann að Hraunaveitu, þar sem sást móta fyrir Ragnaborg til
norðausturs. Farið var yfir brúna á Jökulsá í Fljótsdal við Hraksíðu yfir í Múla eftir
nýjum vegarslóða. Vegarslóðinn var ekinn þar til honum sleppir í Heiðarárbungu sem
er í 680 metrum yfir sjávarmáli. Hjörleifur og Friðrik fræddu menn um staðhætti
svæðisins, og töluðu sérstaklega um Folavatn og Múlahraun. Slóðinn var ekinn til
baka inn á veg nr. 923, Jökuldalsveg, til vesturs með Laugará inn á veg nr. F910,
Austurleið. Síðastnefnd leið liggur yfir á Vesturöræfi, norðan Sauðafells, og
Geldærhnjúk.
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Ekið var að virkjunarsvæðinu við Kárahnjúka og þar staðnæmst sunnan við
stíflusvæðið, austan Jökulsár á Jökuldal. Horft var til suðurs með ánni. Ekið var upp á
útsýnisstæði þar sem horfa mátti yfir yfir svæðið.
Áfram var haldið og ekið yfir brúna á Jökulsá, út eftir Skógarhálsi yfir
Laugarvalladal og út eftir Fiskidalshálsi. Þar var beygt til austurs og inn á veg nr.
F910, Austurleið, og hann ekinn að bænum Brú á Jökuldal. Við Brú tók við vegur nr.
923, Jökuldalsvegur. Þaðan var ekið sem leið liggur inn á þjóðveg nr. 1 og haldið til
Egilsstaða þar sem vettvangsferð lauk að kvöldi.
4.4. Skýrslutökur
Við aðalmeðferð málsins gáfu eftirtaldir skýrslur og svöruðu spurningum
óbyggðanefndar og lögmanna: Friðrik Ingi Ingólfsson, ábúandi á Valþjófsstöðum II;
Hallgrímur Þórhallsson, bóndi í Hvammi ásamt því að nytja jörðina Skriðuklaustur;
Anna Bryndís Tryggvadóttir, bóndi í Hvammi ásamt því að nytja jörðina
Skriðuklaustur; Páll Pálsson, fræðimaður frá Aðalbóli.
Að einstökum efnisatriðum í skýrslum aðila er vikið í úrskurði þessum, eftir
því sem tilefni er til, en uppskriftir á þeim eru meðal gagna málsins.
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5.

SAGA JARÐA OG ANNARRA LANDSVÆÐA

Hér verður í fyrstu greint frá elstu ritheimildum um landnám á svæði því sem til
umfjöllunar er. Því næst verða raktar heimildir um jarðir, afrétti og önnur landsvæði
sem þjóðlendukrafa íslenska ríkisins í máli þessu nær til, að því leyti sem þær varða
afmörkun, eignarréttindi og nýtingu. Er þar að mestu fylgt efnisþáttum og síðan
tímaröð. Loks er gerð grein fyrir notkun afrétta á svæðinu almennt. 4
5.1. Landnám
Landnáma segir:
Skjöldólfr Vémundarson, bróðir Berðlu-Kára, nam Jökulsdal fyrir austan
Jökulsá upp frá Knefilsdalsá ok bjó á Skjöldólfsstöðum. [...] 5
Þorgeirr Vestarsson hét maðr göfugr; hann átti þrjá sonu; var einn Brynjólfr
enn gamli, annarr Ævarr enn gamli, þriði Herjólfr. Þeir fóru allir til Íslands á
sínu skipi hverr þeirra. Brynjólfr kom skipi sínu í Eskifjörð ok nam land fyrir
ofan fjall, Fljótsdal allan fyrir ofan Hengiforsá fyrir vestan, en fyrir ofan Gilsá
fyrir austan, Skriðudal allan, ok svá Völluna út til Eyvindarár ok tók mikit af
landnámi Una Garðarssonar ok byggði þar frændum sínum og mágum. 6
Hrafnkell hét maðr Hrafnsson; hann kom út síð landnámatíðar. Hann var enn
fyrsta vetr í Breiðdal, en um várit fór hann upp um fjall. [...] Síðan nam
Hrafnkell Hrafnkelsdal ok bjó á Steinröðarstöðum. Hans son var Ásbjörn,
faðir Helga, ok Þórir, faðir Hrafnkels goða, föður Sveinbjarnar. 7

Landnáma getur ekki býlis Brynjólfs og Steinröðarstaðir eru ekki þekktir.
Sveinbjörn Rafnsson hefur fjallað um byggðasögu Hrafnkelsdals samkvæmt
ritheimildum í bókinni Byggðaleifar í Hrafnkelsdal og á Brúardölum. Þar segir hann
m.a.:
Samkvæmt Landnámabókum var Hákon landnámsmaður alls Jökuldals vestan
Jökulsár fyrir ofan Teigará. Hafa þá Eiríksstaða- og Brúarlönd ásamt afréttum
verið í landnámi Hákonar. Hrafnkell var samkvæmt Landnámabókum
landnámsmaður í Hrafnkelsdal og Brynjólfur gamli Þorgeirsson nam
innanverðan Fljótsdal. Hafa þá landnám þeirra Hrafnkels og Brynjólfs náð
hvort að öðru, væntanlega einhvers staðar í Fljótsdalsheiðinni. Þannig eiga
þrír landnámsmenn að hafa eignað sér land á svæði því sem hér er til
umfjöllunar, Hákon nemur Eiríksstaða- og Brúarlönd, Hrafnkell Hrafnkelsdal
og Brynjólfur Fljótsdal. Jökulsá á Brú skilur að landnám þeirra Hákonar og
Hrafnkels, Fljótsdalsheiði skilur að landnám Hrafnkels og Brynjólfs.
4

Þessi kafli er byggður á greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands, sbr. skjal nr. 28. Þó hefur verið felld út
eða stytt umfjöllun um heimildir sem ekki þykja hafa þýðingu fyrir úrlausn málsins.
5
Skjal nr. 4 (74), bls. 294.
6
Skjal nr. 4 (74), bls. 294.
7
Skjal nr. 4 (74), bls. 299.
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Landnámamörkin inni á hálendinu og öræfunum eru ekki tiltekin.
Landnámabækur eru samhljóða um afmörkun þessara landnáma og um
landnámsmenn þeirra. En eins og bent hefur verið á telja Landnámabækur
meðal annars þá sem á 12. og 13. öld voru taldir hafa haft heimildir á
búlöndum Íslands í öndverðu.
Yngri heimildir en Landnáma og að nokkru háðar henni eru Droplaugarsona
saga, Brandkrossa þáttur, Hrafnkels saga og Fljótsdæla saga og kunna þær
allar að varpa nokkru ljósi á byggðasögu svæðisins og viðhorf manna til
hennar á 12., 13. og 14. öld. Það er eitt af einkennum hinna fornu
héraðasagna, sem að nokkru styðjast við Landnámu, að í þeim er oft farið
frjálslega með efnið eða lauslega rakið þegar um ábúð og eignarhald
ákveðinna jarða er að ræða. 8

Sveinbjörn bendir á þögn fornsagnanna áðurnefndu um stórbýlin á
landsvæðinu, Eiríksstaði og Brú á Jökuldal og Valþjófsstað í Fljótsdal. Hann telur
frásagnir Landnámu geta verið frá byrjun 12. aldar.
5.2. Skriðuklaustur
Jarðarinnar Skriðu finnst fyrst getið í vitnisburðarbréfi um landamerki og ítök
Víðivalla ytri árið 1467. 9
Séra Páll Grímsson segir í vitnisburði frá árinu 1491, að skorið væri upp á 20
hesta létorf ár hvert í Skriðujörð en á móti kæmi lambarekstur í Tungurnar
[Maríutungur, sjá Valþjófsstað] frá þeim bónda sem byggi á Skriðu. 10 Þessara ítaka er
víða getið í tengslum við Skriðuklaustur og Valþjófsstað.
Hallsteinn Þorsteinsson og Cecilia Þorsteinsdóttir gáfu jörðina Skriðu með
reka á Helmingasandi, skógarparti í Víðivallalandi og selför í Seljadal (sem giskað
hefur verið á að sé Hrafnkelsdalur 11 ) til klausturs 8. júní 1500. 12
Í vígslubréfi Skriðuklausturskirkju 3. maí 1512 segir að kirkjan eigi heimaland
með gögnum og gæðum, sem fylgt hefur að fornu og nýju, og þær allar aðrar eignir í
föstum og lausum sem segir í registrum. 13
Gíslamáldagar 1570 og síðar nefna aðeins heimaland allt með gögnum og
gæðum sem eign kirkju og klausturs að Skriðu.14 Ljóst er þó að klaustrið átti miklu
fleiri eignir svo að Gíslamáldagar veita hér harla litla vitneskju.

8

Sveinbjörn Rafnsson: Byggðaleifar í Hrafnkelsdal og á Brúardölum, bls. 10.
Skjal nr. 4 (52).
10
Skjal nr. 4 (55).
11
Skjal nr. 2 (166).
12
Skjal nr. 4 (59).
13
Skjal nr. 4 (61).
14
Skjal nr. 4 (68).
9
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Jón Þorláksson var sýslumaður í Múlaþingi en hann fékk veitingu fyrir 14
þingstöðum og Skriðuklaustri 9. maí 1671, eftir beiðni fékk hann lausn frá sjö
þingstöðum og hálfu klaustrinu 8. október 1684. 15 Varðveitt er lögfesta Jóns fyrir
Skriðuklaustri frá 11. maí 1673 en vitni að henni voru Ísleifur Jónsson, Jón Vigfússon
og Þorkell Þórðarson. Engin takmörk eru tilgreind í lögfestunni en þar segir:
Jeg Jon Thorlaksson lögfeste hier j dag konunglegrar Majestatis mijns
nádugasta Herra Kóngsens Eign Skriduklaustur j Fliótsdal og j sinne Eigenn
kyrkiu sokn. akra og skóga. Tödur og Engiar. hollt og hæder. votn og
veidestade. og allar þær landsnytiar Er greindu klaustre filgia og filgt hafa ad
fornu og nyu. og ej Eru med Riettumm lögumm frá komenn. til þeirra Istu og
fremstu vmmmerkia er adrer menn a móte Eiga. firerbyd eg huorium manne
þessa Skriduklausturs land edur heimaklaustursens jardar Eign ad brúka sier
ad nytka Edur j ad vinna nema mitt sie loff og leife til. 16

Fram kemur aftan við lögfestuna að hún hafi verið endurnýjuð og upplesin á
Bessastaðaþingi 15. júní 1674. Einnig var sama dag lögð við fimmtarstefna og
lagadómur af sýslumanni Jóni Þorlákssyni í viðurvist Sigurðar Jónssonar, Hjalta
Jónssonar og Ólafs Jónssonar.
Hinn 18. mars 1679 sóru tíu menn, þ.á m. var Ólafur Sigfússon, prestur á
Skriðuklaustri, svohljóðandi vitnisburð um Ranaafrétt:
[...] vier höfumm vitad Rana afriett kallada. allt land a mille Hölknaar og
Eyvindaraar framm a mille Eyvindarfialla og offann ad Jökulsaa. So og lijka
vitnumm vier og berum. ad þesse afriett og land var veniuleg og
almennelegust afriett allra fliótsdalsmanna vt yfer Hrafnsaa edur jafnvel
leingra ut j fell adur firer þetta hallære næsta sem upp kom medann menn attu
saudfiendad. Enn aflagdest j hallærenu þá griperner mistust og sijdann til
þessa. Játumm Eirnenn og vitnumm med gódre samvitsku. ad firrnefnd Rana
afriett sie og vered haffe halldenn filleleg Eign Skriduklausturs og lient og
leift aff Skriduklausturs hölldurumm. 17

Umrætt hallæri sem hafði þvílík áhrif var árið 1674 en um það hefur Oddur
Eiríksson (1640–1719) þetta að segja í Fitjaannál sínum:
Anno 1674. Var vetur harður. Peningafellir mikill fyrir norðan og í
Austfjörðum, og þar eptir hungur og manndauði, mest fyrir norðan
Vöðluheiði. Strádó niður bæði fé og menn, svo margir bæir lögðust í eyði og
hartnær heilar sveitir; hafði sumarið fyrir verið mjög votviðrasamt, svo hvorki
nýttist eldiviður né hey, en veturinn eptir strangur; fylgdi þar eptir fiskileysi
15

Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1940 III, bls. 315.
Skjal nr. 2 (60). Afrit Jóns Þorkelssonar er gert eftir AM 265 4to, bl. 7–12, en það er afskrift fjögurra
manna af Skriðuklaustursbréfum, gerð að Skriðuklaustri 26. apríl 1704, sbr. skjal nr. 2 (59) og skjal nr.
2 (62).
17
Skjal nr. 2 (62). Afrit Jóns Þorkelssonar er gert eftir AM 265 4to, bl. 7–12, en það er afskrift fjögurra
manna af Skriðuklaustursbréfum, gerð að Skriðuklaustri 26. apríl 1704, sbr. skjal nr. 2 (59) og skjal nr.
2 (62).
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og allskyns óáran. Sanntrúanlegir menn hafa það uppspurt, samanreiknað og
sagt, að frá páskum Anno 1674 og til hvítasunnu Anno 1675 hafi fyrir norðan
Vöðluheiði dáið af vesöld og hungri 11 hundruð manns og það að auk, sem
dó á hálsum og heiðum, er sig vildi burt draga til annara sveita. 18

Hinn 6. maí 1679 nefndi Jón Þorláksson, sýslumaður og klausturhaldari, sex
menn í dóm og bað þá að álykta um hvort sér leyfðist að:
[...] laata affleggiast þa Skriduklausturs affriett Er Rane kallast. og vane
heffur til vered ad brúkud være firer affriettarpenijng j hanns formanna tijd. 19

Dómsmenn bentu á að svo kvæði á um í veitingarbréfi Jóns fyrir klaustrinu að
gengi eitthvað undan því með ólögum bæri honum að endurheimta það með lögum og
dómi. Jafnframt tilfæra þeir 52. kafla búnaðarbálks Jónsbókar um að efri og ytri mörk
„afrétta“ skuli haldast eins og þau hafi verið að fornu. Því næst segir:
Tilbydur Syslumadurenn þessa affriett firer eitt lamb edur þess virde aff tiju
Eff Rekenn Eru. og ej frekara þo tuttugu edur hundrad frá Einumm manne
Rekenn sieu. Þui virdest oss ecke leiffelegt ad þesse klaustursens afriett
aldeiliss affleggest aff klaustursens landsetum. helldur ad þeir henne fillelega
vppehalde og þangad Reke sijn lömb firer tilbodenn betalijng. Nefnelega þeir
j fliótsdal búa. 20

Jón Þorláksson vottar ásamt tveimur öðrum mönnum á Víðivöllum ytri 1.
ágúst 1685 að rétt sé skrifað eftir þingbókinni.
Árið 1641, í tíð Brynjólfs Sveinssonar, biskups í Skálholti, var Skriðuklaustur
vísiterað:
Klaustur Kyrkia ad Skridu j Fliotsdal vígd 1512 af Biskupi Stephani og Nefnd
Corporis Christi a eptir [yfirstrikað: Visitatiubokum hr] Vigslu brefinu heima
land allt med gögnum og giædum, er gaf Hallsteirn Þorsteinsson og Sesilia
Þorsteinsdotter hanns Kona, sem giafa bref vottar med hanns Jnnsigli Datum
þess 1500. [...]
Lysingarbref Pals p(rests) Grymssonar, umm atian edur Nytian ára hefd a
Torfskurdi, a xx hesta, af lietorfi árliga, j Skridu Jördu er þá hefur leigid j Val
þiófsstada Kyrkiusokn Huor Jtala væri frá Val Þjófs stad, Enn þar j moti
kiæmi lambarekstur j tungurnar, frá þeim bonda er byggi a Skridu. Datum
þess brefs ad Desiarmyri j Borgarfirdi Anno 1491 med ejnu Jnnsigli.21

Í vísitasíu frá 1677 kemur fram að Skriðuklaustur eigi þær eignir sem nefndar
séu í fornum máldögum og vísitasíunni frá 1641. Síðan segir:
18

Annálar 1400–1800 II, bls. 234-235.
Skjal nr. 2 (62).
20
Skjal nr. 2 (62).
21
Skjal nr. 2 (44) a-b.
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[...] enn þad Kirkiann hefur adur utann Sig átt er nu Komid under Kongs
vallded undann andlegrj Inspection allt nema þad Kirkian a Jnnann sig. 22

Í vísitasíu árið 1706 segir:
Anno ut Supra, 28. Augusti Visiterud Kirkian ad Skridu Klaustre, Hun a
Heimaland med gögnum og giædum, er Gaf Hallsteirn Þorsteinsson og
Sesselia Þorsteins dotter hans Kona, epter þvj sem vottar vititatio Anni 1641.
[...] og Selför i Seliadal epter sama giafabrefs innehallde, lambarekstur i
Tungurnar, á móte torfskurde af lietorfe á xx hesta árlega i Skridu iördu frá
valþiofstad. Á Kirkiunne liggia videmeradar Copiur, epter Kalfskinns brefum
Klaustursins, med 7 manna underskriftum, sem þær hafa vid þau samanlesed,
ad Skorastad i Nordfirdi, settu þinge þann 17. Septembris Anno 1697. [Síðan
eru bréfin talin upp - þau munu að líkindum ekki skipta máli - en síðan segir:]
Þesse bref voru á Kirkiunne skrifud a pergament, inn til annum 1697. Voru
þau þá send til Kaupinhafn med Reidefiardar skipe, og hefur Kaupmadurin
Monsr. Jacob Nielssen gefed Syslumanninum Monsr. Bessa Gudmundssyne
revers med Hans eigenhende underskrifad, ad hann þesse bref medteked hafe,
enn skiped fórst, og eru þvj brefen töpud, Copiurnar hefur Syslumadurin láted
samanlesa vid originalana, og eru þær videmeradar af hönum og þessum
mönnum Sr. Arna Sigurdssynj, Sr. Torfa Bergssyne, Jsleife Jónssyne, Eireke
Biarnasyne lögrettumönnum, Halle Högnasyne og Ólafe Magnússyne
Hreppstiórum. Framar liggia á Kirkiunne þesse Bref, skrifud a pappyr in
originali. [...] Lögfesta Skridu Klausturs in originali 1673, 11. Maii. Lögfesta
Sturluflatar og Hrackelstada, sem Jon Biörnsson hefur lögfest án votta og
ártals. Lögfesta in originali med underskrift Arna Jónssonar og Stephans
Eirekssonar. [...] Copia af vitnisburde og dóme umm Rana afriett videmerud
af þremur mönnum, Jóne Þorlakssyne Gisla Eirekssyne og Benedict Jónssyne
med þeirra signetum Anno 1685, 1sta Aug. Á Kirkiunne liggur regestur uppa
öll þesse bref med underskrift Sÿslumannssins Bessa Gudmundssonar, skrifad
á pappir Anno 1686. 23

Vísitasíur 1727 og 1734 eru byggðar á eldri vísitasíum. Því er ekki ástæða til
þess að vitna í þær hér. 24 Vísitasía Ólafs Gíslasonar frá 1748 hefur ekkert fram yfir
eldri visitasíur varðandi landaeign. 25 Vísitasía árið 1779 sækir efni sitt í fyrri vísitasíur
og er því ekki ástæða til að minnast á efni hennar hér.26
Jón Eyjólfsson vitnaði um landamerki Valþjófsstaðar og Skriðuklausturs árið
1670. Sagði hann þau úr merkigarði, upp eftir nesinu, sjónhending upp í fjall, svo í
þann stóra stein, sem stendur utan á Ytra-Eyvindarfjalli og þaðan réttlínis norður í
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Skjal nr. 2 (46) a-b.
Skjal nr. 2 (48) a-b.
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Skjöl nr. 2 (51) og (52).
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Skjal nr. 2 (53) a-b.
26
Skjal nr. 2 (56).
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Jökulsá. 27 Sömu merki koma fram í lögfestum Valþjófsstaðarpresta árin 1794 og
1840. 28
Hinn 30. maí 1794 á manntalsþingi að Valþjófsstað birti Guðmundur Pálsson
lögfestu fyrir Skriðuklaustri auk undirliggjandi jarða. Lögfestan var dagsett 24. sama
mánaðar en inntaksins er ekki getið. Hún var lesin upp á þinginu, árituð af sýslumanni
og svo afhent klausturhaldaranum á ný. 29
Úttekt á jörðum Skriðuklausturs fór fram haustið 1828. Í úttekt á sjálfu Skriðuklaustri er getið eftirfarandi takmarka jarðarinnar:
Landamerki ad framan: frá Jökulsá rædr Merkigardr upp til Fialls, en ad utan:
rædr Bessastada á [up]ptil brúna, allt þar til hún fer ad buga sig frammá vid,
þadan og þvert nordur i Eÿvindar kéldu. 30

Páll Melsteð sýslumaður var staddur að Skriðuklaustri 22. september 1828 til
þess að hafa umsjón með úttekt á heimajörð klaustursins að beiðni Gríms Jónssonar
amtmanns. Ástæða úttektarinnar var dauði Guðmundar Pálssonar klausturhaldara en
við klaustrinu átti að taka Bergvin Þorbergsson stúdent. Í úttektinni koma fram
eftirfarandi upplýsingar um takmörk heimajarðarinnar:
Landamerki ségir Abúandinn séu ad framan: frá Jökulsá rædr Merkigardr
upptil Fialls, enn ad utan rædr Bessastada á, upp til brúna allt þar til hún fer
ad buga sig framm á vid, Þadan og Þvert nordr i Eyvindarkéldu. 31

Samkvæmt sóknarlýsingu 1840-1841 var dýrleiki Skriðuklausturs óviss en þá
metið til afgjalds 24 hundruð og nýbýlið Brattagerði þá talið með. Einnig var allgóð
grasatekja í heiðinni talin til kosta.32
Hinn 23. maí 1856 hélt Þorsteinn Jónsson sýslumaður manntalsþing að
Valþjófsstað í Fljótsdal. Þar var auglýst lögfesta fyrir Víðivöllum ytri, sem einnig eru
í Fljótsdal, dagsett 22. maí 1856. Efni lögfestunnar er ekki tilgreint en Björn Skúlason
umboðsmaður Skriðuklausturs mótmælti henni:
[...] bædi hvad landamerkin ad [strikað yfir, framan] utan nidur vid Jökulsá og
skógar ítakid í Hrafnkelsstadalandi ə: í Rana snertir. 33

Árið 1878 var framkvæmt mat á jörðum Skriðuklausturs en þar segir m.a. um
sjálft Skriðuklaustur:
Afrétt hefir jörðin næga fyrir sína gripi. [...] Jörð sú hefir afrétt [...] langt
umfram aðrar þjóðjarðir í þessum hrepp. 34
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Skjal nr. 2 (148) a-b.
Skjöl nr. 2 (85 og 145) og 2 (107).
29
Skjal nr. 2 (83) a-b.
30
Skjal nr. 2 (125) a-b.
31
Skjal nr. 2 (87) a-b.
32
Múlasýslur. Sýslu- og sóknalýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 1839-1874, bls. 140.
33
Skjal nr. 2 (101) a-b. Um Björn Skúlason, sjá Bogi Benediktsson: Sýslumannaæfir IV, bls. 797-798.
34
Skjal nr. 2 (121).
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Einnig er þar að finna eftirfarandi upplýsingar sem eiga almennt við
Skriðuklaustur og jarðir þess:
Afréttir eða önnur ítök eiga ekki jarðir þessar nema Skriðuklaustur eitt og
Víðivellir fremri dálítinn afréttarskika. [...] Flestar eru þær erviðar og
mannfrekar, einkum vegna heiðar og fjalllendis þess sem þeim fylgir. 35

Í áliti umboðsmanns Skriðuklausturs á beiðni um kaup á Skriðuklaustri, sem
samið var 23. apríl 1893, kemur fram að á báðum hjáleigum jarðarinnar, Klausturseli
og Fossgerði, séu sérstakir ábúendur. 36
Sýslunefnd Norður-Múlasýslu gaf álit sitt á sölu Skriðuklausturs 24. apríl
1893. Í því stendur eftirfarandi:
Ábúandi Skriðuklausturs kveðst ekki krefjast kauprjettar á öðru en
heimajörðinni Skriðuklaustri með eyðibýlinu Brattagerði, sem er í afrjett með
þeim landamerkjum er þinglesin voru á Valþjófsstaðamanntalsþingi árið
1884. Hvað Skriðuklaustur snertir, vill nefndin láta það álit í ljós, að jörðin
hefur lítið heimaland, en afrjettarland mikið, sem tekur við af heimalandi [...]
Brattagerði er nú gjörsamlega óbyggilegt og lítur út fyrir að verða það
framvegis. 37

Íslenska stjórnardeildin veitti leyfi 5. júlí 1895, á grundvelli laga frá 26.
október 1893, fyrir því að Skriðuklaustur ásamt eyðijörðinni Brattagerði yrði selt.38
Hinn 23. ágúst 1895 seldu yfirvöld Halldóri Jónssyni, ábúanda
Skriðuklausturs, ábýlisjörð hans ásamt eyðijörðinni Brattagerði. Tekið er fram í
afsalsbréfinu að jörðin sé seld með öllu því sem henni fylgir. 39
Landamerki Skriðuklausturs voru skráð 18. júní 1884. Þau voru lesin á
manntalsþingi 19. júní sama ár:
Þessi eru landamerki milli Skriðuklausturs í Fljótsdalshrepp og
Valþjófsstaðar. Hin fyrnefnda jörð á land „að merkigarði þeim, sem að fornu
og nýju haldinn hefur verið landamerki“ og sem liggur frá Jökulsá fram og
upp eptir nesinu upp undir fjall, þaðan sjónhending upp á fjall, og þaðan í
stóran stein, sem stendur utan til á ytra Eyvindarfjalli, og þaðan réttlínis
norður í Jökulsá á Jökulsdal.
Að austan ræður Jökulsá í Fljótsdal. Að utan ræður úr nefndri á Melakvísl og
Bessastaðaá allt upp á fjallsbrún í Eyvindarkeldu, og svo beina stefnu yfir
miðheiði, ofan með svo nefndum Stóralæk, allt í Eyvindará, sem greinir
Skriðuklaustursland frá Brattagerðislandi, allt að þeirri stefnilínu, sem aður
var greint að aðgreindi Valþjófsstaðar- og Klaustursland.
35
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Fyrir norðan Eyvindarfjöll á einnig Skriðuklaustur land allt frá nefndri línu út
að Sauðá, sem skilur það aptur frá Brattagerðislandi.
Í landi Víðivalla ytri á Skriðuklaustur skógarteig „fyrir utan svo nefndan
Lingrima“ út að Hrafnkelsstaðalandi, og svo langt upp sem skógur er.
Í Skriðuklaustri eiga Víðivellir ytri þessi ítök:
1. Reiðingaskurð á 10 hesta árlega.
2. 5 stóðhrossa beit á vetur og taka ei folöld frá
3. Engjateig fyrir framan Skógargötur, sem liggja niður frá bænum og er sá
teigur 40 faðmar á hverja hlið af fjórum. 40

Sæbjörn Egilsson skrifaði undir fyrir hönd Páls Ólafssonar umboðsmanns. Jón
Einarsson eigandi Víðivalla var samþykkur landamerkjabréfinu. Það var einnig
Sigurður Gunnarsson fyrir hönd Valþjófsstaðarkirkju.
Annað landamerkjabréf fyrir jörðina Skriðuklaustur, með eyðijörðinni
Brattagerði, var útbúið 17. maí 1896 í Nesi í Loðmundarfirði. Bréfið var lesið á
manntalsþingi 3. júní sama ár:
Að framan á Skriðuklausturland „að merkigarði þeim, sem að fornu og nýju
haldinn hefur verið landamerki“ og sem liggur frá Jökulsá fram og upp eptir
nesinu upp undir fjall, þaðan sjónhending upp á fjall og þaðan í stóran stein
sem stendur utan til á ytra Eyvindarfelli og þaðan rjettlínis norður í Jökulsá á
Jökuldal.
Að austan ræður Jökulsá í Fljótsdal.
Að utan ræður úr nefndri á Melakvísl og Bessastaðaá allt upp á fjallsbrún í
Eyvindarkeldu, og þaðan bein stefna yfir miðheiði ofan með svonefndum
Stóralæk allt í Eyvindará, þaðan Eyvindará í Jökulsá á Jökuldal.
Að norðan ræður Jökulsá á Jökuldal.
Þessi eru ítök Skriðuklausturs:
1.

Hálfur allur reki til móts við Kirkjubæ á Helmingasandi.

2.
Í landi Víðivalla ytri Skógarteigur fyrir utan svo nefndan „Lyngrima“
út að Hrafnkelsstaðalandi og svo langt upp sem skógur er.
3.

40
41

Skjal nr. 2 (4).
Skjal nr. 2 (7).

Selför í Seljadal. 41

42
42
Páll Ólafsson skrifaði undir fyrir hönd umboðsins. Þórarinn Þórarinsson
[prestur]
var
samþykkur
framangreindum
landamerkjum
fyrir
hönd
Valþjófsstaðakirkju. Hann skrifaði undir 27. maí 1896.
Landamerkjabréf Skriðuklausturs, ásamt eyðijörðinni Brattagerði, var útbúið
27. ágúst 1922. Það var þinglesið 23. júlí 1923:
Að framan á Skriðuklaustur land að merkigarði þeim, sem að fornu og nýju
haldinn hefur verið landamerki og sem liggur frá Jökulsá fram og upp eftir
nesinu upp undir fjall, þaðan sjónhending upp á fjall, þaðan í stóran stein sem
stendur utantil á ytra Eyvindarfjalli, þaðan réttlínis norður í Jökulsá á
Jökuldal. Að austan ræður Jökulsá í Fljótsdal.
Að utan ræður úr nefndri á Melakvísl og Bessastaðaá alt upp á Fjallsbrún í
Eyvindarkeldu og þaðan bein stefna á miðheiði í merkjavörðu (ytri) (merkt
L.M. á jarðfastan stein og hlaðin varða ofan á), þaðan um miðheiðarháls í
merkjavörðu fremri (merkt L.M. eins og hin varðan). Þaðan þvert vestur heiði
í merkjavörðu í svokölluðum Klappalækjarflóa og þaðan í Eyvindará. Þaðan
Eyvindará í Jökulsá á Jökuldal.
Að norðan ræður Jökulsá á Jökuldal. 42

Undir bréfið skrifar Sigmar G. Þormar, eigandi 13/16 úr Skriðuklaustri, auk
Guðmundar Snorrasonar, eiganda Fossgerðis.
Landamerkjaágreiningur kom upp milli Skriðuklausturs og Fossgerðis um
1922. Sýslumaðurinn, Ari Arnalds, setti landamerkjadóm að Skriðuklaustri 12. ágúst
1922. Fyrir réttinn mættu Guðmundur Snorrason eigandi Fossgerðis og Sigmar G.
Þormar eigandi að 13/16 hlutum Skriðuklausturs, sem mætti einnig fyrir hönd
Halldórs Stefánssonar á Torfastöðum sem átti 3/16 í Skriðuklaustri, til að fá skorið úr
um landamerkjaágreining. Sýslumaðurinn leitaði árangurslaust sátta og tilnefndi svo
fjóra menn í merkjadóm. Eftir að hvor málsaðili um sig hafði rutt sínum hvorum
manninum úr dómnum stóðu eftir þeir Eiríkur Sigfússon á Skjöldólfsstöðum og séra
Þórarinn Þórarinsson á Valþjófsstað. Málsaðilar lögðu fram gögn sín í málinu og að
því búnu ákvað dómurinn að gera áreið á svæðið sem ágreiningurinn stóð um. Því
næst óskaði Guðmundur Snorrason frests vegna viðbótarskjala sem hann átti von á og
því var ákveðið að halda réttarhaldinu áfram að Egilsstöðum á Völlum hinn 15.
september. 43 Ekki sjást þó merki um að réttarhaldinu hafi verið framhaldið þá.
Ástæðan mun sú að sættir hafi komist á en 27. ágúst 1922 var útbúið
landamerkjabréf fyrir Fossgerði sem var þinglýst 25. júlí 1923. Landamerkjalýsingin
er svohljóðandi:
Að utan ræður Holtavörðulækur á fjallsbrún upp, þaðan sjónhending í vörðu á
svonefndri Fossáröldu og þaðan beint á Miðheiði. Svo inn Miðheiðarháls í
42
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innri merkjavörðu (merkt L.M.) þaðan þvert vestur heiði í merkjavörðu í
svokölluðum Klapparlækjarflóa og þaðan í Eyvindará. Þaðan ræður
Eyvindará í Jökulsá á Jökuldal.
Jökulsá ræður að norðanverðu. 44

Guðmundur Snorrason eigandi Fossgerðis og Pétur Halldórsson eigandi
Klaustursels skrifa undir lýsinguna ásamt Sigmari G. Þormar eiganda 13/16 hluta
Skriðuklausturs.
Kafli er um Skriðu í jarðamatinu 1804. Þar kemur fram að dýrleiki hennar sé
óviss. Á jörðinni má fá 10 tunnur af fjallagrösum sem metin eru á 2 hundruð og 60
álnir. Hún á „afrétt“ fyrir geldfé og lömb sem metin eru á 44 álnir. 45
Í jarðamatinu 1849 er Skriða tekin fyrir ásamt afbýlinu Hantón. Þar segir:
[...] auk þess er og tilflugt med heyskap uppá fjalli ef á þarf ad halda, sem ad
vísu er ördugt ad ná, enn þó einginn frágángssök. - Hagi er hér meiri part
grasgéfinn og landstærdinn mikil, med því ad land nær þvert yfir
Fljótsdalsheidi ad svokalladri Eyvindará, [...] jördin hefir lítil not ens vídlenda
heidarlands sökum fjarlægdar. - Til hlynninda má telja jördunni ad hún á
afréttarland fyrir sig í svokölludum Rana fyrir 400 fjár. 46

Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916-1918 er kafli um Skriðuklaustur. Þar
stendur:
Jörðinni fylgir afréttarland 2/3 Rana og eyðibýlið Brattagerði á Jökuldal, sem
lagðist í eyði við öskufallið 1875 og hefur eigi byggs<t> síðan, en verið notað
sem afréttarl. ásamt Ranaafréttinni sem eyðikot þetta var áður byggt úr. 47

Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja um Skriðuklaustur:
Segja má að Skriðuklaustursland nái þvert yfir Fljótsdalsheiði milli
Jökulsánna beggja, í Fljótsdal og á Jökuldal, og land þess deilist milli tveggja
hreppa, því að Skriðubændur áttu og nýttu eða leigðu öll gögn og gæði
Klaustursels og býlanna í Rana (sjá Klaustursel, Stuðlafoss, Brattagerði og
Þorskagerði).
Heimaland er Klausturnesið, [...] Heiðin var og er aðeins nýtt sem afrétt og
fyrrum leigður upprekstur þar. [...] en mörk við Valþjófsstað við girðingu og
skurð 500-600 m utan við þjóðveginn þvert yfir Valþjófsstaðanes - upp á
Klausturhæð og síðan vestur á Miðheiðarháls norðarlega yfir eða norðan við
Gilsárvötn. [...]
Rekaítök átti jörðin á Héraðssöndum, [...] og selstöðu í Melalandi (sjá þar).
Síðast var haft í seli frá S í Brattagerði kringum miðja 19. öld. 48
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Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Skriðuklaustri
frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir
gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið
veðsett.
5.3. Brattagerði og Þorskagerði
Þessum býlum er svo lýst í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
Þorskagerði og Brattagerði í Rana
Svo heita eyðibýli tvö ofarlega á Jökuldal austan ár. Býli þessi eru sérstæð að
því leyti, að þau eru bæði í eigu Skriðuklausturs og voru löngum nytjuð þaðan
í svo ríkum mæli, að á þau var litið sem hluta af Skriðujörð. [...]
Bæði býlin eru í Rana, en svo heitir landssvæðið milli Eyvindarár og Hölknár
og hefur að líkindum heitið Eyvindarárrani í öndverðu. [...]
Raunar eru eyðibýlin í Rana þrjú. Rústir Eiríkshúsa eru á sléttri grund skammt
utan við Þ. Sennilega er býlið kennt við Eirík Eiríksson frá Brú, [...] hann bjó
þar nokkur ár , 1801-´10, [...]
Þ er undan Mógilshálsi miðja vegu milli Hölknár og Sauðár á grundum í
grunnri sveif skammt upp frá Jökulsá. Býlisins er ekki getið í opinberum
jarðabókum, og ætla má, að það hafi í öndverðu verið sumarsel frá klaustrinu
á Skriðu. Meðan Sigfús Stefánsson bjó á hálfri Skriðu (1863-´71) lét hann
byggja fjárhús fyrir 150 fjár á Þ og hafði þar í seli nokkur ár (Óðinn 5. ár).
Líklegt er, að hann hafi haft geldfé á húsunum á vetrum og smalinn búið í B.
[...]
B er um 5 km út af Þ og Sauðá á milli. 49

Brattagerðis er getið í umfjöllun um stríðshjálparskattinn 1681. 50
Aukaréttur var settur á Ketilsstöðum á Völlum af sýslumanninum, Páli
Melsteð, 2. október 1828. Fyrir réttinn lögðu þeir Jón Jónsson í Bót og Jón Árnason á
Urriðavatni, hreppstjórar í Tungu- og Fellahreppum, úttekt á jörðum Skriðuklausturs
sem fram hafði farið 8.-20. september. Úttekt Klaustursels fór fram 16. september.
Ábúandinn þar, Einar Rollandsson, sagði að hann gæti útvegað votta því til sönnunar
að jörðin hafi verið byggð fyrir sex hundruð með afnotum til heys og beitar af
svokölluðum Rana sem væri „afrétt“ Fljótsdælinga. Þessi afnot sagði hann að hefðu
verið metin til tveggja hundraða og því væri sjálft Klaustursel einungis fjögur hundruð
að dýrleika. Einar sagðist engin afnot geta lengur haft af Rananum ef sú ábúð sem
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Magnús Snorrason hefði haft þar undanfarin þrjú ár héldi áfram en hann hafi byggt sér
þar bæ. 51
Útmæling á landi handa Brattagerði fór fram 20. ágúst 1835, gerð af settum
sýslumanni og fjórum virðingarmönnum. Umboðsmaður Skriðuklausturs, „innan
hvörs landamerkja þad land liggr, sem nú skal útvísast til áminnstrar jardar“, var
viðstaddur, svo og nýbýlingurinn, Magnús Snorrason. Hreppstjóri Fljótsdalshrepps
hafði mótmælt útmælingunni. Síðan var
á landid ridid í svokalladri Skridu klaustri tilheyrandi Rana Afrétt.

Vegna mótmæla hreppstjóra Fljótsdalshrepps var úrskurðað:
Þar Hreppstióri í Fliótsdals Hrepp Gudmundr Marteinsson ekki hefr
framkomid med neina Heimild til greinds Afréttarlands Rana, sem eftir því
sem eldstu Menn tilvita er Skridu Klausturs mótmælalaus Eign, svo verdr sú
áminnsta Mótsögn ekki heldr giörd ad nokkrum Alytum og þad því sídr sem
Forordningin af 15d. April 1776 ségir ad þó Einhvör kunni ad hafa notad eitt
óbyggt Landspláts fyrir afrétt géti þad þar fyrir ei matist hans Eign, og þetta
skuli ei vera til Hindrunar þvi ad Nýbyggiari fái þar útvisad Bygdarland.

Voru mótmæli hreppstjórans metin ógild og landamerki nýbýlisins úrskurðuð:
út vísast Land til Meðallags Bújarðar í áminnstri Rana Afrétt frá eptir
skrifudum Landamerkium nl.
frá Saudá úteptir med Jökulsá til þess ad Eyvindará fellr í hana; Þadan sudr ad
vestanverdu med nefndri Eyvindará þángad sem Eyriksstada Vegur yfir
Heidina liggr útí ána og þadann í beinni Línu til Vesturs uppá Ranan til
Vördu sem hladin er upp á millum tveggia stórra jardfastra Steina; sídan til
næstu vördu þar fyrir Vestan í sömu Línu, og loksins til Saudár þar sem hún
fellr nidr af efstu Fiallsbrúninni, hvar eptir nefnd á rædr Landi ad sunnann allt
nidr í Jökulsá.

Skoðunarmenn töldu nýbýlingnum nauðsynlegt að fá að heyja í flóanum með
fram Eyvindará, fyrir sunnan ákveðin landamerki. Samþykkti klausturhaldarinn það ef
afréttarfé yrði ekki látið mæta styggð. 52
J. Pétur Havsteen sýslumaður var mættur að Brattagerði 18. ágúst 1845 til þess
að stýra skoðunar- og skiptagjörð á þeim parti Ranaafréttar sem lá undir
Skriðuklaustur. Auk skoðunarmanna voru Sigurður Guðmundsson umboðsmaður
Skriðuklausturs, Stefán Árnason prófastur á Valþjófsstað og fyrrverandi ábúandi
Skriðuklausturs Árnibjörn (Árni Björn) Stefánsson í Geitagerði mættir til að vera
viðstaddir. Eftir áreið á Ranann greindi séra Stefán á Valþjófsstað frá þeim félagsskap
sem staðið hafði fram að þessu á milli Valþjófsstaðarprestakalls og Skriðuklausturs
um Ranaafrétt. Hann gat þess að forveri sinn í embætti, séra Vigfús Ormsson sem hélt
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staðinn frá 1789-1836, hafi látið ábúendunum á Skriðu eftir öll afnot af þeim parti
Ranaafréttar sem tilheyrði Valþjófsstaðarprestakalli gegn því að Valþjófsstaðarkýrnar
mættu ganga í svonefnda Klausturpytti á sumardag. Valþjófsstaðarprestur taldi að
forsendur fyrir umræddum samningi væru brostnar því að Skriða hafði misst
engjastykkið Breiðumýri og hlyti því að þurfa að brúka pyttina sem slægjuland.
Skoðunarmennirnir töldu að ætti núverandi afgjald Skriðu að haldast þá mætti
nýbýlinu Brattagerði, í Ranaafrétt, ekki tilleggjast meira land af þeim parti
„afréttarinnar“ er liggur undir Skriðuklaustur en
[...] frá þeim stóra steini er stendur utan til á Ytra Eivindarfialli eins og
áhlödum rétt andspænis á móti Þórir [strikað yfir: stada] kvíslar ósi, beinlínis í
vördu þá sem hladin er upp á milli tveggia jardfastra steina hiá Eiriksstada
vegi á ranahálsinum, þadan nidur til Saudar þar sem hún fellur af efstu
fiallsbrúninni nidur í Jökulsá, sídan nidur med Jökulsá þar til Eivindará í hana
rennur og svo upp med Eivindará eptir sem hún rennur uns þess Þórirsqvísl í
hana fellur, og frá þessari kvísl uppí fyrrnefndan stein. Allt Land þetta eptir
tilgreindum takmörkum var því útvísad Nýlendumanninum Magnusi
Snorrasyni til allra afnota samqvæmt tilskipuninni af 15da April 1776. 53

Skoðunarmennirnir segja að landið eftir ofangreindri útvísun sé mjög grýtt,
hrjóstugt, hafi mjög litlar slægjur og lélegt tún og því meti þeir dýrleika þess til
fjögurra hundraða. Auk ofangreindra aðila settu skoðunarmennirnir Guttormur
Vigfússon stúdent á Arnheiðarstöðum, Sveinn Pálsson hreppstjóri á Bessastöðum,
Þorsteinn Jónsson á Brekkugerði og Hallgrímur Eyjólfsson á Glúmsstöðum nöfn sín
undir skoðunar- og skiptagjörðina. Magnús Snorrason á Brattagerði handsalaði og
þeir Gunnlaugur Þorkelsson og Pétur Pétursson settu nöfn sín undir sem vottar.
Sýslumaðurinn í Norður-Múlasýslu skrifaði amtmanni 24. mars 1849 um
nýbýlismenn sem höfðu að undanförnu sett sig niður í Möðrudalsheiði, þ.e.a.s.
fjalllendinu á milli Möðrudals, Vopnafjarðar og Jökuldals. Þar minnist hann á Jón
Guðmundsson sem hafi stofnað nýbýlið Mela og segir að það sé sá sami sem sótti um
að fá Þorskagerði í Ranaafrétt til ábúðar á sínum tíma. 54
Um Brattagerði segir í lýsingu Hofteigsprestakalls árið 1874 að heyskapur sé
þar erfiður og mestallan í heiði að sækja. Í sömu lýsingu er sagt, að Þorskagerði hafi
verið fyrst byggt fá ár um 1789 en lagst í eyði í móðuharðindum 1783-1784, aftur
1809-1812 [leiðrétt í athugasemdum útgefanda í 1807-1810] og byggt sem sel frá
Skriðuklaustri 1868, þar hafi verið búið í ár en selförin lögð niður. 55 [Útgefandi segir
að búið hafi verið á Þorskagerði 1872-1875.]
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Um Brattagerði segir í mati á jörðum Skriðuklausturs frá 1878 að jörðin sé
alveg í eyði og engar líkur til þess að hún byggist framar. Fram kemur að til standi að
leigja land jarðarinnar fyrir afréttarland en enginn samningur hafi enn verið gerður þar
að lútandi og því sé óljóst hversu miklum tekjum það muni skila. 56
Sýslunefnd Norður-Múlasýslu gaf álit sitt á sölu Skriðuklausturs 24. apríl
1893. Í því stendur eftirfarandi:
Ábúandi Skriðuklausturs kveðst ekki krefjast kauprjettar á öðru en
heimajörðinni Skriðuklaustri með eyðibýlinu Brattagerði, sem er í afrjett með
þeim landamerkjum er þinglesin voru á Valþjófsstaðamanntalsþingi árið
1884. Hvað Skriðuklaustur snertir, vill nefndin láta það álit í ljós, að jörðin
hefur lítið heimaland, en afrjettarland mikið, sem tekur við af heimalandi [...]
Brattagerði er nú gjörsamlega óbyggilegt og lítur út fyrir að verða það
framvegis. 57

Brattagerði var selt með Skriðuklaustri 23. ágúst 1895. 58
Brattagerðisland er innan landamerkja Skriðuklausturs samkvæmt
landamerkjalýsingu 1896. 59 Það sama er uppi á teningnum í landamerkjalýsingu
Skriðuklausturs frá 1922. 60
Samkvæmt jarðamatinu 1849 er Brattagerði nýlenda byggð í
Skriðuklausturslandi, fjögur hundruð að dýrleika. Í jarðamatinu stendur einnig:
[...] lángsóktur heyskapur [...] útigángur á vetrum allgódur, enn
stórgripahagar litlir bædi sumar og vetur, landid blásid og undirorpid
sandfoki. 61

Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916-1918 kemur fram að Brattagerði hafi
lagst í eyði eftir öskufallið 1875 og að jörðin hafi verið notuð frá þeim tíma sem
afréttarland. Tiltekinn túnbali og útengi hafi síðan verið lánuð til slægna af og til.
Samkvæmt fasteignamatinu er ólíklegt að jörðin byggist upp aftur því hún sé svo
nálægt „afrétti“. 62
5.4. „Valþjófsstaðarkirkjueign“
Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja svo um Valþjófsstað:
Jarðarinnar mun fyrst getið í Njálu í upphafi 11. aldar, er þar bjó Sörli BroddHelgason. Á 12. og 13. öld var V eitt af höfuðbólum Svínfellinga, sem voru á
þeim tíma valdamesta ætt á Austurlandi, og frægastir þeirra
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Valþjófsstaðabræður, Þorvarður og Oddur Þórarinssynir, Þorvarður „síðasti
goðinn“, (sbr. rit Björns Þórðarsonar með þessu nafni), er gekk konungi á
hönd síðastur íslenskra höfðingja og sá, sem Barði Guðmundsson telur, að
skrifað hafi Njálu [...]
[Fjallað er um eignir Valþjófsstaðar milli Jökulsánna og afréttarlöndin og
síðan segir:] Það er auðsætt, að landsetum hefur verið ætluð hlutdeild í þessu
landi, enda eru mörk milli jarða óljós enn ofan brúna. 63

Graftarkirkja var á Valþjófsstað þegar um 1200 samkvæmt kirknaskrá Páls
biskups Jónssonar. 64
Samkvæmt Gottskálksannál var gerður staður á Valþjófsstað árið 1306:
gior stadr aa Valþiofs stodum er adr uar half lendi. 65
Í máldagasafni Vilchins biskups frá 1397 segir m.a. um Valþjófsstað:
Mariukirkia aa walþiofstodum aa heimaland allt. mulaland milli merkigardz
oc wt fra aRnnallzstödum oc þess merkigardz sem wt er fra gnufsstödum
[Gnupstodum, í öðru handriti]. Þorgerdarstade. [...] land vnder kleif fram fra
ÞuRidarstödum wnder iokla med ollum gædum. wtan skog. selland at
laugarhusum. fiordung j kelldudal. backaskog j wideualla land. [...] skogarteig
wt fra ytRum wideuöllum. [...] Þangat liggia tíunder af xj bæium vtan
bessastödum oc vídivollum. 66

Kirkjan að Hallormsstað á samkvæmt sama máldaga fjórðung í Keldudal
[Þorgerðar(staða)dal 67 ] og mannsför í gæsaveiði í Þóriseyjar. 68
Í óársettum máldaga Valþjófsstaðarkirkju sem þó er talinn frá því um 1471 eða
úr tíð Sveins biskups Péturssonar er að finna sömu upplýsingar og í máldaganum frá
1397 ef frá er skilið upphaf textans:
Mariu kirkia a valþiofstödum a heima land allt. mula land allt mille
merkegardz uth fra arnalldzstödum oc þess merkegardz sem uth er fra
gnupsstödum. þorgerdarstade. jördina arnalldzstade j fliotzdal. halfa
hrollavgsstade. [...] land vnder kleif fram fra þuridarstödum. 69

Í lögfestu Valþjófsstaðar frá Maríumessu um sumarið 1484 [2. júlí?] segir um
land kirkjunnar:
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Heima landid utan fra merkegarde og ad liosaa allt riettsyni nordur i Jökuls A,
Kleifarland riettsyni þadann aainn fellur ofan og nordur j Jokulsz A motz Vid
Þurijdarstadi. 70

Þeir Gunnlaugur Bjarnarson, Þorleifur Barkarson og Þorbjörn [óskýrt, fyrst
skrifað Þórður svo Þorleifur en Þorkell, skv. annarri uppskrift] Þorsteinsson votta að
hafa heyrt séra Árna Þorsteinsson lögfesta Valþjófsstað, hinn 15. ágúst 1484, með
eftirfarandi ummerkjum:
heimalandit vtan frá merkigardi og ad liosa allt riettsyni nordur i jokulsá
kleifarland riettsyne þadan aenn fellur ofan og nordur j jokulsá mots vid
þurijdarstadi suo undir iokla. Molaland [Mulaland, skv. bréfabók Brynjólfs
biskups Sveinssonar] allt nordur i merkigard [ur merkegarde, skv. bréfabók
Brynjólfs biskups]. langhusaeyrar [bréfið ólæsilegt hér í tíð Árna
Magnússonar]. æfir [yfir, skv. bréfabók Brynjólfs biskups] fiall svdur i
merkigard. suo langt þadan þar til kelldaa er aull frame og suo riettsyne vt i
iokulsá. þesse vmmmerki baru med nefndum sira arna ad riett og saunn hefdi
hallden verit marger dugandi menn. 71

Að mati Árna Magnússonar handritasafnara er bréfið falsað og eru rök hans
fyrir því svohljóðandi:
Ex membr. fra Valþiofsstadar kirkiu. 3 innsigle hanga vid brefed þeirra
manna er fyrer þad eru skrifader. hvaraf þad sidarsta er ecke vel læst. Brefed
er skrifad med ymsu bleke. og greihende. kannske og fleirum enn einne. Er
blettott og illa umvendad. Mier virdest brefed vera falsbref. og vera
uppskafed gamallt bref til ad skrifa á. ad visu giet eg eigi sied. þad sie so
gamallt ad skriftenne. sem árstaled seiger. 72

Séra Páll Grímsson segir í vitnisburði, sem er annaðhvort frá 9. maí eða 19.
september 1491 en láðst hefur að geta hvort átt sé við krossmessu að vori eða hausti í
dagsetningu bréfsins, að hann hafi verið heimilisfastur að Valþjófsstað í 18-19 vetur
og hafi vitað
[...] ad skored var upp á .xx. hesta letorf hvert aar j Skridu jördu er liggur j
Valþiofstadar kirkiusokn. og vissa engann ad finna. og engann heyrda eg
ákiæra. at su jtala være kirkiunnar eign og stadarens á Valþiofsstad. enn þar j
mote kiæme lambarekstur j Tungurnar frá þeim bonda sem bygge á Skridu.73

Umræddar Tungur eru vafalaust Maríutungur eins og sjá má á vitnisburði séra
Kollgríms Koðránssonar frá 10. júní 1517.
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Í ódagsettum máldaga sem er talinn frá árunum 1491-1518, eða úr biskupstíð
Stefáns Jónssonar segir:
Kirkian ad Valþiofsstad a heima land alltt og ad auk lx hndr. j fasta eign:74

Hinn 10. júní 1517 skráði séra Kollgrímur Koðránsson og innsiglaði vitnisburð
sinn um fyrirkomulag lambareksturs er hann hélt Valþjófsstað. Vitnisburðurinn er
svohljóðandi:
ek hiellt ualþiofstad uppaa. xij. aar og rak eingi laumb ne annad fie fram aa
auræfi huorki enu nyrdre ne sydre nema j minu leyfi og aunguan penning
annan utan lambarekstur fra skridu j mariutwngur. en fra aungre iörd
annare. 75

Frá 15. maí 1552 er varðveitt svokallað Hrafnkelsdalsbréf sem er vitnisburður
Magnúsar Þorvaldssonar um landareign á milli Jökulsár og Snæfells fram undir jökul
og í utanverðan Hrafnkelsdalsenda hinn ytra. Í vitnisburðarbréfi þessu segir Magnús:
ec var j Fliotzdal þriatigi ara. heyrdi eg alldri tvimeli a leika at þat veri ecki
stadar eign allt land [Við þennan stað tilgreinir útgefandi fornbréfasafns
eftirfarandi neðanmáls: Hér er skafin út freklega 1 ½ lína þegar í öndverðu,
og sýnist þó allt vera hrekklaust. Eitthvað hefir ofskrifazt.] millvm Jokvlsar
ok Snefellz fram vnder jokvl og j vtanverdan Hrafnkelsdallsenda en ytra ok j
þessv fyrrgreindv landi fra stadnum fvglar veidder ok fiskar ok aller peningar
j hafder ok alldri akert af neinum manni til ok alldri mvtvr til teknar. 76

Varðveist hefur svohljóðandi vitnisburður Gissurar Helgasonar frá 31. maí
1552 um ítölu í Staðaröræfi frá Valþjófsstöðum:
Þath giore Eg Gizvr Helgason godvm mavnnvm kvnnigt med þessv minv
opnv brefi. at eg kom xi vetra gamall i Valþiofstadar kirkiv sokn. og þar olst
eg vpp. og sidan bio eg fyrst ellefv ar heima a stadnvm og i Gavrdvm. viij aar
aa Arnollstavdvm. i savmv þingaa. xij aar aa Glvmstaudvm. og eitt aar aa
Þvridarstavdvm. Og heyrda eg alldre a þessvm arvm. at navckur ætti neina
jtavlv fram a stadar ayræfi. hvorki lamba rekstur. nie annars penings. vtan
hvndrat lamba rekstvr fra Skridv j Marivtvngur. enn staduren ætti j stadin vpp
aa xx hesta torfskvrd arliga j Skridv land. Og einginn madur Rak sina peninga
þessi fyrr greind aar hvorki fram af Seliadal. eda vnder Snæfell. Og eigi hinv
nyrdre ayræfin. Vtan med þess leyfi sem Valþiofstad hiellt. vtan busmala
rekstur. sem i selivm var hafdur. 77
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Hinn 27. júlí 1582 samdi séra Hallvarður Einarsson kvittunarbréf um þá
peninga sem hann veitti viðtöku árið 1560 er hann tók við Valþjófsstað. Þar er m.a.
minnst á leigur af jörðunum Þuríðarstöðum og Þorgerðarstöðum.78
Aftan á transskrift sem séra Þorsteinn Jónsson stóð fyrir ásamt öðrum árið
1441 af máldaga Valþjófsstaðakirkju, eftir máldagasafni Vilchins biskups, var að
finna jarðaskrá Valþjófsstaða. Árni Magnússon lét taka afrit af þessari skrá og getur
þess að hún hafi verið með hendi frá því um 1550-1560. Fyrir neðan hana var skrifað
með annarri hendi ártalið 1560 sem Árni taldi merkja að þá hefði séra Hallvarður
Einarsson tekið við Valþjófsstað. Skráin greinir frá því hvaða jörðum séra Hallvarður
tók við og þar kemur m.a. þetta fram:
Alla jordina Þurijdarstadi med .ij. kwm gomlum med Kleifarlandi sem fyr
seiger. [Hér er átt við máldaga Vilchins biskups] [...] Þorgerdarstadi. allar
Mariutungur og .xx. hesta reidingsskurd i Skriduland. 79

Valþjófsstaðar og Hóls er getið í umfjöllun um stríðshjálparskattinn 1681.
Hjáleigumenn Valþjófsstaðar eru sagðir eiga átta kúgildi. 80
Máldagi Gísla Jónssonar biskups fyrir Valþjófsstöðum sem saminn var um
1570 [1570-1576] er svipaður þeim sem samdir voru 1397 og (líklega) 1471. Í honum
stendur m.a.:
Kirkian ad Valthioffsstaudum. á heimaland alltt. Mulaland alltt. mille
merkegardz vt fra Arnalldz stødum og thess merkegards, sem vt er frá
Gnupstødum. Thorgerdarstade. Jørdina Arnalldzstade. i Fliotzdal hálffa
Hrollaugsstade. fiordung i Arneidarstødum. Land vnder Kleiff framm frá
Thuridarstødum vnder Jokla med øllum giædum [leiðrétt prentvillan:
giædmu]. vtan skög. Selland ad Laugarhusum. h[álffan] fiordung i Kielldudal.
Backaskóg i Vijdevallaland. og alla skóga frá Lækium fijrer vtann
Mariutungur og til Stulla ár. Skógarteig vt frá ijtrum Vijdevøllum. [...]
Budartungur. 81

Í sama máldaga kemur fram að kirkjan að Hallormsstöðum eigi fjórðung í
Keldudal og mannsfar í Þóriseyjar í gæsaveiði.82
Árið 1641, í tíð Brynjólfs Sveinssonar biskups í Skálholti, var Valþjófsstaður
vísiteraður. Vísitasían var byggð á máldögum sem samdir höfðu verið fyrir staðinn á
öldum áður:
Mariu Kyrkia ad Valþiófstödum á Heimaland allt eftir gomlum Kyrkunnar
malddaga, huor ed samann var lesinn vid Wilchins máldaga, under godra
manna heirn. Og bar ei mun á milli, Var þad bref fyrerskrifad af 6 mönnum
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eftir Registrum Kyrkunar j Skalholti, Mulaland milli merkigards, ut fra
Arnalldstodum og þess merki gards, sem er utfrá Gnupstödum kallast nu ad
meiningu Glumstader, Þorgerdarstader leigd 4 ærgilldum, fiórdung j
Arneidarstodum mote Christfienu, leiga halft fiórda ærgilldi, land under Kleif
framm frá Þurydarstödum under Jokla med öllum giædum, utan skóg, enn ad
gömlu hefdar halldi fylger nu Skógur landi, Selland ad laugar húsum,
Fiórdung j Kelldudal, Backaskog j Vidivallalandi Og alla skoga frá
læk<n>um fyrer utann Marju tungur Og til Sturlu ár, Skogar teig ut fra Ytri
Vidiuöllum, Skogar teig j Hrafnkelstada land, Budar tungu, Slefholls teyg,
Þurijdarstade leigd ij [leggurinn á j-i yfirstrikaður, merkir því 1 1/2] hndr.
Arnold Stade leigd siö ærgilldum.

Þá er í vísitasíunni tekið upp úr áðurnefndum vitnisburðum frá árinu 1552, svo
og vitnisburði séra Kollgríms, nema hann er sagður frá 1514. Síðan segir:
Domsbref uppa fyrrskrifada Vitnisburdi ad Nyter Sieu. Og Hrafnkels Dalur
og Oræfi, millum Jokuls anna beggia, Sieu eign Valþiofs stadar Datum
Eigelstödum 1621 Domarar S Olafur Einarsson profastur 83 Og Arni
Magnusson Syslumadur med þeirra underskriftum Og Sex Dóms manna.

Til þessa skjals er síðan oft vitnað en það hefur verið glatað a.m.k. frá því á áttunda
áratug 18. aldar.
Loks er lýst landamerkjum heimalands Valþjófsstaðar og vikið að
kirkjujörðum:
Landamerki Stadarins ad framann. Mula land milli merki gards ut fra
Arnalldstodum, Og þess merkigards sem er ut fra Gnupstödum. Þetta fyrer
Sunnan Jokuls aa. Enn fyrer Nordann framm j Þann gard, sem liggur fyrer
utann Liósar Og landa merki deyler milli Valþiofsstadar og Þurjdarstada.
Þetta ad framann. Enn ad Vestann Rædur fiallid, ad utann ur Fiallinu j
Griothryggenn sem ofan efter liggur Fiallinu þadan ofan efter merkia gardi J
Jokuls aa enn hun rædur ad austann. Enn aa landamerkium Kyrkiunnar Jarda
lofar Presturinn S Einar Þoruardsson grein ad giöra þad frekasta hefdar uitni
uita. Og Senda til Skalholts ad næst komanda Alþyngi 1642 Seinast. 84

Gildi dómsbréfsins frá árinu 1621 átti eftir að verða mikið þrætuepli Finns
Jónssonar biskups og Thodals stiftamtmanns í bréfaskiptum þeirra varðandi
Hrafnkelsdal.
Eftirtektarvert er það, sem segir í vísitasíunni varðandi skóg á landi undir
Kleif, að nú fylgi skógur landi eftir gömlu hefðarhaldi.

83

Séra Ólafur Einarsson var prófastur í öllu Múlaprófastsdæmi á bilinu 1609-1652, sama heimild, bls.
34.
84
Skjal nr. 2 (45) a-b. - Bps. A. II, 8 (1641), bls. 42-51, glatast hefur eitt blað (47-48) (sjá einkum 42,
44-46).

53
53
Vísitasíu fyrir Valþjófsstað árið 1677 svipar til þeirrar frá árinu 1641.
Athugandi er að lögð er megináhersla á elstu eignaskráninguna af því að upptalningin
endar á Slefholtsteigum. Síðar segir:
Framar eignar Visitatiubok M. Brijnolfs SS Kyrkiunnj Jardernar Þuridarstadj
og Þorgrimz Stadj Sem enn nu vidhalldast, Jtem Kleijfarlandz Skóg efter
gömlu hefdar halldj. [...] Hvad framar Stadarenz eignum og Jtökum vidvijkur
ma Siast visitatiu bok M Brijnjolfz SS in visitatione Annj 1641. 85

Síðan kemur lýsing landamerkja heimalandsins.
Vísitasía á Valþjófsstað árið 1706 er fyrst og fremst byggð á vísitasíu 1677.
Um skjalaeign staðarins segir:
Þesse bref liggia á Kirkiunnj: Maldage skrifadur á Kalfskin, sem kiemur
Saman vid Vilchins Máldaga nem j einu atride, sem er vatnskietel, Hvern
Maldagaboken hefur enn brefed ecke. Dat. 1441, Hafa vered under 6 innsigle
Sem nu eru öll i burtu. Vitnisburdur tveggia Presta á Kalfskinn, Sr Olafs
Oddssonar og Sr Einars Olafssonar, sem seigiast hafa yferlesed Maldagan
Kirkiunnar á Valþiófstödum i Registrum bók Skalholltz Kirkiu, so látande ord
fyrer ord sem á þad bref er skrifad, Arstalded er i burt rifed med nockru fleiru
nedan af brefinu. Vitnisburdur Jons Magnussonar med Einu Hangande
innsigle löskudu, Dat. 1602, um ófærureka [...] Vitnisburdur Kollgrims prest
Bodvarssonar [úti á spássíu er skrifað: Kodrans en strikað undir Bodvars]
med einu Hangande Jnnsigle, Dat. 1514, ad i Hans tíd hafe hverke lömb nie
annad fie vered reken á öræfe enu nyrdre nie sydre nema med Sinu leife.
Vitnisburdur þriggia manna Dat. 1484, med þremur Heilum Hangandi
innsiglum ad Arne prestur Þorsteinsson hafe i þeirra áheyrn lögfest
Valþiófstad med þessum ummmerkium Heimalanded ut fra Merkegarde etc.
Vitnisburdur Magnusar Þorvalldssonar Dat. 1552 med einu brákudu innsigle,
ad Hann hafe alldrej heyrt tvjmæle á leika, ad ecke være Stadareign allt land,
millum Jökulsar og Snæfells, framm under iökul, og i utanverdan
Hrafnkelsdals enda enn ytra etc. [...] Vitnisburdur Gissurs Helga Sonar med
einu brotnu innsigle Dat. a Valþiofstad 1552, ad hann hafe alldrej heyrt ad
nockur ætte neina itölu framm á stadar öræfe, Hverke lambarekstur nie annars
penings, utan Hundrad lambarekstur frá Skridu i Mariutungur, enn Staduren
ætte i Staden uppa 20 Hesta torf skurd árlega i skriduland, enn nu er þad
Reidings skurdur. 86

Í vísitasíunni á Valþjófsstað árið 1727 stendur ekkert um land staðarins
umfram það sem kemur fram í vísitasíunni frá 1706. Vísað er til bréfa sem nefnd voru
1706. 87 Í vísitasíu 1748 stendur m.a.:
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Öllum þessum Jtökum behelldur Kirkian ennnu, efter Medkienning
Ehruverdugs Stadarhalldarans Sr. Hiörleifs Þórdarsonar fyrer utann þesse
Reka Mörk og Örnefne: Kelldudal, Slefholltsteiga, Sverristeig, Ketels Stada
Sand, AskeltsÁ, Uxafalls fiörur, Wogsfiöruflesiar; Veit nu eingenn hvar þesse
Mörk og Örnefne liggia, so vidt sem Stadarhalldaranum er ummkunnugt, Enn
Hann skal þó efter þeim spyriast, so vidt Hönum er Mögulegt. 88

Vísitasía árið 1763 sækir efni sitt í fyrri vísitasíur og er því ekki ástæða til að
minnast á innihald hennar hér.89
Í vísitasíu Valþjófsstaðar frá 1779 stendur m.a.:
[...] land under Kleif fram frá Þuridarstödum under Jökla med öllumm
Giædumm utann Skóg, hvar vid Visitatia Biskups Magr. Brinjulfs
Sveinssonar 1641 bætir, ad Skógur fylge lande efter gömlu Hefdarhallde sem
sidann hefur vidvarad ad þvi er Menn tilvita. 90

Valþjófsstaður var vísiteraður enn á ný árið 1850. Í vísitasíunni stendur m.a.:
[...] hún á heimaland allt með gögnum og gæðum, Múlaland allt milli
merkigarðs útfrá Arnaldsstöðum og þess merkigarðs sem út er frá
Gnúpsstöðum, sem nú kallast Glúmsstaðir, Þorgerðarstaði, Arnaldsstaði í
Fljótsdal, hálfa Hrollaugsstaði, Þuríðarstaði, Þorgrímsstaði, í Breiðdal,
fjórðúng í Arneyðarstöðum, land undir Kleyf, – jörðina Kleijf – framfrá
Þuríðarstöðum undir jökla með öllum gæðum utan skóg, hvarvið vísitasía
Biskups Brinjólfs Sveinssonar 1641 bætir, að skógur fylgi landi eptir gömlu
hefðarhaldi, sem síðan hefir viðhaldist til þessa dags. – (Nú hagar so til að 3
kyrkjujarðir Þuríðarstaðir, Egilsstaðir og Kleyf liggja hver framaf annari í
sokölluðum Norðurdal.) Selland að Laugarhúsum, sem Máldagarnir eigna
[yfirstrikað: kyrkjunni] Valþjófsstaðar kyrkju, liggur í Hrafnkelsdal, sem nú
er allur eign téðrar kyrkju, sem þar á 2 lögbýli, Aðalból og Vaðbrekku.
[Yfirstrikað: fjórð] Staðarhaldarin tilkynnir, að eptir hefðarhaldi tilheyri
kirkjunni sokallað Fell framtil jökla, – líkl. hið sama sem í gamla daga var
kallað Kyðafell, og liggur á milli Kelduár að vestanverðu og Fellsár að
austanverðu; fjórðúng í Kéldudal, sem engin veit hvar er. [Síðan kemur
upptalning á skógar- og rekaítökum.] 91

Árið 1670 gaf Jón Eyjólfsson svohljóðandi vitnisburð um landamerki
Valþjófsstaðar og Skriðuklausturs:
Þad giaure Jeg Jon Eyolfsson kunnugt med þessu minu opnu br[e]fe ad Jeg er
uppalinn i Fliotzdal og hefe þar buande verid allt til þess nu eg hef Nyu um
sextugtt og visse til þess ad a aullum þeim tyma voru Landamerki haldinn
mille Walþiofstadar og Skriduklausturs gardurinn sem liggur upp eptir Nesinu
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þadann sionhending uppi fiall og i þann stora stein sem stendur utanntil I
Eivindarfialli Ytra enn þadann riettlynis Nordur J Jökulsaa og so heirda Jeg af
af [af tvítekið] ödrum mier eldre mönnum ad fornu hefdi halded verid
Skrifad ad Walþiofstad þridiudaginn J fimtu viku Sumars Anno D[omi]ni
þusund sexhundrud siötiu
Jon Eiolfs son. e.h. 92

Varðveist hefur ódagsett yfirlit yfir eignir og skjöl Valþjófsstaðarkirkju.
Sennilegast er það frá 1791 en frá þeim tíma er elsti varðveittur kirkjustóll
Valþjófsstaðarkirkju. A. Thorsteinsson vottar að uppskriftin sé rétt saman lesin við
frumritið en það mun væntanlega vera Árni Þorsteinsson, prófastur í NorðurMúlasýslu 1789-1810. 93 Þar má m.a. finna máldaga kirkjunnar eftir vísitasíum og
máldögum sem við hana liggja eftir átta biskupa frá Vilchin til Hannesar Finnssonar
sem var biskup 1785-1796. Eftir þessum máldögum, vísitasíum og öðrum pappírum
kirkjunnar hefur verið sett saman eftirfarandi eignaskrá:
A Hun (Kirkann ad Walþiofsstad) Heima-land alt med gögnum og giædumm,
Mula-land alt mille Merkegards utfra Arnaldsstödum og þess Merkegárd<s>
sem ut er fra Glumstödum; Þorgerdarstade, Arnaldsstade i Fliotsdal, Halfa
Hrollaugstade, Þuridarstade, Þorgrimsstade, Fiordung i Arneidarstodum,
Land under Kleif, framm fra Þuridarstodum under Jökla, med öllum gögnum
og giædum, utan Skóg, enn ad gömlu Hefdar halde filger nu Skógur lande,
Sellánd ad Laugarhusum, Fiórdung i Kieldudal, Backa-Skóg i Videvallaland.

Af yfirlitinu má sjá að fjórtán skjöl liggja við kirkjuna og er efnisútdráttur þess
tíunda svohljóðandi:
Dóms-bref uppa firskrifada Vitnis-burde ad Nyter sieu, og Hrafnkielsdalur og
Öræfe mille Jökuls Ánna begga, sieu Eign Walþiofsstadar. Datum
Eigilstodum 1621 Dómarar Sra. Olafur Einarsson Profastur, og Arne
Magnusson Sysslumadur, med þeirra Underskriftum og Sex Dómsmanna.

Efniságrip fjórtánda og síðasta skjalsins hljóðar svo:
Fullmagt Pressens Sra Einars Þorvardssonar gefenn Lögrettu Mannenum
Tomase Finnssyne ad upplesa og efter þeim ad K Framanskrifada Maldaga og
Vitnesburde Valþiofsstadar Kirku, og eftir þeim ad logfesta alla henar eign ə.
Lond og itök a Bessastada Þinge Datum Valþiofsstad 24 Aprilis 1655 Einar
Þorvardsson Prestr med eigen hende (L.S.). 94
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Í lýsingu Valþjófsstaðar frá 1752 kemur fram að meðal gæða hans sé:
[...] god Græsgang, Skov. 95

Um 1778 kviknuðu deilur milli Valþjófsstaðarpresta og sýslumanns vegna
Hrafnkelsdals. Prestarnir töldu að dalurinn tilheyrði Valþjófsstaðarkirkju en sýslumaðurinn gerði tilkall til Þórisstaða og Glúmsstaðasels í Hrafnkelsdal. Þetta mál er
rakið stuttlega í greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands, sbr. skjal nr. 28.
Valþjófsstaðarprestur lögfesti staðinn með öllum sínum eignum, þ.e.
heimalandið og undirliggjandi jarðir, Hrafnkelsdal og öræfi öll milli Jökulsár á
Jökuldal og Jökulsár í Fljótsdal og ítök 30. maí 1794. Var lögfestan lesin á
manntalsþingi sama dag og lesin við kirkju 18. júní 1797. Aftur lesin á manntalsþingi
22. júní 1808 og manntalsþingi 23. maí 1856:
Her med Lögfeste Eg Underskrifadur alla efterskrifada Valþiófstadar KirkiuEign, sem hennar Máldagar og Document henne eigna og tilskrifa, og miner
Formenn hafa under hana halded med eigenn brukun, Bigging til annara,
Lögfestum Vitnesburdum og Dome.
1° Heima Stadarens Land og Underliggiande Jarda, Rafnkiellsdal og Öræfe
öll, millum Jökuls Aar á Jökulsdal, og Jökulsaar i Fliotsdal, Frammunder
Jökla & ad Merkegarde þeim, sem ad fornu og nyu haldenn hefur vered
Landamerke millum Valþiofstadar & Skridu Klavsturs og liggur rett uppefter
Nesenu, þadann Siónhending uppi Fiall, og so i þann stóra Stein, sem stendur
utann til á itra-Eivindar-Fialle og þadann rettlynes Nordur i Jökuls Á, med
ollum Lands Nitium og Herlegheitum, sem greindre Kirkiunnar Eign hafa
filgt og filgia eiga;
2° Múla Land alt mille Jökuls aar og Keldaar uta móts vid Lánga brot edur
þángad sem þær samann koma móts vid Steckiar-tánga, og framad
Merkegarde þeim, sem er fyrer utann Glumstade med Skoge og öllum
giædum sem Kirkiunne filgt hafa og filgia eiga. Backa-Skóg i Vydevallalande
og alla Skóga frá Læk<i>unum fyrer utann Mariutungu (sem meinast nu
Biarnaeirar eftir Sögu-Sögn elstu manna) til Sturlu ár.
Skógarteig þann sem Máldagarner tilskrifa Kirkiuni ut frá itre Vydevollum og
þan sem þeir seigia hun eige i Rafnkelsstada lande ( til þeirra um merkia sem
adrer þari mot eiga). Fyrer byd eg hvorium Manne i ad vinna edr ser i Nockru
ad nyta greinda Kirkiunnar Eign utann mitt se lof eda leife til under tiltal og
Sekter ad lögum
Valþiófstad d. 30ta Maii 1794

V. Ormsson

bréfinu. Einar Þorvarðsson var prestur á Valþjófsstað frá 1616-1657, sbr. Sveinn Níelsson: Prestatal og
prófasta, bls. 10.
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Upplesed og áskrifad fyrer Manntalsþingsrette ad Valþiofstad þ. 30 Maii
1794
Vitnar G. Petersen
upplesed og askrifad vid Kirk<i>u ad Valþiofsstad þann 18 Junii edur 1ta
Sunudag efter Trinitatis 1797 Vitnum vid
Gudmundur Pállsson

Jon Pavlsson

Upplesid fyrir Manntalsþíngsrétti ad Walþjófstad þ. 22n Jun. 1808
testr. P. Gudmundsson
Lesin fyrir manntalsþingsrétti ad Valþjófsstad 23 Maí 1856 og ritad í
Nordurmúla sýslu eignarskjala- og vedmálabók bls. 106-107; og motmælti
eigandi Vídivalla ytri henni hvar hólmana milli Jökulsár og Keldár snertir. 96

Í byggingarbréfi Jóns Andréssonar fyrir Vaðbrekku, sem Valþjófsstaðarprestur
gaf út 24. september 1824, er áskilið að hann ásamt bóndanum á Aðalbóli leiti grenja,
fyrir utan þau sem vera kynnu og verða í þeirra ábýlislöndum, á svokölluðum
Vesturöræfum. Fyndust grenlægjur átti að tilkynna það viðkomandi hreppstjóra eða
sjá til þess, upp á hreppsins kostnað að grenin yrðu unnin. 97
Hinn 10. júní 1839 var útbúin skýrsla fyrir Valþjófsstaðarbrauð. Þar kemur
m.a. fram:
Medal Hlunninda Prestakallsins má einnig telja 2 Afréttarlönd er hún á, sem
árlega eru brúkud í meir og minna lagi til Skiptis fyrir hér umm 1500 Fiár.
I hvörjumm einnig er nockur Grasatekja, sem þó ej notud verdur utan í
gódumm Árferdumm. Afréttir þessir eru millumm beggja Jökulsánna í
Fljótsdal og á Jökulsdal og ná inn til Jökla, og út til Landamerkia millumm
Valþjófstadar og Skriduklausturs.
Þridje Afrétturinn tilheÿrir einnig
Prestakallinu, nefndur Sudurfell, sem notast fyrir Lömb í bágumm
Arfedrumm, og á hvörjumm er lítil Grasatekja. Þessi Afréttur, sem
Máldagarnir nefna ecki, meinast undir Prestakallid kominn undir því Nafni í
Máldögunumm, ad Kyrkjan égi: „Fiórdúng í Kéldudal. „ án þess þó, ad þetta
sé med nockurri Vissu, annars vegar vita Menn ei, hvar Kéldudalur liggur. [...]
Ad Lÿktumm má þess géta, ad þad í Máldögunumm ummgétna Selland ad
Laugarhúsum, er nú byggt ə:
Med Adalbóls Heimalandi, samt ad sá í
Vitnisburdinum Ltr C, nefndi Seliadalur meinast þad sama sem
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Hrafnkellsdalr med Dölunumm fram af hönumm Þurídarstada- og
Glumsstada-dal. 98

Lögfesta fyrir Valþjófsstaðarkirkjueign var samin hinn 12. maí 1840. Hún var
þinglesin samdægurs og aftur 7. júní 1845:
Eg Stephán Prestur Arnason lögfesti hér med alla eptirskrifada Valþiófsstadar
Kyrkiu Eign, sem hennar Máldagar og Skiöl henni eigna og tilskrifa, og mínir
Formenn hafa undir hana haldid med égin Brúkun, Byggingu til annara Lands
láni og Lögfestum.
1. Heimastadarins Land og undir liggiandi Jarda, Hrafnkellsdal, og Öræfi öll
millum Jökulsár á Jökuldal, og Jökuls ár í Fliótsdal framm undir Jökla og út
ad Merkigardi, þeim sem ad fornu og nyu haldin hefr verid Landamerki
millum Valþiófsstadar og Skriduklaustrs og liggr beinlinis uppeptir Nesinu;
Þadan Siónhending uppá Fiall, svo i þann Stóra Stein sem stendr utan til á
Ytra Eivindarfialli og þadan réttlínis nordr i Jökulsá á Jökuldal, med öllum
Lands nytium og Herlegheitum sem greindri Kyrkiunar Eign fylgt hafa og
fylgia éga.
2 Múlaland allt millum Jökulsar (i Fliótsdal), og Kélduár frá Merkigardi þeim
sem er fyrir utan Glúmstadi, og út á móts vid svokallad Lángabrot á Kelduá
edr þángad sem tédar Ár renna saman móts vid Stekkiartánga á
Valþiófsstadarnesi; Einnig Arnaldsstada og Þórgerdarstadaland á Austan verdum Múlanum frá
Kelduá og uppá svoköllud Þverfell sem liggia framm eptir Múlanum alt ad
Tunguá, svo framm á Tungufell og framm i Grasanes - Med Skógi og öllum
Giædum sem Kyrkiunni fylgt hafa og fylgia eiga.
3, Þad svokallada Fell edur Sudurfell, sem liggr á millum Kelduár og Fellsár
allt framm til Jökla med öllum Giædum og Lands nytium.
4 Allan Skóg frá Lækiunum fyrir utan Mariu Túngur (nú nefndar Bjarnaeyrar)
og til Sturluár; Skógarteig út frá Ytri Viduvöllum, og Skógarteig i
Hrafnkelsstada Landi.
Fyrirbíd eg hvörium Manni ad nota edr nýta þessar af mér lögfestu
Valþiófsstadar Kyrkiu eignir edr í þeim ad vinna utan med minu fullkomnu
Leyfi og lofordi.
Sérilagi fyrirbíd eg hvörium Manni, ad nota fram vegis til Fiár uppreksturs
edur Géldfiárgaungu á Sumardag þad Land af Rana Afrétt og Fliotsdals heidi
sem liggr fyrir framan ádrgreind Landa merki millum Skriduklausturs og
Valþiófsstadar, nema med mínu leyfi og samþykki, edr Skriduklausturs
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Abúanda, hvörium þetta Afréttar Land hingad leigt hefur hefur verid af
Formanni mínum og mér, á móti vissu Endrgialdi. 99

C. F. Walsöe, sýslumaður í Norður-Múlasýslu, vottar að lögfestan hafi verið
lesin fyrir manntalsþingsrétti á Valþjófsstað 12. maí 1840. Það sama gerir J. C. Voigt,
sýslumaður í Suður-Múlasýslu, sem settur var yfir Norður-Múlasýslu frá 1842 til
1845, á Valþjófsstað 7. júní 1845 en hann getur þess jafnframt að lögfestan hafi verið
innfærð í afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu. 100
Í Jarðatali Johnsens segir um Valþjófsstað:
Kirkjan á enn fremur 2 afréttarlönd, millum beggja Jökulsánna í Fljótsdal og á
Jökuldal, sem árlega eru brúkuð til skiptis fyrir hérum 1,500 fjár, og er þar
nokkur grasatekja; svo og þriðja afréttarlandið, á Suðurfelli, og er það notað
fyrir lömb, og þar sömuleiðis nokkur grasatekja. 101

Í skýrslu um tekjur og útgjöld Valþjófsstaðarprestakalls frá 12. júní 1867 er
minnst á eftirfarandi ítök: a) „afrétt“ undir Fellum, b) Vesturöræfi og c) Suðurfell. 102
Þorvaldur Ásgeirsson samdi lýsingu Hofteigsprestakalls árið 1874. 103 Þar segir
m.a. um takmörkin móti Áss- og Valþjófsstaðarsóknum:
Hér eftir ræður Miðheiðarháls takmörkum allt fram til öræfa, sem er óslitinn,
víðast hvar öldumyndaður (og álitinn á miðri Fljótsdalsheiði) hryggur frá
norðaustri til suðvesturs, þar sem heiðin kallast að enda, suður af syðsta bæ í
prestakallinu. Eftir þetta verða takmörkin óglöggari þar sem hér liggja saman
tvær afréttar, Fellnaafrétt sunnar og Vesturöræfa vestar sem báðar eru eign
Valþjófsstaðarkirkju. Þessar afréttar liggja þvert fyrir innan alla byggð milli
Jökulsár í Fljótsdal og Jökulsár á Jökuldal. Gangnamenn skipta venjulega
afréttunum þannig: Af Miðheiðarhálsi í suðvestur á Grjótárhnjúka, þaðan
sömu stefnu í Sauðárhnjúk, þaðan í Fitjahnjúk og þaðan í Vatnajökulsbrún
sem nú ræður takmörkum í vestur allt að Kistufelli, hvaðan Jökulsá á Fjöllum
hefur upptök sín og sem skiptir takmörkum alla leið út á bak við
Möðrudalsland og Grímsstaða á Fjöllum

Til er óársett skýrsla um eignir og ítök Valþjófsstaðarkirkju. Meðal þess helsta
sem þar má telja og gæti skipt hér máli er:
Uppteiknan Yfir Valþjófstadar Kirkju Eignir og Itök
A I Fasteign
Kugyldatala
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6. Eigilstadir (með Eyrarseli)
1½

8 [hndr.]

C. Afrettarlönd
a.
Allt Afrettar Land, - millum Jokulsanna á Jokuldal og i Fljotsdal, fra
Lamdamerkjum [svo í forriti] millum Skridu Klausturs og Valþjofsstadar
(sem ad er Gardur við utan verdt Hrisnes, liggjande uppepter Nesinu uppa
Fjalls brun þadan sjonhending i Storann stein utaní ytra Eyvindarfjalli, og úr
Honum Nordurí Jokulsa) og fram adJöklum.
b.
Múlaland ad austanverdu fra Tungua fram á motsvid Grafarnes, edur
fram til Jökla.
c.

Suðurfell (forte: Kidufell í gamladaga) fram til Jökla. -

d

Budartungur á Geitdals afrett. -

E. Tapadar Eignir
a.

Fjórdungur í Keldudal. 104

Landamerkjalýsing Valþjófsstaðarkirkjueignar, þ.e. heimastaðarins og
undirliggjandi jarða með Hrafnkelsdal og öræfum öllum, var samin 6. júní 1885. Hún
var þinglesin tveimur dögum síðar:
Að utan, gagnvart Skriðuklaustri, ræður merkigarður sá, sem að fornu og nýju
haldinn hefur verið landamerki, og liggur frá Jökulsá fram og upp eftir nesinu
upp undir fjall; þaðan sjónhending upp á fjall. Þá í stóran stein, sem stendur
utan til á ytra Eyvindarfjalli og þaðan réttlínis norður í Jökulsá á Jökuldal. Að
norðan og vestan ræður Jökulsá á Jökuldal inn í Vatnajökul. Að austan og
sunnan Jökulsá í Fljótsdal inn í Vatnajökul.
Landamörk Valþjófsstaðar heimalands með hjáleigunni „Hóli“ eru: að utan
gegn Skriðuklaustri þau, er fyrir greinir; en að framan ráða mörk úr Klifaklett
við Jökulsá, þaðan bein stefna í vörðu á Selhlíð, þaðan í Grástein, þá sömu
stefnu norður svo langt sem heimaland nær. Að austan eða sunnan ræður
Jökulsá. 105

Sigurður Gunnarsson, umboðsmaður Valþjófsstaðarkirkju, skrifaði undir.
Einnig skrifuðu undir Jón Einarsson, eigandi Víðivalla ytri, og Sæbjörn Egilsson, í
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umboði Páls Ólafssonar umboðsmanns Skriðuklausturs. Helgi Hermannsson og
Friðrik Eiríksson, meðeigendur Glúmsstaða, handsöluðu samþykki sitt.
Ítök Valþjófsstaðarkirkju voru skráð 6. júní 1885 og lesin á manntalsþingi
tveimur dögum síðar:
a.
Svokallað Fell eður Suðurfell, sem liggur á millum Kelduár og
Fellsár allt fram til jökla.
b.
Skógarítak millum Sturluár og lækjar þess, sem kemur ofan af
fjallsbrún og rennur í farveg beint ofan fjallið. Til einkennis er hlaðin hjá
honum grjótvarða þar sem hann kemur úr fjallinu.
c.

Skógarteigur út frá ytri Víðivöllum.

Valþjófsstað, 6. júní
Valþjófsstaðarkyrkju)

1885.

Sigurðr

Gunnarsson

(fyrir

hönd

Jón Einarsson (eigandi Víðvalla ytri) Sæbjörn Egilsson (í umboði Páls
Ólafssonar)

Itök sem aðrir eiga í Valþjófsstaðarkyrkjuland:
Víðivellir ytri eiga:
1. Selland að Þórisstöðum í Hrafnkelsdal.
2. Selför í Seljadal.
3. Fjárgöngu fyrir 100 fjár í mánuð í Hrísnesi. 106

Undir þessa ítakaskrá skrifaði Sigurður Gunnarsson.
Eftirfarandi er útdráttur úr byggingarbréfi fyrir Valþjófsstað II en þar segir:
Land nýbýlisins er ákveðið samkvæmt landskiptagjörð, dags. 21. júní 1949
þannig:
1. Tún 1.a. Í hlut Valþjófsstaða II. Einars Sv. Magnússonar – komi úr
heimatúni allt fyrir innan núverandi heimreiðarveg í vesturhorn gamla
kirkjugarðsins, þá bein lína þaðan út í lindamót við austurodda Fjósatungu.
Þaðan bein lína í hamrana neðan Torfhjalla, þar sem núverandi girðing liggur
að þeim.
Hvammstún allt, innan núverandi girðingar, kemur og í hlut
1.b.
Valþjófsstaða II.
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II. Aðrar nytjar:
Valþjófsstaður II skal hafa óskoraðan rétt til hverskonar nytja í því landi, sem
liggur innan götunnar, ofan melanna, að Jökulsá og neðan Selhjalla, svo langt
inn eftir sem hann tekur, og út ofan ytri enda Vatnsleysu.
Af Valþjófsstaðanesi fær Valþjófsstaður II allt neðan Stararkíls, frá
landamerkjagarði inn í Gamlagarð, niður hann móts við Löngutjörn, þaðan
bein lína, inn hana, í Rebekkulónsgarð, og eins og hann stefnir niður að
Jökulsá. Að öðru leyti, en að framan greinir, er bithagi jarðarinnar óskiptur.
Landamerki Valþjófsstaðar og aðliggjandi jarða eru ágreiningslaus. 107

Í jarðamatinu frá 1804 kemur fram að Garðar séu hjáleiga frá Valþjófsstað. Þar
má fá eina tunnu af fjallagrösum sem metin er á þrjátíu álnir. Jörðin hefur sama
útigang og á Skriðu. Í kaflanum um Valþjófsstað í sama jarðamati kemur fram að
hann er metinn á níu hundruð og sextíu álnir. Þetta er kirkjujörð. Hún notar
eyðihjáleiguna Hvamm. Á jörðinni má fá tíu tunnur af fjallagrösum sem metnar eru á
tvö hundruð. Jörðin á „afrétt“ sem metin er á eitt hundrað og 100 álnir. 108
Um Hól segir jarðamatið 1804 að hann sé kirkjujörð frá Valþjófsstað. Þar má
fá þriðjung úr tunnu af fjallagrösum sem metin er á tíu álnir. Dýrleiki er óviss. 109
Samkvæmt jarðamatinu 1849 á Valþjófsstaður eyðibýlin Hvamm og Garða.
Þar stendur einnig:
Hlynnindi eru hin vídlendu öræfi er stadurinn á hér og hvar umhverfis og
innaf sveitinni, og sem stadarhaldarinn lénar þeim ábuendum í hreppnum, er
ekki hafa sumarhagbeit fyrir géldfé sitt [...] Skógarítök þau er stadurinn á, eru
ad vísu ad mestu geingin til þurdar, enn veita þó stadarhaldaranum ennþá
nægilegt tród og kol til eiginn brúkunar. 110

Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916-1918 er kafli um Valþjófsstað. Þar
stendur:
Jörðinni fylgja afréttarlöndin: Fell, Vesturöræfi, 1/3 Rana, Suðurfell. [...]
Jörðin á skógarítak í landi Víðivalla – ytri og annað milli Sturlár og lækjar
þess er kemur af fjallsbrún og rennur beint ofan fjallið. 111

Biskup Íslands sendi sýslumanni í Norður-Múlasýslu bréf 29. apríl 1954 og
bað hann að lýsa ítökum kirkna í sýslunni samkvæmt ósk dóms- og
kirkjumálaráðuneytisins og lögum nr. 113/1952 um lausn ítaka af jörðum. Þar á meðal
voru þessi ítök Valþjófsstaðarkirkju:
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a. Land undir Kleif fram frá Þuríðarstöðum undir jökla með öllum gæðum
utan skóg. Má vera, að hér sé um sama land að ræða og Valþjófsstaðarprestur
sundurgreinir þannig: Hellnaafrétt [hér er ritvilla fyrir Fellnaafrétt] fyrir 200
fjár metið að fornu á 2 Rd. Þriðjungur af Ranaafrétt metin á 3 Rd.
Suðurfellsafrétt metin á 2 Rd. og 44 sk. 112

Á landsvæði því sem hér er til umfjöllunar er stór hluti áhrifasvæðis
Kárahnjúkavirkjunar. Með lögum nr. 38/2002 heimilaði Alþingi Landsvirkjun að reisa
og reka vatnsaflsvirkjun í Fljótsdal með allt að 750 MW afli ásamt aðalorkuveitum og
virkja til þess vatnsföllin Jökulsá á Jökuldal og Jökulsá í Fljótsdal. Framkvæmdir
hófust á haustmánuðum 2002 og standa enn yfir.
Með Kárahnjúkavirkjun eru virkjaðar í einni virkjun jökulárnar á Jökuldal og í
Fljótsdal. Árnar koma upp undan Brúarjökli annars vegar og Eyjabakkajökli hins
vegar í norðaustanverðum Vatnajökli og renna í norðaustur, önnur um Jökuldal og hin
um Fljótsdal, að sameiginlegum ósi við Héraðsflóa.
Virkjunartilhögun mun í megindráttum þannig að Jökulsá á Jökuldal er stífluð
við Fremri-Kárahnjúk og myndað miðlunarlón. Lónið nefnist Hálslón og verður
vatnsyfirborð þess í 625 m yfir sjávarmáli þegar það er fullt og 57 km2 að stærð. Er
það myndað með þremur stíflum. Stærsta stíflan, Kárahnjúkastífla, er í Jökulsá á
Jökuldal, nærri syðri enda Hafrahvammagljúfra við Fremri-Kárahnjúk. Hinar tvær
stíflurnar eru mun minni og eru Desjarárstífla í drögum undir austanverðum FremriKárahnjúki, og Sauðárdalsstífla í dalverpi að vestanverðu. Í Jökulsá í Fljótsdal verður
myndað svonefnt Ufsarlón með stíflu austur af Hafursárufs.
Úr Hálslóni rennur vatnið um jarðgöng austur um Fljótsdalsheiði en tengist þar
öðrum göngum úr Ufsarlóni, suðaustan við Þrælaháls. Eftir það rennur allt vatnið í
einum göngum til norðausturs út í Teigsbjarg og að stöðvarhúsi inni í fjallinu um
tvenn fallgöng. Stöðvarhúsið er neðanjarðar og um 115 metra langt, 14 metra breitt og
mesta hæð um 34 metrar. Vatninu verður veitt úr stöðvarhúsinu um frárennslisgöng
sem opnast út í Fljótsdal. Frá gangamunnanum verður grafinn frárennslisskurður út í
farveg Jökulsár í Fljótsdal austur undan Valþjófsstað þar sem áin er í um 26,5 metra
hæð yfir sjó.
Með samningi, dags. 11. mars 2003, gerðu Prestssetrasjóður og Landsvirkjun
með sér samning um landnot og efnisnám á jörðinni Valþjófsstað vegna
Kárahnjúkavirkjunar. Samningurinn tók ekki til vatnsréttinda og lóðar undir
stöðvarhús. Að öðru leyti fól samningurinn í sér endanlegt uppgjör milli aðila vegna
virkjunarinnar.
Mörkum Fljótsdalshrepps að vestanverðu er í stórum dráttum þannig lýst í
Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
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Að vestan ræður Jökulsá [á Brú] mörkum frá upptökum og norður á milli
Kárahnúka inn og suður af Hrafnkelsdal. Mörk við Jökuldal eru víða óljós á
Fljótsdalsheiði, en þó ákveðin frá Kárahnúkum þvert austur yfir Tungusporð,
þar sem saman koma ár Glúmsstaðadals og Þuríðarstaðadals í Hrafnkelu. og
austur á Kálffell. Miðheiðarháls er á vatnaskilum heiðarinnar og nær suður á
móts við Kleif. Að minnsta kosti eftir að kemur norður fyrir Gilsárvötn ræður
hann hreppamörkum. [...]
Fjallaskil fylgja ekki
suðausturafréttunum. 113

þessum

mörkum

fullkomlega,

t.d.

á

Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Valþjófsstöðum
frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Valþjófsstaður er þinglýst eign Ríkissjóðs en tekið
er fram á þinglýsingavottorði að hann sé prestssetursjörð. Samkvæmt samkomulagi
milli íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar um prestssetur og afhendingu þeirra, dags.
20. október 2006, mun Valþjófsstaður verða eign íslensku þjóðkirkjunnar á árinu
2007. Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp (þskj. 645, 466. mál) um breytingu á lögum
um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, nr. 78/1997, til samræmis við
samkomulagið.
5.5. Glúmsstaðir, Glúmsstaðasel og Múlaafréttur
Í Vilchinsmáldaga 1397 segir varðandi eignir Valþjófsstaðakirkju:
Mariukirkia aa walþiofstodum aa heimaland allt. mulaland milli merkigardz
oc wt fra aRnnallzstödum oc þess merkigardz sem wt er fra gnufsstödum 114

Gnúpsstaðir munu vera Glúmsstaðir, sbr. vísitasíu Brynjólfs biskups
Sveinssonar árið 1641:
Mulaland milli merkigards, ut fra Arnalldstodum og þess merki gards, sem er
utfrá Gnupstödum kallast nu ad meiningu Glumstader, 115

Glúmsstaða er getið í Fljótsdæla sögu sem Jón Jóhannesson taldi frá síðari
hluta 15. aldar. 116 Sveinbjörn Rafnsson virðist telja þá sögu heldur eldri eða frá 14.
öld. 117
Um Glúmsstaði segir m.a. í lýsingu Valþjófsstaðarsóknar 1840-1841:
Á jörð þessari er landrými mikið, þareð hún á heimaland allt fram allan
Norðurdalinn fyrir sunnan ána og svo eftir það afréttarland á Múlanum fast
fram að jökli. Útigangur er hér sem oftast rétt góður og heyskapur í betra lagi
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og á Múlanum góður afréttur og góð grasatekja. Á Glúmstöðum er á sumrum
haft í seli inn með Múlanum móts við Kleif og á vetrum er þar beitarhús. 118

Pétur Jónsson segir í sóknarlýsingu sinni árið 1873 að þriðja „afréttin“ sem
Fljótsdælir noti sé á Múlanum sem Glúmsstaðaeigendur eigni sér. 119
Landamerki jarðarinnar Glúmsstaða voru skráð og þinglesin 8. júní 1885. Þau
eru svohljóðandi:
að utan þverlína yfir dalinn úr Bjarnagjá í Teigsbjargi í stóran stein efst uppi á
Múla á Heiðarenda.
Að innan í svo kallaða Fossá, sem rennur þvert ofan Múlan, allt suður í
Þverfell. 120

Eigendur Glúmsstaða, Friðrik Eiríksson og Helgi Hermannsson, skrifuðu
undir. Það gerði einnig Sigurður Gunnarsson fyrir hönd Valþjófsstaðarkirkju. Bjarni
Jónsson, eigandi Glúmsstaðasels, handsalaði samþykki sitt.
Í landskiptagerð milli Glúmsstaða I og II frá 20. júlí 1958 stendur eftirfarandi:
Allt beitiland er óskipt og eiga Glúmsstaðir I 2/3 partanna en Glúmsstaðir II
1/3. 121

Kjartan Hallgrímsson skrifar undir landamerkjabréfið. Það er staðfest af
Vigfúsi Hallgrímssyni fyrir hönd Ásdísar Methúsalemsdóttur.
Glúmsstaðir eru sjálfseignarjörð samkvæmt jarðamatinu 1804. Þeir eru metnir
á tuttugu hundruð. Þar má fá fjórar tunnur af fjallagrösum sem metnar eru á eitt
hundrað og jörðin á „afrétt“ sem metin er til 20 álna. 122
Í jarðamatinu frá 1849 stendur eftirfarandi um Glúmsstaði:
[...] eingjar eru snoggvar og grýttar og hvergi einlægar nema skéfjur kríngum
túnid, heldur liggja þær á strjáli híngad og þángad eptir öllum Glúmsstadadal,
landid liggur allt á einn veg inn af bænum fjarska lángt [...] hefir ei einúngis
nægilegt land fyrir sitt eigid géldfé, heldur einnig gétur sér ad skadlausu
midlad ödrum afrétt fyrir 400 fjár. 123

Samkvæmt fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916-1918 eiga Glúmsstaðir
nægilegt upprekstrarland. Einnig kemur fram að fjárgeymsla sé mjög erfið haust og
vor. 124
Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja eftirfarandi um Glúmsstaði:
Glúmsstaðaland nær frá Jökulsá neðan og upp á Múla miðjan. Mörk við
Glúmsstaðasel eru nú við Illagil, (áður utar, við Fossá), en að utan móti
118
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Langhúsum nokkuð mitt á milli bæjanna (miðað við ytri G). [...] Þá má gera
ráð fyrir, að á Glúmsstaðaseli hafi fyrrum verið sel frá G. Annað
Glúmsstaðasel er í Glúmsstaðadal inn úr Hrafnkelsdal, og er talið, að jörðin
hafi átt selför þar, [...] Hins vegar eru G taldir eiga Múlaafrétt inn af byggð
milli Jökulsár og Kelduár og inn að jökli austan Eyjabakkajökuls. Á mörkum
G og Langhúsa er garðbrot fornt, sem Gnúpsstaðagerði heitir. Kemur það
nafn heim við fornan máldaga frá Valþjófsstað, þar sem G eru nefndir
Gnúpsstaðir. [...]
Á kortum eru merktir Glúmsstaðir á tveim stöðum og 1-2 km á milli. Ytri
bærinn er hinn upprunalegi, G I. Hinn, Glúmsstaðir II, er nýbýli stofnað 1948.
[...] Afrétt er óskipt 125 .

Glúmsstaðasel er byggt á selstöðu og beitarhúsastæði frá Glúmsstöðum, sbr.
sóknarlýsingu 1840-1841. 126
Landamerkjabréf Glúmsstaðasels var skráð og þinglesið 8. júní 1885:
Glúmsstaðasel á land inn að Sníkilsá og í Stórahnúk, þaðan í Þverfell; að utan
ræður Fossá allt suður í Þverfell; að neðan Jökulsá.127

Bjarni Jónsson, eigandi Glúmsstaðasels, handsalaði samþykki sitt. Sigurður
Gunnarsson skrifaði undir fyrir hönd Valþjófsstaðarkirkju. Helgi Hermannsson og
Friðrik Eiríksson, meðeigendur Glúmsstaða, handsöluðu samþykki sitt.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er m.a. eftirfarandi upplýsingar að finna í
umfjöllun um Glúmsstaðasel:
Engjar eru snögglendar mýrar út frá túninu, og reitingur hér og þar í bithögum
lengra burtu. 128

Sveitir og jarðir í Múlaþingi lýsa Glúmsstaðaseli svo:
Jörðin er ekki nefnd í Jarðatali Johnsens né jarðabók 1861, en þó getið í F ´18
um mat á henni frá 1861. G mun vera hjáleiga eða nýbýli frá Glúmsstöðum.
[...] Landamörk eru að innan við Snikilsá (Sníkilsá á korti) og afréttir þar fyrir
innan, hálendið inn af Múla, [...] Mörk við Glúmsstaði II eru nú við Illagil
uppi í Múlanum og bein lína úr því niður í Jökulsá, en áður við Fossá. [...] Að
ofan eru landamörk við Þorgerðarstaði á Þverfellum austanvert við mitt fjall.
Þar er Stórihnúkur hæstur (702 m). [...]
Trönuár tvær koma úr samnefndum vötnum í flóum á Múlanum og falla niður
í Jökulsá. Þar er Trönusel á Seldal, og mótar fyrir tóttum beitarhúsanna, sem
voru aflögð fyrir aldamót. Enn innar, um klukkustundar gang frá Trönuseli, er
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Bjargsendasel. Þar eru tættur margar og dreifðar, og bendir gerð þeirra til
búsetu. Afbýli, Dýjasel, er við Dýjafell inni á Dal, þar var búið á f.hl. 19.
aldar, það gæti verið sama og Bjargsendasel, sem er við Dýjafell.
Aðalengjar voru á mýrunum utan við bæinn. [...] Einnig voru slegnar
starengjar uppi á Múla og harðvellismóar inni við Bjargsenda. [...] Afréttir eru
á Múla [...]. 129

Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Glúmsstöðum
frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir
gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið
veðsett. Sama máli gegnir um Glúmsstaðasel sem þó mun ekki hafa verið byggt frá
1990.
Hinn 29. júní 1999 skrifuðu fulltrúar íslenska ríkisins, Norsk Hydro og
Landsvirkjunar undir viljayfirlýsingu um Fljótsdalsvirkjun og byggingu álvers á
Reyðarfirði. Vegna virkjunarinnar voru uppi áform um gerð miðlunarlóns við
Eyjabakka. Miklar deilur stóðu um Fljótsdalsvirkjun og í marsmánuði árið 2000 var
fallið frá gerð hennar.
Með lögum nr. 38/2002 heimilaði Alþingi Landsvirkjun að reisa og reka
vatnsaflsvirkjun í Fljótsdal (Kárahnjúkavirkjun) með allt að 750 MW afli ásamt
aðalorkuveitum og virkja til þess vatnsföllin Jökulsá á Jökuldal og Jökulsá í Fljótsdal.
Taka framkvæmdir vegna virkjunarinnar að hluta til þess landsvæðis sem hér er til
umfjöllunar. Mun Jökulsá í Fljótsdal verða stífluð norðan votlendisins á Eyjabökkum
og austur af Hafursárufs og mun þar myndast Ufsarlón, um 1 ferkílómetri að
flatarmáli. Vatnsborð Ufsarlóns verður í 625 metra hæð yfir sjó og nær upp í
Eyjabakkafoss. Þremur þverám á Múla og Hraunum austan Jökulsár í Fljótsdal verður
veitt í Ufsarlón, þ.e. Kelduá, Grjótá, Innri-Sauðá, ásamt útrennsli úr Sauðárvatni
(Hraunaveita). Langstærsta stíflan í Hraunaveitu verður í Kelduá. Þar myndast um 7,5
km2 miðlunarlón sem ná mun m.a. yfir Folavatn. Áætlanir gera ráð fyrir að
framkvæmdum við Ufsarlón og Hraunaveitu ljúki á miðju árið 2008.
5.6. Þorgerðarstaðir og Múlaafréttur
Þorgerðarstaðir eru nefndir í Vopnfirðinga sögu sem ætluð hefur verið rituð á öðrum
fjórðungi 13. aldar. 130 Einnig er þeirra getið í Fljótsdæla sögu. 131
Í Vilchinsmáldaga 1397 eru Þorgerðarstaðir taldir meðal eigna
Valþjófsstaðarkirkju:

129
130
131

Sveitir og jarðir í Múlaþingi II, bls. 49.
Austfirðinga sögur, bls. 36 og XXVII.
Austfirðinga sögur, bls. 215.

68
68
Mariukirkia aa walþiofstodum aa heimaland allt. mulaland milli merkigardz
oc wt fra aRnnallzstödum oc þess merkigardz sem wt er fra gnufsstödum
[Gnupstodum, í öðru handriti]. Þorgerdarstade. [...] fiordung j kelldudal. 132

Þarna er einnig talinn meðal eigna kirkjunnar fjórðungur í Keldudal. Þá skal
vakin eftirtekt á því að kirkjan að Hallormsstað á samkvæmt máldaga Hallormsstaða
frá 1397 fjórðung í Keldudal. 133 Raunar segir staðarhaldari á Valþjófsstað við vísitasíu
árið 1748 að enginn viti hvar ýmis ítök liggi, þar á meðal Keldudalur. 134 Keldudalur er
oftar nefndur sem glatað ítak. Athugandi er þó að í sóknarlýsingu
Valþjófsstaðarsóknar 1873 segir í umfjöllun um dali:
Auk þessara áðurnefndu dala, Suður- og Norðurdals, sker sig dalur inn til
öræfa fyrir sunnan [á að vera austan skv. athugasemd útgefanda] Múlann,
kallaður Þorgerðardalur (í fornöld Keldudalur), norðan megin við Suðurfellið
en sunnanmegin Villingadalur. [Í neðanmálsathugasemd segir að
Þorgerðardalur kallist nú Þorgerðarstaðadalur.] 135

Þorgerðarstaðir eru síðan taldir með eignum Valþjófsstaðarkirkju í máldögum
og vísitasíum.
Á Valþjófsstað 12. maí 1840 lögfesti presturinn þar, séra Stefán Árnason, alla
Valþjófsstaðarkirkjueign. Þar er m.a. lögfest:
Einnig Arnaldsstada og Þórgerdarstadaland á Austan verdum Múlanum frá
Kelduá og uppá svoköllud Þverfell sem liggia framm eptir Múlanum alt ad
Tunguá, svo framm á Tungufell og framm i Grasanes - Med Skógi og öllum
Giædum sem Kyrkiunni fylgt hafa og fylgia eiga. 136

Þetta Múlaland er einnig nefnt í óársettri skýrslu um eignir og ítök
Valþjófsstaðarkirkju. 137
Hinn 6. júní 1885 var útbúið landamerkjabréf fyrir jörðina Þorgerðarstaði. Það
var þinglesið tveimur dögum síðar:
Þorgerðarstaðir. Landamörk millum Þorgerðarstaða og Arnaldsstaða eru:
Marklækur úr Kelduá norður í Þverfell á Múla. Að austan ræður Kelduá. Að
norðan Þverfellin allt að Tungná fram í Tungufell og fram í Grasanes. 138

Sigurður Gunnarsson skrifaði undir fyrir hönd Valþjófsstaðarkirkju. Einnig
skrifaði Sæbjörn Egilsson undir í umboði Páls Ólafssonar, umboðsmanns
Skriðuklausturs (væntanlega vegna Sturluflatar). Helgi Hermannsson og Friðrik
Eiríksson, meðeigendur Glúmsstaða, handsöluðu samþykki sitt.
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Hinn 20. mars 1930 keypti ábúandi kirkjujarðarinnar Þorgerðarstaða, Þórarinn
Stefánsson, jörðina af ríkinu. Í kaupsamningnum kemur fram að fossar og námur sem
fundist hafa á jörðinni eða kunna að finnast þar, séu undanskildir sölunni. Samkvæmt
mati, sem útbúið var fyrir jörðina af þessu tilefni, liggur hún fremst í Suðurdal og
hefur engjar á víð og dreif upp á fjalli. 139
Þorgerðarstaðir eru Valþjófsstaðarkirkjujörð samkvæmt jarðamatinu 1804.
Hún á skóg, líkt og undanfarið, og jörðin gefur hálfa tunnu af fjallagrösum. Hún er
metin til átta hundraða. 140
Samkvæmt jarðamatinu 1849 þurfa Þorgerðarstaðir ekki að kaupa „afrétt“ fyrir
sig. Hluti engja jarðarinnar eru til fjalls. Hlunnindi hennar eru smá skógur. Jörðin er
metin til sex hundraða. 141
Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916-1918 er kafli um Þorgerðarstaði. Þar
stendur m.a.:
Uppi á fjalli – svokölluðum „Múla“ má oft fá nokkurn heyskap, en bæði er
hann langsóttur og heyflutningur afar erfiður þaðan. 142

Í því mati kemur einnig fram að ekkert upprekstrarland sé fyrir ábúanda
Þorgerðarstaða.
Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja um Þorgerðarstaði:
Þ er innsti bær í Suðurdal vestan Kelduár, og nær land utan frá Marklæk og
inn að Tunguá. Lengd landsins meðfram Kelduá er um 11 km (kort). Að
sunnan og sv. á jörðin land upp á Þverfell, og síðan norður eftir vatnaskilum.
[...] Er inn hjá Dalshúsum, sem eru beitarhús í mynni Þorgerðardals (aflögð
1958), kemur, breytir fjallið um svip og verður hlíð þess þar brött skriða með
grasgeirum upp undir Bjargið, sem heldur áfram inn fyrir Sveinssel (beitarhús
á 19. öld), en þar inn af verður hlíðin brattaminni [...] Allmörg seljaörnefni
eru í landi Þ, [...] Auk Sveinssels eru Hringsel, Stöppusel, (sagt afbýli, en
kunnugir telja það ólíklegt), og Randalínusel á Þorgerðarstaðadal, kennt við
Randalín Filippusdóttur á Valþjófsstað konu Odds Þórarinssonar, og mun það
hafa fyrr verið nytjað frá Valþjófsstað [...]
Engjar voru á harðvelli út frá túni [...] og uppi á Múla starengi og laufslægjur,
oft slegnar árlega og síðast 1938. 143

Heimildir benda ekki til annars en nokkuð samfelld búseta hafi verið á
Þorgerðarstöðum frá því að jarðarinnar er fyrst getið og til 1992. Í afsals- og
veðmálabókum kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst
með hefðbundnum hætti og verið veðsett.
139
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5.7. Víðivellir fremri, Víðivallagerði og Villingadalur
Víðivalla fremri er getið í Droplaugarsona sögu og þar nefndir Víðivellir hinir syðri.
Sú saga er ætluð samin á fyrstu fjórum áratugum 13. aldar. 144 Víðvellir fremri eru
einnig nefndir í arfleiðslubréfi 1470 ásamt Skriðu í Fljótsdal. 145 Síðar komust þeir í
eigu Skriðuklausturs.
Úttekt á jörðum Skriðuklausturs fór fram um haustið 1828. Í úttekt Víðivalla
fremri frá 17. september 1828 er getið eftirfarandi takmarka:
Landamerki jardarinnar qvedst Abuandinn heyrt hafa ad væru: ad utanverdu
úr Kÿl, sem rennur í Kaldá, í Merkegard, úr hönum og til Fialls, ad framan
veit hann ecki. 146

Um Víðivallagerði segir m.a. svo í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
V var hjáleiga frá Víðivöllum fremri og Skriðuklausturseign, [...] Í nýrri
Jarðabók 1861 (F ´61) er býlið talið sjálfstæð jörð og nefnd hjáleiga,
Víðivallasel, en ekki sérmetin [...] 147

Er Víðivallasel sagt nær fjóra km inn af bæ.
Í úttekt Víðivallagerðis frá 18. september 1828 er getið eftirfarandi takmarka:
Landamerki jarðarinnar skulu vera: Sturlá ad framan en Mógils lækur ad
utan. 148

Úttekt á Skriðuklaustursjörðum var gerð á ný um vorið 1841. Víðivellir fremri
voru teknir út 27. apríl 1841 og er þar getið svohljóðandi landamerkja:
Landamerki ad framan þau sömu sem Vidivallagerdis ad utan; en ad utan
sonefndur Hagag[ar]dur úr Kéldá og upp til Fialls; ad nedan rædur Kéldá. 149

Undir þessi landamerki skrifa S. Gunnarsson og M. Pétursson en ábúandinn,
E. Bjarnason, handsalar nafn sitt.
Víðivallagerði var tekið út 27. apríl 1841 og er þar getið svohljóðandi
landamerkja:
Landamerki ad framan er Sturlá uppá Fiall; en ad útan rædur Skridulækr úr
Kéldá og upptil Fialls. Einginn Túngardur né Kálgardur. Eingin hlunnindi. 150

Undir þessi landamerki skrifa S. Gunnarsson, M. Pétursson og ábúandinn, Þ.
Einarsson.
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Í mati á jörðum Skriðuklausturs árið 1878 segir:
Afréttir eða önnur ítök eiga ekki jarðir þessar nema Skriðuklaustur eitt og
Víðivellir fremri dálítinn afréttarskika. 151

Jafnframt segir í matinu að flestar séu klausturjarðirnar erfiðar og mannfrekar,
einkum vegna heiðar- og fjalllendis sem þeim fylgi.152
Landamerkjabréf fyrir jarðirnar Víðivallagerði og Víðivelli fremri var útbúið
16. júní 1884. Þremur dögum síðar var landamerkjabréfið þinglesið:
Landamerki Víðivallagerðis í Fljótsdal eru: að neðan Keldá, að framverðu
Sturlá upp á fjall og svo bein stefna austur í Hraungarð og Gilsá. - Að utan
ræður - milli þessarar jarðar og Víðivalla fremri - Skriðulækur úr Keldá og
austur til fjalls beina stefnu.
Ítak á Valþjófsstaðarkyrkja hér: allan skóg frá læknum fyrir utan Maríutungur
(nú nefndar Bjarnareyrar) og til Sturluár.
Landamerki Víðivalla fremri í Fljótsdal eru hin sömu að framan sem
Víðivallagerðis að utan. Fyrir utan land Víðivalla ræður svo nefndur
Hagagarður, og greinir hann það frá landi Víðivalla ytri. Síðan eru landamerki
þaðan beina stefnu austur yfir fjallgarð, allt í Gilsá á Gilsárdal, sem ræður að
austanverðu.
Undir Víðivelli fremri liggur „Villingadalur“, sem nær frá Strútsá - sem
aðskilur hann frá Sturluflatar landi - austur og suður til öræfa; að vestan við
hann og norðan rennur Fellsá og Sultarranaá, og greina þær ár nefndan dal frá
Kiðjafellsafrétti (Suðurfelli). 153

Undir bréfið skrifar Sæbjörn Egilsson fyrir hönd Páls Ólafssonar,
umboðsmanns Skriðuklausturs. Einnig skrifaði Sigurður Gunnarsson undir fyrir hönd
Valþjófsstaðarkirkju. Sameigendur jarðarinnar Víðivalla ytri, Jón Einarsson og Ólafur
V. Frydendal, voru einnig samþykkir landamerkjunum.
Hinn 29. júní 1911 var útbúin lýsing á jörðinni Víðivallagerði vegna
fyrirhugaðra kaupa á jörðinni. Þar kemur fram að útengi hennar séu víðlendar sléttur
milli Keldár og fjalls og hún hafi litla sumarhaga nema lítils háttar til fjalls. Einnig
kemur þar fram að jörðin hafi enga „afrétt“ og að skógarítak það, sem samkvæmt
landamerkjalýsingu jarðarinnar er eign Valþjófsstaðakirkju, sé nú upp urið. 154
Ráðherra seldi Sigurði Þorsteinssyni Víðivallagerði 28. ágúst 1912. 155
Hinn 10. ágúst 1914 var útbúin lýsing á jörðinni Fremri-Víðivöllum í tengslum
við fyrirhugaða sölu. Þar stendur:
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Land jarðarinnar er: engjar og hagar á sléttlendi meðfram Keldá sunnanvert
að fráskildum engjateig svokölluðum „Parti“ er þjóðjörðin Sturluflötur á í
engjum jarðarinnar – og ógrösugt fjalllendi þar upp frá og afrétt á Villingadal.
[...]
Afrétt á Villingadal fylgir jörðinni, er mun hafa verið fenginn í skiftum á
engjaparti við jörðina Sturluflöt er fyrr greinir. En vegna staðhátta hefir jörðin
lítil not afréttarins og notar hana ekki fyrir búfé ábúenda, vegna þess að fé
rennur þaðan á afrétt fjarlægra sveita (suðurhluta S. Múlasýslu), né heldur fá
aðrir upprekstur á afrétt þessa [...]
Landamerki eru þau er greinir í meðfylgjandi útskrift. [Fylgir ekki með.] 156

Landamerkjabréf Víðivalla fremri frá 1. desember 1921, sem þinglesið var 25.
júlí 1922, er svohljóðandi:
Að neðan Keldá, sem skilur Langhúsaland frá Víðivallalandi. Að
framanverðu Skriðulækur úr Keldá suðaustur til fjalls beina stefnu í Gilsá.
Fyrir utan land Víðivalla ræður svonefndur Hagagarður og greinir hann það
frá landi Klúku. Síðan eru landamerki þaðan bein stefna suðaustur yfir
fjallgarð, alt í Gilsá á Gilsárdal, sem ræður landamerkjum að austanverðu.
Undir Víðivelli fremri liggur Villingadalur frá Strútsá, sem skilur hann frá
Sturluflatarlandi austur og suður til öræfa; að norðan og vestan við hann
rennur Fellsá og Sultarranaá og greina þær ár nefndan dal frá Kiðjafellsafrétti
(Suðurfelli). 157

Undir bréfið skrifar Tryggvi Ólafsson. Samþykk lýsingunni voru þau Mekkín
Ingibjörg Ólafsdóttir eigandi Klúku og Sigurður Þorsteinsson eigandi og ábúandi
Víðivallagerðis. Sölvi Vigfússon, sem umboðsmaður Langhúsa, var sömuleiðis
samþykkur landamörkunum milli Víðivalla fremri og kirkjujarðarinnar Langhúsa.
Jarðamatið 1804 getur þess að Víðivallagerði sé hjáleiga frá Víðivöllum
fremri. Jörðin á skóg til eigin nota en útengið er undirorpið skriðuföllum. Í sama
jarðamati kemur fram að Víðivellir fremri séu Skriðuklaustursjörð. Líkt og
Víðivallagerði á jörðin skóg. Hún er undirorpin skriðuföllum. 158
Í jarðamatinu frá 1849 stendur eftirfarandi um Víðivelli fremri sem taldir eru
sex hundruð:
Þessi jörd á tiltölu til afréttar fyrir sig á svokölludum Villíngadal.

Þar stendur einnig að Víðivallasel sé talið með Víðivallagerði. Saman eru
býlin talin átta hundruð. Jörðin þarf ekki að kaupa upprekstur geldfjár á sumrin. 159
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Samkvæmt fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916-1918 fylgir ekkert
upprekstrarland Víðivallagerði og Víðivöllum fram [fremri]. Í matinu kemur einnig
fram að fjallskil af „afréttum“ á haustin reynist býlunum erfið og séu þeim dýr. 160
Eftirfarandi er í Sveitum og jörðum í Múlaþingi um Víðivallagerði:
V var hjáleiga frá Víðivöllum fremri og Skriðuklausturseign, [...] Í nýrri
Jarðabók 1861 (F ´61) er býlið talið sjálfstæð jörð og nefnd hjáleiga,
Víðivallasel, en ekki sérmetin [...]
Auk Víðivallasels sem er nær 4 km inn af bæ heitir Hjáleiga yst og neðst í
túninu [...]
Bærinn stendur nálægt miðjum Suðurdal, og jörðin nær frá Kelduá yfir fjall á
Gilsárdal að Gilsá (sýslumörk). Ytri mörk eru rétt utan við tún og þvert yfir
hálsinn í Blautanes við Gilsá, en innri mörkin við Sturluá og um 6 km milli
marka við Kelduá.
[...] Um 5 km löng tunga teygist inn í Hornbrynjuslakka milli Sturluár og
Gilsár, og nær totan upp í 900 m hæð. 161

Um Víðivelli fremri er þessi umsögn:
Jörðin á land frá Kelduá og þvert yfir Víðivallaháls í Gilsá. Að innan eru
mörk við Skriðulæk rétt utan við tún í Víðivallagerði, en að utan móti Klúku
við hagagarð og Hagagarðslæk skammt utan við V. Breidd landsins við
Kelduá er 1,5-2 km. 162

Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Víðivöllum
fremri frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að
eftir gerð landamerkjabréfa hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið
veðsett.
5.8. Sturluflöt
Sturluflatar er getið í gerningi um máldaga og landamerki Möðrudals árið 1408. Þá
átti kirkjan skógarhögg í Sturluflatarskóg. 163 Er sú skógareign endurtekin víðar í
máldögum og vísitasíum Möðrudals.
Hinn 22. apríl 1485 var bréfaður próventusamningur Jóns Ólafssonar við séra
Árna Þorsteinsson á Valþjófsstað. Jón gaf m.a. í próventu sína:
[...]hálfa jörd er Sturluflötur [Stullaflötur, skv. annarri uppskrift] heiter er
liggur j fliotzdal j Valþiofstadar kirkiu sokn. med öllum þeim gögnum og
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giædum. skogum og landznytium sem greindre halfre jördu fylger og fylgt
hefur ad fornu og nyiu epter þvi sem hann vard fremst eigande ad. 164

Hálf Sturluflöt komst í eigu Narfa, príors á Skriðuklaustri, og þar með
klaustursins árið 1497. 165 Síðan er Sturluflöt talin meðal eigna Skriðuklausturs í
heimildum.
Úr klausturhaldaratíð Jóns Björnssonar, en hann hélt Skriðuklaustur um hríð
og lést árið 1657, 166 er varðveitt óársett lögfesta Sturluflatar sem er þó frá því fyrir
1657 eins og gefur að skilja. Hún er svohljóðandi en veitir engar upplýsingar um
landamerki:
Eg Jon Biornsson lögfeste hier j dag Kongl. Majest. og Skriduklausturs jord
Sturlaflöt vj hndr. ad dyrleika liggiande j Valþiófsstadar þyngaa. akra og
skóga. Tödur og Eingiar. hollt og hæder. vötn og veidestade. og allar þær
landsnitkar sem greindre jordu filgia og filgt hafa ad fornu og nyu. til þeirra
jstu og fremstu landamerkia sem adrer menn eiga á móts vid hana. firerbyd eg
huoriumm manne þessarar adur nefndrar jardar Eign ad brúka. sier ad nyta
edur j ad vinna. edur þeirra griper. vtann mitt sie lof og leife til. Ellegar
Biarna Ogmundssonar so mikid sem hanns leigumála a þessare jördu ahrærer.
Legg eg eirnenn lög og dóm firer þessa lód og land. 167

Á manntalsþingi á Valþjófsstað 30. maí 1794 var upplesin lögfesta, dagsett
þann sama dag, fyrir Skriðuklaustursjörðinni Sturluflöt. Inntaksins er að engu getið en
að upplestri loknum var lögfestan árituð af sýslumanni og afhent Guðmundi
[Pálssyni] klausturhaldara á ný. 168
Aukaréttur var settur á Ketilsstöðum á Völlum af sýslumanninum, Páli
Melsteð, 2. október 1828. Fyrir réttinn lögðu þeir Jón Jónsson í Bót og Jón Árnason á
Urriðavatni, hreppstjórar í Tungu- og Fellahreppum, úttekt á jörðum Skriðuklausturs
sem fram hafði farið 8.-20. september. Úttekt Sturluflatar fór fram 17. september og
þar koma fram eftirfarandi upplýsingar um mörk jarðarinnar:
Landamerki hennar eru Sturlá ad Utanverdu [strikað yfir: Nord, og Ut skrifað
ofan línu] og Fellsá ad framann, Kéldá ad Nordann. 169

Úttekt á Skriðuklaustursjörðum var gerð á ný vorið 1841. Sturluflöt var tekin
út 26. apríl 1841 og er þar getið svohljóðandi landamerkja:
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Landamerki kvedst ábuandin hafa heyrt: ad nedan Kéldá ad utan Sturlá
uppfyrir brúnir ad innan Strútsá uppa heidi sem liggur ofan vid landid alt
austur ad hraungardi.
Mælt er og ad jördinni tilheyri landspartur fyrir utan Sturlá enn mörk hans eru
óvisss, sama er ad segja um Villingadal. Saudatadi er mest brennt þó eru
sprek brúkud til léttis. - Eingin hlunnindi. 170

Undir þessi landamerki skrifa S. Gunnarsson og M. Pétursson en ábúandinn,
Jón Þorsteinsson, handsalar nafn sitt.
Í mati Skriðuklaustursjarða frá 1878 kemur fram að Sturluflöt sé erfitt kot og
landstórt. Þar segir enn fremur að það eigi hvorki „afrétt“ né ítök og flestar
Skriðuklaustursjarðirnar séu erfiðar og mannfrekar, einkum vegna heiðar- og
fjalllendis sem þeim fylgi. 171
Landamerkjabréf fyrir Sturluflöt var útbúið 18. júní 1884. Það var þinglesið
næsta dag:
Landamerki Sturluflatar í Fljótsdal eru: að neðan Keldá, að framan Fellsá og
Strútsá austur á Hraun, að utan Sturluá upp fyrir brúnir og síðan bein stefna
austur í Hraun.
Sturluflötur á ítak í eingjum Víðvalla fremri, út við Hagagarð, ofan að Kíl og
fram að Gróf, sem er utan við svo nefndan Engjatanga; að ofan verðu greina
þetta ítak. Marksteinar, frá engjum Víðivalla, og er stefna þeirra út í Hagagarð
neðanverðan. 172

Undir bréfið skrifar Sæbjörn Egilsson fyrir hönd P. Ólafssonar umboðsmanns.
Einnig skrifaði Sigurður Gunnarsson undir fyrir hönd Valþjófsstaðarkirkju
(væntanlega vegna Suðurfells eða jarða handan Kelduár).
Annað landamerkjabréf fyrir Sturluflöt var útbúið 16. desember 1921 og
þinglesið 25. júlí 1922. Efni þess er svohljóðandi:
Að neðan Keldá, að framan Fellsá og Strútsá austur á Hraun, að utan Sturlá
upp fyrir brúnir og síðan bein stefna austur á Hraun. Sturluflöt á ítök í engjum
Víðivalla fremri, út við Hagagarð, ofan að Kíl og fram að Gróf, sem er utan
við svonefndan Engjatanga. Að ofanverðu greina ítak þetta marksteinar frá
engjum Víðivalla og er stefna þeirra út í Hagagarð neðanverðan. 173

Undir bréfið skrifar Kári Guðmundsson. Sigurður Þorsteinsson á
Víðivallagerði og séra Þórarinn Þórarinsson á Valþjófsstað (væntanlega vegna
Suðurfells) vottuðu að landamerkjalýsingin væri rétt. Einar Sv. Magnússon vottaði
sömuleiðis að lýsingin væri rétt gagnvart Þorgerðarstöðum.
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Samkvæmt jarðamatinu 1804 er Sturluflöt Skriðuklaustursjörð. Hún er metin
til sex hundraða. 174
Í jarðamatinu 1849 stendur eftirfarandi um Sturluflöt:
[...] haglendid, sem ad vísu ekki er mjög lítid, ad stærd, getur ei ordid ad
neinum sérlegum notum vegna heyskaparleysisins. 175

Í fasteignamatinu 1916-1918 koma m.a. eftirfarandi upplýsingar fram í
umfjöllun um Sturluflöt:
Mjög langsótt heiðarengi um 30 hesta, = 55 hesta. [...] Fjallskil á haustin dýr
og erfið. 176

Svo segir í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
[...] Landskipting og staðhættir benda til, að S hafi verið hluti
Víðivallatorfunnar fyrr, en um það skortir heimildir. [...]
S er innsti bær í Suðurdal suðaustan Kelduár. Að utan, við Víðivallagerði, eru
mörk við Sturluá, sem fellur í Kelduá á móti Þorgerðarstöðum og fylgja ánni
sa. og upp að sýslumörkum norðan í Hornbrynju (961 m). Kelduá skiptir
löndum við Þorgerðarstaði, en síðan liggja mörk inn með Fellsá í Villingadal
og með Strútsá suður fyrir Hornbrynju.
[...] Afréttarlönd eru góð í heiðartungunum milli ánna suður í Hornbrynju.
[...] engjar mjög litlar, [...] og flóaengi í heiði erfitt og langsótt [...] Jafnan var
leigt engi í Valþjófsstaðanesi og hagaganga í Suðurfelli, og eru þar enn
fjárhús (Fellshús) um 5 mín. gang frá bæ.
[...] Innan við Fellsá eru seljaörnefnin Broddaselsbotnar norðan í Suðurfelli
og Prestasel rétt innan við Fellshús. 177

Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Sturluflöt frá
því að jarðarinnar er fyrst getið. Fjársýsla ríkisins er þinglýstur eigandi jarðarinnar.
5.9. Afréttarlönd almennt
Þess skal fyrst getið að um afréttarlöndin Rana, Vesturöræfi og Undir Fellum er
einnig fjallað í köflum um Skriðuklaustur og Valþjófsstaðarkirkjueign, um Múlaafrétt
í köflum um Glúmsstaði, Glúmsstaðasel og Þorgerðarstaði, um Suðurfell í kafla um
Valþjófsstaðarkirkjueign og Villingadal í kafla um Víðivallagerði og Víðivelli fremri.
Stefán Árnason, prestur á Valþjófsstað, 178 kemst svo að orði í umsögn um
takmörk, fjöll og heiðar Valþjófsstaðarsóknar 1840-1841:
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Fram af Múlanum og Fellinu [þ.e. Suðurfelli] ganga láglendari öræfi fram til
jökla er kallast Múla- og Fellsafréttir. 179

Almennt svar séra Stefáns Árnasonar á Valþjófsstað í sóknarlýsingum 1840-1841 um
„afrétti“ er á þessa leið:
Fyrir utan Múla- og Fellsafréttir, sem nefndar eru í svari upp á 1.-2. spm. og
30sta við bókstaf i, er heiðin öll millum byggð[a]rlanda, Jökuldals með
Hrafnkelsdal og Fljótsdal út að Hrafngerðisá og fram til Jökla, brúkuð fyrir
afréttir. Hafa Fellna- (þ.e. Ássóknarinnbúar) menn mest gagn af heiðinni til
geldfjárgöngu á sumardag, allt fram að Bessastaðaá, en eftir það brúka
Fljótsdælingar einir afréttirnar sem kallast ýmsum nöfnum, svo sem Rani;
tilheyrir Skriðuklaust[ri]. [...]; Vesturöræfi, fram af Hrafnkelsdalnum, og
Fellnaafréttur, í kringum Snæfellið, báðir tilheyrandi Valþjófstað ásamt
heiðinni út á móts við landamerki millum Skriðu og Valþjófstaðar. Líka er
Suðurfellið brúkað fyrir afrétt handa lömbum í hörðum vorum, tilheyrir
Valþ[jófstaðar]kirkju. 180

Eftirmaður séra Stefáns á Valþjófsstað, Pétur Jónsson, 181 samdi aðra
sóknarlýsingu árið 1873. Hann nefnir Fellnaafrétt sem nái fram undir jökul
(Vatnajökul). 182 Meginhluti afréttarlýsingar hans er á þessa leið:
Heiðin hér á bak við byggðina er brúkuð sem afrétt og heyrir til bæjunum
eftir sérhvers landstærð en þar fyrir innan tekur við Fellnaafrétt sem
Valþjófstaðarkirkja á. Í hana reka engir vissir búendur, heldur fer það eftir því
sem best þykir henta í hvert skipti. [Pétur notar orðið afrétt bæði yfir afrétt og
skilarétt.] Þriðja afréttin sem dalbúendur brúka er á Múlanum sem
Glúmsstaðaeigendur eigna sér. 183

Á fimmta áratug 18. aldar var sýslumönnum á Íslandi boðið að semja lýsingar
á sýslum sínum. Lýsing Þorsteins Sigurðssonar á Norður-Múlasýslu, sem er ein sú
nákvæmasta, er dagsett á Víðivöllum 5. júní 1745. Þar segir m.a. að „afréttir“ þekkist
aðeins sunnan Jökulsár á Brú:
Ingen Stutterie er her, [...] men der imod har vi paa fiældene og udi de
ubebygte Dale vores Kvæg om Sommertiden neml. Heste, Studer, Lambe og
Gieldfaar og kalder vi desse Stæder Afrett; hvor om meldes i vores islandske
Lov udi Landsleyebalken. Saadan Afretter er synden for Jökulsaae og
Jökulsaaedal i de ubebygte Dale som der ligge neml. Eivinderdal, Holknardal
og Hrafnkielsdal samt paa der i kring grænsende Fiælde, hvilke dog egentlig
179
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höre til Fliotsdal udi Middeelen af Sysselet, skiönt de ligge paa Nordersiden
af Fieldet Fliotsdalsheide som deeler sysselet. Dend forommeldte Afrett har
til forne aarlig voren brugt, men nu siden Kvæget formedelst ydelige haarde
Aaringer er formindsket er dend snart ganske kommen af Brug. Ingen anden
lovlig Afrett er her i Sysselets Norderdeel, men Böndene lade deres Kvæg
gaae i de Daler og Marker som ligger i kring Gaardene. 184

Þá tilheyrði Fljótsdalur Suður-Múlasýslu. Hafa verður í huga að Þorsteinn
Sigurðsson bjó á Víðivöllum ytri185 og sonur hans, Pétur Þorsteinsson, átti eftir að
gera tilkall til hluta úr Hrafnkelsdal (Þórisstaða) vegna þeirrar jarðar.
Sýslumaðurinn í Norður-Múlasýslu, Ole Vorm Smith, skrifaði öllum
hreppstjórum í sýslunni 13. júní 1864 og fól þeim á hendur að gera uppástungur um
hvaðeina, sem þeir álitu nauðsynlegt varðandi fjallgöngur á haustum í hreppum þeirra,
m.a.:
c, hvar hverjir skulu gjöra gangnaskil og hvað langt skuli gengið til öræfa eða
mots við aðrar sveitir eða sýslur; 186

Ætlaðist hann til þess, að uppástungurnar yrðu gerðar í samþykktarformi fyrir hverja
sveit og komnar til sín fyrir miðjan ágústmánuð næstkomandi. Síðan mundi hann
kveðja til tvo eða þrjá menn úr hverjum hreppi til fundar til þess að gera frumvarp til
samþykktar fyrir alla sýsluna sem síðan yrði send amtmanni til samþykktar. Svör
bárust úr flestum hreppum, þó ekki Jökuldals- og Hlíðarhreppum, Hróarstungu- og
Seyðisfjarðarhreppum. Ekki verður séð af bréfa- og bréfadagbókum sýslumanns að
orðið hafi úr frekari framkvæmdum.
Hreppstjóri Fljótsdalshrepps, ásamt meðráðamönnum sínum, lagði til þessi
gangnamörk 18. desember 1864:
d, Takmörk hvurrar afrjettar fyrir sig er hreppnum til heira skulu vera þessi.
1, Rana afrjett, takmörk hennar að utan skulu vera Eyriksstaðavegur norður
að Eivindará
að austan frá Eyrikstaðaveigi innað Gilsárvötnum og þaug ráði svo beint inn
að Aðalbólsveigji síðan ræður hann norður að Þórirstaðakvísl, - þá ræður hún
innað drægi því sem liggur innog suður af þrælahálsi, og þaðan beint innað
laugarárdrægi, og með því að norðan beina leið í grábergshnúk, þaðan norður
í höltná og ræður hún úr því útí Jökulsá. - Á þessa afrjett ályst að þurfi 13
menn í fyrstu gaungu með þremur eins og verið hefur sem fara skuli á
Þuríðarstaðadal.
2. Fellnaafrjett, - takmörk hennar að utan er Bessastaða á norður að
Gilsárvötnum síðan ráða þaug, enn frá þeim beina línu að Aðalbolsveigji þá
184
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ræður hann norður að Þorirstaðakvísl síðan hún inn í drag það sem liggur, inn
með öldu þeirri sem er inn og suður [yfirstrikað: með] af þræla hálsi, þaðan
beint inni laugarárdrag og svo inn með því að austan beint i grábergshnúk,
þaðan vestur í grjótárdrag, og svo inn alla sanda fyrir austan hnúka, alt að
Jökulkvisl þá ræður hún að innan suður að vatni því, er hún fellur úr við
Jökulinn, enn þaðan ræður jökullinn að Jökulsá og hún úr því út að agsará, Á þessa afrjett þurfa 10 menn
3, Múlaafrjett, takmörk hennar eru að austan Kjeldá, innað sauðá innri á Felli,
þaðan suður á öldu þá sem liggur millum grjótárdals og sauðárdældar, síðan
ræður hún innað gjeldinga felli, og þaðann jökulinn vestur að jökulsá, enn
hún úr því útí bigð, á þessa afrjett þurfa 7 menn.
4, Suðurfell, takmörk þess að utan og austan eru Fellsá og Sultarrranaá alt
suður i hraungarð þann sem liggur inn og vestur frá, sauða hnúk, þá ræður sá
hraungarður alt inn i hraun það, sem liggur fyrir innan sauðárdæld, og
suðaustan geldingafell, þaðan norður i grjótár dal, síðan út hann alt að sauð á
innri, þaðan ræður Kjeldá út i bigd, á þessa afrjett þarf 6 menn 187

Þorvaldur Thoroddsen segir í Lýsingu Íslands:
Upp af Múlasýslum [...] eru afarvíðáttumikil beitarlönd og afréttir, enda
fjárrækt þar víða með miklum blóma, t.d. á Jökuldal, Fljótsdalshéraði [...] Þár
eru beitarlönd mikil [...] á Jökuldalsheiði og Fljótsdalsheiði; á
Möðrudalsöræfum og Brúaröræfum eru sauðsnöp víða og sumstaðar stórir
hagablettir, alt suður að jöklum, sumstaðar jafnvel loðin graslendi alveg við
jökulröndina, einsog t.d. Eyjabakkar hjá Þjófahnúkum. 188

Hinn 29. desember 1919 sendi Stjórnarráð Íslands öllum sýslumönnum
landsins bréf. Þar kemur fram að vegna þingsályktunar um rétt ríkisins til vatnsorku í
almenningum frá 27. september skuli þeir skila skýrslu við fyrsta tækifæri um svæði í
sýslum þeirra sem teljast vera almenningar og um afréttarlönd sem hafa ekki
sannanlega tilheyrt eða tilheyri nú nokkru lögbýli. 189 Ari Arnalds, sýslumaður í
Norður-Múlasýslu, svaraði bréfinu 4. nóvember 1920 og sagðist hafa skrifað öllum
hreppstjórum sýslunnar um málið og sendi með bréfi sínu svör þeirra þar að lútandi.
Einar Eiríksson, hreppstjóri Jökuldalshrepps, segir í bréfi frá 3. júní 1920 að hann viti
ekki til þess að í hreppnum sé nokkur slíkur almenningur eða afréttarlönd. Sölvi
Vigfússon, hreppstjóri Fljótsdalshrepps, svaraði með bréfi 22. maí 1920 og sagði að
engin slík svæði væri að finna í hreppnum. 190
Afréttarsvæðum í Fljótsdalshreppi er þannig lýst í Göngum og réttum:
Vestan Jökulsár í Fljótsdal.
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Undir Fellum
Svo er nefnt afréttarsvæði það, er næst liggur byggð innan Bessastaðaár, sem
ræður mörkum þess að utan. Austurmörkum þess ráða heimalönd inn að
Öxará, en að henni ná heimahagar Kleifar, innsta bæ í Norðurdal að vestan.
Frá Öxará nær það að Jökulsá, allt að upptökum hennar við Eyjabakkajökul.
Maríutungur heita innst á hávaða þeim, er skilur á milli Eyjabakkajökuls og
Brúarjökuls. Um það bil eru innstu takmörk þessa afréttahluta, „Undir
Fellum“, að vestan. Frá Maríutungum liggja þau svo um sandana vestan við
Snæfell, vestan við Sauðahnjúk, að Þórustaðakvísl, meðfram henni vestan
Bræðraöldu að innri enda Miðheiðarháls við Aðalbólsveg. Þaðan eftir
Miðheiðarhálsi út á móts við Gilsárvatn ytra, en það ræður mörkum eftir það
að vestan að upptökum Bessastaðaár.
Rani
Raninn mun taka nafn sitt af tungu þeirri, er verður milli Eyvindarár í
Fljótsdalsheiði og Jökulsár á Dal, en er annars haft um miklu stærra svæði.
Mörk þess að utan eru landamerki Skriðuklausturs og Stuðlafoss af
Miðheiðarhálsi að Eyvindará, en af henni markast það að Jökulsá.
Milli Eyvindarár og Hölknár, sem báðar koma austan úr Fljótsdalsheiði og
falla í Jökulsá á Dal, liggja afréttarlönd Fljótsdælinga „í byggð“ á Jökuldal.
Eru þar tvær eyðijarðir, Brattagerði, [...] og Þorskagerði innar, [...] Eru
heimalönd þeirra nú lögð til afréttarinnar, enda líklegt að þau hafi alltaf verið
smöluð í sambandi við göngur í Rana á svipaðan hátt og enn er um heimalönd
í Hrafnkelsdal.
Hölkná ræður mörkum Ranans að vestan, allt inn á sandana út og norður af
Snæfelli, um það bil sem Grjótá fellur vestur af þeim til lægðarinnar inn af
Þuríðarstaðadal. Lengra inn á öræfin er Raninn ekki talinn að ná.
Vesturöræfi
Þau liggja innan við heimaland Aðalbóls í Hrafnkelsdal, frá Hnitarsporði við
Jökulsá á Dal um Búrfell utanvert, þvert yfir Hrafnkelsdal inni undir
Tungusporði, um Kálfafell að Hölkná. Að austan eru þau mörkuð af Rananum
svo langt inn, sem hann tekur, en þar fyrir innan af innri hluta afréttarinnar
„Undir Fellum“, sem einnig liggur að Rananum að austan.
Að vestan afmarkast Vesturöræfi af Jökulsá á Dal frá Hnitarsporði til upptaka
hennar undan Brúarjökli.
[...]
Austan Jökulsár í Fljótsdal.
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Múli
Hann er afréttarland þeirra, er í Múlanum búa, milli Jökulsár og Kelduár.
Liggur það inn frá heimalöndum innstu jarðanna þar, Þorgerðarstaða í
austanverðan Múlann og Glúmsstaðasels að vestan, meðfram Jökulsá, allt til
jökla. Að austan liggur það upp að afréttarlöndum Austur-Skaftfellinga að
Sauðárvatni á vatnaskilum Víðidals í Lóni og Fljótsdals. Frá Sauðárvatni
liggja svo mörkin um svonefnt Múlahraun, þangað sem Innri-Sauðá kemur
austan úr „Hrauninu“ og fellur í Kelduá, en hún afmarkar svo þessa afrétt að
heimalandi Þorgerðarstaða.
Suðurfell
Rétt innan við túnið á Sturlufleti fellur Fellsá í Kelduá, og nær heimaland
þeirrar jarðar ekki nema að henni. Innan við hana tekur við afréttarskák sú, er
Suðurfell nefnist. Liggur hún að Kelduá þangað inn, sem Innri-Sauðá fellur í
hana, en þá tekur við afréttarland Múlans, eins og getið hefir verið. Þessi
afréttarlönd liggja svo hvort við annað að Sauðárvatni. Þaðan eru mörk
Suðurfellsafréttarinnar um grýtt og gróðurlítil „hraun“ á Sauðahnjúk upp af
Hamarsdalsbótinni á mörkum Suður- og Norður-Múlasýslna. Eftir það
takmarkast hún svo að utan og austan af Sultarranaá og Fellsá, allt til
byggðar.
Villingadalur
Þetta afréttarland er langsamlega minnst allra afréttarskáka Fljótsdalshrepps.
Má svo heita, að það markist af straumvötnum á allar hliðar, Strútsá að utan
og austan inn að Sauðahnjúk, sem fyrr er getið, Sultarranaá að innan, og
Fellsá að vestan. Er Strútsá fyrst á mörkum heimalands Sturluflatar og
Villingadals, en eftir það sem næst eða alveg á sýslumörkum Múlasýslna á
Sauðahnjúk.
Þessi eru þá afréttarlönd Fljótsdalshrepps austan Jökulsár. [...]
Meðan fært var frá ám og sumarbeit þeirra mæddi á heimahögum, mun það
hafa verið undantekningarlaus venja að reka allt geldfé og fráfærð lömb á
afrétt. Múlinn var þá, eins og enn, upprekstrarland Múlabænda, en lömb og
geldfé Sturluflatarbænda var rekið á Suðurfell. Og enn er fé þaðan sleppt þar.
Aðrir bændur dalsins munu oftast hafa rekið fé sitt á afrétt vestan Jökulsár,
einkum í Rana, og „Undir Fell“. 191

Aðalsteinn Aðalsteinsson segir í Göngum og réttum, rituðum1986-1987, um
Vesturöræfi:
Vesturöræfi sem smalasvæði takmarkast að austan af Hölkná, Snæfelli,
Þjófahnúkum og Litla-Snæfelli sem er innsti hnúkurinn í röðinni inn frá
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Snæfelli. Þá er Vatnajökull suðurmörk en að vestan Jökulsá á Dal. Að norðan
gilda landamörk Aðalbóls sem eru Innra-Kálfafell, Tungusporður og þaðan
vestur í Jökulsá sem mun vera um Kárahnúka. 192

Í Sveitum og jörðum í Múlaþingi er þetta dregið saman:
Fljótsdælingar hafa um langan tíma haft beitarnytjar og fjallskil allt vestur að
Jökulsá á Brú, nú í Rana milli Eyvindarár og Hölknár og áður á stærra svæði.
Jarðirnar í Hrafnkelsdal og þaðan út með Jökulsá að austan, Brattagerði,
Þorskagerði, Fossgerði, Klaustursel og Merki, voru fyrr eign Valþjófsstaðar,
Skriðu og Arnheiðarstaða og nytjaðar sem hjáleigur, en samt sem áður í
Jökuldalshreppi og Hofteigs- og Brúarsókn. Þau eignarhaldstengsl munu
valda því, að óljóst er um hreppamörk á heiðinni.
Afréttarlönd og heimalönd Fljótsdals eru innan þeirra marka, sem hér hafa
verið rakin. Afréttarlöndin skiptast í sjö aðskilin gangnasvæði: 1. Útheiði,
milli Hrafnsgerðisár og Bessastaðaár. 2. „Undir Fellum“ frá Bessastaðaá inn í
Maríutungur við jökulbrún, vestur fyrir Snæfell og Sauðahnúka og norður að
enda Miðheiðarháls við Aðalbólsveg milli Aðalbóls og Kleifar. 3.
Vesturöræfi inn af Hrafnkelsdal. 4. Rana áðurnefndan, þ.e. svæðið milli
Eyvindarár annars vegar og Jökulsár á Brú og Hölknár hins vegar, svæðið nær
inn undir Grjótá vestur af Nálhúsahnúkum. 5. Múli milli Jökulsár í Fljótsdal
og Kelduár, og nær svæðið suður á mörk Austur-Skaftafellssýslu innan við
Sauðárvatn og þaðan vestur undir Eyjabakkajökul. 6. Suðurfell (Kiðafell)
milli Kelduár og Fellsár, að Innri-Sauðá og Sauðárvatni og um Hraun á
Sauðahnúk (848 m) suður og upp af Sultarrana. 7. Austasta og minnsta
gangnasvæðið er Villingadalur, og afmarkast afréttin af Strútsá að austan, en
Sultarranaá og Fellsá að suðvestan og vestan. 193

Eftirfarandi umsögn er um Suðurfell í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
Hálendið suðaustan Jökulsár.
Þessi heiðarflæmi allt vestan frá Jökulsá og inn til jökla og austur að Strútsá
og Fellsá og að meðtöldum mestum hluta Villingadals og Þorgerðarstaðadal
austan Kelduár teljast nú almenningur, þar eð Fljótsdalshreppur sér um
göngur á svæðinu. Áður virðist Valþjófsstaðakirkja hafa verið hæstráðandi á
hluta af þessu svæði, en sitthvað fer þó á milli mála í því efni. Kirkjan átti 200
lamba upprekstur á Suðurfell, og hún leigði Sturluflatarbændum upprekstur
þar langt fram á þessa öld. Víðivellir fremri eiga upprekstrarland á
Villingadal að talið er gegn engjaeign eða ítaki Sturluflatar í Víðivallalandi;
ótvíræð gögn um þetta finnast þó ekki. Í þriðja lagi hefur verið ræktað um 5
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ha tún frá Sturluflöt í sporðinum norðan undir Suðurfelli, og þar eru beitarhús
frá sama bæ. 194

Mörkum Fljótsdalshrepps að austan- og sunnanverðu er í stórum dráttum
þannig lýst í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
Að austan við Gilsá, er fellur í Lagarfljót við austanverðan Fljótsbotn og
rennur um Gilsárdal, sem liggur austan við Víðivallaháls, sem bæirnir á
Suðurbyggð í Fljótsdal standa vestan undir. Síðan liggur markalínan, sem
jafnframt er sýslumörk Norður- og Suður-Múlasýslu, áfram í suð-suðvestur
um Hornbrynju (961 m), Sauðahnúk og eftir vatnaskilum við Hamarsdal og
Geithellnadal allt þangað sem mörk við Austur-Skaftafellssýslu taka við
skammt austur af Víðidalsvarpi. Þaðan þverbeygir markalínan til vesturs í
norðausturhorn Vatnajökuls, þar sem Geldingafjall (1087) stendur við
jökulbrún, og ráða jöklar síðan mörkum vestur til Jökulsár á Brú. [...]
Fjallaskil fylgja ekki þessum mörkum fullkomlega, t.d. á
suðausturafréttunum. 195

Elsta fjallskilareglugerð Norður-Múlasýslu er frá árinu 1893 en síðasta
fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjörð sérstaklega er frá árinu
1989. 196 Árið 1991 var staðfest fjallskilasamþykkt fyrir Múlasýslur. 197
Í ritinu Göngur og réttir er að finna ítarlega lýsingu á fjárleitum, eins og þær
voru um 1950, og náðu allt undir jökul. 198 Talsverðar breytingar hafa orðið síðan,
einkum með tilkomu bíla, dráttarvéla og torfæruhjóla. Lýsa Aðalsteinn Aðalsteinsson
og Anna Bryndís Tryggvadóttir í Göngum og réttum hvernig þessu var háttað árið
1987. Í greinargerð Hjörleifs Guttormssonar náttúrufræðings um staðhætti og
náttúrufar á því svæði sem hér er til umfjöllunar, dags. 15. maí 2006, er einnig lýsing
á afréttarlöndum og leitarsvæðum. Er hún í samræmi við eldri heimildir um sama efni.
Að hálfu aðila, sbr. m.a. skýrslutökur fyrir óbyggðanefnd, hefur komið fram að sauðfé
hefur nú fækkað nokkuð en tilteknar jarðir nýti þó afréttina enn sem fyrr. Leitir eru
skipulagðar af fjallskilastjórn í samræmi við fjallskilareglugerð.
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6.

NIÐURSTÖÐUR ÓBYGGÐANEFNDAR

6.1. Almenn atriði og dómafordæmi í þjóðlendumálum
Í úrskurðum óbyggðanefndar á fyrsta landsvæðinu sem tekið var til meðferðar, sjá
mál nr. 1-7/2000, er í kaflanum Almennar niðurstöður óbyggðanefndar gerð grein
fyrir athugunum og niðurstöðum um nokkrar staðreyndir og lagaatriði sem almenna
þýðingu geta haft við úrlausn þjóðlendumála. Í úrskurðum á næsta landsvæði sem
tekið var til meðferðar er í kaflanum Viðauki við almennar niðurstöður
óbyggðanefndar aukið við þessa umfjöllun og nokkrum nýjum atriðum bætt við, sjá
mál nr. 1–5/2001. Kaflar þessir voru felldir saman, með lítilsháttar breytingum, og
birtir þannig sem viðauki með úrskurðum í málum á þriðja svæðinu, nr. 1–9/2003, og
því fjórða, nr. 1–6/2004. Sami viðauki fylgir hér og með öðrum úrskurðum í málum á
fimmta landsvæðinu sem óbyggðanefnd hefur tekið til umfjöllunar, nr. 1–5/2005.
Á þeim tíma sem liðinn er frá því að Almennar niðurstöður óbyggðanefndar
og viðauki við þær birtist hefur Hæstiréttur kveðið upp nokkurn fjölda dóma sem fela
í sér afstöðu réttarins til atriða sem almenna þýðingu hafa við efnislega úrlausn
þjóðlendumála. Skal þar fyrst getið um dóm Hæstaréttar frá 6. september 2005 í máli
nr. 367/2005, sem fjallað var um í inngangi að niðurstöðum óbyggðanefndar í málum
á svæði 4. Svo sem þar segir verður sú ályktun af honum dregin, sbr. nú einnig dóm
Hæstaréttar frá 16. maí 2007 í máli nr. 571/2006, að óbyggðanefnd sé bundin af
kröfugerð aðila, hvort heldur er íslenska ríkisins eða annarra, og verði að leysa úr
málinu á þeim grundvelli. Í tilvikum ríkisjarða hefur því þó verið lýst yfir af hálfu
íslenska ríkisins að í þjóðlendukröfu felist ekki afsal á eignarlandi og því eigi
niðurstaða óbyggðanefndar, að því leyti sem hún tekur til ríkisjarða, að ráðast af sömu
atriðum og lögð séu til grundvallar um annað eignarland. Aðrir dómar varða fremur
heimildamat og sönnunarkröfur, nánar tiltekið tveir dómar Hæstaréttar frá 21. október
2004 (mál nr. 47 og 48/2004); þrír dómar frá 11. maí 2006 (mál nr. 496/2005,
454/2005 og 345/2005); tveir dómar frá 28. september 2006 (mál nr. 497/2005 og
498/2005); tveir dómar frá 5. október 2006 (mál nr. 67/2006 og 133/2006) og nú
síðast þrír dómar frá 16. maí 2007 (mál nr. 448/2006, 536/2006 og 24/2007).
Sú umfjöllun um einstök landsvæði sem hér fer á eftir er í beinu samhengi og
samræmi við framangreindar Almennar niðurstöður óbyggðanefndar, ásamt viðauka
við þær, og vísar til þeirra. Fyrirliggjandi dómar og úrskurðir óbyggðanefndar eru
einnig fordæmi við úrlausn málsins í þeim tilvikum að reynt hefur á atriði sem
almenna þýðingu hafa.
Hér á eftir verður fyrst lagt mat á hvort dómar gefi tilefni til að herða
sönnunarkröfur til landamerkjabréfa jarða og að því loknu fjallað almennt um stofnun
heiðarbyggðar á Norðausturlandi. Þá verður gerð grein fyrir landnámi á því svæði sem
mál þetta varðar og því næst koma niðurstöður óbyggðanefndar um eignarréttarlega
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stöðu einstakra landsvæða, í staðfræðilegri röð. 199 Loks verður fjallað um ákvörðun
málskostnaðar.
6.1.1. Gildi landamerkjabréfa jarða
Í forsendum dóms Hæstaréttar í máli nr. 48/2004, sem birtur er í dómasafni þess árs á
bls. 3796, tók rétturinn almenna afstöðu til mats á gildi landamerkjabréfa, annars
vegar jarða og hins vegar annarra landsvæða, og inntaks eignarréttar á svæði sem lýst
er í landamerkjabréfi jarðar, sbr. einnig tilvísanir í síðari dómum í þjóðlendumálum,
t.d. máli nr. 345/2005. Orðrétt segir svo:
Við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á svæði,
sem þar er lýst, skiptir almennt máli hvort um er að ræða jörð eða annað
landsvæði, en þekkt er að landamerkjabréf hafa ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir, heldur einnig til dæmis afrétti, sem ekki tengjast sérstaklega tiltekinni
jörð. Felur landamerkjabréf fyrir jörð í sér ríkari sönnun fyrir því að um
eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs
sérstaklega.

Einnig kemur fram það álit réttarins að áritun um samþykki eigenda
aðliggjandi jarða, þinglýsing og innfærsla í landamerkjabók auki sönnunargildi
landamerkjabréfs. Sama máli gegnir ef ekki hefur verið ágreiningur um merki
viðkomandi jarðar. Hins vegar verði ekki litið fram hjá þeirri staðreynd að fyrir
gildistöku laga nr. 58/1998 hafi engum verið til að dreifa sem gat sem handhafi beins
eignarréttar gert samninga um mörk þess lands sem nú nefnist þjóðlenda. Þá verði
þess að gæta að með því að gera landamerkjabréf gátu menn ekki einhliða aukið við
land sitt eða annan rétt umfram það sem verið hafði. Verði til þess að líta hvort til séu
eldri heimildir sem fallið geti að lýsingu í landamerkjabréfi enda stangist sú lýsing
heldur ekki á við staðhætti, gróðurfar og upplýsingar um nýtingu lands.
Segja má einnig að í nýjustu dómum, sbr. mál nr. 536/2006 og 24/2007, hafi
enn verið hnekkt á þýðingu þess að landsvæði teljist innan merkja jarðar. Samkvæmt
þessu er óbyggðanefnd rétt að leggja áfram áherslu á landamerkjabréf jarða, sbr.
umfjöllun um þau í Almennum niðurstöðum, enda þótt með skýrum fyrirvörum sé.
Umfjöllun dómstóla um landamerkjabréf jarðanna Úthlíðar, Stafafells (hluta),
Skaftafells og Hóla gefur þó tilefni til að huga sérstaklega að því hvort óbyggðanefnd
beri að herða kröfur til sönnunar eignarlands innan landamerkjabréfa jarða frá því sem
lagt er til grundvallar í Almennum niðurstöðum. Viðkomandi landsvæði voru öll talin
eignarlönd en í forsendum dóma samt sem áður lýst efasemdum um að svo væri að
öllu leyti.
199

Umfjöllun um staðhætti og gróðurfar á svæðinu er byggð á skýrslu Hjörleifs Guttormssonar
náttúrufræðings, sbr. skjal nr. 27, útgefnum kortum Landmælinga Íslands, örnefnaskrám frá
Örnefnastofnun Íslands, athugunum í vettvangsferð, sbr. kafla 4.3., og almennum uppsláttarritum, svo
sem árbókum Ferðafélags Íslands.
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Í tilvikum Úthlíðar og þess hluta Stafafellslands sem liggur sunnan og vestan
Jökulsár, sbr. mál nr. 48/2004 og 498/2005, lágu fyrir bæði landamerkjabréf og eldri
heimildir um merki. Lýsingar þessar fengu vel samrýmst en beinn eignarréttur á hluta
þeirra landsvæða sem afmörkuð voru þrátt fyrir það talinn vafa undirorpinn. Fram
kemur að staðhættir og fyrirliggjandi heimildir um gróðurfar styðji ekki að þar hafi
verið stofnað til beins eignarréttar með námi. Ekki voru þó talin skilyrði til að skilja
þessi landsvæði undan eignarlandi jarðanna, einkum þar sem ekkert hefði komið fram
af hálfu íslenska ríkisins sem leggja mætti til grundvallar við nánari afmörkun að
þessu leyti. Varðandi umræddan hluta Úthlíðar var einnig tekið fram að ekki hefði
verið sýnt fram á að landsvæðið hefði verið nýtt sem samnotaafréttur.
Í tilvikum Skaftafells og Hóla, sbr. mál nr. 496/2005 og 48/2004, voru
landamerkjabréf fyrir hendi en engar eldri heimildir. Um landamerkjabréf Skaftafells,
sem er ódagsett en var þinglesið á árinu 1890, segir svo í dómi Hæstaréttar:
Þótt landamerkjabréfið geti haft sönnunargildi um mörk eignarlands
Skaftafells með því að það var áritað um samþykki af eigendum aðliggjandi
jarða, þinglesið og fært í landamerkjabók, verður að líta til þess að ekki var á
valdi eigenda jarðarinnar að auka með landamerkjabréfinu við land sitt eða
annan rétt umfram það, sem áður hafði verið. Getur landamerkjabréf þetta því
ekki eitt og sér nægt gegn andmælum áfrýjanda til að sanna beinan eignarrétt
eigenda Skaftafells II að landinu á Skeiðarársandi, sem deilt er um í málinu,
heldur verða önnur atriði jafnframt að koma til, sem stutt geta sömu
niðurstöðu, sbr. dóm Hæstaréttar 21. október 2004 í máli nr. 48/2004 [sem
fjallar m.a. um Hóla], sem birtur er í dómasafni þess árs á bls. 3796.

Hér skal einnig getið dóms í máli nr. 345/2004, varðandi jörðina Fell í
Suðursveit. Þar lá fyrir skýr eldri heimild, nánar tiltekið lögfesta frá árinu 1851, þar
sem merki inn til landsins voru m.a. miðuð við aðliggjandi jökul. Landamerkjabréf
jarðarinnar frá árinu 1922 var mun óskýrara, náði skemur inn til landsins, þ.e. í átt að
jökli, og gat ekki sérstaklega um merki gagnvart jöklinum. Fjalllendið næst jökli var
dæmt þjóðlenda og þannig fremur miðað við hina yngri heimild, þ.e.
landamerkjabréfið, sem náði skemur en hin eldri. Þar höfðu þó önnur atriði einnig
vægi.
Óbyggðanefnd hefur nú þegar kveðið upp úrskurði sem fjalla um fjölda jarða á
sunnanverðu landinu, þ.e. svæðum 1-4, og heimilda um afmörkun og eignarréttindi á
ágreiningssvæðum verið skipulega leitað, m.a. á Þjóðskjalasafni og hjá
sýslumannsembættum. Séu þær skoðaðar heildstætt kemur í ljós að landamerkjabréf
hátt í tvöhundruð jarða hafa verið könnuð sérstaklega. Í upp undir helmingi tilvika
hefur það verið elsta lýsing á merkjum jarðar og beinn samanburður við eldri
heimildir þannig ekki mögulegur. Því fer einnig fjarri að eldri heimildir séu almennt
heildstæðar merkjalýsingar. Þvert á móti geta þær verið brotakenndar og jafnvel
fremur falið í sér vísbendingar en ótvíræðar lýsingar. Loks eru tíu tilvik þar sem
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ekkert landamerkjabréf, í skilningi landamerkjalaga, er fyrir hendi og verður ekki séð
að það hafi nokkurn tíma verið gert. Að því er varðar mikinn meirihluta jarða á
svæðum 1-4 var niðurstaðan sú að aðrar heimildir um merki, væru þær til, ýmist
styddu lýsingu bréfs eða mæltu henni ekki í mót. Merkjum væri því rétt lýst í
landamerkjabréfi, svo sem óbyggðanefnd skýrði það. Tekið skal fram að sú skýring
var í ákveðnum tilvikum önnur en málsaðila.
Svo sem að framan greinir virðast dómstólar þannig gera fremur strangar
kröfur til landamerkjabréfa jarða, þ.á m. að þau hafi stuðning af öðru og þá einkum
eldri heimildum. Til þess ber þó að líta að fleiri atriði eru hér samofin og lögð til
grundvallar niðurstöðu hverju sinni, þar á meðal mismunandi vægi eða trúverðugleiki
einstakra heimilda, nýting, gróðurfar og staðhættir. Með hliðsjón af því og með tilliti
til stjórnskipulegrar jafnræðisreglu telur óbyggðanefnd að fara beri varlega í að draga
víðtækar ályktanir af þessari umfjöllun. Líta ber til þess að eftir að gengið hafði verið
frá landamerkjabréfi, með tilheyrandi opinberri skráningu, hafði jarðeigandi síður
ástæðu til að varðveita skjöl sem þar kann að hafa verið byggt á. Eðlilegt verður að
telja að íslenska ríkið beri hallann af þeim vafa sem fyrir hendi kann að vera í slíkum
tilvikum.
Niðurstaða óbyggðanefndar er því sú að ekki sé ástæða til að herða sérstaklega
kröfur um sönnun eignarlands innan lýsingar í landamerkjabréfi jarðar, umfram það
sem áður hefur verið lagt til grundvallar og samrýmist vel þeirri almennu afstöðu
Hæstaréttar til landamerkjabréfa sem áður var lýst. Eftir sem áður er ljóst að
dómstólar gera nokkuð strangar kröfur til sönnunar eignarlands, sbr. einnig þá
meginreglu í íslenskum rétti að sá sem telur til eignarréttar yfir landi verður að færa
fram heimildir fyrir eignartilkalli sínu. Jafnframt liggur fyrir að landamerkjabréf hafa
ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir, sbr. t.d. dóm Hæstaréttar 28. september 2006 í
máli nr. 497/2005, þar sem segir svo:
[...] nær frá upphafi Íslandsbyggðar mörkuðu menn sér ekki eingöngu ákveðin
landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta
og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
manna. Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda
merkjum réttindanna við, hvers eðlis sem þau voru. Af framanrituðu þykir
leiða að skýra verði hvaða réttindi það séu sem menn voru að skipta á milli
sín.

6.1.2. Heiðarbýli á Norðausturlandi
Í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar er gerð almenn grein fyrir þeirri stofnun
eignarréttar sem heimilaður var í nýbýlatilskipun frá 15. apríl 1776, um landnám og
byggingu eyðijarða, og síðar nýbýlalögum, nr. 15/1897. 200 Að því er varðar
Norðausturland sérstaklega í þessu sambandi benda heimildir til að í kjölfar
200

Sbr. kafla 3.3. í viðauka.
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nýbýlatilskipunar og fram yfir miðja 19. öld hafi þar verið stofnað til heiðarbyggðar í
meiri mæli en í þeim landshlutum sem áður hafa komið til umfjöllunar hjá
óbyggðanefnd. Byggð þessi stóð að jafnaði stutt, oft slitrótt, og þegar komið var fram
á miðja 20. öld var henni nær alveg lokið. Í kjölfar gildistöku landamerkjalaga voru
ýmist gerð sérstök landmerkjabréf fyrir slík heiðarbýli eða þau felld innan
landamerkjalýsingar tiltekinnar jarðar.
Samkvæmt ákvæðum nýbýlatilskipunar gat slík býlisstofnun hvort heldur er
verið í landi jarðar eða utan þess. Kveðið var á um útmælingu viðkomandi landsvæðis
undir stjórn sýslumanns og útgáfu amtmanns á byggingarbréfi til handa nýbýlingi
enda hefði skilyrðum verið fullnægt.
Í þeim tilvikum að stofnað var til nýbýlis í landi jarðar með lögformlegum
hætti, sbr. einkum 2. gr. nýbýlatilskipunar, er ljóst að með því hefur ekki orðið
breyting á eignarréttarlegri stöðu landsvæðisins. Hér gegnir sama máli og ef þar var
stofnað til byggðar með öðrum hætti, svo sem leigu eða sölu hluta jarðar. 201 Um slík
landsvæði hlýtur því að fara eftir sömu sjónarmiðum og jarðir almennt, hvernig sem
formlegum frágangi hefur verið háttað. Um jarðir almennt vísast nánar til Almennra
niðurstaðna óbyggðanefndar.
Hafi hins vegar tekist byggð utan jarðar, sbr. einkum 4. gr. nýbýlatilskipunar,
verður að kanna hvort þar hafi verið stofnað til lögformlegs nýbýlis. Hafi svo verið er
ljóst að viðkomandi landsvæði er eignarland, þá þegar af þeirri ástæðu. Ella verður að
líta svo á að ekki hafi verið stofnað til beins eignarréttar á grundvelli þeirrar löggjafar.
Eignarréttarleg staða viðkomandi landsvæðis breyttist því ekki, hvernig sem henni var
farið. Annað mál er að í kjölfarið kann að hafa stofnast þar eignarland á öðrum
grundvelli, sbr. lög nr. 46/1905 um hefð.
Heiðarbyggð á Norðausturlandi er nefnd ýmsum nöfnum í heimildum, einkum
nýbýli, afbýli, heiðarkot og hjáleiga. Notkun þessara hugtaka er misvísandi og tekur
ekki endilega mið af ákvæðum nýbýlatilskipunar eða nýbýlalaga. Þannig kann tiltekið
býli að vera nefnt nýbýli í heimildum án þess að byggingarbréf liggi fyrir.
Málsmeðferð nýbýlaumsóknar getur þá af einhverjum ástæðum hafa lokið á einhverju
stigi, svo sem eftir útmælingu, eða jafnvel ekki hafist yfirleitt. Á hinn bóginn getur
verið að byggingarbréf hafi verið gefið út en býlið þrátt fyrir það nefnt annað en
nýbýli, t.d. hjáleiga.
Útgáfa byggingarbréfs, sem stundum er nefnt nýbýlaleyfi, tekur af vafa um
stofnun eignarlands og að landsvæði hafi frá þeim tíma öðlast stöðu jarðar að lögum.
Að öðru leyti hlýtur að þurfa að leggja mat á eignarréttarlega stöðu viðkomandi
landsvæðis áður en þar tókst byggð og hvort sú staða hafi tekið breytingum síðan. Í
því sambandi ber að líta til þeirra krafna sem Hæstiréttur hefur gert til sönnunar
eignarlands, sbr. kafla 6.1.1.
201

Sbr. kafla 4.2. í viðauka.
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6.2. Landnám
Í kafla 5.1. hér að framan er gerð grein fyrir frásögn Landnámu varðandi þau
landsvæði sem hér eru til umfjöllunar. Þannig á Hrafnkell Hrafnsson að hafa numið
Hrafnkelsdal og Brynjólfur gamli Fljótsdal. Uppi hafa verið getgátur um að bær
Hrafnkels hafi staðið þar sem í dag heitir Aðalból. Engin vitneskja liggur fyrir um það
hversu langt til austurs landnám Hrafnkels kann að hafa náð. Á sama hátt liggur engin
vitneskja fyrir um það hversu langt til vesturs landnám Brynjólfs hefur náð. Alls óljóst
er því um Fljótsdalsheiði, þar á milli, í þessu sambandi. Landnámsmörk inn til
hálendis og öræfa eru ekki heldur tiltekin.
Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrlausnum sínum byggt á því að skýrar frásagnir
Landnámu hafi sönnunargildi um tilvist eignarréttar en talið hæpið að af takmörkuðum lýsingum í Landnámu verði afdráttarlausar ályktanir dregnar um það hvort
í öndverðu hafi verið stofnað til eignarréttar yfir landsvæði með námi, sbr. einnig dóm
Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 497/2005, sem fjallaði um HoffellsLambatungur í Nesjum. Af framangreindum frásögnum Landnámu verður ekki ráðið
hversu langt inn til landsins landnám náði og að því leyti verða þannig engar
afdráttarlausar ályktanir af þeim dregnar. Að öðru leyti vísast til þeirrar umfjöllunar
um einstök landsvæði sem hér fer á eftir.
6.3. Skriðuklaustur
6.3.1. Almenn atriði
Hér verður fjallað um landsvæði það sem lýst er í landamerkjabréfi fyrir
Skriðuklaustur ásamt eyðijörðinni Brattagerði, dags. 27. ágúst 1922 og þingl. 23. júlí
1923. Innan þessa landsvæðis eru nyrðri hlutar afréttarsvæðanna ,,Undir Fellum“ og
,,Rani“. Þá var heiðarbýlið Brattagerði staðsett innan Rana, vestan Eyvindarár en
austan Jökulsár á Jökuldal, sem einnig er nefnd Jökulsá á Dal, Jökulsá á Brú og Jökla.
Að Skriðuklaustri, eins og það er afmarkað í landamerkjabréfinu, liggja til
vesturs jarðirnar Eiríksstaðir og Grund á Jökuldal, handan Jökulsár á Jökuldal. Til
norðurs eru jarðirnar Hamborg og Klaustursel ásamt Fossgerði. Að austan liggja
jarðirnar Hrafnkelsstaðir og Víðivellir ytri, austan Jökulsár í Fljótsdal. Til suðurs er
Valþjófsstaðarkirkjuland, þ.m.t. syðri hlutar Rana og Undir Fellum.
Íslenska ríkið miðar kröfugerð sína við að innan landmerkjabréfs
Skriðuklausturs sé tvenns konar eignarréttur, eignarland að hluta og þjóðlenda að
hluta. Nánar tiltekið hefur íslenska ríkið dregið þjóðlendukröfulínu sína úr ósi
Hólmavatns og þaðan beint í innri merkjavörðu í Miðheiðarhálsi sem er hornmark við
Fossgerðisland. Síðan er dregin lína þvert vestur heiði í merkjavörðu í svokölluðum
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Klappalækjarflóa og þaðan í Eyvindará og síðan haldið niður Eyvindará allt að
Jökulsá, sjá nánar kafla 3.1. Samkvæmt þessu eru m.a. Eyvindarfjöll, Grautarflói og
Gilsárvötn innan þjóðlendu. Að því er varðar jörðina Skriðuklaustur krefst sami aðili
viðurkenningar á rétti til afréttarnota innan þjóðlendu en beins eignarréttar austan
þjóðlendukröfulínu, sbr. kafla 3.1.2. Hins vegar hefur ábúandi Skriðuklausturs lýst
kröfu um að allt land innan merkja samkvæmt landamerkjabréfi verði talið eignarland,
sbr. kafla 3.2. Þá hefur Fljótsdalshreppur gert kröfu um að viðurkenndur verði réttur
jarða í Fljótsdal til afréttarnýtingar á hluta þess landsvæðis innan merkja
Skriðuklausturs sem gerð er þjóðlendukrafa til, sbr. kafla 3.3.
6.3.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er því haldið fram að af frásögnum
Landnámu verði ekki ráðið að landsvæði þetta hafi verið numið. Eftir landnám hafi
lönd undirorpinn beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum
svæðum fjölgað með tímanum. Byggt er á því að almenningar, eins og þeir voru
skilgreindir fyrir gildistöku þjóðlendulaga, hafi verið eignarréttarlegt hugtak yfir það
sem nú heitir þjóðlenda. Vísað er til vitnisburðar um Ranaafrétt, dags. 18. maí 1678,
um að Ranaafréttur hafi verið afréttur allra Fljótsdælinga. Jafnframt er byggt á
svokölluðum ,,dómtitli“ um Ranaafrétt, dags. 6. maí 1679, um heimild til að afleggja
afrétt Skriðuklausturs. Þá er byggt á því að stofnun heiðarbýlanna Þorskagerðis og
Brattagerðis í Rana styðji að afrétturinn sé þjóðlenda. Ekki hafi farið fram landskipti
né liggi fyrir afsöl eða byggingarbréf vegna stofnunar nýbýlanna. Þeirri útvísun sem
fram fór vegna Brattagerðis hafi ekki verið fylgt eftir með byggingarbréfi og þannig
hafi engin breyting orðið á eignarréttarlegri stöðu landsins.
Við aðra fyrirtöku málsins, hinn 9. mars 2006, tilkynnti óbyggðanefnd að hún
teldi rétt að kröfur ábúenda ríkisjarða í málinu kæmu til athugunar. Af hálfu ábúenda
Skriðuklausturs, sbr. skjöl nr. 5(5), 11 og 11(8), er því haldið fram að land
Skriðuklausturs í Fljótsdal sé innan landnáms Brynjólfs gamla Þorgeirssonar en land
jarðarinnar á Jökuldal, þ.e. svokallaður Rani, sé innan landnáms Skjöldólfs
Vémundarsonar. Því er mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu geti orðið til þess að
frumstofnun eignarréttar yfir landi Skriðuklausturs verði dregin í efa. Vísað er til þess
að jörðin Skriða hafi verið gefin til klausturhalds árið 1493 og í kjölfarið hafi klaustrið
eignast miklar jarðeignir, þar á meðal aðliggjandi landsvæði. Byggt er á því að hluti
Skriðuklausturs í svokölluðum Rana hafi verið nýttur til afréttar fyrir bændur í
Fljótsdal gegn afréttargjaldi. Nýting hafi farið fram í skjóli eignarréttar eiganda
Skriðuklausturs á landinu, sbr. vitnisburði og dómtitils um Rana afrétt, dags. 6. maí
1679. Í skjóli sama eignarréttar hafi farið fram útmæling á landi fyrir nýbýlið
Brattagerði, dags. 20. ágúst 1835. Við útmælinguna hafi verið hafnað þeim
mótmælum hreppstjóra Fljótsdalshrepps að hún takmarkaði afrétt Fljótsdælinga. Þá er
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jafnframt vísað til síðari útmælingar Brattagerðis, dags. 15. ágúst 1845 sem mótmælt
hafi verið.
Ábúendur Skriðuklausturs vísa einnig til byggingarbréfs þeirra, þingl. 31. maí
1999. Byggt er á landamerkjabréfi jarðarinnar, dags. 27. ágúst 1922 og þingl. 23. júlí
1923, en bréfið sé m.a. samþykkt af eigenda Fossgerðis sem sé aðliggjandi jörð að
Rana. Þá er vísað til landsbrigðaþáttar Grágásar og landabrigðabálks Jónsbókar um
merkjagöngur. Merkjalýsingar hafi sjaldan verið að finna í kaupbréfum en haldið gildi
sínu enda þótt þær hefðu aðeins varðveist í munnlegri geymd. Með setningu
landamerkjalaga, nr. 5/1882 og nr. 41/1919, hafi stjórnvöld átt frumkvæði að því að
gengið væri frá landamerkjum, þau skráð og leyst úr ágreiningi, væri hann fyrir hendi.
Í miklum fjölda tilfella hafi elstu upplýsingar um landamerki ekki orðið til fyrr en í
kjölfar þess. Byggt er á því að lýsingum landamerkjabréfa verði ekki hnekkt nema
óyggjandi sönnunargögn liggi því til grundvallar. Sönnunarbyrðin um inntak
eignarréttar að landi jarðarinnar hvíli jafnframt á íslenska ríkinu. Vísað er til þess að
ábúendur Skriðuklausturs hafi fengið greitt svokallað felligjald af hreindýrum innan
þjóðlendukröfusvæðis og það vakið réttmætar væntingar hjá ábúendum um að landið
væri undirorpið beinum eignarrétti. Loks er vísað til ákvæða stjórnsýslulaga, nr.
37/1993, en með hliðsjón af meðalhófsreglu 12. gr. laganna sé óheimilt að leggja svo
þunga sönnunarbyrði á eigendur réttinda að þeim sé ómögulegt að mæta þeim.
Af hálfu Fljótsdalshrepps, sbr. skjöl nr. 5(5), 16 og 16 (2), er því haldið fram
að samkvæmt forni venju eigi jarðir í Fljótsdal rétt til afréttarnýtingar Rana innan
lands Skriðuklausturs, sbr. 1. mgr. 8. gr. laga um afréttarmálefni og fjallskil, nr.
6/1986. Vísað er sérstaklega í vitnisburð og dómtitil um Ranaafrétt frá árunum 1673
og 1674. Af dómtitlinum megi ráða að afréttarnýting bænda í Fljótsdal hafi þá varað
lengi með þeim réttindum og skyldum sem henni fylgja. Þá er vísað til útmælingar á
nýbýlinu Brattagerði í Rana, dags. 20. ágúst 1835. Vegna skorts á
heyöflunarmöguleikum innan útskipts lands hafi nýbyggjaranum verið fenginn réttur
til að heyja eftir þörfum í flóanum fram með Eyvindará enda kæmi ekki styggð að
afréttarfé. Þannig hafi réttur Fljótsdælinga til afréttarnýtingar verið verndaður þrátt
fyrir útskiptingu sérstaks býlis í Rana. Vísað er til þess að eftir að byggð lagðist af í
Rana hafi Fljótsdælingar haft afréttarnýtingu í honum öllum. Jafnframt er vísað til
þess að réttur til afréttarnýtingar Fljótsdælinga í Rana sé ekki vefengdur af hálfu
ábúanda Skriðuklausturs. Þá er því haldið fram að afréttarnýtingin sé eignarréttindi og
njóti sem slík verndar 72. gr. stjskr., sbr. einnig 1. gr. 1. viðauka laga nr. 62/1992 um
Mannréttindasáttmála Evrópu. Loks er vísað til þess að málsmeðferð fyrir
óbyggðanefnd lúti ákvæðum stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Með hliðsjón af
meðalhófsreglu 12. gr. laganna sé óheimilt að leggja svo þunga sönnunarbyrði á
eigendur réttinda að þeim sé ómögulegt að mæta henni.
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6.3.3. Jörðin Skriða og afréttarlönd í Rana og Undir Fellum
Í köflum 5.2. og 5.3. hér að framan eru rakin þau gögn málsins sem fjalla um
landsvæði það sem liggur innan Skriðuklausturs samkvæmt landamerkjabréfi þess,
þar á meðal um landsvæðin Rana og Undir Fellum, sbr. einnig kafla 5.9. um
afréttarlönd í málinu almennt. Gögn þessi eru afrakstur af framlögðum skjölum
málsaðila, skýrslutökum við aðalmeðferð málsins og kerfisbundinni leit á vegum
óbyggðanefndar að frumheimildum um merki, ráðstafanir að eignarrétti og nýtingu
þessa landsvæðis. 202
Jarðarinnar Skriðu er getið í heimildum allt frá 15. öld. Af þeim verður ráðið
að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða og þar var snemma stofnað klaustur. 203 Svo
sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hvort og þá að hvaða marki
landnám á þessu svæði náði upp á Fljótsdalsheiði eða suður inn til landsins. Sé tekið
mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun landanámslýsinga verður þó að telja að
vafi um það atriði vaxi eftir því sem vestar og sunnar dregur og land hækkar.
Réttur Skriðuklausturs til lands á Fljótsdalsheiði, vestur að Jökulsá á Jökuldal,
er tiltekinn í fjölda heimilda. Þar má í meginatriðum greina á milli svokallaðs Rana að
vestanverðu og Undir Fellum að austanverðu. Afréttarlönd þessi liggja, ásamt láglendi
við Jökulsá í Fljótsdal, innan þess landsvæðis sem afmarkað er í landamerkjabréfi
Skriðuklausturs 1922. Rani og Undir Fellum teygja sig einnig til suðurs, inn fyrir
lýsingu í landamerkjabréfi Valþjófsstaðar, en um það vísast nánar til kafla 6.4.
Fljótsdalsheiði er víðáttumikið og gróið heiðarflæmi milli Jökuldals og
Fljótsdals. Liggur það að stærstum hluta í sveitarfélaginu Fljótsdalshéraði en
bæjarstæði Skriðuklausturs og heiðin þar upp af tilheyra hins vegar Fljótsdalshreppi.
Heiðin er háslétta í 600 til 700 m hæð yfir sjávarmáli og hallalítil milli brúna. Þar er
fjöldi vatna, þeirra stærst eru Gilsárvötn (628 m). Í lægðum eru stórir flóar en melar á
milli. Á Fljótsdalsheiði er Miðheiðarháls, aflangur háls með leguna norðaustursuðvestur í rúmlega 600 m hæð yfir sjávarmáli. Um hann liggja vatnaskil og
sveitarfélagamörk Fljótsdalshéraðs og Fljótsdalshrepps. Frá bæjarstæði
Skriðuklausturs, við Jökulsá í Fljótsdal, og vestur í Jökulsá á Jökuldal, við Eiríksstaði,
eru u.þ.b. 24 km í beinni loftlínu.
Talið er að við landnám hafi Fljótsdalur verið vaxinn birkiskógi og kjarri upp
undir fjallsbrúnir í 300-400 m hæð. Gert hefur verið ráð fyrir að gróðurþekja á
Fljótsdalsheiði hafi þá náð talsvert hærra yfir sjó en síðar varð, jafnvel svo að nemi
100 til 200 metrum, mismunandi eftir aðstæðum. Skógareyðing mun hafa verið hvað
stórfelldust á 18. öld, af ýmsum ástæðum.
Um Rana er fyrst getið í vitnisburði, dags. 8. maí 1679, en þá vitnuðu tíu
bændur um að Ranaafréttur hafi verið ,,veniuleg og almennelegust afriett allra
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Sjá nánar í kafla 4.
Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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fliótsdalsmanna“. Jafnframt vitnuðu þeir um að ,,Rana afriett“ væri ,,filleleg eign“
Skriðuklausturs en lánuð og leyfð af klausturhöldurum. Næst er fjallað um Rana í
svokölluðum dómtitli um Ranaafrétt, dags. 6. maí 1697, en þar var úrskurðað hvort
klausturhaldaranum á Skriðuklaustri væri heimilt að afleggja afréttinn. Niðurstaðan
var sú að honum væri það ekki heimilt og var vísað til ákvæða Jónsbókar um að ,,svo
skuli almenningar vera sem að fornu hefði verið“.
Í úttekt Klaustursels, dags. 16. september 1828, segir að jörðin hafi haft afnot
af Rana til heys og beitar en tekið fram að hann sé afréttur Fljótsdælinga. Í lögfestu
Valþjófsstaðar 12. maí 1840 er fyrirboðið að nota megi Ranaafrétt, sem liggi fyrir
framan landamerki Skriðuklausturs og Valþjófsstaðar, nema með leyfi prests eða
ábúanda Skriðuklausturs sem hefði haft afréttarlandið á leigu af sér og formanni
sínum. Í sóknarlýsingu Valþjófsstaðar 1840-1841 segir að öll heiðin milli Jökuldals
og Fljótsdals sé notuð sem afréttur. Segir að Fellnamenn hafi mest gagn ,,af heiðinni
til geldfjárgöngu á sumardag, allt fram að Bessastaðaá, en eftir það brúki
Fljótsdælingar einir afréttirnar sem kallast ýmsum nöfnum, svo sem Rani; tilheyrir
Skriðuklaust[ri].“ Í sömu lýsingu segir um Fellnaafrétt (Undir Fellum) að afrétturinn
tilheyri ,,Valþjófstað ásamt heiðinni út á móts við landamerki millum Skriðu og
Valþjófstaðar“. Samkvæmt jarðamati 1849 segir að til hlunninda Skriðuklausturs
teljist að jörðin eigi afréttarland fyrir sig í svokölluðum Rana fyrir 400 fjár. Þá segir í
mati á Skriðuklaustri frá árinu 1878 að jörðin eigi afrétt ,,langt umfram aðrar
þjóðjarðir“. Þau ummæli eru í samræmi við álit sýslunefndar Norður-Múlasýslu vegna
sölu Skriðuklausturs, dags. 24. apríl 1893, um að jörðin eigi lítið heimaland ,,en
afrjettarland mikið, sem tekur við af heimalandi“. Í jarðamati 1916-1918 segir að
Skriðuklaustri fylgi ,,afréttarland 2/3 hluti í Rana og eyðibýlið Brattagerði“.
Yngri heimildir bera einnig með sér að Rani og Undir Fellum hafa verið í
afréttarnotum jarðeigenda í Fljótsdal undir stjórn sveitarfélagsins fram á þennan dag.
Hér ber þess að geta að í svari hreppstjóra Fljótsdalshrepps vegna fyrirspurnar
Stjórnarráðs Íslands um afrétti og almenninga í Múlasýslu, dags. 22. maí 1920, segir
að ,, [...] hjer í hreppi er ekkert svæði sem talin er almenníngur, og að ekkert afréttar
land er hjer, sem ekki sannanlega tilheyrir einhverju býli“. Svar hreppstjóra
Jökulsdalshrepps, dags. 3. júní 1920, var efnislega á sama veg.
Óbyggðanefnd telur ótvírætt að við gildistöku þjóðlendulaga hafi Rani og
Undir Fellum talist til afrétta samkvæmt þeirri eignarréttarlegu flokkun lands sem
almennt var miðað við fram að þeim tíma. 204 Svör hreppstjóra Fljótsdalshrepps og
Jökuldalshrepps, sem áður voru rakin, mæla þessu ekki í mót. Jafnframt er ljóst að á
Skriðuklaustri hefur um aldir verið sjálfstæð jörð. Í Almennum niðurstöðum
óbyggðanefndar, sbr. kafla 4.4. í viðauka, eru afréttir flokkaðir í þrennt. Í fyrsta lagi er
um þá afrétti að ræða sem kalla má samnotaafrétti. Það eru þeir afréttir sem
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Sbr. umfjöllun um hugtakið afréttur í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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samkvæmt elstu heimildum hafa verið í sameiginlegum notum jarða í tilteknu
sveitarfélaga eða á afmörkuðu svæði. Í öðru lagi eru afréttir einstakra jarða og
stofnana en það eru þeir afréttir sem samkvæmt elstu heimildum tilheyrðu einstökum
jörðum, lögpersónum og stofnunum, fyrst og fremst kirkjunum. Upprekstur annarra
aðila var þá heimill samkvæmt venjum og samningum en gegn greiðslu afréttartolls.
Það hvort tiltekinn afréttur einstakrar jarðar eða stofnunar er undirorpinn beinum eða
óbeinum eignarrétti heimajarðar er að mati óbyggðanefndar ekki einhlítt og verður að
meta í hverju tilviki fyrir sig. Í þriðja lagi er svo um að ræða að land eða hluti lands
einstakra jarða hafi verið lagt til afréttar.
Inntak eignarheimilda Skriðuklausturs til þess landsvæðis sem afmarkað er í
landamerkjabréfi árið 1922, þ.e. hvort þar er eignarland eða þjóðlenda samkvæmt
skilgreiningum í 1. gr. þjóðlendulaga, er þannig atriði sem þarfnast nánari athugunar. Í
því sambandi skal áréttuð umfjöllun í kafla 6.1.1. þar sem gerð er grein fyrir þeirri
niðurstöðu Hæstaréttar að landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því
að um eignarland sé að ræða en hins vegar verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega.
6.3.4. Afmörkun Skriðuklausturs, Rana og Undir Fellum
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Skriðuklausturs er lýst í landamerkjabréfum
og hvað ráðið verður af eldri heimildum um sama efni. Jafnframt verður litið til gagna
um merki þeirra landsvæða sem liggja að Skriðuklaustri. Athugun þessi tekur til
vesturmerkja og vestanverðra norður- og suðurmerkja, innan kröfusvæðis íslenska
ríkisins. Landamerki Skriðuklausturs að austan liggja hins vegar utan kröfusvæðis og
koma því ekki nánari athugunar. Að lokinni athugun á merkjum Skriðuklausturs
verður tekið til skoðunar hvernig afréttarsvæðin Rani og Undir Fellum eru afmörkuð í
fyrirliggjandi heimildum.
Merkjum Skriðuklausturs er fyrst lýst í úttekt jarðarinnar, dags. 19. september
1828, og skoðunargjörð sýslumanns, dags. 22. september 1828. Vesturmerkjum er
fyrst sérstaklega lýst í jarðamati Skriðuklausturs frá 1849. Þá liggja fyrir þrjú
landamerkjabréf Skriðuklausturs, hið fyrsta dags. 18. júní 1884 og þingl. 19. júní
sama ár, það næsta dags. 17. maí 1896 og þingl. 3. júní 1896, og hið síðasta, dags. 27.
ágúst 1922 og þingl. 23. júlí 1923. Tvö hin yngri eru sameiginleg fyrir Skriðuklaustur
og heiðarbýlið Brattagerði en hið elsta tekur ekki til hins síðarnefnda. Í
landamerkjabréfinu frá 1922 er að finna ítarlegustu lýsinguna. Í þessu máli er ekki
ágreiningur um afmörkun jarðarinnar samkvæmt lýsingu bréfanna.
Verður þá fyrst litið til suðurmerkja jarðarinnar, gagnvart Valþjófsstaðarlandi.
Samkvæmt landamerkjabréfi Skriðuklausturs ásamt Brattagerði, dags. 27. ágúst 1922,
eru merki jarðarinnar til suðurs miðuð við merkigarð þann „sem að fornu og nýju
haldinn hefur verið landamerki og sem liggur frá Jökulsá fram og upp eftir nesinu upp
undir fjall, þaðan sjónhending upp á fjall, þaðan í stóran stein sem stendur utantil á
ytra Eyvindarfjalli, þaðan réttlínis norður í Jökulsá á Jökuldal“. Landamerkjabréfið er
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ekki áritað vegna Valþjófsstaðar. Þessi lýsing er í samræmi við eldri bréf
Skriðuklausturs, frá 1884 og 1896, og þau eru árituð vegna Valþjófsstaðar. Þá er
landamerkjabréf Valþjófsstaðarkirkjueignar, dags. 6. júní 1885 og þingl. 8. júní 1885,
nær orðrétt í samræmi við landamerkjabréf Skriðuklausturs frá 1922, og það er áritað
vegna þess. Eldri lýsingar á merkjum Skriðuklausturs lýsa hins vegar
suðurmerkjunum jarðarinnar skemur til vesturs. Í úttekt á jörðum Skriðuklausturs frá
1828 segir þannig um merki heimalandsins að framan [sunnan] að ,,frá Jökulsá rædr
Merkigardr upp til Fialls“. Sama lýsing kemur fram í skoðunargjörð sýslumanns
skömmu síðar. Í jarðamati 1849 segir að land Skriðuklausturs nái þvert yfir
Fljótsdalsheiði að Eyvindará.
Samkvæmt landamerkjabréfi Skriðuklausturs ásamt Brattagerði frá 1922 eru
merki jarðarinnar til norðvesturs, gagnvart Eiríksstöðum og Grund á Jökuldal, miðuð
við Jökulsá á Jökuldal. Landamerkjabréf jarðarinnar frá 1896 miðar við það sama.
Landamerkjabréfið frá 1884 lýsir einnig suðurmerkjum í Jökulsá en norðurmerkjum
er hins vegar lýst í Eyvindará en þar fyrir vestan var heiðarbýlið Brattagerði.
Landamerkjabréf Skriðuklausturs er ekki áritað vegna Eiríksstaða og Grundar á
Jökuldal og gagnkvæmt. Í tveimur framangreindum heimildum frá árinu 1828 er
merkjum heimalands jarðarinnar ekki lokað að vestan. Þar kemur hins vegar fram að
suðurmerki jarðarinnar nái ,,upp til fialls“ en norðurmerkin eru sögð ná ,,nordur i
Eÿvindar kéldu“. Eins og áður segir miðar lýsing í jarðamati 1849 við að land
Skriðuklausturs að vestan nái að Eyvindará.
Verður þá næst litið til norðurmerkja Skriðuklausturs. Þar liggur austast, og
næst Jökulsá í Fljótsdal, jörðin Hamborg og vestan hennar tekur við jörðin Klaustursel
ásamt Fossgerði. Samkvæmt landamerkjabréfi Skriðuklausturs frá 1884, sem tekur
ekki til Brattagerðis, eru merki að norðan miðuð við ,,Melakvísl og Bessastaðaá allt
upp á fjallsbrún í Eyvindarkeldu, og svo beina stefnu yfir miðheiði, ofan með svo
nefndum Stóralæk, allt í Eyvindará, sem greinir Skriðuklaustursland frá
Brattagerðislandi“. Samkvæmt landamerkjabréfi jarðarinnar frá 1922 eru merkin
gagnvart jörðunum Hamborg og Fossgerði miðuð við ,,Melakvísl og Bessastaðaá alt
upp á Fjallsbrún í Eyvindarkeldu og þaðan bein stefna á miðheiði í merkjavörðu (ytri)
(merkt L.M. á jarðfastan stein og hlaðin varða ofan á), þaðan um miðheiðarháls í
merkjavörðu fremri (merkt L.M. eins og hin varðan). Þaðan þvert vestur heiði í
merkjavörðu í svokölluðum Klappalækjarflóa og þaðan í Eyvindará. Þaðan Eyvindará
í Jökulsá á Jökuldal.“ Lýsing í landamerkjabréfi jarðarinnar frá 1896 er í samræmi við
þessa lýsingu. Þá eru landamerkjabréf Hamborgar og Bessastaða frá 1884,
Klaustursels með hjáleigunni Fossgerði frá 1884 og Fossgerðis frá 1922 að
meginstefnu til í samræmi við landamerkjabréf Skriðuklausturs og öll árituð vegna
þeirrar jarðar. Landamerkjabréf Skriðuklausturs eru hins vegar ekki árituð vegna
aðliggjandi jarða til norðurs utan bréfsins frá 1922 sem er áritað vegna Fossgerðis.
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Eldri lýsingar á merkjum Skriðuklausturs lýsa norðurmerkjum jarðarinnar
skemur til vesturs en miðað er við í landamerkjabréfum hennar. Í úttekt á jörðum
Skriðuklausturs frá 1828 segir um merki að utan [norðan] ,,rædr Bessastada á, upp til
brúna, allt þar til hún fer ad buga sig framm á vid, Þadan og Þvert nordr i
Eyvindarkéldu“.
Nefnd
Eyvindarkelda
liggur
upp
á
fjallinu
ofan
Skriðuklaustursbýlisins, rúma þrjá km frá Jökulsá í Fljótsdal. Sama lýsing kemur fram
í skoðunargjörð sýslumanns frá 1828 á takmörkum heimalands. Í jarðamati 1849 segir
að land Skriðuklausturs nái þvert yfir Fljótsdalsheiði að Eyvindará. Áin liggur norðan
og austan Eyvindarfjalla, í tæplega tuttugu km fjarlægð frá Skriðuklaustursbýlinu.
Samkvæmt framangreindu ná norður- og suðurmerki Skriðuklausturs eins og
þeim er lýst í elstu heimildum, þ.e. skoðunargjörð frá 1828 og úttekt frá sama ári, mun
skemmra til vesturs en þau mörk sem tilgreind eru í landamerkjabréfum 1884-1992. Í
hinum eldri heimilum frá 1828 er vesturmerkjum þó ekki sérstaklega lýst.
Vestast á því landsvæði sem samkvæmt framangreindu fellur innan lýsinga í
landamerkjabréfum Skriðuklausturs, en utan heimilda frá 1828, liggur svokölluð
,,Rana afrjett“ og þar austan við er afréttarsvæðið Undir Fellum. Bæði þessi svæði
teygja sig til suðurs inn í Valþjófsstaðarland og vísast um þar nánar í kafla 6.4.
Afmörkun Rana og Undir Fellum til austurs, innan afmörkunar í landamerkjabréfum
Skriðuklausturs, þarfnast hins vegar nánari athugunar hér.
Ekki liggur fyrir lögformleg lýsing á þeim afréttarsvæðum er liggja að hluta
innan merkja Skriðuklausturs. Í vitnisburði, dags. 18. mars 1679, vitnuðu tíu menn um
að til Ranaafréttar teldist allt land milli Hölknár og Eyvindarár, fram á milli
Eyvindarfjalla og ofan að Jökulsá. Síðar var farið að nota nafnið Rana yfir mun stærra
svæði. Í bréfi hreppstjóra Fljótsdalshrepps og meðráðamanna hans, dags. 18.
desember 1864, kemur fram tillaga að afmörkun á afréttarsvæðunum Undir Fellum og
Rana. Að því leyti sem lýsingin tekur til þess lands sem hér er til umfjöllunar lagði
hreppstjórinn til að norðausturmörk Ranafréttar mörkuðust af Eiríksstaðavegi ,,norður
að Eivindará að austan frá Eyrikstaðaveigi innað Gilsárvötnum“. Að vestan gerði
hann tillögu um að afrétturinn lægi frá ,,grábergshnúk, þaðan norður í höltná og ræður
hún úr því útí Jökulsá“. Að því er varðaði Fellaafrétt (Undir Fellum) lagði hann til að
mörk hans að utan væru ,,Bessastaða á norður að Gilsárvötnum“. Mörk afréttarins að
austan gagnvart heimalandi jarða í Fljótsdal eru hins vegar ekki tiltekin.
Afréttarlýsingar í bókinni Göngur og réttir V, útgefinni 1987, eru að
meginstefnu til í samræmi við tillögur hreppstjórans. Þar segir að Rani afmarkist að
utan af landamerkjum Skriðuklausturs ,,og Stuðlafoss af Miðheiðarhálsi að Eyvindará,
en af henni markast það að Jökulsá“. Um afréttarsvæðið ,,Undir Fellum“ segir að það
sé næst ,,byggð innan Bessastaðaár, sem ræður mörkum þess að utan. Austurmörkum
þess ráða heimalönd inn að Öxará.“ Um afmörkun svæðisins að vestan segir m.a. að
Gilsárvatn ytra ráði mörkum að upptökum Bessastaðaár.
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Af framangreindu er ljóst að samkvæmt heimildum frá 1864 nær Ranaafréttur
allt austur að Gilsárvötnum og Bessastaðaá, a.m.k. þangað sem þjóðlendukröfulína
íslenska ríkisins sker Bessastaðaá. Í vitnisburði frá 1679 er merkjum hins vegar ekki
lýst lengra en austur að Eyvindará.
Kröfugerð Fljótsdalshrepps um rétt Fljótsdælinga til afréttingarnýtingar Rana
miðar austurmörk ekki við framangreindar heimildir heldur verður að skilja hana svo
að afrétturinn afmarkist til austurs af sveitarfélagamörkum á Miðheiði, þ.e.a.s. vestan
Gilsárvatna og Bessastaðaár en austan Eyvindarár. Elsta heimild um merki
,,Fellnaafrjettar“ (Undir Fellum) miðar við að afrétturinn nái vestur að Gilsárvötnum
og Bessastaðaá. Krafa Fljótsdalshrepps er í samræmi við þetta.
Þannig er ekki fyllilega ljóst hvernig afréttarsvæðin Rani og Undir Fellum
afmarkast til austurs, sbr. einnig það sem framan greindi um vesturmörk heimalands
Skriðuklausturs samkvæmt úttekt og skoðunargjörð frá 1828.
6.3.5. Eyðibýli í Rana, innan merkja Skriðuklausturs 205
Kemur þá til skoðunar hvort heiðarbýli innan þess landsvæðis sem hér er til
umfjöllunar hafi sjálfstæða þýðingu við mat á eignarréttarlegri stöðu landsvæðisins.
Eins og rakið er í kafla 5.3. liggja eyðibýlin Þorskagerði og Brattagerði, í
svokölluðum Rana innan merkja Skriðuklausturs.
Ráða má af heimildum að Magnús Snorrason hafi byrjað búskap í Brattagerði
1825. Á grundvelli 1. gr. nýbýlatilskipunar um landnám og byggingu eyðijarða,
útgefinnar 15. apríl 1776, var Brattagerði útvísað land í Ranaafrétti 18. ágúst 1835.
Var útvísunin framkvæmd af sýslumanni ásamt fjórum virðingarmönnum. Við sama
tilefni var úrskurðað að afrétturinn tilheyrði Skriðuklaustri en væri ekki afréttur
Fljótsdælinga, svo sem hreppstjóri hélt fram.
Samkvæmt nýbýlatilskipuninni var gerður greinarmunur á útvísun lands eftir
því hvort landsvæðið væri sannarlega í eigu annars manns, sbr. 3. gr. hennar, eða
hvort landsvæðið væri í afréttum eða óbyggðum landsvæðum ofan byggða sbr. 4. gr.
tilskipunar. Væri landsvæðið í eigu annars manns hélt hann óskertan eignarrétti
sínum. Af gögnum málsins er ekki ljóst hvort Brattagerði var útvísað á grundvelli 3.
eða 4. gr. tilskipunarinnar.
Heimildir bera það ekki með sér að byggingarbréf samkvæmt 6. gr.
nýbýlatilskipunar hafi verið gefið út í kjölfar útvísunarinnar. Raunar fór fram ný
útvísun 18. ágúst 1845 þegar sýslumaður Múlasýslu, Júlíus Havstein, framkvæmdi
skoðunar- og skiptagjörð á þeim hluta Ranaafréttar sem tilheyrði Skriðuklaustri. Var
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Við endurupptöku málsins 12. febrúar 2009 var niðurstöðu óbyggðanefndar um eignarréttarlega
stöðu Brattagerðis breytt vegna nýrra gagna. Hér á eftir kemur fyrst texti sem var í úrskurði
óbyggðanefndar frá 24. maí 2007 þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að Brattagerði værði
þjóðlenda. Í lok kaflans er síðan tekin upp sú bókun sem gerð var við endurupptökuna en samkvæmt
henni er Brattagerði eignarland.
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Magnúsi Snorrasyni útvísað landi með tilteknum merkjum til allra afnota samkvæmt
nýbýlatilskipuninni. Í lýsingu á landinu sagði að það væri grýtt, hrjóstrugt með mjög
litlum slægjum og lélegum túnum. Byggingarbréf samkvæmt 6. gr. nýbýlatilskipunar
virðist ekki hafa verið gefið út vegna þessarar síðari útvísunar. Í gerðabók
fasteignamats Múlasýslu 1916-1918 segir að Brattagerði hafi lagst í eyði 1875 og hafi
frá þeim tíma verið notuð sem afréttur.
Afbýlið Þorskagerði stóð vestan Sauðár, nokkru sunnar en Brattagerði en þar
var búið á árunum 1783-1784, 1807-1810 og árið 1868. Engar upplýsingar liggja fyrir
um landamerki Þorskagerðis né heimildir um að landi þess hafi verið útvísað með
formlegum hætti.
Með því að fyrirmælum nýbýlatilskipunar var ekki fullnægt er ljóst að ekki var
stofnað til beins eignarréttar á grundvelli þeirrar löggjafar. Eignarréttarleg staða
viðkomandi landsvæðis tók því ekki breytingum á þeim grundvelli. Í þessu sambandi
ber að vísa til þeirra krafna sem Hæstiréttur hefur gert til sönnunar eignarlands, sbr.
kafla 6.1.2. um heiðarbýli á Norðausturlandi.
[„Framangreindur úrskurður óbyggðanefndar var kveðinn upp 29. maí 2007.
Eftir þann tíma hafa ný gögn komið í leitirnar á Þjóðskjalasafni. Ber þar fyrst að geta
um bréf amtmanns til umboðsmanns Skriðuklausturs frá 8. mars 1836. Þar kemur
fram að meðfylgjandi sé „...Nybyggerbrev for Bonden Magnus Snorresen til
Brattagerde...“ Einnig hefur komið fram færslu í dóma- og þingabók N-Múlasýslu
1829-1843, þess efnis að þann 11. maí 1837 hafi byggingarbréfi Brattagerðis verið
þinglýst á manntalsþingi á Fossvöllum.
Upplýsingar þessar komu fram í tilefni af gagnaöflun Friðbjörns Garðarssonar
hdl. vegna málskots úrskurðarins til héraðsdóms.
Óbyggðanefnd telur að framangreind gögn sýni fram á að byggingarbréf hafi
verið gefið út í kjölfar útmælingar Brattagerðis árið 1835. Með því hefur verið leitt í
ljós að fyrirmælum nýbýlatilskipunar var fullnægt og stofnað til beins eignarréttar á
grundvelli þeirrar löggjafar, sbr. kafla 6.1.2 í máli þessu. Með því að ekki hefur tekist
að upplýsa um staðsetningu vörðu vestan þekktrar vörðu á milli tveggja stórra
jarðfastra steina er óhjákvæmilegt að miða einungis við þá vörðuna sem þekkt er.“] 206
6.3.6. Niðurstaða
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi, fyrst nr. 5/1882 og síðan nr. 41/1919, voru
gerð þrjú landamerkjabréf fyrir Skriðuklaustur. Skjöl þessi voru þinglesin og innfærð í
landamerkjabók sýslumanns. Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir þeirri
niðurstöðu Hæstaréttar að landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því
206

Innan hornklofans er bókun úr fundargerð endurupptöku málsins frá 12. febrúar 2009 en þá var
niðurstöðu óbyggðanefndar um eignarréttarlegu stöðu Brattagerðis breytt úr þjóðlendu í eignarland
vegna nýrra gagna.
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að um eignarland sé að ræða en hins vegar verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega,
sjá nánar í kafla 6.1.1. Með því að gera landamerkjabréf hafi menn ekki getað einhliða
aukið við land sitt eða annan rétt. Frá upphafi Íslandsbyggðar helguðu menn sér ekki
eingöngu ákveðin landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig ítök,
afrétti og öll önnur réttindi sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra.
Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda við merkjum
réttindanna, hvers eðlis sem þau voru. Ber um þetta efni sérstaklega að vísa til dóms
Hæstaréttar 5. október 2006 í máli nr. 67/2006.
Af heimildum má skýrt ráða að innan þeirra merkja sem lýst er í
landamerkjabréfum Skriðuklausturs eru afréttarsvæðin Rani og Undir Fellum.
Landamerkjabréfin lýsa merkjum mun vestar en úttekt frá 1828 og skoðunargjörð frá
sama ári. Merkjalýsingar Skriðuklausturs frá 1828 falla vel að austurmerkjum
afréttarins Undir Fellum og eru í samræmi við umsögn sýslunefndar NorðurMúlasýslu, dags. 24. apríl 1893, þess efnis að jörðin hafi ,,lítið heimaland, en
afrjettarland mikið, sem tekur við af heimalandi“.
Að slepptum heimildum um nýbýlastofnun á Ranaafrétti er ljóst að um Rana
og Undir Fellum er fyrst og fremst fjallað í tengslum við upprekstur og afréttarnot.
Gerður er greinarmunur á þeim og öðru landi tilheyrandi Skriðuklaustri með því að
þau eru jafnan tiltekin sérstaklega og þess getið að Skriðuklaustur eigi þar afrétt eða
hlunnindi. Heimildir benda þannig til að þar sé um að ræða afrétt stofnunar í þeim
skilningi að Skriðuklaustur hafi átt þar óbein eignarréttindi, sbr. m.a. dómtitil frá
1679, úrskurð sýslumanns frá 1835 og landamerkjabréf Skriðuklausturs. Engin gögn
liggja fyrir um að fyrir gildistöku þjóðlendulaga hafi þessi landsvæði nokkurn tíma
verið nýtt til annars en sumarbeitar og e.t.v. annarra takmarkaðra nota. Staðhættir
styðja þá niðurstöðu en land þetta liggur í um 600 metra hæð yfir sjávarmáli. Fjallskil
hafa verið á hendi sveitarfélags, svæðið er ekki afgirt og þangað hefur búfénaður
leitað frá öðrum jörðum án hindrana. Svör hreppstjóra Fljótsdalshrepps og
Jökuldalshrepps frá árinu 1920 við fyrirspurn sýslumanns Múlasýslu samrýmast
þessu.
Að því er varðar greiðslu felligjalda hreindýra til ábúanda Skriðuklausturs
telur óbyggðanefnd að slíkar greiðslur séu í samræmi við þann rétt sem afréttareign
veitir. Um hreindýraveiðar er fjallað sérstaklega í 14. gr. laga um vernd, friðun og
veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, nr. 64/1994. Meginreglu laganna er
hins vegar að finna í 8. gr., þar sem segir að öllum íslenskum ríkisborgurum, svo og
erlendum ríkisborgurum með lögheimili hér á landi, séu dýraveiðar heimilar í
almenningum og á afréttum utan landareigna lögbýla, „enda geti enginn sannað
eignarrétt sinn til þeirra“. Með setningu laga nr. 64/1994, sbr. áður lög nr. 63/1954 um
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fuglaveiðar og fuglafriðun, voru reglur um dýraveiðar á afréttum rýmkaðar frá því
sem áður gilti. Réttur sem áður var bundinn við þá sem afréttur heyrði til, sbr.
tilskipun um veiði á Íslandi frá 20. júní 1849, náði nú til mun stærri hóps. Fyrirvari 8.
gr. um sönnuð eignarréttindi, sbr. einnig lög nr. 63/1954 áður, tekur mið af þeirri
óvissu um eignarréttarlega stöðu afrétta og almenninga sem fyrir hendi var á þeim
tíma. Eftir gildistöku þjóðlendulaga hefur sú staða verið að skýrast, með þeim dómum
og úrskurðum sem fyrir liggja. Ljóst er orðið að til eru þjóðlendur þar sem sérstaklega
hefur verið sýnt fram á „afréttareign“ einnar eða fleiri jarða.
Ákvæði 14. gr. um hreindýraveiðar er þannig undantekning frá meginreglunni
með því að um hreindýraveiðar fer eftir sérstökum reglum. Þar gildir m.a. reglugerð
um skiptingu arðs af hreindýraveiðum, nr. 487/2003. Í henni kemur hugtakið afréttur
hvergi fyrir og einungis fjallað um jarðir í því sambandi. Óbyggðanefnd telur að
ákvæði reglugerðarinnar beri að skýra með hliðsjón af 8. gr. laga nr. 64/1994, forsögu
þess og þeirra úrlausna á grundvelli þjóðlendulaga sem nú liggja fyrir. Telja verður að
þau tilvik þegar sérstaklega hefur verið sýnt fram á „afréttareign“ einnar eða fleiri
jarða í þjóðlendu falli undir áðurnefndan fyrirvara 8. gr. Þar tilheyri því veiðirétturinn
þeim sem afréttur heyrir til. Af framangreindu leiðir að í afréttareigninni felst réttur til
arðs af hreindýraveiðum á viðkomandi landi. Um afrétti heilla sveitarfélaga, eða
svokallaða samnotaafrétti, liggur hins vegar til grundvallar að nýting hefur snemma
verið heimiluð með lögum og stýrt af opinberum aðilum. Framangreindri rýmkun á
veiðirétti sýnist einmitt ætlað að ná til þeirra.
Ekkert liggur fyrir um hvernig Skriðuklaustur er komið að rétti til þeirra
landsvæða sem hér hefur verið fjallað um. Óbyggðanefnd telur hvorki hægt að útiloka
að þau séu að einhverju leyti innan upphaflegs landnáms né að þau hafi upphaflega
verið samnotaafréttir jarða á svæðinu en síðar komist undir Skriðuklaustur. Í máli
þessu er þannig ekki sýnt fram á annað en réttur til afréttarsvæðanna Undir Fellum og
Rana hafi orðið til á þann veg að þau hafi verið tekin til sumarbeitar fyrir búpening og
ef til vill annarrar takmarkaðrar notkunar. Um afréttarnotkun og fjallskil voru snemma
settar opinberar reglur sem sveitarstjórnum var falið að annast framkvæmd á.
Samkvæmt framanröktu er það niðurstaða óbyggðanefndar að land innan
lýsingar í landamerkjabréfum Skriðuklausturs hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu,
þ.e. afréttarsvæðin tvö, þ.e. Rani og Undir Fellum, þjóðlenda í afréttareign
Skriðuklausturs en annað land eignarland. Þar sem afréttareignin tilheyrir
Skriðuklaustri í báðum tilvikum er ekki þörf á að afmarka afréttarsvæðin innbyrðis.
Að því er varðar afréttarnýtingu annarra jarða í Fljótsdal á þessum sömu svæðum
verður að skilja málatilbúnað Fljótsdalshrepps þannig að litið sé svo á að þau séu í
eigu Skriðuklausturs að því leyti sem þau eru þar innan merkja. Afréttarnýting jarða í
Fljótsdal hafi þannig farið fram í skjóli þess eignarréttar og með samkomulagi aðila.
Með hliðsjón af framangreindri niðurstöðu um afréttareign Skriðuklausturs verður
ekki talið að þessar kröfur þarfnist frekari umfjöllunar. Þá eru kröfur ábúenda
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Skriðuklausturs byggðar á meintum rétti eiganda Skriðuklausturs en ekki á
sjálfstæðum grundvelli. Úr þeim verður því einungis leyst með óbeinum hætti, þ.e.
niðurstöðu um eignarréttarlega stöðu umrædds landsvæðis.
Eftir er þá að leysa úr því hver séu mörk eignarlands og þjóðlendu. Með
hliðsjón af merkjalýsingum Skriðuklausturs, afréttarlýsingum og staðháttum telur
óbyggðanefnd þó ljóst að þau liggi ekki vestar en þjóðlendukröfulína íslenska ríkisins.
Með hliðsjón af dómum Hæstaréttar frá 6. september 2005 í máli nr. 367/2005 og 16.
maí 2007 í máli nr. 571/2006 getur ekki komið til álita hvort þau liggi austar. Verður
því kröfulína íslenska ríkisins lögð til grundvallar um mörk eignarlands og þjóðlendu
enda er fjármálaráðherra er í máli þessu fyrirsvarsmaður bæði jarðarinnar
Skriðuklausturs og þjóðlendu, sbr. 1. mgr. 11. gr. laga nr. 58/1998.
Ljóst er að einstakir hlutar þess svæðis sem hér hefur verið fjallað um og talið
þjóðlenda í afréttareign eigenda Skriðuklausturs eru misjafnlega fallnir til beitar.
Beitarsvæði taka þó breytingum auk þess sem þau eru ekki endilega samfelld. Land
það sem hér er til umfjöllunar verður því talið falla undir skilgreininguna „landsvæði
[...] sem að staðaldri hefur verið notað til sumarbeitar fyrir búfé“, sbr. 1. gr. laga nr.
58/1998.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að afréttarsvæðin
Rani og Undir Fellum, þ.e. land á þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins innan
landamerkja Skriðuklausturs, sé eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með
öðrum hætti. Eins og notkun landsins hefur verið háttað hefur ekki heldur verið sýnt
fram á að eignarhefð hafi verið unnin á því. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til
þeirrar niðurstöðu að framangreint svæði sé þjóðlenda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að landsvæði það sem afmarkað er hér á
eftir, þ.e. þeir hlutar Rana og Undir Fellum að frátöldu Brattagerði 207 ,sem eru innan
þess landsvæðis sem afmarkað er í landamerkjabréfi Skriðuklausturs, dags 27. ágúst
1922 og þingl. 23. júlí 1923, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7.
gr. laga nr. 58/1998:
Frá merkjavörðu (merkt L.M.) í Miðheiðarhálsi er dregin lína í stefnu
á ósinn úr Hólmavatni, þar til kemur að skurðpunkti við línu sem
liggur frá merkigarði þeim, sem liggur frá Jökulsá í Fljótsdal fram og
upp eftir nesinu upp undir fjall, þaðan sjónhending upp á fjall og áfram
í stóran stein, sem stendur utan til á ytra Eyvindarfjalli. Frá þeim
skurðpunkti er þeirri línu fylgt að framangreindum stórum steini á ytra
Eyvindarfjalli og þaðan í Jökulsá á Jökuldal, þar sem Hölkná rennur í
hana. Jökulsá á Jökuldal ræður síðan [þangað sem Sauðá fellur í hana
og síðan Sauðá þangað sem hún fellur niður af efstu fjallsbrúninni.
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Þaðan er dregin lína í vörðu sem hlaðin er upp á millum tveggja stórra
jarðfastra steina og síðan að þeim stað þar sem Eiríksstaðavegur yfir
heiðina liggur út í Eyvindará. Eftir það er Eyvindará fylgt] 208 þar til
kemur að skurðpunkti við línu sem dregin er frá merkjavörðu (merkt
L.M.) í Miðheiðarhálsi og þvert vestur heiði í merkjavörðu í
svokölluðum Klappalækjarflóa og í Eyvindará. Er þá miðað við þá línu
sem aðilar eru ásáttir um. Þessari línu er fylgt frá framangreindum
skurðpunkti hennar við Eyvindará og að upphafspunkti lýsingar
þessarar, þ.e. merkjavörðu (merkt L.M.) í Miðheiðarhálsi.
Sama landsvæði er í afréttareign Skriðuklausturs, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7.
gr. sömu laga.
6.4. „Valþjófsstaðarkirkjueign“
6.4.1. Almenn atriði
Hér verður fjallað um stærstan hluta þess landsvæðis sem afmarkað er í
landamerkjabréfi ,,Valþjófsstaðarkirkjueignar, þ.e. heimastaðarins og undirliggjandi
jarða með Hrafnkelsdal og öræfum öllum“, dags. er 6. júní 1885 og þingl. 8. júní
1885. Auk Valþjófsstaðar og hjáleigunnar Hóls falla þar innan afréttarsvæðið
,,Vesturöræfi“ og syðri hlutar afréttarsvæðanna ,,Rana“ og ,,Undir Fellum“. Sama
máli gegnir um jarðirnar Aðalból, Vaðbrekku, Þuríðarstaði, Egilsstaði og Kleif en
samkvæmt afmörkun eigenda þeirra liggja þær allar utan þjóðlendukröfusvæðis
íslenska ríkisins. Jarðir þessar eru því að mestu undanskildar í þeirri umfjöllun um
einstaka hluta Valþjófsstaðarkirkjueignar sem hér fer á eftir.
Að Valþjófsstaðarkirkjulandi, eins og það er afmarkað í landamerkjabréfinu,
liggur til norðurs Skriðuklaustursland, þ.m.t. nyrðri hluti afréttarsvæðanna Rana og
Undir Fellum. Að austan, handan Jökulsár í Fljótsdal, eru Víðivellir, Glúmsstaðasel
og Glúmsstaðir og að vestan, handan Jökulsár á Jökuldal, eru ágreiningssvæði í máli
2/2005 hjá óbyggðanefnd. Til suðurs er Vatnajökull.
Íslenska ríkið miðar kröfugerð sína við að innan landmerkjabréfs
Valþjófsstaðarkirkjueignar sé tvenns konar eignarréttur, eignarland að hluta og
þjóðlenda að hluta. Nánar tiltekið hefur íslenska ríkið dregið kröfulínu sína úr Axará
og upp eftir henni og svo allt að Svartöldu, þaðan í ósinn úr Hólmavatni, þaðan beint í
innri merkjavörðu (merkt L.M.) í Miðheiðarhálsi sem er hornmark við
Fossgerðisland. Síðan er dregin lína þvert vestur heiði í merkjavörðu í svokölluðum
Klappalækjarflóa og þaðan í Eyvindará og síðan haldið niður Eyvindará allt að
Jökulsá, svo upp Jökulsá og allt að ármótum Hölknár, þaðan upp eftir farvegi
Hölknár, allt þar til lína, Búrfell, Tungusporður og Kálffell sker ána. Þar sem þessi
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lína sker Jökulsá er punktur, síðan er fylgt miðjum farvegi Jökulsár, sbr. kafla 3.1.
Samkvæmt þessu eru m.a. Gilsárvötn, Rani, Vesturöræfi, Snæfell, FremriKárahnjúkur og Maríutungur innan þjóðlendu. Á móti hefur eigandi Valþjófsstaðar
lýst kröfu um beinan eignarrétt að því landsvæði sem gerð er þjóðlendukrafa til. Þá
hefur Fljótsdalshreppur krafist þess að viðurkenndur verði réttur jarða í Fljótsdal til
afréttarnýtingar Rana, Undir Fellum og Vesturöræfa, innan merkja Valþjófsstaðar.
Loks hefur eigandi Vaðbrekku og ábúandi Aðalbóls lýst kröfum um að viðurkenndur
verði réttur jarðanna til afréttarnýtingar Vesturöræfa. Gerð er nánari grein fyrir
kröfum aðila í 3. kafla og vísast þangað.
6.4.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er því haldið fram að af frásögnum
Landnámu verði ekki ráðið að landsvæði þetta hafi verið numið. Eftir landnám hafi
lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum
svæðum fjölgað með tímanum. Byggt er á því að almenningar, eins og þeir voru
skilgreindir fyrir gildistöku þjóðlendulaga, hafi verið eignarréttarlegt hugtak yfir það
sem nú heitir þjóðlenda. Efni máldaga, vitnisburða og vísitasía um eignir
Valþjófsstaðarkirkju bendi til að hún hafi eignast Hrafnkelsdal og Vesturöræfi með
þrálátri ágengni. Vísað er til landamerkjabréfs Valþjófsstaðar, dags. 6. júní 1885 og
þingl. 8. júní 1885, en samkvæmt efni þess sé ekki verið að lýsa eignarlandi
kirkjunnar heldur heimalandi hennar, undirliggjandi jörðum og öræfum. Beinn
eignarréttur hafi verið á heimajörðinni en öræfin hafi allt frá landnámi verið
þjóðlenda. Nú séu undirliggjandi jarðir í Norðurdal og Hrafnkelsdal gengnar undan
Valþjófsstað og með þeim hafi fylgt afréttarréttindi í öræfum norðan Vatnajökuls.
Byggt er á því að afréttarlöndin hafi ekki með neinum skjallegum gerningum verið
skilin undan jörðunum. Beitarnýting hafi verið búendum heimil og smölun og fjallskil
á hendi viðeigandi opinberra aðila. Af fyrri heimildum megi ráða að jarðir í Fljótsdal
hafi átt sín heimalönd en síðan hafi hálendið upp af byggðinni verið nýtt til
sumarbeitar eftir því sem þörf hafi þótt til. Loks er vísað til kenninga um ástæður þess
að kirkjur hafi eignast víðlenda afrétti.
Af hálfu eiganda Valþjófsstaðar, sbr. skjöl nr. 18 og 18(4), er því haldið fram
að land jarða og afrétta hafi frá landnámi verið undirorpið beinum eignarrétti.
Landnámsheimildir fari ekki í bága við þessa kenningu og ljóst sé að við landnám hafi
landið verið gróið til jökla. Vísað er til þess að eignarrétturinn sé friðhelgur, sbr. 72.
gr. stjórnarskrárinnar og 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við mannréttindasáttmála
Evrópu. Byggt er á landamerkjabréfi Valþjófsstaðar, dags. 6. júní 1885 og þingl. 8.
júní 1885, en bréfið sé þinglýst, fært í landamerkjabók og hafi síðan ráðið merkjum
Valþjófsstaðar. Þá er vísað til eldri heimilda um merki jarðarinnar og máldaga
Valþjófsstaðar frá 1397 sérstaklega. Ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis
viðurkennt að land innan þessara merkja sé undirorpið fullkomnum eignarrétti. Hafi
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ríkisvaldið nokkru sinni getað haft upp vefengingarkröfu á hendur eigendum
Valþjófsstaðar sé ljóst að hún sé niður fallin vegna fyrningar og tómlætis. Byggt er á
því að öll landgæði hafi verið nýtt af eigendum Valþjófsstaðar og samþykki þeirra
þurft við nýtingu annarra, sbr. samning við Landsvirkjun vegna
virkjunarframkvæmda. Þá hafi skattar og önnur lögboðin gjöld verið greidd af öllu
landinu og eignarnámsbætur til eigenda vegna línustæða og veglagningar.
Af hálfu eigenda Valþjófsstaðar er einnig byggt á sjónarmiðum um réttmætar
væntingar. Mannréttindadómstóll Evrópu hafi litið til þess í dómum sínum um
eignarrétt hvaða væntingar menn hafi mátt hafa um eignarhald sitt. Þessar væntingar
styðjist meðal annars við framkomu ríkisins gagnvart þeim með athöfn og
athafnaleysi. Vísað er til jafnræðisreglu stjórnarskrár og stjórnsýslulaga um að
sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu. Ekki verði gerðar ríkari sönnunarkröfur á
hendur eigendum Valþjófsstaðar en annarra landeigenda. Loks er vísað til hefðar og
venjuréttar.
Af hálfu Fljótsdalshrepps, sbr. skjöl nr. 5(5), 16 og 16(2), er því haldið fram að
samkvæmt fornrii venju eigi jarðir í Fljótsdal rétt til afréttarnýtingar Undir Fellum,
Rana og Vesturöræfa, innan lands Valþjófsstaðar, sbr. 1. mgr. 8. gr. laga um
afréttarmálefni og fjallskil, nr. 6/1986. Vísað er til vitnisburðar og dómtitils um
Ranaafrétt frá árunum 1673 og 1674. Af heimildunum megi ráða að afréttarnýting
bænda í Fljótsdal hafi þá varað lengi. Þá er vísað til vitnisburðar Kolgríms prests
Koðranssonar, dags. 10. júní 1517, um afréttarnýtingu Fljótsdælinga á Vesturöræfum
og Undir Fellum. Í vitnisburðinum komi fram að staðurinn hafi átt lambarekstur í
Maríutungur. Byggt er á því að afréttarnýting á landi innan landamerkja
Valþjófsstaðar hafi farið fram í skjóli eignarréttar Valþjófsstaðar að landinu.
Afréttarnýtingunni hafi fylgt skyldur og þeir sem nýtt hafi afréttinn hafi greitt fyrir og
lagt til menn í göngur. Vísað er til umfjöllunar um afréttarnýtingu Fljótsdælinga á
fyrrnefndum landsvæðum í bókinni Göngur og réttir V frá 1987. Einnig er byggt á
svörum hreppstjóra Fljótsdalshrepps og Jökuldalshrepps frá 1920 um að ekkert
afréttland né almenningur sé í hreppunum sem sannarlega tilheyri ekki einhverri jörð.
Þá er því haldið fram að afréttarnýting Fljótsdælinga á svæðunum séu eignarréttindi
og njóti sem slík verndar 72. gr. stjskr., sbr. einnig 1. gr. 1. viðauka laga nr. 62/1992
um mannréttindasáttmála Evrópu. Loks er vísað til þess að málsmeðferð fyrir
óbyggðanefnd lúti ákvæðum stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Með hliðsjón af
meðalhófsreglu 12. gr. laganna sé óheimilt að leggja svo þunga sönnunarbyrði á
eigendur réttinda að þeim sé ómögulegt að mæta henni.
Af hálfu ábúenda jarðarinnar Aðalbóls í Hrafnkelsdal er því haldið fram að
jörðinni hafi fylgt réttur til nýtingar Vesturöræfa eftir útskiptingu hennar úr
Valþjófsstaðarlandi enda hafi verið goldið afréttargjald fyrir. Hér skal þess getið að
við aðra fyrirtöku málsins 9. mars 2006 tilkynnti óbyggðanefnd að hún teldi rétt að
kröfur ábúenda ríkisjarða í málinu kæmu til athugunar. Ábúendur vísa til
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byggingarbréfs Aðalbóls frá 1835 en þar komi fram að bóndinn á Aðalbóli hafi verið
,,afréttartollsfrjáls“ gegn grenjavinnslu á Vesturöræfum. Einnig er vísað til
byggingarbréfs frá árinu 1845 um að bóndanum á Aðalbóli hafi verið byggður allur
afréttur á Vesturöræfum. Þessi skipan hafi haldist þar til Aðalból fór í eyði í kjölfar
Öskjugoss 1875. Afréttarnýtingin sé í öllu falli venjuhelguð en ábúendur í
Hrafnkelsdal hafi tekið þátt leitum á Vesturöræfum og skipan gangnamála verið
ágreiningslaus. Vísað er til þess að eigandi Vesturöræfa viðurkenni kröfur ábúenda
Aðalbóls til afréttarnýtingar á svæðinu. Þá er því haldið fram að afréttarnýting
ábúenda séu eignarréttindi og njóti verndar 72. gr. stjskr., sbr. einnig 1. gr. 1. viðauka
laga nr. 62/1992 um mannréttindasáttmála Evrópu. Loks er vísað til þess að
málsmeðferð fyrir óbyggðanefnd lúti ákvæðum stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Með
hliðsjón af meðalhófsreglu 12. gr. laganna sé óheimilt að leggja svo þunga
sönnunarbyrði á eigendur réttinda að þeim sé ómögulegt að mæta henni.
Af hálfu eiganda jarðarinnar Vaðbrekku í Hrafnkelsdal er því haldið fram að
jörðin hafi átt rétt til nýtingar Vesturöræfa sem afréttar eftir útskiptingu jarðarinnar úr
Valþjófsstaðarlandi enda hafi afréttargjald verið goldið. Byggt er á því að
afréttarnýtingin sé í öllu falli venjuhelguð. Vísað er til þess að eigendur Vaðbrekku
hafi tekið þátt í leitum á Vesturöræfum og skipan gangnamála hafi verið
ágreiningslaus enda viðurkenni landeigandi Vesturöræfa kröfur Vaðbrekku til
afréttarnýtingar þar. Þá er vísað til þess að afréttarnýting Vaðbrekku á Vesturöræfum
séu eignarréttindi og njóti sem slík verndar 72. gr. stjskr., sbr. einnig 1. gr. 1. viðauka
laga nr. 62/1992 um mannréttindasáttmála Evrópu. Loks er vísað til þess að
málsmeðferð fyrir óbyggðanefnd lúti ákvæðum stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Með
hliðsjón af meðalhófsreglu 12. gr. laganna sé óheimilt að leggja svo þunga
sönnunarbyrði á eigendur réttinda að þeim sé ómögulegt að mæta henni.
6.4.3. Skipting „Valþjófsstaðarkirkjueignar“
Í kafla 5.4. hér að framan eru rakin þau gögn málsins sem fjalla um
„Valþjófsstaðarkirkjueign“, þ.á m. afréttarlönd staðarins, sbr. einnig kafla 5.9. um
afréttarlönd í málinu almennt. Gögn þessi eru afrakstur af framlögðum skjölum
málsaðila, skýrslutökum við aðalmeðferð málsins og kerfisbundinni leit á vegum
óbyggðanefndar að frumheimildum um merki, ráðstafanir að eignarrétti og nýtingu
þessa landsvæðis. 209
Valþjófsstaðar er þannig getið í heimildum allt frá 12. öld og af þeim verður
ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 210 Sagnir um búsetu þar má rekja enn
lengra aftur. Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hvort og þá
að hvaða marki landnám á þessu svæði náði upp á Fljótsdalsheiði eða suður inn til

209
210

Sjá nánar í 4. kafla.
Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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landsins. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun landanámslýsinga
verður þó að telja að vafi um það atriði vaxi eftir því sem vestar og sunnar dregur og
land hækkar.
Réttur Valþjófsstaðar til hálendisins norðan Vatnajökuls, milli Jökulsár á
Jökuldal og Jökulsár í Fljótsdal, er tiltekinn í fjölda heimilda. Þar má í meginatriðum
greina á milli svokallaðra „Vesturöræfa“ að vestanverðu, „Undir Fellum“ að
austanverðu og „Rana“ þar á milli. Afréttarlönd þessi liggja ásamt „heimastaðnum“
og hjáleigunni Hóli innan þess landsvæðis sem afmarkað er í landamerkjabréfi
Valþjófsstaðarkirkjueignar 1885. Þar gegnir sama máli um jarðirnar Þuríðarstaði,
Egilsstaði og Kleif, sem einnig voru gerð sérstök landamerkjabréf fyrir samdægurs,
og jarðirnar Aðalból og Vaðbrekku sem gerð voru sérstök landamerkjabréf fyrir á
árinu 1921. Afréttirnir í Rana og Undir Fellum teygja sig einnig til norðurs, inn fyrir
lýsingu í landamerkjabréfi Skriðuklausturs, en um það vísast nánar til kafla 6.3.
Framangreind þrjú afréttarsvæði tilheyra Fljótsdalsheiði, hásléttu í 600 til 700
m hæð yfir sjávarmáli sem þó er að mestu gróin. Í lægðum eru víðáttumiklir flóar en
melar á milli. Á Fljótsdalsheiði er fjöldi vatna, þeirra stærst eru Gilsárvötn (628 m),
og nokkurt fjalllendi. Að norðanverðu má þar nefna Eyvindarfjöll (884 og 847 m),
Grjótöldu (882 m) og Þrælaháls (879 m). Að vestanverðu liggur Innri-Kárahnjúkur
(838 m) og suðaustan hans eru Sauðahnjúkar (1060 og 1004 m). Inn af
Sauðahnjúkum, undir jökli, eru Maríutungur. Þegar austar dregur að sunnanverðu
kemur að svonefndu Snæfellssvæði, en það samanstendur af fjölda stakra fella og
hnjúkaraða í 900--1338 m hæð yfir sjávarmáli. Snæfellið sjálft er 1833 m hátt og
hæsta fjall á Íslandi utan jökla. Á Fljótsdalsheiði er Miðheiðarháls, aflangur háls með
leguna norðaustur-suðvestur í rúmlega 600 m hæð yfir sjávarmáli. Vatnaskil og
sveitarfélagamörk Fljótsdalshéraðs og Fljótsdalshrepps liggja um Miðheiðarháls að
norðanverðu en Snæfellssvæðið að sunnanverðu. Frá bæjarstæði Valþjófsstaðar, við
Jökulsá í Fljótsdal, og beint vestur í Jökulsá á Jökuldal, vestur undir Fjallkolli, eru
u.þ.b. 31,5 km í beinni loftlínu og suðvestur að upptökum Jökulkvíslar í Maríutungum
eru um 53 km í beinni loftlínu.
Talið er að við landnám hafi Fljótsdalur verið vaxinn birkiskógi og kjarri upp
undir fjallsbrúnir í 300-400 m hæð. Gert hefur verið ráð fyrir að gróðurþekja á
Fljótsdalsheiði hafi þá náð talsvert hærra yfir sjó en síðar varð, jafnvel svo að nemi
100 til 200 metrum, mismunandi eftir aðstæðum. Skógareyðing mun hafa verið hvað
stórfelldust á 18. öld - af ýmsum ástæðum.
Um þetta landsvæði er fjallað í fjölda heimilda, fyrst í Vilchinsmáldaga frá
1397 en einnig í yngri máldögum, vísitasíum, lögfestum, vitnisburðum og fleiri
heimildum. Samkvæmt því sem þar kemur fram hefur réttur Valþjófsstaðar til
Fljótsdalsheiðar farið vaxandi með tímanum, frá því að ná til Lands undir Kleif í lok
14. aldar, Maríutungna að auki við lok 15. aldar, ótilgreindra öræfa frá 16. öld og frá
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17. öld til alls landsvæðisins milli Jökulsár á Jökuldal og Jökulsár í Fljótsdal sem þá
er ýmist kallað öræfi eða afréttarland.
Að því er varðar nánar hinar almennari og víðtækari heimildir, um öræfi og
afréttarlönd, segir þannig í vitnisburðum frá árunum 1517 og 1552 að enginn hafi
rekið á öræfi Valþjófsstaðar nema með leyfi staðarins. Þá er í vísitasíu frá árinu 1641
vísað til dómsbréfs frá 1621 um að Hrafnkelsdalur og öræfi milli jökulsánna beggja
séu „eign“ Valþjófsstaðar. Í lögfestu frá árinu 1794 eru kirkjunni talin til ,,Öræfe öll,
millum Jökuls Aar á Jökulsdal, og Jökulsaar i Fliotsdal, Frammunder Jökla“. Þess skal
getið að á þeim tíma voru jarðirnar Aðalból og Vaðbrekka í Hrafnkelsdal, norðan
Vesturöræfa og vestan Hölknár, undir Valþjófsstað. Í skýrslu um Valþjófsstaðarbrauð,
dags. 10. júní 1839, segir að meðal „hlunninda“ kirkjunnar séu tvö afréttarlönd
,,millumm beggja Jökulsánna í Fljótsdal og á Jökulsdal og ná inn til Jökla, og út til
Landamerkia millumm Valþjófstadar og Skriduklausturs“. Hinn 12. maí 1840 lögfesti
séra Stefán Árnason á Valþjófsstað ,,Heimastadarins Land og undir liggiandi Jarda,
Hrafnkellsdal, og Öræfi öll millum Jökulsár á Jökuldal, og Jökuls ár í Fliótsdal framm
undir Jökla og út ad Merkigardi, þeim sem ad fornu og nyu haldin hefr verid
Landamerki millum Valþiófsstadar og Skriduklausturs“. Meðal þeirra hlunninda
Valþjófsstaðar sem talin eru upp í jarðamati 1849 eru „hin vídlendu öræfi“, sem
staðurinn er sagður eiga „hér og hvar umhverfis og innaf sveitinni“ sem
staðarhaldarinn láni bændum í hreppnum sem ekki hafi sumarhagbeit fyrir geldfé sitt.
Í óársettri skýrslu um eignir og ítök Valþjófsstaðarkirkju kemur fram að þar á meðal
sé allt afréttarland milli jökulsánna á Jökuldal og íFljótsdal.
Er þá ótalinn fjöldi heimilda sem fjalla sérstaklega um heimaland eða einstök
afréttarsvæði, sjá nánar í þeim köflum sem hér fara á eftir. Hér ber þess að geta að í
svari hreppstjóra Fljótsdalshrepps vegna fyrirspurnar stjórnarráðs Íslands um afrétti
og almenninga í Múlasýslu, dags. 22. maí 1920, segir að ,,hjer í hreppi er ekkert svæði
sem talin er almenníngur, og að ekkert afréttar land er hjer, sem ekki sannanlega
tilheyrir einhverju býli“. Svar hreppstjóra Jökulsdalshrepps, dags. 3. júní 1920, var
efnislega á sama veg.
Óbyggðanefnd telur ótvírætt að við gildistöku þjóðlendulaga hafi Vesturöræfi,
Undir Fellum og Rani talist til afrétta, samkvæmt þeirri eignarréttarlegu flokkun lands
sem almennt var miðað við fram að þeim tíma. 211 Svör hreppstjóra Fljótsdalshrepps
og Jökuldalshrepps sem áður voru rakin mæla þessu ekki í mót. Jafnframt er ljóst að á
Valþjófsstað hefur um aldir verið sjálfstæð jörð. Í Almennum niðurstöðum
óbyggðanefndar, sbr. kafla 4.4. í viðauka, eru afréttir flokkaðir í þrennt. Í fyrsta lagi er
um þá afrétti að ræða sem kalla má samnotaafrétti. Það eru þeir afréttir sem
samkvæmt elstu heimildum hafa verið í sameiginlegum notum jarða í tilteknu
sveitarfélagi eða á afmörkuðu svæði. Í öðru lagi eru afréttir einstakra jarða og
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stofnana en það eru þeir afréttir sem samkvæmt elstu heimildum tilheyrðu einstökum
jörðum, lögpersónum og stofnunum, fyrst og fremst kirkjunum. Upprekstur annarra
aðila var þá heimill samkvæmt venjum og samningum en gegn greiðslu afréttartolls.
Það hvort tiltekinn afréttur einstakrar jarðar eða stofnunar er undirorpinn beinum eða
óbeinum eignarrétti heimajarðar er að mati óbyggðanefndar ekki einhlítt og verður að
meta í hverju tilviki fyrir sig. Í þriðja lagi er svo um að ræða að land eða hluti lands
einstakra jarða hafi verið lagt til afréttar.
Inntak eignarheimilda Valþjófsstaðar til þess landsvæðis sem í
landamerkjabréfi er nefnt Valþjófsstaðarkirkjueign, þ.e. hvort þar er eignarland eða
þjóðlenda samkvæmt skilgreiningum í 1. gr. þjóðlendulaga, er þannig atriði sem
þarfnast nánari skoðunar. Hér á eftir koma því til sérstakrar umfjöllunar einstakir
hlutar Valþjófsstaðarkirkjueignar, þ.e. heimaland, Undir Fellum, Rani og Vesturöræfi,
samkvæmt landamerkjabréfi staðarins frá 1885 og eldri heimildum um sama efni.
Einnig verður litið til gagna um merki aðliggjandi landsvæða. Í þessu sambandi skal
áréttuð umfjöllun í kafla 6.1.1. þar sem gerð er grein fyrir þeirri niðurstöðu
Hæstaréttar að landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um
eignarland sé að ræða en hins vegar verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega.
6.4.4. ,,Heimaland“
Býlið á Valþjófsstað stendur austan Fljótsdalsheiðar, nánar tiltekið undir
Valþjófsstaðarfjalli, við Jökulsá í Fljótsdal. Valþjófsstaðarfjall er með hamrabeltum
og hjöllum er aukast eftir því sem innar dregur. Má sums staðar telja eina 12-14 hjalla
frá dalbotni og að brún. Á 0,5 km kafla rís landið um rúma 500 metra. Efst heita
Rákar (562 m) og Þverfell (694 m). Á hjöllunum er sums staðar vallendi en þar má
einnig finna víðigróður sem eykst eftir því sem innar kemur.
Um heimaland Valþjófsstaðarkirkju sést fyrst fjallað í máldaga Vilchins
biskups 1397. Þar segir svo: ,,Mariukirkia aa walþiofstodum aa heimaland allt.“
Verður máldaginn skilinn þannig að annað land sem þar er tiltekið falli ekki undir
heimalandið. Má þar nefna ,,land vnder kleif“ sem talið er upp á eftir Múlalandi og
jörðinni Þorgerðarstöðum. Tvö síðastnefndu landsvæðin liggja austan Jökulsár í
Fljótsdal og geta á engan hátt talist til heimalands Valþjófsstaðar. Aðgreiningu á
heimalandi Valþjófsstaðar og öðru landi staðarins, án sérstakrar afmörkunar, er einnig
að finna í máldögum frá 1471 og 1570, lögfestu 1794, vísitasíu frá 1850 og eignaskrá
frá lokum 18. aldar. Af þessu má ráða að snemma hafi verið gerður greinarmunur á
heimalandi Valþjófsstaðar og öðru landi hans.
Sérstök afmörkun á heimalandi kemur fyrst fram í lögfestu frá 1484. Það er
sagt vera landið sem liggur milli merkigarðs og Ljósár og „norður“ í Jökulsá. Upptök
Ljósár eru í Teigsbjargi sem liggur austan Hólmavatns og því utan við
þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins. Á héraði mun lengi hafa tíðkast að láta norður
og austur tákna gagnstæðar áttir, þannig að norður í þessu samhengi vísar í raun til
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vesturs. Sé sá skilningur lagður til grundvallar virðist heimalandinu lýst allt vestur að
Jökulsá á Jökuldal. Allt að einu er lýsing lögfestunnar óljós, auk þess sem Árni
Magnússon handritasafnari taldi hana falsaða. Á hana verður því ekki litið sem trausta
heimild.
Í vísitasíu Brynjólfs biskups um merki Valþjófsstaðar frá 1641, sbr. vísitasíu
1677, er hins vegar að finna aðra afmörkun á heimalandinu en þar segir: ,,ad Vestann
Rædur fiallid, ad utann ur Fiallinu j Griothryggenn sem ofan efter liggur Fiallinu
þadan ofan efter merkia gardi J Jokuls aa enn hun rædur ad austann.“ Af þeirri
merkjalýsingu má ráða að heimaland Valþjófsstaðar hafi ekki verið talið ná lengra frá
Jökulsá í Fljótsdal en að hryggnum sem liggur vestan við bæjarstæðið á Valþjófsstað.
Í vitnisburði Jóns Eyjólfssonar frá árinu 1670 er aftur miðað við Jökulsá á
Jökuldal þegar segir að merki milli Valþjófsstaðar og Skriðuklausturs séu „gardurinn
sem liggur upp eptir Nesinu þadann sionhending uppi fiall og i þann stora stein sem
stendur utanntil I Eivindarfialli Ytra enn þadann riettlynis Nordur J Jökulsaa“. Ekkert
kemur fram um sérstaka aðgreiningu eða afmörkun á einstökum svæðum. Lögfestur
Valþjófsstaðarpresta 1794 og 1840 lýsa norðurmerkjum einnig vestur að Jökulsá á
Jökuldal. Af samhengi þess texta sést að sú lína er bæði sögð skilja á milli „öræfa“
Valþjófsstaðar og lands Skriðuklausturs og á milli Valþjófsstaðar og Skriðuklausturs.
Hér ber einnig að geta um framangreinda skýrslu um Valþjófsstaðarbrauð frá 1839
þar sem fram kemur að meðal hlunninda prestakallsins séu tvö afréttarlönd sem nái
frá jöklum og út til landamerkja Valþjófsstaðar og Skriðuklausturs.
Samkvæmt þessu eru elstu heimildir misvísandi um hversu langt heimaland
Valþjófsstaðar náði til vesturs og norðurs. Jafnframt virðist sem þær lýsingar
norðurmerkja sem ná alla leið vestur að Jökulsá á Jökuldal geri ráð fyrir að sunnan
merkja séu bæði öræfi eða afréttir Valþjófsstaðar og heimaland staðarins.
Loks er landamerkjum Valþjófsstaðarkirkjulands lýst heildstætt í
landamerkjabréfi, dags. 6. júní 1885 og þingl. 8. júní 1885. Tekið er fram að
merkjalýsingin taki til „heimastaðarins og undirliggjandi jarða með Hrafnkelsdal og
öræfum öllum“. Fjallað er sérstaklega um merki „heimalands“ Valþjófsstaðar, að
hjáleigunni Hóli meðtalinni.
Til norðurs, gagnvart Skriðuklaustri, er um merki vísað til norðurmerkja
Valþjófsstaðarkirkjueignar. Þar er miðað við merkigarð ,,sem að fornu og nýju
haldinn hefur verið landamerki, og liggur frá Jökulsá fram og upp eftir nesinu upp
undir fjall; þaðan sjónhending upp á fjall. Þá í stóran stein, sem stendur utan til á ytra
Eyvindarfjalli og þaðan réttlínis norður í Jökulsá á Jökuldal.“ Þessi lýsing er í
samræmi við þær eldri lýsingar norðurmerkja sem áður var lýst og ná vestur á
Jökuldal. Landamerkjabréf Valþjófsstaðarkirkjueignar er áritað vegna Skriðuklausturs
og er orðrétt í samræmi við landamerkjabréf þeirrar jarðar, dags. 18. júní 1884 og
þingl. 19. júní sama ár. Þess ber að geta að í kafla 6.3. er komist að þeirri niðurstöðu
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að innan þeirra merkja sem lýst er í landamerkjabréfum Skriðuklausturs séu hlutar
afréttarsvæðanna Rana og Undir Fellum.
Merkjum „Valþjófsstaðar heimalands með hjáleigunni Hóli“ til suðvesturs,
gagnvart Þuríðarstöðum, er lýst ,,úr Klifaklett við Jökulsá, þaðan bein stefna í vörðu á
Selhlíð, þaðan í Grástein, þá sömu stefnu norður svo langt sem heimaland nær“. Í máli
þessu liggur fyrir ódagsett merkjalýsing hjáleigunnar Hóla gerð af Benedikt
Friðrikssyni, oddvita og bónda þar frá 1950 til 1987. Suðurmörk Hóla eru þar
tilgreind með sama hætti og suðurmörk Valþjófsstaðarkirkjulands í
landamerkjabréfinu. Um merki Hóla að norðan, þ.e. gagnvart heimalandi, segir að þau
séu ,,Úr klöpp við Teigshúshyl beint upp í Bjarg á milli Teighúsgjár og Bjarnargjár,
öllu nær hinni fyrrnefndu, og síðan sömu stefnu í Hólmavatn“. Þess skal getið að
íslenska ríkið dregur kröfulínu sína í ós Hólmavatns en að öðru leyti liggur það utan
við þjóðlendukröfusvæði.
Verður þá næst hugað að heimildum um afmörkun aðliggjandi jarða til
suðvesturs, þ.e. Þuríðarstaða, Egilsstaða og Kleifar, sem liggja í röð við Jökulsá í
Fljótsdal, suðvestur af heimalandi Valþjófsstaðar með Hóli en austur af Rana og
Undir Fellum. Þuríðarstaðir eiga norðausturmörk að Valþjófsstað og suðvesturmörk
að Egilsstöðum. Syðst er Kleif, með norðausturmörk að Egilsstöðum, en afrétturinn
Undir Fellum til suðvesturs. Lýsingar landamerkjabréfs Valþjófsstaðar og
merkjalýsing Hóla á suðurmerkjum eru orðrétt í samræmi við landamerkjabréf
Þuríðarstaða, dags. 6. júní 1885 og þingl. 8. júní 1885, þ.e. ,,úr Klifaklett við Jökulsá,
þaðan bein stefna í vörðu á Selhlíð, þaðan í Grástein, þá sömu stefnu norður svo langt,
sem heimaland nær“. Í landamerkjabréfi Þuríðarstaða kemur þannig ekki fram hve
langt til vesturs norðausturmerki jarðarinnar nái. Í bókinni Sveitir og jarðir í
Múlasýslu segir hins vegar að mörkin að ofan miðist við Gilsárvötn. Samkvæmt
landamerkjabréfum Egilsstaða og Kleifar, en bæði eru dags. 6. júní 1885 og þingl. 8.
júní sama ár, ná jarðirnar vestur að Svartöldu sem er á kortum staðsett suðaustan undir
Langavatni. Sama viðmiðun er að vestanverðu í áðurnefndu landamerkjabréfi
Þuríðarstaða.
Austurmerki heimalands Valþjófsstaðar liggja í Jökulsá í Fljótsdal, utan við
kröfusvæði íslenska ríkisins, og koma ekki til nánari umfjöllunar hér.
Þannig verður ekki ráðið af landamerkjabréfi Valþjófsstaðar hve langt
heimaland nær til vesturs og eins og áður sagði eru eldri heimildir misvísandi.
Samkvæmt vísitasíu biskups frá 1641 nær heimaland Valþjófsstaðar þannig ekki
lengra en að heiðarbrúninni vestan við Jökulsá í Fljótsdal. Þar eru glögg skil frá
náttúrunnar hendi með því að land rís hratt úr tæplega 30 metra hæð yfir sjávarmáli og
í um 600 m. Samkvæmt eldri heimild sem þó verður ekki talin traust, þ.e. lögfestu
Valþjófsstaðar frá 1484, nær heimalandið hins vegar alla leið vestur að Jökulsá. Fleiri
heimildir lýsa merkjum alla leið vestur að Jökulsá á Jökuldal en virðast þá almennt
gera ráð fyrir að sunnan merkja séu öræfi eða afréttir, auk heimalands Valþjófsstaðar.

111
111
Svo sem nánar er rakið í þeim köflum sem hér fara á eftir bera aðrar heimildir með sér
að þar sé nánar tiltekið að finna afréttarsvæðin Rana, Undir Fellum og Vesturöræfi.
Fær það þannig ekki staðist að heimaland Valþjófsstaðar nái alla leið vestur að
Jökulsá á Jökuldal.
Í kafla 6.4.5. er komist að þeirri niðurstöðu að heimildir bendi til þess að
afrétturinn Undir Fellum liggi vestan heimalands Valþjófsstaðar, sunnan Bessastaðaár
og austan Gilsárvatna. Ofan brúna Valþjófsstaðafjalls er Þverfell (694 m) og vestan
þess tekur við mólendi, fjöldi vatna og votlend háslétta í um 600 m hæð yfir
sjávarmáli. Þeirra stærst eru Gilsárvötn, þaðan sem Bessastaðaá teygir sig til
norðausturs. Landamerkjalýsing hjáleigunnar Hóls miðar norðvesturmerki, gagnvart
heimalandi Valþjófsstaðar, við ós Hólmavatns, austan Gilsárvatna en vestan
Teigsbjargs, og í landamerkjabréfum Þuríðarstaða, Egilsstaða og Kleifar er miðað við
Svartöldu, suðvestan Gilsárvatna. Svartalda er u.þ.b. 15 km í beinni loftlínu frá
bæjarstæði Valþjófsstaðar við Jökulsá í Fljótsdal og ós Hólmavatns er u.þ.b. 7 km í
beinni loftlínu frá sama stað.
Samkvæmt framangreindu benda fyrirliggjandi gögn til þess að heimaland
Valþjófsstaðar og hjáleigan Hóll eigi merki gagnvart afréttarsvæðinu Undir Fellum í
ósi Hólmavatns. Heimildir um afmörkun afréttarsvæðisins Undir Fellum, jarðanna
Þuríðarstaða, Egilsstaða og Kleifar, og staðhættir á svæðinu austan Gilsárvatna og
sunnan Bessastaðaár styðja þetta og benda jafnframt til að merki heimalands
Valþjófsstaðar gagnvart afréttinum Undir Fellum að öðru leyti liggi a.m.k. ekki vestar
en krafa ríkisins um þjóðlendu miðar við en hún er dregin úr ósi Hólmavatns í stefnu á
Svartöldu til suðvesturs og úr sama ósi til norðvesturs í stefnu á merkjavörðu í
Miðheiðarhálsi.
Tekið skal fram að hér er ekki tekin afstaða til eignarréttarlegrar stöðu lands á
þjóðlendukröfusvæði, sjá kafla 6.4.8.
6.4.5. „Undir Fellum“
Hér verður fjallað um afréttarsvæði það, innan merkja Valþjófsstaðarkirkjueignar,
sem nefnt er „Undir Fellum“ og liggur á austanverðri Fljótsdalsheiði, vestan
heimalands Valþjófsstaðar en austan afréttarsvæðanna Rana og Vesturöræfa. Til
norðurs teygir Undir Fellum sig inn fyrir landamerkjabréf Skriðuklausturs, sjá nánar í
kafla 6.3, og til suðurs er Vatnajökull.
Í kafla 6.4.3. er rakinn fjöldi heimilda frá 16. öld og síðar sem lýsa rétti
Valþjófsstaðar til landsvæðisins á milli Jökulsár á Jökuldal, Jökulsár í Fljótsdal og
Vatnajökuls og það þá eftir atvikum kallað öræfi eða afréttarland. Jafnframt er því lýst
í kafla 6.4.4. að þær lýsingar norðurmerkja Valþjófsstaðar sem ná alla leið vestur að
Jökulsá á Jökuldal geri ráð fyrir að sunnan merkja séu bæði öræfi eða afréttir
Valþjófsstaðar og heimaland staðarins.
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Elsta heimildin sem fjallar sérstaklega um rétt Valþjófsstaðar til þess hluta
Fljótsdalsheiðar sem hér er til umfjöllunar er máldagi Vilchins biskups frá árinu 1397.
Þar segir að Valþjófsstað fylgi auk annarra landsvæða ,,land vnder kleif fram fra
ÞuRidarstödum wnder jokla med öllum gædum. wtan skog“. Í máldaga
Valþjófsstaðarkirkju, sem talinn er frá 1471, segir einnig ,,að land vnder kleif fram fra
þuridarstödum“ tilheyri kirkjunni. Ljóst er að Kleifarland er landfræðilega aðskilið frá
„heimalandi“ Valþjófsstaðar, með því að þar var yfir jörðina Þuríðarstaði að fara,
hvort sem jarðirnar Egilsstaðir og Kleif voru þá hlutar hennar eða ekki. Af
framsetningu máldaganna má einnig ráða að land undir Kleif telst ekki til heimalands
jarðarinnar enda er það talið upp á eftir landsvæðum austan Jökulsár í Fljótsdal sem
augljóslega teljast ekki til heimalands Valþjófsstaðar. Þá vekur athygli að sérstaklega
er tekið fram 1397 að skógur fylgi ekki þessu eignarhaldi en í vísitasíu 1641 segir
fyrst að skógur fylgir landi „ad gömlu hefdar halldi“. Lögfesta Valþjófsstaðar frá
1484, sem Árni Magnússon handritasafnari taldi falsbréf, samræmist framangreindum
máldaga frá 1471 enda þótt ekki sé skilið jafn glögglega milli heimalands og þess sem
þar er kallað Kleifarland. Í máldaga frá árinu 1570 og vísitasíum frá árunum 1641,
1677, 1706, 1779 og 1850 er land undir Kleif tiltekið meðal eigna kirkjunnar með
sambærilegum hætti og í eldri máldögunum.
Landið undir Kleif er syðsti hluti þess landsvæðis sem nú kallast Undir
Fellum. Það er fyrst tilgreint sérstaklega í sóknarlýsingu Stefáns Árnasonar frá árinu
1840-1841. Þar segir m.a. að Fellnaafréttur sé í kringum Snæfellið og tilheyri
Valþjófsstað. Fram kemur að afréttarsvæði kirkjunnar séu brúkuð af Fljótsdælingum
einum. Í jarðatali Johnsens frá árinu 1847 segir að Valþjófsstaðarkirkja eigi tvö
afréttarlönd milli Jökulsánna í Fljótsdal og á Jökuldal og árlega ,,brúkuð til skiptis
fyrir hérum 1.500 fjár og er þar nokkur grastekja“. Vafalaust virðist að hér er átt við
afréttarlöndin Undir Fellum og Vesturöræfi. Í skýrslu um eignir Valþjófsstaðar, dags.
12. júní 1867, er afrétt Undir Fellum talin til ítaka kirkjunnar. Þess er næst getið í
sóknarlýsingu Péturs Jónssonar, prests á Valþjófsstað, frá árinu 1873 en þar segir að
heiðin fyrir innan byggðina sé afréttur og tilheyri sérhvers landstærð. Þar fyrir innan
taki við ,,Fellnaafrétt sem Valþjófstaðarkirkja á. Í hana reka engir vissir búendur,
heldur fer það eftir því sem best þykir henta í hvert skipti.“ Þá segir í sóknarlýsingu
Þorvaldar Ásgeirssonar á Hofteigssókn frá árinu 1874 að á sóknarmörkum ,,liggi
saman tvær afréttar, Fellnaafrétt sunnar og Vesturöræfa vestar sem báðar eru eign
Valþjófsstaðarkirkju“. Einnig segir í gerðabók fasteignamats Norður-Múlasýslu
1916-1918 að afréttarlandið Fell fylgi Valþjófsstað og árið 1954 lýsir biskup Íslands
landi undir Kleif, eða Fellnaafrétti, sem ítaki Valþjófsstaðarkirkju.
Yngri heimildir bera einnig með sér að landsvæðið Undir Fellum hefur verið í
afréttarnotum jarðeigenda í Fljótsdal undir stjórn sveitarfélagsins fram á þennan dag.
Ekki liggur fyrir lögformleg lýsing á afréttarsvæðinu Undir Fellum. Elsta
heimildin um afmörkun þess er tillaga hreppstjóra Fljótsdalshrepps og meðráðamanna
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hans um gangnamörk, dags. 18. desember 1864. Þar segir að afrétturinn markist af
,,Bessastaða á norður að Gilsárvötnum síðan ráða þaug, enn frá þeim beina línu að
Aðalbolsveigji þá ræður hann norður að Þorirstaðakvísl síðan hún inn í drag það sem
liggur, inn með öldu þeirri sem er inn og suður af þræla hálsi, þaðan beint inni
laugarárdrag og svo inn með því að austan beint i grábergshnúk, þaðan vestur í
grjótárdrag, og svo inn alla sanda fyrir austan hnúka, alt að Jökulkvisl þá ræður hún
að innan suður að vatni því, er hún fellur úr við Jökulinn, enn þaðan ræður jökullinn
að Jökulsá og hún úr því út að agsará.“ Lýsing á afréttinum í byggðasögunni Sveitir
og jarðir í Múlaþingi, II. bindi frá árinu 1975, og í bókinni Göngur og réttir, V. bindi
frá árinu 1987, eru efnislega á sama veg.
Samkvæmt framangreindu benda heimildir til þess að hluti þess landsvæðis
sem afmarkað er í landamerkjabréfi Valþjófsstaðarkirkjueignar tilheyri afréttinum
Undir Fellum. Afmörkun á aðliggjandi afréttarsvæðum, þ.e. Rana og Vesturöræfum, í
heimildum er að meginstefnu til í samræmi við framangreinda lýsingu frá 1864, sbr.
þá kafla sem hér fara á eftir. Að norðanverðu afmarkast afréttarsvæði þetta í
megindráttum af Bessastaðaá til norðurs, Gilsárvötnum til vesturs og heimalandi
Valþjófsstaðar, Þuríðarstöðum, Egilsstöðum og Kleif til austurs. Þess skal getið hér að
í kröfugerð Fljótsdalshrepps um afréttarnýtingu að viðurkenndum beinum eignarrétti
Valþjófsstaðar, Undir Fellum ásamt Vesturöræfum og Rana utan lands
Skriðuklausturs er ekki greint á milli afréttanna þriggja með sérstökum
merkjalýsingum. Að því er varðar afmörkun heildarsvæðisins til norðausturs, þ.e. á
milli merkja við Skriðuklaustursland og Jökulsár í Fljótsdal, er miðað við fjallsbrún,
farið inn með brúninni, síðan aftur inn á heiðina og með landamerkjum jarða í
Norðurdal að Öxará.
Um nánari afmörkun á heimalandi Valþjófsstaðar, og þar með norðanverð
austurmerki Undir Fellum, er fjallað í kafla 6.4.4. og komist að þeirri niðurstöðu að
merki heimalands Valþjófsstaðar gagnvart afréttinum Undir Fellum liggi a.m.k. ekki
vestar en krafa ríkisins um þjóðlendu miðar við en hún er dregin úr ósi Hólmavatns í
stefnu á Svartöldu til suðvesturs og úr sama ósi til norðvesturs í stefnu á merkjavörðu
í Miðheiðarhálsi.
Tekið skal fram að hér er ekki tekin afstaða til eignarréttarlegrar stöðu lands
Undir Fellum, sjá kafla 6.4.8.
6.4.6. „Rani“
Hér verður fjallað um afréttarsvæði það innan merkja Valþjófsstaðarkirkjueignar sem
nefnt er „Rani“ og liggur á miðri Fljótsdalsheiði. Austan þess er afréttarsvæðið Undir
Fellum og vestan megin eru jarðirnar Vaðbrekka, Aðalból og afréttarsvæðið
Vesturöræfi þegar sunnar dregur. Til norðurs teygir Rani sig inn fyrir landamerkjabréf
Skriðuklausturs, sjá nánar í kafla 6.3.
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Í kafla 6.4.3. er rakinn fjöldi heimilda frá 16. öld og síðar sem lýsa rétti
Valþjófsstaðar til landsvæðisins á milli Jökulsár á Jökuldal, Jökulsár í Fljótsdal og
Vatnajökuls og það þá eftir atvikum kallað öræfi eða afréttarland. Jafnframt er því lýst
í kafla 6.4.4. að þær lýsingar norðurmerkja Valþjófsstaðar sem ná alla leið vestur að
Jökulsá á Jökuldal geri ráð fyrir að sunnan merkja séu bæði öræfi eða afréttir
Valþjófsstaðar og heimaland staðarins.
„Ranaafréttar“ er fyrst sérstaklega getið í vitnisburði, dags. 18. mars 1679.
Segir þar að afrétturinn tilheyri Skriðuklaustri en hafi verið ,,afriett allra
fliótsdalsmanna“. Í lögfestu Valþjófsstaðar frá 1840 fyrirbýður séra Stefán Árnason
upprekstur fjár á ,,Rana Afrétt og Fliotsdals heidi sem liggr fyrir framan [...] Landa
merki millum Skriduklausturs og Valþiófsstadar“, nema með hans leyfi eða samþykki
eða ábúanda Skriðuklausturs. Í sóknarlýsingu séra Stefáns frá árinu 1840-1841 segir
að Ranaafréttur tilheyri Skriðuklaustri en sé brúkaður af Fljótsdælingum einum. Í
sóknarlýsingu Hofteigssóknar frá 1874 segir að Fljótsdælingar og Fellnamenn hafi átt
upprekstur fyrir norðan Miðheiði (Fljótsdalsheiði), einkum á Ranaafrétt og tilheyri
Skriðuklaustri og Valþjófsstað. Einnig segir í gerðabók fasteignamats frá 1916–1918
að Valþjófsstað fylgi 1/3 hluti Rana og árið 1954 lýsir biskup Íslands þriðjungi af
Ranaafrétt sem ítaki Valþjófsstaðarkirkju. Yngri heimildir bera einnig með sér að
Rani hefur verið í afréttarnotum jarðeigenda í Fljótsdal undir stjórn sveitarfélagsins
fram á þennan dag.
Ekki liggur fyrir lögformleg afmörkun á afréttarsvæðinu Rana. Örnefnið Rani
virðist fyrst hafa verið notað um það svæði sem liggur milli Eyvindarfjalla og
Hölknár, sbr. framangreindan vitnisburð frá 1679. Síðar var farið að nota það yfir mun
stærra svæði. Þannig segir í tillögu hreppstjóra Fljótsdalshrepps og meðráðamanna
hans um gangnamörk, dags. 18. desember 1864, að afrétturinn markist af
Eiríksstaðavegi ,,norður að Eivindará að austan frá Eyrikstaðaveigi innað
Gilsárvötnum og þaug ráði svo beint inn að Aðalbólsveigji síðan ræður hann norður
að Þórirstaðakvísl, - þá ræður hún innað drægi því sem liggur innog suður af
þrælahálsi, og þaðan beint innað laugarárdrægi, og með því að norðan beina leið í
grábergshnúk, þaðan norður í höltná og ræður hún úr því útí Jökulsá“. Í sóknarlýsingu
Hofteigsprestakalls frá 1874 segir að Ranaafréttur hafi ,,á fáum árum orðið óbyggt
land sem náði yfir þvera Fljótsdalsheiði ofan á móts við Eiríksstaði“. Yngri lýsingar á
afréttinum er meðal annars að finna í bókinni Göngur og réttir, V. bindi frá árinu
1987, og byggðasögunni Sveitir og jarðir í Múlaþingi, II. bindi frá árinu 1975. Þær
eru að meginstefnu í samræmi við afréttarlýsingu hreppstjórans.
Samkvæmt framangreindu benda heimildir til þess að hluti þess landsvæðis
sem afmarkað er í landamerkjabréfi Valþjófsstaðarkirkjueignar tilheyri afréttinum
Rana. Afmörkun á aðliggjandi afréttarsvæðum, þ.e. Undir Fellum og Vesturöræfum, í
heimildum er að meginstefnu til í samræmi við framangreinda lýsingu frá 1864, sbr.
kafla 6.4.5 og 6.4.7, enda þótt um nokkra skörun sé að ræða. Að norðvestanverðu,
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gagnvart jörðunum Aðalbóli og Vaðbrekku, afmarkast afréttarsvæði þetta óumdeilt af
Hölkná.
Tekið skal fram að hér er ekki tekin afstaða til eignarréttarlegrar stöðu Rana,
sjá kafla 6.4.8.
6.4.7. Vesturöræfi
Hér verður fjallað um afréttarsvæði það, innan merkja Valþjófsstaðarkirkjueignar,
sem nefnt er Vesturöræfi og liggur á vestanverðri Fljótsdalsheiði, sunnan jarðarinnar
Aðalbóls. Til vesturs er Jökulsá á Jökuldal, til austurs afréttarsvæðið Rani og Undir
Fellum þegar sunnar dregur. Til suðurs er Vatnajökull.
Í kafla 6.4.3. er rakinn fjöldi heimilda frá 16. öld og síðar sem lýsa rétti
Valþjófsstaðar til landsvæðisins á milli Jökulsár á Jökuldal, Jökulsár í Fljótsdal og
Vatnajökuls og það þá eftir atvikum kallað öræfi eða afréttarland. Jafnframt er því lýst
í kafla 6.4.4. að þær lýsingar norðurmerkja Valþjófsstaðar sem ná alla leið vestur að
Jökulsá á Jökuldal geri ráð fyrir að sunnan merkja séu bæði öræfi eða afréttir
Valþjófsstaðar og heimaland staðarins.
Elsta heimildin sem fjallar sérstaklega um rétt Valþjófsstaðar til þess hluta
Fljótsdalsheiðar sem hér er til umfjöllunar er vitnisburður frá 1491. Þar og í mörgum
síðari heimildum er greint frá því að eigendur Valþjófsstaðar hafi leyft eigendum
Skriðu lambaupprekstur á Maríutungur gegn torfskurði í Skriðu. Maríutungur eru
staðsettar innst á því landsvæði sem nú er nefnt Vesturöræfi. Það nafn virðist fyrst
koma fyrir í byggingarbréfi Jóns Andréssonar fyrir Vaðbrekku sem
Valþjófsstaðarprestur gaf út 24. september 1824. Þar er áskilið að hann ásamt
bóndanum á Aðalbóli leiti grenja, fyrir utan þau sem vera kynnu og verða í þeirra
ábýlislöndum, á svokölluðum Vesturöræfum. Fyndust grenlægjur átti að tilkynna það
viðkomandi hreppstjóra eða sjá um, á kostnað hreppsins, að grenin yrðu unnin. Næst
er getið um Vesturöræfi í sóknarlýsingu Stefáns Árnasonar frá árinu 1840–1841. Segir
þar að afrétturinn Vesturöræfi tilheyri Valþjófsstað og sé brúkaður af Fljótsdælingum
einum. Í jarðatali Johnsens frá árinu 1847 kemur fram að Valþjófsstaðarkirkja eigi tvö
afréttarlönd milli Jökulsánna í Fljótsdal og á Jökuldal og árlega ,,brúkuð til skiptis
fyrir hérum 1.500 fjár og er þar nokkur grastekja“. Öruggt má telja að hér sé átt við
afréttina Undir Fellum og Vesturöræfi. Í skýrslu um eignir Valþjófsstaðar, dags. 12.
júní 1867, er Vesturöræfa getið meðal ítaka kirkjunnar. Í sóknarlýsingu
Hofteigsstaðaprestakalls frá 1874, sem áður er nefnd, segir að afrétturinn Vesturöræfi
sé í eign Valþjófsstaðar. Loks kemur fram í gerðabók fasteignamats NorðurMúlasýslu 1916–1918 að afréttarlandið Vesturöræfi fylgi Valþjófsstað. Yngri
heimildir bera einnig með sér að Vesturöræfi hafi verið í afréttarnotum jarða í
Fljótsdal auk Vaðbrekku og Aðalbóls í Hrafnkelsdal, undir stjórn sveitarfélagsins
fram á þennan dag.
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Ekki liggur fyrir lögformleg afmörkun á afréttarsvæðinu Vesturöræfum. Í
sóknarlýsingu Valþjófsstaðar 1840–1841 segir að Vesturöræfi gangi fram af
Hrafnkelsdal. Í sóknarlýsingu Þorvaldar Ásgeirssonar á Hofsteigsprestakalli 1874 eru
gangnamörk Fellnaafréttar og Vesturöræfa sögð vera Miðheiðarháls ,,suðvestur á
Grjótárhnjúka, þaðan sömu stefnu í Sauðárhnjúk, þaðan í Fitjahnjúk og þaðan í
Vatnajökulsbrún“. Fyrsta heildstæða afmörkunin á Vesturöræfum kemur fram í
bókinni Göngur og réttir V frá árinu 1987 og er hún á þessa leið:
[...] frá Hnitarsporði við Jökulsá á Dal um Búrfell utanvert, þvert yfir
Hrafnkelsdal inni undir Tungusporði, um Kálfafell að Hölkná. Að austan eru
þau mörkuð af Rananum svo langt inn, sem hann tekur, en þar fyrir innan af
innri hluta afréttarinnar „Undir Fellum“, sem einnig liggur að Rananum að
austan.
Að vestan afmarkast Vesturöræfi af Jökulsá á Dal frá Hnitarsporði til upptaka
hennar undan Brúarjökli.

Í sömu bók lýsir Aðalsteinn Aðalsteinsson austurmörkum Vesturöræfa með
nákvæmari hætti og segir þau vera ,,austan af Hölkná, Snæfelli, Þjófahnúkum og
Litla-Snæfelli sem er innsti hnúkurinn í röðinni inn frá Snæfelli. Þá er Vatnajökull
suðurmörk“. Í kröfugerð ábúenda Aðalbóls og eiganda Vaðbrekku vegna Vesturöræfa
eru mörkin sögð ,,upp með Hölkná allt að upptökum í Snæfelli, og inn að jökli. Í
varakröfu Valþjófsstaðar eru mörkin hins vegar tilgreind frá Maríutungum á móts við
Hátungu, þaðan í Snæfell og þaðan í Þrælaháls“.
Samkvæmt framangreindu benda heimildir til þess að hluti þess landsvæðis
sem afmarkað er í landamerkjabréfi Valþjófsstaðarkirkjueignar tilheyri afréttinum
Vesturöræfum. Austurmörk Vesturöræfa skarast við aðliggjandi afréttarsvæði, sbr.
heimildir, framangreinda kröfugerð málsaðila og umfjöllun um Rana og Undir
Fellum. Norðurmörk gagnvart jörðinni Aðalbóli liggja hins vegar óumdeilt frá Jökulsá
á Jökuldal um Búrfell utanvert, þvert yfir Hrafnkelsdal inni undir Tungusporði, um
Kálfafell að Hölkná. Er þá miðað við farveg Jökulsár á Jökuldal eins og hann var fyrir
gerð Hálslóns og stíflna Kárahnjúkavirkjunar. Af hálfu íslenska ríkisins er afmörkun
þjóðlendukröfusvæðis gagnvart eignarlandi Aðalbóls þó miðuð við þá kvísl Hölknár
sem rennur vestar og nær Kálffelli, en ekki meginána nokkru austar, svo sem aðrir
málsaðilar gera.
Tekið skal fram að hér er ekki tekin afstaða til eignarréttarlegrar stöðu
Vesturöræfa, sjá kafla 6.4.8.
6.4.8. Niðurstaða
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gerð „Landamerkjalýsing
Valþjófsstaðarkirkjueignar, þ.e. heimastaðarins og undirliggjandi jarða með
Hrafnkelsdal og öræfum öllum“. Skjalið var þinglesið 8. júní 1885 og innfært í
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landamerkjabók sýslumanns. Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir þeirri
niðurstöðu Hæstaréttar að landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því
að um eignarland sé að ræða en hins vegar verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega,
sjá nánar í kafla 6.1.1. Með því að gera landamerkjabréf hafi menn ekki getað einhliða
aukið við land sitt eða annan rétt. Frá upphafi Íslandsbyggðar helguðu menn sér ekki
eingöngu ákveðin landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig ítök,
afrétti og öll önnur réttindi sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra.
Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda við merkjum
réttindanna, hvers eðlis sem þau voru. Ber um þetta efni sérstaklega að vísa til dóms
Hæstaréttar 5. október 2006 í máli nr. 67/2006.
Af heimildum er ljóst að afréttarsvæðin Undir Fellum, Rani og Vesturöræfi
taka við þar sem „heimalandi“ sleppir. Þegar þeirra er getið í skriflegum heimildum er
það fyrst og fremst tengt upprekstri og afréttarnotum. Gerður er greinarmunur á þeim
og heimalandi með því að þau eru jafnan tiltekin sérstaklega og þess getið að
Valþjófsstaður eigi þar afrétt, hlunnindi eða ítak. Umfjöllun um þau bendir þannig til
að um sé að ræða kirkjuafrétt í þeim skilningi að Valþjófsstaðarkirkja hafi átt þar
óbein eignarréttindi, sbr. m.a. lögfestu kirkjunnar frá 1794 og landamerkjabréf frá
1885.
Engin gögn liggja fyrir um að fyrir gildistöku þjóðlendulaga hafi þessi
landsvæði nokkurn tíma verið nýtt til annars en sumarbeitar og e.t.v. annarra
takmarkaðra nota. Staðhættir og fjarlægð frá byggð styðja þá niðurstöðu en
landsvæðið liggur í um 600 m hæð yfir sjávarmáli og rís hæst við Snæfell í 1833 m.
Fjallskil hafa verið á hendi sveitarfélags, landsvæðið er ekki afgirt og þangað hefur
búfénaður leitað frá öðrum jörðum án hindrana. Svör hreppstjóra Fljótsdalshrepps og
Jökuldalshrepps frá árinu 1920 við fyrirspurn sýslumanns Múlasýslu samrýmast
þessu.
Að því er varðar greiðslu felligjalda hreindýra til eiganda Valþjófsstaðar telur
óbyggðanefnd að slíkar greiðslur séu í samræmi við þann rétt sem afréttareign veitir.
Um hreindýraveiðar er fjallað sérstaklega í 14. gr. laga um vernd, friðun og veiðar á
villtum fuglum og villtum spendýrum, nr. 64/1994. Meginreglu laganna er hins vegar
að finna í 8. gr. þar sem segir að öllum íslenskum ríkisborgurum, svo og erlendum
ríkisborgurum með lögheimili hér á landi, séu dýraveiðar heimilar í almenningum og
á afréttum utan landareigna lögbýla „enda geti enginn sannað eignarrétt sinn til
þeirra“. Með setningu laga nr. 64/1994, sbr. áður lög nr. 63/1954 um fuglaveiðar og
fuglafriðun, voru reglur um dýraveiðar á afréttum rýmkaðar frá því sem áður gilti.
Réttur sem áður var bundinn við þá sem afréttur heyrði til, sbr. tilskipun um veiði á
Íslandi frá 20. júní 1849, náði nú til mun stærri hóps. Fyrirvari 8. gr. um sönnuð
eignarréttindi, sbr. einnig lög nr. 63/1954 áður, tekur mið af þeirri óvissu um
eignarréttarlega stöðu afrétta og almenninga sem fyrir hendi var á þeim tíma. Eftir
gildistöku þjóðlendulaga hefur sú staða verið að skýrast, með þeim dómum og
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úrskurðum sem fyrir liggja. Ljóst er orðið að til eru þjóðlendur þar sem sérstaklega
hefur verið sýnt fram á „afréttareign“ einnar eða fleiri jarða.
Ákvæði 14. gr. um hreindýraveiðar er þannig undantekning frá meginreglunni
með því að um hreindýraveiðar fer eftir sérstökum reglum. Þar gildir m.a. reglugerð
um skiptingu arðs af hreindýraveiðum, nr. 487/2003. Í henni kemur hugtakið afréttur
hvergi fyrir og einungis fjallað um jarðir í því sambandi. Óbyggðanefnd telur að
ákvæði reglugerðarinnar beri að skýra með hliðsjón af 8. gr. laga nr. 64/1994, forsögu
þess og þeirra úrlausna á grundvelli þjóðlendulaga sem nú liggja fyrir. Telja verður að
þau tilvik þegar sérstaklega hefur verið sýnt fram á „afréttareign“ einnar eða fleiri
jarða í þjóðlendu falli undir áðurnefndan fyrirvara 8. gr. Þar tilheyri því veiðirétturinn
þeim sem afréttur heyrir til. Af framangreindu leiðir að í afréttareigninni felst réttur til
arðs af hreindýraveiðum á viðkomandi landi. Um afrétti heilla sveitarfélaga, eða
svokallaða samnotaafrétti, liggur hins vegar til grundvallar að nýting hefur snemma
verið heimiluð með lögum og stýrt af opinberum aðilum. Framangreindri rýmkun á
veiðirétti sýnist einmitt ætlað að ná til þeirra.
Ekkert liggur fyrir um hvernig Valþjófsstaður er kominn að rétti til þeirra
landsvæða sem hér hefur verið fjallað um. Óbyggðanefnd telur hvorki hægt að útiloka
að þau séu að einhverju leyti innan upphaflegs landnáms né að þau hafi upphaflega
verið samnotaafréttir jarða á svæðinu en síðar komist undir Valþjófsstað. Í máli þessu
er þannig ekki sýnt fram á annað en réttur til umræddra afréttarsvæða hafi orðið til á
þann veg að þau hafi verið tekin til sumarbeitar fyrir búpening og ef til vill annarrar
takmarkaðrar notkunar. Um afréttarnotkun og fjallskil voru snemma settar opinberar
reglur sem sveitarstjórnum var falið að annast framkvæmd á.
Samkvæmt framangreindu er það niðurstaða óbyggðanefndar að land innan
lýsingar í landamerkjabréfi Valþjófsstaðarkirkjueignar hafi mismunandi
eignarréttarlega stöðu, heimalandið eignarland en umrædd þrjú afréttarsvæði
þjóðlenda, í afréttareign Valþjófsstaðar. Þar sem afréttareignin tilheyrir Valþjófsstað í
öllum tilvikum er ekki þörf á að afmarka afréttarsvæðin innbyrðis. Að því er varðar
afréttarnýtingu annarra jarða á þessum sömu svæðum verður að skilja málatilbúnað
Fljótsdalshrepps þannig að litið sé svo á að þau séu í eigu Valþjófsstaðar að því leyti
sem þau eru þar innan merkja. Hið sama gildir um kröfur eiganda Vaðbrekku og
ábúenda Aðalbóls að því er varðar Vesturöræfi. Afréttarnýting annarra jarða hafi
þannig farið fram í skjóli eignarréttinda Valþjófsstaðar og með samkomulagi aðila.
Með hliðsjón af framangreindri niðurstöðu um afréttareign Valþjófsstaðar verður ekki
talið að þessar kröfur þarfnist frekari umfjöllunar.
Eftir er þá að leysa úr því hver séu mörk eignarlands og þjóðlendu. Eins og
áður var rakið er mörkum ,,heimalands“ Valþjófsstaðarkirkjueignar gagnvart
afréttarlandi jarðarinnar ekki nákvæmlega lýst í heimildum. Með hliðsjón af
merkjalýsingum Valþjófsstaðar, afréttarlýsingum og staðháttum telur óbyggðanefnd
þó ljóst að þau liggi ekki vestar en þjóðlendukröfulína íslenska ríkisins. Með hliðsjón
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af dómum Hæstaréttar frá 6. september 2005 í máli nr. 367/2005 og 16. maí 2007 í
máli nr. 571/2006 getur ekki komið til álita hvort þau liggi austar. Verður því
kröfulína íslenska ríkisins lögð til grundvallar um mörk eignarlands og þjóðlendu.
Ljóst er að einstakir hlutar þess svæðis sem hér hefur verið fjallað um og talið
þjóðlenda í afréttareign eigenda Valþjófsstaðar eru misjafnlega fallnir til beitar.
Beitarsvæði taka þó breytingum auk þess sem þau eru ekki endilega samfelld. Land
það sem hér er til umfjöllunar verður því talið falla undir skilgreininguna „landsvæði
[...] sem að staðaldri hefur verið notað til sumarbeitar fyrir búfé“, sbr. 1. gr. laga nr.
58/1998. Að því leyti sem þetta landsvæði liggur að jökli telur óbyggðanefnd ljóst að
ákvarða þurfi mörk þess til frambúðar, sbr. b-lið 7. gr. l. nr. 58/1998. Með hliðsjón af
því að hér er um einhliða ákvörðun afréttarmarka að ræða en ekki mörk tveggja afrétta
eða afréttar og eignarlands telur óbyggðanefnd þó fullnægjandi að miða einfaldlega
og án nánari afmörkunar við jaðar jökulsins eins og hann var við gildistöku laga nr.
58/1998, sbr. 3. mgr. 1. gr. laganna. Ekki verður séð að frekari rannsókn á þessu atriði
hafi hagnýta þýðingu í þessu sambandi enda er eingöngu um beitarréttindi að ræða
sem ráðast af gróðurfari og hefur ekki þýðingu í öðru sambandi.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á það af hálfu eiganda
Valþjófsstaðar að afréttarsvæðin Vesturöræfi, Rani og Undir Fellum, þ.e. land á
þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins innan landamerkja „Valþjófsstaðarkirkjueignar“, sé eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum hætti. Eins
og notkun landsins hefur verið háttað hefur ekki heldur verið sýnt fram á að
eignarhefð hafi verið unnin á því. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar
niðurstöðu að framangreint svæði sé þjóðlenda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að landsvæði það sem afmarkað er hér á
eftir, þ.e. Vesturöræfi ásamt þeim hlutum Rana og Undir Fellum sem eru innan
merkja „Valþjófsstaðarkirkjueignar“, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig
a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Að vestan ræður hinn forni farvegur Jökulsár á Jökuldal þar til kemur
að suðurmörkum Aðalbóls, þ.e. línu sem dregin er yfir Búrfell utanvert,
þvert yfir Hrafnkelsdal inni undir Tungusporði, um Kálfafell í Hölkná.
Ræður sú á merkjum þar til hún kemur niður í Jökulsá á Jökuldal. Frá
þeim stað er dregin lína í suðaustur að stórum steini sem stendur utan
til á ytra Eyvindarfjalli. Þaðan er dregin lína til austurs, í stefnu á
merkigarð við Jökulsá, og fer hún saman við kröfulínu gagnaðila
ríkisins í máli þessu. Þar sem lína þessi sker línu sem dregin úr ósi
Hólmavatns í innri merkjavörðu í Miðheiðarhálsi er hornmark. Frá því
hornmarki er dregin lína í ós Hólmavatns og að Svartöldu austan
Langavatns. Þaðan er farið í Axará og henni fylgt austur í Jökulsá í
Fljótsdal sem ræður merkjum þar til komið er að upptökum hennar í
Vatnajökli. Þaðan ræður jökuljaðarinn þar til komið er að upptökum
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Jökulsár á Jökuldal. Að því leyti sem fylgt er jökuljaðri er miðað við
stöðu jökuls eins og hann var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998,
sbr. 22. gr. þjóðll.
Sama landsvæði er í afréttareign eiganda Valþjófsstaðar, sbr. 2. mgr. 5. gr. og
c-lið 7. gr. sömu laga.
Hluti þess svæðis sem hér hefur verið lýst þjóðlenda og í afréttareign
Valþjófsstaðar er háður sérstökum eignarréttarlegum takmörkunum samkvæmt lögum
um náttúruvernd, nr. 44/1999, sbr. náttúruminjaskrá og auglýsingu nr. 181/2003.
6.5. Múli (Glúmsstaðir, Glúmsstaðasel og Þorgerðarstaðir)
6.5.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig
hafa verið gerðar kröfur til sem eignarlands Glúmsstaðasels, Glúmsstaða og
Þorgerðarstaða, í aðskildum hlutum, og jafnframt, að hluta,sem afnotasvæðis
Glúmsstaðasels og jarða í Fljótsdal.
Nánar tiltekið hefur íslenska ríkið gert þjóðlendukröfu til þess lands sem liggur
sunnan við línu sem dregin er frá ármótum Kelduár og Innri-Sauðár (punktur 5) á
móti Grasnesi, þaðan beint yfir Tungná og í Þverfell (6), síðan í Stórahnjúk (7) og
þaðan í Ytri-Sníkilsá við 400 m hæðarlínu (8), síðan í ármótin við Jökulsá (9), sbr.
kafla 3.1.1. Á móti hafa þinglýstir eigendur Glúmsstaðasels og Glúmsstaða gert kröfu
um beinan eignarrétt að vestari hluta svæðisins, hinir fyrrnefndu að norðanverðu og
hinir síðarnefndu að sunnanverðu, og eigendur Þorgerðarstaða gert aðalkröfu um
beinan eignarrétt að eystri hluta þess. Varakröfulína vegna Þorgerðarstaða í því
sambandi liggur norðar en aðalkröfulína. Þá krefjast eigendur Glúmsstaða og
Þorgerðarstaða þess til vara að viðurkenndur verði fullkominn afnotaréttur þeirra að
þeim hlutum umræddra landsvæða sem úrskurðaðir kunni að verða þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ.á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Einnig hefur eigandi Glúmsstaðasels gert kröfu um að viðurkenndur verði
fullkominn afnotaréttur hans á „landi á Múlanum fyrir sunnan Glúmsstaðasel“ sem
kunni að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að
fornu og nýju, þ.á m. upprekstrar-, beitar- og námuréttur ásamt veiði í vötnum. Loks
er þess krafist af hálfu Fljótsdalshrepps að viðurkenndur verði réttur jarða í Fljótsdals
til afréttarnýtingar lands á Múla, bæði að vestan- og austanverðu, þ.á m. upprekstrarog beitarréttar ásamt veiði í vötnum. Kröfum þessum er nánar lýst í köflum 3.8.-3.11.
Landsvæði það sem hér um ræðir er háslétta í um 650 m hæð yfir sjávarmáli
en syðst mætir land jökli í um 900 m hæð. Til vesturs er afréttarlandið Undir Fellum
og til norðurs liggur óumdeilt eignarland jarðanna Þorgerðarstaða, Glúmsstaðasels og
Glúmsstaða. Fyrstnefnda jörðin er við Kelduá en hinar tvær við Jökulsá í Fljótsdal.
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Þessar ár renna saman framan við nyrsta hluta þess sem nefnt hefur verið Múli,
norðan og utan við þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins. Til austurs eru Suðurfell
(Kiðufell) en Vatnajökull til suðurs. Frá ármótum Jökulsár í Fljótsdal og YtriSníkilsár og suður í jökul eru u.þ.b. 26 km í beinni loftlínu.
Nær samfelld gróðurþekja er allt frá byggð og dölum inn á hálendi að jöklum.
Uppblástur er óvíða að finna nema á hæstu ásum og öldum. Á Eyjabökkum, inn undir
Vatnajökli, eru flóar og mýrar en einnig þurrlendisgróður með mólendi þar sem hallar
að árfarvegum. Eyjabakkasléttan er í um 650 m hæð yfir sjávarmáli.
Gera má ráð fyrir að við landnám hafi jarðvegs- og gróðurþekja á þessu svæði
náð talsvert hærra yfir sjó en síðar varð, jafnvel svo að nemi 100–200 metrum.
Fullvíst má telja að víða hafi land blásið upp og gróður eyðst frá landnámi auk svæða
sem farið hafa undir jökul. Leiddar hafa verið að því líkur að drjúgur hluti hins
svokallaða Hrauns hafi fyrstu aldir eftir landnám verið þakinn jarðvegi og samfelldum
gróðri í allt að 800 m hæð.
6.5.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er því haldið fram að af frásögnum
Landnámu verði ekki ráðið að landsvæði þetta hafi verið numið. Eftir landnám hafi
lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum
svæðum fjölgað með tímanum. Byggt er á því að almenningar, eins og þeir hafi verið
skilgreindir fyrir gildistöku þjóðlendulaga, hafi verið það sem nú heitir þjóðlenda.
Byggt er á landamerkjalýsingum Þorgerðarstaða og Glúmsstaðasels að því er varðar
afmörkun Múla til norðurs. Austurmörk svæðisins séu við Kelduá og miðað við
landnámsheimildir sé vart hægt að telja að Kelduá liggi að heimalandi nema þar sem
Þorgerðarstaðadalur endi og öræfin taka við. Vísað er til fyrirkomulags gangna og
þess að á svæðinu séu gerð hefðbundin fjallskil.
Af hálfu eigenda Glúmsstaða, sbr. skjöl nr. 5, 5(3) og 5(5), er því haldið fram
að Glúmsstaðir hafi verið innan landnáms Brynjólfs hins gamla. Því er mótmælt að
óljósar lýsingar Landnámu verði til þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi innan
landamerkja jarðarinnar verði dregin í efa. Glúmsstaðir séu önnur tveggja jarða í
Fljótsdal sem aldrei hafi komist í eigu kirkjustofnana og land jarðarinnar hafi náð allt
til Vatnajökuls í suðri. Glúmsstaðaseli hafi verið skipt úr landi Glúmsstaða og myndi
því eins konar eyland í hinu forna landi Glúmsstaða en sérstakt landamerkjabréf hafi
ekki verið gert fyrir landinu sunnan Glúmsstaðasels. Einnig er vísað til sýslu- og
sóknarlýsingar frá 1840–1841 og síðar um að Glúmsstaðir eigi afréttarland á
Múlanum fast fram að jökli. Eigendur Glúmsstaða hafi frá öndverðu séð um fjallskil
af Múlanum. Eignarréttur landeiganda njóti verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar og 1.
viðauka 1. gr. laga nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. Ekki megi leggja
svo þunga sönnunarbyrði á landeigendur að þeim sé ómögulegt að mæta henni, sbr.
meðalhófsreglu stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Þannig verði landeiganda ekki gert að
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sanna eignatöku að fornu innan merkja sinnar jarðar og rekja framsal þeirra
eignarréttinda óskertra fram á okkar daga. Landamerkjabréf sé oftast eina gagnið sem
landeigendur hafi undir höndum sem sanni beinan eignarrétt þeirra. Þá er vísað til
hefðar enda hafi landeigendur byggt landið og nýtt, langt umfram óskertan
hefðartíma. Eigendur Glúmsstaða hafi fengið greidd felligjöld af hreindýrum sem
felld hafi verið á landi sem þjóðlendukröfur hafi verið gerðar í. Slík gjöld skuli greidd
ábúanda eða umráðamanni jarðar skv. lögum nr. 64/1994 og reglugerð nr. 487/2003.
Með því, sem og öðrum athöfnum sínum áratugum og jafnvel öldum saman, hafi ríkið
vakið hjá eigendum jarðarinnar réttmætar væntingar til þess að landið sé undirorpið
beinum eignarrétti. Loks er byggt á svarbréfi hreppstjóra Fljótsdalshrepps til
sýslumanns Norður-Múlasýslu, dags. 20. maí 1920, um að í hreppnum væri ekki að
finna neina almenninga eða afréttarland sem ekki sannanlega tilheyrði einhverju býli.
Af hálfu eigenda Glúmsstaðasels, sbr. skjöl nr. 5(5), 6 og 6(3), er vísað til
landamerkjabréfs Glúmsstaðasels frá 1885. Jörðin sé byggð út úr landi Glúmsstaða og
innan landnáms á þessu svæði. Því er mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu verði til
þess að fumstofnun eignarréttar yfir landi innan landamerkja jarðarinnar verði dregnar
í efa. Byggt sé á eignarheimildum sem eigi grundvöll í landamerkjalögum og
landeigandi hafi athugasemdalausa og þinglýsta eignarheimild fyrir landi sínu.
Samkvæmt landamerkjalögum sé opinberum aðilum falið að ganga úr skugga um að
lýsingar landamerkjabréfa séu réttar að formi og efni. Það styðji þá meginreglu
íslensks réttar að athugasemdalausri landamerkjalýsingu jarðar verði ekki hnekkt
nema óyggjandi sönnunargögn liggi því til grundvallar. Sönnunarbyrðin hvíli þannig á
íslenska ríkinu, sbr. einnig meðalhófsreglu stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Eignarréttur
landeiganda njóti verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar og 1. viðauka 1. gr. laga nr.
62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. Einnig er byggt á því að íslenska ríkið hafi
margsinnis beint og óbeint viðurkennt fullkominn eignarrétt innan lýstra merkja.
Eigendur jarðarinnar hafi því í gegnum tíðina haft réttmætar ástæður til að ætla að
landið væri undirorpið fullkomnum eignarrétti. Einnig er vísað til hefðar. Loks er
byggt á svarbréfi hreppstjóra Fljótsdalshrepps til sýslumanns Norður-Múlasýslu, dags.
20. maí 1920, um að í hreppnum væri ekki að finna neina almenninga eða afréttarland
sem ekki sannanlega tilheyrði einhverju býli.
Af hálfu eigenda Þorgerðarstaða, sbr. skjöl nr. 9, 9(6), og 5(5), er því haldið
fram að Þorgerðarstaðir hafi verið innan landnáms Brynjólfs hins gamla. Því er
mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu verði til þess að frumstofnun eignarréttar yfir
landi innan landamerkja jarðarinnar verði dregin í efa. Til stuðnings aðalkröfu, um
eignarland suður að Vatnajökli, er vísað til handrits er ber heitið ,,Uppteiknan yfir
Valþjófsstaðakirkjueignir og ítök“ frá 19. öld. Þar segi svo um afréttarland kirkjunnar
fyrir sunnan Þorgerðarstaði: „Múlaland allt að austanverðu frá Tunguá á móts við
Grasanes, eður fram til jökla.“ Það bendi til beins eignarréttar á Múlanum allt suður til
jökla að ábúendur Þorgerðarstaða hafi frá öndverðu séð um fjallskil þar á móti
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Glúmsstaðabændum. Til stuðnings varakröfu er vísað til þess að frá öndverðu hafi lög
kveðið á um merkjagerð í það minnsta við aðilaskipti. Samkvæmt landamerkjalögum
sé opinberum aðilum falið að ganga úr skugga um að lýsingar landamerkjabréfa séu
réttar að formi og efni. Það styðji þá meginreglu íslensks réttar að athugasemdalausri
landamerkjalýsingu jarðar verði ekki hnekkt nema óyggjandi sönnunargögn liggi því
til grundvallar. Byggt er á landamerkjabréfi Þorgerðarstaða, dags. 8. júní 1885 og
þingl. 8. júní 1885. Sönnunarbyrðin hvíli þannig á íslenska ríkinu, sbr. einnig
meðalhófsreglu stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Eignarréttur landeiganda njóti verndar
72. gr. stjórnarskrárinnar og 1. viðauka 1. gr. laga nr. 62/1994 um
mannréttindasáttmála Evrópu. Ekki megi leggja svo þunga sönnunarbyrði á
landeigendur að þeim sé ómögulegt að mæta henni, sbr. meðalhófsreglu
stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Þannig verði landeiganda ekki gert að sanna eignatöku
að fornu innan merkja sinnar jarðar og rekja framsal þeirra eignarréttinda óskertra
fram á okkar daga. Landamerkjabréf sé oftast eina gagnið sem landeigendur hafi undir
höndum sem sanni beinan eignarrétt þeirra. Einnig er byggt á því að íslenska ríkið
hafi margsinnis beint og óbeint viðurkennt fullkominn eignarrétt innan lýstra merkja.
Jörðin hafi verið kirkjujörð þar til hún komst í einkaeigu 1930 og réttur innan merkja
samkvæmt landamerkjabréfi hafi þá verið framseldur án þess að getið væri um annað
en um fullkomna eign væri að ræða. Eigendur jarðarinnar hafi því í gegnum tíðina
haft réttmætar ástæður til að ætla að landið væri undirorpið fullkomnum eignarrétti.
Einnig er vísað til hefðar enda hafi landið verið byggt og nýtt langt umfram tilskilinn
hefðartíma. Loks er byggt á svarbréfi hreppstjóra Fljótsdalshrepps til sýslumanns
Norður-Múlasýslu, dags. 20. maí 1920, um að í hreppnum væri ekki að finna neina
almenninga eða afréttarland sem ekki sannanlega tilheyrði einhverju býli.
Af hálfu Fljótsdalshrepps, sbr. skjöl nr. 15, 15(3) og 5(5), er vísað til
vitnisburðar Gizurar Helgasonar frá 31. maí 1552 um ítölu í Staðaröræfi frá
Valþjófsstöðum. Þar komi fram að enginn hafi rekið pening fram af Seljadal
(Þorgerðarstaðadal) utan leyfis Valþjófsstaðar. Þorgerðarstaðir hafi þá verið í eigu
Valþjófsstaðar. Að því er varðar afréttarnýtingu Múlalandsins upp af Glúmsstöðum er
vísað til matsgagna frá 1849 vegna jarðamats. Þar komi fram að jörðin geti miðlað
öðrum afrétt fyrir 400 fjár. Í matsgögnum fyrir jarðamat 1916 komi einnig fram að
jörðin hafi tekjur af upprekstri. Þá sé afréttarnýting Fljótsdælinga í Múlanum í öllu
falli venjuhelguð, sbr. m.a. umfjöllun í bókinni Göngur og réttir. Fljótsdælingar taki
þátt í leitum þar. Afréttarnýting Fljótsdælinga á Múlanum séu eignarréttindi og njóti
sem slík verndar 72. gr. stjskr., sbr. einnig 1. gr. 1. viðauka laga nr. 62/1992 um
mannréttindasáttmála Evrópu. Loks er vísað til þess að málsmeðferð fyrir
óbyggðanefnd lúti ákvæðum stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Með hliðsjón af
meðalhófsreglu 12. gr. laganna sé óheimilt að leggja svo þunga sönnunarbyrði á
eigendur réttinda að þeim sé ómögulegt að mæta þeim. Loks er byggt á svarbréfi
hreppstjóra Fljótsdalshrepps til sýslumanns Norður-Múlasýslu, dags. 20. maí 1920,
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um að í hreppnum væri ekki að finna neina almenninga eða afréttarland sem ekki
sannanlega tilheyrði einhverju býli.
6.5.3. Niðurstaða
Í köflum 5.4., 5.5. og 5.6. hér að framan eru rakin þau gögn málsins sem fjalla um
Glúmsstaði, Glúmsstaðasel, Þorgerðarstaði og Múla, sjá einnig kafla 5.9. um
afréttanot almennt. Gögn þessi eru afrakstur af framlögðum skjölum málsaðila,
skýrslutökum við aðalmeðferð málsins og kerfisbundinni leit á vegum
óbyggðanefndar að frumheimildum um merki, ráðstafanir að eignarrétti og nýtingu
þessa landsvæðis. 212 Af þeim er ótvírætt að við gildistöku þjóðlendulaga hefur Múli
talist til afrétta samkvæmt þeirri eignarréttarlegu flokkun lands sem almennt var
miðað við fram að þeim tíma. 213 Hvort í því hafa falist bein eða óbein eignarréttindi
til landsvæðisins, þ.e. hvort þar er eignarland eða þjóðlenda samkvæmt
skilgreiningum í 1. gr. þjóðlendulaga, er hins vegar atriði sem þarfnast nánari
athugunar.
Kemur þá fyrst til athugunar hvað ráðið verður af þessum heimildum um
afmörkun Múlaafréttar. Að því loknu verður fjallað um eignarréttarlega stöðu
landsvæðisins.
Ekki var gert landamerkjabréf fyrir Múla eftir setningu landamerkjalaga, nr.
5/1882. Afmörkun landsvæðisins verður helst ráðin af landamerkjabréfum jarðanna
Glúmsstaðasels, Glúmsstaða og Þorgerðarstaða, almennum afréttalýsingum, svo sem
tillögum hreppstjóra Fljótsdalshrepps að gangnamörkum 1864, og bókinni Göngur og
réttir V frá árinu 1987 auk heimilda um afmörkun Suðurfells eins og því er lýst í
heimildum um Valþjófsstaðarkirkju.
Verður þá fyrst litið til vesturmerkja Múla þar sem afréttarlandið „Undir
Fellum“ liggur á móti, sbr. kafla 6.3. Samkvæmt tillögum hreppstjóra Fljótsdalshrepps
1864, Göngum og réttum og byggðasögunni Sveitir og jarðir í Múlaþingi miðast
vesturmerki Múla einnig við Jökulsá í Fljótsdal. Það er í samræmi við afmörkun aðila
í máli þessu og heimildir um afmörkun afréttarins „Undir Fellum“, sbr. umfjöllun um
Valþjófsstaðarkirkjuland hér að framan.
Norðurmerki Múlaafréttar eru að vestanverðu gagnvart Glúmsstaðaseli. Í
tillögum hreppstjóra 1864 segir einungis að Jökulsá ráði vesturmerkjum ,,útí bigð“. Í
ritinu Göngur og réttir er ekki heldur að finna aðra lýsingu á norðurmerkjum
afréttarins að þessu leyti en að þau nái að heimalandi Glúmsstaðasels. Samkvæmt
landamerkjabréfi Glúmsstaðasels, dags. og þingl. 8. júní 1885, eru merki til suðurs
dregin úr Jökulsá í Fljótsdal í ,,Sníkilsá og í Stórahnúk, þaðan í Þverfell“. Bréfið er
ekki áritað vegna þessara merkja og ekki kemur fram hvort miða eigi við Ytri- eða
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Sjá nánar í 4. kafla.
Sbr. umfjöllun um hugtakið afréttur í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar.
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Innri-Sníkilsá. Samkvæmt þeim kortagrunni Landmælinga Íslands sem kröfulínur
aðila í máli þessu eru dregnar á liggur Ytri-Sníkilsá nokkru sunnar en Innri-Sníkilsá.
Sé hins vegar litið til Atlaskorta Landmælinga Íslands er þessu öfugt farið. Málsaðilar
miða kröfur sínar við Ytri-Sníkilsá og merkja við hana á umræddu kröfulínukorti, þ.e.
þá Sníkilsána sem sunnar liggur. Í þjóðlendukröfu íslenska ríkisins er þó einungis
miðað við Ytri-Sníkilsá þar til komið er í 400 metra hæð yfir sjávarmáli og þá dregin
lína þaðan og í Stórahnúk. Ekki eru færð fram sérstök rök fyrir því að ánni skuli ekki
fylgt lengra en að greindri hæðarlínu.
Óbyggðanefnd telur heimildir benda til þess að suðurmerki Glúmsstaðasels
miðist við Sníkilsá, þá er sunnar liggur, og aðilar miða við í kröfugerð sinni, frá þeim
stað þar sem hún rennur í Jökulsá í Fljótsdal og allt að upptökum. Þaðan er dregin lína
í Þverfell og Stórahnúk. Samkvæmt því liggur þjóðlendukrafa íslenska ríkisins inn
fyrir merkjalýsingu í landamerkjabréfi Glúmsstaðasels.
Eldri heimildir um merki Glúmsstaðasels liggja ekki fyrir. Fram kemur í
heimildum að Glúmsstaðasel, sem fyrst er getið í heimildum frá miðri 19. öld, hafi
verið byggt frá jörðinni Glúmsstöðum. Sú jörð liggur norðan við Glúmsstaðasel og
um hana má finna heimildir allt frá 14. öld. Engar lýsingar finnast á afmörkun
Glúmsstaða áður en gerð voru tvö landamerkjabréf samdægurs árið 1885, annað fyrir
Glúmsstaði og hitt fyrir Glúmsstaðasel.
Austanverð norðurmerki Múlaafréttar eru gagnvart Þorgerðarstöðum. Í
tillögum hreppstjóra Fljótsdalshrepps að gangnamörkum 1864 er gert ráð fyrir því að
mörk séu ,,að austan Kjeldá, innað sauðá innri“. Samkvæmt því eru merki Múla
gagnvart heimalandi Þorgerðarstaða norðan við þann stað þar sem Innri-Sauðá rennur
í Kelduá. Ármót Innri-Sauðár og Kelduár eru einnig höfð til viðmiðunar í ógleggri
lýsingu í bókinni Göngur og réttir. Samkvæmt landamerkjabréfi Þorgerðarstaða, dags.
6. júní og þingl. 8. júní 1885, ráða Þverfellin merkjum jarðarinnar að norðan
(norðvestan) ,,allt að Tungná fram í Tungufell og fram í Grasanes“. Bréfið var ekki
áritað vegna Múlaafréttar. Í lögfestu Valþjófsstaðar, dags. 12. maí 1840, eru staðnum
eignaðir Þorgerðarstaðir ,,á Austan verdum Múlanum frá Kelduá og uppá svoköllud
Þverfell sem liggia framm eptir Múlanum alt ad Tunguá, svo framm á Tungufell og
framm i Grasanes“. Er merkjalýsing lögfestunnar þannig í samræmi við
landamerkjabréfið.
Samkvæmt framangreindu telur óbyggðanefnd að norðurmerki Múlaafréttar,
gagnvart jörðunum Glúmsstaðaseli að vestanverðu og Þorgerðarstöðum að
austanverðu, miðist við Sníkilsá, þá er sunnar liggur, og aðilar miða við í kröfugerð
sinni, frá þeim stað þar sem hún rennur í Jökulsá í Fljótsdal og allt að upptökum.
Þaðan er dregin lína í Þverfell við Tunguá og þeirri á fylgt fram á Tungufell og síðan
dregin lína fram í Grasanes.
Austan við Múlaafrétt er afréttarlandið Suðurfell, sbr. kafla 6.6. Í tillögu
hreppstjóra Fljótsdalshrepps frá 1864 er miðað við að austurmörk Múlaafréttar séu
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,,Kjeldá, innað sauðá innri á Felli, þaðan suður á öldu þá sem liggur millum
grjótárdals og sauðárdældar, síðan ræður hún innað gjeldinga felli, og þaðann
jökulinn“. Um vesturmörk Suðurfells er miðað við Geldingafell ,,þaðan norður i
grjótár dal, síðan út hann alt að sauð á innri, þaðan ræður Kjeldá út i bigd“. Í bókinni
Göngur og réttir V segir að austurmörk Múla liggi ,,upp að afréttarlöndum AusturSkaftfellinga að Sauðárvatni á vatnaskilum Víðidals í Lóni og Fljótsdals. Frá
Sauðárvatni liggja svo mörkin um svonefnt Múlahraun, þangað sem Innri-Sauðá
kemur austan úr „Hrauninu“ og fellur í Kelduá, en hún afmarkar svo þessa afrétt að
heimalandi Þorgerðarstaða.“ Í lýsingu á vesturmörkum Suðurfells í sömu bók segir að
þau séu ,,Kelduá þangað inn, sem Innri-Sauðá fellur í hana, en þá tekur við
afréttarland Múlans [...] Þessi afréttarlönd liggja svo hvort við annað að Sauðárvatni.“
Samkvæmt ritinu Sveitir og jarðir í Múlaþingi afmarkast Múli af Kelduá og nær
„suður á mörk Austur-Skaftafellssýslu innan við Sauðárvatn og þaðan vestur undir
Eyjabakkajökul“. Sama rit afmarkar Suðurfell með Kelduá, Innri-Sauðá og
Sauðárvatni.
Framangreindum, almennum afréttalýsingum ber þannig ekki saman um mörk
Múla og Suðurfells. Lýsingar á vesturmerkjum Suðurfells í heimildum um
Valþjófsstað miða við Kelduá, sbr. lögfestu Valþjófsstaðarkirkjueignar 1840,
vísistasíu 1850 og þinglýsta skrá yfir ítök Valþjófsstaðarkirkju 1885. Eigendur
Þorgerðarstaða miða afmörkun á kröfusvæði sínu að þessu leyti einnig við Kelduá til
jökuls. Kröfugerð Fljótsdalshrepps um afréttarnýtingu Múlans miðar einnig við
upptök Kelduár við jökul og áfram eftir Kelduá að Grasanesi og á Tungufelli að
upptökum Tungnár á Þverfellum. Sama máli gegnir um afmörkun Suðurfells í
kröfugerð eiganda Valþjófsstaða, Fljótsdalshrepps og ábúanda Sturluflatar. Með vísan
til framangreinds telur óbyggðanefnd rétt að miða við Kelduá í þessu sambandi.
Verður þá loks litið til suðurmerkja Múlaafréttar. Samkvæmt tillögu
hreppstjóra Fljótsdalshrepps frá 1864 er miðað við Geldingafell og ,,þaðann jökulinn
vestur að jökulsá“. Þetta er í samræmi við lýsingu í bókinni Göngur og réttir sem
segir að afréttarland þetta, Múlinn, nái allt til jökla. Í byggðasögunni Sveitir og jarðir
í Múlaþingi segir að suðurmörk Múlaafréttar miðist við ,,mörk AusturSkaftafellssýslu innan við Sauðárvatn og þaðan vestur undir Eyjabakkajökul“. Hér ber
þess einnig að geta að í bók Þorvaldar Thoroddsens, Lýsing Íslands, segir um
afréttarlönd í Múlasýslum, að þar séu „sumstaðar jafnvel loðin graslendi alveg við
jökulröndina, einsog t.d. Eyjabakkar hjá Þjófahnúkum“.
Samkvæmt því sem að framan greinir miðast afmörkun Múlaafréttar í heild
sinni við Sníkilsá, þá er sunnar liggur og aðilar miða við í kröfugerð sinni, frá þeim
stað þar sem hún rennur í Jökulsá í Fljótsdal og allt að upptökum. Þaðan er dregin lína
í Þverfell, við Tunguá, þeirri á fylgt fram á Tungufell og síðan dregin lína fram í
Grasanes. Þaðan er Kelduá fylgt til jökuls, síðan jökuljaðrinum að upptökum Jökulsár
í Fljótsdal við Eyjabakkajökul og loks þeirri á að fyrstnefndri Sníkilsá.
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Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan merkja
Múlaafréttar, svo sem þau hafa verið skilgreind hér að framan. Svo sem rakið er í
kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hvort og þá að hvaða marki landnám á þessu
svæði náði inn til landsins. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
landanámslýsinga verður þó að telja fremur ólíklegt að Múli hafi verið numinn.
Óvissa um aðferðir við landnám er þó of mikil til þess að hægt sé að fullyrða um
stærð landnáma á þeim grundvelli, sbr. umfjöllun um landnám í Almennum
niðurstöðum óbyggðanefndar.
Svo sem fram er komið benda heimildir um merki Glúmsstaða,
Glúmsstaðasels og Þorgerðarstaða ekki til þess að Múlaafréttur hafi verið innan
merkja jarðanna. Á hann er ekki minnst í landamerkjabréfum þessara jarða. Ýmsar
heimildir geta þó um rétt Glúmsstaða til Múla. Í sóknarlýsingu 1840–1841 segir
þannig um Glúmsstaði að þeir eigi ,,heimaland allt fram allan Norðurdalinn fyrir
sunnan ána og svo eftir það afréttarland á Múlanum fast fram að jökli“. Í jarðamati frá
árinu 1804 kemur fram að Glúmsstaðir eigi „afrétt“ sem metinn sé til 20 álna og í
sóknarlýsingu frá árinu 1873 segir að þriðji afrétturinn sem Fljótsdælingar noti sé á
Múlanum sem Glúmsstaðaeigendur eigni sér. Jarðamatið 1849 greinir einnig frá því
að Glúmsstaðir eigi ekki ,,einúngis nægilegt land fyrir sitt eigid géldfé, heldur einnig
gétur sér ad skadlausu midlad ödrum afrétt fyrir 400 fjár“. Þegar gert er sitt hvort
landamerkjabréfið fyrir Glúmsstaði og Glúmsstaðasel samdægurs 1885 er ekkert tekið
fram um hvernig farið skuli með framangreint afréttarland á Múlanum. Landsvæðið
mun hafa verið nýtt til beitar frá báðum jörðunum, sbr. t.d. umfjöllun um
Glúmsstaðasel í ritinu Sveitir og jarðir í Múlaþingi II (1975) þar sem segir m.a. svo:
„Afréttir eru á Múla, og taka fyrstu göngur þar 4 daga.“ Verður því að líta svo á að
þau réttindi sem þar um ræddi hafi verið óskipt.
Að því er varðar Þorgerðarstaði ber þess fyrst að geta að sú jörð var lengst af
meðal eigna Valþjófsstaðakirkju sem kallaði til réttinda á Múla. Heimildir um það
tilkall virðast þó taka til lands á norðan- og austanverðum Múla, þ.e. innan merkja
jarða á því svæði, sbr. t.d. lögfestu Valþjófsstaðarprests frá 1840. Í óársettri skýrslu
um eignir og ítök kirkjunnar er þó að finna lista yfir „Afréttarlönd“ og þar segir m.a.
svo: „Múlaland ad austanverdu fra Tungua fram á motsvid Grafarnes, edur fram til
Jökla.“ Þetta svæði er hins vegar hvorki nefnt í landamerkjabréfi Valþjófsstaðarkirkjueignar né ítakaskrá, frá 6. júní 1885, en þar er hins vegar getið um Suðurfell.
Um Þorgerðarstaði sjálfa segir í jarðamatinu 1849 að jörðin þurfi ekki að kaupa afrétt
fyrir sig. Í Göngum og réttum segir að Múlinn sé afréttarland þeirra sem í Múlanum
búa. Af hálfu Glúmsstaða og Glúmsstaðasels er ekki gerð krafa til þess landsvæðis á
sunnan- og austanverðum Múla sem eigendur Þorgerðarstaða gera kröfur til í máli
þessu. Kröfulínur aðila í því sambandi eru miðaðar við vatnaskil inn til jökuls.
Óbyggðanefnd telur framangreint benda til þess að Múlaafréttur sé afréttur
jarða í þeim skilningi að Glúmsstaðir, Glúmsstaðasel og Þorgerðarstaðir eigi þar óbein
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eignarréttindi fremur en beinan eignarrétt, sbr. einnig landamerkjabréf þessara jarða,
sem ekki taka til þessa landsvæðis. Engin gögn liggja fyrir um að fyrir gildistöku
þjóðlendulaga hafi Múlaafréttur nokkurn tíma verið nýttur til annars en sumarbeitar
og e.t.v. annarra takmarkaðra nota. Staðhættir styðja þá niðurstöðu en land þetta
liggur í um 650–900 metra hæð yfir sjávarmáli og fjarri byggð. Svör hreppstjóra við
fyrirspurn sýslumanns Múlasýslu árið 1920 samrýmast þessu. Að því er varðar
greiðslu felligjalda hreindýra til Glúmsstaðabænda telur óbyggðanefnd að slíkar
greiðslur séu í samræmi við þann rétt sem afréttareign veitir, sjá nánari umfjöllun í
kafla 6.4.8.
Ekkert liggur fyrir um hvernig eigendur framangreindra jarða á hverjum tíma
eru komnir að rétti sínum til þess landsvæðis sem hér er til umfjöllunar. Í máli þessu
er þannig ekki sýnt fram á annað en réttur til Múlaafréttar hafi orðið til á þann veg að
landsvæðið hafi verið tekið til sumarbeitar fyrir búpening og ef til vill annarrar
takmarkaðrar notkunar. Um afréttarnotkun og fjallskil voru snemma settar opinberar
reglur sem sveitarstjórnum var falið að annast framkvæmd á.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að afréttarsvæðið
Múli, þ.e. land á þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins og sunnan þeirra landamerkja
jarðanna Glúmsstaðasels og Þorgerðarstaða sem skilgreind hafa verið hér að framan
sé eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum hætti. Eins og notkun
landsins hefur verið háttað hefur ekki heldur verið sýnt fram á að eignarhefð hafi
verið unnin á því. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að
framangreint svæði sé þjóðlenda, að hluta í afréttareign Glúmsstaða og
Glúmsstaðasels og að hluta í afréttareign Þorgerðarstaða.214
Íslenska ríkið hefur hins vegar ekki sýnt fram á að land norðan við þau merki
Glúmsstaðasels og Þorgerðarstaða sem tilgreind eru hér að framan sé þjóðlenda. Um
þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir við mat á sönnun um eignarhald að landi vísast
til þess sem rakið er í kafla 6.1.1. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir þannig einnig til
þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari
með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr.
58/1998. 215
Að því er varðar kröfur Fljótsdalshrepps verður að skilja málatilbúnað
sveitarfélagsins þannig að litið sé svo á að nýting annarra jarða á Múlaafrétti byggist á
réttindum Glúmsstaða og Þorgerðarstaða. Hún hafi farið fram í skjóli þess eignarréttar
og með samkomulagi aðila. Með hliðsjón af framangreindri niðurstöðu um
afréttareign Glúmsstaða, Glúmsstaðasels og Þorgerðarstaða verður ekki talið að þessar
kröfur þarfnist frekari umfjöllunar.
Ljóst er að einstakir hlutar þess svæðis sem hér hefur verið fjallað um og talið
þjóðlenda í afréttareign eru misjafnlega fallnir til beitar. Beitarsvæði taka þó
214
215

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar.
Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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breytingum auk þess sem þau eru ekki endilega samfelld. Land það sem hér er til
umfjöllunar verður því talið falla undir skilgreininguna „landsvæði [...] sem að
staðaldri hefur verið notað til sumarbeitar fyrir búfé“, sbr. 1. gr. laga nr. 58/1998. Að
því leyti sem þetta landsvæði liggur að jökli telur óbyggðanefnd ljóst að ákvarða þurfi
mörk þess til frambúðar, sbr. b-lið 7. gr. l. nr. 58/1998. Með hliðsjón af því að hér er
um einhliða ákvörðun afréttarmarka að ræða en ekki mörk tveggja afrétta eða afréttar
og eignarlands telur óbyggðanefnd þó fullnægjandi að miða einfaldlega og án nánari
afmörkunar við jaðar jökulsins eins og hann var við gildistöku laga nr. 58/1998, sbr.
3. mgr. 1. gr. laganna. Ekki verður séð að frekari rannsókn á þessu atriði hafi hagnýta
þýðingu í þessu sambandi enda er eingöngu um beitarréttindi að ræða sem ráðast af
gróðurfari og hefur ekki þýðingu í öðru sambandi.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að landsvæði það sem afmarkað er hér á
eftir, þ.e. Múlaafréttur, sé þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr.
58/1998:
Eftir Sníkilsá, þeirri er sunnar liggur og aðilar miða við í kröfugerð
sinni, frá þeim stað þar sem hún rennur í Jökulsá í Fljótsdal og allt að
upptökum. Þaðan er dregin lína í Þverfell, við Tunguá, þeirri á fylgt
fram á Tungufell og síðan dregin lína í Grasanes. Þaðan er Kelduá
fylgt til jökuls, síðan jökuljaðrinum, eins og hann var við gildistöku
þjóðlendulaga 1. júlí 1998, að upptökum Jökulsár í Fljótsdal við
Eyjabakkajökul og loks þeirri á að fyrstnefndri Sníkilsá.
Sama landsvæði er í afréttareign Glúmsstaða og Glúmsstaðasels vestan megin
við vatnaskil en Þorgerðarstaða austan megin, sbr. kröfulínur aðila, sbr. 2. mgr. 5. gr.
og c-lið 7. gr. sömu laga.
Hluti þess svæðis sem hér hefur verið lýst þjóðlenda og afréttur jarða í
Fljótsdalshreppi er háður sérstökum eignarréttarlegum takmörkunum samkvæmt
lögum um náttúruvernd, nr. 44/1999, sbr. nánari skilgreiningu í náttúruminjaskrá:
,,Eyjabakkar“.
6.6.

Suðurfell

6.6.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Valþjófsstaðar, nýtingarsvæðis og afréttar jarðarinnar
Sturluflatar og sem afréttar jarða í Fljótsdal.
Nánar tiltekið hefur íslenska ríkið gert þjóðlendukröfu til þess lands sem liggur
sunnan við línu sem dregin er frá Strútsá austur á Hraunum (punktur 2), niður Strútsá
allt í Fellsá (3), niður Fellsá allt að ármótum við Kelduá (4) og síðan upp eftir Kelduá
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allt að ármótum við Innri-Sauðá (5) á móti Grasnesi. Á móti hefur eigandi
Valþjófsstaðar gert kröfu um beinan eignarrétt að Suðurfelli, þ.e.a.s. svæðinu á milli
Kelduár, Fellsár og jökla. Þá hafa ábúendur ríkisjarðarinnar Sturluflatar gert kröfur
um rétt til nýtingar nyrsta hluta sama landsvæðis í samræmi við ábúðarsamning og
einnig til afréttarnýtingar á Suðurfelli, þ.á m. upprekstrar- og beitarréttur ásamt veiði í
vötnum. Íslenska ríkið sem eigandi Sturluflatar miðar hins vegar við að eignarland
jarðarinnar nái einungis að þjóðlendukröfulínu, þó þannig að niðurstaða gagnvart
ríkisjörðum eigi að ráðast af sömu atriðum og lögð séu til grundvallar um annað
eignarland. Loks hefur Fljótsdalshreppur krafist þess að viðurkenndur verði réttur
jarða í Fljótsdal til afréttarnýtingar Suðurfells, þ.á m. upprekstrar- og beitarréttur
ásamt veiði í vötnum. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum
gagnaðila í köflum 3.4., 3.12. og 3.13.
Að Suðurfelli liggur Múlaafréttur til vesturs og jörðin Þorgerðarstaðir til
norðvesturs. Til austurs er Villingadalur og jörðin Sturluflöt til norðausturs. Til
suðausturs eru landsvæði í fyrrum Geithellnahreppi, nú í Djúpavogshreppi, og að
sunnanverðu liggja Lónsöræfi í Sveitarfélaginu Hornafirði.
Landsvæði það sem hér um ræðir er fjalllent og mætir jökli sunnan
Geldingafells í um 1000 m hæð yfir sjávarmáli. Nyrst á þessu svæði og næst byggð er
fjallið Kiðafell (690 m) en þegar sunnar dregur tekur við rýrt mólendi í 600–700 m
hæð yfir sjávarmáli þar til komið er að svonefndum Hraunum. Hraunin taka til stórs
landsvæðis norðaustan Vatnajökuls. Þau standa í um 800 m hæð yfir sjávarmáli og eru
að mestum hluta fjalllendi. Þar setja svip sinn á landið gróðurvana jökulurðir, öldur og
fell. Syðst er Markalda (982 m). Frá ármótum Kelduár og Fellsár og í Marköldu eru
u.þ.b. 28 km í beinni loftlínu.
Gera má ráð fyrir að við landnám hafi jarðvegs- og gróðurþekja á þessu svæði
náð talsvert hærra yfir sjó en síðar varð, jafnvel svo nemi 100 til 200 metrum. Fullvíst
má telja að víða hafi land blásið upp og gróður eyðst frá landnámi auk svæða sem
farið hafa undir jökul. Leiddar hafa verið að því líkur að drjúgur hluti hins svokallaða
Hrauns hafi fyrstu aldirnar eftir landnám verið þakinn jarðvegi og samfelldum gróðri í
allt að 800 m hæð yfir sjávarmáli.
6.6.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er því haldið fram að af frásögnum
Landnámu verði ekki ráðið að landsvæðið hafi verið numið. Eftir landnám hafi lönd
undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum svæðum
fjölgað með tímanum. Byggt er á því að almenningar, eins og þeir hafi verið
skilgreindir fyrir gildistöku þjóðlendulaga, hafi verið eignarréttarlegt hugtak yfir það
sem nú heiti þjóðlenda. Þá er því haldið fram að heimaland Sturluflatar nái ekki nema
að Fellsá. Suðurfellsafréttur sé óumdeilanlega utan heimalanda og því þjóðlenda.
Vísað er til þess að heimildir um ítak Valþjófsstaðar í Suðurfelli breyti engu um
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eignarréttarlega stöðu landsvæðisins. Aldrei hafi verið litið á ítak sem grundvöll beins
eignarréttar að landi.
Af hálfu eiganda Valþjófsstaðar, sbr. skjöl nr. 18 og 18(4), er því haldið fram
að land jarða og afrétta hafi frá landnámi verið undirorpið beinum eignarrétti.
Landnámsheimildir fari ekki í bága við þá kenningu og ljóst sé að landið hafi við
landnám verið gróið til jökla. Vísað er til jarðatals Johnsens frá 1847 um að
Valþjófsstaðir hafi átt fjögur afréttarlönd, þar á meðal Suðurfell (Kiðafell). Sama
komi fram í brauðamati frá árinu 1854. Þá er byggt á vísitasíu Valþjófsstaða frá 1850
um að kirkjunni tilheyri svokallað Fell fram til jökla. Það sé að öllum líkindum hið
svonefnda Kiðafell sem liggi milli Kelduár og Fellsár. Þá er byggt á landamerkjabréfi
Valþjófsstaða, dags. 6. júní 1885 og þingl. 8. júní sama ár, um að kirkjan hafi átt ítak í
Suðurfelli. Vísað er til þess að eignarrétturinn sé friðhelgur, sbr. 72. gr.
stjórnarskrárinnar og 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við mannréttindasáttmála Evrópu.
Byggt er á sjónarmiðum um réttmætar væntingar en Mannréttindadómstóll Evrópu
hafi litið til þess í dómum sínum hvaða væntingar menn máttu hafa um eignarhald sitt.
Þessar væntingar styðjist meðal annars við framkomu ríkisins gagnvart þeim með
athöfn eða athafnaleysi. Jafnframt er vísað til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og
stjórnarskrár um að sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu. Ekki verði gerðar ríkari
sönnunarkröfur á hendur eigendum Valþjófsstaðar en til annarra landeigenda. Loks er
vísað til hefðar og venjuréttar.
Af hálfu Fljótsdalshrepps, sbr. skjöl nr. 17, 17 (1) og 5 (5), er því haldið fram
að samkvæmt fornri venju eigi jarðir í Fljótsdal rétt til afréttarnýtingar í Suðurfelli,
sbr. 1. mgr. 8. gr. laga um afréttarmálefni og fjallskil. Rétturinn sé í öllu falli
venjuhelgaður í fullan hefðartíma. Vísað er til vitnisburðar Kolgríms prests
Koðranssonar um að engir hafi rekið lömb né annan fénað á Öræfi, nyrðri og syðri, án
leyfis Valþjófsstaðaprests en Suðurfell falli undir öræfi syðri. Um yngri heimildir um
afréttarnýtingu svæðisins er vísað til ritsins Göngur og réttir og
fjallskilaframkvæmdar. Réttur Fljótsdælinga á Suðurfelli sé ekki vefengdur í
kröfulýsingu Valþjófsstaðar. Þá er því haldið fram að afréttarnýting Fljótsdælinga á
Suðurfelli séu eignarréttindi og njóti sem slík verndar 72. gr. stjskr., sbr. einnig 1. gr.
1. viðauka laga nr. 62/1992 um mannréttindasáttmála Evrópu. Loks er vísað til þess
að málsmeðferð fyrir óbyggðanefnd lúti ákvæðum stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Með
hliðsjón af meðalhófsreglu 12. gr. laganna sé óheimilt að leggja svo þunga
sönnunarbyrði á eigendur réttinda að þeim sé ómögulegt að mæta henni. Loks er
byggt á svarbréfi hreppstjóra Fljótsdalshrepps til sýslumanns Norður-Múlasýslu, dags.
20. maí 1920, um að í hreppnum væri ekki að finna neina almenninga eða afréttarland
sem ekki sannanlega tilheyrði einhverju býli.
Ábúandi ríkisjarðarinnar Sturluflatar gerir einnig kröfur til þess svæðis sem
hér er til umfjöllunar, sbr. bókun óbyggðanefndar við aðra fyrirtöku málsins um að
kröfur ábúenda ríkisjarða komi til athugunar í málinu. Af hálfu ábúanda, sbr. skjöl nr.
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12, 12 (5) og 5 (5), er því haldið fram að nýting Sturluflatar á landi Suðurfells sé
athugasemdalaus og venjuhelguð í fullan hefðartíma. Vísað er til byggingarbréfs frá
árinu 2000 og þingl. 22. mars. 2004. Þar sé getið um tún, girðingar og fjárhús sem
staðsett séu á Suðurfelli. Þá komi fram upplýsingar um nýtingu lands og landgæða á
Suðurfelli í eldra byggingarbréfi, frá árinu 1971, og úttekt frá 2000. Byggt er á að
afréttarnýting ábúenda Sturluflatar falli að þeim kröfum sem Fljótsdalshreppur geri
um afréttarnýtingu í hreppnum. Ábúendur Sturluflatar hafi tekið þátt í leitum á
Suðurfelli. Einnig er byggt á því að afréttarnýting ábúanda Sturluflatar á Suðurfelli og
víðtækari nýting lands á svæðinu séu eignarréttindi og njóti verndar 72. gr.
stjórnarskrárinnar, sbr. einnig 1. gr. 1. viðauka laga nr. 62/1992 um
mannréttindasáttmála Evrópu. Málsmeðferð fyrir óbyggðanefnd lúti ákvæðum
stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Með hliðsjón af meðalhófsreglu 12. gr. laganna sé
óheimilt að leggja svo þunga sönnunarbyrði á eigendur réttinda að þeim sé ómögulegt
að mæta henni.
Ábúendur Sturluflatar vísa til þess að þeir hafi fengið greidd felligjöld af
hreindýrum sem felld hafi verið á landi sem þjóðlendukröfur hafi verið gerðar í. Slík
gjöld skuli greidd ábúanda eða umráðamanni jarðar, samkvæmt lögum nr. 64/1994 og
reglugerð nr. 487/2003. Með því, sem og öðrum athöfnum sínum áratugum og jafnvel
öldum saman, hafi ríkið vakið hjá ábúendum jarðarinnar réttmætar væntingar til þess
að landið sé undirorpið beinum eignarrétti. Loks er byggt á svarbréfi hreppstjóra
Fljótsdalshrepps til sýslumanns Norður-Múlasýslu, dags. 20. maí 1920, um að í
hreppnum væri ekki að finna neina almenninga eða afréttarland sem ekki sannanlega
tilheyrði einhverju býli.
6.6.3. Niðurstaða
Í kafla 5.4. hér að framan eru raktar heimildir sem fjalla um
„Valþjófsstaðarkirkjueign“ og Suðurfell í því sambandi, sjá einnig kafla 5.9. um
afréttarnot almennt. Gögn þessi eru afrakstur af framlögðum skjölum málsaðila,
skýrslutökum við aðalmeðferð málsins og kerfisbundinni leit á vegum
óbyggðanefndar að frumheimildum um merki, ráðstafanir að eignarrétti og nýtingu
þessa landsvæðis. 216 Af þeim er ótvírætt að við gildistöku þjóðlendulaga hefur a.m.k.
nyrsti hluti Suðurfells talist til afrétta samkvæmt þeirri eignarréttarlegu flokkun lands
sem almennt var miðað við fram að þeim tíma. 217 Hvort í því hafa falist bein eða
óbein eignarréttindi til landsvæðisins, þ.e. hvort þar er eignarland eða þjóðlenda
samkvæmt skilgreiningum í 1. gr. þjóðlendulaga, er hins vegar atriði sem þarfnast
nánari athugunar.
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Sjá nánar í 4. kafla.
Sbr. umfjöllun um hugtakið afréttur í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar.
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Kemur þá fyrst til skoðunar hvað ráðið verður af þessum heimildum um
afmörkun Suðurfellsafréttar. Að því loknu verður fjallað um eignarréttarlega stöðu
landsvæðisins.
Ekki var gert landamerkjabréf fyrir Suðurfell eftir setningu landamerkjalaga
nr. 5/1882. Merki landsvæðisins verða því helst ráðin af landamerkjabréfum jarðanna
Þorgerðarstaða og Sturluflatar, heimildum um Valþjófsstaðarkirkjueign og almennum
afréttalýsingum, svo sem tillögum hreppstjóra Fljótsdalshrepps að gangnamörkum
1864 og bókinni Göngur og réttir V frá árinu 1987.
Verður þá fyrst litið til vesturmerkja Suðurfells, gagnvart Þorgerðarstöðum að
norðanverðu og afréttarlandinu Múla þegar sunnar dregur. Landamerkjabréf
Þorgerðarstaða, dags. 6. júní 1885 og þingl. 8. júní s.á., miðar við að Kelduá ráði
merkjum jarðarinnar að austan, sbr. einnig merkjalýsingu fyrir Þorgerðarstaði í
lögfestu frá 1840. Um merki Suðurfells, Múla og Þorgerðarstaða er fjallað ítarlega í
kafla 6.5. og vísast þangað um það efni. Svo sem þar kemur fram er niðurstaðan sú að
rétt sé að miða við Kelduá í þessu sambandi.
Austurmerki Suðurfells eru gagnvart Sturluflöt að norðanverðu og Villingadal
þegar sunnar dregur. Heimildir um Valþjófsstaðarkirkju gera ráð fyrir að austurmerki
Suðurfells séu í Fellsá, sbr. lögfestu frá 1840, vísitasíu 1850 og ítakaskrá
Valþjófsstaðarkirkju, sem dags. er 6. júní 1885 og þingl. 8. júní sama ár. Sama máli
gegnir um norðanverð austurmörk í tillögum hreppstjóra Fljótsdalshrepps 1864 og
ritinu Göngur og réttir. Í hinu síðarnefnda riti segir jafnframt að rétt ,,innan við túnið
á Sturlufleti fellur Fellsá í Kelduá, og nær heimaland þeirrar jarðar ekki nema að
henni“. Samkvæmt fyrra landamerkjabréfi Sturluflatar, dags. 18. júní 1884 og þingl.
19. júní sama ár, eru vesturmerki jarðarinnar ,,að framan Fellsá og Strútsá austur á
Hraun“. Merkjum Sturluflatar er lýst með sama hætti í síðara landamerkjabréfi
hennar, dags. 16. desember 1921 og þingl. 25. júlí 1922. Eldri heimildir um merki
Sturluflatar eru í samræmi við landamerkjabréf jarðarinnar. Samkvæmt þessu ber
öllum heimildum saman um að Fellsá skilji Sturluflöt frá Suðurfelli.
Verður þá litið til afmörkunar Suðurfells þegar sunnar dregur að austanverðu,
gagnvart Villingadal, og til suðurs, gagnvart landsvæðum í Djúpavogshreppi (SuðurMúlasýslu), og Sveitarfélaginu Hornafirði (Austur-Skaftafellssýslu). Heimildum um
Valþjófsstaðarkirkju var áður lýst að hluta en til viðbótar ber þess að geta að þar er
miðað við að merki Suðurfells nái fram til jökla. Fellsá og Sultarranaá ná þó ekki
þangað. Í tillögum hreppstjóra Fljótsdalshrepps frá 1864 er miðað við að austurmörk
Suðurfells séu Fellsá, svo sem áður sagði, ,,og Sultarranaá alt suður i hraungarð þann
sem liggur inn og vestur frá, sauða hnúk, þá ræður sá hraungarður alt inn i hraun það,
sem liggur fyrir innan sauðárdæld, og suðaustan geldingafell“. Í bókinni Göngur og
réttir segir að frá Sauðárvatni liggi „mörk Suðurfellsafréttarinnar um grýtt og
gróðurlítil „hraun“ á Sauðahnjúk upp af Hamarsdalsbótinni á mörkum Suður- og
Norður-Múlasýslna. Eftir það takmarkast hún svo að utan og austan af Sultarranaá og
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Fellsá, allt til byggðar.“ Í byggðasögunni Sveitir og jarðir í Múlaþingi eru austurmörk
Suðurfells miðuð við Sauðárvatn ,,og um Hraun á Sauðahnúk [...] suður og upp af
Sultarrana“. Samkvæmt framangreindu eru heimildir um merki Suðurfells misvísandi
um hvort austurmerki miðist við Sauðárhnjúka eða Sultarranaá. Jafnframt er óljóst
hvernig suðurmerki skuli dregin yfir að Kelduá í vesturmörkum, svo sem fyrr greindi.
Í landamerkjabréfi Víðivalla fremri og Víðivallagerðis, dags. 16. júní 1884 og
þingl. 19. júní sama ár, eru vesturmörk Villingadals miðuð við ,,Fellsá og Sultarranaá,
og greina þær ár nefndan dal frá Kiðjafellsafrétti“. Sama máli gegnir um aðrar
heimildir sem lýsa merkjum Villingadals, sbr. kafla 6.7. Endanleg kröfugerð
gagnaðila íslenska ríkisins í máli þessu, að því er varðar bæði Suðurfell og
Villingadal, miðar merki þessara landsvæða við Fellsá og Sultarranaá. Með vísan til
framangreinds telur óbyggðanefnd rétt að miða við Fellsá og Sultarranaá í því
sambandi. Sú síðarnefnda nær suður að sýslumörkum Norður- og Suður-Múlasýslu.
Óbyggðanefnd telur eðlilegt að miða afmörkun þess landsvæðis sem hér verður tekin
afstaða til við sýslu- og sveitarfélagamörk gagnvart Djúpavogshreppi og síðan
Sveitarfélaginu Hornafirði, sbr. dóm Hæstaréttar frá 28. september 2006 í máli nr.
498/2005 (Stafafell í Lóni) og úrskurð óbyggðanefndar 6. október 2005 í máli nr.
5/2001 (Lón). Með þessari afmörkun umfjöllunarsvæðisins felst ekki afstaða til
eignarréttarlegrar stöðu þess.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan merkja
Suðurfells, svo sem þau hafa verið skilgreind hér að framan. Þar ber þess fyrst að geta
að engar skriflegar heimildir styðja að nokkurn tíma hafi verið búið heilsársbúsetu á
því landsvæði sem að framan er lýst. Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í
Landnámabók hvort og þá að hvaða marki landnám á þessu svæði náði inn til
landsins. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun landanámslýsinga
verður þó að telja fremur ólíklegt að Suðurfell hafi verið numið. Óvissa um aðferðir
við landnám er þó of mikil til þess að hægt sé að fullyrða um stærð landnáma á þeim
grundvelli, sbr. umfjöllun um landnám í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar.
Suðurfell er fyrst talið til eigna Valþjófsstaðar um miðja 19. öld og tekið fram
að það sé „eptir hefdarhaldi“. Þannig telur óbyggðanefnd ekki hægt að fullyrða að
vitnisburður séra Kolgríms Koðráðssonar um lambarekstur á öræfi nyrðri taki til þess
lands sem nú er nefnt Suðurfell og hvað þá alls þess landsvæðis sem hér er til
umfjöllunar. Í lögfestu Valþjófsstaðar frá 1794 er Suðurfells í engu getið en lögfestan
var lesin á fjórum manntalsþingum, síðast 1856. Fyrsta ótvíræða heimildin um rétt eða
tilkall Valþjófsstaðar til Suðurfells er brauðmat kirkjunnar frá 1839 en þar segir að
„afrétturinn“ tilheyri Valþjófsstað og notist fyrir lömb í bágu árferði. Tekið er fram að
þessi afréttur „meinist“ undir prestakallið kominn sem fjórðungur sá í Keldudal sem
máldagar nefni, „án þess þó, ad þetta sé med nockurri Vissu“, enda örnefnið
Keldudalur þá ekki lengur þekkt. Í lögfestu Valþjófsstaðar, dags. 12. maí 1840, er
Suðurfell lögfest staðnum „með öllum gæðum og landsnytjum“. Í sóknarlýsingu frá
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árunum 1840–1841 er Suðurfell talið til afrétta kirkjunnar og notist fyrir lömb í
hörðum vorum. Í vísitasíu 1850 segir að „eptir hefðarhaldi tilheyri kirkjunni sokallað
Fell framtil jökla, - líkl. hið sama sem í gamla daga var kallað Kyðafell, og liggur á
mili Kelduár að vestanverðu og Fellsár að austanverðu“. Í öðrum heimildum er að
finna dæmi þess að afréttarsvæðið sé nefnt meðal ítaka kirkjunnar, t.a.m. í skýrslu um
tekjur og útgjöld hennar frá 1867. Þá er Suðurfells getið í skrá um ítök Valþjófsstaðar,
dags. 6. júní 1885 og þingl. 8. júní sama ár, sem útbúin var samhliða gerð
landamerkjabréfs staðarins. Í Jarðatali Johnsens og gerðabók fasteignamats frá 1916–
1918 er Suðurfell einnig talið til afréttarlanda Valþjófsstaðar.
Af framansögðu er ljóst að þegar Suðurfells er á annað borð getið í heimildum
er ýmist talað um að Valþjófsstaður eigi þar afrétt eða ítak. Í bréfi biskups Íslands til
sýslumanns Norður-Múlasýslu, dags. 29. apríl 1954, biður hann m.a. um að ítaki
Valþjófsstaða í Suðurfelli verði lýst í samræmi við lög nr. 113/1952 um lausn ítaka af
jörðum. Samkvæmt lögunum var sú skylda lögð á þá sem töldu sig eiga slík ítök að
lýsa þeim í samræmi við efni laganna. Væri það ekki gert féll ítakið úr gildi. Þar sem
engar heimildir liggja fyrir um að Suðurfell hafi nokkru sinni verið jörð gat
ítakalýsing biskups ekki átt við. Engu að síður verður beiðni biskups að teljast sterk
vísbending um að af hálfu kirkjunnar hafi ekki verið litið svo á Suðurfell væri háð
beinum eignarrétti hennar.
Óbyggðanefnd telur heimildir benda til þess að Suðurfell sé afréttur stofnunar í
þeim skilningi að Valþjófsstaður hafi átt þar óbein eignarréttindi fremur en beinan
eignarrétt. Svo sem áður greindi eru heimildir um merki Suðurfells misvísandi um
hvort austurmerki miðist við Sauðárhnjúka eða Sultarranaá. Jafnframt er óljóst
hvernig suðurmerki skuli dregin yfir að Kelduá í vesturmörkum svo sem fyrr greindi.
Kemur því næst til athugunar að hvaða marki landsvæði það sem hér er til umfjöllunar
hefur verið undirorpið afréttarnotum.
Svo sem áður hefur verið rakið eru hraunbreiðurnar norðaustan Vatnajökuls
gróðurvana hásléttur þar sem grýttir hálendismelar og urðarranar eru einkennandi.
Samkvæmt skýrslu um Valþjófsstaðarbrauð frá 1839 og sóknarlýsingu frá 1840–1841
var einungis rekið á Suðurfell í hörðum árum. Lýsingar á fyrirkomulagi fjallskila, sbr.
einkum Göngur og réttir, benda ekki til að skipulagðar leitir hafi náð til alls þess
svæðis sem hér er til umfjöllunar. Sjaldnast hafi verið farið inn að Sauðárvatni og ekki
eru heimildir um að svæðið sunnan og austan Sauðárvatns hafi verið leitað. Þetta fær
stuðning í staðháttum og gróðurfari svæðisins en þar er nær gróðurlaust land, í 800–
1000 m hæð yfir sjávarmáli. Með hliðsjón af afréttarlýsingum, nýtingu og staðháttum
telur óbyggðanefnd ljóst að afréttarnot hafa einungis tekið til lands norðan við línu
sem dregin er úr jaðri Vatnajökuls yfir Geldingafell og Sauðárvatn að Sultarranaá, í
beina stefnu á Sauðahnjúka.
Sérstök nýting ábúenda jarðarinnar Sturluflatar á nyrsta hluta Suðurfells er
grundvölluð á samningi hans við eiganda þeirrar jarðar, íslenska ríkið. Er skilyrðum
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hefðar þannig ekki fullnægt, sbr. 3. mgr. 6. gr. laga um hefð, nr. 46/1905. Að því er
varðar greiðslu felligjalda hreindýra til ábúenda Sturluflatar telur óbyggðanefnd að
slíkar greiðslur séu í samræmi við þann rétt sem afréttareign veitir, sjá nánari
umfjöllun í kafla 6.4.8.
Að því er varðar kröfu Fljótsdalshrepps og ábúanda Sturluflatar um
afréttarnýtingu svæðisins ber þess fyrst að geta að sá upprekstur hefur lengi verið
látinn átölulaus af hálfu Valþjófsstaðar og verið í umsjón sveitarfélagsins. Af því sem
fram er komið í málinu þykir verða að ætla að þeim sem rekið hafa fé til afréttar á
Suðurfelli, þ.á m. frá Sturluflöt, hafi verið kunnugt um heimildir Valþjófsstaðar til
svæðisins og sú vitneskja komið í veg fyrir að þeir hafi mátt vinna hefð á sjálfstæðum
rétti til upprekstrar þar, sbr. 2. gr. hefðarlaga, nr. 46/1905.
Engin gögn liggja fyrir um hvernig Valþjófsstaður er kominn að rétti sínum til
þess landsvæðis sem hér er til umfjöllunar. Í máli þessu er þannig ekki sýnt fram á
annað en réttur til Suðurfells hafi orðið til á þann veg að landsvæðið hafi verið tekið
til sumarbeitar fyrir búpening og ef til vill annarrar takmarkaðrar notkunar. Um
afréttarnotkun og fjallskil voru snemma settar opinberar reglur sem sveitarstjórnum
var falið að annast framkvæmd á.
Nýtur þannig ekki við heimilda sem bent geta til þess að afréttarsvæðið
Suðurfell hafi nokkurn tíma verið undirorpið beinum eignarrétti. Svar hreppstjóra
Fljótsdalshrepps frá árinu 1920 við fyrirspurn sýslumanns Múlasýslu samrýmist
þessu.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að Suðurfell sé
eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum hætti. Eins og notkun
landsins hefur verið háttað hefur ekki heldur verið sýnt fram á að eignarhefð hafi
verið unnin á því. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar
sé þjóðlenda, í afréttareign Valþjófsstaðar norðan þeirrar línu sem að framan var
lýst. 218 Ljóst er einnig að einstakir hlutar þess svæðis sem hér hefur verið fjallað um
og talið þjóðlenda í afréttareign Valþjófsstaðar eru misjafnlega fallnir til beitar.
Beitarsvæði taka þó breytingum auk þess sem þau eru ekki endilega samfelld. Land
það sem hér er til umfjöllunar verður því talið falla undir skilgreininguna „landsvæði
[...] sem að staðaldri hefur verið notað til sumarbeitar fyrir búfé“, sbr. 1. gr. laga nr.
58/1998.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að landsvæði það sem afmarkað er hér á
eftir, þ.e. Suðurfell, sé þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr.
58/1998:
Frá ármótum Kelduár og Fellsár er síðarnefndu ánni fylgt þar til
Sultarranaá rennur í hana. Ræður síðan Sultarranaá að sýslu- og
sveitarfélagamörkum gagnvart Djúpavogshreppi. Þeim mörkum er
218

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar.
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fylgt áfram þar til mörk gagnvart Sveitarfélaginu Hornafirði taka við
og nær síðarnefnda viðmiðunin allt að jaðri Vatnajökuls við
Geldingafell. Síðan er jökuljaðrinum fylgt að upptökum Kelduár og
loks þeirri á allt að fyrrnefndum ármótum við Fellsá.
Hluti þessa landsvæðis er jafnframt í afréttareign Valþjófsstaðar, nánar tiltekið
sá hluti þess sem liggur norðan við línu sem dregin er úr jaðri Vatnajökuls yfir
Geldingafell og Sauðárvatn að Sultarranaá, í beina stefnu á Sauðahnjúka, sbr. 2. mgr.
5. gr. og c-lið 7. gr. laga nr. 58/1998.
Hluti þess svæðis sem hér hefur verið lýst þjóðlenda og að hluta í afréttareign
Valþjófsstaðar, nánar tiltekið „Eyjabakkar“, er háður sérstökum eignarréttarlegum
takmörkunum samkvæmt lögum um náttúruvernd, nr. 44/1999, sbr. nánari
skilgreiningu í náttúruminjaskrá.
6.7. Villingadalur
6.7.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands tilheyrandi jörðinni Víðivöllum fremri, nánar tiltekið
svokallaðs Villingadals.
Íslenska ríkið hefur m.a. dregið kröfulínu sína frá Strútsá austur á Hraunum (2)
og þaðan niður Strútsá, allt í Fellsá (3), sbr. kafla 3.1. Á móti hafa þinglýstir eigendur
jarðarinnar Víðivalla fremri lýst kröfu um beinan eignarrétt að Villingadal. Til vara er
þess krafist að viðurkenndur verði fullkominn afnotaréttur að þeim svæðum sem
kunni að verða úrskurðuð þjóðlenda. Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að
fornu og nýju, þ.á m. upprekstrar-, beitar- og námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Kröfum þessum er nánar lýst í kafla 3.14.
Vestan við Villingadal er Suðurfell, sbr. kafla 6.6., og til austurs kröfusvæði
ábúenda ríkisjarðarinnar Sturluflatar. Svæði þessi liggja saman norðan Villingadals.
Til suðausturs eru landsvæði í Djúpavogshreppi (Suður-Múlasýslu). Nyrst í
Villingadal rís Villingafell í um 600–700 m hæð yfir sjávarmáli. Þar er rýrt mólendi
en land er lítt gróið til hálfgróið þegar sunnar dregur. Svonefnd Hraun taka við þar
sem samfelldum gróðri sleppir. Þau standa hátt og flokkast að stórum hluta sem
fjallendi. Þar setja svip sinn á landið gróðurvana jökulurðir, öldur og fell. Við
sýslumörk Norður- og Suður-Múlasýslna, skammt suðvestan Sauðahnjúka, rís land í
um 850 m hæð yfir sjávarmáli.
Gera má ráð fyrir að við landnám hafi jarðvegs- og gróðurþekja á þessu svæði
náð talsvert hærra yfir sjó en síðar varð, jafnvel svo nemi 100–200 metrum. Fullvíst
má telja að víða hafi land blásið upp og gróður eyðst frá landnámi auk svæða sem
farið hafa undir jökul. Leiddar hafa verið að því líkur að drjúgur hluti hins svokallaða
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Hrauns hafi fyrstu aldir eftir landnám verið þakinn jarðvegi og samfelldum gróðri í
allt að 800 m hæð.
6.7.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1(21) og 1, er því haldið fram að af frásögnum
Landnámu verði ekki ráðið að landsvæði þetta hafi verið numið. Eftir landnám hafi
lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum
svæðum fjölgað með tímanum. Byggt er á því að almenningar, eins og þeir voru
skilgreindir fyrir gildistöku þjóðlendulaga, hafi verið eignarréttarlegt hugtak yfir það
sem nú heitir þjóðlenda. Að því er varðar Villingadal sé hann afmarkaður af
straumvötnum á allar hliðar. Þannig sé Villingadalur ekki innan heimalands nokkurrar
jarðar og því óumdeilanlega þjóðlenda.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 5(5), 7 og 7(5), er því haldið fram að
Villingadalur sé innan landnáms Brynjólfs hins gamla. Því er mótmælt að óljósar
lýsingar Landnámu verði til þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi innan
landamerkja Víðivalla fremri verði dregin í efa. Víðivellir hafi verið geysivíðlend jörð
og náð suður undir jökul en snemma verið skipt upp í Víðivelli hina ytri og Víðivelli
hina fremri. Á Víðivöllum hafi verið sýslumannssetur og árið 1493 hafi
sýslumaðurinn á Víðivöllum gefið land Skriðu til klausturs. Telja megi öruggt að
jarðirnar Sturluflöt, Víðivellir fremri ásamt Villingadal og hjáleiga hennar,
Víðivallagerði, hafi fylgt með enda lengi taldar með eignum Skriðuklausturs.
Samkvæmt landfræðilegri legu séu framangreindar jarðir greinilega innan
Víðivallatorfu. Byggt er á þinglýstu landamerkjabréfi Víðivalla fremri frá 1884 en þar
komi fram landamerkjalýsing fyrir Villingadal. Jafnframt sé að finna lýsingu á
merkjum Villingadals í síðara landamerkjabréfi jarðarinnar, dags. 1. desember 1921
og þingl. 25. júlí 1992.
Gagnaðili byggir einnig á því að með setningu landamerkjalaga, nr. 5/1882 og
nr. 41/1919, hafi stjórnvöld átt frumkvæði að því að gengið væri frá landamerkjum,
þau skráð og leyst úr ágreiningi væri hann fyrir hendi. Í fjölda tilvika hafi elstu
merkjalýsingar ekki orðið til fyrr en í kjölfar þessa. Byggt er á því að lýsingum
landamerkjabréfa verði ekki hnekkt nema óyggjandi sönnunargögn liggi því til
grundvallar. Sönnunarbyrðin um inntak eignarréttar á landi jarðarinnar hvíli á íslenska
ríkinu. Eignarréttur landeiganda njóti verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar og 1. viðauka
1. gr. laga nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. Ekki megi leggja svo þunga
sönnunarbyrði á landeigendur að þeim sé ómögulegt að mæta henni, sbr.
meðalhófsreglu stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Þannig verði landeiganda ekki gert að
sanna eignatöku að fornu innan merkja sinnar jarðar og rekja framsal þeirra
eignarréttinda óskertra fram á okkar daga. Landamerkjabréf sé oftast eina gagnið sem
landeigendur hafi undir höndum sem sanni beinan eignarrétt þeirra. Einnig er byggt á
því að íslenska ríkið hafi margsinnis beint og óbeint viðurkennt fullkominn eignarrétt
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innan lýstra merkja. Víðivellir fremri hafi verið eign Skriðuklausturs til 1917 en þá
hafi handhafar ríkisvalds framselt rétt sinn til jarðarinnar innan þeirra merkja sem lýst
sé í landamerkjabréfum hennar og ekki getið um annað en um fullkomna eign væri að
ræða. Eigendur Víðivalla fremri hafi fengið greitt svokallað felligjald af hreindýrum
sem felld hafi verið innan þjóðlendukröfusvæðis. Slík gjöld skuli greidd ábúanda eða
umráðamanni jarðar samkvæmt lögum nr. 64/1994 og reglugerð nr. 487/2003.
Eigendur jarðarinnar hafi því í gegnum tíðina haft réttmætar ástæður til að ætla að
landið væri undirorpið fullkomnum eignarrétti. Einnig er vísað til hefðar enda hafi
landið verið byggt og nýtt langt umfram tilskilinn hefðartíma. Loks er byggt á
svarbréfi hreppstjóra Fljótsdalshrepps til sýslumanns Norður-Múlasýslu, dags. 20. maí
1920, um að í hreppnum væri ekki að finna neina almenninga eða afréttarland sem
ekki sannanlega tilheyrði einhverju býli.
6.7.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Víðivalla fremri og
Víðivallagerðis er rakin í kafla 5.7., sjá einnig kafla 5.9. um afréttarnot almennt. Þar
kemur fram að Víðivalla er getið í heimildum allt frá 13. öld. Af heimildum verður
ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða og Víðivallagerði upphaflega hjáleiga
hennar. 219 Í landamerkjabréfi, sem gert var 16. júní 1884 og þinglýst næsta dag, er
fyrst að finna lýsingu á landamerkjum Víðivallagerðis, síðan ítaki
Valþjófsstaðarkirkju í það land og því næst landamerkjum Víðivalla fremri. Loks
segir svo: „Undir Víðivelli fremri liggur Villingadalur“ og er merkjum hans lýst. Á
milli Víðivalla fremri og Villingadals liggja jarðirnar Víðivallagerði og Sturluflöt. Í
yngra landamerkjabréfi, dags. 1. desember 1921 og þingl. 25. júlí 1922, er
sambærilegur greinarmunur gerður og í hinu eldra bréfi á annars vegar merkjalýsingu
Víðivalla fremri og hins vegar Villingadal.
Kemur þá fyrst til athugunar hvað ráðið verður af framangreindum
landamerkjabréfum frá 1884 og 1921 um afmörkun Villingadals auk lýsinga í ritunum
Göngur og réttir V og byggðasögunni Sveitir og jarðir í Múlaþingi. Í því sambandi
verður einnig litið til merkja aðliggjandi landsvæða. Að því loknu verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu Villingadals.
Verður þá fyrst litið til vesturmerkja Villingadals, gagnvart Suðurfelli. Bæði
landamerkjabréfin miða við að vestan og norðan við dalinn renni Fellsá og
Sultarranaá og greini nefndan dal frá Kiðufellsafrétti (Suðurfelli). Efnislega sömu
lýsingar koma einnig fram í bókunum Göngur og réttir og Sveitir og Jarðir í
Múlaþingi. Þessar lýsingar eru í ágætu samræmi við lýsingar á merkjum
Suðurfellsafréttar. Svo sem rakið er í kafla 6.6. eru heimildir um afmörkun Suðurfells
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ekki eins skýrar en niðurstaðan er sú að miða þar við Fellsá og Sultarranaá í því
sambandi.
Samkvæmt landamerkjabréfunum frá 1884 og 1921 eru merki Villingadals að
austan sögð í Strútsá, sem aðskilji hann frá Sturluflatar landi, austur og suður til
öræfa. Í bókinni Göngur og réttur V segir að merkin að austan séu „Strútsá fyrst á
mörkum heimalands Sturluflatar og Villingadals, en eftir það sem næst eða alveg á
sýslumörkum Múlasýslna á Sauðahnjúk“. Í lýsingu á austurmerkjum í byggðasögunni
Sveitir og jarðir í Múlaþingi segir hins vegar einungis að þau afmarkist af Strútsá.
Suðurmerkjum Villingadals, gagnvart landsvæðum í Djúpavogshreppi, er ekki
sérstaklega lýst. Óbyggðanefnd telur eðlilegt að á milli Sultarranaár og Strútsár verði
miðað við sveitarfélaga- og sýslumörk, gagnvart Djúpavogshreppi (Suður-Múlasýslu).
Af lýsingum framangreindra landamerkjabréfa, auk tveggja landamerkjabréfa
jarðarinnar Sturluflatar sem einnig eru frá árunum 1884 og 1921, liggja jarðirnar
Víðivallagerði og Sturluflöt á milli Víðivalla fremri og Villingadals. Sturluflöt á
þannig suðurmerki að Villingadal, Víðivallagerði að Sturluflöt og Víðivellir fremri að
Víðivallagerði. Eldri heimildir um merki þessara jarða benda til hins sama, sbr. einnig
kafla 6.8. um Sturluflöt.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
Víðivelli fremri og Víðivallagerði og nýtt bréf fyrir Víðivelli fremri eftir að ný
landamerkjalög tóku gildi 1919. Í þessum bréfum er lýst sérstaklega aðskildu
landsvæði, svokölluðum Villingadal. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum Villingadals sé þar rétt lýst. Skjöl þessi voru þinglesin og innfærð í
landamerkjabók sýslumanns. Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir þeirri
niðurstöðu Hæstaréttar að landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því
að um eignarland sé að ræða en hins vegar verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega,
sjá nánar í kafla 6.1.1. Með því að gera landamerkjabréf hafa menn ekki getað
einhliða aukið við land sitt eða annan rétt. Frá upphafi Íslandsbyggðar helguðu menn
sér ekki eingöngu ákveðin landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig
ítök, afrétti og öll önnur réttindi sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra.
Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda við merkjum
réttindanna, hvers eðlis sem þau voru. Ber um þetta efni sérstaklega að vísa til dóms
Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 497/2006 (Hoffellslambatungur).
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Þar ber þess fyrst að geta að engar skriflegar heimildir styðja
það að nokkurn tíma hafi verið búið heilsársbúsetu í Villingadal. Svo sem rakið er í
kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hvort og þá að hvaða marki landnám á þessu
svæði náði inn til landsins. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
landanámslýsinga verður þó að telja fremur ólíklegt að Villingadalur hafi verið
numinn. Óvissa um aðferðir við landnám er þó of mikil til þess að hægt sé að fullyrða
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um stærð landnáma á þeim grundvelli, sbr. umfjöllun um landnám í Almennum
niðurstöðum óbyggðanefndar.
Villingadals sést fyrst getið í úttekt á Skriðuklaustursjörðum 1841, þar sem
segir að „mælt sé“ að dalurinn tilheyri Sturluflöt. Í úttektum á Víðivöllum fremri frá
árunum 1828 og 1841 er Villingadals í engu getið. Í jarðamati 1849 segir að Víðivellir
fremri eigi ,,að tiltölu til afréttar fyrir sig á svokölludum Villíngadal“. Í mati
Skriðuklaustursjarða frá 1878 segir að fyrir utan Skriðuklaustur sjálft og Víðivelli
fremri eigi engar klausturjarðir afrétti. Í landamerkjabréfi Víðivallagerðis og Víðivalla
fremri frá árinu 1884 segir að undir Víðivelli fremri liggi Villingadalur. Næst er
fjallað um landsvæðið í lýsingu Víðivalla fremri, dags. 10. ágúst 1914, þar sem segir
að jörðinni fylgi afréttur á Villingadal sem muni hafa verið fenginn í skiptum á
engjaparti við jörðina Sturluflöt. Tekið er fram að vegna staðhátta hafi jörðin „lítil not
afréttarins og notar hana ekki fyrir búfé ábúenda, vegna þess að fé rennur þaðan á
afrétt fjarlægra sveita (suðurhluta S. Múlasýslu), né heldur fá aðrir upprekstur á afrétt
þessa“. Í landamerkjabréfi Víðivalla fremri frá árinu 1921 segir að undir jörðina liggi
Villingadalur. Í ritinu Göngur og réttir er Villingadalur talinn upp meðal afréttarlanda
í Fljótsdal og í byggðasögunni Sveitir og jarðir í Múlaþingi segir að Villingadalur sé
meðal afréttarlanda í hreppnum. Þar segir einnig að heiðarflæmin allt vestan frá
Jökulsá, inn til jökla og austur að Strútsá og Fellsá, „teljist nú almenningur, þar eð
Fljótsdalshreppur sér um göngur á svæðinu“.
Óbyggðanefnd telur að framangreindar heimildir bendi til þess að
Villingadalur hafi verið afréttur í þeim skilningi að jörðin Víðivellir fremri eigi þar
óbein eignarréttindi fremur en beinan eignarrétt, sbr. einnig orðalag og efnisskipan í
landamerkjabréfum 1884 og 1921. Eldri heimildir um merki jarða á þessu svæði
benda ekki heldur til þess að Villingadalur hafi talist innan þeirra. Ekkert liggur fyrir
um að Villingadalur hafi nokkurn tíma verið nýttur til annars en sumarbeitar fyrir búfé
og ef til vill annarra takmarkaðra nota. Sama verður einnig ráðið af staðháttum og
gróðurfari en um er að ræða fjallaland, fjarri byggð. Svör hreppstjóra við fyrirspurn
sýslumanns Múlasýslu árið 1920 samrýmast þessu. Að því er varðar greiðslu
felligjalda hreindýra til eigenda Víðivalla fremri telur óbyggðanefnd að slíkar
greiðslur séu í samræmi við þann rétt sem afréttareign veitir, sjá nánari umfjöllun í
kafla 6.4.8.
Ekki liggur fyrir hvernig eigendur Víðivalla fremri eru komnir að rétti sínum
til þessa landsvæðis. Í máli þessu er ekki sýnt fram á annað en réttur til Villingadals
hafi orðið til á þann veg, að landsvæðið hafi verið tekið til sumarbeitar fyrir búpening
og ef til vill annarrar takmarkaðrar notkunar. Um afréttarnotkun og fjallskil voru
snemma settar opinberar reglur sem sveitarstjórnum var falið að annast framkvæmd á.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að Villingadalur sé
eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum hætti. Eins og notkun
landsins hefur verið háttað hefur heldur ekki verið sýnt fram á að eignarhefð hafi
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verið unnin á því. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar
sé þjóðlenda. 220 Af fyrirliggjandi gögnum verður hins vegar ráðið að Villingadalur sé
í afréttareign Víðivalla fremri.
Ljóst er að einstakir hlutar þess svæðis sem hér hefur verið fjallað um og talið
þjóðlenda í afréttareign eru misjafnlega fallnir til beitar. Beitarsvæði taka þó
breytingum auk þess sem þau eru ekki endilega samfelld. Land það sem hér er til
umfjöllunar verður því talið falla undir skilgreininguna „landsvæði [...] sem að
staðaldri hefur verið notað til sumarbeitar fyrir búfé“, sbr. 1. gr. laga nr. 58/1998.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að landsvæði það sem nefnt er
Villingadalur, svo sem það er afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1.
gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá þeim stað þar sem Strútsá fellur í Fellsá og þaðan eftir Fellsá í
Sultarranaá og síðan Sultarranaá í sveitarfélaga- og sýslumörk
gagnvart Djúpavogshreppi. Þeim mörkum er fylgt norður þar til komið
er að Strútsá og ræður síðan sú á þar til hún fellur í Fellsá.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda Víðivalla fremri, sbr. 2. mgr. 5. gr.
og c-lið 7. gr. sömu laga.
Hluti þess svæðis sem hér hefur verið lýst þjóðlenda og í afréttareign Víðivalla
fremri, nánar tiltekið „Strútsfoss“, er háður sérstökum eignarréttarlegum
takmörkunum samkvæmt lögum um náttúruvernd, nr. 44/1999, sbr. nánari
skilgreiningu í náttúruminjaskrá.
6.8. Sturluflöt
6.8.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem ábúandi
ríkisjarðarinnar Sturluflatar gerir einnig kröfu til að talinn verði eignarland þeirrar
jarðar og háð nýtingarrétti hans í samræmi við ábúðarsamning.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá suðurmörkum kröfusvæðis
eiganda Víðivallagerðis úr Gilsá þar sem bein austurlína frá Sturluá, þar sem hún
rennur í brúnum fyrir ofan Sturluflöt, sker ána. Þaðan er dregin lína í Strútsá austur á
Hraunum og Strútsá síðan fylgt í Fellsá. Samkvæmt þessari kröfugerð er landsvæði
vestan undir Hornbrynju í þjóðlendu. Á móti hafa ábúendur Sturluflatar lýst kröfu um
beinan eignarrétt að þeim hluta þessa landsvæðis sem þeir telja að liggi innan merkja
jarðarinnar. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í
kafla 3.13.
Að Sturluflöt liggja Villingadalur og Suðurfell til suðvesturs og
Þorgerðarstaðir til vesturs. Víðivallagerði liggur til norðurs og landsvæði í fyrrum
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Geithellnahreppi, nú í Djúpavogshreppi, til austurs. Bæjarstæði Sturluflatar liggur
norðan Fellsár við Kelduá. Ágreiningssvæðið er um 5 km frá bæjarstæðinu og tekur til
Hornbrynju og landsvæðis vestan við hana. Það liggur í um og yfir 700 m og rís hæst
við Hornbrynju í 981 m hæð. Inn á svæðið ganga hin svonefndu Hraun sem eru stórt
landsvæði norðaustan Vatnajökuls. Nákvæmt afmörkun Hrauna liggur ekki fyrir en
ljóst að þau taka hvergi við fyrr en samfelldum gróðri sleppir. Þar setja svip sinn á
landið gróðurvana jökulurðir, öldur og fell.
6.8.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er því haldið fram að af frásögnum
Landnámu verði ekki ráðið að landsvæði þetta hafi verið numið. Eftir landnám hafi
lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist, heldur hafi eigendalausum
svæðum fjölgað með tímanum. Byggt er á því að almenningar, eins og þeir hafi verið
skilgreindir fyrir gildistöku þjóðlendulaga, hafi verið eignarréttarlegt hugtak yfir það
sem nú heiti þjóðlenda. Vísað er til landamerkjabréfs Sturluflatar frá árinu 1884.
Lýsing þess verði ekki skilin þannig að hún taki til lands alla leið að hreppamörkum
heldur nái hún einungis inn á Hraun. Þannig verði þjóðlenda á þeim hluta Hornbrynju
sem til meðferðar sé í málinu. Slíkt sé í samræmi við annað þjóðlendukröfusvæði.
Við aðra fyrirtöku málsins 9. mars 2006 tilkynnti óbyggðanefnd að hún teldi
rétt að kröfur ábúenda ríkisjarða í málinu kæmu til athugunar. Af hálfu ábúenda
Sturluflatar, sbr. skjöl nr. 5(5), 12 og 12(5), er byggt á þinglýstum landamerkjabréfum
Sturluflatar frá 1884 og 1921. Skýra verði þau svo að þau taki til lands allt að
vatnaskilum í austri. Sjá einnig umfjöllun um sjónarmið ábúenda Sturluflatar í kafla
6.8.2.
6.8.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Sturluflatar er rakin í kafla 5.8.
Þar kemur fram að Sturluflatar er getið í heimildum allt frá byrjun 15. aldar. Af þeim
verður ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða.221 Svo sem fram kemur í kafla
6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt landnám í Fljótsdal náði inn til
landsins. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga
verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar sé a.m.k. að
hluta innan þess. Einnig ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms
hafi gróðurþekja í Fljótsdal, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og
grósku en nú er, sbr. skjal nr. 27.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Sturluflatar er lýst í heimildum. Þar
liggja fyrir tvö landamerkjabréf, hið eldra dags. 18. júní 1884 og þing. næsta dag, hið
yngra dags. 16. desember 1921 og þingl. 25. júlí 1922, auk tveggja eldri úttekta, frá
221
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17. september 1828 og 26. apríl 1841. Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra
landsvæða sem liggja að jörðinni. Athugun þessi tekur fyrst og fremst til austurmerkja
og austanverðra suður- og norðurmerkja, inn til fjalla og innan kröfusvæðis íslenska
ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Sturluflatar verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Samkvæmt báðum landamerkjabréfum Sturluflatar eru suðvesturmörk hennar,
gagnvart Suðurfelli og Villingadal, ,,að framan Fellsá og Strútsá austur á Hraun“.
Bréfið eru árituð vegna Valþjófsstaðar. Í úttekt Sturluflatar frá 1828 er miðað við
Fellsá einungis eða ,,Fellsá ad framan, Strúgsá ad ofan“, eftir því hvaða útgáfa
úttektarinnar er skoðuð. Í síðari úttekt jarðarinnar, frá 1841, eru merkin miðuð við
„Strútsá uppa heidi sem liggur ofan vid landid alt austur ad hraungardi“.
Framangreind merki eru í samræmi við merkjalýsingar Suðurfells og Villingadal, sbr.
kafla hér að framan, enda glögg skil frá náttúrunnar hendi.
Að vestan miðast merki Sturluflatar við Kelduá, samkvæmt öllum
framangreindum lýsingum. Er þá komið út fyrir ágreiningssvæði í máli þessu.
Verður þá næst litið til norðurmerkja Sturluflatar, gagnvart Víðivallagerði.
Samkvæmt báðum landamerkjabréfum Sturluflatar miðast þau við ,,Sturluá upp fyrir
brúnir“. Síðara bréfið er áritað vegna Víðivallagerðis. Í úttekt Sturluflatar frá 1828 er
einnig miðað við ,,Sturlá ad utan verdu“. Í úttektinni frá 1841 segir „Sturlá upp fyrir
brúnir“. Landamerkjabréf Sturluflatar eru í samræmi við landamerkjabréf
Víðivallagerðis og Víðivelli fremri, dags. 16. júní og þingl. 19. júní sama ár, sem segir
að merki fyrrnefndu jarðarinnar séu að framan „Sturluá upp á fjall“.
Að því er varðar austurmerki Sturluflatar, gagnvart Hornbrynju og
landsvæðum í fyrrum Skriðdalshreppi sem taldist til Suður-Múlasýslu. Elstu heimildir
um merki Sturluflatar, úttektirnar frá 1828 og 1841, lýsa þeim ekki sérstaklega, miða
einungis við Sturluá að norðan og Strútsá að sunnan. Í landamerkjabréfunum er hins
vegar tekið fram að frá „Sturluá upp fyrir brúnir“ sé farin „bein stefna austur í Hraun“.
Hin svokölluðu Hraun taka yfir mjög víðfeðmt svæði og afmörkun þess er
óljós. Hornbrynja (961 m) hefur verið talin innan þess og þar eiga Sturluá og Strútsá
upptök sín. Ábúandi Sturluflatar túlkar heimildir þannig að merki jarðarinnar til
austurs nái að vatnaskilum á Hornbrynju þar sem jafnframt hafa verið sveitarfélagaog sýslumörk. Af hálfu eiganda jarðarinnar, íslenska ríkisins, er hins vegar litið svo á
að merki hennar nái ekki svo langt austur. Af hálfu íslenska ríkisins er hins vegar litið
svo á að jörðin Sturluflöt sé háð beinum eignarrétti innan réttra merkja.
Óbyggðanefnd telur að eldri heimildir um Sturluflöt og staðhættir styðji þá
skýringu á landamerkjabréfum jarðarinnar að merki hennar til norðvesturs miðist við
sveitarfélagamörk á Hornbrynju, svo sem ábúandi hefur haldið fram í málinu.
Við aðalmeðferð þessa máls lýsti lögmaður íslenska ríkisins því yfir að ekki
bæri að líta svo á að í þjóðlendukröfu ríkisins fælist afsal á landi í eigu ríkisins.
Samkvæmt því ætti niðurstaða óbyggðanefndar gagnvart ríkisjörðum að ráðast af
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sömu atriðum og lögð eru til grundvallar um annað eignarland. Samkvæmt því ber
ekki að úrskurða umrætt landsvæði þjóðlendu þá þegar af þeirri ástæðu að íslenska
ríkið dró þjóðlendukröfulínu sína með þeim hætti sem raun ber vitni.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
jörðina Sturluflöt og annað eftir setningu nýrra landamerkjalaga 1919. Þau eru
efnislega samhljóða um merki og eldri heimildir benda til þess að landamerkjum
hennar sé þar rétt lýst, svo langt sem sú lýsing nær. Bréfin voru undirrituð af
fyrirsvarsmönnum jarðarinnar, þinglesin, færð í landamerkjabók og á þeim byggt
síðan um merki jarðarinnar án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir eða
ágreiningur. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það
sem almennt var talið gilda.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa almennt fyrir jarðir við mat á
sönnun um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Ekki eru heimildir um annað en jörðin Sturluflöt hafi verið byggð og nýtt eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem nánar er lýst
hér framar hafa fyrirsvarsmenn jarðarinnar farið með umráð og hagnýtingu og gert
ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt. Hálendari
hluti jarðarinnar hefur þar ekki verið undanskilinn enda þótt nýting þar hafi verið
takmörkuð. Ekki verður annað séð en þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða
athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan marka jarðarinnar hafi
mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á það af hálfu íslenska
ríkisins að land innan tilgreindra landamerkja Sturluflatar sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 222
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Sturluflatar, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.9. Hluti Vatnajökuls
Hér verður tekin afstaða til eignarréttarlegrar stöðu þess hluta Vatnajökuls sem til
umfjöllunar er í máli þessu, sbr. kafla 2.4., og liggur sunnan þeirra landsvæða sem
fyrri kaflar í úrskurði þessum taka til.
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Kröfugerð íslenska ríkisins felur í sér að umrætt jökulsvæði sé þjóðlenda, sbr.
kafla 3.1.1. Aðrir hafa ekki gert kröfu um eignarréttindi þar, að öðru leyti en því að
jökulrönd á hverjum tíma ráði merkjum aðliggjandi kröfusvæða.
Óbyggðanefnd hefur áður komist að þeirri niðurstöðu að um eignarréttarlega
stöðu jökulsvæða almennt fari eftir sömu reglum og um önnur landsvæði.223 Að því er
varðar þann hluta Vatnajökuls sem hér um ræðir er ekkert sem bendir til að þar hafi
stofnast til beins eignarréttar eða takmarkaðra eignarréttinda fyrir nám, löggerninga,
hefð eða með öðrum hætti.
Að því leyti sem jökulsvæði þetta liggur að afréttum í þjóðlendu, svo sem þær
hafa verið skilgreindar fyrr í úrskurði þessum og í úrskurðarorðum, telur
óbyggðanefnd fullnægjandi að miða einfaldlega og án nánari afmörkunar við jaðar
jökulsins eins og hann var við gildistöku laga nr. 58/1998.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að landsvæði þetta á Vatnajökli, svo
sem það er afmarkað hér á eftir, sé þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr.
laga nr. 58/1998:
Frá jaðri Brúarjökuls, við upptök Jökulsár á Jökuldal, er dregin lína til
suðurs í miðja Breiðubungu og þaðan til norðausturs yfir Goðahnjúka
í nafnlausan hnjúk skammt sunnan Grendils, áfram í Grendil, þaðan
yfir hnjúk í 1438 m hæð og að jökuljaðrinum, í stefnu á Geldingafell.
Síðan er jökuljaðrinum fylgt þar til kemur að framangreindum punkti
við upptök Jökulsár á Jökuldal. Að því leyti sem fylgt er jökuljaðri er
miðað við stöðu jökuls eins og hann var við gildistöku þjóðlendulaga 1.
júlí 1998, sbr. 22. gr. þjóðll.
6.10. Um málskostnað
Í samræmi við 2. mgr. 17. gr. laga nr. 58/1998 hefur óbyggðanefnd lagt mat á það
hvað telja megi nauðsynlegan kostnað vegna hagsmunagæslu fyrir nefndinni í máli
þessu. Við það mat hefur nefndin m.a. litið til þess hvort aðilar, sem svipaðra
hagsmuna eiga að gæta, hafi sameinast um aðstoð lögmanns og annarra sérfræðinga
enda rekist hagsmunir ekki á. Við mat á fjárhæð kostnaðar hefur nefndin enn fremur
litið til þess hvað telja megi sanngjarnt og eðlilegt endurgjald fyrir hagsmunagæslu í
máli þessu.
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Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. nyrðri hluti afréttarlandanna Rana og
Undir Fellum að frátöldu Brattagerði, 225 er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið
7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá merkjavörðu (merkt L.M.) í Miðheiðarhálsi er dregin lína í stefnu
á ósinn úr Hólmavatni, þar til kemur að skurðpunkti við línu sem
liggur frá merkigarði þeim, sem liggur frá Jökulsá í Fljótsdal fram og
upp eftir nesinu upp undir fjall, þaðan sjónhending upp á fjall og áfram
í stóran stein, sem stendur utan til á ytra Eyvindarfjalli. Frá þeim
skurðpunkti er þeirri línu fylgt að framangreindum stórum steini á ytra
Eyvindarfjalli og þaðan í Jökulsá á Jökuldal, þar sem Hölkná rennur í
hana. Jökulsá á Jökuldal ræður síðan [þangað sem Sauðá fellur í hana
og síðan Sauðá þangað sem hún fellur niður af efstu fjallsbrúninni.
Þaðan er dregin lína í vörðu sem hlaðin er upp á millum tveggja stórra
jarðfastra steina og síðan að þeim stað þar sem Eiríksstaðavegur yfir
heiðina liggur út í Eyvindará. Eftir það er Eyvindará fylgt]226 þar til
kemur að skurðpunkti við línu sem dregin er frá merkjavörðu (merkt
L.M.) í Miðheiðarhálsi og þvert vestur heiði í merkjavörðu í
svokölluðum Klappalækjarflóa og í Eyvindará. Er þá miðað við þá línu
sem aðilar eru ásáttir um. Þessari línu er fylgt frá framangreindum
skurðpunkti hennar við Eyvindará og að upphafspunkti lýsingar
þessarar, þ.e. merkjavörðu (merkt L.M.) í Miðheiðarhálsi.
Sama landsvæði er í afréttareign Skriðuklausturs, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7.
gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Vesturöræfi ásamt syðri hluta
afréttarlandanna Rana og Undir Fellum, er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið
7. gr. laga nr. 58/1998:
Að vestan ræður hinn forni farvegur Jökulsár á Jökuldal þar til kemur
að suðurmörkum Aðalbóls, þ.e. línu sem dregin er yfir Búrfell utanvert,
þvert yfir Hrafnkelsdal inni undir Tungusporði, um Kálfafell í Hölkná.
Ræður sú á merkjum þar til hún kemur niður í Jökulsá á Jökuldal. Frá
þeim stað er dregin lína í suðaustur að stórum steini sem stendur utan
til á ytra Eyvindarfjalli. Þaðan er dregin lína til austurs, í stefnu á
224
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merkigarð við Jökulsá, og fer hún saman við kröfulínu gagnaðila
ríkisins í máli þessu. Þar sem lína þessi sker línu sem dregin úr ósi
Hólmavatns í innri merkjavörðu í Miðheiðarhálsi er hornmark. Frá því
hornmarki er dregin lína í ós Hólmavatns og að Svartöldu austan
Langavatns. Þaðan er farið í Axará og henni fylgt austur í Jökulsá í
Fljótsdal sem ræður merkjum þar til komið er að upptökum hennar í
Vatnajökli. Þaðan ræður jökuljaðarinn þar til komið er að upptökum
Jökulsár á Jökuldal. Að því leyti sem fylgt er jökuljaðri er miðað við
stöðu jökuls eins og hann var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998,
sbr. 22. gr. þjóðll.
Sama landsvæði er í afréttareign eiganda Valþjófsstaðar, sbr. 2. mgr. 5. gr. og
c-lið 7. gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Múlaafréttur, er þjóðlenda í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Eftir Sníkilsá, þeirri er sunnar liggur og aðilar miða við í kröfugerð
sinni, frá þeim stað þar sem hún rennur í Jökulsá í Fljótsdal og allt að
upptökum. Þaðan er dregin lína í Þverfell, við Tunguá, þeirri á fylgt
fram á Tungufell og síðan dregin lína í Grasanes. Þaðan er Kelduá
fylgt til jökuls, síðan jökuljaðrinum, eins og hann var við gildistöku
þjóðlendulaga 1. júlí 1998, að upptökum Jökulsár í Fljótsdal við
Eyjabakkajökul og loks þeirri á að fyrstnefndri Sníkilsá.
Sama landsvæði er í afréttareign Glúmsstaða og Glúmsstaðasels vestan megin
við vatnaskil en Þorgerðarstaða austan megin, sbr. kröfulínur aðila, sbr. 2. mgr. 5. gr.
og c-lið 7. gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Suðurfell, er þjóðlenda í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá ármótum Kelduár og Fellsár er síðarnefndu ánni fylgt þar til
Sultarranaá rennur í hana. Ræður síðan Sultarranaá að sýslu- og
sveitarfélagamörkum gagnvart Djúpavogshreppi. Þeim mörkum er
fylgt áfram þar til mörk gagnvart Sveitarfélaginu Hornafirði taka við
og nær síðarnefnda viðmiðunin allt að jaðri Vatnajökuls við
Geldingafell. Síðan er jökuljaðrinum fylgt að upptökum Kelduár og
loks þeirri á allt að fyrrnefndum ármótum við Fellsá.
Hluti þessa landsvæðis er jafnframt í afréttareign Valþjófsstaðar, nánar tiltekið
sá hluti þess sem liggur norðan við línu sem dregin er úr jaðri Vatnajökuls yfir
Geldingafell og Sauðárvatn að Sultarranaá, í beina stefnu á Sauðahnjúka, sbr. 2. mgr.
5. gr. og c-lið 7. gr. laga nr. 58/1998.
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Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Villingadalur, er þjóðlenda í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá þeim stað þar sem Strútsá fellur í Fellsá og þaðan eftir Fellsá í
Sultarranaá og síðan Sultarranaá í sveitarfélaga- og sýslumörk
gagnvart Djúpavogshreppi. Þeim mörkum er fylgt norður þar til komið
er að Strútsá og ræður síðan sú á þar til hún fellur í Fellsá.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda Víðivalla fremri, sbr. 2. mgr. 5. gr.
og c-lið 7. gr. sömu laga.
Sá hluti Vatnajökuls sem afmarkaður er hér á eftir er þjóðlenda í skilningi 1.
gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá jaðri Brúarjökuls, við upptök Jökulsár á Jökuldal, er dregin lína til
suðurs í miðja Breiðubungu og þaðan til norðausturs yfir Goðahnjúka
í nafnlausan hnjúk skammt sunnan Grendils, áfram í Grendil, þaðan
yfir hnjúk í 1438 m hæð og að jökuljaðrinum, í stefnu á Geldingafell.
Síðan er jökuljaðrinum fylgt þar til kemur að framangreindum punkti
við upptök Jökulsár á Jökuldal. Að því leyti sem fylgt er jökuljaðri er
miðað við stöðu jökuls eins og hann var við gildistöku þjóðlendulaga 1.
júlí 1998, sbr. 22. gr. þjóðll.
Útlagður kostnaður málsaðila, annarra en fjármálaráðherra vegna íslenska
ríkisins, utan þóknunar lögmanna, hefur þegar verið endurgreiddur úr ríkissjóði, sbr.
17. gr. laga nr. 58/1998. Þóknun málflytjenda ákvarðast svo: Friðbjörn E. Garðarsson
hdl. kr. 3.980.000.– og Ólafur Björnsson hrl. kr. 1.320.000.– og greiðist úr ríkissjóði,
sbr. 17. gr. laga nr. 58/1998.
Gerður er fyrirvari um hnitasetningu þjóðlendulínu að liðnum
málsskotsfrestum eða að fenginni dómsniðurstöðu. Þá getur skipan þjóðlendu innan
staðarmarka sveitarfélaga komið til endurskoðunar.

Kristján Torfason
Allan Vagn
Magnússon

Sif Guðjónsdóttir
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FORMÁLI
Í úrskurðum óbyggðanefndar á fyrsta landsvæðinu sem tekið var til meðferðar, sjá
mál nr. 1-7/2000, er í kaflanum „Almennar niðurstöður óbyggðanefndar“ gerð grein
fyrir athugunum og niðurstöðum um nokkrar staðreyndir og lagaatriði sem almenna
þýðingu geta haft við úrlausn þeirra mála sem undir nefndina heyra. Í úrskurðum
óbyggðanefndar á næsta landsvæði sem tekið var til meðferðar er í kaflanum „Viðauki
við almennar niðurstöður óbyggðanefndar“ aukið við þessa umfjöllun og nokkrum
nýjum atriðum bætt við, sjá mál nr. 1-5/2001. Framangreindir tveir kaflar hafa nú
verið felldir saman, með lítils háttar breytingum, og fara hér á eftir.
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1.

INNGANGUR

Hér verður gerð grein fyrir almennum athugunum og niðurstöðum óbyggðanefndar
um nokkrar staðreyndir og lagaatriði sem þýðingu geta haft við úrlausn þeirra mála
sem undir nefndina heyra.
Í upphafi verður gefið yfirlit um gróðurfar á Íslandi við landnám og þeim
breytingum sem á því hafa orðið síðan. Þá verður fjallað um landnám, hefð og lög
sem stofnunarhætti eignarréttinda.
Því næst verður gerð grein fyrir flokkun lands í jarðir, almenninga og afrétti
og eignarréttarlegri þýðingu þessara hugtaka. Hugað verður sérstaklega að ákveðnum
tilvikum sem virðast á mörkum framangreindra flokka ásamt eignarhaldi á landi undir
jöklum og mörk við jökul eða á. Þá verður fjallað um hvort og þá hvaða vísbendingar
um eignarréttarlega stöðu lands má draga af fyrirkomulagi fjallskila og tilvist ítaka til
lands eða sjávar, hvaða réttur felist í fjörueign og hver séu merki sjávarjarða til
hafsins.
Loks verður fjallað um efni og gildi þeirra heimilda sem einna helst fjalla um
eignarréttindi fyrr á tímum. Gerð verður sérstök grein fyrir jarðamötum og jarðabókum, máldögum og vísitasíum, lögfestum, jarðabréfum og landamerkjabréfum,
afsals- og veðmálabókum.
2.

GRÓÐURFAR VIÐ LANDNÁM OG SÍÐARI BREYTINGAR

Íslandi má skipta í þrjú hæðar- eða gróðurbelti, þ.e. láglendisbelti, hlíðabelti og
hálendis- eða fjallbelti.1 Þessi skipting byggist á því að lífsskilyrði fyrir plöntur og
aðrar lífverur, þ.á m. búsetuskilyrði fyrir fólk, fara stigversnandi með vaxandi hæð
yfir sjávarmáli og lækkandi meðalhita. Höfuðeinkenni gróðurfars breytast því frá
láglendisbelti og upp til efstu gróðurmarka á hálendi, tegundum plantna fækkar mjög,
harðgerar tegundir verða ríkjandi, uppskerumagn minnkar og gróðurþekjan verður
gisnari.
Gróðurbeltin eru í mismunandi hæð í hinum ýmsu landshlutum, eftir því hvort
um er að ræða innhéruð eða útnes, eftir snjóalögum o.s.frv. Milli gróðurbeltanna eru
að sjálfsögðu ekki skörp skil heldur breytist gróðurfar stig af stigi með vaxandi hæð
yfir sjávarmáli. Í grófum dráttum nær láglendisbelti landsins upp í 100-150 m hæð og
sums staðar nokkru hærra sunnanlands. Hlíðabeltið tekur við og nær upp í 300-400 m
hæð, en þar ofan við er hálendisbeltið. Ætla má að um landnám hafi mörkin legið
nokkru ofar.

1

Steindór Steindórsson, 1964: Gróður á Íslandi. Reykjavík. S. 28.
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22
Talið
Taliðereraðaðvið
viðlandnám
landnámhafi
hafigróður
gróðurþakið
þakiðum
um2/23/3hluta
hlutaafafyfirborði
yfirborðilandsins.
landsins.
Mikill
Mikillhluti
hlutiláglendisláglendis-ogoghlíðabelta,
hlíðabelta,svo
svoogoghálendisbeltis
hálendisbeltisupp
uppaðað600-700
600-700mmhæð
hæðá á
miðhálendinu,
miðhálendinu,hefur
hefurverið
veriðþakinn
þakinnnokkuð
nokkuðsamfelldum
samfelldumgróðri
gróðriogogjarðvegi.
jarðvegi.Ofar
Ofarhefur
hefur
gróðurinn
gróðurinnorðið
orðiðstöðugt
stöðugtgisnari,
gisnari,uns
unshann
hannhefur
hefurhorfið
horfiðaðaðmestu
mestuí í800-1000
800-1000mmhæð.
hæð.Í Í
fjalllendi
fjalllendiútnesja
útnesjaogogí íbröttum
bröttumfjallahlíðum
fjallahlíðumhafa
hafaefri
efrimörk
mörksamfellds
samfelldsgróðurs
gróðurslegið
legið
neðar.
neðar.
Við
Við landnám
landnám hefur
hefur birkiskógur
birkiskógur ogog kjarr
kjarr sett
sett mestan
mestan svip
svip á á gróðurfar
gróðurfar í í
láglendisláglendis-ogoghlíðabeltum
hlíðabeltumogogjafnvel
jafnvelteygt
teygtsig
sigupp
uppí íhálendisbelti
hálendisbeltivið
viðbestu
bestuaðstæður.
aðstæður.
11
hlutalandsins.
landsins.Það
Þaðvar
varlanglangÁætlað
Áætlaðereraðaðskóglendi
skóglendiogogkjarr
kjarrhafi
hafiþakið
þakiðum
um /4/4hluta
verðmætasta
verðmætastagróðurlendi
gróðurlendilandsins
landsinsvegna
vegnamikillar
mikillargrósku,
grósku,fjölþættra
fjölþættranota
notaogogjarðvegsjarðvegsverndar.
verndar.Ofan
Ofanskógarmarka
skógarmarkahafa
hafasmárunnar,
smárunnar,ýmsar
ýmsarlyngtegundir
lyngtegundirogogharðgerar
harðgerarjurtir
jurtir
verið
veriðríkjandi
ríkjanditegundir.
tegundir.Þar
Þarsem
semjarðvatnsstaða
jarðvatnsstaðavar
varhá,
há,á áláglendi
láglendiogoghálendi,
hálendi,var
var
gróskumikill
gróskumikillvotlendisgróður.
votlendisgróður.Rýr
Rýrmosagróður
mosagróðurtók
tókvið
viðþegar
þegarnálgaðist
nálgaðistefri
efrimörk
mörk
gróðurs,
gróðurs,ogogloks
loksvoru
voruplöntur
plönturá ástangli
stangliá áþví
þvílandi
landisem
semí daglegu
í daglegutali
talierernefnt
nefntógróið.
ógróið.
11
1010
hlutalandsins
landsinsí íheild
heildogogum
um /100
/100hluta
hlutaísfrírra
ísfrírra
Nú
Núþekur
þekurgróður
gróðuraðeins
aðeinsum
um /4/4hluta
/100hluti
hlutilandslandssvæða
svæðamiðhálendisins,
miðhálendisins,í ístað
staðnær
nærhelmings
helmingsum
umlandnám.
landnám.Aðeins
Aðeinsum
um1/1100
ins
insererskógi
skógieða
eðakjarri
kjarrivaxinn.
vaxinn.Gróðurþekja
Gróðurþekjalandsins
landsinshefur
hefurþannig
þannigbæði
bæðidregist
dregistsaman
saman
ogoggæði
gæðihennar
hennarrýrnað.
rýrnað.
Langmest
Langmesthefur
hefurrýrnun
rýrnunlandgæða
landgæðaorðið
orðiðí íhálendisbeltinu,
hálendisbeltinu,einkum
einkumá ámiðmiðhálendinu.
hálendinu.Afleiðingar
Afleiðingarþessa
þessaeru
erum.a.
m.a.þær
þæraðaðverulegur
verulegurhluti
hlutimiðhálendisins,
miðhálendisins,sem
semum
um
landnám
landnámogogfram
frameftir
eftiröldum
öldumvar
varvel
velfallið
falliðtiltilsumarbeitar,
sumarbeitar,erernúnúgróðursnauðar
gróðursnauðarauðnir.
auðnir.

3.3. STOFNUN
STOFNUNEIGNARRÉTTINDA
EIGNARRÉTTINDA
Þeir
Þeirstofnunarhættir
stofnunarhættireignarréttinda
eignarréttindasem
semhuga
hugaþarf
þarfsérstaklega
sérstaklegaaðaðí íþessu
þessusambandi
sambandieru
eru
landnám,
landnám,hefð
hefðogoglög.
lög.
3.1.
3.1. Landnám
Landnám
Hér
Hérá álandi
landivar
varfyrst
fyrststofnað
stofnaðtiltileignarréttar
eignarréttaryfir
yfirlandi
landimeð
meðnámi.
námi.Telja
Teljaverður
verðurlíklegt
líklegt
aðaðeigi
eigisíðar
síðarenenmeð
meðgildistöku
gildistökuákvæða
ákvæðaJónsbókar
Jónsbókarum
umafrétti
afréttiogogalmenninga
almenningahafi
hafinám
nám
verið
veriðútilokað.
útilokað.Vafalaust
Vafalaustererþóþóaðaðeftir
eftirlögtöku
lögtökunýbýlatilskipunar
nýbýlatilskipunar1776
1776erernám
námúrúr
33
sögunni
sögunnisem
semstofnunarháttur
stofnunarháttureignarréttar
eignarréttarhér
hérá álandi.
landi.
Landnámabók
Landnámabókhefur
hefurlöngum
löngumverið
veriðtalin
talinmikilvægasta
mikilvægastaheimildin
heimildinum
umupphaf
upphaf
byggðar
byggðará áÍslandi.
Íslandi.Þar
Þareru
erunefndir
nefndirum
um430
430karlar
karlarogogkonur
konursem
semnámu
námuland
landeða
eðaeignuðeignuðust
ustþað
þaðúrúrlandnámi
landnámiannarra.
annarra.ÞáÞáeru
eruþar
þarnöfn
nöfnum
um600
600bæja
bæjasem
semrisið
risiðeiga
eigaaðaðhafa
hafaá á
2 2

Ingvi
IngviÞorsteinsson
ÞorsteinssonogogSigurður
SigurðurBlöndal,
Blöndal,1986:
1986:Gróðureyðing
Gróðureyðingogogendurheimt
endurheimtlandgæða.
landgæða.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.
13.
13.
3 3
Sbr.
Sbr.Gaukur
GaukurJörundsson:
Jörundsson:„Um
„Umafrétti
afréttiogogalmenninga“,
almenninga“,óbirt
óbirtfjölrit,
fjölrit,bls.
bls.10-11.
10-11.Gaukur
GaukurJörundsson,
Jörundsson,
1982-83:
1982-83:Eignaréttur
EignarétturIIII(fjölr.).
(fjölr.).Reykjavík,
Reykjavík,S.S.133-134.
133-134.Þorgeir
ÞorgeirÖrlygsson,
Örlygsson,1994:
1994:„Um
„Umeignarhald
eignarhaldá á
landi
landiogognáttúruauðlindum.“
náttúruauðlindum.“Afmælisrit.
Afmælisrit.Gaukur
GaukurJörundsson
Jörundssonsextugur
sextugur24.
24.september
september1994.
1994.Reykjavík.
Reykjavík.
S.S.565.
565.
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203
landnámsöld,
landnámsöld,þ.e.
þ.e.á áárunum
árunum874-930.
874-930.Efni
EfniLandnámu
Landnámuererspunnið
spunniðúrúrþremur
þremurmeginmeginþáttum:
þáttum: landnámafrásögnum,
landnámafrásögnum, greinargerð
greinargerð fyrir
fyrir landnámsmönnum,
landnámsmönnum, ætt
ætt þeirra
þeirra ogog
niðjum
niðjumogogfróðleik
fróðleikafafýmsum
ýmsumtoga
togasem
semlýsir
lýsirm.a.
m.a.viðskiptum
viðskiptummanna,
manna,stjórnarfari,
stjórnarfari,trú
trú
ogogsiðum,
siðum,skipakosti,
skipakosti,húsakynnum,
húsakynnum,búpeningseign
búpeningseignogoglandsháttum.
landsháttum.
Landnáma
Landnámaerervarðveitt
varðveittí ífimm
fimmgerðum,
gerðum,misjafnlega
misjafnlegaheillegum.
heillegum.Þrjár
Þrjárþeirra
þeirraeru
eru
aðaðstofni
stofnitiltilfrá
frámiðöldum
miðöldumenentvær
tværvoru
voruritaðar
ritaðará á17.
17.öld.
öld.Melabók
Melabókmun
munvera
veraelst
elstþeirra
þeirra
ogogstanda
standanæst
næstfrumgerð
frumgerðLandnámabókar,
Landnámabókar,sem
semtalin
talinererrituð
rituðá áfyrri
fyrrihluta
hluta12.
12.aldar
aldarenen
erernúnúglötuð.
glötuð.Ljóst
Ljóstererþví
þvíaðaðtvö
tvöhundruð
hundruðárárhið
hiðminnsta
minnstahafa
hafaliðið
liðiðþar
þartiltilfrásagnir
frásagnirum
um
landnám
landnám voru
voru skráðar.
skráðar. Allmikill
Allmikill efnislegur
efnislegur munur
munur erer á á varðveittum
varðveittum gerðum
gerðum
Landnámabókar
Landnámabókarenenþóþóeru
erulandnámalýsingar
landnámalýsingaryfirleitt
yfirleittnokkuð
nokkuðsamhljóða.
samhljóða.
Ýmsar
Ýmsarsagnir
sagnirereraðaðfinna
finnaí íLandnámu
Landnámuum
umþað
þaðhvernig
hvernigmenn
mennfóru
fóruaðaðþví
þvíaðað
nema
nemaland.
land.Í ÍHauksbókargerð
HauksbókargerðLandnámu
Landnámuerergreint
greintfrá
fráþví
þvíaðaðÍslendingar
Íslendingarhafi
hafileitað
leitaðtiltil
Haralds
Haraldskonungs
konungshárfagra
hárfagraum
umaðstoð
aðstoðvið
viðaðaðsetja
setjareglur
reglurum
umstærð
stærðlandnáma.
landnáma.ÞáÞávoru
voru
sett
settákvæði
ákvæðium
umaðaðenginn
enginnskyldi
skyldivíðara
víðaranema
nemaenenhann
hannmætti
mættieldi
eldiyfir
yfirfara
faraá áeinum
einum
44
degi
degimeð
meðskipverjum
skipverjumsínum.
sínum. Um
Umkonur
konurvirðist
virðisthins
hinsvegar
vegarhafa
hafagilt
giltsúsúregla
reglaaðaðþær
þær
skyldu
skylduekki
ekkinema
nemavíðara
víðaraland
landenenleiða
leiðamætti
mættikvígu
kvígutvævetra
tvævetravorlangan
vorlangandag
dagsólsetra
sólsetraá á
55
Fleiri
Fleiriaðferðir
aðferðireru
erutilfærðar.
tilfærðar.Helgi
Helgimagri,
magri,sem
semnam
namallan
allanEyjafjörð,
Eyjafjörð,
milli,
milli,vel
velfóðraða.
fóðraða.
erert.d.
t.d.sagður
sagðurhafa
hafagert
gerteld
eldmikinn
mikinnvið
viðhvern
hvernvatnsós
vatnsósogoghelgað
helgaðsér
sérsvo
svoallt
allthérað,
hérað,
væntanlega
væntanlegaallt
alltvatnasvæði
vatnasvæðiárinnar.
árinnar.Stundum
Stundumvirðist
virðistkvikféð
kvikféðsjálft
sjálfthafa
hafaráðið
ráðiðferðinni.
ferðinni.
Í Íupphafi
upphafiþess
þesshluta
hlutaLandnámu
Landnámusem
semfjallar
fjallarum
umSunnlendingafjórðung
Sunnlendingafjórðungsegir
segirm.a.
m.a.á á
þessa
þessaleið:
leið:„Sumir
„Sumirþeir,
þeir,ererfyrstir
fyrstirkómu
kómuút,út,byggðu
byggðunæstir
næstirfjllum
fjllumokokmerkðu
merkðuatatþví
því
66
landskostina,
landskostina,atatkvikféit
kvikféitfýstisk
fýstiskfrá
frásjónum
sjónumtiltilfjallanna.“
fjallanna.“
ÁÁsíðustu
síðustuáratugum
áratugumhafa
hafaýmsir
ýmsirfræðimenn
fræðimenná ásviði
sviðisagnfræði
sagnfræðiogogbókmennta
bókmenntasett
sett
fram
framkenningar
kenningarum
umsannfræði
sannfræðiLandnámu.
Landnámu.Annars
Annarsvegar
vegarhefur
hefurþví
þvíverið
veriðhaldið
haldiðfram
framaðað
treysta
treystamegi
megifrásögnum
frásögnumLandnámu
Landnámuí ímeginatriðum.
meginatriðum.Hér
Hérmá
mánefna
nefnakenningar
kenningareins
einsogog
þær
þær aðað markmiðið
markmiðið með
með ritun
ritun Landnámu
Landnámu hafi
hafi verið
verið aðað skapa
skapa grundvöll
grundvöll fyrir
fyrir
innleiðingu
innleiðinguóðalsréttar
óðalsréttarhér
hérá álandi,
landi,undirbúa
undirbúaskiptingu
skiptingulandsins
landsinsí íkirkjusóknir
kirkjusóknireða
eða
varðveita
varðveitaættartölur,
ættartölur,með
meðtilliti
tillititiltilerfða,
erfða,hjúskapar
hjúskaparo.fl.,
o.fl.,auk
aukáhuga
áhugaá ásögu
söguforfor77
Hinsvegar
vegarhefur
hefurþví
þvíverið
veriðhaldið
haldiðfram
framaðaðfrásagnir
frásagnirLandnámu
Landnámueigi
eigilítið
lítið
feðranna.
feðranna. Hins
skylt
skyltvið
viðsögulegan
söguleganveruleika.
veruleika.Í Íþví
þvísambandi
sambandiber
beraðaðnefna
nefnaþáþákenningu
kenninguaðaðmarkmiðið
markmiðið
hafi
hafiverið
veriðaðaðrenna
rennastoðum
stoðumundir
undireignarheimildir
eignarheimildirhöfðingjaættanna
höfðingjaættannafyrir
fyrirþeim
þeimjörðum,
jörðum,
88
Ennfremur
fremur
einkum
einkumaðalbólum,
aðalbólum,sem
semþær
þærtöldu
töldusig
sigeiga
eigaá áritunartíma
ritunartímaLandnámu.
Landnámu. Enn

4 4

Landnámabók,
Landnámabók,1986.
1986.Jakob
JakobBenediktsson
Benediktssongaf
gafút.út.(Íslensk
(Íslenskfornrit.
fornrit.1.1.b.)b.)Reykjavík,
Reykjavík,s.s.337.
337.
Landnámabók
Landnámabók1986,
1986,s.s.321.
321.
6 6
Landnámabók
Landnámabók1986,
1986,s.s.337.
337.
7 7
Sbr.
Sbr. Barði
Barði Guðmundsson,
Guðmundsson, 1938:
1938: „Uppruni
„Uppruni Landnámabókar.“
Landnámabókar.“Skírnir.
Skírnir. Tímarit
Tímarit Hins
Hins íslenska
íslenska
bókmenntafélags,
bókmenntafélags,S.S.6-7,
6-7,20.
20.Jón
JónJóhannesson,
Jóhannesson,1954-58:
1954-58:„Sannfræði
„Sannfræðiogoguppruni
uppruniLandnámu.“
Landnámu.“Saga.
Saga.
Tímarit
Tímarit Sögufélags,
Sögufélags,S.S.225-226.
225-226.Einar
EinarGunnar
GunnarPétursson,
Pétursson,1986:
1986:„Efling
„Efling kirkjuvalds
kirkjuvaldsogogritun
ritun
Landnámu.“
Landnámu.“Skírnir.
Skírnir.Tímarit
TímaritHins
Hinsíslenska
íslenskabókmenntafélags.
bókmenntafélags.S.S.193-222.
193-222.
8 8
Sveinbjörn
SveinbjörnRafnsson,
Rafnsson,1974:
1974:Studier
Studieri Landnámabók.
i Landnámabók.Kritiska
Kritiskabidrag
bidragtilltillden
denisländska
isländskafristatstidens
fristatstidens
historia.
historia. Lundi,
Lundi, S.S. 203-217.
203-217. Sveinbjörn
Sveinbjörn Rafnsson,
Rafnsson, 1976:
1976: „Aðferðir
„Aðferðir ogog viðhorf
viðhorf í í LandnámuLandnámurannsóknum.“
rannsóknum.“Skírnir.
Skírnir.Tímarit
TímaritHins
Hinsíslenska
íslenskabókmenntafélags,
bókmenntafélags,s.s.222-225,
222-225,231-233.
231-233.
5 5
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204
204

hefur
hefurþví
þvíverið
veriðhaldið
haldiðfram
framaðaðsum
sumnöfn
nöfnlandnámsmanna
landnámsmannaséu
séudregin
dreginafafkennileitum,
kennileitum,
99
náttúrufari
náttúrufarieða
eðabúskaparháttum.
búskaparháttum. Heimildargildi
HeimildargildiLandnámu
Landnámuererþví
þvíumdeilt
umdeiltmeðal
meðal
fræðimanna.
fræðimanna.
Í Íúrlausnum
úrlausnumdómstóla
dómstólahafa
hafaskýrar
skýrarlýsingar
lýsingarLandnámu
Landnámuá áumfangi
umfangilandnáms
landnáms
verið
veriðtaldar
taldarhafa
hafasönnunargildi
sönnunargildivið
viðmat
matá áþví
þvíhvort
hvortstofnast
stofnasthafi
hafitiltileignarréttar
eignarréttaryfir
yfir
tilteknu
tilteknulandsvæði.
landsvæði.Þessi
Þessiafstaða
afstaðakemur
kemurfram
framí H
í H1994
19942227
2227(Geitland).
(Geitland).Þar
Þarererfrásögn
frásögn
Landnámu
Landnámuum
umnám
námGeitlands
Geitlandstalin
talinsanna
sannaaðaðí íkjölfar
kjölfarlandnáms
landnámshafi
hafilandsvæðið
landsvæðiðverið
verið
eignarland.
eignarland.Jafnframt
Jafnframtber
beraðaðnefna
nefnaHH1960
1960726
726(Skeljabrekka)
(Skeljabrekka)þar
þarsem
semtalið
taliðvar
var
auðsætt
auðsættafaffrásögn
frásögnLandnámu
Landnámuaðaðlandspilda
landspildahefði
hefðií íöndverðu
öndverðuverið
veriðhluti
hlutiafaflandi
landi
jarðarinnar
jarðarinnarSkeljabrekku.
Skeljabrekku.Takmarkaðar
Takmarkaðarlýsingar
lýsingarí íLandnámu
Landnámuhafa
hafahins
hinsvegar
vegarfremur
fremur
verið
veriðtaldar
taldarmæla
mælagegn
gegnþví
þvíaðaðland
landhafi
hafiverið
veriðnumið
numiðogogþannig
þannigorðið
orðiðundirorpið
undirorpið
beinum
beinumeignarrétti,
eignarrétti,sbr.
sbr.HH1997
19971162
1162(Auðkúluheiði),
(Auðkúluheiði),HH1997
19971183
1183(Eyvindarstaða(Eyvindarstaðaheiði),
heiði),HH1997
19972420
2420(Neðri-Hundadalur),
(Neðri-Hundadalur),HH1999
1999111
111(Gilsá)
(Gilsá)ogogHH1999
19992006
2006
(Sandfellshagi).
(Sandfellshagi).ÞáÞáhafa
hafadómstólar
dómstólarlitið
litiðtiltilgróðurfars
gróðurfarsogogstaðhátta
staðháttavið
viðmat
matá áþví
þvíhvort
hvort
líkur
líkurséu
séuá áaðaðlandsvæði
landsvæðihafi
hafiverið
veriðnumið,
numið,sbr.
sbr.einkum
einkumHH1997
19972420
2420(Neðri-Hunda(Neðri-Hundadalur)
dalur)ogogHH1999
1999111
111(Gilsá).
(Gilsá).
Það
Þaðererálit
álitóbyggðanefndar
óbyggðanefndaraðaðLandnáma
Landnámalýsi
lýsia.m.k.
a.m.k.þeirri
þeirriskiptingu
skiptingulands
landssem
sem
menn
menntöldu
töldurétta
réttaeða
eðavoru
voruásáttir
ásáttirum
umá áritunartíma
ritunartímaeinstakra
einstakragerða.
gerða.ÞáÞáererljóst
ljóstaðað
landnámalýsingar
landnámalýsingarhennar
hennarhafa
hafaverið
veriðvel
velkunnar
kunnarlandsmönnum
landsmönnumogogsannleiksgildi
sannleiksgildiþeirra
þeirra
óumdeilt
óumdeiltfram
framá ásíðustu
síðustuáratugi.
áratugi.Þetta
Þettaendurspeglast
endurspeglastí íúrlausnum
úrlausnumdómstóla.
dómstóla.Nefndin
Nefndin
telur
telurþví
þvíaðaðskýrar
skýrarfrásagnir
frásagnirLandnámu
Landnámuhafi
hafisönnunargildi
sönnunargildium
umtilvist
tilvisteignarréttar.
eignarréttar.
Jafnframt
Jafnframt benda
benda frásagnir
frásagnir Landnámu
Landnámu almennt
almennt séð
séð tiltil þess
þess aðað landnám
landnám hafi
hafi í í
einhverjum
einhverjumtilvikum
tilvikumnáð
náðlengra
lengrainn
inntiltillandsins
landsinsenenlýst
lýstlandamerki
landamerkijarða
jarðaá ásíðari
síðari
1010
tímum.
tímum.Rannsóknir
Rannsóknirá ásviði
sviðisagnfræði,
sagnfræði,fornleifafræði
fornleifafræðiogognáttúrufræði
náttúrufræðistyðja
styðjaþetta.
þetta.
Svo
Svosem
semfram
framkemur
kemurí íkafla
kafla2.2.hefur
hefurgróðurfar
gróðurfarinn
inntiltillandsins
landsinsverið
veriðþannig
þannigaðað
landnámsmenn
landnámsmennkunna
kunnaaðaðhafa
hafaséð
séðsér
sérhag
hagí íaðaðnema
nemaland
landofar
ofarenenbyggð
byggðhefur
hefurnáð
náðá á
síðari
síðaritímum.
tímum.Hins
Hinsvegar
vegarhljóta
hljótastaðhættir,
staðhættir,þar
þará ámeðal
meðalhæð
hæðyfir
yfirsjávarmáli
sjávarmáliogog
fjarlægð
fjarlægðfrá
frábyggð,
byggð,aðaðhafa
hafatakmarkað
takmarkaðmöguleika
möguleikaá ánýtingu.
nýtingu.Afar
Afartakmarkaðar
takmarkaðar
ályktanir
ályktanirverða
verðaþví
þvídregnar
dregnarafafgróðurfari.
gróðurfari.
Í ÍLandnámu
Landnámuererhins
hinsvegar
vegarsjaldan
sjaldanlýst
lýstnákvæmlega
nákvæmlegaumfangi
umfangilandnáms
landnámseða
eða
landamerkjum.
landamerkjum.Þetta
Þettaá áekki
ekkihvað
hvaðsíst
sístvið
viðinn
inntiltillandsins.
landsins.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
telurhæpið
hæpið
aðaðafaftakmörkuðum
takmörkuðumlýsingum
lýsingumí íLandnámu
Landnámuverði
verðiafdráttarlausar
afdráttarlausarályktanir
ályktanirdregnar
dregnarum
um
það
þaðhvort
hvortí öndverðu
í öndverðuhafi
hafiverið
veriðstofnað
stofnaðtiltileignarréttar
eignarréttaryfir
yfirlandsvæði
landsvæðimeð
meðnámi.
námi.
ÞáÞáererýmislegt
ýmislegtóljóst
óljóstum
umaðferðir
aðferðirvið
viðlandnámið
landnámiðogoghverju
hverjulandnámsmenn
landnámsmenn
sóttust
sóttusteftir,
eftir,þ.e.a.s.
þ.e.a.s.hvort
hvortþeir
þeirhafi
hafieinvörðungu
einvörðungumiðað
miðaðvið
viðgróðurfar
gróðurfarogogstaðhætti
staðhættieða
eða

9 9
Sbr.
Sbr.Þórhallur
ÞórhallurVilmundarson,
Vilmundarson,1982:
1982:„-„-stad.
stad.Island.“
Island.“Kulturhistorisk
Kulturhistoriskleksikon
leksikonfor
fornordisk
nordiskmiddelalder.
middelalder.
16.
16.b.b.Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.s.s.578-584.
578-584.Sjá
Sjáennfr.
ennfr.greinar
greinarÞórhalls
ÞórhallsVilmundarsonar
Vilmundarsonarí íGrímni.
Grímni.Riti
Ritium
um
nafnfræði.
nafnfræði.1-3.
1-3.b.b.(1980-1996).
(1980-1996).
1010
Sbr.
Sbr.Kristján
KristjánEldjárn,
Eldjárn,1974:
1974:„Fornþjóð
„Fornþjóðogogminjar.“
minjar.“Saga
SagaÍslands.
Íslands.1.1.b.b.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.115.
115.Jakob
Jakob
Benediktsson,
Benediktsson,1974:
1974:„Landnám
„Landnámogogupphaf
upphafallsherjarríkis.“
allsherjarríkis.“Saga
SagaÍslands.
Íslands.1.1.b.b.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.165.
165.
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205
159
205
hvort
hvortönnur
önnuratriði
atriðiskiptu
skiptueinnig
einnigmáli,
máli,svo
svosem
semheppileg
heppilegkennileiti,
kennileiti,samgönguleiðir,
samgönguleiðir,
völd
völdogogáhrif
áhrifo.s.frv.
o.s.frv.Óvissa
Óvissaum
umaðferðir
aðferðirvið
viðlandnám
landnámererofofmikil
mikiltiltilþess
þessaðaðhægt
hægtséséaðað
fullyrða
fullyrðaum
umstærð
stærðlandnáma
landnámaá áþeim
þeimgrundvelli.
grundvelli.
3.2.
3.2. Hefð
Hefð
Hugtakið
Hugtakiðhefð
hefðererhvorki
hvorkiaðaðfinna
finnaí Grágás
í GrágásnénéJónsbók.
Jónsbók.Í ÍJónsbók
Jónsbókmá
máþóþósjá
sjáþess
þessmerki
merki
aðað afnot
afnot manna
manna afaf tilteknum
tilteknum fasteignatengdum
fasteignatengdum hlunnindum
hlunnindum hafi
hafi þótt
þótt benda
benda tiltil
ákveðinna
ákveðinnaréttinda.
réttinda.Í Í26.
26.kapítula
kapítulalandsleigubálks
landsleigubálksstendur
stendurm.a.:
m.a.:„Nú
„Núhefir
hefirmaður
maðurskóg,
skóg,
eng
engeða
eðahaga,
haga,reka
rekaeða
eðaaðrar
aðrarlandsnytjar
landsnytjar.xx.
.xx.[þ.e.
[þ.e.20]
20]vetr
vetreða
eðalengr
lengr,
,þáþáá ásásá
1111
ererhaft
hafthefir,
hefir,nema
nemahinn
hinnhafi
hafi
vitni
vitnitil,
til,atathann
hanná,á,efefhann
hannskal
skalúræntr
úræntrvera.“
vera.“
Enda
Endaþótt
þótthugtakið
hugtakiðkomi
komiekki
ekkifyrir
fyrirí ílögbókunum
lögbókunumvirðist
virðistsem
semmönnum
mönnumhafi
hafi
snemma
snemmaverið
veriðþað
þaðkunnugt.
kunnugt.Undir
Undirlok
lok12.
12.aldar
aldardeildu
deilduleikmenn
leikmennogogÞorlákur
Þorlákurbiskup
biskup
Þórhallsson
Þórhallssonum
umyfirráð
yfirráðkirkjueigna
kirkjueigna(staðamál
(staðamálfyrri).
fyrri).Bændur
Bændurkröfðust
kröfðustforræðis
forræðisyfir
yfir
kirkjueignum
kirkjueignumí íkrafti
krafti„landsskapar
„landsskaparokokfornrar
fornrarhefðar“
hefðar“enenbiskupinn
biskupinnkvað
kvaðforna
fornahefð
hefð
1212
Þessifrásögn
frásögngetur
geturekki
ekkiein
einogogóstudd
óstuddtalist
talist
ekki
ekkivega
vegaþyngra
þyngraenenlög
lögkirkjunnar
kirkjunnar . .Þessi
heimild
heimildum
umhefð
hefðí ílagalegum
lagalegumskilningi.
skilningi.Allt
Allteins
einsererlíklegt
líklegtaðaðorðið
orðiðséséhér
hérnotað
notaðum
um
eitthvað
eitthvaðsem
semhaldist
haldisthafi
hafiórofa
órofaum
umótiltekinn
ótiltekinntíma
tíma(sbr.
(sbr.orðasambandið
orðasambandið„í„íhefð
hefðogog
haldi“).
haldi“).
Sumir
Sumirfræðimenn
fræðimennhafa
hafagetið
getiðsér
sérþess
þesstiltilaðaðhefð
hefðsésékomin
komininn
inní ínorræn
norrænlög
lögúrúr
kanónískum
kanónískumrétti.
rétti.Í Íþví
þvísambandi
sambandiererbent
bentá áaðaðorðasamböndin
orðasamböndin„…sem
„…semaðaðfornu
fornuhefir
hefir
verið“
verið“ogog„frá
„fráarilds
arildstíð“
tíð“gætu
gætuverið
veriðþýðingar
þýðingará álatneska
latneskahugtakinu
hugtakinu„praescriptio
„praescriptio
1313
immemorialis“.
immemorialis“.
Kaldangursrecess
Kaldangursrecess(Koldinghúsrecess)
(Koldinghúsrecess)frá
frá13.
13.desember
desember1558
1558var
varlögleiddur
lögleiddur
með
meðkonungsbréfi
konungsbréfi20.
20.mars
mars1563.
1563.Í Íkonungsbréfi
konungsbréfiþessu
þessusegir
segiraðaðrecessinn
recessinn„skuli
„skuli
einnig
einnigganga
gangafyrir
fyrirlög
lögum
umþau
þauefni,
efni,„sem
„semíslensk
íslensklög
lögþar
þarum
umekki
ekkiáhræra
áhræranénéforklára“.“
forklára“.“
Í Írecessnum,
recessnum,50.
50.kapitula,
kapitula,segir
segirm.a.
m.a.um
um2020vetra
vetrahefð:
hefð:
Jtem
Jtemhuada
huadagodz
godzogogeigner
eignernauckur
nauckurmadur
madurhefur
hefurmed
medhaund
haundhaft
haftogoghalldit
hallditxxxx
wetur
weturoklagad
oklagadogogokiært.
okiært.þui
þuima
mahann
hannkuijdulaust
kuijdulausthallda
halldaogogskal
skalþad
þadecki
ecki
wndan
wndanhonum
honumganga
ganganema
nemasuo
suofinnist
finnistogogbijuijsist
bijuijsistþad
þadsie
siej jpanta
pantasett
settedur
edur
1414
lient.
lient.

Jón
JónÞorkelsson
Þorkelssonþjóðskjalavörður
þjóðskjalavörðurathugaði
athugaðiá ásínum
sínumtíma
tímahvar
hvarvitnað
vitnaðværi
væritiltil
Kaldangursrecess
Kaldangursrecessí ídómum
dómumogogskjölum.
skjölum.Nefndi
Nefndihann
hannaðaðí íalþingisdómi
alþingisdómi30.
30.júní
júní1581,
1581,
um
umBjarneyjartolla,
Bjarneyjartolla,ogogí ídómi
dómiErlends
Erlendssýslumanns
sýslumannsMagnússonar
Magnússonar9.9.apríl
apríl1594,
1594,um
um

1111

Jónsbók.
Jónsbók.Kong
KongMagnus
MagnusHakonssons
Hakonssonslovbog
lovbogfor
forIsland
Islandvedtaget
vedtagetpaa
paaAltinget
Altinget1281
1281ogogréttarboetr
réttarboetrdede
for
forIsland
Islandgivne
givneretterbøder
retterbøderafaf1294,
1294,1305
1305ogog1314.
1314.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1904.
1904.S.S.156.
156.
1212
Sbr.
Sbr.Biskupa
Biskupasögur.
sögur.1.1.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1858.
1858.S.S.281
281(Oddaverja
(Oddaverjaþáttur,
þáttur,ritaður
ritaðurí byrjun
í byrjun13.
13.aldar).
aldar).
1313
Wallén,
Wallén,Per-Edwin,
Per-Edwin,1981:
1981:„Hævd.
„Hævd.Sverige.“
Sverige.“Kulturhistorisk
Kulturhistorisklexikon
lexikonfor
fornordisk
nordiskmiddelalder.
middelalder.7.7.b.b.
Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn(2.(2.útg.).
útg.).D.D.285.
285.Magnús
MagnúsMár
MárLárusson,
Lárusson,1981:
1981:„Hævd.
„Hævd.Island.“
Island.“Sama
Samarit,rit,d.d.287-288.
287-288.
1414
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.13.
13.b.b.Reykjavík
Reykjavík1933-1939.
1933-1939.S.S.355.
355.Sbr.
Sbr.Alþingisbækur
AlþingisbækurÍslands.
Íslands.1.1.b.b.
Reykjavík
Reykjavík1912-1914.
1912-1914.S.S.425-426.
425-426.Alþingisbækur
AlþingisbækurÍslands.
Íslands.3.3.b.b.Reykjavík
Reykjavík1917-1918.
1917-1918.S.S.33-35.
33-35.

P08.05.583.013.262.indd 205

10/16/08 1:33:29 PM

206
206

160
206

1515
Kleifarblá,
Kleifarblá,sésévitnað
vitnaðí í50.
50.kapitula
kapitulaí írecessinum.
recessinum.
Af
Afrannsókn
rannsóknJóns
Jónsverður
verðurekki
ekkiséð
séð
aðaðrecess
recessþessi
þessihafi
hafihaft
haftþýðingu
þýðinguutan
utanþessa.
þessa.
Rétt
Réttereraðaðtaka
takafram
framaðaðKaldangursrecess
Kaldangursrecessereraðaðengu
engugetið
getiðí íþeim
þeimumræðum
umræðum
sem
semfram
framfóru
fóruum
ummiðja
miðja19.
19.öld
öldum
umsetningu
setninguhefðarlaga.
hefðarlaga.
Af
Afathugun
athuguná ádómum
dómumí íÍslensku
Íslenskufornbréfasafni
fornbréfasafniogogAlþingisbókum
AlþingisbókumÍslendinga
Íslendinga
verður
verðurekki
ekkidregin
dreginönnur
önnurogogvíðtækari
víðtækariályktun
ályktunenensú,
sú,aðaðsásásem
semhafði
hafðihaft
haftumráð
umráð
eignar
eignarum
umárabil
árabilværi
værilíklegur
líklegureigandi
eigandihennar
hennarnema
nemaannað
annaðkæmi
kæmifram
framí ídómum
dómumeða
eða
skjölum,
skjölum,svo
svosem
semoft
ofterergerður
gerðurfyrirvari
fyrirvarium.
um.ErErsásáfyrirvari
fyrirvarieinnig
einnigí samræmi
í samræmivið
viðfyrrfyrrnefnt
nefntákvæði
ákvæðiJónsbókar.
Jónsbókar.
Í ÍDönsku
Dönskulögum
lögumKristjáns
KristjánsV.V.frá
frá1683
1683voru
voruákvæði
ákvæðium
um hefð
hefðogogfleira.
fleira.
Samsvarandi
Samsvarandiákvæði
ákvæðivoru
voruí íNorsku
Norskulögum
lögumfrá
frá1687
1687ogogsegir
segirþar
þarm.a.
m.a.svo
svoí í5.5.bók,
bók,5.5.
kapitula,
kapitula,3.3.gr:
gr:

Hvis
Hvisandet
andetGods
GodsogogEjendom
Ejendomnogen
nogenhaver
haverhaft
hafti Haand
i HaandogogHævd
Hævdi ityve
tyveAar
Aar
ulast
ulastogogukært
ukærttiltilTinge,
Tinge,det
detbeholder
beholderhand
handuden
udenanden
andenAdkomst
Adkomstatatfremvise,
fremvise,
angerløst
angerløstogoguafvundet,
uafvundet,med
medmindre
mindredet
detbevisis,
bevisis,atathand
handhafde
hafdedet,
det,enten
ententiltil
Pant,
Pant,eller
elleri Forlæning,
i Forlæning,eller
elleri Forsvar.
i Forsvar.

Ákvæði
Ákvæðiþessi
þessivoru
vorualdrei
aldreibirt
birthér
hérá álandi
landienenmörg
mörgdæmi
dæmieru
eruþess
þessaðaðYfirréttur
Yfirréttur
ogogLandsyfirréttur
Landsyfirrétturbeittu
beittuþessum
þessumlögum,
lögum,sbr.
sbr.t.d.
t.d.dóm
dómfrá
frá5.5.maí
maí1830
1830þar
þarsem
semvitnað
vitnað
1616
ereránánnokkurs
nokkursfyrirvara
fyrirvaratiltilNorsku
Norskulaga
laga5-5-3.
5-5-3.
ÞáÞávar
varí íerindisbréfi
erindisbréfifyrir
fyrirbiskupana
biskupanaá áÍslandi
Íslandifrá
frá1.1.júlí
júlí1746
1746ákvæði
ákvæðií í16.
16.gr.
gr.
þar
þarsem
semgert
gertvar
varráð
ráðfyrir
fyrirþví
þvíaðaðá á100
100árum
árummætti
mættihefða
hefðaeignir
eignirogogréttindi,
réttindi,sem
semverið
verið
1717
hefðu
hefðukirkjueign.
kirkjueign.
Vorið
Vorið 1836
1836 lagði
lagði Bjarni
Bjarni Thorsteinson
Thorsteinson amtmaður
amtmaður tiltil við
við kansellíið
kansellíið í í
Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfnaðað26.
26.kapituli
kapitulilandsleigubálks
landsleigubálksJónsbókar
Jónsbókaryrði
yrðinuminn
numinnúrúrgildi
gildiogog
tekin
tekinupp
uppákvæði
ákvæðiDönsku
Dönskulaga
lagaum
umhefð.
hefð.Fram
Framkom
komaðaðóljóst
óljóstþætti
þættihvort
hvortreglan
reglaní Jónsí Jónsbók
bóktæki
tækieinungis
einungistiltilhlunninda
hlunnindaeða
eðaeinnig
einnigtiltilfasteigna.
fasteigna.Kansellíið
Kansellíiðbar
barmálið
máliðundir
undir
Landsyfirrétt
Landsyfirréttogogsíðan
síðanembættismannanefndina
embættismannanefndinasem
semskipuð
skipuðvar
var22.
22.ágúst
ágúst1838.
1838.Við
Við
athugun
athugunlögfróðra
lögfróðramanna
mannakom
komí íljós
ljósaðaðíslenskir
íslenskirdómstólar
dómstólará á17.
17.ogog18.
18.öld
öldogogfram
framá á
þáþá19.
19.höfðu
höfðuí ílangflestum
langflestumtilvikum
tilvikumtekið
tekiðmið
miðafafDönsku
DönskuogogNorsku
Norskulögum
lögumí íþeim
þeim
málum
málumsem
semsnertu
snertuhefð.
hefð.Flestir
Flestirnefndarmanna
nefndarmannavoru
voruþeirrar
þeirrarskoðunar
skoðunaraðaðrétt
réttværi
væriaðað
1818
innleiða
innleiðahér
hérdönsk
dönskhefðarlög.
hefðarlög.
Árið
Árið1845
1845var
varlagt
lagtfyrir
fyrirráðgjafaþingið
ráðgjafaþingiðfrumvarp
frumvarpkansellísins
kansellísinstiltiltilskipunar
tilskipunarum
um
hefð
hefðogogfyrningu.
fyrningu.Var
Varþar
þargert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðákvæði
ákvæðiDönsku
Dönskulaga
lagaum
umhefð
hefðogogfyrningu
fyrningu
yrðu
yrðulögleidd
lögleiddhér
hérá álandi.
landi.

1515

Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.13.,
13.,s.s.351.
351.
Landsyfirrjettardómar
Landsyfirrjettardómarogoghæstarjettardómar
hæstarjettardómarí íslenzkum
í íslenzkummálum
málum1802-1873.
1802-1873.3.3.b.b.Reykjavík
Reykjavík192519251931.
1931.S.S.360-374.
360-374.
1717
Lovsamling
Lovsamlingfor
forIsland.
Island.2.2.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1853.
1853.S.S.653.
653.
1818
Tíðindi
TíðindifráfráAlþíngi
AlþíngiÍslendinga.
Íslendinga.Fyrsta
Fyrstaþing
þing1.1.júlí
júlítiltil5 5augúst
augúst1845.
1845.Reykjavík
Reykjavík1845.
1845.S.S.2-12.
2-12.
1616
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207
207
161
207
Í Íumræðum
umræðumá áráðgjafaþinginu
ráðgjafaþinginukom
komfram
framaðaðalgengt
algengtvar
varaðaðfarið
fariðværi
væriaðað
ákvæðum
ákvæðumDönsku
DönskuogogNorsku
Norskulaga
lagaum
umhefð
hefðenda
endaþótt
þóttþau
þauákvæði
ákvæðihefðu
hefðuekki
ekkiverið
verið
lögleidd
lögleiddhér.
hér.Skiptar
Skiptarskoðanir
skoðanirvoru
voruum
umþetta
þettafrumvarp.
frumvarp.Þeir
Þeirsem
semvoru
voruþví
þvífylgjandi
fylgjandi
töldu
tölduaðaðhefðarlög
hefðarlöggætu
gætuverndað
verndaðeignarréttinn
eignarréttinnogogleyst
leystúrúrþeirri
þeirriréttaróvissu
réttaróvissusem
semríkt
ríkt
hefði.
hefði.Þeir
Þeirsem
semandvígir
andvígirvoru
vorutilgreindu
tilgreinduýmis
ýmisrök
rökgegn
gegnfrumvarpinu.
frumvarpinu.Í Ífyrsta
fyrstalagi
lagiværu
væru
eignir
eignirogogítök
ítökoft
oftlangt
langthvert
hvertfrá
fráöðru
öðruogogfrá
fráeigendum
eigendumogogþess
þessvegna
vegnaværi
værierfitt
erfittfyrir
fyrir
þáþáaðaðverja
verjarétt
réttsinn
sinngagnvart
gagnvartþeim
þeimsem
semvildu
vildusölsa
sölsaundir
undirsig
sigeignir
eignirþeirra
þeirraí ískjóli
skjóli
hefðarlaga.
hefðarlaga.Að
Aðauki
aukivísaði
vísaðifrumvarpið
frumvarpiðalmennt
almennttiltildanskra
danskralagareglna
lagareglnaum
umhefð
hefðánánþess
þess
aðaðljóst
ljóstværi
værihver
hverákvæði
ákvæðilögleiða
lögleiðaætti
ættihér.
hér.EfEfhin
hindanska
danskahefð
hefðfengi
fengilagagildi
lagagildihér
hérá á
landi
landigegn
gegnvilja
viljaþjóðarinnar
þjóðarinnarþáþáværi
væriþað
þaðband
bandá ákomið
komiðsem
semekki
ekkiyrði
yrðiseinna
seinnaleyst.
leyst.
Einnig
Einnigvar
varbent
bentá áaðaðákvæði
ákvæðiJónsbókar
Jónsbókarhefði
hefðiekki
ekkivaldið
valdiðneinum
neinumágreiningi
ágreiningieða
eða
misskilningi
misskilningifyrr
fyrrenená ásíðustu
síðustutímum
tímumþegar
þegaríslenskir
íslenskirlögfræðingar
lögfræðingarhefðu
hefðufarið
fariðaðaðmeta
meta
íslensk
íslensklög
lögminna
minnaenenhin
hindönsku.
dönsku.Loks
Lokstóku
tókuþeir
þeirfram
framaðaðbúast
búastmætti
mættivið
viðmálaferlum
málaferlum
sem
semekki
ekkiyrði
yrðiséð
séðfyrir
fyrirendann
endanná áogogmyndu
mynduvalda
valdaærnum
ærnumkostnaði
kostnaðiefeffrumvarpið
frumvarpiðyrði
yrði
samþykkt.
samþykkt.Lyktir
Lyktirmálsins
málsinsurðu
urðuþær
þæraðaðfrumvarpið
frumvarpiðvar
varfellt
felltmeð
með1616atkvæðum
atkvæðumgegn
gegn8 8
1919
ogogengin
engintilskipun
tilskipunsett.
sett.
Þrátt
Þráttfyrir
fyriraðaðLandsyfirréttur
Landsyfirrétturhefði
hefðium
umárabil
árabildæmt
dæmteftir
eftirDönsku
DönskuogogNorsku
Norsku
lögum
lögumfór
fóraðaðbera
beraá áefasemdum
efasemdumum
umgildi
gildiþeirra
þeirraererleið
leiðá á19.
19.öld.
öld.Loks
Loksvar
varkveðið
kveðiðá áum
um
það
þaðí ídómi
dómi19.
19.desember
desember1887
1887aðaðenda
endaþótt
þótt„eignar-hald
„eignar-haldá áfasteign
fasteign(possessio)“
(possessio)“hafi
hafi
2020
Í Ídómi
dómi
varað
varaðóátalið
óátaliðí í30-40
30-40ár,ár,veitti
veittiþað
þaðeigi
eigieignarheimild
eignarheimildeftir
eftiríslenskum
íslenskumlögum.
lögum.
Landsyfirréttar
Landsyfirréttarfrá
frá12.
12.október
október1896
1896var
varupprekstrarfélagi
upprekstrarfélagifjögurra
fjögurrahreppa
hreppaí Mýrasýslu
í Mýrasýslu
hins
hinsvegar
vegardæmdur
dæmdurbeinn
beinneignarréttur
eignarrétturaðaðlandsvæðinu
landsvæðinuHellistungum
Hellistungumá ágrundvelli
grundvelli
2121
uppreksturs
uppreksturs„um
„umómuna
ómunatíð“
tíð“ogogmeð
meðskírskotan
skírskotantiltilJónsbókar,
Jónsbókar,26.
26.kap.
kap.llb.
llb.i.f.
i.f.
Samkvæmt
Samkvæmtframansögðu
framansögðuvoru
voruréttarreglur
réttarreglurum
umhefð
hefðyfir
yfirfasteignum
fasteignumóljósar
óljósarogog
lagaframkvæmd
lagaframkvæmdmisvísandi
misvísandiallt
allttiltilloka
loka19.
19.aldar.
aldar.Með
Meðsetningu
setninguhefðarlaga,
hefðarlaga,nr.
nr.
46/1905,
46/1905,fengust
fengustloks
loksskýrar
skýrarreglur
reglurá áþessu
þessusviði.
sviði.Felld
Felldvoru
voruúrúrgildi
gildiþau
þauákvæði
ákvæðihér
hér
aðaðlútandi
lútandisem
semlöggjafinn
löggjafinntaldi
taldigildandi
gildandirétt,
rétt,þ.e.
þ.e.ákvæði
ákvæði26.
26.kapítula
kapítulalandsleigubálks
landsleigubálks
Jónsbókar
Jónsbókarsem
semogog16.
16.gr.
gr.í íerindisbréfi
erindisbréfitiltilbiskupa
biskupafrá
frá1.1.júlí
júlí1746.
1746.Fleiri
Fleiriatriði
atriðitengd
tengd
lögtöku
lögtökuhefðarlaga
hefðarlagaskipta
skiptaogogverulegu
verulegumáli
málií íþessu
þessusambandi.
sambandi.Í Ígreinargerð
greinargerðmeð
með
frumvarpi
frumvarpitiltilhefðarlaga
hefðarlagasegir
segirsvo:
svo:
Þar
Þarsem
semnúnúhefur
hefurfundizt
fundiztástæða
ástæðatiltilaðaðleggja
leggjafyrir
fyriralþingi
alþingifrumvarp
frumvarptiltillaga
laga
um
umhefð,
hefð,þáþábyggist
byggistþetta
þettaekki
ekkiaðaðeins
einsá áþví,
því,aðaðeins
einsogoghefð
hefðerertiltilí ílögum
lögum
allra
allra siðaðra
siðaðra þjóða
þjóða ogog hefur
hefur verið
verið álitin
álitin nauðsynleg
nauðsynleg tiltil aðað tryggja
tryggja
viðskiptalífið,
viðskiptalífið,eins
einsmuni
munivera
veraþörf
þörfá áþessu
þessurjettartæki
rjettartækihjer
hjerá álandi,
landi,heldur
heldur
miklu
miklu fremur
fremur á á því,
því, aðað svo
svo aðað segja
segja árlega
árlega eykst
eykst þörfin
þörfin á á því
því fyrir
fyrir
landbúnaðinn
landbúnaðinnaðaðhafa
hafagreið
greiðogoggóð
góðlántökuskilyrði,
lántökuskilyrði,eneneitt
eittaðalskilyrði
aðalskilyrðifyrir
fyrir
1919

Tíðindi
TíðindifráfráAlþíngi…1845,
Alþíngi…1845,s.s.466.
466.
Landsyfirrjettardómar
Landsyfirrjettardómarogoghæstarjettardómar
hæstarjettardómarí íslenzkum
í íslenzkummálum.
málum.3.3.b.b.(1886-1889)
(1886-1889)Reykjavík
Reykjavík1890.
1890.
S.S.236-241.
236-241.
2121
Landsyfirrjettardómar
Landsyfirrjettardómarogoghæstarjettardómar
hæstarjettardómarí íslenzkum
í íslenzkummálum.
málum.5.5.b.b.(1895-1898)
(1895-1898)Reykjavík
Reykjavík1901.
1901.
S.S.327-330.
327-330.
2020
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208
208

162
208
því
þvíer,er,aðaðeigendur
eigendurjarðanna
jarðannahafi
hafiformlega
formlegaeignarheimild
eignarheimildfyrir
fyrirjörðum
jörðumsínum.
sínum.
Nú
Núererþað
þaðvitanlegt,
vitanlegt,aðaðhjer
hjerá álandi
landihafa
hafamenn
mennverið
veriðmjög
mjögskeytingarlausir
skeytingarlausir
með
meðaðaðláta
látaþinglýsa
þinglýsaeignarheimildum
eignarheimildumsínum.
sínum.Hefur
Hefurlöggjafinn
löggjafinnfundið
fundiðþað
það
vel,
vel,aðaðþetta
þettavar
varóheppilegt
óheppilegtfyrir
fyrirviðskiptalífið,
viðskiptalífið,ogogsjest
sjestþað
þaðmeðal
meðalannars
annarsafaf
því,
því,aðaðmeð
meðlögum
lögum15.
15.febr.
febr.1895
1895var
varfasteignarsölugjaldið
fasteignarsölugjaldiðafnumið,
afnumið,tiltilþess
þess
aðaðfáfámenn
mennþví
þvíheldur
heldurtiltilaðaðláta
látaþinglýsa
þinglýsaeignarheimildum
eignarheimildumsínum.
sínum.……
Auk
Aukframangreindra
framangreindraástæðna
ástæðnafyrir
fyrirþví
þvíaðaðlögleiða
lögleiðahefð
hefðhjer
hjerá álandi,
landi,skal
skalþað
það
einnig
einnigtekið
tekiðfram,
fram,aðaðmeð
meðþví
þvíaðaðnúnúmun
munvíðast
víðastvera
verabúið
búiðaðaðþinglýsa
þinglýsalandalandamerkjum
merkjumfyrir
fyrirjörðum
jörðumsamkv.
samkv.landamerkjalögum
landamerkjalögum17.
17.marz
marz1882,
1882,þáþáererþar
þar
viss
vissgrundvöllur
grundvöllurá áaðaðbyggja
byggjaum
umeignarhaldið
eignarhaldiðmilli
millijarðanna
jarðannainnbyrðis,
innbyrðis,ogog
virðast
virðastþví
þvíaðaðmiklu
mikluleyti
leytiburtfallnar
burtfallnarástæður
ástæðurþær,
þær,erermenn
mennhöfðu
höfðuá ámóti
móti
2222
hefðinni
hefðinni1845...
1845...

Af
Afþessu
þessumá
máráða
ráðaaðaðsetning
setninglaga
lagaum
umhefð
hefð1905
1905hafi
hafiverið
veriðþáttur
þátturí íviðleitni
viðleitni
löggjafans
löggjafansí lok
í lok19.
19.aldar
aldarogogbyrjun
byrjunþeirrar
þeirrar20.
20.aðaðskapa
skapatraustan
traustangrundvöll
grundvöllundir
undirsölu,
sölu,
veðsetningu
veðsetninguogogskattlagningu
skattlagningujarða
jarðaogogannarra
annarrafasteigna,
fasteigna,sjá
sjáeinnig
einnigí íköflum
köflum5.2.
5.2.ogog
5.5.
5.5.Þess
Þessererjafnframt
jafnframtaðaðgeta
getaaðaðeitt
eittmeginhlutverk
meginhlutverkhefðar
hefðarereraðaðstyðja
styðjavið
viðogogauka
auka
2323
réttarvernd
réttarverndeignarréttinda
eignarréttindasem
semeru
erulögmæt
lögmæteinnig
einnigafaföðrum
öðrumástæðum.
ástæðum.
Samkvæmt
Samkvæmt1.1.gr.
gr.hefðarlaga
hefðarlagamá
mávinna
vinnahefð
hefðá áhverjum
hverjumhlut,
hlut,jafnt
jafntfasteign
fasteignsem
sem
lausafé,
lausafé,erergetur
geturverið
veriðeign
eigneinstakra
einstakramanna,
manna,ánántillits
tillitstiltilþess,
þess,hvort
hvorthann
hannvar
varáður
áður
einstaks
einstaksmanns
mannseign
eigneða
eðaopinber
opinbereign.
eign.Niðurlag
Niðurlagákvæðisins
ákvæðisinsverður
verðurekki
ekkiskilið
skiliðsvo
svoaðað
hefð
hefðverði
verðiekki
ekkiunnin
unniná áverðmætum
verðmætumsem
semekki
ekkieru
erubeinum
beinumeignarrétti
eignarréttiháð.
háð.Þvert
Þvertá ámóti
móti
verður
verðuraðaðlíta
lítasvo
svoá áaðaðþar
þarsem
semhægt
hægtereraðaðhefða
hefðaeign
eigneinstaklings
einstaklingseða
eðahins
hinsopinbera
opinberasésé
2424
því
þvífremur
fremurhægt
hægtaðaðhefða
hefðafasteignaréttindi
fasteignaréttindisem
semekki
ekkieru
erubeinum
beinumeignarrétti
eignarréttiháð.
háð.
Meginskilyrðið
Meginskilyrðiðfyrir
fyrirhefð
hefðá áfasteign
fasteignerer2020ára
áraóslitið
óslitiðeignarhald
eignarhaldsem
semfullnægir
fullnægir
tilteknum
tilteknumhuglægum
huglægumogoghlutlægum
hlutlægumskilyrðum,
skilyrðum,sbr.
sbr.2.2.gr.
gr.laganna.
laganna.
Ótvírætt
Ótvírættereraðaðvirk
virkyfirráð
yfirráðogogbein
beinhagnýting
hagnýtingánánlöggernings
löggerningseru
eruveigamiklir
veigamiklir
þættir
þættirvið
viðmat
matá áeignarhaldi
eignarhaldisamkvæmt
samkvæmthefðarlögum.
hefðarlögum.Jafnframt
Jafnframthafa
hafaráðstafanir
ráðstafaniraðað
lögum,
lögum,t.d.
t.d.afsal
afsaleignar,
eignar,veðsetning,
veðsetning,stofnun
stofnunítaks
ítaksogogveiting
veitingleyfa
leyfatiltilhagnýtingar
hagnýtingar
eignar,
eignar,verið
veriðtaldar
taldarveigamikil
veigamikilvísbending
vísbendingum
umeignarhald.
eignarhald.ÞáÞágetur
geturviðhorf
viðhorfhefðanda
hefðanda
ogogannarra
annarraaðila
aðilahaft
haftþýðingu
þýðinguí íþessu
þessusambandi,
sambandi,auk
aukannarra
annarraatriða
atriðasem
semminna
minnamáli
máli
skipta.
skipta.
Í ÍHæstarétti
Hæstaréttihafa
hafagengið
gengiðnokkrir
nokkrirdómar
dómarþar
þarsem
semreynt
reynthefur
hefurá áhvort
hvortaðilar
aðilarhafi
hafi
hefðað
hefðaðbeinan
beinaneignarrétt
eignarréttaðaðafréttum
afréttumeða
eðaöðrum
öðrumsvæðum
svæðumutan
utanlandamerkja
landamerkjajarða.
jarða.Ber
Ber
hér
héraðaðnefna
nefnaHH1955
1955108
108(Landmannaafréttardómur
(Landmannaafréttardómurfyrri),
fyrri),HH1981
19811584
1584(Landmanna(Landmannaafréttardómur
afréttardómursíðari),
síðari),HH1997
19971162
1162(Auðkúluheiði)
(Auðkúluheiði)ogogHH1997
19971183
1183(Eyvindarstaða(Eyvindarstaðaheiði).
heiði).Í Íöllum
öllumtilvikum
tilvikumvar
vareignarhefð
eignarhefðtalin
talinósönnuð
ósönnuðenenekki
ekkiörlar
örlará áráðagerð
ráðagerðum
umaðað
eigendalaus
eigendalaussvæði
svæðiverði
verðiekki
ekkihefðuð.
hefðuð.Af
Afþessum
þessumdómum
dómumererljóst
ljóstaðaðhefðbundin
hefðbundin
2222

Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1905.
1905.A.A.Þingskjöl.
Þingskjöl.Reykjavík
Reykjavík1905.
1905.S.S.148,
148,sbr.
sbr.s.s.426-428.
426-428.
Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1905,
1905,A,A,s.s.140.
140.Gaukur
GaukurJörundsson,
Jörundsson,1982-1983:
1982-1983:Eignarréttur
EignarrétturII,II,s.s.156,
156,159.
159.
2424
Sbr.
Sbr.Gaukur
GaukurJörundsson:
Jörundsson:„Um
„Umafrétti
afréttiogogalmenninga“
almenninga“(óbirt
(óbirtfjölrit),
fjölrit),s.s.14-15.
14-15.
2323
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afréttarnot,
afréttarnot,þ.e.a.s.
þ.e.a.s.sumarbeit
sumarbeitogoge.t.v.
e.t.v.önnur
önnurtakmörkuð
takmörkuðnotkun,
notkun,eru
eruekki
ekkinægjanleg
nægjanleg
ein
einsér.
sér.Jafnframt
Jafnframtvirðast
virðastráðstafanir
ráðstafaniraðaðlögum,
lögum,svo
svosem
semsala
salatiltekinna
tiltekinnaréttinda,
réttinda,ekki
ekki
hafa
hafaþýðingu
þýðinguvið
viðþetta
þettamat.
mat.Samt
Samtsem
semáður
áðurverður
verðurafafþessum
þessumdómum
dómumráðið
ráðiðaðaðekki
ekkisésé
útilokað
útilokaðaðaðhefða
hefðaeignarrétt
eignarréttaðaðslíku
slíkulandsvæði.
landsvæði.Skilyrði
Skilyrðitiltilþess
þesseru
eruhins
hinsvegar
vegarþröng.
þröng.
ÞáÞákemur
kemurtiltilskoðunar
skoðunarhverjar
hverjarséu
séukröfur
kröfurdómstóla
dómstólatiltileignarhefðar
eignarhefðarþegar
þegarum
umerer
aðaðræða
ræðaland
landsem
semliggur
liggurinnan
innanmerkja
merkjajarðar.
jarðar.Í ÍHH1997
19972792
2792(Laugavellir)
(Laugavellir)var
vareignareignarhefð
hefðviðurkennd,
viðurkennd,enda
endaþótt
þóttnot
nothefðanda,
hefðanda,sem
semjafnframt
jafnframtstuddi
studdirétt
réttsinn
sinnvið
viðkaupkaupsamning,
samning,hefðu
hefðuverið
veriðsambærileg
sambærilegafréttarnotum,
afréttarnotum,þ.e.
þ.e.beit
beitogogeftir
eftiratvikum
atvikumönnur
önnur
þrengri
þrengrinýting.
nýting.Í ÍHH1939
19392828(Einarsnes)
(Einarsnes)taldist
taldisteignarhefð
eignarhefðeinnig
einnigfullnuð,
fullnuð,enda
endaþótt
þótt
eignarheimild
eignarheimildværi
værisögð
sögðglötuð
glötuðogogekki
ekkiannar
annargrundvöllur
grundvöllurfyrir
fyrirhendi
hendienentakmörkuð
takmörkuð
not.
not.
ÞáÞáererogogljóst
ljóstaðaðnytjar
nytjarafafþessu
þessutagi
tagihafa
hafaekki
ekkinægt
nægttiltilaðaðvinna
vinnaeignarhefð
eignarhefð
með
með útrýmandi
útrýmandi hætti
hætti innan
innan marka
marka jarðar
jarðar svo
svo sem
sem þau
þau hafa
hafa verið
verið afmörkuð
afmörkuð í í
landamerkjabréfi
landamerkjabréfihennar,
hennar,sbr.
sbr.HH1991
19911444
1444(Skógar
(SkógarogogBrúsholt)
Brúsholt)ogogHH1995
19952120
2120
(Nefsholt
(NefsholtogogGata).
Gata).
Það
Þaðereráður
áðurrakið
rakiðaðaðskýrum
skýrumréttarreglum
réttarreglumum
umhefð
hefðvar
varekki
ekkitiltilaðaðdreifa
dreifafyrir
fyrir
setningu
setninguhefðarlaga
hefðarlaganr.
nr.46/1905.
46/1905.Í Í12.
12.gr.
gr.laganna
lagannakom
komfram
framaðaðtelja
teljamætti
mættieignarhald
eignarhald
hefðanda
hefðandafyrir
fyrirgildistöku
gildistökulaganna
lagannatiltilhefðartíma,
hefðartíma,þóþóþannig
þannigaðaðengin
enginhefð
hefðteldist
teldist
fullnuð
fullnuðfyrr
fyrrenení íárslok
árslok1910.
1910.Ljóst
Ljóstereraðaðmeð
meðþessu
þessuvar
varákveðið
ákveðiðaðaðhefðarlög
hefðarlöggiltu
giltu
afturvirkt
afturvirktenenákvæðið
ákvæðiðtók
tókþóþóaðeins
aðeinstiltilhefðarhalds
hefðarhaldssem
semfyrir
fyrirhendi
hendivar
varvið
viðgildistöku
gildistöku
laganna.
laganna.
Um
Umþýðingu
þýðinguvenjuréttar
venjuréttarererþað
þaðaðaðsegja
segjaaðaðafnot
afnotlands
landssem
semekki
ekkiuppfylla
uppfylla
skilyrði
skilyrðihefðarlaga
hefðarlagatiltilhefðarhalds,
hefðarhalds,geta
getaekki
ekkistofnað
stofnaðtiltileignarréttinda
eignarréttindayfir
yfirlandinu.
landinu.
Hins
Hinsvegar
vegarkann
kannviðurkennd
viðurkenndbeiting
beitingtiltekinna
tiltekinnaeignarráða,
eignarráða,sem
semstyðjast
styðjastvið
viðaðrar
aðrar
eignarheimildir,
eignarheimildir,aðaðhafa
hafaáhrif
áhrifá ámat
matá áþví
þvíhvers
hverseðlis
eðliseignarráðin
eignarráðineru,
eru,t.d.
t.d.um
um
sönnunarbyrði
sönnunarbyrðifyrir
fyrirgildi
gildieða
eðaefni
efnieignarheimildar.
eignarheimildar.Þýðing
Þýðingvenju
venjuererþví
þvísönnunarlegs
sönnunarlegs
eðlis
eðlisfremur
fremurenenaðaðþar
þargeti
getiverið
veriðum
umaðaðræða
ræðasjálfstæða
sjálfstæðaeignarheimild.
eignarheimild.
3.3.
3.3. Lög
Lög
ÞáÞáverður
verðurhugað
hugaðaðaðstofnun
stofnuneignarréttinda
eignarréttindameð
meðlögum.
lögum.Átjánda
Átjándaöldin
öldinhefur
hefurlöngum
löngum
verið
veriðtalin
talineitt
eittmesta
mestaharðindatímabil
harðindatímabilí ísögu
söguþjóðarinnar
þjóðarinnarogogfjöldi
fjöldijarða
jarðalagðist
lagðistí íeyði.
eyði.
Viðbrögð
Viðbrögð stjórnvalda
stjórnvalda voru
voru þau
þau aðað senda
senda tiltil landsins
landsins þriggja
þriggja manna
manna nefnd
nefnd
(landsnefndina
(landsnefndinafyrri)
fyrri)tiltilaðaðkynna
kynnasér
sérlandshagi
landshagiogogleggja
leggjafram
framtillögur
tillögurum
umúrbætur.
úrbætur.
Það
Þaðvar
varvið
viðþessar
þessaraðstæður
aðstæðursem
semnýbýlatilskipunin
nýbýlatilskipuninum
umlandnám
landnámogogbyggingu
byggingueyðieyðijarða
jarðavar
vargefin
gefinút,út,15.
15.apríl
apríl1776.
1776.Í Íhenni
hennifólst
fólstheimild
heimildtiltilaðaðbyggja
byggjajarðir
jarðirá áóbyggðum
óbyggðum
svæðum,
svæðum,jafnvel
jafnvelinnan
innaneignarlanda.
eignarlanda.Tilgangurinn
Tilgangurinnvar
varaðaðhamla
hamlagegn
gegnfólksfækkun
fólksfækkunogog
eyðingu
eyðingujarða
jarðameð
meðþví
þvíaðaðhvetja
hvetjaungt
ungtfólk
fólktiltilaðaðstofna
stofnaheimili
heimiliogogbyggja
byggjaupp
upphin
hin
eyddu
eyddubýli.
býli.
Samkvæmt
Samkvæmtákvæðum
ákvæðumtilskipunarinnar
tilskipunarinnarvar
varskylt
skyltaðaðtaka
takaí ínotkun
notkun„útlendi“
„útlendi“
jarða
jarðasem
semlálánotalaust
notalaustogogátti
áttijarðeigandinn
jarðeigandinnaðaðhafa
hafaforgangsrétt
forgangsrétttiltilaðaðbyggja
byggjaþar
þarupp
upp
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nýbýli.
nýbýli.EfEfhann
hanngerði
gerðiþað
þaðekki
ekkivar
varöðrum
öðrumlátið
látiðþað
þaðeftir.
eftir.ÁÁöðrum
öðrumóbyggðum
óbyggðumlandlandsvæðum,
svæðum,þ.þ.á ám.m.„afréttaralmenningum“,
„afréttaralmenningum“,höfðu
höfðuallir
allirjafnan
jafnanrétt
rétttiltilaðaðstofna
stofnanýbýli
nýbýli
samkvæmt
samkvæmttilteknum
tilteknumreglum.
reglum.Þetta
Þettagilti
giltieinnig
einnigum
umlönd
löndogogjarðir
jarðirsem
semforðum
forðumvoru
voruí í
byggð
byggðenenhöfðu
höfðuum
umlangan
langanaldur
aldurlegið
legiðí íeyði.
eyði.Var
Varþáþálitið
litiðsvo
svoá áaðaðenginn
enginngæti
gætilengur
lengur
talist
talisteigandi
eigandieða
eðaerfingi
erfingislíkra
slíkrajarða.
jarða.
Nýbýlatilskipunin
Nýbýlatilskipuninvar
varí ígildi
gildií írúm
rúmhundrað
hundraðárárenenekki
ekkiverður
verðurséð
séðaðaðhún
húnhafi
hafi
borið
boriðþann
þannárangur
árangursem
semtiltilvar
varætlast.
ætlast.Þó
Þóerertalið
taliðaðaðum
umþrjátíu
þrjátíujarðir
jarðirogoghjáleigur
hjáleigurhafi
hafi
verið
veriðbyggðar
byggðarfyrstu
fyrstutíu
tíuárin
árinsem
semtilskipunin
tilskipuninvar
varí ígildi,
gildi,flestar
flestaraðaðfrumkvæði
frumkvæðiþeirra
þeirra
sem
semtöldust
töldusteigendur
eigendurþessara
þessaraeyðijarða.
eyðijarða.Sjaldgæft
Sjaldgæftererþví
þvíaðaðstofnað
stofnaðhafi
hafiverið
veriðtiltil
2525
eignarréttinda
eignarréttindaá ágrundvelli
grundvellinýbýlatilskipunar.
nýbýlatilskipunar.
Í Í1.1.gr.
gr.nýbýlalaga,
nýbýlalaga,nr.
nr.15/1897,
15/1897,sem
semvið
viðtóku
tókuafafnýbýlatilskipuninni
nýbýlatilskipuninnivar
varkveðið
kveðið
á áum
umaðaðnýbýli
nýbýlimætti
mættistofna
stofnaá áeyðijörðum
eyðijörðumogogí íöðrum
öðrumóbyggðum
óbyggðumlöndum,
löndum,ererenginn
enginn
gæti
gætisannað
sannaðsína
sínaeign.
eign.Í Í2.2.gr.
gr.laganna
lagannavar
varkveðið
kveðiðsérstaklega
sérstaklegaá áum
umþað
þaðaðaðnýbýlingur
nýbýlingur
skyldi
skyldiláta
látavita
vitaum
umfyrirætlun
fyrirætlunsína
sínaefefhann
hannvildi
vildistofna
stofnanýbýli
nýbýliá áeyðijörð
eyðijörðeða
eðaí óbyggðu
í óbyggðu
landi
landiogogvar
varþáþágefinn
gefinnsex
sexmánaða
mánaðafrestur
fresturefefeinhver
einhvervildi
vildigefa
gefasig
sigfram
frammeð
með
heimildarskírteini
heimildarskírteinifyrir
fyrirlandinu.
landinu.Skilyrði
Skilyrðitiltilstofnunar
stofnunarnýbýla
nýbýlavoru
voruþannig
þannigþrengd
þrengd
verulega
verulegaogogmunu
munuþess
þessengin
enginþekkt
þekktdæmi
dæmiaðaðnýbýli
nýbýlihafi
hafiverið
veriðreist
reistá ágrundvelli
grundvelli
2626
þessara
þessaranýbýlalaga.
nýbýlalaga.
4.4. FLOKKUN
FLOKKUNLANDS
LANDS
4.1.
4.1. Almennt
Almennt
Flokkun
Flokkunlands
landsá ágrundvelli
grundvellieignarhalds
eignarhaldshefur
hefurverið
veriðmeð
meðýmsu
ýmsumóti
mótií ííslenskum
íslenskumrétti
rétti
ogoghugtakanotkun
hugtakanotkunekki
ekkialltaf
alltafsamræmd.
samræmd.Lengst
Lengstafafvar
varaðaðmeginstefnu
meginstefnutiltilgreint
greintá ámilli
milli
jarða
jarðaogogafrétta,
afrétta,auk
aukalmenninga.
almenninga.Þessi
Þessiskipting
skiptingkemur
kemurþegar
þegarfram
framí íGrágás
Grágásogogmá
má
glögglega
glögglegasjá
sjáí eftirfarandi
í eftirfarandiákvæði
ákvæðiJónsbókar:
Jónsbókar:
Svá
Sváskulu
skulualmenningar
almenningarvera
verasem
sematatfornu
fornuhafa
hafaverit,
verit,bæði
bæðihithitefra
efraokokhithitytra;
ytra;
enenefefmenn
mennskilr
skilrá,á,kallar
kallarannarr
annarrsér,
sér,annar
annarafrétt
afrétteða
eðaalmenning,
almenning,þáþáfesti
festisásá

fyrir
fyrirerersér
sérkallar
kallarokokstefni
stefniþing
þingerermenn
menneigu
eiguþví
þvímáli
máliatatskipta,
skipta,okokhafi
hafi
haft
haftupp
uppþingboð
þingboðfyrir
fyrirfimt.
fimt.2727

Hér
Hérmá
máaðaðauki
aukinefna
nefnatilskipun
tilskipunum
umveiði
veiðiá áÍslandi
Íslandi1849
1849ogogfrumvarp
frumvarptiltil
2828
nýbýlatilskipun1776
1776ogoglandamerkjalögum,
landamerkjalögum,bæði
bæði1882
1882ogog
landbúnaðarlaga
landbúnaðarlaga1878.
1878. Í Ínýbýlatilskipun
1919,
1919,erergengið
gengiðútútfrá
fráflokkun
flokkunlands
landsí jarðir
í jarðirogogafrétti
afréttienenhugtakið
hugtakiðalmenningur
almenningurererekki
ekki
2525

Þorkell
ÞorkellJóhannesson,
Jóhannesson,1950:
1950:Saga
SagaÍslendinga.
Íslendinga.7.7.b.b.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.254-255.
254-255.
Þorkell
ÞorkellJóhannesson,
Jóhannesson,1948:
1948:Alþingi
Alþingiogogatvinnumálin.
atvinnumálin.Landbúnaður
Landbúnaðurogogútvegsmál.
útvegsmál.Höfuðþættir.
Höfuðþættir.(Saga
(Saga
Alþingis
AlþingisIV.)
IV.)Reykjavík.
Reykjavík.S.S.70.
70.
2727
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.185
185(52.
(52.k.k.llb).
llb).Sbr.
Sbr.einnig
einnigGrágás.
Grágás.Lagasafn
Lagasafníslenska
íslenskaþjóðveldisins.
þjóðveldisins.Gunnar
Gunnar
Karlsson,
Karlsson,Kristján
KristjánSveinsson,
Sveinsson,Mörður
MörðurÁrnason
Árnasonsáu
sáuum
umútgáfuna.
útgáfuna.Reykjavík
Reykjavík1992.
1992.S.S.342,
342,369
369(46.
(46.k.,k.,
74.
74.k.k.lbþ.).
lbþ.).
2828
Frumvarp
Frumvarptiltillandbúnaðarlaga
landbúnaðarlagafyrir
fyrirÍsland
Ísland(álit
(álitmeirihlutans),
meirihlutans),Reykjavík
Reykjavík1877.
1877.Frumvarp
Frumvarptiltil
landbúnaðarlaga
landbúnaðarlagafyrir
fyrirÍsland
Ísland(álit
(álitminnihlutans).
minnihlutans).Reykjavík
Reykjavík1878.
1878.Sjá
Sjáeinnig
einnig1.-2.
1.-2.gr.gr.veiðitilskipunar
veiðitilskipunar
fráfrá20.
20.júní
júní1849
1849(Lovsamling
(Lovsamlingfor
forIsland.
Island.14.
14.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1868.
1868.S.S.316).
316).
2626
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211
211
165
211
notað.
notað.Þess
Þessí ístað
staðererí ínýbýlatilskipun
nýbýlatilskipuntalað
talaðum
um„afréttaralmenninga“
„afréttaralmenninga“ogogí ílandalanda2929
merkjalögum
merkjalögumum
um„aðrar
„aðraróbyggðar
óbyggðarlendur“.
lendur“. ÁÁsíðari
síðaritímum
tímumhefur
hefurþessi
þessiflokkun
flokkun
riðlast,
riðlast,nýnýhugtök
hugtökkomið
komiðfram
framogoghin
hineldri
eldriverið
veriðnotuð
notuðí fleiri
í fleirieneneinni
einnimerkingu.
merkingu.
Með
Meðþjóðlendulögunum
þjóðlendulögunumererkomið
komiðá áþeirri
þeirrinýskipan
nýskipanaðaðland
landererflokkað
flokkaðí tvennt,
í tvennt,
eignarland
eignarlandogogþjóðlendu,
þjóðlendu,sjá
sjá1.1.gr.
gr.laga
laganr.
nr.58/1998.
58/1998.Eignarland
Eignarlandererskilgreint
skilgreintsem
sem
„landsvæði
„landsvæðisem
semererháð
háðeinkaeignarrétti
einkaeignarréttiþannig
þannigaðaðeigandi
eigandilandsins
landsinsfer
fermeð
meðöll
öll
venjuleg
venjulegeignarráð
eignarráðþess
þessinnan
innanþeirra
þeirramarka
markasem
semlög
lögsegja
segjatiltilum
umá áhverjum
hverjumtíma.“
tíma.“
Þjóðlenda
Þjóðlendaererskilgreind
skilgreindsem
sem„landsvæði
„landsvæðiutan
utaneignarlanda
eignarlandaþóþóaðaðeinstaklingar
einstaklingareða
eðalöglögaðilar
aðilarkunni
kunniaðaðeiga
eigaþar
þartakmörkuð
takmörkuðeignarréttindi.“
eignarréttindi.“Hugtakið
Hugtakiðafréttur
afrétturererekki
ekkilengur
lengur
notað
notaðsem
semlýsing
lýsingá áákveðnu
ákveðnueignarformi
eignarformilands
landsogogererskilgreint
skilgreintsem
sem„landsvæði
„landsvæðiutan
utan
byggðar
byggðarsem
semaðaðstaðaldri
staðaldrihefur
hefurverið
veriðnotað
notaðtiltilsumarbeitar
sumarbeitarfyrir
fyrirbúfé.“
búfé.“Afréttur
Afrétturgetur
getur
þannig
þannigverið
veriðhvort
hvortheldur
heldurererí eignarlandi
í eignarlandieða
eðaþjóðlendu.
þjóðlendu.
Hugtökin
Hugtökinjörð,
jörð,afréttur
afrétturogogalmenningur
almenningursamkvæmt
samkvæmthinni
hinnieldri
eldriflokkun
flokkunhafa
hafa
þýðingu
þýðinguvið
viðúrlausn
úrlausnmála
málaá ágrundvelli
grundvelliþjóðlendulaga.
þjóðlendulaga.Ræðst
Ræðsthún
húnnánar
nánarafafþví
þvíhvernig
hvernig
þau
þaufalla
fallaaðaðhugtökunum
hugtökunumeignarland
eignarlandogogþjóðlenda.
þjóðlenda.Verður
Verðurnúnúhugað
hugaðaðaðjörðum,
jörðum,
afréttum
afréttumogogalmenningum
almenningumí íþessu
þessusambandi
sambandiogogeinkanlega
einkanlegalitið
litiðtiltilstofnunar,
stofnunar,nýtingar,
nýtingar,
afmörkunar
afmörkunarogoginntaks
inntaksréttinda
réttindaogogskyldna.
skyldna.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndleggur
leggurþóþóáherslu
áhersluá áaðaðsúsú
flokkun
flokkunererekki
ekkifortakslaus
fortakslausogogaðaðdæmi
dæmifinnist
finnistum
umlandsvæði
landsvæðisem
semekki
ekkiverða
verðafelld
felldí í
neinn
neinnframangreindra
framangreindraflokka,
flokka,sbr.
sbr.einnig
einnigumfjöllun
umfjölluní kafla
í kafla4.5.
4.5.
4.2.
4.2. Jörð
Jörð
Komið
Komiðhefur
hefurfram
framaðaðhelstu
helstustofnunarhættir
stofnunarhættirbeins
beinseignarréttar
eignarréttarhér
hérá álandi
landieru
erunám,
nám,
hefð
hefðogoglög.
lög.Samkvæmt
Samkvæmtþví
þvísem
semí íLandnámu
Landnámugreinir
greinirvoru
vorusum
sumlandnám
landnámí íöndverðu
öndverðu
mjög
mjögstór
stórenenvar
varsmám
smámsaman
samanskipt
skiptniður
niðurí ísmærri
smærrieiningar,
einingar,jarðir.
jarðir.Um
Umþetta
þettaeru
eruýmis
ýmis
dæmi,
dæmi,sbr.
sbr.t.d.
t.d.eftirfarandi
eftirfarandifrásögn
frásögnafafSkalla-Grími
Skalla-GrímiKveldúlfssyni:
Kveldúlfssyni:
Skalla-Grímr
Skalla-Grímrvar
varþar
þarum
umvetrinn,
vetrinn,sem
semhann
hannkom
komafafhafi,
hafi,okokkannaði
kannaðiþáþáallt
allt
herað.
herað.Hann
Hannnam
namland
landútan
útanfrá
fráSelalóni
Selalóniokoketetefra
efratiltilBorgarhrauns
Borgarhraunsokoksuðr
suðrallt
allt
tiltilHafnarfjalla,
Hafnarfjalla,herað
heraðallt
alltsvá
svávítt
víttsem
sem
deila
deilatiltilsjóvar.
sjóvar.…Síðan
…Síðan
skipaði
skipaðihann
hannheraðit
heraðitsínum
sínumfé,
fé,okokþar
þarnámu
námumargir
margirmenn
mennsíðan
síðanland
land
með
meðhans
hansráði.
ráði.Skalla-Grímr
Skalla-Grímrgaf
gafland
landGrími
Grímienum
enumháleyska
háleyskafyrir
fyrirsunnan
sunnanð
ð
á ámilli
milliAndakílsár
AndakílsárokokGrímsár;
Grímsár;hann
hannbjó
bjóá áHvanneyri.
Hvanneyri.Úlfr
Úlfrhét
hétson
sonhans,
hans,faðir
faðir
3030
Hrólfs
Hrólfsí Geitlandi.
í Geitlandi.

Allt
Alltfrá
frátíma
tímaGrágásar
Grágásarhafa
hafaíslensk
íslensklög
löggert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðlandsvæði
landsvæðijarðar
jarðarværi
væri
3131
Þannigerermælt
mæltfyrir
fyrirum
umþað
þaðí íJónsbók
Jónsbókaðaðvið
viðsölu
sölu
afmarkað
afmarkaðmeð
meðlandamerkjum.
landamerkjum. Þannig
lands
landsskyldu
skylduaðilar
aðilar„kveða
„kveðaá áum
ummerki
merkimeð
meðsér,
sér,um
umland
landokokskóga
skógaokokengjar
engjarokokreka,
reka,

2929
Í nýbýlatilskipuninni
Í nýbýlatilskipuninnierergreint
greintá ámilli
millivíðátta
víðáttaí byggðum
í byggðumsveitum,
sveitum,eignarlanda,
eignarlanda,afréttaralmenninga
afréttaralmenningaogog
loks
lokseyðilanda
eyðilandaogogeyðijarða
eyðijarðaí byggð
í byggð(Lovsamling
(Lovsamlingfor
forIsland.
Island.4.4.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1854.
1854.S.S.251-257).
251-257).
Sjá
Sjá1.1.gr.gr.landamerkjalaga
landamerkjalaganr.nr.5/1882
5/1882ogog41/1919.
41/1919.
3030
Landnámabók
Landnámabók1986,
1986,s.s.71,
71,sbr.
sbr.einnig
einnigs.s.139-146,
139-146,230-232.
230-232.
3131
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.342
342(46.
(46.k.k.lbþ.).
lbþ.).
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212
212

veiðar
veiðarokokafréttu
afréttuefeferu,
eru,okokallra
allra
skulu
skuluþeir
þeirgeta
getaþeira,
þeira,ererþví
þvílandi
landieigu
eiguatatfylgja,
fylgja,
þóþóatatþat
þatséséí ínnur
nnur,
,eða
eðaaðrir
aðrirmenn
menneigi
eigiþanneg
þanneg“.
“.Jafnframt
Jafnframtvar
varseljanda
seljanda
jarðar
jarðarskylt
skyltaðaðganga
gangaá ámerki
merkiinnan
innantólf
tólfmánaða,
mánaða,með
meðþeirri
þeirriundantekningu
undantekningum.a.
m.a.aðað
eigi
eigivar
var„skylt
„skyltatatganga
gangaá ámerki
merkiþar
þarerer
þau
þaueru,
eru,erer
deilaz
deilazmillum
millumheraða,
heraða,
3232
okokeigi
eigiererskylt
skyltatatganga
gangaórórbúfjárgangi
búfjárgangiá á
upp,
upp,kveða
kveðaskal
skalþar
þará ámerki“
merki“ . .Væri
Væri
uppi
uppiágreiningur
ágreiningurum
umeignarhald
eignarhaldá átilteknu
tilteknulandsvæði
landsvæðiogog„kallar
„kallarannarr
annarrsér,
sér,annarr
annarr
afrétt
afrétteða
eðaalmenning“
almenning“skyldi
skyldileysa
leysaúrúrþví
þvímáli
málieftir
eftirákveðnum
ákveðnumreglum.
reglum.Í Íþví
þvífólst
fólstm.a.
m.a.
aðaðsásá„er
„ersér
sérkallar
kallarþáþájrð“
jrð“þurfti
þurftiaðaðleiða
leiðafram
framvitni
vitnimáli
málisínu
sínutiltilstuðnings.
stuðnings.Svardagi
Svardagi
vitnis
vitnisskyldi
skyldivera
veraá áþessa
þessaleið:
leið:„þat
„þathefir
hefirekekheyrt,
heyrt,atatþar
þarskilr
skilrmark
marká ámeðal
meðaleignar
eignar
bónda
bóndaokokalmennings
almenningseða
eðaafréttar...
afréttar...“33
“33
Með
Meðlandamerkjalögum,
landamerkjalögum,nr.
nr.5/1882,
5/1882,var
varþóþófyrst
fyrstkveðið
kveðiðá áum
umalmenna
almennaskyldu
skyldu
landeiganda
landeigandaeða
eðaumráðamanns
umráðamannsjarðar
jarðartiltilaðaðsetja
setjaglögg
glögglandamerki
landamerkifyrir
fyrirjörð
jörðsinni,
sinni,þar
þar
sem
semþau
þauvoru
voruekki
ekkifyrir,
fyrir,halda
haldaþeim
þeimvið
viðogogskrásetja,
skrásetja,sbr.
sbr.1.-3.
1.-3.gr.
gr.Samsvarandi
Samsvarandi
ákvæði
ákvæðieru
eruí 1.-3.
í 1.-3.gr.
gr.núgildandi
núgildandilandamerkjalaga,
landamerkjalaga,nr.
nr.41/1919.
41/1919.
ÞáÞákemur
kemurtiltilskoðunar
skoðunarhver
hverhafi
hafiverið
veriðréttur
rétturjarðeiganda
jarðeigandainnan
innanmerkja
merkjajarðar
jarðar
sinnar.
sinnar.Þar
Þarverður
verðureinna
einnahelst
helstlitið
litiðtiltilþeirra
þeirralandsnytja
landsnytjasem
semlengst
lengsthafa
hafaverið
veriðtiltil
umfjöllunar
umfjöllunarí ílöggjöf
löggjöfhér
hérá álandi,
landi,þ.e.
þ.e.beitar,
beitar,veiði,
veiði,vatns,
vatns,reka
rekaogogjarðefna.
jarðefna.Síðar
Síðar
verður
verðurvikið
vikiðaðaðhliðstæðum
hliðstæðumatriðum
atriðumvarðandi
varðandiafrétti.
afrétti.
Frá
Frátíma
tímaGrágásar
Grágásarogogfram
framá áþennan
þennandag
daghefur
hefurlandeigandi
landeigandiáttáttbeit
beitogogannan
annan
jarðargróður
jarðargróðurá ájörð
jörðsinni,
sinni,sjá
sjánánar
nánarí kafla
í kafla4.7.
4.7.Hann
Hannhefur
hefursjálfur
sjálfurstjórnað
stjórnaðþví
þvíhvenær,
hvenær,
hversu
hversulengi
lengiogoghvaða
hvaðafjölda
fjöldafjár
fjárþar
þarværi
væribeitt.
beitt.
ÁÁsama
samatíma
tímahefur
hefuraðaðmeginreglu
meginregluverið
veriðkveðið
kveðiðá áum
umeinkarétt
einkaréttjarðeiganda
jarðeigandatiltil
3434
Í Ísumum
sumumtilvikum
tilvikumhefur
hefurbeinlínis
beinlínis
veiði
veiðifugla,
fugla,fiska
fiskaogogannarra
annarranytjadýra
nytjadýraá ájörð
jörðsinni.
sinni.
3535
verið
veriðtekið
tekiðfram
framaðaðrétt
réttlandamerki
landamerkijarðar
jarðarhverrar
hverrarskyldu
skylduráða
ráðaveiði
veiðiá álandi.
landi.
Hér
Hérmá
máaðaðauki
aukinefna
nefnaþáþámeginreglu
meginregluvatnalaga,
vatnalaga,nr.
nr.15/1923,
15/1923,aðaðvatnsréttindi
vatnsréttindi
3636
Regla
Reglaþessi
þessiá árætur
ræturaðaðrekja
rekjatiltilákvæða
ákvæða
fylgi
fylgilandareign
landareignhverri,
hverri,sbr.
sbr.ákvæði
ákvæði2.2.gr.
gr.
3737
Umvatnsréttindi
vatnsréttindivoru
voruþóþóaðaðsönnu
sönnufábrotin
fábrotinfyrirmæli
fyrirmælilengst
lengst
Grágásar
GrágásarogogJónsbókar.
Jónsbókar. Um
afafí ííslenskri
íslenskrilöggjöf
löggjöfogoglutu
lutuþáþáfyrst
fyrstogogfremst
fremstaðaðnotum
notumvatns
vatnstiltilneyslu
neysluogogáveitu.
áveitu.
Stóð
Stóðum
umþað
þaðnokkur
nokkurfræðilegur
fræðilegurágreiningur
ágreiningurí íhvaða
hvaðamæli
mælivatnsréttindi
vatnsréttinditilheyrðu
tilheyrðu
3232

Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.124
124(6.(6.k.k.lbb).
lbb).Samkvæmt
Samkvæmtákvæðum
ákvæðumJónsbókar
Jónsbókarvoru
vorumenn
menneinnig
einnigí vissum
í vissumtilvikum
tilvikum
skyldir
skyldirtiltilaðaðgera
gerasvokallaðan
svokallaðan„löggarð“
„löggarð“um
umtöðuvöll
töðuvöllsinn,
sinn,engjar
engjarogogeinnig
einnigbæja
bæjaá ámilli,
milli,sbr.
sbr.bls.
bls.159159163
163(31.-32.
(31.-32.k.k.llb.).
llb.).
3333
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.186
186(52.
(52.k.k.llb.).
llb.).
3434
Sjá
Sját.d.
t.d.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.188-192
188-192(56.-57.
(56.-57.k.k.llb.);
llb.);1.1.gr.gr.tilskipunar
tilskipunarum
umveiði
veiðiá áÍslandi
Íslandifráfrá20.
20.júní
júní
1849;
1849;1.1.mgr.
mgr.121.
121.gr.gr.vatnalaga,
vatnalaga,nr.nr.15/1923;
15/1923;1.1.mgr.
mgr.2.2.gr.gr.laga
lagaum
umlaxlax-ogogsilungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.61/1932;
61/1932;
2.2.gr.gr.laga
lagaum
umlaxlax-ogogsilungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.112/1941;
112/1941;1.1.mgr.
mgr.2.2.gr.gr.laga
lagaum
umfuglaveiðar
fuglaveiðarogogfuglafriðun,
fuglafriðun,nr.nr.
63/1954;
63/1954;1.1.mgr.
mgr.2.2.gr.gr.laga
lagaum
umlaxlax-ogogsilungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.53/1957;
53/1957;1.1.mgr.
mgr.2.2.gr.gr.laga
lagaum
umfuglaveiðar
fuglaveiðarogog
fuglafriðun,
fuglafriðun,nr.nr.33/1966;
33/1966;1.1.mgr.
mgr.2.2.gr.gr.laga
lagaum
umlaxlax-ogogsilungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.76/1970,
76/1970,ogog2.2.mgr.
mgr.8.8.gr.gr.laga
laga
um
umvernd,
vernd,friðun
friðunogogveiðar
veiðará ávilltum
villtumfuglum
fuglumogogvilltum
villtumspendýrum,
spendýrum,nr.nr.64/1994.
64/1994.
3535
Sjá
Sját.d.
t.d.3.3.gr.gr.tilskipunar
tilskipunarum
umveiði
veiðiá áÍslandi
Íslandifráfrá20.
20.júní
júní1849;
1849;1.1.mgr.
mgr.4.4.gr.gr.laga
lagaum
umfuglaveiðar
fuglaveiðarogog
fuglafriðun,
fuglafriðun,nr.nr.63/1954
63/1954ogog1.1.mgr.
mgr.4.4.gr.gr.laga
lagaum
umfuglaveiðar
fuglaveiðarogogfuglafriðun,
fuglafriðun,nr.nr.33/1966.
33/1966.
3636
Sjá
Sjánúnúeinnig
einnig2.-3.
2.-3.gr.gr.laga
laganr.nr.57/1998
57/1998um
umrannsóknir
rannsóknirogognýtingu
nýtinguá áauðlindum
auðlindumí jörðu.
í jörðu.
3737
Sjá
Sját.d.
t.d.Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.324-325,
324-325,350-351
350-351(34.,
(34.,35.
35.ogog52.
52.k.k.lbþ.).
lbþ.).Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.188-190
188-190(56.
(56.k.k.
llb.).
llb.).
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213
213
167
213
viðkomandi
viðkomandifasteign
fasteignogogendurspeglast
endurspeglastsásáágreiningur
ágreiningurm.a.
m.a.í íviðhorfum
viðhorfuminnan
innanFossaFossanefndarinnar
nefndarinnarsvokölluðu
svokölluðusem
semlagði
lagðidrögin
dröginaðaðgildandi
gildandilöggjöf
löggjöfum
umvatnsréttindi,
vatnsréttindi,vatnavatna3838
lögum
lögumnr.
nr.15/1923.
15/1923.
Með
Meðþeim
þeimvar
varsúsútilhögun
tilhögunþóþóóumdeilanlega
óumdeilanlegastaðfest
staðfestaðaðallir
allir
helstu
helstuþættir
þættirvatnsréttinda
vatnsréttindaogogvatnsnota
vatnsnotatilheyrðu
tilheyrðuþeirri
þeirrifasteign
fasteignsem
semland
landætti
ættiundir
undir
vatninu,
vatninu,þ.m.t.
þ.m.t.orkunýtingarrétturinn,
orkunýtingarrétturinn,sbr.
sbr.49.
49.gr.
gr.laganna.
laganna.Hefur
Hefurþað
þaðenn
ennfrekar
frekarverið
verið
staðfest
staðfestmeð
meðsíðari
síðariniðurstöðum
niðurstöðumHæstaréttar,
Hæstaréttar,sbr.
sbr.t.d.
t.d.HH1955
1955431
431ogogHH1963
1963173.
173.
Með
Meðlögtöku
lögtökulaga
laganr.
nr.57/1998
57/1998var
varjafnframt
jafnframtstaðfest
staðfestaðaðeigandi
eigandifasteignar
fasteignarfæri
færimeð
með
eignarráð
eignarráðþess
þessgrunnvatns
grunnvatnssem
semundir
undirfasteign
fasteignhans
hansfyndist.
fyndist.
3939
ÁÁsama
samahátt
hátthefur
hefursúsúmeginregla
meginreglagilt
giltaðaðhver
hvermaður
maðurætti
ættireka
rekafyrir
fyrirsínu
sínulandi.
landi.
Rekabálkur
RekabálkurJónsbókar
Jónsbókarereraðaðstærstum
stærstumhluta
hlutaenn
enní gildi,
í gildi,sjá
sjánánar
nánarí kafla
í kafla4.9.
4.9.
Af
Afákvæðum
ákvæðumGrágásar
Grágásarum
umrétt
réttleiglendings
leiglendingstiltilmótaks
mótaksí íleigulandi
leigulandiogogJónsJónsbókar
bókarum
umsams
samskonar
konarrétt
rétttiltiltorfskurðar
torfskurðarverður
verðurjafnframt
jafnframtályktað
ályktaðaðaðjarðeigandi
jarðeigandihafi
hafi
4040
Sama
Samameginregla
meginreglavirðist
virðistkoma
komaóslitið
óslitiðfram
framí í
áttátteinkarétt
einkarétttiltiljarðefna
jarðefnaá ájörð
jörðsinni.
sinni.
4141
Framangreind
Framangreindlagaákvæði
lagaákvæðimiðast
miðastvið
viðogogendurspegla
endurspeglatilganginn
tilganginn
síðari
síðaritíma
tímalöggjöf.
löggjöf.
með
meðstofnun
stofnunhverrar
hverrarjarðar,
jarðar,aðaðstunda
stundaþar
þarbúskap
búskapogognýta
nýtaþannig
þanniglandið
landiðtiltilviðurværis.
viðurværis.
ÞáÞáhafa
hafaeigendur
eigendurogogábúendur
ábúendurjarða
jarðaáttáttsérstökum
sérstökumlögákveðnum
lögákveðnumskyldum
skyldumaðað
gegna.
gegna.Nefna
Nefnamá
máaðaðsamkvæmt
samkvæmtákvæðum
ákvæðumGrágásar
GrágásarogogJónsbókar
Jónsbókarskyldu
skylduþeir
þeirbera
beraboð
boð
4242
Höfuðskyldanhefur
hefurþóþófyrr
fyrrogogsíðar
síðarfalist
falistí skattgreiðslum.
í skattgreiðslum.
um
umþinghald
þinghaldmilli
millibæja.
bæja. Höfuðskyldan
4343
Elsta
Elstadæmi
dæmium
umjarðamat
jarðamatá áÍslandi
Íslandiereraðaðfinna
finnaí ítíundarlögunum
tíundarlögunum1096/97.
1096/97.
Tíund
Tíundvar
varí íreynd
reynd1%
1%eignarskattur
eignarskattursem
semlagður
lagðurvar
vará ájarðnæði
jarðnæðibænda
bændaogogflestar
flestaraðrar
aðrar
eigur
eigurlandsmanna.
landsmanna.Með
Meðjarðabókum
jarðabókumá á17.
17.öld
öldogogsíðar
síðarleituðust
leituðuststjórnvöld
stjórnvöldvið
viðaðaðfáfá
sem
semgleggsta
gleggstahugmynd
hugmyndum
umskattskyldar
skattskyldarjarðeignir
jarðeignirí landinu
í landinuogogverðmæti
verðmætiþeirra
þeirraogogeru
eru
dæmi
dæmium
umaðaðreynt
reynthafi
hafiverið
veriðaðaðmeta
metajarðir
jarðiraðaðnýju
nýjutiltilaðaðkomast
komastsem
semnæst
næstraunvirði
raunvirði
þeirra.
þeirra.Sjá
Sjánánar
nánarí kafla
í kafla5.2.
5.2.
Notkun
Notkunhugtaksins
hugtaksinsjörð
jörðí ílöggjöf
löggjöfhefur
hefurverið
veriðbreytileg
breytilegogogá ástundum
stundumóljós.
óljós.
Þannig
Þannigbregður
bregðurfyrir
fyrirhugtakinu
hugtakinuaðalbóli
aðalbólií Grágás
í Grágásogoghöfuðbóli
höfuðbólií Jónsbók
í Jónsbókþegar
þegarrætt
rætterer
um
umþær
þærjarðir
jarðirsem
semsíst
sístskyldi
skyldifarga
fargaundan
undanættargóssi.
ættargóssi.Hugtakið
Hugtakiðstaður
staðurerereinnig
einnigvíða
víða
notað
notaðí íheimildum
heimildumum
umsérstakan
sérstakanflokk
flokkkirkjujarða.
kirkjujarða.Það
Þaðtáknaði
táknaðifyrst
fyrstogogfremst
fremstfull
full
4444
eignarráð
eignarráðkirkjustofnunar
kirkjustofnunaryfir
yfirheimalandi
heimalandisínu.
sínu.
3838

Ólafur
ÓlafurLárusson
Lárussonsýnist
sýnistþóþóhafa
hafaverið
veriðþeirrar
þeirrarskoðunar
skoðunaraðaðvatnsréttindi,
vatnsréttindi,þ.m.t.
þ.m.t.réttur
rétturtiltilgrunnvatns,
grunnvatns,
hafi
hafijafnan
jafnanfylgt
fylgtlandareign
landareignogogstuddi
studdiþáþáskoðuna
skoðunasína
sínam.a.
m.a.túlkun
túlkunákvæða
ákvæðaGrágásar
GrágásarogogJónsbókar
Jónsbókarþ.a.l.,
þ.a.l.,
sbr.
sbr.Ólafur
ÓlafurLárusson,
Lárusson,Skrifaðir
Skrifaðirkaflar
kaflarúrúrhlutarétti,
hlutarétti,Vatnsrjettur,
Vatnsrjettur,Reykjavík
Reykjavík1929.
1929.Í ÍHH1963
1963173
173segir
segir
síðan
síðanbeinlínis
beinlínisaðaðþað
þaðséséforn
fornregla
reglaí íslenskum
í íslenskumrétti
réttiaðaðhver
hvermaður
maðureigi
eigivatn
vatnogogveiði
veiðifyrir
fyrirsinni
sinnijörð,
jörð,
sbr.
sbr.56.
56.kap.
kap.llb.
llb.Jónsbókar.
Jónsbókar.
3939
Sbr.
Sbr.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.134-136,
134-136,194-196
194-196(6.(6.ogog60.
60.k.k.llb.).
llb.).
4040
Sjá
SjáGrágás
Grágás1992,
1992,s.s.345
345(48.
(48.k.k.lbþ.).
lbþ.).Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.135-136
135-136(6.(6.ogog7.7.k.k.llb.).
llb.).
4141
Sjá
Sjá3.3.k.,k.,8.-10.
8.-10.gr.gr.tilskipunar
tilskipunarfráfrá13.
13.júní
júní1787
1787um
umverslunar
verslunarogogsiglingamálefni
siglingamálefniá áÍslandi
Íslandi
(Lovsamling
(Lovsamlingfor
forIsland.
Island.5.5.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1855.
1855.S.S.454-455),
454-455),1.1.mgr.
mgr.3.3.gr.gr.ogog13.
13.gr.gr.námulaga,
námulaga,nr.nr.
61/1907,
61/1907,1.1.gr.gr.námulaga,
námulaga,nr.nr.24/1973
24/1973ogog3.3.gr.gr.laga
lagaum
umrannsóknir
rannsóknirogognýtingu
nýtinguá áauðlindum
auðlindumí jörðu,
í jörðu,nr.nr.
57/1998.
57/1998.
4242
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.182
182(42.
(42.k.k.um
umfjárleigur).
fjárleigur).Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.106-108,
106-108,110-112
110-112(29.
(29.ogog32.
32.k.k.ffb.).
ffb.).
4343
Sjá
Sjáeinnig
einnigt.d.
t.d.lög
lögum
umfasteignamat,
fasteignamat,nr.nr.22/1915,
22/1915,3/1938,
3/1938,70/1945,
70/1945,28/1963,
28/1963,94/1976,
94/1976,6/2001.
6/2001.
4444
Sbr.
Sbr. Magnús
Magnús Stefánsson
Stefánsson 2000:
2000: Staðir
Staðir ogog staðamál.
staðamál. Studier
Studier i i islandske
islandske egenkirkelige
egenkirkelige ogog
beneficialrettslige
beneficialrettsligeforhold
forholdi middelalderen.
i middelalderen.I. I.Bergen.
Bergen.S.S.35.
35.
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Í ÍGrágás
GrágásogogJónsbók
Jónsbókererekki
ekkiminnst
minnstá áhjáleigur
hjáleigurenda
endavar
varleiguliða
leiguliðaóheimilt
óheimiltaðað
4545
leigja
leigjaútútfrá
frásér
sérnema
nemameð
meðleyfi
leyfilandeiganda.
landeiganda. Ekkert
Ekkertvirðist
virðistþóþóhafa
hafaverið
veriðþví
þvítiltil
fyrirstöðu
fyrirstöðuaðaðsjálfseignarbóndi
sjálfseignarbóndileigði
leigðiöðrum
öðrumskika
skikaafaflandi
landisínu.
sínu.Sjálft
Sjálfthugtakið
hugtakið
4646
Fram
Framaðaðþeim
þeimtíma
tíma
hjáleiga
hjáleigakemur
kemurekki
ekkifyrir
fyrirí íheimildum
heimildumfyrr
fyrrenení íbyrjun
byrjun15.
15.aldar.
aldar.
4747
Hjáleigubyggð
voru
voruönnur
önnurhugtök
hugtöknotuð
notuðeins
einsogogheimalönd,
heimalönd,smálönd
smálöndogoghjábýli.
hjábýli. Hjáleigubyggð
4848
mun
munfyrst
fyrsthafa
hafamyndast
myndastá á13.
13.öld
öldenenvaxið
vaxiðmjög
mjögá á14.
14.öld.
öld.
Sumar
Sumarhjáleigur
hjáleigururðu
urðutiltilí ísellöndum
sellöndumþegar
þegarreynt
reyntvar
varaðaðbreyta
breytaselstæði
selstæðií í
4949
grundvellinýlegra
nýlegrarannsókna
rannsóknahefur
hefurþeirri
þeirrikenningu
kenninguverið
verið
varanlegan
varanleganbústað.
bústað. ÁÁgrundvelli
haldið
haldiðfram
framaðaðseljabúskapur
seljabúskapurhafi
hafimjög
mjögsnemma
snemmaorðið
orðiðmikilvægur
mikilvægurþáttur
þátturí ííslenskum
íslenskum
landbúnaði.
landbúnaði.Þar
Þarererjafnframt
jafnframtdregin
dreginsúsúályktun
ályktunaðaðselstæði
selstæðihafi
hafií ífyrstu
fyrstuverið
veriðí íheimaheimalöndum
löndum enen snemma
snemma færst
færst yfir
yfir á á svæði
svæði sem
sem öllum
öllum var
var heimilt
heimilt aðað nýta.
nýta. Þessi
Þessi
sameiginlegu
sameiginlegusellönd
sellöndhafi
hafisíðan
síðankomist
komistí íeinkaeigu
einkaeigueða
eðaábúendur
ábúendureinstakra
einstakrajarða
jarðagert
gert
5050
Um
Umþetta
þettaverður
verðurþóþóvarla
varlafullyrt
fullyrtnema
nemahvert
hverttilvik
tilvikséséskoðað
skoðað
tilkall
tilkalltiltilþeirra.
þeirra.
sérstaklega.
sérstaklega.
Hvernig
Hvernigsem
semtiltilhjáleigubúskapar
hjáleigubúskaparvar
varstofnað
stofnaðí íöndverðu
öndverðuvar
varlengi
lengiekki
ekkigert
gert
ráð
ráðfyrir
fyriraðaðhjáleigur
hjáleigurværu
værutíundaðar
tíundaðarsérstaklega
sérstaklegaí íjarðabókum.
jarðabókum.Það
Þaðererekki
ekkifyrr
fyrrenení í
tilskipun
tilskipunum
umnýtt
nýttjarðamat
jarðamatfrá
frá1.1.september
september1848
1848aðaðkveðið
kveðiðererá áum
umaðaðhjáleigur
hjáleigurskuli
skuli
metnar
metnarsem
semsérstakar
sérstakarjarðir
jarðirefefþær
þærhafi
hafisín
sínsérstöku
sérstökulandmerki
landmerkiogogvirðist
virðistþeirri
þeirrireglu
reglu
hafa
hafaverið
veriðfylgt
fylgtí löggjöf
í löggjöfeftir
eftirþann
þanntíma.
tíma.
Lögbýli
Lögbýlivar
varannað
annaðhugtak
hugtakyfir
yfirjörð
jörðogogþáþágjarnan
gjarnannotað
notaðtiltilaðaðgreina
greinaá ámilli
milli
heimajarðar
heimajarðarogoghjáleigu.
hjáleigu.Elstu
Elstudæmi
dæmiþess
þessí íOrðabók
OrðabókHáskólans
Háskólanseru
erufrá
frá16.
16.öld.
öld.Í ÍGráGrágás
gáskemur
kemurþóþófyrir
fyrirhugtakið
hugtakiðlögbú
lögbúþegar
þegarrætt
rættererum
umþáþámenn
mennsem
semrétt
réttséséaðaðkveðja
kveðjatiltil
búakviðar,
búakviðar,enenmerkingin
merkinginereraðaðöðru
öðruleyti
leytióljós.
óljós.Í ÍJarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Pálsmá
máeinnig
einnigsjá
sjá
5151
Þau
þess
þessmerki
merkiaðaðlögbýli
lögbýlihafi
hafiverið
veriðskilgreint
skilgreintsem
semjörð
jörðererætti
ættiskyldurekstur
skyldureksturá áafrétt.
afrétt. Þau
hugtök
hugtöksem
semhér
hérhefur
hefurverið
veriðgerð
gerðgrein
greinfyrir
fyrirlýsa
lýsamismunandi
mismunanditegundum
tegundumjarða
jarðaenenveita
veita
ekki
ekkifrekari
frekarivitneskju
vitneskjuum
umeignarréttarlega
eignarréttarlegaþýðingu
þýðinguhugtaksins
hugtaksinsjörð
jörðí ísamanburði
samanburðivið
við
hugtökin
hugtökinafréttur
afrétturogogalmenningur.
almenningur.
ÞáÞákemur
kemurtiltilathugunar
athugunarhvort
hvortland
landinnan
innanjarðar
jarðargeti
getihaft
haftmismunandi
mismunandieignareignarréttarlega
réttarlegastöðu.
stöðu.
4545

Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.344
344(48.
(48.k.k.lbþ.).
lbþ.).
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.3.3.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1896.
1896.S.S.660
660(árið
(árið1401).
1401).Ólafur
ÓlafurLárusson
Lárusson(1944)
(1944)telur
telur
elstu
elstuöruggu
örugguheimildina
heimildinaþar
þarsem
semhjáleiga
hjáleigakemur
kemurfyrir
fyrirvera
verafráfrá1431
1431(Byggð
(Byggðogogsaga.
saga.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.55).
55).
4747
Árni
ÁrniDaníel
DaníelJúlíusson,
Júlíusson,1996:
1996:Bønder
Bønderi ipestens
pestenstid.
tid.Landbrug,
Landbrug,godsdrift
godsdriftogogsocial
socialkonflikt
konflikti i
senmiddelalderens
senmiddelalderensislandske
islandskebondesamfund.
bondesamfund.Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.S.S.94.
94.
4848
Helgi
HelgiÞorláksson,
Þorláksson,1991:
1991:Vaðmál
Vaðmálogogverðlag.
verðlag.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.462-463.
462-463.
4949
Sbr.
Sbr.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
PálsVídalíns.
Vídalíns.4.4.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1925
1925ogog1927.
1927.S.S.398.
398.
Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls5 5(Kph.
(Kph.1931-1933),
1931-1933),s.s.98.
98.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls6 6(Kph.
(Kph.1938),
1938),s.s.231.
231.
Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls7 7(Kph.
(Kph.1940),
1940),s.s.232.
232.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls8 8(Kph.
(Kph.1926),
1926),s.s.382,
382,398,
398,431.
431.
Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls9 9(Kph.
(Kph.1930),
1930),s.s.335.
335.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls1010(Kph.
(Kph.1943),
1943),s.s.4,4,298.
298.
Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls1111(Kph.
(Kph.1943),
1943),s.s.13,
13,66,
66,96,
96,98,
98,111,
111,123,
123,148,
148,153,
153,225,
225,252,
252,257,
257,272,
272,280,
280,
333,
333,347,
347,368.
368.
5050
Hitzler,
Hitzler,Egon
Egon1979:
1979:Sel
Sel– –Untersuchungen
Untersuchungenzur
zurGeschichte
Geschichtedes
desisländischen
isländischenSennwesens
Sennwesensseit
seitder
der
Landnahmezeit.
Landnahmezeit.Ósló.
Ósló.S.S.213-215,
213-215,226.
226.
5151
Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
PálsVídalíns.
Vídalíns.13.
13.b.b.Fylgiskjöl.
Fylgiskjöl.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.24.
24.
4646
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215
215
169
215
Hugtakið
Hugtakiðheimaland
heimalandkemur
kemurvíða
víðafyrir
fyrirí heimildum,
í heimildum,ekki
ekkisíst
sístmáldögum.
máldögum.Í ÍJónsJónsbók
bókbirtist
birtistþað
þaðfyrst
fyrstí ífyrirsögn
fyrirsögn53.
53.kafla
kaflalandsleigubálks:
landsleigubálks:„Um
„Umafréttarfé
afréttarféefefþað
það
gengur
gengurí íheimaland.“
heimaland.“Einnig
Einnigererminnst
minnstá áþað
þaðí íréttarbót
réttarbótHákonar
HákonarMagnússonar
Magnússonar
konungs
konungsárið
árið1305:
1305:
Þat
Þaterergóðr
góðrvilji
viljivárr
várrum
umgeldfé
geldféatatþat
þatsésésektalaust
sektalaustí í
efef
5252
hreppstjórar
hreppstjórarogoggrannar
grannarlofa
lofaokokgefa
gefaenga
enga
á áþví.
því.

Hér
Hérsýnist
sýnistheimaland
heimalandmerkja
merkjajörð
jörðaðskilda
aðskildafrá
fráþví
þvílandsvæði
landsvæðiþar
þarsem
semgeldfé
geldfé
gengur
genguraðaðjafnaði,
jafnaði,þ.e.
þ.e.afrétti.
afrétti.
Í Ímáldögum
máldögumererheimaland
heimalandhaft
haftum
umþáþájörð
jörðsem
semkirkja
kirkjastóð
stóðá,á,stundum
stundumtiltil
aðgreiningar
aðgreiningarfrá
fráöðrum
öðrumjörðum
jörðumsem
semeignaðar
eignaðarvoru
vorukirkjunni.
kirkjunni.Í Íyngri
yngriheimildum
heimildumeru
eruþóþó
dæmi
dæmium
umaðaðheimaland
heimalandhafi
hafiverið
veriðsérstök
sérstökbújörð,
bújörð,aðskilin
aðskilinfrá
fráþeirri
þeirrijörð
jörðsem
semhún
hún
heyrði
heyrðiundir.
undir.Í ÍJarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
PálsVídalíns
Vídalínssegir
segirt.d.
t.d.um
umjörðina
jörðina
Íshól
Íshólí íLjósavatnshreppi
Ljósavatnshreppiaðaðhún
húnséséeign
eignstaðarins
staðarinsí íLaufási
Laufásiogogkallist
kallist„heimaland
„heimalandþess
þess
5353
staðar“,
staðar“,þóþóaðaðþaðan
þaðanliggi
ligginæstum
næstumhálf
hálfönnur
önnurþingmannaleið,
þingmannaleið,eða
eða5050km,
km,tiltilÍshóls.
Íshóls.
Einnig
Einnighefur
hefurverið
veriðbent
bentá áaðaðí íheimildum
heimildumfrá
frá18.
18.öld
öldvirðist
virðistheimaland
heimaland
stundum
stundumvera
verahaft
haftum
um„einskonar
„einskonarmillistig
millistigá ámilli
millilögbýlis
lögbýlisogoghjáleigu,
hjáleigu,þóþóskyldara
skyldara
hjáleigu“.
hjáleigu“.Býli
Býlisem
semá áþennan
þennanhátt
háttnefnist
nefnistheimalönd
heimalöndí ífyrrgreindum
fyrrgreindumheimildum
heimildumséu
séu
einatt
einattmjög
mjögforn
fornhjálönd
hjálöndeða
eðahjáleigur
hjáleigursem
sembyggst
byggsthafi
hafiáður
áðurenenkom
komtiltilhinnar
hinnar
eiginlegu
eiginlegu hjáleigubyggðar.
hjáleigubyggðar. Venjuleg
Venjuleg merking
merking orðsins
orðsins heimaland
heimaland sésé önnur,
önnur, þ.e.
þ.e.
5454
afmörkuð
afmörkuðlandareign
landareignákveðinnar,
ákveðinnar,einstakrar
einstakrarjarðar
jarðarheima
heimafyrir,
fyrir,gagnstætt
gagnstættafrétti.
afrétti.
Hugtök
Hugtökþau
þausem
semhér
hérhefur
hefurverið
veriðfjallað
fjallaðum
umkoma
komavíða
víðafyrir
fyrirí ífjallskilafjallskilareglugerðum
reglugerðumánánþess
þessaðaðþau
þauséu
séuskilgreind
skilgreindnánar.
nánar.Þó
Þóereraðaðfinna
finnaundantekningar
undantekningareins
eins
ogogfjallskilareglugerð
fjallskilareglugerðfyrir
fyrirMýrasýslu,
Mýrasýslu,nr.
nr.88/1892,
88/1892,enenþar
þarsegir
segirmeðal
meðalannars
annarssvo
svoí í4.4.
gr.:
gr.:
Heimalönd.
Heimalönd.Heimaland
Heimalandjarðar
jarðarliggur
liggurumhverfis
umhverfisbæ
bæhennar
hennarogogútútfrá
frátúni,
túni,ogogerer
hvergi
hvergisundur
sundurskorið
skoriðafafannarri
annarrilandareign.
landareign.Sumra
Sumrajarða
jarðaheimalandi
heimalandiutanhúss
utanhúss
má
máaftur
afturskipta
skiptaí tvennt:
í tvennt:
a.a.Búfjárhagar
Búfjárhagarerersásáhluti
hlutiafaflandareign
landareignjarðar,
jarðar,ererbúpeningur
búpeningurhennar
hennargengur
gengur
jafnaðarlega
jafnaðarlegaí árið
í áriðum
umkring.
kring.Hér
Hérmeð
meðteljast
teljastogogengjar
engjarí heimalöndum.
í heimalöndum.Flestra
Flestra
jarða
jarðaheimaland
heimalandheyrir
heyrirallt
alltundir
undirþennan
þennanstaflið.
staflið.
b.b. Útlenda
Útlenda kallast
kallast hér
hér sásá hluti
hluti afaf heimalandi
heimalandi jarðar,
jarðar, erer liggur
liggur útút frá
frá
búfjárhögum
búfjárhögumhennar
hennará áeina
einahlið
hliðeða
eðafleiri,
fleiri,ogogverður
verðursökum
sökumfjarlægðar
fjarlægðareða
eða
afstöðu
afstöðueigi
eigivarinn
varinnalmennings
almenningsfé,fé,eða
eðanotaður
notaðurstórum
stórummeir
meirtiltilsumarbeitar
sumarbeitarafaf

5252

Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.292.
292.
Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls11,
11,s.s.143.
143.
5454
Björn
BjörnTeitsson,1973:
Teitsson,1973:Eignarhald
Eignarhaldogogábúð
ábúðá ájörðum
jörðumí Suður-Þingeyjarsýslu
í Suður-Þingeyjarsýslu1703-1930.
1703-1930.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.
78-79.
78-79.
5353
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216
216

170
216
ábúanda
ábúandaþeirrar
þeirrarjarðar
jarðarenenmörgum
mörgumöðrum.
öðrum.Þetta
Þettaá áaðeins
aðeinsvið
viðum
umlandmiklar
landmiklar
5555
jarðir,
jarðir,ererliggja
liggjavið
viðafrétt.
afrétt.

Í Ítilvitnaðri
tilvitnaðrifjallskilareglugerð
fjallskilareglugerðerergert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðútlenda
útlendaséséhluti
hlutiheimalands.
heimalands.
Sami
Samieða
eðasvipaður
svipaðurskilningur
skilningurkemur
kemurreyndar
reyndarfram
framí ínýbýlatilskipuninni
nýbýlatilskipuninni15.
15.apríl
apríl1776
1776
þegar
þegarfjallað
fjallaðererum
um„útlendi“
„útlendi“eignarlanda
eignarlandaenenþar
þarskyldi
skyldijarðeigandinn
jarðeigandinnhafa
hafaforgangsforgangsrétt
rétttiltilaðaðbyggja
byggjaupp
uppnýbýli.
nýbýli.Einnig
Einnigererrétt
réttaðaðbenda
bendaá áþað
þaðsem
semÞorvaldur
ÞorvaldurThoroddsen
Thoroddsen
segir
segirí riti
í ritisínu
sínuLýsing
LýsingÍslands
Íslandsaðaðútlendur
útlendur„[heiti]
„[heiti]þeir
þeirhlutir
hlutirafafheimalandi,
heimalandi,ererliggja
liggjaútút
5656
frá
frábúfjárhögum“.
búfjárhögum“.
Í Ílöggjöf
löggjöftuttugustu
tuttugustualdar
aldargætir
gætirþess
þessí ísívaxandi
sívaxandimæli
mæliaðaðþær
þærfasteignir
fasteignireða
eða
fasteignaréttindi
fasteignaréttindisem
semáður
áðurhöfðu
höfðuánánsundurgreiningar
sundurgreiningarverið
veriðfelld
felldundir
undirjarðarhugtakið
jarðarhugtakið
séu
séuflokkaðar
flokkaðarogogskipt
skiptupp
uppmeð
meðnýjum
nýjumhætti.
hætti.Í Ífjölda
fjöldalaga
lagaerervikið
vikiðaðaðhugtökunum
hugtökunum
jörð,
jörð,lögbýli,
lögbýli,landareign
landareignlögbýla,
lögbýla,eyðijarðir
eyðijarðirogogheimaland
heimalandjarða.
jarða.Settar
Settareru
erufram
framýmsar
ýmsar
5757
skilgreiningar,
skilgreiningar,sem
semoft
oftvísa
vísatiltilannarra
annarralaga
lagaaðaðeinhverju
einhverjuleyti.
leyti.
Niðurstaða
Niðurstaðaóbyggðanefndar
óbyggðanefndarerersúsúaðaðalmennt
almenntmegi
megigera
geraráð
ráðfyrir
fyrirþví
þvíaðaðjörð
jörðsésé
landsvæði
landsvæðisem
semupprunalega
upprunalegahefur
hefurverið
veriðráðstafað
ráðstafaðúrúreinstökum
einstökumlandnámum,
landnámum,stofnað
stofnað
tiltilnýbýlis
nýbýlisá áeða
eðaeignarhefð
eignarhefðunnin
unninyfir.
yfir.Tilgangurinn
Tilgangurinnmeð
meðstofnun
stofnunhverrar
hverrarjarðar
jarðarhefur
hefur
verið
veriðaðaðstunda
stundaþar
þarbúskap
búskapárið
áriðum
umkring.
kring.Samt
Samtsem
semáður
áðurgetur
geturaðaðsjálfsögðu
sjálfsögðuverið
verið
land
landinnan
innanjarðar
jarðarsem
semekki
ekkiverður
verðurnýtt
nýtttiltillandbúnaðar,
landbúnaðar,enda
endagetur
getursetning
setningmerkja
merkja
hæglega
hæglegahafa
hafatekið
tekiðmið
miðafaföðrum
öðrumatriðum.
atriðum.Nýting
Nýtinglandsins
landsinshefur
hefurráðist
ráðistafafbúskaparbúskaparháttum
háttumogogumfangi
umfangibús
búsá áhverjum
hverjumtíma.
tíma.Innan
Innanmerkja
merkjajarðar
jarðarsinnar
sinnarhefur
hefureigandi
eigandifarið
farið
með
meðumráð
umráðogoghagnýtingu,
hagnýtingu,ráðstafanir
ráðstafanirmeð
meðlöggerningum,
löggerningum,veðsett
veðsettjörðina
jörðinaogoglátið
látið
hana
hanaganga
gangaaðaðerfðum,
erfðum,á ásama
samahátt
háttogoggildir
gildirum
umeignarland
eignarlandalmennt.
almennt.
Landsvæði
Landsvæðihverrar
hverrarjarðar
jarðarhefur
hefurfrá
fráöndverðu
öndverðuborið
boriðaðaðafmarka
afmarkameð
meðlandalandamerkjum.
merkjum.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
telurhvorki
hvorkiverða
verðaráðið
ráðiðafafeldri
eldrinénéyngri
yngrilöggjöf
löggjöfaðaðalmennt
almennt
séð
séðhafi
hafiverið
veriðgert
gertráð
ráðfyrir
fyrirþví
þvíaðaðland
landinnan
innanjarðar
jarðarhafi
hafimismunandi
mismunandieignarréttarlega
eignarréttarlega
stöðu.
stöðu.Heimaland
Heimalandjarðar
jarðarsýnist
sýnistaðaðjafnaði
jafnaðihafa
hafatekið
tekiðtiltilalls
allslands
landshenni
hennitilheyrandi,
tilheyrandi,
gagnstætt
gagnstætthins
hinsvegar
vegarafréttum.
afréttum.Ekki
Ekkivirðist
virðistalmennt
almennthafa
hafaverið
veriðgert
gertráð
ráðfyrir
fyrirskiptingu
skiptingu
jarðar
jarðarí íheimaland,
heimaland,undirorpið
undirorpiðsérstakri
sérstakriogogmeiriháttar
meiriháttarnýtingu,
nýtingu,ogogannað
annaðland,
land,úthaga
úthaga
eða
eðaafréttarland,
afréttarland,í ítakmarkaðri
takmarkaðrinotum.
notum.Einstök
Einstökdæmi
dæmium
umslíka
slíkaskiptingu
skiptingufinnast
finnastþóþóogog
eins
einskann
kannþað
þaðí íöðrum
öðrumtilvikum
tilvikumaðaðvalda
valdanokkrum
nokkrumvafa
vafaþegar
þegarundir
undireinstakar
einstakarjarðir
jarðirlálá
eða
eðaliggur
liggursjálfstætt
sjálfstættafréttur,
afréttur,sjá
sjáeinnig
einnigkafla
kafla4.4.
4.4.ogog4.5.
4.5.Í Íslíkum
slíkumtilvikum
tilvikumererþóþóoft
oft
fyrir
fyriraðaðfara
faraglöggum
glöggumogogóumdeildum
óumdeildummerkjum
merkjummilli
milliheimajarðar
heimajarðarogogafréttar,
afréttar,sbr.
sbr.t.d.
t.d.
afréttina
afréttinaAuðkúluheiði
AuðkúluheiðiogogEyvindarstaðaheiði.
Eyvindarstaðaheiði.Af
Afslíkum
slíkumeinstökum
einstökumdæmum
dæmumverða
verða
hins
hinsvegar
vegarengar
engaralmennar
almennarályktanir
ályktanirdregnar
dregnarum
ummismunandi
mismunandieignarréttarlega
eignarréttarlegastöðu
stöðu
lands
landsinnan
innanjarðar.
jarðar.Sýnist
Sýnistþvert
þvertá ámóti
mótimega
megaleggja
leggjaþáþámeginreglu
meginreglutiltilgrundvallar
grundvallaraðað
heimaland
heimalandjarðar
jarðarnái
náitiltilalls
allslands
landshenni
hennitilheyrandi,
tilheyrandi,nema
nemasérstök
sérstökfrávik
frávikleiði
leiðitiltil
annars.
annars.
5555

Stjórnartíðindi
Stjórnartíðindifyrir
fyrirÍsland
Íslandárið
árið1892.
1892.B-deild.
B-deild.Reykjavík
Reykjavík1892.
1892.S.S.140.
140.
Þorvaldur
ÞorvaldurThoroddsen,
Thoroddsen,1919:
1919:Lýsing
LýsingÍslands.
Íslands.3.3.b.b.Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.S.S.189.
189.
5757
Sjá
Sját.d.
t.d.vatnalög,
vatnalög,lög
lögum
umlaxlax-ogogsilungsveiði,
silungsveiði,jarðalög,
jarðalög,ábúðarlög
ábúðarlögogoglög
lögum
umfasteignamat.
fasteignamat.
5656
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217
171
217
Það
Það erer því
því niðurstaða
niðurstaða óbyggðanefndar
óbyggðanefndar aðað líkur
líkur séu
séu á á því
því aðað land
land sem
sem
samkvæmt
samkvæmtfyrirliggjandi
fyrirliggjandiheimildum
heimildumerereða
eðahefur
hefurverið
veriðjörð
jörðeða
eðahluti
hlutihennar
hennarsésé
beinum
beinumeignarrétti
eignarréttiháð.
háð.
Þó
Þósvo
svoaðaðhugtakanotkun
hugtakanotkunhafi
hafiekki
ekkifyrr
fyrrogogsíðar
síðarverið
veriðsamræmd
samræmdmilli
millieinstakra
einstakra
laga
lagaá áþessu
þessusviði,
sviði,ererekki
ekkiþar
þarmeð
meðsagt
sagtaðaðhún
húnstangist
stangistá.á.Mestu
Mestumáli
máliskiptir
skiptirí íþessu
þessu
sambandi
sambandiaðaðvið
viðþað
þaðmat
matsem
semfram
framfer
ferfyrir
fyriróbyggðanefnd
óbyggðanefndsýnist
sýnisteftir
eftirsem
semáður
áðurmega
mega
líta
lítatiltilhinnar
hinnarfornu
fornuogogalmennu
almennuskiptingar
skiptingarí jarðir,
í jarðir,afrétti
afréttiogogalmenninga,
almenninga,þar
þarsem
semjörð
jörð
hefur
hefurþáþáréttarstöðu
réttarstöðuogogréttarsögulegu
réttarsögulegustöðu,
stöðu,sem
semhér
hérhefur
hefurverið
veriðgerð
gerðgrein
greinfyrir.
fyrir.
4.3.
4.3. Almenningar
Almenningar
Hugtakið
Hugtakið almenningur
almenningur hefur
hefur haft
haft margræða
margræða merkingu
merkingu í í löggjöf
löggjöf fyrr
fyrr ogog síðar.
síðar.
Hefðbundin
Hefðbundingreining
greininggerir
gerirráð
ráðfyrir
fyriraðaðalmenningar
almenningarséu
séuá álandi,
landi,hafi
hafiogogí ívötnum
vötnumenen
5858
hugtakið
hugtakiðhefur
hefurallt
allteins
einsverið
veriðnotað
notaðum
umítaksrétt,
ítaksrétt,t.d.
t.d.rétt
rétttiltilnytja
nytjaafafskógi
skógieða
eðafjöru.
fjöru.
Eftirfarandi
Eftirfarandiumfjöllun
umfjöllunmiðast
miðastfyrst
fyrstogogfremst
fremstvið
viðlandalmenninga,
landalmenninga,þ.e.
þ.e.afmarkað
afmarkaðlandlandsvæði.
svæði.Um
Umslík
slíklandsvæði
landsvæðigiltu
giltutilteknar
tilteknarreglur
reglursem
semeinkum
einkumvörðuðu
vörðuðurétt
rétttiltilbeitar,
beitar,
veiði
veiðiogogreka.
reka.
Fræðimenn
Fræðimennhefur
hefurgreint
greintá áum
umhvernig
hvernigháttað
háttaðséséeignarrétti
eignarréttiaðaðalmenningum
almenningumogog
5959
Setthefur
hefurverið
veriðfram
fram
hvort
hvortþáþáséséfyrst
fyrstogogfremst
fremstaðaðfinna
finnainn
inntiltillands
landseða
eðaútútvið
viðhaf.
haf. Sett
súsúkenning
kenningaðaðland
landséséannað
annaðhvort
hvorteignarland
eignarlandeða
eðaalmenningur.
almenningur.Almenningar
Almenningarséu
séu
svæði
svæðiinn
inntiltillands
landssem
semfjórðungsmenn
fjórðungsmennhafi
hafiáttáttsaman
samaná ágrundvelli
grundvelliGrágásar
Grágásarogogsíðar
síðar
Jónsbókar.
Jónsbókar.Þar
Þarværi
værium
umaðaðræða
ræðasektarfé
sektarfétiltilfjórðungsmanna,
fjórðungsmanna,land
landsem
semvarð
varðeftir
eftirþegar
þegar
6060
Eignarrétturinn
Eignarrétturinnhefði
hefðiflust
flustyfir
yfir
farið
fariðvar
varaðaðsetja
setjamerki
merkiá ámilli
millibýla,
býla,eða
eðaónumið
ónumiðland.
land.
tiltilríkisins
ríkisinsekki
ekkisíðar
síðarenenvið
viðgildistöku
gildistökunýbýlatilskipunarinnar
nýbýlatilskipunarinnar1776.
1776.Hugtakið
Hugtakiðafréttur
afréttur
fæli
fælieinvörðungu
einvörðunguí ísér
sérítaksrétt
ítaksréttí íalmenningsland,
almenningsland,þ.e.
þ.e.ríkisland,
ríkisland,aðaðþeim
þeimtilvikum
tilvikum
6161
undanskildum
undanskildumþegar
þegarum
umbeitiland
beitilandtilheyrandi
tilheyrandieinstökum
einstökumjörðum
jörðumværi
væriaðaðræða.
ræða.
Ítaksrétturinn
Ítaksrétturinn fæli
fæli fyrst
fyrst ogog fremst
fremst í í sér
sér rétt
rétt tiltil beitar
beitar ogog veiði.
veiði. Þessum
Þessum sömu
sömu
sjónarmiðum
sjónarmiðumvar
varhaldið
haldiðfram
framafafhálfu
hálfuríkisins
ríkisinsí íHH1981
19811584
1584(Landmannaafréttar(Landmannaafréttardómur
dómursíðari)
síðari)enenvar
varhafnað.
hafnað.
Einnig
Einnighafa
hafakomið
komiðfram
framgerólíkar
gerólíkarkenningar
kenningarum
umalmenninga.
almenninga.Almenningar
Almenningar
hafi
hafilegið
legiðvið
viðsjó
sjóogogverið
veriðveiðistöðvar
veiðistöðvarenenekki
ekkigrasnytjar
grasnytjareða
eðaupprekstrarlönd
upprekstrarlöndtiltil
fjalla.
fjalla.Þeir
Þeirhafi
hafiorðið
orðiðtiltillöngu
löngueftir
eftiraðaðlandið
landiðvar
varnumið,
numið,með
meðsamkomulagi
samkomulagivið
viðlandland-

5858
Sjá
Sját.d.
t.d.Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.2.2.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1893.
1893.S.S.305,
305,310,
310,620,
620,708,
708,866,
866,868-869.
868-869.
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.4.4.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1897.
1897.S.S.141.
141.Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.9.9.b.b.Reykjavík
Reykjavík
1909-1913.
1909-1913.S.S.642.
642.
5959
Sbr.
Sbr.Þorvaldur
ÞorvaldurThoroddsen
Thoroddsen1919,
1919,s.s.187-189.
187-189.
6060
Bjarni
BjarniJónsson
JónssonfráfráVogi,
Vogi,1917-1919:
1917-1919:Almenningar
Almenningarogogafrjettir.
afrjettir.Nefndarálit
Nefndarálitmeiri
meirihluta
hlutaFossanefndar
Fossanefndar
(B).
(B).S.S.20-22,
20-22,24.
24.Sjá
Sjáhins
hinsvegar
vegarEggert
EggertBriem,
Briem,1917:
1917:„Um
„Umafrjettir
afrjettirogogalmenninga.”
almenninga.”Lögrjetta
Lögrjetta11.
11.apríl
apríl
1917.
1917.S.S.61-62.
61-62.
6161
Bjarni
BjarniJónsson
JónssonfráfráVogi
Vogi1917-1919,
1917-1919,s .s 27-30.
. 27-30.
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218

172
218

eiganda.
eiganda.Alþýða
Alþýðamanna
mannaí ífjórðungnum
fjórðungnumhafi
hafiþáþáöðlast
öðlastþar
þarþau
þauréttindi
réttindisem
semlög
löggerðu
gerðu
6262
ráð
ráðfyrir
fyrirí almenningum,
í almenningum,yfirleitt
yfirleittgegn
gegngreiðslu
greiðslutolls.
tolls.
Helsta
Helstaákvæði
ákvæðiGrágásar
Grágásarum
umalmenninga
almenningahljóðar
hljóðarsvo:
svo:
Það
Það erer mælt
mælt aðað almenningar
almenningar eru
eru á á landi
landi hér.
hér. Það
Það erer almenning
almenning erer
fjórðungsmenn
fjórðungsmenneiga
eigaallir
allirsaman.
saman.Þar
Þareiga
eigamenn
mennaðaðfiskja
fiskjaogogfygla
fyglasvo
svoaðað
koma
komaþangað
þangaðerermánaður
mánaðurlifir
lifirvetrar
vetrarogogvera
veraþar
þarsjö
sjömánaði.
mánaði.ÞáÞáskal
skal
almenning
almenningliggja
liggjafimm
fimmmánaði
mánaðisvo
svoaðaðsásáeinn
einnskal
skalþáþábeita
beitaerernæstur
næsturbýr.
býr.Þar
Þar
eiga
eigamenn
mennaðaðhöggva
höggvavið
viðogogtelgja
telgjaogogfæra
færatiltilskips
skipseða
eðabúða,
búða,ogogererþáþá
6363
heilagur
heilagurviðurinn.
viðurinn.

Helsta
Helstaákvæði
ákvæðiJónsbókar
Jónsbókarum
umalmenninga
almenningahljóðar
hljóðarsvo:
svo:
Þat
Þateru
erualmenningar
almenningarereratatfornu
fornuhafa
hafaverit.
verit.Sætr
Sætrmá
máhverr
hverrþeira
þeiragera
geraererþann
þann
almenning
almenningeigu
eiguerervill
villatatsitja
sitjaí sumarsetri,
í sumarsetri,efefþat
þatererórórbúfjárgangi.
búfjárgangi.En
Enefeftveir
tveir
menn
mennganga
gangabáðir
báðirí eina
í einasláttu
sláttusenn,
senn,hafi
hafibáðir
báðirþat
þatererþeir
þeirslá.
slá.En
Enefefþáþáskilr
skilrá,á,
hvárr
hvárrþeira
þeirafyrri
fyrriorti
ortiá,á,hafi
hafisásásitt
sittmál
málerersannar
sannarmeð
meðeinseiði,
einseiði,nema
nemahinn
hinnhafi
hafi
fleiri
fleirivátta
váttaí ímóti.
móti.
lllli ialmenningi
almenningieru
erullum
llumjafnheimil;
jafnheimil;þar
þarmegu
megu
menn
mennfiskja
fiskjaokokfygla.
fygla.Engi
Engiskal
skalbeita
beitaalmenning
almenningfrá
frákrossmessu
krossmessuá ávár
várokoktiltil
;
;þar
þareigu
eigumenn
mennatattelgja
telgjavið
viðokok
tiltilskips
skipseða
eðabúða,
búða,okokererþáþá
heilagr
heilagrviðrinn.
viðrinn.Nú
Núkoma
komamenn
mennþar
þarðru
ðruskipi
skipiokokfáfáeigi
eigiþar
þarfarm,
farm,enenaðrir
aðrir
hafa
hafameirr
meirrenenfarm
farmsínu
sínuskipi,
skipi,hvárt
hvártererþat
þatererviðr
viðreða
eðahvalr,
hvalr,þáþáererrétt
réttatatþeir
þeir
taki
takifarm
farmsínu
sínuskipi,
skipi,okok
hinum
hinumfyrir
fyrirstarf
starfsitt.
sitt.Nú
Núkemr
kemrhvalr,
hvalr,þáþáerermenn
menn
eru
eruí almenningi,
í almenningi,þáþáskal
skalboð
boðupp
uppskera
skerasásáerernæstr
næstrbýr
býrokokláta
látafara
faraalla
allavega
vega
sem
semdagr
dagrdeiliz;
deiliz;sekr
sekrererhann
hannsex
sexaurum
aurumvið
viðkonung,
konung,efefhann
hannskerr
skerreigi
eigiboð
boð
6464
upp,
upp,eneneyri
eyrihverr
hverrererfellir,
fellir,nema
nemanauðsyn
nauðsynbanni...
banni...

Samkvæmt
SamkvæmtJónsbók
Jónsbókvar
vargerður
gerðursásámeginmunur
meginmunurá áalmenningum
almenningumogogafréttum
afréttumaðað
6565
í þeim
í þeimfyrrnefndu
fyrrnefndumátti
máttislá
sláogoggera
gerasel
selenení þeim
í þeimsíðarnefndu
síðarnefnduekki.
ekki.
Því
Þvíhefur
hefurverið
veriðhaldið
haldiðfram
framaðaðýmis
ýmisákvæði
ákvæðiJónsbókar
Jónsbókarum
umalmenninga
almenningaupp
upptiltil
6666
Í Íþví
þvísambandi
sambandihefur
hefurverið
veriðbent
bent
fjalla
fjallamiðist
miðistvið
viðaðstæður
aðstæðurí Noregi
í Noregienenekki
ekkiá áÍslandi.
Íslandi.
á ábeina
beinasamsvörun
samsvöruntveggja
tveggjahelstu
helstuákvæða
ákvæðaJónsbókar
Jónsbókarum
umþetta
þettaefni,
efni,í 52.
í 52.ogog59.
59.k.k.llb.,
llb.,
6767
Óvístererþví
þvíaðaðhve
hvemiklu
mikluleyti
leytiþau
þauhafa
hafahaft
haftraunverulega
raunverulegaþýðingu
þýðingu
við
viðnorsk
norsklög.
lög. Óvíst
hér
hérá álandi,
landi,a.m.k.
a.m.k.ererljóst
ljóstaðaðafréttarsvæði
afréttarsvæðiereraðaðfinna
finnavíða
víðaum
umland
landenenalmenninga
almenninga
„hið
„hiðefra“
efra“sér
sérlítinn
lítinnstað.
stað.Að
Aðlöggjöf
löggjöffrátalinni
frátalinnieru
eruheimildir
heimildirum
umþáþáekki
ekkiaðrar
aðrarenen
örnefni
örnefniá ástöku
stökustað.
stað.Heimildir
Heimildirum
umalmenninga
almenningavið
viðsjávarsíðuna
sjávarsíðunaeru
eruhins
hinsvegar
vegarallallnokkrar.
nokkrar.ÞáÞásjaldan
sjaldanvísað
vísaðererí ífyrrnefnt
fyrrnefntákvæði
ákvæðiJónsbókar
Jónsbókarvirðist
virðisthafa
hafaverið
veriðum
umslíka
slíka

6262

Eggert
EggertBriem
Briem1917,
1917,s.s.61-62.
61-62.
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.369
369(74.
(74.k.k.lbþ.).
lbþ.).
6464
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.193-194
193-194(59.
(59.k.k.llb.).
llb.).
6565
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.176,
176,193
193(46.
(46.ogog59.
59.k.k.llb.).
llb.).
6666
Eggert
EggertBriem
Briem1917,
1917,s.s.61-62.
61-62.
6767
Sjá
Sjáeldri
eldriFrostaþingslög
Frostaþingslög(k.(k.XIV,
XIV,7 7ogog8)8)ogoglandslög
landslögMagnúsar
MagnúsarHákonarsonar
Hákonarsonar(llb.,
(llb.,61.
61.k.)k.)í Norges
í Norges
gamle
gamlelove
loveindtil
indtil1387.
1387.1.1.b.b.Christiania
Christiania1846.
1846.S.S.250-251.
250-251.Norges
Norgesgamle
gamlelove
loveindtil
indtil1387.
1387.2.2.b.b.
Christiania
Christiania1848.
1848.S.S.144-145.
144-145.
6363
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219
173
219
6868
almenninga
almenningaaðaðræða.
ræða.
Hins
Hinsvegar
vegarverður
verðurekki
ekkiséð
séðaðaðalmenningur
almenningurhafi
hafialmennt
almenntverið
verið
notað
notaðum
umóbyggð
óbyggðsvæði
svæðisem
semenginn
enginnhafði
hafðinytjar
nytjaraf.af.Um
Umslík
slíksvæði
svæðivirðist
virðistfremur
fremurhafa
hafa
6969
verið
veriðnotað
notaðorðið
orðiðóbyggðir,
óbyggðir,stundum
stundume.t.v.
e.t.v.einnig
einnigöræfi.
öræfi.
Þess
Þesseru
erusamt
samtsem
semáður
áðurýmis
ýmisdæmi
dæmií ísíðari
síðaritíma
tímalöggjöf
löggjöfaðaðfjallað
fjallaðséséum
um
7070
Hugtakiðererþáþáoft
oftnotað
notaðí ímun
munvíðtækari
víðtækarimerkingu
merkinguenenáður.
áður.Þannig
Þannigerer
almenninga.
almenninga. Hugtakið
gert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðalmenningar
almenningarséu
séulandsvæði
landsvæðisem
semenginn
enginnaðili
aðiligeti
getitalið
taliðtiltileinstaklingseinstaklings7171
Ekki
Ekkiererþáþágerður
gerðurgreinarmunur
greinarmunurá áannars
annarsvegar
vegaralmenningum
almenningum
eignarréttinda
eignarréttindayfir.
yfir.
skv.
skv. hinum
hinum eldri
eldri skilningi
skilningi hugtaksins,
hugtaksins, ogog hins
hins vegar
vegar öræfasvæðum,
öræfasvæðum, sem
sem engar
engar
7272
hefðbundnar
hefðbundnarnytjar
nytjareru
eruaf.af.
Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
teluraðaðheimildir
heimildirbendi
bendiekki
ekkitiltilaðaðhér
hérá álandi
landihafi
hafiverið
veriðaðað
finna
finnaafmörkuð
afmörkuðlandsvæði
landsvæðiinn
inntiltillandsins
landsinssem
semlotið
lotiðhafi
hafireglum
reglumum
umalmenninga.
almenninga.Hafi
Hafi
einhvern
einhverntíma
tímasvo
svoverið,
verið,hefur
hefurmunur
munurá áþeim
þeimogogafréttum
afréttumorðið
orðiðlítill
lítilleða
eðaenginn
enginnerer
7373
Heimildir
Heimildirskortir
skortirhins
hinsvegar
vegarum
umhvernig
hvernigþað
þaðkann
kannaðaðhafa
hafagerst.
gerst.Í Í
tímar
tímarliðu
liðufram.
fram.
því
þvísambandi
sambandimá
mábenda
bendaá áaðaðí íJarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
PálsVídalíns
Vídalínseru
eru
jöfnum
jöfnumhöndum
höndumnotuð
notuðorðin
orðinafréttur
afrétturogogalmenningur
almenningureða
eðaalmenningsafrétt,
almenningsafrétt,þegar
þegarum
um
7474
ÞáÞáererljóst
ljóstaðaðstærstur
stærsturhluti
hlutilands
lands
ereraðaðræða
ræðaafrétt
afréttsem
semmargir
margirnota
notasameiginlega.
sameiginlega.
utan
utaneinstakra
einstakrajarða
jarðahefur
hefurfyrr
fyrrogogsíðar
síðarverið
veriðí íafréttarnotum.
afréttarnotum.Samkvæmt
Samkvæmtþessu
þessuverður
verður
ekki
ekkitalið
taliðaðaðhugtakið
hugtakiðalmenningur
almenningurhafi
hafimikið
mikiðsjálfstætt
sjálfstættgildi
gildivið
viðmat
matá ágrunngrunneignarrétti
eignarréttiá álandi
landisem
semverið
veriðhefur
hefurí íslíkum
slíkumnotum.
notum.Ekki
Ekkiererþóþóútilokað
útilokaðaðaðslík
slíklandlandsvæði
svæðifinnist
finnistogogeins
einsgetur
geturhugtakið
hugtakiðhaft
haftþýðingu
þýðinguvið
viðmat
matá átakmörkuðum
takmörkuðumeignareignarréttindum.
réttindum.

4.4.
4.4. Afréttir
Afréttir
Uppruni
Upprunihugtaksins
hugtaksinsafréttur
afrétturereróljós
óljósenensett
setthefur
hefurverið
veriðfram
framsúsúkenning
kenningaðaðafréttur
afréttur
hafi
hafií íupphafi
upphafimerkt
merktþáþáathöfn
athöfnaðaðreka
rekageldfé
geldféúrúrheimahögum
heimahögumtiltilfjarlægara
fjarlægarabeitilands.
beitilands.

6868
Sjá
Sját.d.
t.d.Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.8.8.b.b.Reykjavík
Reykjavík1906-1913.
1906-1913.S.S.485.
485.Að
Aðvísu
vísukemur
kemurhugtakið
hugtakið
almenningur
almenningurfyrir
fyrirsem
semafmarkað
afmarkaðbeitiland
beitilandí svonefndum
í svonefndumÞjórsártungudómi,
Þjórsártungudómi,enenum
umsanngildi
sanngildihans
hansleikur
leikur
vafi.
vafi.Sbr.
Sbr.Aðalgeir
AðalgeirKristjánsson
KristjánssonogogStefán
StefánKarlsson,
Karlsson,1979:
1979:„Fimm
„Fimmhundruð
hundruðára
áradómur
dómureða
eðafals?“
fals?“Gripla
Gripla
III.
III.S.S.104-114.
104-114.
6969
Sbr.
Sbr.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls13,
13,s.s.43.
43.
7070
Sjá
Sját.d.
t.d.1.1.gr.gr.nýbýlalaga,
nýbýlalaga,nr.nr.15/1879
15/1879ásamt
ásamtfylgiskjölum
fylgiskjölumþeirra
þeirralaga,
laga,4.4.grgrlaga
lagaum
umafréttarmálefni,
afréttarmálefni,
fjallskil
fjallskilo.fl.,
o.fl.,nr.nr.42/1969,
42/1969,4.4.gr.gr.laga
lagaum
umafréttarmálefni,
afréttarmálefni,fjallskil
fjallskilo.fl.,
o.fl.,nr.nr.6/1986.
6/1986.
7171
Gaukur
GaukurJörundsson,
Jörundsson,1982-1983:
1982-1983:Eignaréttur
EignarétturII,II,s.s.133.
133.Þorgeir
ÞorgeirÖrlygsson:
Örlygsson:„Um
„Umeignarhald
eignarhaldá álandi
landiogog
náttúruauðlindum.“
náttúruauðlindum.“Afmælisrit:
Afmælisrit:Gaukur
GaukurJörundsson
Jörundssonsextugur
sextugur24.
24.september
september1994.
1994.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.576.
576.
Sjá
Sjáeinnig
einnig2.2.gr.gr.tilskipunar
tilskipunarum
umveiði
veiðiá áÍslandi
Íslandifráfrá20.
20.júní
júní1849;
1849;2.2.mgr.
mgr.5.5.gr.gr.laga
lagaum
umfuglaveiðar
fuglaveiðarogog
fuglafriðun,
fuglafriðun,nr.nr.63/1954;
63/1954;2.2.mgr.
mgr.5.5.gr.gr.laga
lagaum
umfuglaveiðar
fuglaveiðarogogfuglafriðun,
fuglafriðun,nr.nr.33/1966;
33/1966;1.1.mgr.
mgr.8.8.gr.gr.
laga
lagaum
umvernd,
vernd,friðun
friðunogogveiðar
veiðará ávilltum
villtumfuglum
fuglumogogvilltum
villtumspendýrum,
spendýrum,nr.nr.64/1994;
64/1994;8.-1.
8.-1.gr.gr.
tilskipunar
tilskipunarfráfrá13.
13.júní
júní1787
1787um
umverslunar
verslunarogogsiglingamálefni
siglingamálefniá áÍslandi.
Íslandi.Sjá
Sjáeinnig
einnig1.1.gr.gr.námulaga,
námulaga,nr.nr.
50/1909.
50/1909.
7272
Sbr.
Sbr.t.d.
t.d.1.1.gr.gr.landamerkjalaga,
landamerkjalaga,nr.nr.5/1882,
5/1882,1.1.mgr.
mgr.1.1.gr.gr.landamerkjalaga,
landamerkjalaga,nr.nr.41/1919.
41/1919.
7373
Ólafur
ÓlafurLárusson,
Lárusson,1950:
1950:Eignarréttur.
Eignarréttur.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.83.
83.
7474
Sbr.
Sbr.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
PálsVídalíns.
Vídalíns.12.
12.b.b.Atriðisorðaskrá.
Atriðisorðaskrá.Reykjavík
Reykjavík1990.
1990.S.S.7 7
(almenningsafrétt,
(almenningsafrétt,almenningur).
almenningur).
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Síðar
Síðarhafi
hafiþað
þaðaðaðauki
aukifarið
fariðaðaðmerkja
merkjaréttinn
réttinntiltilaðaðreka
rekaféféí íþetta
þettabeitiland.
beitiland.Loks
Lokshafi
hafi
7575
þriðja
þriðjamerkingin
merkinginkomið
komiðvið
viðhlið
hliðhinna,
hinna,þ.e.
þ.e.svæðið
svæðiðsem
semrekið
rekiðvar
vará.á.
Afréttur
Afrétturhefur
hefuroft
oftverið
veriðskilgreindur
skilgreindursem
semafmarkað
afmarkaðlandsvæði,
landsvæði,aðaðjafnaði
jafnaðiutan
utan
7676
Þessi
byggðar,
byggðar,sem
semaðaðfornu
fornuog/eða
og/eðanýju
nýjuhefur
hefurverið
veriðnýtt
nýttsem
semsumarbeitiland.
sumarbeitiland. Þessi
7777
skýring
skýringvirðist
virðistkomast
komasteinna
einnanæst
næstþví
þvísem
semsagt
sagtererum
umafrétti
afréttií Grágás
í GrágásogogJónsbók.
Jónsbók.
Allt
Alltfrá
frátíma
tímaGrágásar
Grágásarhafa
hafaíslensk
íslensklög
lögfyrst
fyrstogogfremst
fremstgert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðafréttur
afréttur
væri
væriafmarkaður
afmarkaðurfrá
fráaðliggjandi
aðliggjandijörðum,
jörðum,fremur
fremurenenaðaðþess
þessgerðist
gerðistþörf
þörfaðaðhann
hannværi
væri
skýrt
skýrtafmarkaður
afmarkaðurí heild
í heildsinni.
sinni.Í Íkafla
kafla4.2.
4.2.var
vargerð
gerðgrein
greinfyrir
fyrirákvæðum
ákvæðumJónsbókar
Jónsbókarum
um
úrlausn
úrlausnágreinings
ágreiningserer„kallar
„kallarannarr
annarrsér,
sér,annarr
annarrafrétt
afrétteða
eðaalmenning“
almenning“ogogmerkjamerkjalýsingu
lýsingu(eða
(eðamerkjagöngu)
merkjagöngu)við
viðsölu
sölulands.
lands.SáSáerernæstur
næsturbjó
bjóafrétt
afréttgat
gatstefnt
stefntþeim
þeimvið
við
7878
ÁkvæðiGráGrásig
sigtiltilgarðlags
garðlagsererafréttinn
afréttinnáttu,
áttu,aðaðtilteknum
tilteknumskilyrðum
skilyrðumuppfylltum.
uppfylltum. Ákvæði
gásar
gásar voru
voru mjög
mjög keimlík
keimlík því
því sem
sem hér
hér hefur
hefur verið
verið lýst
lýst enen ekki
ekki eins
eins ítarleg.
ítarleg. Í Í
landamerkjalögum,
landamerkjalögum,nr.
nr.5/1882,
5/1882,erereinungis
einungiskveðið
kveðiðá áum
umaðaðlandamerkjum
landamerkjumafrétta
afréttaogog
annarra
annarraóbyggðra
óbyggðralendna
lendnaskuli
skulihaldið
haldiðvið
við„að
„aðþví
þvíleyti
leytiþví
þvíverður
verðurvið
viðkomið“.
komið“.Skylda
Skylda
jarðeigenda
jarðeigendatiltilmerkjasetningar,
merkjasetningar,viðhalds
viðhaldsmerkja
merkjaogogskrásetningar
skrásetningarþeirra
þeirraererhins
hinsvegar
vegar
afdráttarlaus.
afdráttarlaus.Landamerkjalög,
Landamerkjalög,nr.
nr.41/1919,
41/1919,sem
semenn
enngilda,
gilda,verður
verðuraðaðskilja
skiljasvo
svoaðað
landamerki
landamerkiafrétta
afréttaskuli
skuliskrásett.
skrásett.Hins
Hinsvegar
vegarkemur
kemurskýrt
skýrtfram
framaðaðeinungis
einungisskuli
skulisetja
setja
merki
merkiogoghalda
haldavið
viðmerkjum
merkjumefefsásákrefst
krefstþess
þesssem
semland
landá áaðaðafrétti.
afrétti.Enn
Ennsem
semfyrr
fyrr
miðast
miðastþví
þvíákvæði
ákvæðilandamerkjalaga
landamerkjalagafyrst
fyrstogogfremst
fremstvið
viðaðaðafmarka
afmarkalönd
löndjarða.
jarða.Síður
Síðurerer
talin
talinþörf
þörfá áaðaðafmarka
afmarkaafrétti
afréttií heild
í heildsinni
sinnimeð
meðskýru
skýrumóti.
móti.Sjá
Sjánánar
nánarí kafla
í kafla5.5.
5.5.
Ætla
Ætlamá
máaðaðsum
sumafréttarlönd
afréttarlöndhafi
hafilegið
legiðinnan
innanupphaflegra
upphaflegralandnáma.
landnáma.Önnur
Önnur
hafa
hafalegið
legiðutan
utanþeirra.
þeirra.Sú
Súkenning
kenninghefur
hefurverið
veriðsett
settfram
framaðaðréttur
rétturtiltilafrétta
afréttahafi
hafií í
upphafi
upphafiorðið
orðiðtiltilmeð
meðafnotanámi
afnotanámiá álandi
landisem
semhvorki
hvorkivar
varháð
háðeignarrétti
eignarréttieinstaklinga
einstaklinga
7979
Af
Afheimildum
heimildumverður
verðurhins
hinsvegar
vegarekki
ekkiráðið
ráðiðaðaðlandnámsmenn
landnámsmennhafi
hafinumið
numið
nénéríkis.
ríkis.
land
landtiltilannars
annarsenenfullrar
fullrareignar.
eignar.Afréttir
Afréttirvirðast
virðastþannig
þannighafa
hafaorðið
orðiðtiltilá áþrennan
þrennanhátt.
hátt.Í Í
fyrsta
fyrstalagi
lagierermögulegt
mögulegtaðaðlandsvæði
landsvæðihafi
hafiverið
veriðnumið,
numið,gengið
gengiðkaupum
kaupumogogsölum
sölumogog
fyrr
fyrreða
eðasíðar
síðarverið
veriðlagt
lagttiltilafréttar.
afréttar.Í Íöðru
öðrulagi
lagigetur
geturverið
veriðum
umþað
þaðaðaðræða
ræðaaðaðland
landhafi
hafi
verið
veriðnumið
numiðenenbeinn
beinneignarréttur
eignarrétturekki
ekkiyfirfærst
yfirfærstogogfallið
falliðniður.
niður.Í Íaldanna
aldannarás
ráshafi
hafi
menn
mennóátalið
óátaliðfarið
fariðaðaðnýta
nýtasvæðið
svæðiðsem
semafrétt.
afrétt.Í Íþriðja
þriðjalagi
lagikann
kannónumið
ónumiðlandsvæði
landsvæðiaðað
hafa
hafaverið
veriðtekið
tekiðtiltilafnota
afnotasem
semafréttur,
afréttur,enda
endaþótt
þóttmeð
meðóformlegum
óformlegumhætti
hættiværi.
væri.
Með
Meðtilliti
tillititiltiluppruna
upprunaafrétta
afréttamá
máflokka
flokkaþáþáí íþrennt.
þrennt.Í Ífyrsta
fyrstalagi
lagiererum
umþáþá
afrétti
afréttiaðaðræða
ræðasem
semkalla
kallamá
másamnotaafrétti.
samnotaafrétti.Þar
Þarererum
umaðaðræða
ræðaafrétti
afréttisem
semskv.
skv.elstu
elstu
heimildum
heimildumhafa
hafaverið
veriðí ísameiginlegum
sameiginlegumnotum
notumjarða
jarðaí ítilteknu
tilteknusveitarfélagi
sveitarfélagieða
eðaá á
afmörkuðu
afmörkuðusvæði.
svæði.Sýnast
Sýnastafréttir
afréttirþeir
þeirsem
semlögbækurnar
lögbækurnartóku
tókutiltileinkum
einkumfalla
fallaí íþennan
þennan

7575

Bjarni
BjarniJónsson
JónssonfráfráVogi
Vogi1917-1919,
1917-1919,s.s.43.
43.
Efnislega
Efnislegasvo
svoí ílögum
lögumum
umafréttarmálefni,
afréttarmálefni,fjallskil
fjallskilo.fl.
o.fl.Sjá
Sjájafnframt
jafnframt1.1.gr.gr.þjóðlendulaga,
þjóðlendulaga,nr.nr.
58/1998.
58/1998.
7777
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.176-177,
176-177,187
187(46.
(46.ogog54.
54.k.k.llb.).
llb.).Sbr.
Sbr.einnig
einnigGrágás
Grágás1992,
1992,s.s.330-331,
330-331,340,
340,342
342
(38.,
(38.,44.
44.ogog46.
46.k.k.lbþ.).
lbþ.).
7878
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.187
187(54.
(54.k.k.llb.).
llb.).
7979
Þórður
ÞórðurEyjólfsson:
Eyjólfsson:„Um
„Umafrétti
afréttiogogréttindi,
réttindi,sem
semafréttareign
afréttareignfylgja.“
fylgja.“September
September1970
1970(ópr.
(ópr.fjölr.).
fjölr.).S.1.
S.1.
7676
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221
221
175
221
flokk.
flokk. Óhætt
Óhætt sýnist
sýnist aðað álykta
álykta sem
sem svo
svo aðað hluti
hluti þeirra
þeirra landsvæða,
landsvæða, a.m.k.,
a.m.k., sem
sem
viðkomandi
viðkomandiafréttir
afréttirtaka
takaog/eða
og/eðatóku
tókutiltilhafi
hafilegið
legiðutan
utanþeirra
þeirrasvæða
svæðasem
semnumin
numinvoru
voru
eneneignarheimildir
eignarheimildirsnemma
snemmafallið
falliðniður,
niður,hafi
hafisvo
svoverið.
verið.Rétturinn
Rétturinntiltilþeirra
þeirrahafi
hafiorðið
orðið
tiltilmeð
meðþví
þvíaðaðíbúar
íbúarbyggðarlagsins
byggðarlagsinshafi
hafitekið
tekiðviðkomandi
viðkomandilandsvæði,
landsvæði,sem
semlegið
legiðhefur
hefur
utan
utanþáverandi
þáverandibyggðarmarka,
byggðarmarka,tiltilsumarbeitar
sumarbeitarfyrir
fyrirbúpening
búpeningogogeftir
eftiratvikum
atvikumannarra
annarra
takmarkaðra
takmarkaðranota.
nota.
Í Íöðru
öðrulagi
lagiererum
umaðaðræða
ræðaafrétti
afréttieinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana,
stofnana,enenþar
þarererum
umþáþá
afrétti
afréttiaðaðræða
ræðasem
semskv.
skv.elstu
elstuheimildum
heimildumtilheyrðu
tilheyrðueinstökum
einstökumjörðum,
jörðum,lögpersónum
lögpersónum
eða
eðastofnunum,
stofnunum,fyrst
fyrstogogfremst
fremstkirkjunum.
kirkjunum.Rekstur
Reksturannarra
annarraaðila
aðilavar
varþáþáheimill
heimillskv.
skv.
venjum
venjumogogsamningum,
samningum,enengegn
gegngreiðslu
greiðsluafréttartolls.
afréttartolls.Umræddir
Umræddirafréttir
afréttireru
eruaðaðmeginmeginstefnu
stefnutiltilskildir
skildirfrá
fráviðkomandi
viðkomandiheimajörð
heimajörðmeð
meðsjálfstæðum
sjálfstæðummerkjum
merkjumeða
eðaí ísumum
sumum
tilvikum
tilvikumafaföðrum
öðrumfasteignum.
fasteignum.Tilurð
Tilurðþessara
þessaraafrétta
afréttaererekki
ekkimeð
meðöllu
ölluljós
ljósenenþeim
þeim
skýringum
skýringumhefur
hefurm.a.
m.a.verið
veriðhreyft
hreyftaðaðumræddir
umræddirafréttir
afréttirhafi
hafiverið
veriðhluti
hlutiafaflandnámi
landnámi
einstakra
einstakralandnámsjarða,
landnámsjarða,enenvegna
vegnalegu
legusinnar,
sinnar,landkosta
landkostaogogbúskaparhátta
búskaparháttaverið
veriðnýttir
nýttir
tiltilupprekstrar.
upprekstrar.
Í Íþriðja
þriðjalagi
lagierersvo
svoum
umþað
þaðaðaðræða
ræðaaðaðland
landeða
eðahluti
hlutilands
landseinstakra
einstakrajarða
jarðahafi
hafi
verið
veriðlagt
lagttiltilafréttar.
afréttar.
Eignarréttarleg
Eignarréttarlegþýðing
þýðinghugtaksins
hugtaksinsí ílöggjöf
löggjöfhefur
hefurverið
veriðá áreiki.
reiki.Hefðbundin
Hefðbundin
greining
greininggerir
gerirráð
ráðfyrir
fyriraðaðafréttir
afréttirverið
veriðflokkaðir
flokkaðirí íþrennt.
þrennt.Í Ífyrsta
fyrstalagi
lagiererum
umaðaðræða
ræða
afrétti
afréttisem
semeru
erufullkomið
fullkomiðeignarland,
eignarland,t.d.
t.d.þegar
þegarlönd
löndjarðar
jarðarhafa
hafaverið
veriðlögð
lögðtiltilafréttar.
afréttar.
Í Íöðru
öðrulagi
lagigeta
getaafréttir
afréttirverið
veriðí íafréttareign,
afréttareign,ogoghún
húneingöngu
eingöngutalin
talinfela
felaí ísér
sérþrengri
þrengri
eignarráð,
eignarráð,fyrst
fyrstogogfremst
fremstbeitarrétt
beitarréttogogveiði.
veiði.Í Íþriðja
þriðjaogogsíðasta
síðastalagi
lagiererum
umaðaðræða
ræða
afréttarítök
afréttarítöksem
semfelast
felastþáþáí írétti
réttijarðar
jarðareða
eðajarða
jarðatiltiluppreksturs
upprekstursá áafrétt
afrétttilheyrandi
tilheyrandi
annarri
annarrijörð
jörðeða
eðastofnun,
stofnun,oftast
oftastgegn
gegngjaldi.
gjaldi.SáSáafréttur
afrétturgetur
geturverið
veriðhvort
hvortheldur
heldurerer
háður
háðurbeinum
beinumeignarrétti
eignarréttieða
eðaeinungis
einungisafréttareign,
afréttareign,sbr.
sbr.fyrri
fyrriflokkana
flokkanatvo.
tvo.Hugtakið
Hugtakið
afréttareign
afréttareign getur
getur svo
svo haft
haft víðtækari
víðtækari skírskotun,
skírskotun, þ.e.
þ.e. framangreint
framangreint afbrigði
afbrigði
takmarkaðra
takmarkaðraeignarréttinda
eignarréttindaaðaðlandi.
landi.
ÞáÞákemur
kemurtiltilskoðunar
skoðunarhver
hverhafi
hafiverið
veriðréttur
rétturmanna
mannatiltillandsnytja
landsnytjainnan
innanafrétta
afrétta
(og
(ogalmenninga).
almenninga).Þar
Þarverður
verðureinna
einnahelst
helstlitið
litiðtiltilþeirra
þeirralandsnytja
landsnytjasem
semlengst
lengsthafa
hafaverið
verið
tiltilumfjöllunar
umfjöllunarí ílöggjöf
löggjöfhér
hérá álandi,
landi,þ.e.
þ.e.beitar,
beitar,reka,
reka,veiði,
veiði,vatns
vatnsogogjarðefna,
jarðefna,sbr.
sbr.
kafla
kafla4.2.
4.2.
Frá
Frátíma
tímaGrágásar
Grágásarogogfram
framá áþennan
þennandag
daghefur
hefurverið
veriðkveðið
kveðiðá áum
umþað
þaðí löggjöf
í löggjöf
hverjir
hverjirmættu
mættureka
rekaá áafrétt,
afrétt,hvenær,
hvenær,hversu
hversulengi
lengimætti
mættibeita
beitaþar
þarogoghverjar
hverjarskorður
skorður
yrðu
yrðusettar
settarvið
viðfjölda
fjöldafjár.
fjár.Ákvæði
ÁkvæðiGrágásar
GrágásarogogJónsbókar
Jónsbókarmiðuðust
miðuðustvið
viðafrétt
afrétterermenn
menn
„eigu
„eigutveir
tveireða
eðafleiri
fleirisaman.“
saman.“Samkvæmt
Samkvæmtlögum
lögumum
umafréttamálefni,
afréttamálefni,fjallskil
fjallskilo.fl.,
o.fl.,nr.
nr.
42/1969
42/1969áttu
áttu„allir
„allirbúfjáreigendur,
búfjáreigendur,sem
semlandsafnot
landsafnothafa
hafaí íhreppi
hreppieða
eðaá áfélagssvæði...“
félagssvæði...“
upprekstrarrétt
upprekstrarréttá áafrétt
afrétthrepps
hreppseða
eðaannars
annarsupprekstrarfélags.
upprekstrarfélags.Um
Umupprekstrarrétt
upprekstrarréttá á
afréttarland,
afréttarland,sem
semláláundir
undireinstaka
einstakajörð
jörðeða
eðastofnun,
stofnun,fór
fórhins
hinsvegar
vegareftir
eftirfornri
fornrivenju
venju
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222
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eða
eðasamningum.
samningum.Sömu
Sömureglur
reglurereraðaðfinna
finnaí ínúgildandi
núgildandilögum
lögumum
umafréttamálefni,
afréttamálefni,fjallfjall8080
skil
skilo.fl.,
o.fl.,nr.
nr.6/1986.
6/1986. Sjá
Sjánánar
nánarí kafla
í kafla4.7.
4.7.
Ákvæði
Ákvæðilögbókanna
lögbókannaum
umbeit
beití íalmenningi
almenningivoru
vorurýmri
rýmrienenvarðandi
varðandiafréttina.
afréttina.
Enn
Ennfremur
fremurvar
vartekið
tekiðfram
framaðaðhver
hversem
semvildi
vildimætti
mættigera
gerasel
selí íalmenningi,
almenningi,enenþað
þaðvar
var
bannað
bannaðí afréttum,
í afréttum,ogogöllum
öllumvar
varheimilt
heimiltaðaðnýta
nýtasér
sérreka
rekaí almenningi,
í almenningi,hvort
hvortheldur
heldurvar
var
viður
viðureða
eðahvalur,
hvalur,svo
svoframarlega
framarlegasem
semhann
hannhafði
hafðiekki
ekkiáður
áðurverið
veriðöðrum
öðrummerktur,
merktur,sjá
sjá
8181
nánar
nánarí kafla
í kafla4.9.
4.9.
8282
Sams
Samskonar
konar
Í ÍGrágás
Grágásererkveðið
kveðiðá áum
umrétt
réttmanna
mannatiltilaðaðveiða
veiðaí íalmenningum.
almenningum.
8383
Ekkiererminnst
minnstá áafrétti
afréttisérstaklega
sérstaklegaí íþessu
þessu
ákvæði
ákvæðivoru
voruí ígildi
gildisamkvæmt
samkvæmtJónsbók.
Jónsbók. Ekki
sambandi.
sambandi.Árið
Árið1849
1849erergefin
gefinútúttilskipun
tilskipunum
umveiði
veiðiá áÍslandi
Íslandiogogréttur
rétturtiltilveiði
veiðiá á
afréttum,
afréttum,sem
semfleiri
fleirieigi
eigisaman,
saman,bundinn
bundinnvið
viðþáþámenn
mennsem
semafrétt
afréttheyri
heyritiltilenení í
8484
Meðlögum
lögumnr.
nr.63/1954
63/1954eru
erureglur
reglur
almenningum
almenningumererveiði
veiðiöllum
öllummönnum
mönnumjafnheimil.
jafnheimil. Með
um
umfuglaveiðar
fuglaveiðarrýmkaðar
rýmkaðarmjög
mjögogogöllum
öllumíslenskum
íslenskumríkisborgurum
ríkisborgurumheimilaðar
heimilaðarfuglafuglaveiðar
veiðarí íalmenningum
almenningumogogafréttum
afréttumutan
utanlandareigna
landareignalögbýla,
lögbýla,enda
endagæti
gætienginn
enginnsannað
sannað
eignarrétt
eignarréttsinn
sinntiltilþeirra.
þeirra.Heimild
Heimildtiltildýraveiða
dýraveiðaí íalmenningum
almenningumogogafréttum
afréttumutan
utan
landareigna
landareignalögbýla,
lögbýla,enda
endageti
getienginn
enginnsannað
sannaðeignarrétt
eignarréttsinn
sinntiltilþeirra,
þeirra,ererveitt
veittíslenskíslenskum
umríkisborgurum
ríkisborgurumogogerlendum
erlendumríkisborgurum
ríkisborgurummeð
meðlögheimili
lögheimilihér
hérá álandi
landimeð
meðlögum
lögum
8585
nr.
nr.64/1994.
64/1994.
Engin
Enginsérákvæði
sérákvæðihafa
hafaverið
veriðí ííslenskri
íslenskrilöggjöf
löggjöfum
umvatnsréttindi
vatnsréttindiá áafréttum
afréttumogog
almenningum.
almenningum.Miklar
Miklardeilur
deilururðu
urðuum
umþað
þaðí íbyrjun
byrjunsíðustu
síðustualdar
aldarhvernig
hvernigeignarrétti
eignarréttiaðað
vatni
vatniværi
væriháttað,
háttað,í ítilefni
tilefniafafauknum
auknummöguleikum
möguleikumtiltilnýtingar
nýtingarvatnsorku.
vatnsorku.Lyktir
Lyktirurðu
urðu
þær
þæraðaðí ívatnalögum,
vatnalögum,nr.
nr.15/1923,
15/1923,erersett
settsúsúalmenna
almennaregla
reglaaðaðvatnsréttindi
vatnsréttindifylgi
fylgi
eignarrétti
eignarréttiaðaðlandi.
landi.Þess
Þessskal
skalþóþógetið
getiðaðaðvið
viðundirbúning
undirbúningvatnalaganna
vatnalagannavar
varFossaFossanefndin
nefndinsvokallaða
svokallaðasammála
sammálaum
umaðaðríkið
ríkiðætti
ættiöll
öllvatnsréttindi
vatnsréttindiutan
utanlandareigna
landareigna
8686
einstakra
einstakramanna.
manna.
Með
Meðvatnalögum,
vatnalögum,nr.
nr.15/1923,
15/1923,var
varheimild
heimildtiltilveiða
veiðaí ívötnum
vötnumá áafréttum
afréttumogog
almenningum,
almenningum,sem
semhéruð
héruðættu
ættueða
eðanotuðu
notuðumeð
meðlöglegri
löglegriheimild
heimildogogværu
væruekki
ekkieinstaks
einstaks
manns
mannseign,
eign,bundin
bundinvið
viðhéraðsmenn.
héraðsmenn.Öllum
Öllumvar
varhins
hinsvegar
vegarheimil
heimilveiði
veiðií ívötnum
vötnumá á
afréttum
afréttumogogalmenningum
almenningumogogöðrum
öðrumlendum
lendumutan
utanlandareigna
landareignalögbýla,
lögbýla,enda
endagæti
gæti
enginn
enginnsannað
sannaðeinstaklingsréttar
einstaklingsréttarheimild
heimildtiltilþeirra.
þeirra.Umrædd
Umræddregla
reglaþótti
þóttiekki
ekkifyllilega
fyllilega
skýr
skýrogogvar
varþað
þaðfyrst
fyrstmeð
meðdómi
dómiHæstaréttar
Hæstaréttarí Landmannaafréttarmálinu,
í Landmannaafréttarmálinu,HH1955
1955108
108

8080

Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.176-177
176-177(46.
(46.k.k.llb.).
llb.).Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.330-331
330-331(38.
(38.k.k.lbþ.).
lbþ.).Lög
Lögum
umafréttamálefni,
afréttamálefni,
fjallskil
fjallskilo.fl.,
o.fl.,nr.nr.42/1969,
42/1969,7.-8.
7.-8.gr.,
gr.,ogognr.nr.6/1986,
6/1986,7.-8.
7.-8.gr.gr.
8181
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.193-194
193-194(59.
(59.k.k.llb.).
llb.).Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.369
369(74.
(74.k.k.lbþ.).
lbþ.).
8282
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.349,
349,369
369(50.
(50.ogog74.
74.k.k.lbþ.).
lbþ.).
8383
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.193-194
193-194(59.
(59.k.k.llb.).
llb.).
8484
Sjá
Sjá2.2.gr.gr.tilskipunar
tilskipunarum
umveiði
veiðiá áÍslandi
Íslandifráfrá20.
20.júní
júní1849.
1849.
8585
Sjá
Sjá2.2.mgr.
mgr.5.5.gr.gr.laga
lagaum
umfuglaveiðar
fuglaveiðarogogfuglafriðun,
fuglafriðun,nr.nr.63/1954,
63/1954,2.2.mgr.
mgr.5.5.gr.gr.laga
lagafuglaveiðar
fuglaveiðarogog
fuglafriðun,
fuglafriðun,nr.nr.33/1966
33/1966ogog1.1.mgr.
mgr.8.8.gr.gr.laga
lagaum
umvernd,
vernd,friðun
friðunogogveiðar
veiðará ávilltum
villtumfuglum
fuglumogogvilltum
villtum
spendýrum,
spendýrum,nr.nr.64/1994.
64/1994.
8686
Nefndarálit
Nefndarálitminnihluta
minnihlutaFossanefndar,
Fossanefndar,bls.
bls.IVIVogog3232ogogNefndarálit
Nefndarálitmeirihluta
meirihlutaFossanefndar,
Fossanefndar,sbr.
sbr.16.
16.
ogog17.
17.gr.gr.þess
þessfrumvarps
frumvarpsogogathugasemdir
athugasemdirvið
viðþær
þærgreinar.
greinar.
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223
177
223
ogogmeð
meðgildistöku
gildistöku5.5.gr.
gr.laxlax-ogogsilungsveiðilaga
silungsveiðilaganr.
nr.53/1957
53/1957sem
semtekið
tekiðvar
varafafskarið
skarið
um
umþað,
það,ogogánántillits
tillitstiltilþess
þesshvort
hvortaðaðfyrir
fyrirlægi
lægisönnun
sönnunum
umeignarrétt
eignarréttaðaðviðkomandi
viðkomandi
landsvæði,
landsvæði,aðaðveiði
veiðií ívötnum
vötnumá áafrétti
afréttitilheyrði
tilheyrðibúendum
búendumsem
semupprekstrarrétt
upprekstrarréttættu
ættuá á
afréttinn
afréttinntiltilbúsþarfa
búsþarfaá ásama
samahátt
háttsem
semverið
veriðhefði
hefðienda
endaværi
væriveiðiréttur
veiðirétturí íþeim
þeimvötnum
vötnum
ekki
ekkií einkaeign,
í einkaeign,sbr.
sbr.núnú5.5.gr.
gr.laga
laganr.
nr.76/1970
76/1970um
umlaxlax-ogogsilungsveiði.
silungsveiði.
Allt
Alltaðaðeinu
einuþykir
þykirverða
verðaaðaðskýra
skýra5.5.gr.
gr.laxlax-ogogsilungsveiðilaga
silungsveiðilagatiltilsamræmis
samræmis
við
viðeignarhald
eignarhaldviðkomandi
viðkomandiafréttar/landsvæðis
afréttar/landsvæðisogogaðaðhún
húnsamkvæmt
samkvæmthljóðan
hljóðansinni
sinnitaki
taki
fyrst
fyrstogogfremst
fremsttiltilsamnotaafrétta.
samnotaafrétta.Lúti
Lútiviðkomandi
viðkomandilandsvæði,
landsvæði,þ.e.
þ.e.afréttur
afrétturbeinum
beinum
eignarrétti
eignarréttiererveiðirétturinn
veiðirétturinnaðaðsama
samaskapi
skapiá áhendi
hendiþess
þesssama
samaaðila
aðilaogogfer
fermeð
meðhinar
hinar
beinu
beinu eignarréttarheimildir,
eignarréttarheimildir, skv.
skv. meginreglu
meginreglu 1.1. mgr.
mgr. 2.2. gr.
gr. laga
laga nr.
nr. 76/1970,
76/1970,
einstaklinga,
einstaklinga,sveitarfélaga
sveitarfélagaeða
eðaannarra.
annarra.SéSéafréttarland
afréttarlandekki
ekkiundirorpið
undirorpiðbeinum
beinumeignareignarrétti,
rétti,enenallt
alltaðaðeinu
einuí íafréttareign
afréttareignákveðinna
ákveðinnaaðila,
aðila,sbr.
sbr.flokkunin
flokkuniní íafrétti
afréttikirkna
kirknaogog
stofnana
stofnanahér
héraðaðframan
framanogogafréttareignin
afréttareignineftir
eftiratvikum
atvikumverið
veriðframseld
framseldsem
semslík,
slík,þáþáerer
ástæða
ástæðatiltilþess
þessaðaðætla
ætlaaðaðveiðiréttur
veiðirétturséséá áhendi
hendiþess
þessaðila
aðilasem
semererhandhafi
handhafiafréttarafréttareignarinnar.
eignarinnar.ÁÁöðrum
öðrumþeim
þeimlandsvæðum
landsvæðumsem
semhvorki
hvorkifalla
fallaí íflokk
flokkafrétta
afréttanénésýnt
sýntverði
verði
fram
framá átilvist
tilvisteinstaklingseignarréttarheimilda
einstaklingseignarréttarheimildatiltilveiði
veiðiþáþátilheyrir
tilheyrirveiðiréttur,
veiðiréttur,aðað
8787
óbreyttu,
óbreyttu,íslenska
íslenskaríkinu,
ríkinu,sbr.
sbr.1.1.mgr.
mgr.2.2.gr.
gr.laga
laganr.
nr.58/1998.
58/1998.
Í ÍGrágás
GrágásogogJónsbók
Jónsbókererekki
ekkifjallað
fjallaðum
umrétt
rétttiltiljarðefna
jarðefnautan
utaneignarlanda.
eignarlanda.Með
Með
tilskipun
tilskipunfrá
fráárinu
árinu1878
1878erermælt
mæltfyrir
fyrirum
umheimild
heimildhvers
hversogogeins
einstiltilhagnýtingar
hagnýtingartiltilgreindra
greindrajarðefna
jarðefnaá áfjöllum,
fjöllum,þjóðvegum
þjóðvegumogogöðrum
öðrumstöðum,
stöðum,sem
semeinskis
einskiseign
eignværu.
væru.
Árið
Árið1907
1907ererkveðið
kveðiðá áum
umþað
þaðí lögum
í lögumaðaðlandssjóður
landssjóðurteljist
teljistnámueigandi
námueigandií „afrjettum,
í „afrjettum,
8888
almenningum
almenningumogogöræfum,
öræfum,sem
semekki
ekkieru
erumetin
metintiltildýrleika“.
dýrleika“.
Skyldur
Skyldurþeirra
þeirraererhagsmuna
hagsmunahafa
hafaáttáttaðaðgæta
gætaá áafréttum
afréttumhafa
hafafyrst
fyrstogogsíðast
síðast
falist
falistí íaðaðfylgja
fylgjalagareglum,
lagareglum,samþykktum
samþykktumeða
eðasamningum
samningumum
umtilhögun
tilhögunnýtingarinnar.
nýtingarinnar.
Heimildir
Heimildirbenda
bendaekki
ekkitiltilþess
þessaðaðafréttir
afréttirhafi
hafiverið
veriðtíundaðir
tíundaðirsérstaklega
sérstaklegatiltilskatts
skattsfyrr
fyrr
enená á20.
20.öld.
öld.Sjá
Sjánánar
nánarí kafla
í kafla5.2.
5.2.
Frá
Frátíma
tímanýbýlatilskipunarinnar
nýbýlatilskipunarinnar1776
1776má,
má,a.m.k.
a.m.k.framan
framanaf,af,merkja
merkjaþann
þannmun
mun
á ásamnotaafréttum
samnotaafréttumogogafréttum
afréttumeinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana
stofnanaaðaðlöggjafinn
löggjafinnhefur
hefurtalið
talið
8989
nýbýlasig
sig hafa
hafa rýmri
rýmri heimildir
heimildir tiltil aðað skipa
skipa málum
málum á á hinum
hinum fyrrnefndu.
fyrrnefndu. Í Í nýbýlatilskipuninni
tilskipuninnierereinn
einnflokkur
flokkuróbyggðra
óbyggðralandsvæða
landsvæðanefndur
nefndurafréttaralmenningur,
afréttaralmenningur,sbr.
sbr.
8787
Sjá
Sjá123.
123.gr.gr.vatnalaga,
vatnalaga,nr.nr.15/1923,
15/1923,lög
lögum
umlaxlax-ogogsilungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.61/1932;
61/1932;lög
lögum
umlaxlax-ogog
silungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.112/1941;
112/1941;5.5.gr.gr.laga
lagaum
umlaxlax-ogogsilungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.53/1957
53/1957ogog5.5.gr.gr.laga
lagaum
umlaxlax-ogog
silungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.76/1970.
76/1970.
8888
Sbr.
Sbr.tilskipun
tilskipunfráfrá13.
13.júní
júní1787
1787um
umverslunar
verslunarogogsiglingamálefni
siglingamálefniá áÍslandi,
Íslandi,8.-10.
8.-10.gr.;
gr.;13.
13.gr.gr.
námulaga,
námulaga,nr.nr.61/1907;
61/1907;ogog1.1.gr.gr.námulaga,
námulaga,nr.nr.50/1909.
50/1909.Í Ísíðari
síðarilöggjöf
löggjöfum
umþetta
þettaefni
efniererekki
ekkifjallað
fjallað
sérstaklega
sérstaklegaum
umafrétti
afréttiogogalmenninga.
almenninga.
8989
Skýr
Skýrdæmi
dæmium
umþetta
þettamá
másjásjáí 1.
í 1.ogog4.4.gr.gr.nýbýlalaga
nýbýlalagafráfrá1897,
1897,hugsanlega
hugsanlega2.2.gr.gr.veiðitilskipunar
veiðitilskipunarfráfrá
20.
20.júní
júní1849,
1849,1.1.ogog13.
13.gr.gr.námulaga
námulaganr.nr.61/1907,
61/1907,1.1.mgr.
mgr.12.
12.gr.gr.laga
lagaum
umfasteignamat
fasteignamatogog
fasteignaskráningu
fasteignaskráningunr.nr.28/1963,
28/1963,7.7.ogog8.8.gr.gr.laga
lagaum
umafréttamálefni,
afréttamálefni,fjallskil
fjallskilo.fl.
o.fl.nr.nr.6/1986,
6/1986,sbr.
sbr.
greinargerð
greinargerðmeð
meðupphaflegu
upphaflegufrumvarpi
frumvarpitiltilþeirra
þeirralaga.
laga.Auk
Aukþess
þessmá
mábenda
bendaá áþau
þaugögn
gögnsem
semlágu
lágutiltil
grundvallar
grundvallarþingsályktunartillögum
þingsályktunartillögumfráfrá1917
1917ogog1919
1919ogogsvo
svosjálfum
sjálfumvatnalögunum
vatnalögunumfráfrá1923.
1923.Það
Það
veldur
veldurþóþóvafa
vafaaðaðí íviðkomandi
viðkomandilögum
lögumeru
eruekki
ekkialltaf
alltafgerðir
gerðirfyrirvara
fyrirvaravegna
vegnaþeirra
þeirralandsvæða
landsvæðaeða
eða
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kafla
kafla4.3.
4.3.Það
Þaðhugtak
hugtaká ásér
séreldri
eldrisögu
söguogogkemur
kemurm.a.
m.a.fyrir
fyrirí íJarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnúsMagnússonar
sonarogogPáls
PálsVídalíns
Vídalínsí ísvipaðri
svipaðrimerkingu
merkinguogogsamnotaafréttur.
samnotaafréttur.Í Ínýbýlatilskipuninni
nýbýlatilskipuninni
virðist
virðistekki
ekkigert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðafréttaralmenningar
afréttaralmenningarséu
séuháðir
háðirbeinum
beinumeignarrétti
eignarréttienen
viðurkennt
viðurkenntaðaðeigendur
eigendurogogábúendur
ábúendurnærliggjandi
nærliggjandijarða
jarðakunni
kunniaðaðeiga
eigaþar
þareinhvern
einhvern
nýtingarrétt.
nýtingarrétt.
Í Í1.1.gr.
gr.nýbýlalaga,
nýbýlalaga,nr.
nr.15/1897,
15/1897,sem
semvið
viðtóku
tókuafafnýbýlatilskipuninni
nýbýlatilskipuninnisegir
segirsvo:
svo:
Nýbýli
Nýbýlimá
mástofna
stofnaá áeyðijörðum
eyðijörðumogogí íöðrum
öðrumóbyggðum
óbyggðumlöndum,
löndum,ererenginn
enginngetur
getur
sannað
sannaðsína
sínaeign.
eign.Svo
Svomá
máogogstofna
stofnanýbýli
nýbýlií íafrjettum,
afrjettum,erersveitarfélög
sveitarfélögeiga,
eiga,ogog
almenningum,
almenningum, efef sveitarstjórnir
sveitarstjórnir þeirra
þeirra sveitarfélaga
sveitarfélaga erer afrjettina
afrjettina eiga
eiga eða
eða eiga
eiga
hagsmuna
hagsmunaaðaðgæta
gætaí íalmenningnum,
almenningnum,leyfa
leyfaþað,
það,ogogsýslunefndin
sýslunefndinveitir
veitirtiltilþess
þess
samþykki
samþykkisitt.
sitt.

Í Í2.2.gr.
gr.laganna
lagannaererkveðið
kveðiðsérstaklega
sérstaklegaá áum
umþað
þaðaðaðnýbýlingur
nýbýlingurskuli
skuliláta
látavita
vitaum
um
fyrirætlun
fyrirætlunsína
sínaefefhann
hannvilji
viljistofna
stofnanýbýli
nýbýliá áeyðijörð
eyðijörðeða
eðaí íóbyggðu
óbyggðulandi
landiogogvar
varþáþá
gefinn
gefinnsex
sexmánaða
mánaðafrestur
fresturefefeinhver
einhvervildi
vildigefa
gefasig
sigfram
frammeð
meðheimildarskírteini
heimildarskírteinifyrir
fyrir
landinu.
landinu.
Í Íupphaflegu
upphaflegufrumvarpi
frumvarpitiltilnýbýlalaga
nýbýlalagavar
varekki
ekkimiðað
miðaðvið
viðafrétti
afréttisveitarfélaga
sveitarfélaga
heldur
heldurafrétti
afréttiótilgreint.
ótilgreint.Stjórnarráðið
Stjórnarráðiðtaldi
taldiþað
þaðhins
hinsvegar
vegarekki
ekkiætlun
ætlunþingsins
þingsinsaðaðlögin
lögin
tækju
tækjutiltilafrétta
afréttasem
semværu
værueign
eigneinstakra
einstakraaðila,
aðila,jarða
jarðaeða
eðakirkna
kirknaogogþví
þvívar
varorðalagi
orðalagi
ákvæðisins
ákvæðisinsbreytt
breytttiltilþessa
þessahorfs.
horfs.
ÁÁsama
samatíma
tímasýnast
sýnastafréttir
afréttireinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana
stofnanahafa
hafaverið
veriðaðgreindir
aðgreindir
frá
frásamnotaafréttum
samnotaafréttumogogþáþáyfirleitt
yfirleittekki
ekkineinir
neinirfyrirvarar
fyrirvarargerðir
gerðirvarðandi
varðandigrunngrunneignarrétt
eignarréttjarðeigandans.
jarðeigandans.Sama
Samaafstaða
afstaðaendurspeglast
endurspeglastogogí íþeim
þeimsölum
sölumríkisjarða
ríkisjarðasem
sem
áttu
áttusér
sérstað
staðá áfyrstu
fyrstuáratugum
áratugumaldarinnar
aldarinnarenenþáþávoru
voruafréttir
afréttireinstakra
einstakrajarða
jarðaogog
9090
Breytingarmá
má
stofnana
stofnanaseldir,
seldir,aðaðþví
þvíerervirðist
virðistsem
sembein
beinogogfyrirvaralaus
fyrirvaralauseignarlönd.
eignarlönd. Breytingar
þóþómerkja
merkjaí ísíðari
síðaritíma
tímalöggjöf
löggjöfþar
þarsem
semekki
ekkivirðist
virðistgerður
gerðurneinn
neinngrundvallarmunur
grundvallarmunurá á
9191
samnotaafréttum
samnotaafréttumogogafréttum
afréttumeinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana.
stofnana.
Dómstólar
Dómstólar hafa
hafa frá
frá árinu
árinu 1955
1955 fjallað
fjallað um
um eignarréttartilkall
eignarréttartilkall einstaklinga,
einstaklinga,
9292
1955108
108(Landmannaafréttardómur
(Landmannaafréttardómur
sveitarfélaga
sveitarfélagaogogríkis
ríkistiltileinstakra
einstakraafrétta.
afrétta. Í ÍHH1955
fyrri)
fyrri)ogogHH1981
19811584
1584(Landmannaafréttardómur
(Landmannaafréttardómursíðari)
síðari)var
vartekist
tekistá áum
umeignarréttareignarréttartilkall
tilkallaðaðLandmannaafrétti.
Landmannaafrétti.Í Ífyrra
fyrramálinu
málinuvar
varbeinu
beinueignarréttartilkalli
eignarréttartilkalliafréttarhafa
afréttarhafa
hafnað,
hafnað,enda
endavoru
voruþeir
þeirekki
ekkitaldir
taldirhafa
hafasýnt
sýntfram
framá átilvist
tilvistslíks
slíksréttar,
réttar,hvorki
hvorkifyrir
fyrirnám,
nám,
löggerninga,
löggerninga,hefð
hefðnénémeð
meðöðrum
öðrumhætti.
hætti.Afnot
Afnotsem
semfalist
falisthefðu
hefðuí ísumarbeit
sumarbeitfyrir
fyrir
sauðfé,
sauðfé,veiði
veiðiogogöðrum
öðrumtakmörkuðum
takmörkuðumnotum
notumstyddu
stydduekki
ekkieignarréttartilkall
eignarréttartilkallí íbeinni
beinni

afrétta
afréttasem
semsveitarfélög
sveitarfélöghafa
hafaeignast
eignastá ásíðari
síðaritímum
tímumogogeiga
eigahugsanlega
hugsanlegafullkomnar
fullkomnareignarheimildir
eignarheimildir
fyrir.
fyrir.
9090
Sjá
SjáHH1994
19942227
2227(Geitland)
(Geitland)ogogHH1997
19971162
1162(Auðkúluheiði).
(Auðkúluheiði).
9191
Í Ídæmaskyni
dæmaskynimá
mábenda
bendaá áaðaðsamkvæmt
samkvæmtákvæði
ákvæði2.2.mgr.
mgr.5.5.gr.gr.laga
laganr.nr.33/1966
33/1966um
umfuglaveiði
fuglaveiðiogog
fuglafriðun
fuglafriðunogog2.2.gr.gr.námulaga
námulaganr.nr.24/1973,
24/1973,sbr.
sbr.athugasemdir
athugasemdirmeð
meðþeirri
þeirrigrein,
grein,sýnist
sýnistsönnunarbyrðin
sönnunarbyrðin
um
umbeinan
beinaneignarrétt
eignarréttaðaðafrétti
afréttií öllum
í öllumtilvikum
tilvikumhvíla
hvílaá áþeim
þeimaðila,
aðila,sem
semheldur
heldurslíkum
slíkumrétti
réttifram.
fram.
9292
Sjá
Sjájafnframt
jafnframtLyfrd.
Lyfrd.eldri
eldriVII-223
VII-223ogogLyfrd.
Lyfrd.yngri
yngriV-327.
V-327.
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225
225
179
225
merkingu.
merkingu.Í ÍHH1969
1969510
510(Nýjabæjarafréttur),
(Nýjabæjarafréttur),HH1971
19711137
1137(Reyðarvatn)
(Reyðarvatn)um
umafrétt
afrétt
Lundarreykjadalshrepps
Lundarreykjadalshreppsaustan
austanReyðarvatns,
Reyðarvatns,HH1997
19971162
1162(Auðkúluheiði)
(Auðkúluheiði)ogogHH1997
1997
1183
1183(Eyvindarstaðaheiði)
(Eyvindarstaðaheiði)var
vareignarréttartilkalli
eignarréttartilkalliafréttarhafa
afréttarhafaí öllum
í öllumtilvikum
tilvikumhafnað.
hafnað.
Auk
Aukþeirra
þeirraatriða
atriðasem
sem réðu
réðutilhögun
tilhögunsönnunarbyrði
sönnunarbyrði í í LandmannaafréttarLandmannaafréttardóminum
dóminumfyrri
fyrrisýnast
sýnastlega,
lega,staðsetning
staðsetningogoglandshættir
landshættirhafa
hafaáhrif,
áhrif,sem
semogogupplýsingar
upplýsingar
sem
semraktar
raktarverða
verðatiltilLandnámu
Landnámuogogþáþáeru
erugerðar
gerðarkröfur
kröfurum
umheimildir
heimildirvarðandi
varðandiórofa
órofa
framsal
framsalréttinda
réttindayfir
yfirviðkomandi
viðkomandiafréttum.
afréttum.Afsöl
Afsölog/eða
og/eðaaðrar
aðrareignarheimildir
eignarheimildirsýnast
sýnast
þáþáekki
ekkiheldur
heldurduga
dugaeinar
einarogogsér
sérheldur
heldureru
eruþær
þærkröfur
kröfurgerðar
gerðaraðaðmeintur
meinturrétthafi
rétthafisýni
sýni
fram
framá áaðaðsásásem
semafsalaði
afsalaðihafi
hafií íraun
raunverið
veriðréttilega
réttilegakomin
kominaðaðumræddum
umræddumréttindum.
réttindum.Í Í
HH1971
19711137
1137(Reyðarvatn)
(Reyðarvatn)var
vareignarréttur
eignarrétturAndakílshrepps
Andakílshreppsaðaðafrétti
afréttisínum
sínumstaðfestur
staðfestur
enentiltilafréttarins
afréttarinshafði
hafðisérstaklega
sérstaklegaverið
veriðlögð
lögðGullberastaðatunga,
Gullberastaðatunga,úrúrlandi
landijarðarinnar
jarðarinnar
Gullberastaða.
Gullberastaða.Til
Tilathugunar
athugunarí íþví
þvísambandi
sambandierereinnig
einnigniðurstaðan
niðurstaðaní íHH1975
197555,
55,landalandamerkjamáli
merkjamáliá áArnarvatnsheiði,
Arnarvatnsheiði,þar
þarsem
semengir
engirfyrirvarar
fyrirvararvoru
vorua.m.k.
a.m.k.gerðir
gerðirum
umeignareignarrétt
réttHálsaHálsa-ogogReykholtsdalshreppa
Reykholtsdalshreppaaðaðafrétti
afréttisínum,
sínum,landsvæði
landsvæðisem
semfyrrum
fyrrumhafði
hafði
verið
veriðskipt
skiptútútúrúrjörðinni
jörðinniKalmanstungu.
Kalmanstungu.
Séu
Séuframangreindir
framangreindirdómar
dómarskoðaðir
skoðaðirmeð
meðhliðsjón
hliðsjónafafþví
þvísem
semáður
áðurgreindi
greindium
um
flokkun
flokkunafrétta
afréttameð
meðtilliti
tillititiltiluppruna
upprunavirðist
virðistóhætt
óhættaðaðfella
fellaLandmannaafrétt
Landmannaafréttundir
undir
samnotaafrétt,
samnotaafrétt,sbr.
sbr.HH1955
1955108
108ogogHH1981
19811584.
1584.ÞáÞásýnast
sýnastafréttir
afréttirLundarreykjadalsLundarreykjadalshrepps
hreppsaustan
austanReyðarvatns,
Reyðarvatns,Auðkúluheiði
AuðkúluheiðiogogEyvindarstaðaheiði
Eyvindarstaðaheiðiverða
verðafelldir
felldirundir
undir
flokkinn
flokkinnafréttir
afréttireinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana,
stofnana,sbr.
sbr.HH1971
19711137,
1137,HH1997
19971162,
1162,HH1997
1997
1183
1183ogogaðaðauki
aukiHH1969
1969510
510(Nýjabæjarafréttur).
(Nýjabæjarafréttur).Loks
Loksvirðast
virðastGullberastaðatunga
Gullberastaðatungavið
við
Reyðarvatn
ReyðarvatnogogKalmanstunguland
Kalmanstungulandá áArnarvatnsheiði
Arnarvatnsheiðidæmi
dæmium
umþað
þaðaðaðlönd
löndeða
eðahluti
hluti
lands
landseinstakra
einstakrajarða
jarðahafi
hafiverið
veriðlögð
lögðtiltilafréttar,
afréttar,sbr.
sbr.HH1971
19711137
1137ogogHH1975
197555.
55.
Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
telurekki
ekkihægt
hægtaðaðútiloka
útilokaaðaðlandsvæði
landsvæðisem
semsamkvæmt
samkvæmtfyrirfyrirliggjandi
liggjandiheimildum
heimildumeru
erusamnotaafréttir
samnotaafréttirhafi
hafiverið
veriðnumin
numineða
eðaá áannan
annanhátt
háttorðið
orðið
undirorpin
undirorpinbeinum
beinumeignarrétti.
eignarrétti.Samhengi
Samhengieignarréttar
eignarréttarogogsögu
söguliggur
liggurhins
hinsvegar
vegarekki
ekki
fyrir.
fyrir.Nýting
Nýtinglandsins
landsinshefur
hefurfyrr
fyrrogogsíðar
síðarfyrst
fyrstogogfremst
fremstfalist
falistí ísumarbeit
sumarbeitfyrir
fyrirbúbúfénað.
fénað.Reglur
Reglurum
umafmörkun
afmörkuná áafréttum
afréttumhafa
hafaverið
veriðmun
munrýmri
rýmrienenvarðandi
varðandijarðir
jarðirogog
fyrst
fyrstogogfremst
fremstmiðast
miðastvið
viðhagsmuni
hagsmunieigenda
eigendaaðliggjandi
aðliggjandijarða.
jarða.ÞáÞáererljóst
ljóstaðaðlöglöggjafinn
gjafinnhefur
hefurráðstafað
ráðstafaðeignarréttindum
eignarréttindumá áafréttum
afréttumtiltilannarra
annarraenenafréttarhafa
afréttarhafaogogekki
ekki
lagt
lagtá áþáþásömu
sömuskyldur
skyldurogogeigendur
eigendurjarða.
jarða.Í Ístað
staðþeirra
þeirraalmennu
almennuheimilda
heimildatiltilumráða,
umráða,
hagnýtingar,
hagnýtingar,ráðstöfunar
ráðstöfunaro.s.frv.
o.s.frv.sem
semeigandi
eigandijarðar
jarðarhefur
hefurum
umaldir
aldirverið
veriðtalinn
talinnfara
fara
með
meðhefur
hefureinungis
einungisverið
veriðum
umaðaðræða
ræðaheimildir
heimildirtiltiltakmarkaðrar
takmarkaðrarnýtingar
nýtingarsem
semsnemma
snemma
urðu
urðulögbundnar.
lögbundnar.Með
Meðvísan
vísantiltilúrlausna
úrlausnadómstóla
dómstólaererljóst
ljóstaðaðbeinn
beinneignarréttur
eignarrétturverður
verður
ekki
ekkibyggður
byggðurá áslíkum
slíkumnotum.
notum.Það
Þaðererþví
þvíniðurstaða
niðurstaðaóbyggðanefndar
óbyggðanefndaraðaðlíkur
líkurséu
séuá á
því
þvíaðaðland
landsem
semsamkvæmt
samkvæmtfyrirliggjandi
fyrirliggjandiheimildum
heimildumerersamnotaafréttur
samnotaafrétturséséþjóðlenda.
þjóðlenda.
Að
Aðþví
þvíerervarðar
varðarafrétti
afréttieinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana,
stofnana,virðist
virðistmunurinn
munurinnsásáaðað
réttindi
réttindieinstakra
einstakrajarða
jarðatiltillandsvæðisins
landsvæðisinsogogtilheyrsla
tilheyrslaþess
þessí íþví
þvísambandi
sambandieru
erumeiri
meirienen
varðandi
varðandisamnotaafréttina.
samnotaafréttina.Jafnframt
Jafnframthefur
hefurlöggjafinn
löggjafinnekki
ekkiráðstafað
ráðstafaðeignarréttindum
eignarréttindum
á áslíkum
slíkumsvæðum
svæðumá ásama
samahátt
háttogogá ásamnotaafréttum.
samnotaafréttum.Hvort
Hvorttiltekinn
tiltekinnafréttur
afréttureinstakrar
einstakrar
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226
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jarðar
jarðareða
eðastofnunar
stofnunarererundirorpinn
undirorpinnbeinum
beinumeða
eðaóbeinum
óbeinumeignarrétti
eignarréttiheimajarðar
heimajarðarerer
hins
hinsvegar
vegarekki
ekkieinhlítt
einhlíttogogverður
verðuraðaðmeta
metaí hverju
í hverjutilviki
tilvikifyrir
fyrirsig.
sig.Kröfur
Kröfurdómstóla
dómstólatiltil
sönnunar
sönnunaraðaðþví
þvíerervarðar
varðarannars
annarsvegar
vegarafrétti
afréttieinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana
stofnanaogoghins
hins
vegar
vegarsamnotaafrétti
samnotaafréttivirðast
virðastþóþósambærilegar.
sambærilegar.
Um
Umlönd
löndeða
eðahluta
hlutalands
landseinstakra
einstakrajarða
jarðasem
semlagt
lagthefur
hefurverið
veriðtiltilafréttar
afréttarvísast
vísast
tiltilkafla
kafla4.2.
4.2.um
umhugtakið
hugtakiðjörð,
jörð,sbr.
sbr.einnig
einnigHH1971
19711137
1137(Reyðarvatn)
(Reyðarvatn)ogogHH1975
19755555
(Arnarvatnsheiði).
(Arnarvatnsheiði).
4.5.
4.5. Jörð
Jörðeða
eðaafréttur?
afréttur?
Hér
Hérhefur
hefuraðaðframan
framanverið
veriðgerð
gerðgrein
greinfyrir
fyrirþeirri
þeirriflokkun
flokkunlands
landssem
sembyggt
byggtvar
vará áfram
fram
aðaðgildistöku
gildistökuþjóðlendulaga
þjóðlendulagaogogfól
fólí ísér
sérskiptingu
skiptinguí íjarðir,
jarðir,afrétti
afréttiogogalmenninga.
almenninga.Í Í
kafla
kafla4.2.
4.2.kemur
kemurfram
framaðaðjörð
jörðsésélandsvæði
landsvæðisem
semupprunalega
upprunalegahefur
hefurverið
veriðráðstafað
ráðstafaðúrúr
einstökum
einstökumlandnámum,
landnámum,stofnað
stofnaðtiltilnýbýlis
nýbýlisá áeða
eðaeignarhefð
eignarhefðunnin
unninyfir.
yfir.Um
Umhugtakið
hugtakið
jörð
jörðsegir
segireinnig
einnigaðaðþóþósvo
svohvorki
hvorkiverði
verðiráðið
ráðiðafafeldri
eldrinénéyngri
yngrilöggjöf
löggjöfaðaðalmennt
almenntsésé
gert
gertráð
ráðfyrir
fyrirþví
þvíaðaðland
landinnan
innanjarðar
jarðarhafi
hafimismunandi
mismunandieignarréttarlega
eignarréttarlegastöðu,
stöðu,annars
annars
vegar
vegarheimaland,
heimaland,undirorpið
undirorpiðsérstakri
sérstakriogogmeiriháttar
meiriháttarnýtingu,
nýtingu,ogoghins
hinsvegar
vegarannað
annað
land,
land,úthagi
úthagieða
eðaafréttarland
afréttarlandí ítakmarkaðri
takmarkaðrinotum,
notum,þáþáfinnist
finnistallt
alltaðaðeinu
einueinstök
einstökdæmi
dæmi
um
umslíka
slíkaskiptingu.
skiptingu.Af
Afslíkum
slíkumdæmum
dæmumverði
verðiþóþóengar
engaralmennar
almennarályktanir
ályktanirdregnar
dregnarum
um
mismunandi
mismunandieignarréttarlega
eignarréttarlegastöðu
stöðulands
landsinnan
innanjarðar.
jarðar.
Afrétti
Afréttihefur
hefuróbyggðanefnd
óbyggðanefndflokkað
flokkaðí íþrennt
þrenntá ágrundvelli
grundvelliuppruna,
uppruna,sbr.
sbr.kafla
kafla
4.4.
4.4.Í Ífyrsta
fyrstalagi
lagisamnotaafrétti,
samnotaafrétti,þ.e.
þ.e.þáþáafrétti
afréttisem
semskv.
skv.elstu
elstuheimildum
heimildumhafa
hafaverið
veriðí í
sameiginlegum
sameiginlegumnotum
notumjarða
jarðaí tilteknu
í tilteknusveitarfélagi
sveitarfélagieða
eðaá áafmörkuðu
afmörkuðusvæði.
svæði.Í Íöðru
öðrulagi
lagi
afrétti
afréttieinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana,
stofnana,sem
semskv.
skv.elstu
elstuheimildum
heimildumtilheyrðu
tilheyrðueinstökum
einstökum
jörðum,
jörðum,lögpersónum
lögpersónumeða
eðastofnunum,
stofnunum,fyrst
fyrstogogfremst
fremstkirkjunum.
kirkjunum.Umræddir
Umræddirafréttir
afréttir
eru
eruaðaðmeginstefnu
meginstefnuskildir
skildirfrá
fráviðkomandi
viðkomandiheimajörð
heimajörðmeð
meðsjálfstæðum
sjálfstæðummerkjum
merkjumeða,
eða,í í
sumum
sumumtilvikum,
tilvikum,afaföðrum
öðrumfasteignum.
fasteignum.Í Íþriðja
þriðjalagi
lagiererum
umaðaðræða
ræðajarðir
jarðirsem
semaðaðhluta
hluta
eða
eðaöllu
ölluleyti
leytihafa
hafaverið
veriðlagðar
lagðartiltilafréttar
afréttarogoggilda
gildaþar
þarum
umsambærilegar
sambærilegarsönnunarsönnunarkröfur
kröfurogogum
umeignarhald
eignarhaldaðaðlandi
landijarða
jarðayfirleitt.
yfirleitt.
Til
Tilviðbótar
viðbótarogogfyllingar
fyllingarþessum
þessummeginforsendum
meginforsendumereróhjákvæmilegt
óhjákvæmilegtaðaðhuga
huga
nokkru
nokkrunánar
nánaraðaðákveðnum
ákveðnumtilvikum
tilvikumsem
semvirðast
virðastá ámörkum
mörkumframangreindra
framangreindraflokka.
flokka.
Innan
Innanmerkja
merkjajarða
jarðakunna
kunnaaðaðfinnast
finnastsvæði
svæðisem
semkölluð
kölluðeru
eruafréttur
afrétturenenhafa
hafaþóþóekki
ekki
sjálfstæða
sjálfstæðaafmörkun.
afmörkun.Jafnvel
Jafnvelerersásámöguleiki
möguleikifyrir
fyrirhendi
hendiaðaðþau
þauséu
séuá áeinhvern
einhvernhátt
hátt
afmörkuð.
afmörkuð.Hér
Hérmá
máeinnig
einnignefna
nefnasvæði
svæðisem
semkölluð
kölluðeru
eruafréttarland,
afréttarland,fjallhagi,
fjallhagi,beitiland,
beitiland,
upprekstrarland
upprekstrarlandeða
eðaeru
eruauðkennd
auðkenndmeð
meðsambærilegum
sambærilegumhætti.
hætti.Í Íþessu
þessuþarf
þarfekki
ekkiaðað
felast
felastmismunandi
mismunandieignarréttarleg
eignarréttarlegstaða
staðalands
landsinnan
innanjarðarinnar.
jarðarinnar.Hugsanlegt
Hugsanlegtereraðað
vísað
vísaðsésétiltilgamalgróinnar
gamalgróinnarnotkunar
notkunará áviðkomandi
viðkomandijarðarhluta
jarðarhlutasem
sembeitarlandi.
beitarlandi.Þýðing
Þýðing
hugtaksins
hugtaksinsafréttur
afrétturhefur
hefurlengi
lengiverið
veriðá áreiki
reikiogogekki
ekkiósennilegt
ósennilegtaðaðnotkun
notkunþess
þessí tímans
í tímans
rás
rássésémeð
meðeinhverjum
einhverjumafbrigðum,
afbrigðum,e.t.v.
e.t.v.tengdum
tengdumstaðháttum.
staðháttum.Í Ísveitarfélögum
sveitarfélögumþar
þar
sem
semekki
ekkifinnast
finnastafréttir
afréttirsamkvæmt
samkvæmtþeirri
þeirriflokkun
flokkunsem
semóbyggðanefnd
óbyggðanefndhefur
hefurlagt
lagttiltil
grundvallar
grundvallarkann
kannþað
þaðjafnvel
jafnvelaðaðvera
veranotað
notaðum
umfjalllendi
fjalllendijarða
jarðaá ásvæðinu
svæðinualmennt.
almennt.Það
Það
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227
erermat
matóbyggðanefndar
óbyggðanefndaraðaðslík
slíkaðstaða
aðstaðaein
einogogsér,
sér,ogogþáþáeinkum
einkumefefsvæði
svæðiererkallað
kallað
afréttur
afrétturánánsjálfstæðrar
sjálfstæðrarafmörkunar,
afmörkunar,raski
raskiekki
ekkiþeim
þeimeignarréttarlegu
eignarréttarleguforsendum,
forsendum,þ.m.t.
þ.m.t.
sönnunarstöðu,
sönnunarstöðu,sem
semóbyggðanefnd
óbyggðanefndhefur
hefurbyggt
byggtá áviðvíkjandi
viðvíkjandiréttarstöðu
réttarstöðujarða.
jarða.Gera
Gera
þarf
þarfhins
hinsvegar
vegarskýran
skýrangreinarmun
greinarmuná átilvikum
tilvikumafafþessu
þessutagi
tagiogogafréttum
afréttumeinstakra
einstakrajarða
jarða
eða
eðastofnana
stofnanasem
semeru
eruskildir
skildirfrá
fráviðkomandi
viðkomandiheimajörð
heimajörðmeð
meðsjálfstæðum
sjálfstæðummerkjum
merkjumeða
eða
öðrum
öðrumfasteignum.
fasteignum.
Í Íþessu
þessusamhengi
samhengiskal
skalþað
þaðrifjað
rifjaðupp
uppaðaðland
landjarða
jarðakann
kannaðaðvera
veranýtt
nýttsem
sembeitibeitiland
landmeð
meðsvipuðum
svipuðumhætti
hættiogogafréttir,
afréttir,jafnvel
jafnvelþannig
þannigaðaðviðkomandi
viðkomandilandsvæði
landsvæðisésé
alfarið
alfariðtekið
tekiðundir
undirfjallskilaframkvæmd.
fjallskilaframkvæmd.Eins
Einsogogfram
framkemur
kemurí íalmennri
almennriumfjöllun
umfjöllun
óbyggðanefndar
óbyggðanefndarum
umfjallskil,
fjallskil,sbr.
sbr.kafla
kafla4.7.,
4.7.,gefur
gefurslík
slíktilhögun
tilhögunein
einogogsér
sérhins
hinsvegar
vegar
enga
engavísbendingu
vísbendinguum
umeðli
eðlieignarhalds
eignarhaldsaðaðþví
þvílandi.
landi.Í Ísögulegu
söguleguljósi
ljósigetur
geturþað
þaðþóþóhaft
haft
þýðingu
þýðinguvið
viðsönnunarmat
sönnunarmatum
umtilvist
tilvisteignarréttar
eignarréttarefefeinstök
einstöklandsvæði,
landsvæði,sem
semgert
gerterer
tilkall
tilkalltiltilsem
semhluta
hlutajarðar,
jarðar,hafa
hafaverið
veriðnýtt
nýttsem
semupprekstrarland
upprekstrarlandafafeinhverju
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stað,
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mánefna
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semdæmi
dæmiaðaðum
um1700
1700var
varlandnámsbærinn
landnámsbærinnFell
Fell(Fjall)
(Fjall)við
viðBreiðá
Breiðá
9999
Um svipað
svipað leyti
leyti (1695)
(1695) lauk
lauk Þórður
Þórður Þorkelsson
Þorkelsson Vídalín
Vídalín
kominn
kominn undir
undir jökul.
jökul. Um
Skálholtsrektor
Skálholtsrektorvið
viðritgerð
ritgerðsína
sínaum
umjökulfjöll
jökulfjöllá áÍslandi
Íslandiþar
þarsem
semhann,
hann,sennilega
sennilegafyrstur
fyrstur
100
100
manna,
manna,setti
settifram
framfrostþenslukenninguna
frostþenslukenningunasvonefndu
svonefndutiltilskýringar
skýringará ájöklaskriði.
jöklaskriði. ÞáÞáerer
þess
þessaðaðgeta
getaaðaðjökulhlaup
jökulhlaupvoru
vorueitt
eittafafþví
þvísem
semÁrni
ÁrniMagnússon
MagnússonogogPáll
PállVídalín
Vídalínáttu
áttu
aðaðgefa
gefasérstakan
sérstakangaum
gaumaðaðþegar
þegarþeir
þeirvoru
vorusendir
sendirí írannsóknarleiðangur
rannsóknarleiðangurum
umlandið
landiðí í
101
101
byrjun
byrjun18.
18.aldar.
aldar.
Jökull
Jökullhefur
hefurverið
veriðskilgreindur
skilgreindursem
semmassi
massiafafísísogogsnjó
snjósem
semorðinn
orðinnererþjáll
þjállogog
102
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Í Íaðdraganda
aðdragandaaðaðsetningu
setningu
hreyfanlegur
hreyfanlegurogoghnígur
hnígurogog skríður
skríðurundan
undaneigin
eiginfargi.
fargi.
vatnalaga
vatnalagaí byrjun
í byrjun20.
20.aldar
aldarvar
varágreiningur
ágreiningurum
umeignarrétt
eignarréttaðaðvatni
vatniogogeignarhæfi
eignarhæfiþess.
þess.
Niðurstaðan
Niðurstaðanvarð
varðsúsúaðaðí ívatnalögum,
vatnalögum,nr.
nr.15/1923,
15/1923,ererekki
ekkikveðið
kveðiðá áum
umeignarrétt
eignarrétt
landeiganda
landeigandaaðaðvatni
vatniá álandi
landisínu
sínuheldur
heldurfelst
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sem
sem lögin
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Þarvar
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raunar um
um aðað ræða
ræða allar
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103
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muná ámismunandi
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fjallaðsérstaklega.
sérstaklega.
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bjótiltilprentunar.
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1953.S.S.150.
150.
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(Skáleturóbn.)
óbn.)
9999
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nmgr.).
100100
Dissertationcula
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Sigurður
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það
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gangafram
fram
eða
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þegarlandamerki
landamerkivirðast
virðastmiðuð
miðuð
við
viðjökuljaðar
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málumá ásvæði
svæði1 1erervikið
vikiðaðaðmörkum
mörkumafréttar
afréttar
innan
innanþjóðlendu
þjóðlenduvið
viðjökul
jökulogogtalið
taliðaðaðmeð
meðhliðsjón
hliðsjónafafþví
þvíaðaðum
umeinhliða
einhliðaákvörðun
ákvörðun
afréttarmarka
afréttarmarkaséséaðaðræða
ræðaenenekki
ekkimörk
mörktveggja
tveggjaafrétta
afréttaeða
eðaafréttar
afréttarogogeignarlands
eignarlandssésé
fullnægjandi
fullnægjandiaðaðmiða
miðavið
viðjaðar
jaðarjökulsins
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einsogoghann
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viðgildistöku
gildistökulaga
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beitarréttindiaðaðræða
ræðasem
sem
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gróðurfariogoghafi
hafiekki
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öðrusambandi.
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afstaðaerertekin
tekintiltil
þessa
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séraðað
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Tryggvaerersúsúaðað
réttast
réttastséséaðaðlandamerkin
landamerkinséu
séubreytileg
breytilegogogmiðist
miðistvið
viðjökulbrúnina
jökulbrúninaeins
einsogoghún
húnererá á
hverjum
hverjumtíma.
tíma.Telur
TelurTryggvi
Tryggviaðaðþeir
þeirsem
semvöldu
völdujökul
jökulsem
semlandamerkjaviðmiðun
landamerkjaviðmiðunhafi
hafi
gert
gertsér
sérgrein
greinfyrir
fyrirþví
þvíaðaðjökulbrúnin
jökulbrúninfærðist
færðisttil.
til.Með
Meðvísan
vísantiltilreglna
reglnaíslensks
íslensksréttar
réttar
varðandi
varðandibreytingu
breytinguá áfjöru
fjöruogoglandauka
landaukasem
semþar
þarmyndast
myndastséséástæða
ástæðatiltilaðaðætla
ætlaaðað

landsvæði
landsvæðiutan
utanfullkominna
fullkominnaeignarlanda
eignarlandaogogsérstakra
sérstakrafriðlanda,
friðlanda,sem
semekki
ekkihafa
hafaaðaðeinhverju
einhverjumarki
markiverið
verið
nýtt
nýtttiltilsauðfjárbeitar
sauðfjárbeitareða
eðasauðfé
sauðféfarið
fariðþar
þarum
umá ásumrin
sumrinogogverið
veriðsmalað
smalaðaðaðhausti.
hausti.Ekki
Ekkiererþóþóhægt
hægtaðað
útiloka,
útiloka,aðaðslík
slíksvæði
svæðifinnist
finnistinni
inniá áhálendinu.
hálendinu.Jöklar
Jöklarlandsins,
landsins,aðaðþví
þvímarki
markisem
semþeir
þeirfalla
fallaekki
ekkiinnan
innan
fullkominna
fullkominnaeignarlanda,
eignarlanda,teljast
teljastaðaðöllum
öllumlíkindum
líkindumalmenningar“
almenningar“(„Um
(„Umeignarhald
eignarhaldá álandi
landiogog
náttúruauðlindum.“
náttúruauðlindum.“Afmælisrit:
Afmælisrit:Gaukur
GaukurJörundsson
Jörundssonsextugur
sextugur24.
24.september
september1994.
1994.Reykjavík
Reykjavík1994.
1994.S.S.
592).
592).
105105
Þskj.
Þskj.598.
598.Alþtíð.
Alþtíð.1997-1998,
1997-1998,122.
122.lögþ.
lögþ.A:A:2598.
2598.
106106
Sjá
Sját.d.
t.d.kafla
kafla12.10.
12.10.í máli
í málinr.nr.5/2000
5/2000hjá
hjáóbyggðanefnd.
óbyggðanefnd.
107107
Tryggvi
TryggviGunnarsson,
Gunnarsson,1994:
1994:„Landamerki
„Landamerkifasteigna.“
fasteigna.“Afmælisrit:
Afmælisrit:Gaukur
GaukurJörundsson
Jörundssonsextugur
sextugur24.
24.
september
september1994.
1994.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.510-512.
510-512.
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dómstólar
dómstólar beiti
beiti hliðstæðri
hliðstæðri reglu
reglu varðandi
varðandi breytingar
breytingar á á landamerkjum
landamerkjum þar
þar sem
sem
jökulbrún
jökulbrúnfærist
færisttiltilogoglandamerki
landamerkií ísamræmi
samræmivið
viðbreytingar
breytingará ájökulbrúninni.
jökulbrúninni.Sérstök
Sérstök
sjónarmið
sjónarmiðkunni
kunnisíðan
síðanaðaðkoma
komaupp,
upp,efefjökull
jökullhverfi
hverfimeð
meðöllu
ölluþar
þarsem
semhann
hannhafi
hafiáður
áður
skilið
skiliðaðaðfasteignir.
fasteignir.
Ástæða
Ástæðaerertiltilaðaðhuga
hugahér
hérnánar
nánaraðaðreglum
reglumum
ummerki
merkisjávarjarða
sjávarjarðatiltilhafsins,
hafsins,sjá
sjá
108
einnig
einnigkafla
kafla4.9.
4.9.Þau
Þauhafa
hafaýmist
ýmistverið
veriðmiðuð
miðuðvið
viðneðri
neðrimörk
mörkfjöru
fjörueða
eðanetlög.
netlög.108
Fjaran
Fjaranerersvæðið
svæðiðá ámilli
millistórstraumsflóðmáls
stórstraumsflóðmálsogogstórstraumsfjörumáls.
stórstraumsfjörumáls.Netlög
Netlögeru
eruí í
ýmsum
ýmsum lögum
lögum skilgreind
skilgreind sem
sem sjávarbotn
sjávarbotn 115
115 metra
metra útút frá
frá stórstraumsfjörumáli
stórstraumsfjörumáli
landareignar.
landareignar.Dómstólar
Dómstólar hafa
hafalagt
lagt tiltil grundvallar
grundvallaraðaðeigandi
eigandi sjávarjarðar
sjávarjarðareignist
eignist
109
109
Fjara
Fjarajarðarinnar
jarðarinnarogognetlög
netlögfærast
færastútútogoginn
inní ísamræmi
samræmivið
við
landauka
landaukatiltilsjávar.
sjávar.
landauka
landaukaeða
eðalandtap,
landtap,þ.e.
þ.e.breytt
breyttstórstraumsfjörumál,
stórstraumsfjörumál,ogoglandamerki
landamerkihennar
hennarþar
þarmeð.
með.
Með
Meðlögum
lögumnr.
nr.73/1990
73/1990voru
voruauðlindir
auðlindirhafsbotnsins
hafsbotnsinsutan
utannetlaga
netlagaogogsvo
svolangt
langttiltilhafs
hafs
sem
semfullveldisréttur
fullveldisrétturÍslands
Íslandsnær
nærlýstar
lýstareign
eigníslenska
íslenskaríkisins,
ríkisins,sbr.
sbr.1.1.gr.
gr.Netlög
Netlögeru
eruþar
þar
skilgreind
skilgreindmeð
meðsama
samahætti
hættiogogáður,
áður,sbr.
sbr.3.3.mgr.
mgr.2.2.gr.,
gr.,ogogekki
ekkiverður
verðurtalið
taliðaðaðætlunin
ætlunin
hafi
hafiverið
veriðaðaðafnema
afnematiltilframbúðar
frambúðaráðurgreindan
áðurgreindanrétt
réttsjávarjarða
sjávarjarðatiltillandauka
landaukaogogfastfastsetja
setjaþar
þarmeð
meðí íeitt
eittskipti
skiptifyrir
fyriröll
öllmörk
mörksjávarjarða
sjávarjarðatiltilhafsins.
hafsins.Vilji
Viljilöggjafans
löggjafanstiltil
slíkrar
slíkrarbreytingar
breytingarhefði
hefðiþurft
þurftaðaðkoma
komaskýrt
skýrtfram.
fram.Gildistaka
Gildistakalaga
laganr.
nr.73/1990
73/1990hafði
hafði
þannig
þannigekki
ekkií för
í förmeð
meðsér
séraðaðmerki
merkisjávarjarða
sjávarjarðatiltilhafsins
hafsinsværu
væruendanlega
endanlegafastsett.
fastsett.
Samkvæmt
Samkvæmtákvæði
ákvæði1.1.gr.
gr.laga
lagaum
umþjóðlendur
þjóðlendurogogákvörðun
ákvörðunmarka
markaeignarlanda,
eignarlanda,
þjóðlendna
þjóðlendnaogogafrétta,
afrétta,nr.
nr.58/1998,
58/1998,erereignarhaldi
eignarhaldiá álandi
landiskipt
skiptí tvo
í tvoflokka,
flokka,eignarlönd
eignarlönd
ogoglandsvæði
landsvæðiutan
utaneignarlanda,
eignarlanda,þ.e.
þ.e.þjóðlendur.
þjóðlendur.Um
Umleið
leiðeru
eruþjóðlendur
þjóðlendurlýstar
lýstareign
eign
íslenska
íslenskaríkisins,
ríkisins,sbr.
sbr.2.2.gr.
gr.Í Ígreinargerð
greinargerðmeð
meðfrumvarpi
frumvarpitiltilþjóðlendulaganna
þjóðlendulagannakemur
kemur
skýrt
skýrtfram
framaðaðjökull
jökullgetur
geturhvort
hvortheldur
heldurererverið
veriðí íeignarlandi
eignarlandieða
eðaþjóðlendu,
þjóðlendu,sbr.
sbr.þáþá
athugasemd
athugasemdsem
semaðaðframan
framangreindi.
greindi.Þetta
Þettabendir
bendirótvírætt
ótvírætttiltilþess
þessaðaðlöggjafinn
löggjafinnhafi
hafi
ekki
ekkiálitið
álitiðaðaðjökulrönd
jökulröndværi
værií íeðli
eðlisínu
sínuafmörkun
afmörkuná áeignarlandi
eignarlandiogogþjóðlendu.
þjóðlendu.
Breytingar
Breytingará ástöðu
stöðujökuls
jökulsættu
ættuþví
þvíekki
ekkiaðaðhafa
hafaí íför
förmeð
meðsér
séraðaðeignarland
eignarlandbreyttist
breyttistí í
þjóðlendu
þjóðlenduogogöfugt.
öfugt.Um
Umeignarréttarlega
eignarréttarlegastöðu
stöðuþess
þesslands
landssem
semhulið
huliðererjökli
jöklifer
ferþannig
þannig
eftir
eftirsömu
sömureglum
reglumogogum
umönnur
önnurlandsvæði.
landsvæði.Gildistaka
Gildistakaþjóðlendulaganna
þjóðlendulagannahafði
hafðií íför
för
með
meðsér
sérendanlega
endanlegaskiptingu
skiptingulands
landsí annars
í annarsvegar
vegareignarland
eignarlandogoghins
hinsvegar
vegarþjóðlendur.
þjóðlendur.
Hér
Hérskilur
skilurá ámilli
millilaga
lagaum
umeignarrétt
eignarréttíslenska
íslenskaríkisins
ríkisinsaðaðauðlindum
auðlindumhafsbotnsins
hafsbotnsinsogog
þjóðlendulaga.
þjóðlendulaga.Í Ífyrra
fyrratilvikinu
tilvikinuerergert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðnýtt
nýttland,
land,þ.e.
þ.e.landauki,
landauki,eigi
eigieftir
eftiraðað
verða
verðatiltilogogmerki
merkieða
eðaeignamörk
eignamörkþví
þvíekki
ekkifastsett.
fastsett.Í Ísíðara
síðaratilvikinu
tilvikinuererhins
hinsvegar
vegar
fjallað
fjallaðum
umallt
alltland
landsem
semvið
viðgildistöku
gildistökulaganna
lagannavar
varofan
ofansjávar,
sjávar,þ.m.t.
þ.m.t.landsvæði
landsvæðiundir
undir
jökli,
jökli,ogogmerki
merkiendanlega
endanlegafastsett.
fastsett.Land
Landsem
semkemur
kemurundan
undanjökli
jökliererþannig
þannigýmist
ýmist
eignarland
eignarlandeða
eðaþjóðlenda,
þjóðlenda,um
umþað
þaðfer
ferekki
ekkieftir
eftirreglunni
reglunnium
ummerki
merkisjávarjarða
sjávarjarðatiltil
hafsins.
hafsins.

108108

ÍH
Í H1996
19962518
2518ogog2525
2525erertalinn
talinnvafi
vafium
umbeinan
beinaneignarrétt
eignarréttfasteignareiganda
fasteignareigandaí netlögum.
í netlögum.
Sbr.
Sbr.HH1946
1946345.
345.Sjá
Sjáeinnig
einnigÓlafur
ÓlafurLárusson,
Lárusson,1950:
1950:Eignaréttur
EignarétturI. I.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.45.
45.Gaukur
Gaukur
Jörundsson,
Jörundsson,1982-83:
1982-83:Eignaréttur
EignarétturII.II.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.136.
136.
109109
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231
231
185
231
Vatnsréttindi
Vatnsréttindiá ájökulsvæðum
jökulsvæðumí íeignarlandi
eignarlandiogogtúlkun
túlkunvatnalaga
vatnalagaí íþví
þvísambandi
sambandi
ererekki
ekkitiltilúrlausnar
úrlausnarfyrir
fyriróbyggðanefnd.
óbyggðanefnd.Tilkall
Tilkallannarra
annarraeneníslenska
íslenskaríkisins
ríkisinstiltilvatnsvatnsréttinda
réttindaá ájökulsvæðum
jökulsvæðumí þjóðlendum
í þjóðlendumverður
verðuraðaðmeta
metaí hverju
í hverjutilviki
tilvikifyrir
fyrirsig.
sig.
Kemur
Kemurþáþátiltilskoðunar
skoðunarhvort
hvorttaka
takaskuli
skulimið
miðafafelsta
elstaþekkta
þekktajökuljaðri,
jökuljaðri,legu
legu
jökuls
jökulsþegar
þegarlandamerki
landamerkivoru
voruskráð,
skráð,við
viðgildistöku
gildistökuþjóðlendulaganna
þjóðlendulagannaeða
eðaeinhverju
einhverju
öðru,
öðru,í þeim
í þeimtilvikum
tilvikumaðaðlandamerki
landamerkivirðast
virðastmiðuð
miðuðvið
viðjökuljaðar.
jökuljaðar.
Vísindamenn
Vísindamennhafa
hafaslegið
slegiðþví
þvíföstu
föstuaðaðjöklar
jöklarlandsins
landsinsséu
séustærri
stærrinúnúenená á
110
110
landnámstíma.
landnámstíma. Hafi
Hafilandnám
landnámnáð
náðaðaðjökli
jöklihefur
hefurþað
þaðland
landsem
semhorfið
horfiðhefur
hefurundir
undir
jökul
jökultilheyrt
tilheyrtaðliggjandi
aðliggjandijörðum.
jörðum.Þar
Þargetur
geturjafnvel
jafnvelverið
veriðum
umaðaðræða
ræðaheilar
heilarjarðir
jarðirsem
sem
lítið
lítiðeða
eðaekkert
ekkerterervitað
vitaðum
umí ídag.
dag.Lega
Legajökuls
jökulsá álandnámstíma
landnámstímaverður
verðurekki
ekkiákvörðuð
ákvörðuð
með
meðnokkurri
nokkurrivissu.
vissu.Töluvert
Töluvertererhins
hinsvegar
vegarvitað
vitaðum
umstöðu
stöðujökuls
jökulsvið
viðlok
loknítjándu
nítjándu
aldar
aldarogogbyrjun
byrjunþeirrar
þeirrartuttugustu,
tuttugustu,þegar
þegarsett
setthöfðu
höfðuverið
veriðlandamerkjalög
landamerkjalögogogætla
ætlamá
má
aðaðflest
flestlandamerkjabréf
landamerkjabréfhafi
hafiverið
veriðgerð.
gerð.Jöklar
Jöklarvoru
voruþáþástærstir
stærstirá ásögulegum
sögulegumtíma
tímaenen
síðan
síðanhafa
hafaþeir
þeiralmennt
almennthopað,
hopað,þóþóekki
ekkialla
allaleið
leiðaftur
afturtiltilstöðu
stöðusinnar
sinnarum
umlandnám.
landnám.
Innan
Innanþess
þessjökuljaðars
jökuljaðarssem
semmiðað
miðaðkann
kannaðaðhafa
hafaverið
veriðvið
viðí íkringum
kringum1900
1900ererí ísumum
sumum
tilvikum
tilvikumjökullaust
jökullaustland
landnú.
nú.Við
Viðgildistöku
gildistökuþjóðlendulaga
þjóðlendulaga1998
1998lálájökuljaðarinn
jökuljaðarinn
þannig
þannigá ámilli
milliupphaflegra
upphaflegralandnámsmarka
landnámsmarkaogogstöðu
stöðuvið
viðgerð
gerðflestra
flestralandamerkjabréfa
landamerkjabréfa
um
umaldamótin
aldamótin1900,
1900,almennt
almenntséð
séðþóþónær
nærhinni
hinnisíðarnefndu.
síðarnefndu.Óhætt
Óhættererþannig
þannigaðaðslá
slá
fastri
fastriþeirri
þeirrimeginreglu
meginregluaðaðland
landsem
semkomið
komiðhefur
hefurundan
undanjökli
jökliá átímabilinu
tímabilinufrá
fráþví
því
landamerkjalög
landamerkjalögeru
erusett
sett1882
1882ogogþar
þartiltilþjóðlendulög
þjóðlendulögtaka
takagildi
gildi1998
1998var
varjökullaust
jökullaustvið
við
landnám.
landnám.
Óljóst
Óljóstererhvort
hvortlandnámsmenn
landnámsmennhafa
hafagert
gertsér
sérgrein
greinfyrir
fyrirþví
þvíaðaðjökuljaðar
jökuljaðarværi
væri
breytingum
breytingumundirorpinn
undirorpinnenenekki
ekkifer
ferá ámilli
millimála
málaaðaðum
umaldamótin
aldamótin1900
1900var
varlöngu
löngu
orðið
orðiðljóst
ljóstaðaðsvo
svoværi.
væri.Jaðar
Jaðarjökulsins
jökulsinshefur
hefuraðaðsjálfsögðu
sjálfsögðuafmarkað
afmarkaðþað
þaðlandsvæði
landsvæði
sem
semnýtanlegt
nýtanlegthefur
hefurverið
veriðogogmeð
meðhonum
honumeru
erudregin
dreginglögg
glöggskil
skilfrá
fránáttúrunnar
náttúrunnarhendi.
hendi.
Eðli
Eðlimáls
málssamkvæmt
samkvæmtererhins
hinsvegar
vegarerfitt
erfittaðaðfinna
finnaþar
þarfastan
fastanviðmiðunarpunkt.
viðmiðunarpunkt.Mun
Mun
þetta
þettaástæða
ástæðaþess
þessaðaðmerkjum
merkjumereroft
oftlýst
lýst„í„íjökul“
jökul“ótilgreint
ótilgreinteða
eðakennileiti
kennileitiskammt
skammt
undan
undanjökli.
jökli.Sums
Sumsstaðar
staðará álandinu
landinuhagar
hagarþannig
þannigtiltilaðaðein
einogogsama
samajörðin
jörðinliggur
liggurmilli
milli
sjávar
sjávarogogjökuls.
jökuls.Jafnglögg
Jafnglöggmerki
merkiafafvöldum
völdumnáttúrunnar
náttúrunnarkunna
kunnaaðaðhafa
hafaverið
veriðtalin
talinsvo
svo
sjálfsögð
sjálfsögðviðmiðun
viðmiðunaðaðekki
ekkiþyrfti
þyrftiumfjöllunar
umfjöllunarvið
viðí ílandamerkjalýsingu.
landamerkjalýsingu.Gagnvart
Gagnvart
jöklinum
jöklinumsjálfum
sjálfumererþáþáengri
engrilandamerkjalínu
landamerkjalínulýst.
lýst.Ekki
Ekkiverður
verðurtalið
taliðaðaðviðkomandi
viðkomandi
jarðeigandi
jarðeigandihafi
hafiþar
þarmeð
meðlýst
lýstþví
þvíyfir
yfiraðaðhann
hanngæfi
gæfieftir
eftireignarrétt
eignarrétteða
eðaafsalaði
afsalaðisér
sér
tilkalli
tilkallitiltilþess
þesslands
landssem
semí ítímans
tímansrás
ráshefur
hefurhorfið
horfiðundir
undirjökul.
jökul.Líkur
Líkureru
eruhins
hinsvegar
vegará á
aðaðí íflestum
flestumtilvikum
tilvikumséséútilokað
útilokaðaðaðafmarka
afmarkaþað.
það.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndber
beraðaðdraga
dragamörk
mörká á

110110
Sjá
Sjáeftirfarandi
eftirfarandigreinar
greinarOdds
OddsSigurðssonar
Sigurðssonarjarðfræðings:
jarðfræðings:„Útbreiðsla
„Útbreiðslajökla
jöklaá áÍslandi
Íslandiá ásögulegum
sögulegum
tíma.“
tíma.“Greinargerð,
Greinargerð,júlí
júlí2001.
2001.„Minnispunktar
„Minnispunktarum
umbreytingar
breytingarjökla
jöklafráfrálandnámi
landnámiÍslands“,
Íslands“,dags.
dags.
7.6.2002.
7.6.2002.„Variations
„Variationsofoftermini
terminiofofglaciers
glaciersininIceland
Icelandininrecent
recentcenturies
centuriesand
andtheir
theirconnection
connectionwith
with
climate.“
climate.“Óbirt
Óbirthandrit,
handrit,ódags.
ódags.Minnisblað
MinnisblaðOdds
OddsSigurðssonar,
Sigurðssonar,jarðfræðings,
jarðfræðings,um
umhugtakið
hugtakiðjökul
jökulo.fl.,
o.fl.,
dags.
dags.13.1.2003.
13.1.2003.– –Helgi
HelgiBjörnsson,
Björnsson,1979:
1979:„Glaciers
„GlaciersininIceland.“
Iceland.“Tímaritið
TímaritiðJökull.
Jökull.Jöklarannsóknafélag
Jöklarannsóknafélag
Íslands.
Íslands.29.
29.árg.
árg.– –Sigurður
SigurðurÞórarinsson,
Þórarinsson,1974:
1974:„Ofgnótt
„Ofgnóttjökla.“
jökla.“Saga
SagaÍslands.
Íslands.1.1.b.b.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.434348.
48.
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milli
millieignarlanda
eignarlandaogogþjóðlendna,
þjóðlendna,sbr.
sbr.7.7.gr.
gr.laga
laganr.
nr.58/1998,
58/1998,ogogniðurstaðan
niðurstaðanhverju
hverju
sinni
sinni hlýtur
hlýtur aðað ráðast
ráðast afaf tiltækum
tiltækum heimildum
heimildum ogog almennum
almennum sönnunarreglum.
sönnunarreglum.
Staðhættir
Staðhættirogogsönnunarstaða
sönnunarstaðageta
getaþví
þvíleitt
leitttiltilsambærilegrar
sambærilegrarniðurstöðu
niðurstöðuogogefefeignareignarréttur
rétturhefði
hefðiverið
veriðgefinn
gefinneftir.
eftir.
EfEflíkindi
líkindieru
erufyrir
fyrirþví
þvíaðaðland
landhafi
hafiverið
veriðnumið
numiðinn
inntiltiljökla
jöklastyður
styðurþað
það þáþá
niðurstöðu
niðurstöðuaðaðland
landsem
semjökullinn
jökullinnhefur
hefurskilað
skilaðfrá
frágerð
gerðlandmerkjabréfanna
landmerkjabréfannafalli
fallitiltil
aðliggjandi
aðliggjandijarða.
jarða.Ekki
Ekkiverður
verðurtalið
taliðaðaðjökull
jökullhafi
hafihopað
hopaðsvo
svohratt
hrattundanfarna
undanfarnarúma
rúmaöld
öld
aðaðkomið
komiðséséí íljós
ljósaðaðráði
ráðiland
landjarða
jarðasem
semofar
ofarkunna
kunnaaðaðhafa
hafalegið,
legið,enda
endastaða
staðajökuls
jökuls
1998
1998nær
nærþví
þvísem
semvar
varum
um1900
1900enenum
umlandnám.
landnám.Tilkall
Tilkalltiltillands
landssem
semkomið
komiðhefur
hefur
undan
undanjökli
jöklikann
kannjafnframt
jafnframtaðaðbyggjast
byggjastá áhefðarreglum.
hefðarreglum.Til
Tilskoðunar
skoðunarkoma
komaþáþáalmenn
almenn
atriði
atriðieins
einsogogtímalengd,
tímalengd,yfirráð,
yfirráð,hagnýting,
hagnýting,ráðstafanir
ráðstafaniraðaðlögum,
lögum,viðhorf
viðhorfhefðanda
hefðandaogog
annarra
annarraaðila
aðilao.fl.
o.fl.Staðhættir
Staðhættirkunna
kunnaaðaðvera
verameð
meðþeim
þeimhætti
hættiaðaðum
umeðlilegt
eðlilegtframhald
framhald
tiltekinnar
tiltekinnarjarðar
jarðarséséaðaðræða,
ræða,líkt
líktogoglandauki
landaukitiltilhafs,
hafs,ogognýting
nýtingannarra
annarraútilokuð.
útilokuð.
Frávik
Frávikfrá
fráþessum
þessumalmennu
almennuályktunum
ályktunumeru
eruþóþóaðaðsjálfsögðu
sjálfsögðumöguleg
mögulegogogverður
verðuraðað
skoða
skoðahvert
hverttilvik
tilvikfyrir
fyrirsig.
sig.Jafnframt
Jafnframthlýtur
hlýturréttur
rétturþessi
þessiaðaðtakmarkast
takmarkastvið
viðland
landsem
sem
komið
komiðvar
varundan
undanjökli
jöklivið
viðgildistöku
gildistökuþjóðlendulaga
þjóðlendulaga1998,
1998,þegar
þegarlöggjafinn
löggjafinnkvað
kvaðá áum
um
eignarhald
eignarhald ríkis
ríkis á á öllu
öllu því
því landi
landi sem
sem ekki
ekki væri
væri sannanlega
sannanlega undirorpið
undirorpið beinum
beinum
eignarrétti.
eignarrétti.Mögulegar
Mögulegarvæntingar
væntingarjarðeigenda
jarðeigendaum
umrétt
rétttiltilþess
þesslands
landssem
semkemur
kemurundan
undan
jökli
jöklieftir
eftirþann
þanntíma
tímanjóta
njótaekki
ekkiréttarverndar
réttarverndarsem
semeignarréttindi
eignarréttindií ískilningi
skilningi72.
72.gr.
gr.
stjórnarskrár.
stjórnarskrár.ÞáÞáber
berþess
þessaðaðgeta
getaaðaðfrá
frágildistöku
gildistökuþjóðlendulaganna
þjóðlendulagannaererekki
ekkiunnt
unntaðað
öðlast
öðlasteignarréttindi
eignarréttindiinnan
innanþjóðlendna
þjóðlendnafyrir
fyrirnám
námeða
eðahefð,
hefð,sbr.
sbr.8.8.mgr.
mgr.3.3.gr.
gr.
Niðurstaða
Niðurstaðaóbyggðanefndar
óbyggðanefndarererþví
þvísúsúaðaðgildistaka
gildistakaþjóðlendulaga
þjóðlendulagahafi
hafiundir
undir
þessum
þessumkringumstæðum
kringumstæðumhaft
haftþað
þaðí íför
förmeð
meðsér
séraðaðmerki
merkijarða
jarðagagnvart
gagnvartjökli
jökliværu
væru
fastsett,
fastsett,ánántillits
tillitstiltilsíðari
síðaribreytinga
breytingaá ájökuljaðrinum.
jökuljaðrinum.Sú
Súniðurstaða
niðurstaðaererjafnframt
jafnframtí í
eðlilegu
eðlilegusamræmi
samræmivið
viðmarkmið
markmiðogogtilgang
tilganglöggjafarinnar.
löggjafarinnar.Þegar
Þegarmerki
merkijarðar
jarðareru
eru
miðuð
miðuðvið
viðjaðar
jaðarjökuls
jökulsogogþeim
þeimþví
þvíekki
ekkilýst
lýstnema
nemaaðaðtakmörkuðu
takmörkuðuleyti
leytií landamerkjaí landamerkjabréfi
bréfiber
berþannig
þannigaðaðmiða
miðavið
viðstöðu
stöðujökuljaðarsins
jökuljaðarsins1.1.júlí
júlí1998,
1998,sbr.
sbr.22.
22.gr.
gr.þjóðll.,
þjóðll.,enda
enda
séséjökullinn
jökullinní íþjóðlendu.
þjóðlendu.Lega
Legajökuljaðarsins
jökuljaðarsinskann
kannþóþóaðaðvirðast
virðastóljós
óljósþar
þarsem
sem
smájöklar
smájöklareða
eðafannir
fannirliggja
liggjaaðskilið
aðskiliðfrá
frámeginjöklinum.
meginjöklinum.Í Íþeim
þeimtilvikum
tilvikumþar
þarsem
sem
eignarland
eignarlandliggur
ligguraðaðjökli
jöklií íþjóðlendu
þjóðlenduverður
verðuraðaðtelja
teljaeðlilegt
eðlilegtaðaðíslenska
íslenskaríkið
ríkiðberi
beri
hallann
hallannafafþeim
þeimvafa
vafasem
semþannig
þannigkann
kannaðaðvera
verafyrir
fyrirhendi.
hendi.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
telurþví
því
eðlilegt
eðlilegtaðaðí slíkum
í slíkumtilvikum
tilvikummiðist
miðistþjóðlendulína
þjóðlendulínavið
viðjaðar
jaðarmeginjökuls,
meginjökuls,eins
einsogoghann
hann
ererskilgreindur
skilgreindurafafsérfræðingum
sérfræðingumá áþví
þvísviði.
sviði.Smájöklar
Smájöklarogogfannir
fannirverða
verðaþáþáinnan
innan
eignarlands
eignarlandsá ásama
samahátt
háttogogjökulsker
jökulskereða
eðaannað
annaðland
landumlukið
umlukiðjökli
jökliverður
verðurinnan
innan
þjóðlendu.
þjóðlendu.
SéSéjökulsvæði
jökulsvæðiinnan
innanmerkja
merkjajarðar
jarðargilda
gildahins
hinsvegar
vegarþau
þaualmennu
almennusjónarmið
sjónarmiðum
um
túlkun
túlkunlandamerkja
landamerkjasem
semóbyggðanefnd
óbyggðanefndhefur
hefuráður
áðurgert
gertgrein
greinfyrir.
fyrir.Ljóst
Ljóstereraðaðenda
enda
þótt
þóttlega
legajökuljaðarsins
jökuljaðarsinsverði
verðiákvörðuð
ákvörðuðmeð
meðlandfræðilegum
landfræðilegumgögnum
gögnumererhann
hannóhentug
óhentug
viðmiðun
viðmiðunvegna
vegnalögunar
lögunarsinnar
sinnarogogbreytileika.
breytileika.Önnur
Önnurogoge.t.v.
e.t.v.heppilegri
heppilegriútfærsla
útfærslaerer
hins
hinsvegar
vegarekki
ekkiá ávaldsviði
valdsviðióbyggðanefndar,
óbyggðanefndar,enensásámöguleiki
möguleikifyrir
fyrirhendi
hendiaðaðríkisvaldið
ríkisvaldið
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ogogeinstakir
einstakirjarðeigendur
jarðeigendurnái
náium
umslíkt
slíktsamkomulagi,
samkomulagi,eftir
eftiratvikum
atvikummeð
meðnauðsynlegri
nauðsynlegri
aðkomu
aðkomulöggjafarvalds,
löggjafarvalds,sbr.
sbr.ákvæði
ákvæði40.
40.gr.
gr.stjórnarskrár
stjórnarskrárogogII.II.kafla
kaflaþjóðll.
þjóðll.
4.7.
4.7. Fjallskil
Fjallskil
Af
Afdómsúrlausnum
dómsúrlausnummá
máráða
ráðaaðaðfyrirkomulag
fyrirkomulagogogtilhögun
tilhögunfjallskila
fjallskilaogogsmölunar
smölunarogog
nýting
nýtingþví
þvítengd
tengdkunni
kunniaðaðhafa
hafaáhrif
áhrifvið
viðmat
matá áeðli
eðliogoginntaki
inntakieignarréttar
eignarréttaraðað
viðkomandi
viðkomandilandi
landiogogþáþáþannig
þannigaðaðlitið
litiðsésétiltilþess
þesshvort
hvortmeð
meðland
landhefur
hefurverið
veriðfarið
fariðsem
sem
eignarland
eignarlandvarðandi
varðandifjallskil
fjallskileða
eðaekki.
ekki.
Lagafyrirmæli
Lagafyrirmælium
umsmölun
smölunogogfjallskil
fjallskilhafa
hafahaldist
haldistí íhendur
hendurvið
viðbyggð
byggðogog
búskap
búskapí ílandinu.
landinu.Í Íþjóðveldislögunum,
þjóðveldislögunum,Grágás,
Grágás,voru
voruallmörg
allmörgákvæði
ákvæðium
umafrétti,
afrétti,
almenninga
almenningaogogágang
ágangbúfjár
búfjárogogmunu
munuþau
þauflest
flesthafa
hafaverið
veriðtekin
tekinupp
uppí Jónsbók.
í Jónsbók.ÞáÞávoru
voru
ennfremur
ennfremurtekin
tekinupp
uppákvæði
ákvæðií íþessa
þessaveru
veruí íRéttarbót
RéttarbótEiríks
Eiríkskonungs
konungsfrá
frá1294.
1294.Þessi
Þessi
ákvæði
ákvæðigiltu,
giltu,a.m.k.
a.m.k.aðaðformi
formitil,
til,allt
allttiltilþess
þessaðaðsett
settvoru
vorulög
lögnr.
nr.42/1969,
42/1969,um
umafréttaafréttamálefni,
málefni,fjallskil
fjallskilo.fl.
o.fl.
Í ÍJónsbók
Jónsbókkemur
kemurskýrt
skýrtfram
framaðaðlandeigandi
landeigandieða
eðaleiguliði
leiguliðihans
hansátti
áttieinn
einnbeit
beitá á
jörð
jörðsinni
sinniogogskyldi
skyldigreiða
greiðahonum
honumbætur,
bætur,áverkabót
áverkabótogoglandnám,
landnám,efefþessi
þessiréttur
rétturvar
var
111
111
brotinn.
brotinn. Í Íréttarbót
réttarbótHákonar
Hákonarkonungs
konungsfrá
frá1305
1305ererþóþómælst
mælsttiltilþess
þessaðaðgeldfé
geldfésésé
112
112
sektarlaust
sektarlaustí íheimalöndum
heimalöndumefefhreppstjórar
hreppstjórarogoggrannar
grannarlofa
lofaogoggefa
gefaenga
engasök
söká áþví.
því.
Jarðeigandi
Jarðeigandiátti
áttieinnig
einniggróður
gróðurá ájörð
jörðsinni
sinniaðaðþví
þvíundanskildu
undanskilduaðaðsásásem
semátti
áttiengi
engiá á
113
113
annars
annarsmanns
mannslandi
landimátti
máttieiga
eigaþar
þarrifhrís.
rifhrís.
Í ÍGrágás
GrágásogogJónsbók
Jónsbókgiltu
giltumjög
mjögsvipaðar
svipaðarreglur
reglurum
umhvenær
hvenærmætti
mættifara
farameð
með
búfé
búféí ísel,
sel,almenninga
almenningaogogafrétti
afréttiogoghvaða
hvaðaleiðir
leiðirskyldu
skyldufarnar.
farnar.Markmiðið
Markmiðiðvar
varhvort
hvort
tveggja
tveggja aðað vernda
vernda nærliggjandi
nærliggjandi bújarðir
bújarðir fyrir
fyrir ágangi
ágangi upprekstrarfjár
upprekstrarfjár ogog tryggja
tryggja
hagsmuni
hagsmuniallra
allraþeirra
þeirrasem
semhlut
hlutáttu
áttuí íafréttinum.
afréttinum.Meginreglan
Meginreglanvar
varsúsúaðaðallir
allirþeir
þeirsem
sem
afrétt
afréttáttu
áttuskyldu
skyldureka
rekaféfésitt
sittí ímiðjan
miðjanafrétt
afréttererátta
áttavikur
vikurvoru
voruafafsumri
sumrienenúrúrafrétti
afréttierer
fjórar
fjórarvikur
vikurlifðu
lifðusumars.
sumars.Tekið
Tekiðvar
varsérstaklega
sérstaklegafram
framaðaðmenn
mennskyldu
skylduekki
ekkireka
reka
málnytu
málnytusína
sínaí íafrétt
afréttnema
nemaítala
ítalaværi.
væri.Samkvæmt
SamkvæmtGrágás
Grágásmáttu
máttuþeir
þeirmenn
mennerernæstir
næstir
bjuggu
bjugguafrétti
afréttibeita
beitaþangað
þangaðbúfé
búfésínu
sínuyfir
yfirvetrarmánuðina
vetrarmánuðinaenení íJónsbók
Jónsbókvar
varþetta
þetta
bundið
bundiðþví
þvískilyrði
skilyrðiaðaðþeir
þeirættu
ættuhlut
hlutí íafréttinum.
afréttinum.Afréttareiganda
Afréttareigandavar
varvetrarbeit
vetrarbeitþví
því
aðeins
aðeinsheimil
heimilaðaðhann
hannþyrfti
þyrftiekki
ekkiaðaðreka
rekaféfésitt
sittyfir
yfirland
landannarra.
annarra.Þó
Þóskyldi
skyldiævinlega
ævinlega
114
114
hvíla
hvílaafrétt
afréttí tvær
í tværvikur,
vikur,frá
fráþví
þvíerersex
sexvikur
vikurvoru
voruafafsumri
sumritiltiláttundu
áttunduviku.
viku.
Fleiri
Fleiriákvæði
ákvæðivoru
vorusett
setttiltilaðaðvernda
verndahina
hinasameiginlegu
sameiginlegubeit
beitafréttareigenda;
afréttareigenda;t.d.
t.d.
mátti
máttiekki
ekkigera
gerasel
selogogslá
sláí afrétti.
í afrétti.
Um
Umlögréttir
lögréttirá áhaust
haustogogfjallgöngur
fjallgöngursagði
sagðisvo
svom.a.
m.a.í í49.
49.kapítula
kapítulalandsleigulandsleigubálks
bálksJónsbókar:
Jónsbókar:

111111

Sbr.
Sbr.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.134-136,
134-136,144-145
144-145(6.(6.ogog18.
18.k.k.llb.).
llb.).
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.292.
292.
113113
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.152-154
152-154(24.
(24.k.k.llb.).
llb.).
114114
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.176-177
176-177(46.
(46.k.k.llb.).
llb.).Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.330-331
330-331(38.
(38.k.k.lbþ.).
lbþ.).
112112
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Eigi
Eigiskulu
skuluréttir
réttirfyrr
fyrrvera
veraenen.iiii.[þ.e.
.iiii.[þ.e.fjórar]
fjórar]vikur
vikurlifa
lifasumars.
sumars.Hverr
Hverrmaðr
maðrerer
sauði
sauðiá áskal
skalganga
gangaeitt
eittsinn
sinná áfjall,
fjall,okokum
umlandeign
landeignsína
sínahvert
hvertsinn
sinnerer

skal
skalvera,
vera,skipa
skipasvá
sváðrum
ðrum
sem
semþeir
þeirráða.
ráða.Sekr
Sekrerersásáhálfri
hálfri
við
við
konung
konungerereigi
eigigengr
gengrum
umlandeign
landeignsína,
sína,okokábyrgiz
ábyrgizsauði
sauðivið
viðþáþáerereigu,
eigu,alla
alla
þáþáererí hans
í hanslandi
landiváru
várusénir
sénirþáþáererhann
hannátti
átti.
.

Síðan
Síðanererkveðið
kveðiðá áum
umþað
þaðhvað
hvaðgert
gertskuli
skulivið
viðóskilafé.
óskilafé.Í Ítilvitnaðri
tilvitnaðrigrein
greinerergert
gert
ráð
ráðfyrir
fyriraðaðhver
hvermaður
maðursmali
smalisitt
sitteigið
eigiðland
landjafnframt
jafnframtþví
þvísem
semhann
hanngangi
gangiá áfjall
fjallaðað
hausti
haustiásamt
ásamtöðrum
öðrumafréttareigendum.
afréttareigendum.EfEfafréttarfé
afréttarfégekk
gekkí íland
landbónda
bóndavar
varhonum
honum
heimilt
heimiltaðaðreka
rekaþað
þaðí ímiðjan
miðjanafrétt.
afrétt.Hann
Hanngat
gateinnig
einnighaft
haftþað
þaðáfram
áframí ísínu
sínueigin
eiginlandi
landi
eða
eðarekið
rekiðþað
þaðheim
heimtiltilþess
þessmanns
mannssem
semféð
féðátti.
átti.Í ÍJónsbók
Jónsbókererekki
ekkifjallað
fjallaðum
umaðra
aðra
afrétti
afréttienenþáþásem
semvoru
voruí ísameign
sameigntveggja
tveggjamanna
mannaeða
eðafleiri.
fleiri.Í Íheimildum
heimildumfrá
frámiðöldum
miðöldum
má
máþóþófinna
finnadæmi
dæmium
umbeitarlönd
beitarlöndsem
semkölluð
kölluðvoru
voruafréttir
afréttirogogtöldust
töldustí íeinkaeign.
einkaeign.Var
Var
þáþágreint
greintá ámilli
milli„eignar
„eignarsérlegrar“,
sérlegrar“,sem
semvar
varí íeinkanotum,
einkanotum,ogog„afréttar“,
„afréttar“,sem
semtilteknir
tilteknir
115
115
bændur
bændurhöfðu
höfðuheimild
heimildtiltilaðaðnýta
nýtagegn
gegnítölu.
ítölu.
Ákvæði
Ákvæðilögbókanna
lögbókannaum
umbeit
beití íalmenningi
almenningivoru
voruaðaðþví
þvíleyti
leytifrábrugðin
frábrugðinþví
þvísem
sem
hér
hérhefur
hefurverið
veriðgreint
greintfrá
fráaðaðnýtingartími
nýtingartímiþeirra
þeirravar
varannar.
annar.Samkvæmt
SamkvæmtGrágás
Grágásvar
var
heimilt
heimiltaðaðbeita
beitaalmenning
almenningfrá
fráþví
þvíerermánuður
mánuðurlifði
lifðivetrar
vetrarogognæstu
næstusjö
sjömánuði
mánuðienenmeð
með
lögtöku
lögtökuJónsbókar
Jónsbókarvirðist
virðistbeit
beithafa
hafaverið
veriðleyfð
leyfðí íalmenningi
almenningiallan
allanársins
ársinshring
hringnema
nema
frá
frákrossmessu
krossmessuá ávor
vor(3.
(3.maí)
maí)tiltilBótólfsvöku
Bótólfsvöku(17.
(17.júní).
júní).Í ÍGrágás
Grágásvar
varþeim
þeimsem
semnæstur
næstur
bjó
bjóalmenningi
almenningiheimilað
heimilaðaðaðbeita
beitaalmenning
almenningþáþáfimm
fimmmánuði
mánuðisem
semhann
hannannars
annarsátti
áttiaðað
liggja
liggjaónýttur
ónýtturenenum
umslíkt
slíktererekki
ekkigetið
getiðí íJónsbók.
Jónsbók.Enn
Ennfremur
fremurvar
vartekið
tekiðfram
framaðaðhver
hver
sem
semvildi
vildimætti
mættigera
gerasel
selí íalmenningi,
almenningi,enenþað
þaðvar
varbannað
bannaðí íafréttum,
afréttum,ogogöllum
öllumvar
var
heimilt
heimilt aðaðnýta
nýtasér
sérreka
rekaí í almenningi,
almenningi,hvort
hvort heldur
heldur var
varviður
viðureða
eða hvalur,
hvalur,svo
svo
116
116
framarlega
framarlegasem
semhann
hannhafði
hafðiekki
ekkiáður
áðurverið
veriðöðrum
öðrummerktur.
merktur.
Í Ítilskipun
tilskipunum
umsveitarstjórn
sveitarstjórn4.4.maí
maí1872,
1872,39.
39.gr.,
gr.,var
varsvo
svofyrir
fyrirmælt
mæltaðaðsýslusýslunefnd
nefndskyldi
skyldisemja
semjareglugerðir
reglugerðirum
umnotkun
notkunafrétta,
afrétta,fjallskil,
fjallskil,fjárheimtur
fjárheimturo.fl.
o.fl.Fóru
Fóru
sýslunefndir
sýslunefndireftir
eftirþað
þaðaðaðsemja
semjafjallskilareglugerðir.
fjallskilareglugerðir.Voru
Voruí ífjallskilareglugerðunum
fjallskilareglugerðunum
sett
settítarleg
ítarlegákvæði
ákvæðium
umþessi
þessiefni
efniererbyggðu
byggðuaðaðmestu
mestuá áákvæðum
ákvæðumJónsbókar.
Jónsbókar.Í Í
mörgum
mörgumtilvikum
tilvikumvoru
voruákvæði
ákvæðiþessara
þessarareglugerða
reglugerðamisvísandi
misvísandiogogí íöðrum
öðrumtilvikum
tilvikum
stönguðust
stönguðustþau
þaubeinlínis
beinlínisá ávið
viðgildandi
gildandirétt.
rétt.Af
Affjallskilareglugerðum
fjallskilareglugerðumverða
verðaekki
ekki
dregnar
dregnaralmennar
almennarályktanir
ályktanirum
umþað
þaðefni
efnisem
semhér
hérerertiltilúrlausnar,
úrlausnar,eneneinstaka
einstakareglureglugerð,
gerð,sett
settmeð
meðstoð
stoðí ítilskipuninni
tilskipuninnifrá
frá1872
1872eða
eðasíðari
síðarilöggjöf,
löggjöf,getur
geturvissulega
vissulegaskipt
skipt
máli
máliaðaðþví
þvíerertekur
tekurtiltilmats
matseinstakra
einstakrasvæða.
svæða.
Um
Umafréttamálefni
afréttamálefniogogfjallskil
fjallskilvoru
vorufyrst
fyrstsett
settheildarlög
heildarlöghér
hérá álandi
landiárið
árið1969,
1969,
lög
lögnr.
nr.42/1969,
42/1969,um
umafréttamálefni,
afréttamálefni,fjallskil
fjallskilo.fl.
o.fl.Voru
Voruþau
þaulög
lögsíðar
síðarendurútgefin
endurútgefinmeð
með
áorðnum
áorðnumbreytingum
breytingumsem
semnúgildandi
núgildandilög
lögnr.
nr.6/1986.
6/1986.Það
Þaðvar
varþannig
þannigfyrst
fyrstmeð
meðlöggjöf
löggjöf
þessari
þessari sem
sem hin
hin dreifðu
dreifðu ákvæði
ákvæði í í landsleigubálki
landsleigubálki Jónsbókar
Jónsbókar ogog réttarbót
réttarbót Eiríks
Eiríks

115115

Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.8.8.b.b.Reykjavík
Reykjavík1906-1913.
1906-1913.S.S.149.
149.
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.193-194
193-194(59.
(59.k.k.llb.).
llb.).Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.369
369(74.
(74.k.k.lbþ.).
lbþ.).

116116
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189
235
konungs
konungsfrá
frá1294
1294voru
voruleyst
leystafafhólmi.
hólmi.Ákvæði
Ákvæðigildandi
gildandilaga
lagataka
takaí íýmsu
ýmsumið
miðafaf
reglum
reglumeldri
eldrilöggjafar.
löggjafar.
EfEflitið
litiðerertiltilhelstu
helstufyrirmæla
fyrirmælagildandi
gildandilaga
lagaererljóst
ljóstþegar
þegarafaf3.3.ogog4.4.gr.
gr.laganna
laganna
aðaðfyrirmæli
fyrirmæliþeirra
þeirrataka
takaaðaðmeira
meiraeða
eðaminna
minnaleyti
leytitiltilafrétta,
afrétta,annarra
annarrasameiginlegra
sameiginlegra
sumarbeitilanda
sumarbeitilandaogogheimalanda.
heimalanda.Skulu
Skulunánari
nánarifyrirmæli
fyrirmælisett
settí fjallskilasamþykktir
í fjallskilasamþykktirfyrir
fyrir
einstök
einstöksvæði,
svæði,sbr.
sbr.3.3.gr.
gr.Í Í4.4.gr.
gr.ererskilgreint
skilgreintþað
þaðland
landsem
semfjallskil
fjallskiltaka
takatiltilogogþað
það
greint
greintí íannars
annarsvegar
vegarafrétti
afréttiogoghins
hinsvegar
vegarheimalönd.
heimalönd.Samkvæmt
Samkvæmtlögunum
lögunumererstjórn
stjórn
afréttamálefna
afréttamálefnaogogfjallskila
fjallskilaí íhöndum
höndumhéraðsnefndar.
héraðsnefndar.Í ÍII.II.kafla
kaflalaganna
lagannaererfjallað
fjallaðum
um
afrétti
afrétti ogog notkun
notkun þeirra
þeirra ogog þáþá greint
greint á á milli
milli sameiginlegra
sameiginlegra afrétta
afrétta hreppa
hreppa eða
eða
upprekstrarfélaga,
upprekstrarfélaga,sbr.
sbr.7.7.gr.,
gr.,afréttarlanda,
afréttarlanda,sem
semliggur
liggurundir
undireinstaka
einstakajörð
jörðeða
eðastofnun,
stofnun,
sbr.
sbr.8.8.gr.,
gr.,ogogloks
loksbeitilanda
beitilandaeinstakra
einstakrajarða
jarðasem
semnotað
notaðsésésameiginlega
sameiginlegatiltilbeitar
beitarmeð
með
líkum
líkumhætti
hættiogogafréttir,
afréttir,sbr.
sbr.12.
12.gr.,
gr.,ogogskuli
skulireglum
reglumlaganna
lagannaum
umafrétti
afréttibeitt
beittum
umþau
þau
svæði
svæðieftir
eftirþví
þvísem
semvið
viðgeti
getiátt.
átt.Í ÍV.V.kafla
kaflalaganna
lagannaeru
erusíðan
síðanfyrirmæli
fyrirmælium
umgöngur
göngurogog
réttir,
réttir,í íVI.
VI.kafla
kaflaererfjallað
fjallaðum
umsmölun
smölunheimalanda
heimalandaeftir
eftirréttir
réttirogogí íVII.
VII.kafla
kaflaererfjallað
fjallað
um
umeftirleitir
eftirleitirogogöræfaleitir.
öræfaleitir.
Í Ímeginatriðum
meginatriðummá
mágreina
greinalagareglur
lagareglurþessar
þessará áþann
þannveg
vegaðaðþar
þarererí ífyrsta
fyrstalagi
lagi
fjallað
fjallaðum
umnotkun
notkunafrétta
afréttaogogrétt
rétttiltilþeirra
þeirranota.
nota.Í Íannan
annanstað
staðerersíðan
síðanfjallað
fjallaðum
um
smölun
smölunafréttanna
afréttannaogogfyrirkomulag
fyrirkomulagsmölunar
smölunarsem
semogogskiptingu
skiptinguþess
þesssameiginlega
sameiginlega
kostnaðar
kostnaðarsem
semafafhlýst
hlýstogogfalla
fallaí íþann
þannflokk
flokklönd
löndþeirra
þeirraeinstöku
einstökujarða
jarðasem
semfjallað
fjallaðerer
um
umí í12.
12.gr.
gr.laganna.
laganna.Allt
Alltaðaðeinu
einuererí ílögunum,
lögunum,sbr.
sbr.einkum
einkumákvæði
ákvæðiV.V.ogogVI.
VI.kafla,
kafla,
fjölþætt
fjölþættákvæði
ákvæðisem
semtaka
takatiltilheimalanda
heimalandaeinstakra
einstakrajarða
jarðaogogkveða
kveðam.a.
m.a.á áum
umskyldu
skyldutiltil
vorsmölunar,
vorsmölunar,sbr.
sbr.36.
36.gr.,
gr.,skyldu
skyldujarðeiganda
jarðeigandatiltilsmölunar
smölunarheimlands
heimlandssamhliða
samhliðaleitum
leitum
á áafrétti,
afrétti,sbr.
sbr.39.
39.gr.,
gr.,skyldu
skyldutiltilsmölunar
smölunarheimalanda
heimalandaeftir
eftirréttir,
réttir,sbr.
sbr.52.
52.gr.
gr.o.s.frv.
o.s.frv.
Um
Umsmölun
smöluneyðijarða
eyðijarðaerersvo
svoákvæði
ákvæðií 41.
í 41.gr.
gr.laganna.
laganna.Að
Aðmeginstefnu
meginstefnutiltilererhins
hinsvegar
vegar
gert
gertráð
ráðfyrir
fyrirþví
þvíaðaðsmölun
smölunheimalands
heimalandsannist
annistjarðeigandinn
jarðeigandinnsjálfur
sjálfurogogberi
beriafafhenni
henni
allan
allankostnað.
kostnað.Sinni
Sinnieigandi
eigandiekki
ekkiþeirri
þeirriskyldu
skylduskal
skalhonum
honumgert
gertaðaðgreiða
greiðakostnað
kostnaðeftir
eftir
mati.
mati.Í Í2.2.mgr.
mgr.40.
40.gr.
gr.laganna
lagannaerersvo
svosérstök
sérstökregla
reglaþess
þessefnis
efnisaðaðheimilt
heimiltséséaðaðákveða
ákveðaí í
fjallskilasamþykkt
fjallskilasamþykktaðaðhaustsmölun
haustsmölunheimalanda
heimalandaverði
verðimetin
metintiltilaðalfjallskila,
aðalfjallskila,aðaðmeira
meira
eða
eðaminna
minnaleyti,
leyti,eftir
eftirþví
þvísem
semtiltilhagar
hagará áhverjum
hverjumstað.
stað.
ÞáÞámun
munnokkuð
nokkuðvíða
víðahátta
háttaþannig
þannigtiltilaðaðbændur
bændursammælist
sammælistum
umsmölun
smölunheimaheimalanda
landasinna
sinnaogogstanda
standasameiginlega
sameiginlegaaðaðsmölun
smöluní ílandi
landitveggja
tveggjaeða
eðafleiri
fleirijarða.
jarða.Slík
Slík
samvinna
samvinnaum
umsmölun
smölunfellur
fellurþóþóalla
allajafna
jafnaalgjörlega
algjörlegautan
utanþeirra
þeirralögbundnu
lögbundnufjallskila
fjallskila
sem
semum
umererfjallað
fjallaðí lögum
í lögumogogfjallskilasamþykkt.
fjallskilasamþykkt.
Af
Aföllu
ölluþessu
þessumá
másjá
sjáaðaðlöggjafinn
löggjafinnhefur
hefurum
umlangan
langanaldur
aldurmælt
mæltfyrir
fyrirum
um
skyldur
skyldurlandeigenda
landeigendatiltilaðaðsmala
smalajarðir
jarðirsínar,
sínar,sbr.
sbr.upphaflega
upphaflegafyrirmæli
fyrirmæli49.
49.kapítula
kapítula
landsleigubálks
landsleigubálksJónsbókar.
Jónsbókar.ÞáÞásýnist
sýnistlíka
líkabeinlínis
beinlínishafa
hafaverið
veriðgengið
gengiðútútfrá
fráþví
þvíaðaðland
land
einstakra
einstakrajarða
jarðasésénýtt
nýttsem
sembeitiland
beitilandmeð
meðsvipuðum
svipuðumhætti
hættiogogafréttir,
afréttir,jafnvel
jafnvelþannig
þannigaðað
viðkomandi
viðkomandilandsvæði
landsvæðiséséalfarið
alfariðtekið
tekiðundir
undirfjallskilaframkvæmd.
fjallskilaframkvæmd.Í Íslíkum
slíkumtilvikum
tilvikum
gefa
gefafjallskil
fjallskilþannig
þannigalls
allsenga
engavísbendingu
vísbendinguum
umeðli
eðlieignarhalds
eignarhaldsaðaðþví
þvílandi.
landi.
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Í Ídómum
dómumHæstaréttar
HæstaréttarÍslands
Íslandshefur
hefursvo
svosem
semfyrr
fyrrsegir
segirverið
veriðlitið
litiðtiltilþess
þessí í
nokkrum
nokkrumtilvikum
tilvikumhvernig
hvernigfjallskilum
fjallskilumhefur
hefurverið
veriðháttað
háttaðá álandsvæði
landsvæðiþví
þvísem
semþáþáerertiltil
eignarréttarlegrar
eignarréttarlegrarmeðferðar.
meðferðar.Í Íþessum
þessumdómum
dómumhefur
hefurekki
ekkiverið
veriðtalið
taliðsannað
sannaðaðaðum
um
beinan
beinaneignarrétt
eignarréttværi
væriaðaðræða
ræðaaðaðviðkomandi
viðkomandilandsvæði
landsvæðiogogsúsúniðurstaða
niðurstaðaþáþám.a.
m.a.
rökstudd
rökstuddmeð
meðvísan
vísantiltilþess
þessaðaðekki
ekkihafi
hafiverið
veriðsýnt
sýntfram
framá áeða
eðaí íljós
ljósleitt
leittaðaðmeð
með
viðkomandi
viðkomandiland
landhafi
hafiverið
veriðfarið
fariðsem
semeignarland
eignarlandvarðandi
varðandifjallskil.
fjallskil.Verður
Verðurekki
ekkiannað
annað
ráðið
ráðiðafafdómum
dómumþessum
þessumenenaðaðfjallskil
fjallskilgeti
getiútútafaffyrir
fyrirsig
sighaft
haftþýðingu
þýðinguum
umúrlausn
úrlausn
máls
málsenenverði
verðiþóþóekki
ekkiráðandi
ráðandium
umniðurstöðu.
niðurstöðu.Í Ídómum
dómumeru
eruvísbendingar
vísbendingarfremur
fremurí íþáþá
áttáttaðaðframkvæmd
framkvæmdfjallskila
fjallskilagæti
gætihugsanlega
hugsanlegastutt
stutteignartilkall
eignartilkallenenaðaðeignarréttur
eignarréttursem
sem
talin
talinverður
verðursannaður
sannaðurá ágrundvelli
grundvelliannarra
annarragagna
gagnaverði
verðivefengdur
vefengdurá ágrundvelli
grundvelliþess
þess
hvernig
hvernigframkvæmd
framkvæmdfjallskila
fjallskilahefur
hefurverið
veriðháttað.
háttað.
Í Íljósi
ljósialls
allsþessa
þessaererþað
þaðmat
matóbyggðanefndar
óbyggðanefndaraðaðekki
ekkiverði
verðidregnar
dregnarvíðtækar
víðtækar
ályktanir
ályktanirum
umeignarrétt
eignarréttaðaðlandi
landiafafupplýsingum
upplýsingumum
umframkvæmd
framkvæmdfjallskila
fjallskilaaðaðfornu
fornuogog
nýju.
nýju.Skiptir
Skiptirþar
þarauðvitað
auðvitaðmestu
mestumáli
málisúsústaðreynd
staðreyndaðaðlengst
lengstafafhefur
hefursmölun
smölunheimheimlanda,
landa,þ.e.
þ.e.lands
landseinstakra
einstakrajarða,
jarða,ekki
ekkieinungis
einungisverið
veriðháð
háðlögbundnum
lögbundnumskyldum
skyldumogog
kvöðum
kvöðumum
umskyldur
skyldurtiltilsmölunar,
smölunar,heldur
heldurhefur
hefurþví
þvíjafnframt
jafnframtverið
veriðþannig
þannigháttað
háttaðaðað
lönd
löndeinstakra
einstakrajarða
jarðahafa
hafaverið
veriðnýtt
nýttmeð
meðsambærilegum
sambærilegumhætti
hættiogogafréttir
afréttirogogþáþáfallið
falliðí í
einu
einuogogöllu
ölluundir
undirviðkomandi
viðkomandifjallskilaframkvæmd.
fjallskilaframkvæmd.Eftir
Eftirsem
semáður
áðurhafa
hafaslík
slíklandlandsvæði
svæðiekki
ekkiverið
veriðtalin
talinfalla
fallaí íflokk
flokkafrétta,
afrétta,þau
þauóumdeilt
óumdeiltlegið
legiðinnan
innanlandamerkja
landamerkja
viðkomandi
viðkomandijarðar
jarðarogogeftir
eftiratvikum
atvikumenginn
enginnágreiningur
ágreiningurverið
veriðuppi
uppium
umeignarrétt
eignarréttaðað
þeim.
þeim.Þannig
Þanniggetur
geturbæði
bæðiháttað
háttaðsvo
svotiltilaðaðmeð
meðöllu
ölluskorti
skortiá áupplýsingar
upplýsingarum
umfjallskilafjallskilaframkvæmd
framkvæmdog/eða
og/eðasmölun
smöluná áviðkomandi
viðkomandilandsvæði
landsvæðieða
eðaaðaðforsendur
forsendurséu
séumeð
með
einhverju
einhverjuþví
þvísérstaka
sérstakamóti
mótisem
semnúnúhefur
hefurverið
veriðgerð
gerðgrein
greinfyrir.
fyrir.Hvað
Hvaðsem
semþessu
þessulíður
líður
verður
verðurþóþóekki
ekkiútilokað
útilokaðfyrirfram
fyrirframaðaðupplýsingar
upplýsingarí íþessa
þessaveru
verugeti
getihaft
hafteitthvert
eitthvertvægi
vægi
við
viðeignarréttarlegt
eignarréttarlegtmat.
mat.Það
Þaðþarfnast
þarfnastþáþásérstakrar
sérstakrarskoðunar
skoðunarí íhverju
hverjueinstöku
einstökutilviki
tilviki
þar
þarsem
semglöggar
glöggarupplýsingar
upplýsingarum
umtilhögun
tilhögunogogforsendur
forsendurfjallskila
fjallskilaliggja
liggjaá áannað
annaðborð
borð
fyrir.
fyrir.
4.8.
4.8. Ítök
Ítök
Í Ííslenskum
íslenskumrétti
réttihafa
hafaítök
ítökeða
eðaítaksréttindi
ítaksréttindiverið
veriðskilgreind
skilgreindsem
semréttindi
réttindiererveiti
veiti
rétthafa
rétthafatiltekin
tiltekinþröng
þröngumráð
umráðogogtakmörkuð
takmörkuðnot
notfasteignar
fasteignarsem
semererí íeigu
eiguogogumráðum
umráðum
117
117
annars
annarseða
eðaannarra
annarraaðila.
aðila.
Réttindi
Réttindiafafþessum
þessumtoga
togaeiga
eigasér
sérlanga
langasögu
söguhér
hérá álandi
landiogog
verður
verðurfyrst
fyrstvikið
vikiðaðaðþví
þvíhvað
hvaðráða
ráðamegi
megiafafeldri
eldrirétti
réttium
umítök
ítökogoginntak
inntakítaksréttinda.
ítaksréttinda.
Í Ílögbókunum
lögbókunumGrágás
GrágásogogJónsbók
Jónsbókererhugtakið
hugtakiðítak
ítakekki
ekkiskilgreint
skilgreintsérstaklega,
sérstaklega,
enenafafeinstökum
einstökumákvæðum
ákvæðummá
máráða
ráðaí ímerkingu
merkinguþess.
þess.Í Ílandabrigðisþætti
landabrigðisþættiGrágásar
Grágásarerer
fjallað
fjallaðum
umþær
þærréttarathafnir
réttarathafnirsem
semfram
framáttu
áttuaðaðfara
faraþegar
þegarmaður
maðurvildi
vildibrigða
brigðaöðrum
öðrum
land.
land.Þar
Þarsegir
segirm.a.
m.a.aðaðbrigðandi
brigðandiskyldi
skyldikveðja
kveðjasér
sérkviðar
kviðar(væntanlega
(væntanlegabúakviðar)
búakviðar)tiltil

117117

Þorgeir
ÞorgeirÖrlygsson,
Örlygsson,1998:
1998:Kaflar
Kaflarúrúreignarétti
eignaréttiI. I.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.2828(hdr.).
(hdr.).Gaukur
GaukurJörundsson,
Jörundsson,1982198283:
83:Eignaréttur
EignarétturI, I,s.s.6.6.Ólafur
ÓlafurLárusson,
Lárusson,1950:
1950:Eignaréttur
EignarétturI, I,s.s.13.
13.
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237
237
191
237
aðaðganga
gangaúrúrskugga
skuggaum
umhvort
hvortunnt
unntværi
væriaðaðselja
seljaleiguból
leiguból„eða
„eðaítök
ítökí íannarra
annarramanna
manna
118
118
löndum“
löndum“áður
áðurenentiltilþess
þesskæmi
kæmiaðaðaðalbólið
aðalbóliðværi
væriselt.
selt.
Kaflinn
Kaflinnum
umlandamerki
landamerkiogoglagakaup
lagakaupí íJónsbók
Jónsbók(6.
(6.k.k.landsbrigðabálks)
landsbrigðabálks)hefst
hefstá á
þessa
þessaleið:
leið:
Nú
Núvill
villmaðr
maðrselja
seljaland
landsitt
sittvið
viðverði,
verði,þáþáskulu
skuluþeir
þeirkveða
kveðaá áum
ummerki
merkimeð
meðsér,
sér,
um
umland
landokokskóga
skógaokokengjar
engjarokokreka,
reka,veiðar
veiðarokokafréttu
afréttuefeferu,
eru,okokallra
allragða
gða
skulu
skuluþeir
þeirgeta
getaþeira,
þeira,ererþví
þvílandi
landieigu
eiguatatfylgja,
fylgja,þóþóatatþat
þatséséí nnur
í nnurlnd,
lnd,eða
eða
aðrir
aðrirmenn
menneigi
eigiþanneg
þannegítk;
ítk;síðan
síðanskulu
skuluþeir
þeirtakaz
takazí íhendr
hendrokokkaupa
kaupameð
með
119
119
váttum
váttumtveim
tveimeða
eðafleirum.
fleirum.

Annars
Annarsstaðar
staðarí ílögbókinni
lögbókinnierernánar
nánarrætt
rættum
umsams
samskonar
konarréttindi
réttindiánánþess
þessþóþóaðað
tekið
tekiðséséfram
framaðaðum
umítök
ítökséséaðaðræða.
ræða.Þannig
Þannigererfjallað
fjallaðum
umskóg,
skóg,beituteig,
beituteig,fjöru,
fjöru,veiði
veiði
ogogengi
engií íannars
annarsjörðu
jörðuenensíður
síðureða
eðajafnvel
jafnvelekki
ekkinotuð
notuðorðin
orðinskógar-,
skógar-,beitar-,
beitar-,fjöru-,
fjöru-,
120
120
Ákvæði
Ákvæðilögbókanna
lögbókannaleiðir
leiðirþví
þvítiltilþeirrar
þeirrarniðurstöðu
niðurstöðuaðaðítak
ítaksésé
veiðiveiði-ogogengjaítak.
engjaítak.
121
121
fær það
það vel
vel samrýmst
samrýmst hinni
hinni
„réttur
„réttur tiltil ákveðinna
ákveðinna nytja
nytja á á landi
landi annars“,
annars“, ogog fær
lögfræðilegu
lögfræðileguskilgreiningu
skilgreininguhugtaksins
hugtaksinsnúnúá ádögum.
dögum.
Til
Tilítaka
ítakavar
varstofnað
stofnaðmeð
meðýmsum
ýmsumhætti.
hætti.Ítakaeign
Ítakaeignmun
munt.d.
t.d.hafa
hafaorðið
orðiðtiltilvið
við
122
122
Elstaskjallega
skjallegaheimildin
heimildinum
umítakaítakatímabundin
tímabundinlán
lánhlunninda,
hlunninda,kaup
kaupogogítakaskipti.
ítakaskipti. Elsta
123
123
Þar
Þar
eign
eignmun
munvera
veramáldagi
máldagiStafholtskirkju
Stafholtskirkjusem
semtalinn
talinnhefur
hefurverið
veriðfrá
frámiðri
miðri12.
12.öld.
öld.
erergreint
greintfrá
fráþví
þvíaðaðprestur
presturnokkur,
nokkur,Steini
SteiniÞorvarðsson,
Þorvarðsson,hafi
hafigefið
gefiðkirkjunni
kirkjunnim.a.
m.a.þrjá
þrjá
hluti
hlutilaxveiðar
laxveiðarí Þverá,
í Þverá,kerveiði
kerveiðií Norðurá
í Norðuráundir
undirfossi,
fossi,Engines
Enginesá áStröndum
Ströndumnorður
norður„ok
„ok
reki
reki með“
með“ ogogselför
selför í í Þverárdal
Þverárdal upp
upp frá
frá Kvíum.
Kvíum. Í Ímáldaganum
máldaganum erer lýst
lýst einum
einum
algengasta
algengastastofnunarhætti
stofnunarhættikirknaítaka
kirknaítakasem
semvar
vargjöf
gjöfí sáluhjálparskyni.
í sáluhjálparskyni.Þannig
Þannighefur
hefurfrá
frá
fyrstu
fyrstutíð
tíðbyggðar
byggðarhér
hérá álandi
landiverið
veriðstofnað
stofnaðtiltilítaka
ítakameð
meðbeinni
beinniyfirfærslu
yfirfærslueða
eða
afhendingu
afhendingutiltekinna
tiltekinnaréttinda.
réttinda.
Frá
Frá13.
13.öld
öldhafa
hafavarðveist
varðveistnokkrar
nokkrarskrár
skrárum
umítök,
ítök,einkum
einkumreka,
reka,m.a.
m.a.elsta
elstarekarekaskrá
skráSkálholtskirkju
Skálholtskirkjufrá
fráum
um1270.
1270.Bendir
Bendirþað
þaðtiltilþess
þessaðaðá áþeim
þeimtíma
tímahafi
hafiítök
ítökverið
verið
124
124
Ítökumfjölgaði
fjölgaði
orðin
orðineftirsótt
eftirsóttgæði
gæðisem
semekki
ekkisíst
sístkirkjulegar
kirkjulegarstofnanir
stofnanirsóttust
sóttusteftir.
eftir. Ítökum

118118

Sbr.
Sbr.Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.288.
288.
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.124.
124.Sambærilegur
Sambærilegurkafli
kafliererí Grágás
í Grágás(1992,
(1992,s.s.290)
290)ánánþess
þessaðaðorðið
orðiðítak
ítakséséþar
þar
notað.
notað.
120120
Sbr.
Sbr.Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.296,
296,321,
321,329.
329.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.147-148,
147-148,150.
150.
121121
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.537.
537.Sbr.
Sbr.Magnús
MagnúsMár
MárLárusson,
Lárusson,1981:
1981:„Jordejendom.
„Jordejendom.Island.“
Island.“Kulturhistorisk
Kulturhistorisk
leksikon
leksikonfor
fornordisk
nordiskmiddelalder.
middelalder.7.7.b.b.Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.D.D.671.
671.
122122
Páll
PállSigurðsson,
Sigurðsson,1992:
1992:„Kirknaítök.
„Kirknaítök.Saga
Sagaþeirra
þeirraogogréttarþróun.“
réttarþróun.“Svipmyndir
Svipmyndirúrúrréttarsögu.
réttarsögu.Þættir
Þættir
um
umland
landogogsögu
söguí ljósi
í ljósilaga
lagaogogréttarframkvæmdar.
réttarframkvæmdar.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.277.
277.
123123
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.1.1.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1857-76.
1857-76.S.S.178-180.
178-180.Sbr.
Sbr.Páll
PállSigurðsson
Sigurðsson1992,
1992,s.s.
279.
279.
124124
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn
fornbréfasafn1,1,s.s.67-76.
67-76.Tímasetning
Tímasetningrekaskrárinnar
rekaskrárinnarererekki
ekkiörugg.
örugg.Sbr.
Sbr.einnig
einnigsama
samarit,rit,s.s.
4,4,246-248
246-248(ítakaskrá
(ítakaskráViðeyjarklausturs
Viðeyjarklausturs[1284]),
[1284]),248-251
248-251(reka(reka-ogoglandamerkjaskrá
landamerkjaskráÞingeyraklausturs
Þingeyraklausturs
[1285]).
[1285]).
119119
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192
238

238
238

síðan
síðanjafnt
jafntogogþétt,
þétt,ogogí íbyrjun
byrjun18.
18.aldar,
aldar,þegar
þegarJarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
Páls
125
125
Vídalíns
Vídalínsvar
vartekin
tekinsaman,
saman,hafði
hafðimyndast
myndastþéttriðið
þéttriðiðnet
netítaka
ítakaum
umland
landallt.
allt.
Ljóst
Ljóstereraðaðítakaeign
ítakaeignskipti
skiptií ímargar
margaraldir
aldirverulegu
verulegumáli
málifyrir
fyrirafkomu
afkomulandslandsmanna
mannaogogmun
munaðaðeinhverju
einhverjuleyti
leytihafa
hafastuðlað
stuðlaðaðaðjafnari
jafnaridreifingu
dreifingulandgæða.
landgæða.ÁÁ
sumum
sumumstöðum
stöðumá álandinu
landinuhagaði
hagaðiþannig
þannigtiltilaðaðjörð
jörðsem
semekki
ekkiátti
áttimikilvæg
mikilvæghlunnindi
hlunnindi
eins
einsogogupprekstrarland,
upprekstrarland,skóg
skógeða
eðafjörunytjar
fjörunytjareða
eðagat
gatekki
ekkinýtt
nýttþau
þauí íeigin
eiginlandi
landivegna
vegna
staðhátta
staðháttafékk
fékkþau
þausem
semítök
ítökí öðru
í öðrulandi.
landi.Nefna
Nefnamá
másem
semdæmi
dæmiaðaðí íÞórisdal
Þórisdalí íLóni
Lóniáttu
áttu
nokkrar
nokkrarjarðir
jarðirskógarítak.
skógarítak.Ein
Einþeirra
þeirravar
varEfri-Fjörður
Efri-Fjörðurí íLóni.
Lóni.Hún
Húnátti
áttiskógarítak
skógarítakí í
Skálahvömmum
Skálahvömmum í í Þórisdal
Þórisdal eða
eða Laxárdal,
Laxárdal, enen í í staðinn
staðinn var
var heimilað
heimilað útræði
útræði frá
frá
126
126
Slík
Slíkítakaskipti
ítakaskiptimunu
munuvíðar
víðarhafa
hafatíðkast,
tíðkast,ekki
ekkisíst
sístá á
Klifunum
Klifunum(Þorgeirsstaðaklif).
(Þorgeirsstaðaklif).
þeim
þeimsvæðum
svæðumþar
þarsem
semútræði
útræðivar
vargott.
gott.Hraunskarð
Hraunskarðundir
undirJökli
Jökliátti
áttit.d.
t.d.„frí
„fríkolatak
kolatakí í
Hrísaskóg
Hrísaskógogograptvidahögg
raptvidahöggí íjördunne
jördunnetiltilupheldis“
upheldis“í ístaðinn
staðinnfyrir
fyriruppsátur
uppsáturogog„ítaks„ítaks127
127
Annars
Annarsstaðar
staðarþar
þarsem
semekki
ekkivar
varum
umítök
ítökeða
eðaítakaskipti
ítakaskiptiaðað
búðir“
búðir“í Hraunskarðsjörð.
í Hraunskarðsjörð.
128
128
ræða
ræðavar
varvenjulega
venjulegagreitt
greittákveðið
ákveðiðgjald
gjaldfyrir
fyrirútræðið,
útræðið,svonefndur
svonefndurvertollur.
vertollur.
Mörg
Mörg ítök
ítök gengu
gengu smám
smám saman
saman úrúr sér
sér ýmist
ýmist afaf völdum
völdum eyðingarafla
eyðingarafla
náttúrunnar,
náttúrunnar,ofnýtingar
ofnýtingareða
eðavegna
vegnabreyttra
breyttrabúskaparhátta
búskaparháttaogogurðu
urðuþví
þvíekki
ekkiannað
annaðenen
129
129
Ummiðbik
miðbiknýnýinntakslaus
inntakslausréttur
réttursem
semsetti
settiákveðnar
ákveðnarhömlur
hömlurá áeignarrétt
eignarréttfasteigna.
fasteigna. Um
liðinnar
liðinnaraldar
aldarvar
varþví
þvísvo
svokomið
komiðaðaðfjölmörg
fjölmörgþeirra
þeirraítaka
ítakasem
semá ájörðum
jörðumhvíldu
hvíldukomu
komu
ítakshafanum
ítakshafanumaðaðlitlu
litlusem
semengu
engugagni
gagniauk
aukþess
þesssem
semýmis
ýmisþeirra
þeirravirtist
virtistaugljóslega
augljóslega
hagkvæmara
hagkvæmaraaðaðnýta
nýtasamhliða
samhliðanýtingu
nýtinguá áviðkomandi
viðkomandijörð.
jörð.Lagasetning
Lagasetningfrá
fráþeim
þeimtíma
tíma
ber
berskýran
skýranvott
vottum
umþáþástefnu
stefnulöggjafans
löggjafansaðaðtryggja
tryggjaþað,
það,aðaðeðlileg
eðlileggæði
gæðifasteigna
fasteignafylgi
fylgi
130
130
Þaðvar
vareinkum
einkumgert
gertmeð
með
þeim
þeimsjálfum
sjálfumogogséu
séunytjuð
nytjuðí ísambandi
sambandivið
viðnotkun
notkunþeirra.
þeirra. Það
því
þvíaðaðbanna
bannaaðaðtiltekin
tiltekinhlunnindi,
hlunnindi,sem
semfasteign
fasteignfylgdu,
fylgdu,væru
værufrá
fráhenni
henniskilin
skilinauk
aukþess
þess
sem
semeigendum
eigendumfasteigna
fasteignasem
semítök
ítökhvíldu
hvílduá ávar
vargert
gertkleift
kleiftaðaðleysa
leysaþau
þauafafeignum
eignum
sínum
sínumgegn
gegnfjárgreiðslu.
fjárgreiðslu.Þannig
Þannigvar
vart.d.
t.d.lausn
lausnveiðiítaka
veiðiítakaí íám
ámogogvötnum
vötnumheimiluð
heimiluð
með
meðlögum
lögumnr.
nr.40/1942,
40/1942,sbr.
sbr.núnúlög
lögnr.
nr.76/1970
76/1970ogoglausn
lausnskógarítaka
skógarítakaafafjörðum
jörðummeð
með
lögum
lögumnr.
nr.100/1940,
100/1940,sbr.
sbr.núnúlög
lögnr.
nr.3/1955,
3/1955,sbr.
sbr.lög
lögnr.
nr.76/1984.
76/1984.ÞáÞáfjalla
fjallalög
lögnr.
nr.
13/1956
13/1956um
umsölu
sölukirkjuítaka.
kirkjuítaka.Veigamesti
Veigamestiþátturinn
þátturinní íþessari
þessariviðleitni
viðleitnilöggjafans
löggjafansvar
varþóþó
setning
setninglaga
laganr.
nr.113/1952
113/1952um
umlausn
lausnítaka
ítakaafafjörðum
jörðumenenþau
þautaka
takatiltilallra
allraítaka
ítakaí íjarðir
jarðir
annarra
annarraenenlaxlax-ogogsilungsveiðiítaka
silungsveiðiítakaí íám
ámogogvötnum
vötnumogogskógarítaka,
skógarítaka,sbr.
sbr.2.2.ogog3.3.gr.
gr.
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Sbr.
Sbr.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
PálsVídalíns.
Vídalíns.12.
12.b.b.(Atriðisorðaskrá),
(Atriðisorðaskrá),undir
undirafrétt,
afrétt,
beit/beitarítak,
beit/beitarítak, melaslægja/meltak,
melaslægja/meltak, lax/laxveiði,
lax/laxveiði, fugl/fuglatekja,
fugl/fuglatekja, eggjatak/eggjatekja/eggver,
eggjatak/eggjatekja/eggver,
skógur/skógarítak,
skógur/skógarítak,hrís/hrísrif/hrístak,
hrís/hrísrif/hrístak,torf,
torf,móskurður/mótak,
móskurður/mótak,engjatak/engjaítak,
engjatak/engjaítak,reki/rekaítak.
reki/rekaítak.
126126
Þetta
Þettakom
komfram
framí vitnisburði
í vitnisburðiVilhjálms
VilhjálmsGeirs
GeirsÞórhallssonar,
Þórhallssonar,eiganda
eigandaEfra-Fjarðar,
Efra-Fjarðar,við
viðskýrslutöku
skýrslutöku
9.9.
9.9.2002
2002í máli
í málinr.nr.5/2001
5/2001hjá
hjáóbyggðanefnd.
óbyggðanefnd.Sbr.
Sbr.einnig
einnigvitnisburð
vitnisburðÞorsteins
ÞorsteinsGeirssonar
Geirssonará áReyðará
Reyðará
við
viðsömu
sömuskýrslutöku.
skýrslutöku.
127127
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.3.3.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1896.
1896.S.S.141.
141.Fleiri
Fleiridæmi
dæmieru
eruum
umslík
slíkítakaskipti
ítakaskiptií í
þessari
þessariheimild
heimildsem
semtalin
talinererfráfráum
um1360.
1360.
128128
Sbr.
Sbr.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls12,
12,undir
undirnaust,
naust,uppsátur,
uppsátur,útræði,
útræði,verbúð,
verbúð,vertollur.
vertollur.
129129
Sbr.
Sbr.hugtakið
hugtakiðservitut
servitutí merkingunni
í merkingunniítak
ítakeða
eðaískylda.
ískylda.
130130
Þegar
Þegarum
ummiðja
miðja19.
19.öld
öldtók
tókaðaðgæta
gætaþeirrar
þeirrartilhneigingar
tilhneigingarlöggjafans
löggjafansaðaðsporna
spornavið
viðfrekari
frekaristofnun
stofnun
ítaka,
ítaka,sbr.
sbr.4.4.gr.gr.tilskipunar
tilskipunarum
umveiði
veiðiá áÍslandi
Íslandifráfrá20.
20.júní
júní1849.
1849.
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239
239
193
239
131
131
laganna.
laganna.
Með
Meðþeim
þeimvar
varsúsúskylda
skyldalögð
lögðá áþáþásem
semtöldu
töldusig
sigeiga
eigaslík
slíkítök
ítökaðaðlýsa
lýsaþeim
þeim
í ísamræmi
samræmivið
viðefni
efnilaganna.
laganna.Væri
Væriþað
þaðekki
ekkigert
gertféll
féllítakið
ítakiðúrúrgildi.
gildi.Lögin
Löginhafa
hafaenn
enn
fremur
fremuraðaðgeyma
geymareglur
reglurum
umþað
þaðhvernig
hvernigeigandi
eigandijarðar,
jarðar,sem
semítak
ítakererí,í,eldra
eldraenen2525ára,
ára,
getur
geturleyst
leystþað
þaðafafjörð
jörðsinni.
sinni.Þrátt
Þráttfyrir
fyrirþessa
þessaviðleitni
viðleitnilöggjafans
löggjafansererþóþóljóst
ljóstaðaðenn
enn
kunna
kunnaaðaðfinnast
finnastgild
gildítök
ítökhér
hérá álandi.
landi.
Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
teluraðaðtilvist
tilvistítaks
ítaksí ífasteign
fasteignbendi
bendifremur
fremurtiltilþess
þessaðaðsvæði
svæði
132
132
Þannig
Þannighafi
hafiréttur
réttur
það
þaðsem
semítakið
ítakiðererá áséséeða
eðahafi
hafieinhvern
einhverntíma
tímaverið
veriðeignarland.
eignarland.
yfir
yfirviðkomandi
viðkomandilandsvæði
landsvæðiverið
veriðnauðsynlegur
nauðsynlegurgrundvöllur
grundvöllurundir
undirstofnun
stofnunítaks
ítaksá áþví
því
ogogítakshafinn
ítakshafinnöðlast
öðlastrétt
réttsinn
sinninnan
innanmarka
markaþess
þessréttar
réttarsem
semhandhafi
handhafihinna
hinnabeinu
beinu
eignarréttinda
eignarréttindaátti.
átti.
Þrátt
Þráttfyrir
fyrirþetta
þettakunna
kunnaaðaðfinnast
finnastítök
ítökí ílandsvæðum
landsvæðumsem
semekki
ekkieru
eruundirorpin
undirorpin
beinum
beinumeignarrétti
eignarréttinúnúogogekki
ekkiunnt
unntaðaðsýna
sýnaóyggjandi
óyggjandifram
framá áaðaðhafi
hafinokkurn
nokkurntíman
tíman
verið
veriðþað.
það.Sem
Semdæmi
dæmium
umslíkt
slíktmá
mánefna
nefnaákvæði
ákvæðií ímáldögum
máldögumum
umtakmörkuð
takmörkuðréttindi
réttindi
kirknanna
kirknannaí íBiskupstungum
Biskupstungumá áBiskupstungnaafrétti.
Biskupstungnaafrétti.Þannig
Þannigsegir
segirí ímáldaga
máldagakirkjunnar
kirkjunnar
133
133
Hiðsama
samakemur
kemur
á áTorfastöðum
Torfastöðumfrá
frá1331
1331aðaðhún
húneigi
eigi„skógarteig
„skógarteigí íSandvatnshlíð“.
Sandvatnshlíð“. Hið
134
134
135
135
ogog Gíslamáldaga
Gíslamáldaga frá
frá 1570.
1570.
ÞáÞá segir
segir í í
fram
fram í í Vilkinsmáldaga
Vilkinsmáldaga frá
frá 1397
1397
136
136
Gíslamáldaga
Gíslamáldagaum
umkirkjuna
kirkjunaí Bræðratungu
í Bræðratunguaðaðhún
húneigi
eigi„Skógartungu
„Skógartunguundir
undirBláfelli“.
Bláfelli“.
Í Ímáli
málinr.
nr.4/2000,
4/2000,Biskupstungnaafréttur
Biskupstungnaafrétturogogefstu
efstulönd
löndí íBiskupstungnahreppi,
Biskupstungnahreppi,komst
komst
óbyggðanefnd
óbyggðanefndaðaðþeirri
þeirriniðurstöðu
niðurstöðuaðaðFramafréttur
FramafrétturBiskupstungna,
Biskupstungna,það
þaðlandsvæði
landsvæði
sem
semframangreind
framangreindréttindi
réttindikirknanna
kirknannanáðu
náðutil,
til,væri
væriþjóðlenda.
þjóðlenda.Nefndin
Nefndinútilokaði
útilokaðiþóþó
ekki
ekkiaðaðumrætt
umrættlandsvæði
landsvæðihefði
hefðieinhvern
einhverntíma
tímaverið
veriðundirorpið
undirorpiðbeinum
beinumeignarrétti
eignarréttienen
taldi
taldiumrædda
umræddamáldaga
máldagaeina
einaogogsér
sérekki
ekkiveita
veitanæga
nægasönnun
sönnuní íþeim
þeimefnum.
efnum.Í Íslíkum
slíkum
tilvikum
tilvikumkann
kannþóþóaðaðvera
veraum
umannars
annarskonar
konarréttindi
réttindiaðaðræða
ræðaenenítök
ítökí hinni
í hinnihefðbundnu
hefðbundnu
lögfræðilegu
lögfræðilegumerkingu
merkinguhugtaksins.
hugtaksins.

4.9.
4.9. Fjörur
Fjörurogogrekaeign
rekaeign
Eignarréttur
Eignarrétturaðaðfasteign
fasteignsem
semliggur
ligguraðaðsjó
sjónær
næreinnig
einnigtiltilfjörunnar
fjörunnarfram
framafafhenni,
henni,þ.e.
þ.e.
137
137
Undiryfirborði
yfirborði
svæðisins
svæðisinsá ámilli
millistórstraumsflóðmáls
stórstraumsflóðmálsogogstórstraumsfjörumáls.
stórstraumsfjörumáls. Undir
131131

Í 1.
Í 1.gr.gr.laga
laganr.nr.113/1952
113/1952segir
segiraðaðítak
ítakmerki
merkií lögunum
í lögunumhvers
hverskonar
konarafnot
afnotfasteignar,
fasteignar,sem
semeigi
eigiséu
séu
samfara
samfaravörslum
vörslumhennar
hennareða
eðaþess
þesshluta
hlutahennar,
hennar,sem
semafnotin
afnotintaki
takitil,til,enda
endaséséréttur
rétturtiltilafnotanna
afnotannabyggður
byggður
á áheimild
heimildeinkaréttareðlis.
einkaréttareðlis.Í Ígreinargerð
greinargerðmeð
meðfrumvarpi
frumvarpiþví
þvísem
semvarð
varðaðaðumræddum
umræddumlögum
lögumsegir
segirí í
athugasemdum
athugasemdumaðaðfylgt
fylgtséséhinni
hinnivenjulegu
venjulegufræðilegu
fræðileguskýringu
skýringuá áþví
þvíhvað
hvaðítak
ítaksé.sé.
132132
Í greinargerð
Í greinargerðmeð
meðfrumvarpi
frumvarpiþví
þvísem
semvarð
varðaðaðlögum
lögumnr.nr.113/1952
113/1952ererí athugasemdum
í athugasemdumtekið
tekiðfram
framaðað
lögin
lögintaki
takiekki
ekkitiltilítaka
ítakaí kaupstaðarlóðir
í kaupstaðarlóðireða
eðaí afrétti,
í afrétti,sem
semsveitarfélög
sveitarfélögeiga.
eiga.Í lögunum
Í lögunumererþannig
þanniggert
gert
ráð
ráðfyrir
fyrirþví
þvíaðaðunnt
unntséséeða
eðahafi
hafiverið
veriðaðaðstofna
stofnatiltilítaka
ítakaí íafréttarlöndum.
afréttarlöndum.Með
Meðhliðsjón
hliðsjónafafhinni
hinni
almennu
almennulögfræðilegu
lögfræðileguskilgreiningu
skilgreininguá áhugtakinu
hugtakinuítak
ítakverður
verðurþóþóaðaðætla
ætlaaðaðmeð
meðþví
þvíséséáttáttvið
við
afréttarlönd
afréttarlöndsem
semundirorpin
undirorpineru
erubeinum
beinumeignarrétti
eignarréttieða
eðahafi
hafiverið
veriðþað
þaðá áþeim
þeimtíma
tímaþegar
þegartiltilítaksins
ítaksinsvar
var
stofnað.
stofnað.
133133
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn
fornbréfasafn2,2,s.s.669.
669.
134134
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn
fornbréfasafn4,4,s.s.49.
49.
135135
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn
fornbréfasafn15,
15,s.s.647.
647.
136136
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn
fornbréfasafn15,
15,s.s.648.
648.
137137
Ólafur
ÓlafurLárusson,
Lárusson,1950:
1950:Eignaréttur
EignarétturI, I,s.s.45.
45.Gaukur
GaukurJörundsson,
Jörundsson,1982-83:
1982-83:Eignaréttur
EignarétturI, I,s.s. 37.
37.
Þorgeir
ÞorgeirÖrlygsson,
Örlygsson,1998:
1998:Kaflar
Kaflarúrúreignarétti
eignaréttiI, I,s.s.57.
57.
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240
240

194
240

sjávar
sjávartaka
takavið
viðsvokölluð
svokölluðnetlög,
netlög,sem
semí íýmsum
ýmsumlögum
lögumeru
eruskilgreind
skilgreindsem
semsjávarbotn
sjávarbotn
138
138
115
115metra
metraútútfrá
frástórstraumsfjörumáli
stórstraumsfjörumálilandareignar,
landareignar,sjá
sjánánar
nánarsíðar
síðarí íþessum
þessumkafla.
kafla.
Óumdeilt
Óumdeiltereraðaðnetlög
netlögfylgi
fylgisjávarjörðum
sjávarjörðumenenum
umhitt
hitthefur
hefurfremur
fremurverið
veriðágreiningur
ágreiningur
hvort
hvorteignarráð
eignarráðfasteignareiganda
fasteignareigandafeli
felií ísér
sérbeinan
beinaneignarrétt
eignarrétteða
eðaséu
séubundin
bundinvið
viðþau
þau
139
139
réttindi
réttindisem
semsérstaklega
sérstaklegaerermælt
mæltfyrir
fyrirum
umí einstökum
í einstökumlögum.
lögum.
Kemur
Kemurþáþátiltilskoðunar
skoðunarhver
hverhafi
hafiverið
veriðréttur
rétturlandeigandans
landeigandansí fjöru
í fjöruogognetlögum
netlögum
jarðar
jarðarsinnar.
sinnar.Þar
Þarverður
verðurhelst
helstlitið
litiðtiltilþeirra
þeirrafjörunytja
fjörunytjasem
semlengst
lengsthafa
hafaverið
veriðtiltilumumfjöllunar
fjöllunarí löggjöf
í löggjöfhér
hérá álandi,
landi,þ.e.
þ.e.reka
rekaogogveiði.
veiði.
Rekinn
Rekinnhefur
hefurverið
veriðhelsta
helstaverðmæti
verðmætifjörunnar.
fjörunnar.Elstu
Elstuákvæði
ákvæðilaga
lagaum
umreka
rekaeru
eruí í
Grágás.
Grágás.Þau
Þauvoru
vorusíðan
síðantekin
tekinupp
upplítið
lítiðbreytt
breyttí rekabálk
í rekabálkJónsbókar,
Jónsbókar,ogogerersásábálkur
bálkurenn
enn
í ígildi
gildiásamt
ásamtviðbótum
viðbótumum
umskotinn
skotinnhval
hvalogogskotmannshlut
skotmannshlutsem
semgefnar
gefnarvoru
voruútútí í
140
140
Meginreglanvar
varsúsúaðaðjarðeigandi
jarðeigandiátti
áttireka
rekafyrir
fyrir
konungsbréfum
konungsbréfum1778
1778ogog1779.
1779. Meginreglan
landi
landisínu.
sínu.Í ÍJónsbók
Jónsbókererreki
rekinánar
nánarskilgreindur
skilgreindurmeð
meðsvofelldum
svofelldumhætti:
hætti:„Hverr
„Hverrmaðr
maðrá á
reka
rekaallan
allanfyrir
fyrirsínu
sínulandi
landiviðar
viðarokokhvala,
hvala,sela
selaokokfiska,
fiska,fugla
fuglaogogþara,
þara,nema
nemaum
umsésé
141
141
Eignarrétturjarðeiganda
jarðeigandaá áviðarviðar-eða
eðahvalreka
hvalrekavar
varþóþóþví
þvíaðeins
aðeinshafinn
hafinn
frá
frákomit.“
komit.“ Eignarréttur
142
142
Allan
Allanreka
rekautan
utanrekarekayfir
yfirvafa
vafaaðaðhann
hannmerkti
merktisér
sérrekann
rekanneða
eðakæmi
kæmiböndum
böndumá áhann.
hann.
marka
markavar
varhverjum
hverjummanni
manniheimilt
heimiltaðaðflytja
flytjaaðaðlandi,
landi,marka
markasér
sérogogslá
sláeign
eignsinni
sinniá,á,enen
143
143
landeigandi
landeigandiskyldi
skyldieiga
eigaalla
allaaðra
aðraflutninga
flutningahvals
hvalsogogviðar.
viðar.
Sú
Súskýring
skýringhefur
hefurverið
veriðgefin
gefiná árekamarki
rekamarkiaðaðþað
þaðsésé„sá
„sáhluti
hlutifjöru
fjöruogoghafs
hafssem
sem
144
144
Lúðvík
LúðvíkKristjánsson
Kristjánssontaldi
taldihins
hinsvegar
vegar
bóndi
bóndieða
eðarekamaður
rekamaðurmá
mánýta
nýtaá áallan
allanreka“.
reka“.
145
145
ÍÍ
rekamark
rekamarkvera
verasömu
sömumerkingar
merkingarogogfjörumark
fjörumarkogogtákna
táknamerki
merkimilli
millideildra
deildrareka.
reka.
Staðarhólsbók
StaðarhólsbókGrágásar
Grágásarererrekamark
rekamarkvið
viðþað
þaðmiðað
miðað„að
„aðsjá
sjámundi
mundimega
megaþaðan
þaðanfisk
fiská á
146
146
Lýsing
LýsingKonungsbókar
Konungsbókará árekamarki
rekamarkierernokkru
nokkruítarlegri,
ítarlegri,
borði
borðiefefeigi
eigibæri
bæriland
landfyrir“.
fyrir“.
ogogererhún
húnsambærileg
sambærilegvið
viðskilgreiningu
skilgreininguJónsbókar
Jónsbókará áfiskhelgi:
fiskhelgi:
Maður
Maðurá áaðaðflytja
flytjavið
viðþann
þannererhann
hannfinnur
finnurá áfloti
flotifyrir
fyrirutan
utanþað
þaðererfisk
fisksér
sérafaf
borði,
borði,óflattan,
óflattan,fyrir
fyrirannars
annarsmanns
mannslandi.
landi.Það
Þaðskal
skalþorskur
þorskurvera,
vera,sásáskal
skalsvo
svo
mikill
mikill vera
vera aðað hann
hann sésé álnar
álnar í í öxarþærum
öxarþærum flattur
flattur [álnarbreiður
[álnarbreiður milli
milli
138138
Sjá
Sját.d.
t.d.3.3.mgr.
mgr.2.2.gr.gr.laga
lagaum
umrannsóknir
rannsóknirogognýtingu
nýtinguá áauðlindum
auðlindumí jörðu,
í jörðu,nr.nr.57/1998;
57/1998;1.1.gr.gr.laga
lagaum
um
vernd,
vernd,friðun
friðunogogveiðar
veiðará ávilltum
villtumfuglum
fuglumogogvilltum
villtumspendýrum,
spendýrum,nr.nr.64/1994;
64/1994;ogog1.1.gr.gr.laga
lagaum
umlaxlax-ogog
silungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.76/1970.
76/1970.
139139
ÍH
Í H1996
19962518
2518ogog2525
2525erertalinn
talinnvafi
vafium
umbeinan
beinaneignarrétt
eignarréttfasteignareiganda
fasteignareigandaí netlögum.
í netlögum.
140140
Sbr.
Sbr.opið
opiðbréf
bréfum
umrekatilkall
rekatilkallá áÍslandi
Íslandifráfrá4.4.maí
maí1778,
1778,5.5.gr.,
gr.,ogogkonungsbréf
konungsbréf(til
(tilstiftamtmanns)
stiftamtmanns)um
um
landshlut
landshlutafafflutningshvölum
flutningshvölumá áÍslandi
Íslandifráfrá23.
23.júní
júní1779,
1779,1.-2.
1.-2.gr.gr.
141141
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.194.
194.
142142
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.351-352.
351-352.Sbr.
Sbr.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.194-195.
194-195.
143143
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.353-354.
353-354.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.196-197.
196-197.ÁÁöðrum
öðrumstað
staðí Jónsbók
í Jónsbók(s.(s.203)
203)segir
segirþóþóaðað
þess
þesshvals
hvalssem
semfluttur
fluttursé,sé,eigi
eigiflytjendur
flytjendurþriðjung
þriðjungenenlandeigandi
landeiganditvo
tvohluti
hlutinema
nemaskot
skotfinnist
finnistí, í,þáþáeigi
eigi
skotmaður
skotmaðurþriðjung.
þriðjung.Þetta
Þettaákvæði
ákvæðivirðist
virðisteiga
eigasér
sérnokkra
nokkrasamsvörun
samsvöruní í71.
71.k.k.landabrigðisþáttar
landabrigðisþáttar
Grágásar
Grágásar(Grágás
(Grágás1992,
1992,s.s.365).
365).
144144
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.552.
552.Í Jónsbók
Í Jónsbókvirðist
virðisteinnig
einniggert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðrekamark
rekamarkgeti
getitekið
tekiðtiltilhafsvæðis
hafsvæðisútút
fyrir
fyrirnetlög,
netlög,sbr.
sbr.þetta
þettaorðalag:
orðalag:„Ef
„Efmaðr
maðrveiðir
veiðirhval
hvalí rekamarki,
í rekamarki,þar
þarererfisk
fisksér
sérá áborði
borðiokokfyrir
fyrirutan
utan
netlg,
netlg,þáþáá ásásáallan
allanererveiðir“
veiðir“(Jónsbók
(Jónsbók1904,
1904,s.s.206
206sbr.
sbr.einnig
einnigs.s.197).
197).
145145
Lúðvík
LúðvíkKristjánsson,
Kristjánsson,1980:
1980:Íslenzkir
Íslenzkirsjávarhættir.
sjávarhættir.1.1.b.b.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.219.
219.
146146
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.353
353(Staðarhólsbók).
(Staðarhólsbók).Skilgreining
SkilgreiningKonungsbókar
Konungsbókarererítarlegri
ítarlegri(sbr.
(sbr.Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.
353-354).
353-354).Samkvæmt
SamkvæmtJónsbók
Jónsbók1904
1904(s.(s.206)
206)var
varrekamark
rekamark„þar
„þarererfisk
fisksér
sérá áborði“.
borði“.
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241
241
195
241
þunnildisnefja].
þunnildisnefja].SáSáfiskur
fiskurheitir
heitirgildingur.
gildingur.ÁÁþví
þvíborði
borðiskal
skalsjá
sjáþann
þannfisk
fiskerertiltil
147
147
lands
landsveit,
veit,þaðan
þaðanúrúrfjöru
fjöruererfyrvir
fyrvir[fellur
[fellurút]
út]utast.
utast.

Fiskhelgi
Fiskhelgií íþessu
þessusamhengi
samhengitáknar
táknarsvæðið
svæðiðútútaðaðrekamörkum
rekamörkumsem
semaðaðsínu
sínuleyti
leyti
148
148
miðast
miðastvið
viðaðaðóflattur
óflatturþorskur
þorskurséséí sjónmáli
í sjónmálifrá
fráströndinni.
ströndinni.
Síðar,
Síðar,sennilega
sennilegasnemma
snemmaá á14.
14.öld,
öld,var
varkveðinn
kveðinnupp
uppsvofelldur
svofellduralþingisdómur
alþingisdómur
um
umrekamark
rekamarktiltillands:
lands:
Rekamarck
Rekamarcktiltillandz
landzsem
semleingst
leingstututfiarar.
fiarar.ogogflod
flodgeingur
geingurleingst
leingsti ilogne.
logne.þaþa
hvorke
hvorkeæser
æserbrim
brimnie
nievindur.
vindur.
Þad
Þadvar
varlogtekid
logtekidum
umrekamark
rekamarka aAuxararþijnge
Auxararþijngeafafbadum
badumlgmnnunum
lgmnnunumogog
allri
allri logriettunne
logriettunne a a dogum
dogum Häkonar
Häkonar kongz.
kongz. sem
sem væri
væri i i almennelegu
almennelegu
flædarmäle
flædarmäleþaþasiör
siörrædur
rædursier.
sier.Enn
Ennhvad
hvadhann
hannæser
æserbrim
brimedur
edurvindur.
vindur.edur
edur
kastar
kastaryfer
yferMälarkamp.
Mälarkamp.edur
edurerartanga.
erartanga.sososem
semi logbok
i logbokutvijsar.
utvijsar.edur
edura aland
land
upp.
upp.þar
þarsem
semsosovid
vidvijkur.
vijkur.þaþaeignast
eignastþad
þadlandeigande
landeigandehvort
hvortþad
þaderertrie
trieedur
edur
149
149
hvalur.
hvalur.

Hér
Hérvirðist
virðistlögrétta
lögréttaskilgreina
skilgreinaþað
þaðsem
semí ísíðari
síðarilöggjöf
löggjöferernefnt
nefntstórstraumsstórstraumsflóðmál.
flóðmál.
Algengt
Algengtvar
vará ámiðöldum
miðöldumogogsíðar
síðaraðaðfjara
fjarainnan
innanmerkja
merkjatiltekinnar
tiltekinnarjarðar
jarðarværi
væri
nýtt
nýttfrá
fráannarri
annarrijörð.
jörð.Eigandi
Eigandihinnar
hinnarsíðarnefndu
síðarnefndunefndist
nefndistþáþárekamaður
rekamaðureða
eðafjörufjörumaður,
maður,enenrétturinn
rétturinnvar
varþóþóbundinn
bundinnjörð
jörðhans
hansenenekki
ekkipersónu.
persónu.Landeigandi
Landeigandiogogfjörufjörumaður
maðurskiptu
skiptumeð
meðsér
sérfjörugögnum
fjörugögnumeftir
eftirákveðnum
ákveðnumreglum.
reglum.Um
Umþetta
þettasegir
segirí Jónsbók:
í Jónsbók:
EfEfmaðr
maðrkaupir
kaupirreka
rekaafaflandi
landimanns
mannsatatlgmáli
lgmáliréttu,
réttu,okokskilja
skiljaþeir
þeirþat
þateigi
eigi
gjørr
gjørrenensvá,
svá,þáþáá álandeigandi
landeigandiafaffjru
fjruþeiri
þeiriálnarlng
álnarlngkefli
keflillllokoksmæri,
smæri,enen
rekamaðr
rekamaðrá áþar
þarvið
viðallan
allanannan
annanútelgdan
útelgdanererþar
þarrekr
rekrupp,
upp,okoksvá
sváhvali
hvalialla
allaerer
þar
þarhlaupa
hlaupakvikir
kvikirá áland,
land,nema
nemamenn
mennvaldi,
valdi,ogogsvá
sváá áhann
hannþáþáhvali
hvaliererþar
þarrekr.
rekr.
SáSámaðr
maðrererland
landá,á,hann
hanná áþara
þaraallan
allanokokfugla
fuglaalla,
alla,sela
selaalla
allaokokrostunga,
rostunga,okok
svá
sváefefmaðr
maðrdrepr
dreprsel;
sel;hann
hanná áþar
þaratathafa
hafahnísur
hnísurokokháskerðinga,
háskerðinga,okokfiska
fiskaalla,
alla,
150
150
nema
nemaþar
þarreki
rekifleiri
fleirisenn
senná áland
landenen.v..v.[5],
[5],þáþáá árekamaðr.
rekamaðr.

Rekamaður
Rekamaður átti
átti einnig
einnig allan
allan ómerktan
ómerktan við
við ogog hval
hval sem
sem menn
menn fluttu
fluttu úrúr
151
151
þeirfylgdu
fylgduekki
ekkifestum
festumeins
einsogogskylt
skyltvar,
var,ogogaðaðauki
aukiallt
alltþað
þaðsem
sem
almenningi
almenningi , ,efefþeir
flaut
flautí ínetlögum.
netlögum.Landeigandi
Landeigandiátti
áttihins
hinsvegar
vegarveiði
veiðialla
allaí ínetlögum,
netlögum,flutninga
flutningahvals
hvalsogog
viðar
viðarogogallt
alltþað
þaðsem
semflaut
flaututan
utannetlaga
netlagaogogaðaðrekamörkum
rekamörkumogogaðrir
aðrirhöfðu
höfðuekki
ekkiáður
áður
152
152
Enn fremur
fremur skyldi
skyldi landeigandi
landeigandi enen ekki
ekki fjörumaður
fjörumaður (rekamaður)
(rekamaður)
eignað
eignað sér.
sér. Enn
varðveita
varðveitavogrek,
vogrek,þar
þartiltileigandi
eigandikæmi
kæmifram
frameneneignast
eignastella,
ella,ogogskotmannshlut
skotmannshlutogogfáfá
147147

Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.353-354.
353-354.Sbr.
Sbr.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.203
203ogog206
206(6.(6.ogog8.8.k.k.rekabálks).
rekabálks).
Sbr.
Sbr.Magnús
MagnúsMár
MárLárusson,
Lárusson,1981:
1981:„Hvalfangst“
„Hvalfangst“Kulturhistorisk
Kulturhistoriskleksikon
leksikonfor
fornordisk
nordiskmiddelalder.
middelalder.7.7.
Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.D.D.169.
169.
149149
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn
fornbréfasafn11,
11,s.s.1-2.
1-2.
150150
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.196-197.
196-197.
151151
Í Jónsbók
Í Jónsbókererlandeiganda
landeigandaeignaður
eignaðurallur
allurflutningur
flutningur(Jónsbók
(Jónsbók1904,
1904,s.s.197).
197).
152152
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.354-355,
354-355,365.
365.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.196-197.
196-197.Sambærilegt
Sambærilegtákvæði
ákvæðium
umrétt
réttrekamanns
rekamannstiltil
flutninga
flutningaúrúralmenningi
almenningiererekki
ekkií Jónsbók.
í Jónsbók.
148148
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242
242

196
242

153
153
ágóða
ágóðaafafogoghafa
hafaþriðjung
þriðjungafaföllum
öllumþeim
þeimhvölum
hvölum„er
„erfyrir
fyrirmönnum
mönnumhlaupa
hlaupaá áland“.
land“.
ÍÍ
heimildum
heimildumfrá
frámiðöldum
miðöldumeru
erueinnig
einnigmörg
mörgdæmi
dæmium
umaðaðrekinn
rekinnværi
væriekki
ekkimiðaður
miðaðurvið
við
ákveðið
ákveðiðsvæði
svæðiheldur
heldurtiltekið
tiltekiðmagn
magnafafviði
viðisem
sem ýmist
ýmistvar
varkallað
kallaðafdráttur
afdráttureða
eða
154
154
afreiðsla.
afreiðsla.
Af
Afþví
þvísem
semhér
hérhefur
hefurverið
veriðrakið
rakiðmá
máálykta
ályktaaðaðfjörueign
fjörueigní ílandi
landiannarrar
annarrarjarðar
jarðar
155
155
því
hafi
hafifyrst
fyrstogogsíðast
síðastverið
veriðítak
ítakenenekki
ekkifalið
faliðí ísér
séreignarrétt
eignarréttá álandinu
landinusjálfu.
sjálfu. Í Íþví
sambandi
sambandimá
mábenda
bendaá áþau
þauorð
orðHans
HansKuhn
Kuhnaðaðfjöruítök
fjöruítökséu
séuí elstu
í elstumáldögum
máldögumogogskrám
skrám
156
156
Hér
Hérverður
verðurþóþóaðaðhafa
hafaá áþann
þannfyrirvara
fyrirvaraaðaðrekarekaaðeins
aðeinskölluð
kölluðfjörur
fjörureða
eðarekafjörur.
rekafjörur.
manni
mannitilheyrði
tilheyrðiekki
ekkieinvörðungu
einvörðungufjaran
fjaraní ímerkingunni
merkingunnifjöruítak
fjöruítakheldur
heldureinnig
einnigrekarekagrunnurinn,
grunnurinn,enda
endamissti
misstihann
hannekki
ekkirétt
réttsinn
sinntiltilrekans
rekansþótt
þóttorpinn
orpinnværi
værisandi
sandieða
eða
157
157
Þegarþess
þesserergætt
gættaðaðfjörur
fjörur(reki)
(reki)voru
voruí ímörgum
mörgumtilvikum
tilvikumítak
ítakí ílandi
landi
grjóti.
grjóti. Þegar
annarra
annarraenenþeirra
þeirrasem
semáttu
átturekann,
rekann,þarf
þarfekki
ekkiaðaðkoma
komaá áóvart
óvartaðaðfjörumörk
fjörumörkogoglandalandamerki
merkijarða
jarðatiltilsjávar
sjávarfóru
fóruekki
ekkialltaf
alltafsaman
samaneins
einsogogt.d.
t.d.landamerkjabréf
landamerkjabréfjarða
jarðaí í
Öræfum
Öræfumvitna
vitnaum.
um.Samkvæmt
Samkvæmtlögum
lögumum
umlausn
lausnítaka
ítakaafafjörðum,
jörðum,nr.
nr.113/1952,
113/1952,féllu
féllu
önnur
önnurítök
ítökenenskógarítök
skógarítökogoglaxlax-ogogsilungsveiðiítök
silungsveiðiítökúrúrgildi
gildiværi
væriítaksrétti
ítaksréttiekki
ekkilýst
lýst
með
meðtilteknum
tilteknumhætti,
hætti,sjá
sjánánar
nánarí kafla
í kafla4.8.
4.8.
Í Ílögbókunum
lögbókunumerereinnig
einniggert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðfjörur
fjörurgeti
getiverið
veriðalmenningur
almenningurogog
158
158
Þarskyldu
skyldufjórðungsfjórðungsheimildir
heimildirum
umalmenninga
almenningavið
viðsjávarsíðuna
sjávarsíðunaeru
eruallnokkrar.
allnokkrar. Þar
menn
menneiga
eigareka
rekaallan
allannema
nemaþann
þannsem
semskot
skotvar
varí.í.ÞáÞáskyldu
skylduþeir
þeirmenn
mennvarðveita
varðveita„er
„er
159
159
Samkvæmt
Samkvæmtþessu
þessuvirðist
virðistekki
ekkigert
gertráð
ráðfyrir
fyrirþví
þvíaðaðalmenningsfjara
almenningsfjara
lönd
löndeigu
eigunæst“.
næst“.
160
160
séséítak
ítakí eignarlandi,
í eignarlandi,enendæmi
dæmium
umslíkt
slíktkunna
kunnaþóþóaðaðfinnast.
finnast.
Netlögum
Netlögummá
málíkja
líkjavið
við„fiskveiðilögsögu“
„fiskveiðilögsögu“sjávarjarða.
sjávarjarða.Þau
Þaueru
eruskilgreind
skilgreindá á
þessa
þessaleið
leiðí fornlögum:
í fornlögum:

Þar
Þareru
erunetlög
netlögutast
utastí ísæsæererselnet
selnetstendur
stendurgrunn,
grunn,tuttugu
tuttugumöskva
möskvadjúpt,
djúpt,afaf
landi
landieða
eðaafafskeri
skeriogogkomi
komiflár
flár[þ.e.
[þ.e.flotholt]
flotholt]upp
uppúrúrsjánum
sjánumaðaðfjöru
fjöruþáþáerer
þinur
þinur[þ.e.
[þ.e.teinn
teinná áneti]
neti]stendur
stendurgrunn.
grunn.En
Enfyrir
fyrirþað
þaðutan
utaná áhver
hveraðaðveiða
veiðaaðað
161
161
ósekju
ósekjuerervill.
vill.

153153

Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.354.
354.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.197,
197,201-203,
201-203,208-209.
208-209.
Lúðvík
LúðvíkKristjánsson
Kristjánsson1980,
1980,s.s.220.
220.Sjá
Sjáeinnig
einnigÍslenskt
Íslensktfornbréfasafn
fornbréfasafn3,3,s.s.56-57.
56-57.
155155
Sbr.
Sbr.einnig
einnighugtakið
hugtakiðítaksreki
ítaksrekium
umþann
þannreka
rekajarða
jarðaeða
eðahluta
hlutahans
hanssem
semgengið
gengiðhafði
hafðiundan
undanjörðinni
jörðinni
(Lúðvík
(LúðvíkKristjánsson
Kristjánsson1980,
1980,s.s.204).
204).
156156
Kuhn,
Kuhn, Hans,
Hans, 1943-1948:
1943-1948: „Hátúningamelur
„Hátúningamelur ogog Gnúpverjahreppur.“
Gnúpverjahreppur.“ Árbók
Árbók Hins
Hins íslenzka
íslenzka
fornleifafélags.
fornleifafélags.S.S.73.
73.Austfirðingar
Austfirðingarnota
notaorðið
orðiðsandur
sandurum
umþað
þaðsem
semSunnlendingar
Sunnlendingarkalla
kallafjöru
fjöru(Lúðvík
(Lúðvík
Kristjánsson
Kristjánsson1980,
1980,s.s.218).
218).
157157
Lúðvík
LúðvíkKristjánsson
Kristjánsson1980,
1980,s.s.203.
203.
158158
Sjá
Sjánánar
nánarí almennum
í almennumniðurstöðum
niðurstöðumóbyggðanefndar
óbyggðanefndarum
umhugtakið
hugtakiðalmenningar.
almenningar.
159159
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.369.
369.Sbr.
Sbr.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.193-194.
193-194.
160160
AfAfþessu
þessuyfirliti
yfirlitimá
másjásjáaðaðsamkvæmt
samkvæmtlögbókunum,
lögbókunum,Grágás
GrágásogogJónsbók,
Jónsbók,áttu
áttunokkrir
nokkriraðilar
aðilar
lögverndaðan
lögverndaðanrétt
rétttiltilhvals
hvalseftir
eftirákveðnum
ákveðnumreglum:
reglum:Í Ífyrsta
fyrstalagi
lagivar
varþað
þaðlandeigandinn,
landeigandinn,í íöðru
öðrulagi
lagi
rekamaður,
rekamaður,efefrekinn
rekinnhafði
hafðiverið
veriðseldur
seldurundan
undanjörð,
jörð,í þriðja
í þriðjalagi
lagiskotmaður,
skotmaður,sem
semátti
áttihálfan
hálfanhval
hvalsem
sem
hann
hannnáði
náðiekki
ekkiaðaðfesta
festaí fjöru
í fjöruogogloks
loksfjórðungsmenn
fjórðungsmennefefum
umalmenningsfjöru
almenningsfjöruvar
varaðaðræða.
ræða.Fleiri
Fleiriáttu
áttu
einnig
einnigsinn
sinnrétt
rétttiltilrekahvals
rekahvalsaðaðuppfylltum
uppfylltumákveðnum
ákveðnumskilyrðum
skilyrðumeins
einsogogleiglendingur
leiglendingurogogsásásem
sem
fyrstur
fyrsturkom
komaðaðhval
hvalererfluttur
flutturhafði
hafðiverið
veriðúrúralmenningi
almenningi(sbr.
(sbr.„finnandaspik“).
„finnandaspik“).Sbr.
Sbr.Grágás
Grágás1992,
1992,s. s.
356,
356,365.
365.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.135.
135.
161161
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.354.
354.Sbr.
Sbr.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.196.
196.
154154
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243
243
197
243
Landeigandinn
Landeigandinnátti
áttieinn
einnalla
allaveiði
veiðií ínetlögum
netlögumogogí ífjörunni,
fjörunni,ogoggilti
giltieinu
einuþóþóaðað
162
162
annar
annarhefði
hefðieignast
eignastaðrar
aðrarnytjar
nytjarí fjöru
í fjöruogognetlögum.
netlögum. Eins
Einsogogáður
áðurhefur
hefurkomið
komiðfram
fram
virðist
virðistfiskhelgi
fiskhelgisamkvæmt
samkvæmtJónsbók
Jónsbókhafa
hafaverið
veriðmiðuð
miðuðvið
viðrekamörk
rekamörkogogverður
verðurþví
því
ekki
ekkií öllum
í öllumtilvikum
tilvikumlögð
lögðaðaðjöfnu
jöfnuvið
viðnetlög.
netlög.
Ekki
Ekkiererljóst
ljóstafaflögbókunum
lögbókunumhversu
hversulangt
langttiltilsjávar
sjávarnetlög
netlögnáðu
náðuenda
endamun
munþað
það
aðaðnokkru
nokkruhafa
hafafarið
fariðeftir
eftiraðstæðum
aðstæðumeins
einsogoggrunnsævi
grunnsævivið
viðsjávarstrendur.
sjávarstrendur.Lúðvík
Lúðvík
Kristjánsson
Kristjánsson getur
getur sér
sér þess
þess tiltil aðað netlög
netlög hafi
hafi verið
verið miðuð
miðuð við
við 6 6 þumlunga
þumlunga
selmöskvalegg,
selmöskvalegg,ogoghefur
hefurþví
þvímesta
mestadýpt
dýptnetlaga
netlagaum
umfjöru
fjöruverið
verið120
120þumlungar
þumlungareða
eða6 6
163
163
Alinjafngilti
jafngiltium
um47,7
47,7sm
smsvo
svoaðaðnetlög
netlöghafa
hafanáð
náðútútaðað2,9
2,9mmdýpi.
dýpi.
álnir.
álnir. Alin
Í Ískipan
skipangoðorðsmannsins
goðorðsmannsinsSæmundar
SæmundarOrmssonar
Ormssonarum
umalmenninga
almenningaí íHornafirði,
Hornafirði,
sem
semtalin
talinererfrá
fráum
um1245,
1245,ererþví
þvílýst
lýstyfir
yfiraðaðland
landogogfjöru
fjöruskyldi
skyldihelga
helga3030faðma
faðmaþaðan
þaðan
164
164
frá
frásem
semefst
efstféll
féllí ímeðalflæðum.
meðalflæðum.Rekald
Rekaldþar
þarfyrir
fyrirutan
utanskyldi
skyldivera
veraalmenningur.
almenningur.
165
165
löggjöf
Talið
Taliðhefur
hefurverið
veriðaðaðSæmundur
Sæmundurhafi
hafií skipan
í skipansinni
sinniverið
veriðaðaðlýsa
lýsanetlögum.
netlögum. Í Ílöggjöf
frá
frá miðbiki
miðbiki 19.
19. aldar
aldar var
var miðað
miðað við
við 6060 faðma
faðma (u.þ.b.
(u.þ.b. 112
112 metra)
metra) frá
frá
166
166
20.aldar
aldarlöggjöf
löggjöfhefur
hefurfyrst
fyrstogogfremst
fremstverið
veriðvið
viðþað
þaðmiðað
miðað
stórstraumsfjörumáli.
stórstraumsfjörumáli. Í Í20.
167
167
Sýnistnúnúóhætt
óhætt
aðaðnetlög
netlögséu
séu115
115metrar
metrará áhaf
hafútútmiðað
miðaðvið
viðstórstraumsfjörumál.
stórstraumsfjörumál. Sýnist
aðaðmiða
miðaþau
þaumörk
mörksem
semmeginreglu,
meginreglu,þóþósvo
svoönnur
önnurviðmið
viðmiðgildi
gildivissulega
vissulegaskv.
skv.þeim
þeim
eldri
eldrilögum
lögumsem
semenn
enneru
eruí gildi.
í gildi.
Merki
Merkisjávarjarða
sjávarjarðatiltilhafsins
hafsinsmiðast
miðastannað
annaðhvort
hvortvið
viðytri
ytrimörk
mörkfjöru
fjörueða
eðanetnetlaga.
laga.Um
Umþetta
þettaálitaefni
álitaefniererekki
ekkiþörf
þörfítarlegrar
ítarlegrarumfjöllunar
umfjöllunarhér,
hér,enda
endafjalla
fjallaþjóðlenduþjóðlendulögin
lögineinungis
einungisum
umland
landofan
ofansjávar.
sjávar.Ljóst
Ljóstereraðaðstrandlengja
strandlengjalandsins
landsinstekur
tekurbreytingbreytingum,
um,á áeinum
einumstað
staðkann
kannaðaðverða
verðalandrof
landrofenená áöðrum
öðrumlandauki.
landauki.Dómstólar
Dómstólarhafa
hafalagt
lagttiltil
grundvallar
grundvallaraðaðeigandi
eigandisjávarjarðar
sjávarjarðareignist
eignistþann
þannlandauka
landaukasem
semtiltilverður
verðurí ífjöru
fjöruogog
168
168
Það
Þaðá áa.m.k.
a.m.k.við
viðum
umþann
þannlandauka
landaukasem
semtiltilverður
verðurafaf
netlögum
netlögumfyrir
fyrirlandi
landihans.
hans.
169
169
náttúrulegum
náttúrulegumástæðum
ástæðumeða
eðafyrir
fyrirtilverknað
tilverknaðþriðja
þriðjamanns.
manns.
Með
Meðlögum
lögumnr.
nr.73/1990
73/1990voru
voruauðlindir
auðlindirhafsbotnsins
hafsbotnsinsutan
utannetlaga
netlagaogogsvo
svolangt
langt
tiltilhafs
hafssem
semfullveldisréttur
fullveldisrétturÍslands
Íslandsnær
nærlýstar
lýstareign
eigníslenska
íslenskaríkisins,
ríkisins,sbr.
sbr.1.1.gr.
gr.Netlög
Netlög
eru
eruþar
þarskilgreind
skilgreindmeð
meðsama
samahætti
hættiogogáður,
áður,sbr.
sbr.3.3.mgr.
mgr.2.2.gr.,
gr.,ogogekki
ekkiverður
verðurtalið
taliðaðað

162162

Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.197.
197.
Lúðvík
LúðvíkKristjánsson
Kristjánsson1980,
1980,s.s.203.
203.
164164
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn
fornbréfasafn1,1,s.s.536.
536.
165165
Sbr.
Sbr.Þorgeir
ÞorgeirÖrlygsson,
Örlygsson,1993:
1993:„Er
„ErHornafjörður
Hornafjörðuralmenningur?“
almenningur?“Tímarit
TímaritHáskóla
HáskólaÍslands.
Íslands.6.6.árg.
árg.nr.nr.
6.6.Reykjavík.
Reykjavík.S.33.
S.33.
166166
Sbr.
Sbr.t.d.
t.d.3.3.gr.gr.tilskipunar
tilskipunarum
umveiði
veiðiá áÍslandi
Íslandifráfrá20.
20.júní
júní1849.
1849.
167167
Sjá
Sját.d.
t.d.3.3.mgr.
mgr.2.2.gr.gr.laga
lagaum
umrannsóknir
rannsóknirogognýtingu
nýtinguá áauðlindum
auðlindumí jörðu,
í jörðu,nr.nr.57/1998;
57/1998;1.1.gr.gr.laga
lagaum
um
vernd,
vernd,friðun
friðunogogveiðar
veiðará ávilltum
villtumfuglum
fuglumogogvilltum
villtumspendýrum,
spendýrum,nr.nr.64/1994,
64/1994,ogog1.1.gr.gr.laga
lagaum
umlaxlax-ogog
silungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.76/1970.
76/1970.
168168
Sbr.
Sbr.HH1946
1946345.
345.Sjá
Sjáeinnig
einnigÓlafur
ÓlafurLárusson,
Lárusson,1950:
1950:Eignaréttur
EignarétturI, I,s.s.4545ogogGaukur
GaukurJörundsson,
Jörundsson,
1982-83:
1982-83:Eignaréttur
EignarétturII,II,s.s.136.
136.
169169
Ekki
Ekkiverður
verðurráðið
ráðiðafaffyrirliggjandi
fyrirliggjandiréttarheimildum
réttarheimildumogogfræðiskrifum
fræðiskrifumaðaðgreinarmunur
greinarmunurséséí íþessu
þessu
sambandi
sambandigerður
gerðurá álandauka
landaukasem
semtiltilverður
verðurfyrir
fyrirtilstilli
tilstillifasteignareigandans
fasteignareigandanssjálfs.
sjálfs.ÁÁþað
þaðererþóþóbent
bentaðað
réttur
rétturfasteignareiganda
fasteignareigandaí íþessa
þessaveru
verugeti
getiekki,
ekki,í íljósi
ljósitækniframfara
tækniframfaraogognýrra
nýrraviðhorfa,
viðhorfa,verið
veriðánán
takmarkana.
takmarkana.Þær
Þærtakmarkanir
takmarkanirhelgast
helgastþáþáafafhagsmunum
hagsmunumíslenska
íslenskaríkisins,
ríkisins,fullveldisrétti
fullveldisréttiþess
þessogog
eignarrétti,
eignarrétti,sbr.
sbr.t.d.
t.d.lög
lögnr.nr.73/1990.
73/1990.
163163
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198
244

244
244

ætlunin
ætluninhafi
hafiverið
veriðaðaðafnema
afnematiltilframbúðar
frambúðaráðurgreindan
áðurgreindanrétt
réttsjávarjarða
sjávarjarðatiltillandauka
landauka
ogogfastsetja
fastsetjaþar
þarmeð
meðí íeitt
eittskipti
skiptifyrir
fyriröll
öllmörk
mörksjávarjarða
sjávarjarðatiltilhafsins.
hafsins.Vilji
Viljilöggjafans
löggjafans
tiltilslíkrar
slíkrarbreytingar
breytingarhefði
hefðiþurft
þurftaðaðkoma
komaskýrt
skýrtfram.
fram.Gildistaka
Gildistakalaga
laganr.
nr.73/1990
73/1990hafði
hafði
þannig
þannigekki
ekkií íför
förmeð
meðsér
séraðaðmerki
merkisjávarjarða
sjávarjarðatiltilhafsins
hafsinsværu
væruendanlega
endanlegafastsett.
fastsett.
Fjara
Fjaraogognetlög
netlögfærast
færastútútogoginn
inní ísamræmi
samræmivið
viðlandauka
landaukaeða
eðalandtap,
landtap,þ.e.
þ.e.breytt
breytt
stórstraumsfjörumál,
stórstraumsfjörumál,ogoglandamerki
landamerkiþar
þarmeð.
með.
5.5. HEIMILDIR
HEIMILDIRUM
UMEIGNARHALD
EIGNARHALD
5.1.
5.1. Almennt
Almennt
Í Íköflunum
köflunum„Yfirlit
„Yfirlityfir
yfirfrumgögn
frumgögnsem
semkönnuð
könnuðvoru“
voru“undir
undir„Gögn
„Gögnogoggagnaöflun“
gagnaöflun“í í
hverjum
hverjumúrskurði
úrskurðifyrir
fyrirsig
sigkemur
kemurfram
framhvaða
hvaðaflokkar
flokkarfrumheimilda,
frumheimilda,útgefinna
útgefinnaogog
óútgefinna,
óútgefinna,voru
voruyfirfarnir
yfirfarnirá ávegum
vegumóbyggðanefndar
óbyggðanefndarí íþeim
þeimtilgangi
tilgangiaðaðfullnægja
fullnægja
rannsóknarskyldu
rannsóknarskyldunefndarinnar,
nefndarinnar,sbr.
sbr.einnig
einnigsérstakan
sérstakankafla
kaflaí íhverjum
hverjumúrskurði
úrskurðium
umþað
það
efni.
efni.Hér
Hérverður
verðurgerð
gerðnánari
nánarigrein
greinfyrir
fyrirnokkrum
nokkrummikilvægum
mikilvægumheimildum
heimildumogogþýðingu
þýðingu
þeirra
þeirrafyrir
fyrirúrlausnarefni
úrlausnarefnióbyggðanefndar.
óbyggðanefndar.
5.2.
5.2. Jarðamöt
Jarðamötogogjarðabækur
jarðabækur
Elsta
Elstadæmi
dæmium
umjarðamat
jarðamatá áÍslandi
Íslandiereraðaðfinna
finnaí ítíundarlögunum
tíundarlögunum1096/97.
1096/97.Jarðir
Jarðirvoru
voru
metnar
metnartiltilhundraða
hundraðaeneneitt
eitthundrað
hundraðá álandsvísu
landsvísujafngilti
jafngilti120
120álnum
álnumvöruvaðmáls
vöruvaðmálseða
eða
einu
einukýrverði.
kýrverði.Í Ítilefni
tilefniafafsölu
sölukonungsjarða
konungsjarðaá á17.
17.öld
öldvar
varákveðið
ákveðiðaðaðhvert
hvertjarðarjarðar170
170
hundrað
hundraðskyldi
skyldijafngilda
jafngildatveimur
tveimurhundruðum
hundruðumá álandsvísu
landsvísu(kúgildum).
(kúgildum).
Lítið
Lítiðerervitað
vitaðum
ummatsreglur
matsreglureða
eðaviðmiðanir
viðmiðanirþegar
þegarjarðamatið
jarðamatiðfór
fórupphaflega
upphaflega
fram.
fram.Þegar
Þegarelsta
elstavarðveitta
varðveittajarðabókin
jarðabókinvar
vargerð
gerð1639,
1639,um
umjarðeignir
jarðeignirkonungs,
konungs,var
varvið
við
það
þaðmiðað
miðaðaðaðdýrleiki
dýrleikiskyldi
skyldivera
veratuttuguföld
tuttuguföldlandskuld.
landskuld.Sama
Samavar
vargert
gertí íjarðabókinni
jarðabókinni
1686
1686enenhún
húnererelsta
elstavarðveitta
varðveittajarðabókin
jarðabókinsem
semhefur
hefuraðaðgeyma
geymajarðir
jarðirí íeinkaeign.
einkaeign.Í Í
jarðabókinni
jarðabókinni1695
1695var
varaftur
aftursnúið
snúiðtiltilhins
hinsgamla
gamlamats
matsenda
endajafnan
jafnanvið
viðþað
þaðstuðst
stuðstí í
171
171
Þóber
beraðaðtaka
takafram
framaðaðí íþessari
þessarijarðabók
jarðabókvar
vareignarhlutur
eignarhlutur
fasteignaviðskiptum.
fasteignaviðskiptum. Þó
kirkju
kirkjuí íheimalandi
heimalandiyfirleitt
yfirleittekki
ekkireiknaður
reiknaðurmeð
meðí íjarðamatinu
jarðamatinuogogþess
þessvegna
vegnavar
var
172
172
dýrleiki
dýrleikisumra
sumrakirkjujarða
kirkjujarðaekki
ekkií fullu
í fullusamræmi
samræmivið
viðraunvirði
raunvirðiþeirra.
þeirra.
ÁÁárunum
árunum1702-1712
1702-1712var
vargerð
gerðhér
hérá álandi
landinýnýogogmjög
mjögnákvæm
nákvæmjarðabók.
jarðabók.
Jarðabók
Jarðabókþessi
þessiererjafnan
jafnankennd
kenndvið
viðþáþátvo
tvomenn
mennsem
semunnu
unnumest
mestaðaðhenni,
henni,Árna
Árna
Magnússon
MagnússonogogPál
PálVídalín.
Vídalín.Jarðabókin
Jarðabókinþykir
þykirmjög
mjögtraust
traustheimild
heimildogogskýrist
skýristþað
það
einkum
einkumafafþví
þvíhvernig
hvernigaðaðverki
verkivar
varstaðið.
staðið.Þeir
ÞeirÁrni
ÁrniogogPáll
Pálleða
eðaumboðsmenn
umboðsmennþeirra
þeirra
ferðuðust
ferðuðustum
umnær
nærland
landallt
alltaðaðboði
boðikonungs
konungsogogreyndu
reynduaðaðkynna
kynnasér
séraðstæður
aðstæðurá á
hverjum
hverjumstað
staðenenjafnframt
jafnframthöfðu
höfðuþeir
þeirþann
þannháttinn
háttinná áaðaðboða
boðabændur
bændurí héraði
í héraðitiltilfundar
fundar
170170

Sbr.
Sbr.Lovsamling
Lovsamlingfor
forIsland.
Island.1.1.b.b.Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.S.S.356.
356.
Sbr.
Sbr.Björn
BjörnLárusson,
Lárusson,1967:
1967:The
TheOld
OldIcelandic
IcelandicLand
LandRegisters.
Registers.Lundi.
Lundi.S.S.18.
18.Björn
BjörnLárusson,
Lárusson,1982:
1982:
Islands
Islandsjordebok
jordebokunder
underförindustriell
förindustrielltid.
tid.Lundi.
Lundi.S.S.18.
18.
172172
Björn
BjörnLárusson
Lárusson1967,
1967,s.s.63.
63.
171171
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245
245
199
245
ogogláta
látahvern
hvernábúanda
ábúandagera
geravandlega
vandlegagrein
greinfyrir
fyrirjörð
jörðsinni.
sinni.Þetta
Þettavar
varjafnharðan
jafnharðanskráð
skráð
niður
niðurogogí ílokin
lokinstaðfest
staðfestafafáreiðanlegum
áreiðanlegummönnum
mönnumí ísveitinni.
sveitinni.Þrátt
Þráttfyrir
fyrirþað
þaðvoru
voru
brögð
brögðaðaðþví
þvíaðaðvitnisburður
vitnisburðurmanna
mannaum
umjarðir
jarðirsínar
sínarværi
væriekki
ekkinákvæmur,
nákvæmur,t.d.
t.d.aðaðmeira
meira
væri
værigert
gertúrúrlandspjöllum
landspjöllumenenefni
efnistóðu
stóðutiltileða
eðaaðaðekki
ekkiværi
værisamræmi
samræmiá ámilli
milliþess
þesssem
sem
landeigendur
landeigendur sögðu
sögðu ogog leiguliðar
leiguliðar þeirra.
þeirra. En
En þáþá var
var stundum
stundum hægt
hægt aðað leiðrétta
leiðrétta
misræmið
misræmiðmeð
meðsamanburði
samanburðivið
viðjarðabréf
jarðabréfsem
semþeir
þeirÁrni
ÁrniogogPáll
Pállsöfnuðu
söfnuðueinnig
einnigá á
ferðum
ferðumsínum.
sínum.Í Ítengslum
tengslumvið
viðjarðabókarverkið
jarðabókarverkiðvoru
vorusamdar
samdartillögur
tillöguraðaðnýju
nýjujarðajarðamati.
mati.Í Ítillögunum
tillögunumvar
vargert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðgrundvöllur
grundvöllurmatsins
matsinsværi
værifóðurgildi
fóðurgildijarðar,
jarðar,þ.e.
þ.e.
hversu
hversumörg
mörgkúgildi
kúgildihún
húngæti
gætiborið
boriðí ímeðalári.
meðalári.Afréttur,
Afréttur,útigangur,
útigangur,sellönd
sellöndogogýmis
ýmis
hlunnindi
hlunnindiskyldu
skyldumetin
metintiltilhundraða
hundraðaeftir
eftirákveðnum
ákveðnumreglum
reglumogoggreiða
greiðaafafþessu
þessubæði
bæði
tíund
tíundogoglandskyld.
landskyld.Frá
Fráþví
þvívar
varhorfið
horfiðaðaðráðast
ráðastí ínýtt
nýttjarðamat
jarðamathér
hérá álandi.
landi.Í Ístað
staðþess
þess
lögðu
lögðuþeir
þeirÁrni
ÁrniogogPáll
Pállhið
hiðforna
fornajarðamat
jarðamattiltilgrundvallar
grundvallarogoghöfðu
höfðuhliðsjón
hliðsjónafaf
„almúgans
„almúganstilsögn
tilsögnogogundirrjettingu“
undirrjettingu“í ívotta
vottaviðurvist.
viðurvist.Þó
Þómá
másjá
sjáþess
þessmerki
merkiaðaðreynt
reynt
hafi
hafiverið
veriðí íeinhverjum
einhverjummæli
mæliaðaðleggja
leggjanýtt
nýttmat
matá ájarðirnar,
jarðirnar,einkum
einkumþegar
þegargetið
getiðerer
sérstaklega
sérstaklegaum
umheyfóður
heyfóðurogognýtingu
nýtinguúthaga,
úthaga,afrétta
afréttaogoghlunninda.
hlunninda.
Tillögur
Tillögurþær
þærsem
semhér
hérhefur
hefurverið
veriðvikið
vikiðaðaðeru
eruaðaðverulegu
veruleguleyti
leytií ísamræmi
samræmivið
við
svonefnda
svonefnda„Bergþórsstatútu“
„Bergþórsstatútu“sem
semsögð
sögðvar
varfrá
fráfyrri
fyrrihluta
hluta12.
12.aldar.
aldar.Í Ístatútunni
statútunnivar
varþóþó
reiknað
reiknaðmeð
meðaðaðákveðið
ákveðiðhlutfall
hlutfallværi
væriá ámilli
millifóðurgildis
fóðurgildisjarðar
jarðarogogstærðar
stærðarhennar;
hennar;eins
eins
kýreldis
kýreldistún
túnværi
væri140
140norskir
norskirfaðmar
faðmaraðaðstærð.
stærð.Afrétti
Afréttiogogheiðalönd
heiðalöndskyldi
skyldimeta
metatiltil
helmings
helmingsá ávið
viðbeit
beití íheimalandi
heimalandiogogvirðast
virðastþví
þvítún
túnhafa
hafaverið
veriðsex
sexsinnum
sinnumverðmætari
verðmætari
173
173
miðað
miðaðvið
viðhverja
hverjaeiningu
einingulands
landsenenafréttir.
afréttir.
Þess
Þessskal
skalgetið
getiðaðaðsamkvæmt
samkvæmtJónsbók
Jónsbók
var
varmeðalkýr
meðalkýrlögð
lögðaðaðjöfnu
jöfnuvið
viðsex
sexærær„og
„ogfæði
fæðilömb
lömbsín,
sín,órotnar,
órotnar,loðnar
loðnarogog
174
174
lembdar.“
lembdar.“
Flestum
Flestumfræðimönnum
fræðimönnumber
bersaman
samanum
umaðaðBergþórsstatúta
Bergþórsstatútaséséfölsuð.
fölsuð.Hún
Húngetur
getur
því
þvíekki
ekkitalist
talistheimild
heimildum
umannað
annaðenenþað
þaðhvernig
hvernigmenn
menntöldu
tölduá ásínum
sínumtíma
tímaeðlilegt
eðlilegtaðað
meta
metajarðir
jarðirogoghlunnindi
hlunnindiþeirra.
þeirra.Engu
Enguaðaðsíður
síðurmá
máætla
ætlaaðaðfóðurgildið,
fóðurgildið,bæði
bæðiafafheyfeng
heyfeng
ogoghagbeit,
hagbeit,hafi
hafiupphaflega
upphaflegaverið
veriðlagt
lagttiltilgrundvallar
grundvallarjarðamatinu
jarðamatinuogogþáþáefeftiltilvill
vill
175
175
Þessutiltilstuðnings
stuðningsmá
mánefna
nefnaaðað
reiknað
reiknaðsem
semákveðið
ákveðiðhlutfall
hlutfallafafsmjörfjórðungum.
smjörfjórðungum. Þessu
skerðing
skerðingá áengi
engijarðar
jarðargat
gatlækkað
lækkaðdýrleika
dýrleikahennar
hennarverulega
verulegaogogeinnig
einnigeru
erudæmi
dæmium
umaðað
176
176
ÁÁsama
samahátt
hátterersvo
svoaðaðsjá
sjásem
sem
selland
sellandhafi
hafiverið
veriðmetið
metiðsérstaklega
sérstaklegatiltiltíundar.
tíundar.
afréttur
afréttureinstakra
einstakrajarða
jarðahafi,
hafi,aðaðminnsta
minnstakosti
kostií sumum
í sumumtilvikum,
tilvikum,verið
veriðreiknaður
reiknaðurmeð
meðí í
jarðamatinu,
jarðamatinu,einkum
einkumefefþær
þærhöfðu
höfðutekjur
tekjurafafupprekstrartollum.
upprekstrartollum.
Dýrleikinn
Dýrleikinnvar
varmikilvægt
mikilvægtauðkenni
auðkennijarða
jarðaogoggrundvöllur
grundvöllurskattlagningar
skattlagningarogog
erfðaskipta
erfðaskiptaenenýmsar
ýmsarheimildir,
heimildir,einkum
einkumkaupbréf,
kaupbréf,benda
bendatiltilaðaðdýrleikinn
dýrleikinnhafi
hafiekki
ekki
ævinlega
ævinlegasýnt
sýntraunvirði
raunvirðijarða.
jarða.Úr
Úrþví
þvívar
varreynt
reyntaðaðbæta
bætaí íbyrjun
byrjun19.
19.aldar
aldarþegar
þegarfram
fram
173173

Halldór
HalldórEinarsson,
Einarsson,1833:
1833:Om
OmVærdie-Beregning
Værdie-Beregningpaa
paaLandsviis
LandsviisogogTiende-Ydelsen
Tiende-Ydelseni iIsland.
Island.
Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.S.S.165-175.
165-175.
174174
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.215
215(6.(6.k.k.kb.).
kb.).
175175
Björn
BjörnLárusson
Lárusson1982,
1982,s.s.17.
17.
176176
Sbr.
Sbr.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
PálsVídalíns.
Vídalíns.10.
10.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1943.
1943.S.S.177.
177.Jarðabók
Jarðabók
Árna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
PálsVídalíns.
Vídalíns.4.4.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1925
1925ogog1927.
1927.S.S.317.
317.
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246
246

200
246

fór
fórjarðamat
jarðamatum
umland
landallt
alltá áárunum
árunum1800-1806.
1800-1806.Viðmiðunarreglur
Viðmiðunarreglurvoru
voruþóþóhinar
hinarsömu
sömu
ogogáður,
áður,þ.e.
þ.e.hversu
hversumörg
mörgkúgildi
kúgildihver
hverjörð
jörðgat
gatborið,
borið,enenjafnframt
jafnframtskyldu
skylduýmis
ýmis
177
177
hlunnindi
hlunnindiogogútigangur
útigangurmetin
metinsérstaklega
sérstaklegatiltildýrleika.
dýrleika.
Árið
Árið1848
1848kom
komútútjarðatal
jarðatal
kennt
kenntvið
viðJ.J.Johnsen
Johnsenenenþar
þarvar
varnær
næreinvörðungu
einvörðungufarið
fariðeftir
eftirgömlu
gömlujarðamati.
jarðamati.Sama
Samaár,ár,
27.
27.maí,
maí,gaf
gafkonungur
konungurútúttilskipun
tilskipunum
umnýtt
nýttjarðamat
jarðamatá áÍslandi
Íslandiogogskyldi
skyldihver
hverjörð
jörð
metin
metintiltilpeningaverðs
peningaverðs„að
„aðþví
þvísem
semslíkar
slíkarjarðir
jarðirverða
verðasanngjarnlega
sanngjarnlegaseldar
seldareptir
eptir
178
178
Hjáleigur
Hjáleigurvoru
voruekki
ekkimetnar
metnarsérstaklega
sérstaklegatiltildýrleika
dýrleikafyrr
fyrrenen1848
1848ogog
gæðum
gæðumsínum“.
sínum“.
því
þvíekki
ekkigetið
getiðum
umdýrleika
dýrleikaþeirra
þeirraí íjarðamötum
jarðamötumfyrr
fyrreneneftir
eftirþann
þanntíma.
tíma.Jarðamat
Jarðamatþetta
þetta
var
vargefið
gefiðútút1861
1861undir
undirheitinu
heitinuNý
Nýjarðabók
jarðabókfyrir
fyrirÍsland.
Ísland.Hinni
Hinnifornu
fornuverðeiningu,
verðeiningu,
hundraði,
hundraði,ererhaldið,
haldið,enenaðaðbaki
bakihenni
hennistóð
stóðekki
ekkilengur
lengurkúgildi
kúgildiheldur
heldurslegin
sleginmynt
myntogog
seðlar.
seðlar.
Með
Meðlögum
lögumum
umfasteignamat
fasteignamatnr.
nr.22/1915,
22/1915,var
varkveðið
kveðiðsvo
svoá áí í1.1.gr.,
gr.,aðaðallar
allar
jarðeignir,
jarðeignir,lóðir
lóðirogoghús
húsá álandinu
landinuskyldi
skyldimeta
metatiltilpeningaverðs
peningaverðstíunda
tíundahvert
hvertár.ár.Hér
Hérvar
var
um
umaðaðræða
ræðamikla
miklabreytingu
breytingufrá
fráþví
þvíóreglulega
óreglulegafasteignamati
fasteignamatisem
semtíðkast
tíðkasthafði,
hafði,oft
oft
með
meðlöngu
löngumillibili.
millibili.
Heimildir
Heimildirsegja
segjaekki
ekkiótvírætt
ótvírætttiltilum
umþað
þaðhvort
hvortafréttir
afréttirhafi
hafiverið
veriðtíundaðir
tíundaðir
sérstaklega
sérstaklegatiltilskatts
skattsþóþóaðaðsjá
sjámegi
megiviðleitni
viðleitnií íþáþáveru
veruí íþeim
þeimtillögum
tillögumum
umnýjar
nýjar
jarðamatsreglur
jarðamatsreglurfrá
frábyrjun
byrjun18.
18.aldar
aldarsem
semÁrni
ÁrniMagnússon
MagnússonogogPáll
PállVídalín
Vídalínvirðast
virðasthafa
hafa
ætlað
ætlaðaðaðfara
faraeftir
eftirogogáður
áðurerergetið.
getið.Þær
Þærtillögur
tillögurtóku
tókuþóþóaldrei
aldreigildi.
gildi.Í Íreglugerð
reglugerð
rentukammers
rentukammersum
umnýtt
nýttjarðamat
jarðamat1.1.sept.
sept.1848
1848erergert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðtún
túnogogengjar,
engjar,hagi
hagi
ogogútbeit
útbeitséu
séumetin
metinogogeinnig
einnighlunnindi
hlunnindijarða
jarðaenenekki
ekkiererþar
þarminnst
minnstá áafrétti.
afrétti.Það
Þaðmun
mun
ekki
ekkihafa
hafaverið
veriðfyrr
fyrrenenmeð
meðfasteignalögunum
fasteignalögunumnr.
nr.22/1915
22/1915sem
semkveðið
kveðiðvar
varskýrt
skýrtá áum
um
aðaðafréttir
afréttirskyldu
skylduteknir
teknirtiltilgreina
greinavið
viðjarðamat.
jarðamat.Í Í7.7.gr.
gr.laganna
lagannasegir
segirá áþessa
þessaleið:
leið:
Afrjettarlönd
Afrjettarlöndþau,
þau,sem
semeru
erueign
eignsveita
sveitaogogeinungis
einungisnotuð
notuðtiltiluppreksturs,
uppreksturs,skal
skal
eigi
eigimeta
metasjerstaklega,
sjerstaklega,enenaftur
afturá ámóti
mótiber
beraðaðtaka
takaupprekstrarrjettinn
upprekstrarrjettinntiltilgreina
greina
við
viðmat
matjarða
jarðaþeirra,
þeirra,ererhann
hanneiga.
eiga.
Þrætulönd
Þrætulöndmilli
millijarða
jarðaskulu
skulumetin
metinsjer
sjerí lagi.
í lagi.

Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
teluraðaðjarðamöt
jarðamötsýni
sýnitilvist
tilvistsjálfstæðrar
sjálfstæðrarjarðar
jarðará áþeim
þeimtíma
tíma
sem
semum
umræðir.
ræðir.Dýrleiki
Dýrleikijarðar
jarðarséséhins
hinsvegar
vegarfyrst
fyrstogogfremst
fremstheimild
heimildum
umlandgæði
landgæðifyrr
fyrr
á átímum,
tímum,einkum
einkumgrasfeng
grasfengogogútigang,
útigang,enenmiklu
miklusíður
síðurum
umstærð
stærðjarða
jarðaeða
eðavíðáttu.
víðáttu.
Jarðabækur
Jarðabækurogogjarðamöt
jarðamötgeta
getaþannig
þanniggefið
gefiðvísbendingar
vísbendingarum
umeignarréttindi,
eignarréttindi,landlandnýtingu
nýtinguogogí einstaka
í einstakatilvikum
tilvikumjafnvel
jafnvelum
umlandamerki.
landamerki.
5.3.
5.3. Máldagar
Máldagarogogvísitasíur
vísitasíur
Hugtakið
Hugtakiðmáldagi
máldagivar
varí ífornu
fornumáli
málihaft
haftum
umhvers
hverskyns
kynssamninga,
samninga,munnlega
munnlegaogog
skriflega,
skriflega,enení íþrengri
þrengrimerkingu
merkinguvar
varmáldagi
máldagisamningur
samningursem
semgerður
gerðurvar
varvið
viðstofnun
stofnun

177177

Lovsamling
Lovsamlingfor
forIsland.
Island.6.6.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1856.
1856.S.S.475-481.
475-481.
Lovsamling
Lovsamlingfor
forIsland.
Island.14.
14.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1868.
1868.S.S.175.
175.

178178

P08.05.583.013.262.indd 246

10/16/08 1:34:03 PM

P08

03 PM

247
247
201
247
kirkju.
kirkju.Máldaginn
Máldaginnkvað
kvaðá áum
umréttindi
réttindiogogskyldur
skyldurallra
allraþeirra
þeirrasem
semhagsmuna
hagsmunaáttu
áttuaðað
gæta,
gæta,enenhann
hannvar
varjafnframt
jafnframtskrá
skráyfir
yfireignir
eignirviðkomandi
viðkomandikirkju.
kirkju.Í Íkristinna
kristinnalaga
lagaþætti
þætti
Grágásar
Grágásarsegir
segirsvo:
svo:
Þar
Þarerermaður
maðurleggur
leggurféfétiltilkirkju,
kirkju,hvort
hvortsem
semþað
þaðererí ílöndum
löndumeða
eðalausum
lausum
aurum,
aurum,í íbúfé
búféeða
eðatíundum
tíundumafafþeim
þeimbólstöðum
bólstöðumererhéraðsmenn
héraðsmennskulu
skuluþangað
þangað
inna,
inna,ogogskal
skalsásámaður
maðurererkirkju
kirkjuvarðveitir
varðveitirláta
látagera
geraþann
þannmáldaga
máldagaá áskrá
skrá
allan,
allan,hvað
hvaðhann
hannhefir
hefirfjár
fjárgefið
gefiðþangað,
þangað,eða
eðaaðrir
aðrirhéraðsmenn
héraðsmenntiltilþeirrar
þeirrar
kirkju.
kirkju.Þann
Þannmáldaga
máldagaererhonum
honumrétt
réttaðaðlýsa
lýsaaðaðLögbergi
Lögbergieða
eðaí ílögréttu
lögréttueða
eðaá á
vorþingi
vorþingiþví
þvíererhann
hannheyr,
heyr,hvað
hvaðþar
þarliggur
liggurfjár
fjártiltilþeirrar
þeirrarkirkju.
kirkju.Hann
Hannskal
skalláta
láta
ráða
ráða[lesa]
[lesa]skrá
skráogoglýsa
lýsaþann
þannmáldaga
máldagaheima
heimaaðaðkirkju
kirkjuum
umsinn
sinn[einu
[einusinni]
sinni]á á
179
179
tólf
tólfmánuðum
mánuðumhverjum,
hverjum,þáþáerermenn
mennhafa
hafaþangað
þangaðtíðasókn
tíðasóknflestir.
flestir.

Ákvæði
Ákvæðiþetta
þettaerertalið
taliðvera
verafrá
frábiskupsárum
biskupsárumGissurar
GissurarÍsleifssonar
Ísleifssonar(1082-1118)
(1082-1118)
180
180
Eins
Einsogogfram
framkemur
kemurí í
ogogaðaðlíkindum
líkindumsett
settí íkjölfar
kjölfartíundarlaganna
tíundarlaganna1096/1097.
1096/1097.
tilvitnuðu
tilvitnuðuákvæði
ákvæðiöðlaðist
öðlaðistmáldagi
máldagigildi
gildium
umleið
leiðogoghonum
honumhafði
hafðiverið
veriðþinglýst
þinglýstá á
alþingi
alþingieða
eðavorþingi.
vorþingi.
Máldagi
Máldagivar
varí íreynd
reyndsamningur
samningurmilli
milliþriggja
þriggjaaðila:
aðila:kirkjubónda,
kirkjubónda,biskups
biskupsogog
safnaðar.
safnaðar.Bóndinn
Bóndinnlagði
lagðikirkjunni
kirkjunnitiltilákveðið
ákveðiðstofnfé
stofnféí ísamráði
samráðivið
viðbiskup
biskupogognefndist
nefndist
það
þaðheimanfylgja
heimanfylgjahennar.
hennar.Ávöxtur
Ávöxturstofnfjár,
stofnfjár,svonefnd
svonefndafvinna,
afvinna,ásamt
ásamttíund
tíundátti
áttiaðað
duga
dugafyrir
fyrirrekstri
rekstrikirkju
kirkjuenenaðaðauki
aukibættust
bættustsmám
smámsaman
samanvið
viðgjafir
gjafirafafýmsum
ýmsumtoga,
toga,
bæði
bæðií föstu
í föstuogoglausu,
lausu,sem
semkirkjubóndinn
kirkjubóndinneða
eðaeinhver
einhverannar,
annar,ererbiskup
biskupskipaði
skipaðitiltilþess,
þess,
hafði
hafðiumsjón
umsjónmeð.
með.Sóknarfólkið
Sóknarfólkiðgreiddi
greidditíund
tíundenenfékk
fékkí ístaðinn
staðinnkirkjulega
kirkjulegaþjónustu,
þjónustu,
sálusorgun
sálusorgunogogsakramenti
sakramentií íkirkju
kirkjusinni.
sinni.Hlutverk
Hlutverkbiskups
biskupsvar
varfyrst
fyrstogogsíðast
síðastfólgið
fólgiðí í
því
þvíaðaðgæta
gætaþess
þessaðaðkirkjan
kirkjanværi
væriekki
ekkihlunnfarin.
hlunnfarin.Það
Þaðgerði
gerðihann
hanneinkum
einkumí íárlegum
árlegum
181
181
vísitasíuferðum
vísitasíuferðumsínum.
sínum.
Eins
Einsogogflest
flestopinber
opinberskjalagögn
skjalagögnfrá
frámiðöldum
miðöldumfylgdi
fylgdiefnisskipan
efnisskipanmáldaga
máldaga
ákveðinni
ákveðinnireglu
reglusem
semvar
varþáttur
þátturí trúverðugleika
í trúverðugleikaskjalsins.
skjalsins.Venja
Venjavar
varaðaðgreina
greinafyrst
fyrstfrá
frá
stofnfé
stofnfékirkjunnar.
kirkjunnar.Engin
Engineign
eignvar
varkirkju
kirkjumikilvægari
mikilvægarienengrunnurinn
grunnurinnsem
semhún
húnstóð
stóðá á
ogogþess
þessvegna
vegnavar
varyfirleitt
yfirleittbyrjað
byrjaðá áþví
þvíaðaðtilgreina
tilgreinahversu
hversustóran
stóranhlut
hlutkirkjan
kirkjanátti
áttií í
heimalandi,
heimalandi,þ.e.
þ.e.þeirri
þeirrijörð
jörðsem
semhún
húnstóð
stóðá.á.Hvorki
Hvorkiaðrar
aðrarfasteignir,
fasteignir,eins
einsogogútjarðir
útjarðir
(þ.e.
(þ.e. jarðir
jarðir utan
utan heimajarðar
heimajarðar kirkjunnar),
kirkjunnar), néné heldur
heldur afréttir
afréttir gátu
gátu myndað
myndað þann
þann
grundvöll
grundvöllsem
semkirkja
kirkjaþurfti
þurftitiltilaðaðgeta
getatalist
talistmyndug
myndugogogsjálfstæð,
sjálfstæð,m.ö.o.
m.ö.o.staður
staðuraðað
skilningi
skilningikirkjulaga.
kirkjulaga.Þetta
Þettakom
komskýrt
skýrtfram
framí ísvokölluðum
svokölluðumstaðamálum
staðamálumá ásíðari
síðarihluta
hluta
182
182
Jafnframt
Jafnframtgilti
giltisúsúregla
reglaaðaðkirkjueign
kirkjueignmátti
máttialdrei
aldreiláta
látaafafhendi
hendihvorki
hvorkiaðað
13.
13.aldar.
aldar.
183
183
hluta
hlutatiltilnénéí heild
í heildsinni,
sinni,nema
nemaönnur
önnurjafngóð
jafngóðkæmi
kæmií staðinn.
í staðinn.

179179

Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.12.
12.
Magnús
MagnúsStefánsson,
Stefánsson,1999:
1999:„Die
„Dieisländischen
isländischenStiftungsurkunden
Stiftungsurkunden– –Kirkjumáldagar.“
Kirkjumáldagar.“Karl
Karlvon
vonAmira
Amira
zum
zumGedächtnis.
Gedächtnis.Peter
PeterLang.
Lang.Europäischer
EuropäischerVerlag
Verlagder
derWissenschaften.
Wissenschaften.S.S.134-135.
134-135.
181181
Hólabiskup
Hólabiskupátti
áttiaðaðfara
faraum
umallt
alltumdæmi
umdæmisitt
sittá áeinu
einuáriárienenSkálholtsbiskup
Skálholtsbiskupá áþremur
þremurárum.
árum.
182182
Sjá
Sját.d.
t.d.Magnús
MagnúsStefánsson,
Stefánsson,1978:
1978:„Frá
„Frágoðakirkju
goðakirkjutiltilbiskupskirkju.“
biskupskirkju.“Saga
SagaÍslands.
Íslands.3.3.b.b.Reykjavík.
Reykjavík.
S.S.123-126,
123-126,223-226.
223-226.
183183
Sjá
SjáÁlitsgerð
Álitsgerðkirkjueignanefndar.
kirkjueignanefndar.Fyrri
Fyrrihluti.
hluti.1984.
1984.S.S.40-49.
40-49.
180180
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Því
Þvínæst
næstvoru
voruaðrar
aðrareignir
eignirkirkjunnar
kirkjunnartaldar
taldarupp,
upp,fasteignir,
fasteignir,fríður
fríðurpeningur
peningurogog
hlunnindi,
hlunnindi,síðan
síðankirkjugripir,
kirkjugripir,messuskrúði
messuskrúðiogogbækur
bækursem
semnotaðar
notaðarvoru
voruvið
viðhelgihaldið.
helgihaldið.
Að
Aðlokum
lokumvar
varlýst
lýstkvöðum
kvöðumsem
semhvíldu
hvílduá ákirkjueigninni,
kirkjueigninni,efefnokkrar
nokkrarvoru,
voru,ogoggreint
greintfrá
frá
tíundarumdæmi
tíundarumdæmieða
eðaupphæð
upphæðtíundar
tíundarum
umtiltekinn
tiltekinntíma.
tíma.Þessi
Þessiniðurröðun
niðurröðungat
gatraskast
raskastafaf
ýmsum
ýmsumástæðum.
ástæðum.Það
Þaðgerðist
gerðistt.d.
t.d.þegar
þegarnýnýeign
eignvar
varfærð
færðinn
inní máldaga
í máldaganeðan
neðanvið
viðþann
þann
texta
textasem
semfyrir
fyrirvar
varí ístað
staðþess
þessaðaðskrifa
skrifahann
hannallan
allanupp
uppaðaðnýju.
nýju.Í Ímáldögum
máldögummá
máþví
því
stundum
stundumsjá
sjáfasteignir
fasteignirnefndar
nefndará áfleiri
fleirieneneinum
einumstað
staðefefþær
þærvoru
vorulagðar
lagðartiltilkirkju
kirkjuá á
mismunandi
mismunanditímum.
tímum.
Í Íkristinna
kristinnalaga
lagaþætti
þættiGrágásar
Grágásarvar
vartekið
tekiðfram
framaðaðmáldaginn
máldaginnskyldi
skyldilesinn
lesinnupp
upp
við
viðkirkju
kirkjuá áþeim
þeimdegi
degiþegar
þegartíðasókn
tíðasóknþangað
þangaðvar
varmest.
mest.Trúlega
Trúlegahefur
hefurþað
þaðverið
veriðá á
vígsludegi
vígsludegikirkjunnar
kirkjunnareða
eðaeinhverjum
einhverjumöðrum
öðrumhátíðisdegi.
hátíðisdegi.ÁÁþann
þannhátt
háttvar
varreynt
reyntaðað
tryggja
tryggjahagsmuni
hagsmunikirkju
kirkjuogogsóknarbarna
sóknarbarnaí íviðurvist
viðurvistvitna
vitnajafnframt
jafnframtþví
þvísem
semréttargildi
réttargildi
heimildarinnar
heimildarinnarvar
varendurnýjað.
endurnýjað.Ákvæði
Ákvæðiþetta
þettahélst
hélstaðaðmestu
mestuóbreytt
óbreyttí ínýjum
nýjumkristinkristinrétti
réttisem
semsamþykktur
samþykkturvar
varfyrir
fyrirSkálholtsbiskupsdæmi
Skálholtsbiskupsdæmi1275
1275ogogsíðar
síðar(1354)
(1354)einnig
einnig
184
184
fyrir
fyrirHólabiskupsdæmi.
Hólabiskupsdæmi. Þar
Þarvar
varhins
hinsvegar
vegarekki
ekkilengur
lengurtekið
tekiðfram
framaðaðmáldaga
máldaga
skyldi
skyldilýst
lýstá áalþingi
alþingi(Lögbergi,
(Lögbergi,lögréttu)
lögréttu)eða
eðavorþingi.
vorþingi.Líklega
Líklegahefur
hefurstaðfesting
staðfesting
biskups
biskupsí íviðurvist
viðurvistvotta
vottaþáþáverið
veriðtalin
talinnægja
nægjatiltillöggildingar
löggildingarmáldaga.
máldaga.Um
Umlíkt
líktleyti
leyti
hafa
hafabiskupar
biskupareða
eðaskrifarar
skrifararþeirra
þeirrafarið
fariðaðaðskrá
skrámáldaga
máldagaí sérstakar
í sérstakarmáldagabækur
máldagabækursem
sem
geymdar
geymdarvoru
voruá ábiskupsstólunum.
biskupsstólunum.ÁÁvísitasíuferðum
vísitasíuferðumhefur
hefurbiskup
biskupsíðan
síðanborið
boriðsaman
saman
máldaga
máldaga einstakra
einstakra kirkna
kirkna við
við það
það sem
sem áður
áður hafði
hafði verið
verið skráð
skráð í í máldagabók
máldagabók
embættisins
embættisinsogogvar
varmáldagabókin
máldagabókintalin
talinaðaðöllu
öllujöfnu
jöfnuhafa
hafameira
meiraréttargildi.
réttargildi.Elsta
Elsta
varðveitta
varðveittamáldagasafnið
máldagasafniðererfrá
frá1318,
1318,kennt
kenntvið
viðAuðun
Auðunrauða
rauðaÞorbergsson
Þorbergssonbiskup
biskupá á
185
185
Hólum.
Hólum.
Máldagar
Máldagareru
eruflestir
flestirvarðveittir
varðveittirí íafskriftum
afskriftumfrá
frá17.
17.öld
öldogogeru
eruþeir
þeirbirtir
birtirí í
Íslensku
Íslenskufornbréfasafni.
fornbréfasafni.Sú
Súútgáfa
útgáfaerermeð
meðþeim
þeimannmörkum
annmörkumaðaðþar
þarhefur
hefurmáldagamáldagasöfnum
söfnumverið
veriðsundrað
sundraðogogeinstakir
einstakirmáldagar
máldagartímasettir
tímasettirafafmismikilli
mismikillinákvæmni.
nákvæmni.Engu
Engu
aðaðsíður
síðurhafa
hafamáldagar
máldagarverið
veriðtaldir
taldirmeð
meðmikilvægustu
mikilvægustuheimildum
heimildumokkar
okkarfrá
fráfyrri
fyrritíð.
tíð.
Til
Tilmarks
marksum
umþað
þaðmá
mágeta
getaþess
þessaðaðí íslensku
í íslenskulagasafni
lagasafniererenn
ennaðaðfinna
finnakonungsbréf
konungsbréffrá
frá
5.5.apríl
apríl1749
1749þar
þarsem
semkveðið
kveðiðererá áum
umaðaðmáldagi
máldagiGísla
Gíslabiskups
biskupsJónssonar
Jónssonar(frá
(fráum
um
1575)
1575)séséauk
aukmáldagabókar
máldagabókarVilkins
Vilkinsbiskups
biskups(frá
(frá1397)
1397)„áreiðanlegt
„áreiðanlegtogogauthentiskt“
authentiskt“
186
186
Eftir
Eftirsiðaskipti
siðaskiptitóku
tókuvísitasíubækur
vísitasíubækurvið
viðafafmáldagabókum
máldagabókumogogvoru
voru
kirkjuregistur.
kirkjuregistur.
187
187
þær
þærlögboðnar
lögboðnarmeð
meðkonungsbréfi
konungsbréfi1.1.júlí
júlí1746.
1746.
Sagnfræðingar
Sagnfræðingarhafa
hafayfirleitt
yfirleittekki
ekkiséð
séðástæðu
ástæðutiltilaðaðefast
efastum
umheimildargildi
heimildargildi
máldaga
máldaga þóþó aðað sjálfsagt
sjálfsagt þyki
þyki aðað kynna
kynna sér
sér varðveislusögu
varðveislusögu þeirra,
þeirra, aldur
aldur ogog
samsetningu.
samsetningu.Af
Afúrlausnum
úrlausnumdómstóla
dómstólamá
máráða
ráðaaðaðheimildargildi
heimildargildimáldaga
máldagaogogvísitasía
vísitasía

184184

Norges
Norgesgamle
gamlelove
loveindtil
indtil1387.
1387.5.5.b.b.Christiania,
Christiania,1895.
1895.S.S.35.
35.
Magnús
MagnúsMár
MárLárusson,
Lárusson,1981:
1981:„Máldagi.“
„Máldagi.“Kulturhistorisk
Kulturhistoriskleksikon
leksikonfor
fornordisk
nordiskmiddelalder.
middelalder.11.
11.b.b.
Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.D.D.265.
265.
186186
Lagasafn.
Lagasafn.Íslensk
Íslensklög
lög1.1.október
október1995.
1995.S.S.513-514.
513-514.
187187
Björn
BjörnK.K.Þórólfsson,
Þórólfsson,1956:
1956:Biskupsskjalasafn.
Biskupsskjalasafn.Skrár
SkrárÞjóðskjalasafns
Þjóðskjalasafns3.3.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.47-48.
47-48.
185185
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249
249
203
249
um
umtilvist
tilvisteignarréttinda
eignarréttindaerermetið
metiðmeð
meðmikilli
mikillivarfærni
varfærnienenaðaðþessar
þessarheimildir
heimildirgeti
getiþó,
þó,
ásamt
ásamtöðru,
öðru,haft
haftnokkra
nokkraþýðingu.
þýðingu.
5.4.
5.4. Lögfestur
Lögfestur
Í Ííslenskum
íslenskumréttarheimildum
réttarheimildumkemur
kemurhugtakið
hugtakiðlögfesta
lögfestafyrst
fyrstfyrir
fyrirí íJónsbók
Jónsbók(1281)
(1281)enen
mun
munþangað
þangaðkomið
komiðúrúrlandslögum
landslögumMagnúsar
Magnúsarlagabætis.
lagabætis.Lögfesta
Lögfestavar
varaðaðfornu
fornunotuð
notuð
um
umlögformlega
lögformlegaathöfn
athöfnsem
semátti
áttiaðaðtryggja
tryggjatiltekin
tiltekinréttindi
réttindií ífasteign.
fasteign.Leiguliði
Leiguliðigat
gat
lögfest
lögfestábúðarrétt
ábúðarréttsinn
sinngagnvart
gagnvartlandeiganda
landeiganda(llb.
(llb.4),
4),heimilt
heimiltvar
varaðaðlögfesta
lögfestalandalandamerki
merkimilli
millijarða,
jarða,beitarrétt
beitarréttogogönnur
önnurítök
ítöko.s.frv.
o.s.frv.(llb.
(llb.16,
16,26).
26).Í Íöllum
öllumþessum
þessum
tilvikum
tilvikumbeindist
beindistlögfestan
lögfestangegn
gegnákveðnum
ákveðnumeinstaklingum
einstaklingum(llb.
(llb.26).
26).Einnig
Einnigvar
varunnt
unnt
aðaðlögfesta
lögfestaréttindi
réttindií íþeim
þeimtilgangi
tilgangiaðaðhún
húngilti
giltialmennt,
almennt,enenþáþáskyldi
skyldihenni
hennilýst
lýstvið
við
188
188
kirkju
kirkjueða
eðaá áþingi.
þingi.Slík
Slíklögfesta
lögfestagilti
giltiaðeins
aðeinsí 12
í 12mánuði
mánuði(llb.
(llb.17).
17).
Í ÍJónsbók
Jónsbókererætlast
ætlasttiltilaðaðlögfestu
lögfestuséséfylgt
fylgteftir
eftirmeð
meðdómsmáli,
dómsmáli,aðaðöðrum
öðrumkosti
kosti
falli
fallihún
húnúrúrgildi
gildi(llb.
(llb.52).
52).Í Í26.
26.kafla
kaflalandsleigubálks
landsleigubálkssegir
segirí upphafi:
í upphafi:
Alt
Altþat
þaterermenn
mennskilr
skilrá áum
umáverka
áverkaá áakri
akrieða
eðaeng,
eng,holti
holtieða
eðahaga,
haga,skóga,
skóga,eða
eða
reka,
reka,þáþáskal
skal
fyrir.
fyrir.SáSáleggi
leggifimtarstefnu
fimtarstefnuererheldr
heldrþykkiz
þykkizþurfa;
þurfa;hann
hann
skal
skalsvá
svámæla:
mæla:Ek
Ek
eign
eignþessa
þessaererN.N.heitir
heitireða
eðaþar
þarliggr,
liggr,búbúokoklóð,
lóð,ogog
altaltþat
þatererþar
þarmá
mátiltilgagns
gagnsafafhafa,
hafa,þar
þartiltilererdómr
dómrfellur
fellurá,á,atat
réttu…
réttu…

Að
Aðvísu
vísuererekki
ekkialls
allsstaðar
staðartekið
tekiðfram
framþar
þarsem
semfjallað
fjallaðererum
umlögfestur
lögfesturaðaðþeim
þeim
skuli
skulifylgt
fylgteftir
eftirmeð
meðmálsókn
málsóknenengera
geraverður
verðurráð
ráðfyrir
fyriraðaðtiltilþess
þesshafi
hafiverið
veriðætlast.
ætlast.Páll
Páll
Vídalín
Vídalínlögmaður
lögmaðurskýrir
skýrirþetta
þettasvo
svoaðaðlögfesta
lögfestasésé„að
„aðfesta
festalög,
lög,lofa
lofalögum“,
lögum“,þ.e.
þ.e.fylgja
fylgja
189
189
Fleiri
Fleiridæmi
dæmimá
mánefna
nefnaum
umaðaðlöglærðir
löglærðirmenn
mennhafi
hafilagt
lagtþennan
þennan
máli
málieftir
eftirtiltillaga.
laga.
sama
samaskilning
skilningí íákvæði
ákvæðiJónsbókar
Jónsbókarum
umlögfestur.
lögfestur.Ólafur
ÓlafurÁrnason
Árnasoná áHöfðaströnd
Höfðaströndí í
Jökulfjörðum
Jökulfjörðumgreinir
greinirt.d.
t.d.frá
fráþví
þvíí íbréfi
bréfi10.
10.apríl
apríl1704
1704aðaðhann
hannhafi
hafi12.
12.apríl
apríl1686
1686
lögfest
lögfest6 6hundruð
hundruðí íNeðrabakka.
Neðrabakka.Lögmaðurinn
Lögmaðurinnhafi
hafihins
hinsvegar
vegarsagt
sagtsér
sérí ílögréttu
lögréttu(á(á
Alþingi)
Alþingi)aðaðhafa
hafalagasókn
lagasókná áeigninni
eigninnieftir
eftirlandabrigðum.
landabrigðum.Ólafur
Ólafurhafði
hafðienn
ennekki
ekkikomið
komið
lagasókninni
lagasókninni í í verk
verk með
með heimstefnu,
heimstefnu, þegar
þegar hann
hann ritaði
ritaði fyrrnefnt
fyrrnefnt bréf,
bréf, „sökum
„sökum
harðinda,
harðinda,fjúka
fjúkaogogóveðráttu“.
óveðráttu“.Hann
Hannvarð
varðþví
þvíaðaðsjá
sjáafafþessum
þessum6 6hundruðum
hundruðumí íNeðraNeðra190
190
Annað
Annaðdæmi
dæmiererfimmtarstefna
fimmtarstefnaogogdómsúrskurður
dómsúrskurðursem
semfylgdi
fylgdi í íkjölfar
kjölfar
bakka.
bakka.
191
191
lögfestu
lögfestuSigurðar
SigurðarSigurðssonar
Sigurðssonarlandþingsskrifara
landþingsskrifarafyrir
fyrirjörðinni
jörðinniHáeyri.
Háeyri.
Hér
Hérmá
máeinnig
einniggeta
getaþess
þessaðaðá áAlþingi
Alþingi1751
1751var
varlangvarandi
langvarandihefð
hefðeigenda
eigendaHolts
Holts
í Flóa
í Flóaá áengjaplássinu
engjaplássinuLjósateigi
Ljósateigidæmd
dæmdáreiðanlegri
áreiðanlegrieignarheimild
eignarheimildeneneinhliða
einhliðalögfesta
lögfesta

188188

Sbr.
Sbr.Sigurður
SigurðurLíndal,
Líndal,1982:
1982:„Foreløpige
„Foreløpigerettsmidler.
rettsmidler.Island.“
Island.“Kulturhistorisk
Kulturhistoriskleksikon
leksikonfor
fornordisk
nordisk
middelalder.
middelalder.21.
21.b.b.Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.D.D.175-176.
175-176.
189189
Páll
PállVídalín,
Vídalín,1854:
1854:Skýríngar
Skýríngaryfir
yfirFornyrði
FornyrðiLögbókar
Lögbókarþeirrar,
þeirrar,ererJónsbók
Jónsbókkallast…
kallast…Reykjavík.
Reykjavík.S.S.
165.
165.
190190
Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls13,
13,s.s.303.
303.Sbr.
Sbr.Jarðaskjöl
Jarðaskjölfráfrá16.
16.ogog17.
17.öld.
öld.Útdrættir.
Útdrættir.Reykjavík
Reykjavík1993.
1993.S.S.
162.
162.
191191
Alþingisbækur.
Alþingisbækur.15.
15.b.b.Reykjavík
Reykjavík1982.
1982.S.S.519-521.
519-521.
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204
250

250
250

192
192
193
193
ráðsmannsins
ráðsmannsinsí íSkálholti.
Skálholti.
Þrátt
Þráttfyrir
fyrirfleiri
fleiridæmi
dæmiafafsama
samatoga
toga
virðist
virðistsúsúskoðun
skoðun
hafa
hafaverið
veriðalmenn
almennaðaðlögfesta
lögfestahafi
hafinægt
nægtsem
semeignarheimild
eignarheimildefefenginn
enginnhreyfði
hreyfðivið
við
andmælum.
andmælum.
Dómstólar
Dómstólarhafa
hafalagt
lagtlítið
lítiðupp
uppúrúrlögfestum
lögfestumsem
semsönnunargögnum
sönnunargögnumum
umtilvist
tilvist
eignarréttinda
eignarréttindaenenekki
ekkiererþóþóútilokað
útilokaðaðaðþær
þærgeti,
geti,ásamt
ásamtöðru,
öðru,haft
haftnokkra
nokkraþýðingu.
þýðingu.

5.5.
5.5. Jarðabréf
Jarðabréfogoglandamerkjabréf
landamerkjabréf
Fyrir
Fyrirgildistöku
gildistökulandamerkjalaga,
landamerkjalaga,nr.
nr.5/1882,
5/1882,voru
voruí ígildi
gildiákvæði
ákvæðiJónsbókar
Jónsbókarum
umaðað
194
194
Fjöldi
Fjöldijarðabréfa
jarðabréfahefur
hefurvarðveist
varðveistfrá
frá
gera
geraskyldi
skyldiskriflegan
skriflegansamning
samningvið
viðjarðakaup.
jarðakaup.
fyrri
fyrritíð
tíðenenjafnljóst
jafnljóstereraðaðmikið
mikiðhefur
hefurglatast
glatastauk
aukþess
þesssem
semekki
ekkierervíst
vístaðaðslíkir
slíkir
samningar
samningarhafi
hafiævinlega
ævinlegaverið
veriðgerðir
gerðirvið
viðjarðakaup
jarðakaupþrátt
þráttfyrir
fyrirákvæði
ákvæðilaganna.
laganna.JarðaJarðabréfin
bréfineru
erueinnig
einnigmeð
meðþeim
þeimannmörkum
annmörkumaðaðí íþeim
þeimerersjaldan
sjaldanlýst
lýstumfangi
umfangijarða
jarðaeða
eða
landamerkjum.
landamerkjum.ÁÁvegum
vegumóbyggðanefndar
óbyggðanefndarfór
fórfram
framathugun
athuguná árúmlega
rúmlega1500
1500útgefnum
útgefnum
jarðabréfum
jarðabréfumfrá
fráýmsum
ýmsumtímum,
tímum,einkum
einkum17.
17.ogog18.
18.öld.
öld.Niðurstaðan
Niðurstaðanvar
varsúsúaðaðí í7272
þeirra
þeirra(um
(um5%)
5%)ererlandamerkjum
landamerkjumlýst,
lýst,stundum
stundumítrekað
ítrekaðum
umsömu
sömujörð.
jörð.Tekið
Tekiðskal
skalfram
fram
aðaðhér
hérererekki
ekkieinungis
einungisum
umkaupbréf
kaupbréfaðaðræða,
ræða,heldur
heldurjarðabréf
jarðabréfafafhvers
hverskyns
kynstoga,
toga,svo
svo
sem
semtestamentisbréf,
testamentisbréf,eignayfirlýsingar
eignayfirlýsingarogogvísitasíur.
vísitasíur.Jarðir
Jarðirvoru
vorugjarnan
gjarnanseldar
seldar„með
„með
öllum
öllumþeim
þeimgögnum
gögnumogoggæðum,
gæðum,landsnytjum
landsnytjumogogítökum
ítökumsem
semfylgt
fylgthefur
hefurogogfylgja
fylgjaber
ber
aðaðfornu
fornuogognýju
nýjuí íystu
ystulandamerki“
landamerki“eða
eðaálíka
álíkaorðalagi.
orðalagi.Gera
Geraverður
verðurráð
ráðfyrir
fyriraðað
samningsaðilum
samningsaðilumhafi
hafiverið
veriðkunnugt
kunnugtum
umlandamerkin,
landamerkin,hvort
hvortsem
semþau
þauvoru
vorutiltilskráð
skráðeða
eða
einvörðungu
einvörðunguvarðveitt
varðveittí munnlegri
í munnlegrigeymd.
geymd.
Frá
Frá1847
1847ogogtiltilsetningar
setningarlandamerkjalaga
landamerkjalaga1882
1882komu
komuítrekað
ítrekaðfram
framá áAlþingi
Alþingi
195
195
mál
málerervörðuðu
vörðuðunauðsyn
nauðsynþess
þessaðaðlandamerki
landamerkijarða
jarðahér
hérá álandi
landiyrðu
yrðuskýrð
skýrðogogskráð.
skráð.
Af
Afumfjöllun
umfjöllunþingsins
þingsinsmá
máráða
ráðaþað
þaðalmenna
almennaálit
álitþingmanna
þingmannaaðaðlandamerki
landamerkivíða
víðaum
um
196
196
Þingmennvirtust
virtustsammála
sammálaum
umaðaðeignarrétturinn
eignarrétturinnværi
væriaðaðsama
sama
land
landværu
væruí íólestri.
ólestri. Þingmenn
skapi
skapióviss
óvissogogbrýn
brýnþörf
þörfúrbóta.
úrbóta.Gera
Geraþyrfti
þyrftimönnum
mönnummögulegt
mögulegtaðaðvernda
verndaeignareignarréttindi
réttindisín
síntiltilfasteigna
fasteignalandsins.
landsins.Koma
Komaþyrfti
þyrftifastri
fastriogogáreiðanlegri
áreiðanlegriskipan
skipaná álandalanda197
197
Skyldulandeigenda
landeigendatiltilaðaðgera
geralandamerkjalandamerkjamerki
merkiogogfyrirbyggja
fyrirbyggjaóvissu
óvissueftirleiðis.
eftirleiðis. Skyldu
lýsingar
lýsingarvar
varlíkt
líktvið
viðaðaðskipa
skipamönnum
mönnumaðaðmerkja
merkjaféfésitt,
sitt,svo
svosem
semlögskipað
lögskipaðhefði
hefðiverið
verið
198
198
varnefnt
nefntaðaðslík
slíkskrásetning
skrásetningskapaði
skapaðihentugan
hentugangrundvöll
grundvöllfyrir
fyrirnýtt
nýtt
frá
fráómunatíð.
ómunatíð. ÞáÞávar

192192

Sjá
SjáAlþingisbækur.
Alþingisbækur.14.
14.b.b.Reykjavík
Reykjavík1977.
1977.S.S.17,
17,28.
28.Sbr.
Sbr.einnig
einnigAlþingisbækur
Alþingisbækur15,
15,s.s.300.
300.
Sjá
Sját.d.
t.d.Alþingisbækur.
Alþingisbækur.10.
10.b.b.Reykjavík
Reykjavík1967.
1967.S.S.179.
179.
194194
Sjá
SjáJónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.222
222(12.
(12.k.k.kb.).
kb.).
195195
Sjá
SjáTíðindi
TíðindifráfráAlþíngi
AlþíngiÍslendínga
Íslendínga1847,
1847,s.s.67-68;
67-68;1849,
1849,s.s.26,
26,261-263.
261-263.Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1877
1877(fyrri
(fyrri
partur),
partur),s.s.515-516;
515-516;1879
1879(fyrri
(fyrripartur),
partur),s.s.24-28;
24-28;1881
1881(síðari
(síðaripartur),
partur),s.s.118.
118.
196196
Sjá
SjáTíðindi
TíðindifráfráAlþíngi
AlþíngiÍslendínga
Íslendínga1849,
1849,s.s.28-29,
28-29,31,
31,337
337Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1877
1877(fyrri
(fyrripartur),
partur),s.s.516516518;
518;1879
1879(fyrri
(fyrripartur),
partur),s.197,
s.197,485;
485;1879
1879(síðari
(síðaripartur),
partur),s. s.763-764,
763-764,766;
766;1881
1881(fyrri
(fyrripartur),
partur),s.s.553;
553;
1881
1881(síðari
(síðaripartur),
partur),s.s.408,
408,422.
422.
197197
Sjá
SjáTíðindi
TíðindifráfráAlþíngi
AlþíngiÍslendínga
Íslendínga1849,
1849,s.s.29,
29,31,
31,261,
261,274-275,
274-275,281,
281,513.
513.Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1877
1877
(fyrri
(fyrripartur),
partur),s.s.517;
517;1879
1879(síðari
(síðaripartur),
partur),s.s.763-764,
763-764,766,
766,783;
783;1879
1879(fyrri
(fyrripartur),
partur),s.s.485.
485.Sjá
Sjáennfr.
ennfr.
Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1919
1919AAI, I,s.s.172.
172.
198198
Sjá
SjáAlþingistíðindi
Alþingistíðindi1879
1879(síðari
(síðaripartur),
partur),s.s.766.
766.
193193
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251
251
205
251
199
199
fasteignamat.
fasteignamat.
Af
Afþessu
þessumá
máráða
ráðaaðaðsetning
setninglandamerkjalaga
landamerkjalaga1882
1882hafi
hafiverið
veriðþáttur
þátturí í
viðleitni
viðleitnilöggjafans
löggjafansí ílok
loknítjándu
nítjándualdar
aldarogogbyrjun
byrjunþeirrar
þeirrartuttugustu
tuttugustuaðaðskapa
skapatraustan
traustan
grundvöll
grundvöllundir
undirsölu,
sölu,veðsetningu
veðsetninguogogskattlagningu
skattlagningujarða
jarðaogogannarra
annarrafasteigna,
fasteigna,sjá
sjá
einnig
einnigí köflum
í köflum3.3.
3.3.ogog5.2.
5.2.
Í Ílögum
lögumum
umlandamerki,
landamerki,nr.
nr.5/1882,
5/1882,var
varí fyrsta
í fyrstaskipti
skiptií íslenskri
í íslenskrilöggjöf
löggjöfkveðið
kveðið
á áum
umalmenna
almennaskyldu
skyldueigenda
eigendaogogumráðamanna
umráðamannajarða
jarðatiltilaðaðskrásetja
skrásetjanákvæma
nákvæmalýsingu
lýsingu
á álandamerkjum
landamerkjumjarða
jarðasinna.
sinna.Skyldi
Skyldieinnig
einniggetið
getiðítaka
ítakaeða
eðahlunninda
hlunnindaannarra
annarraí í
viðkomandi
viðkomandijörð
jörðsvo
svoogogmeðfylgjandi
meðfylgjandihenni
hennií íannarra
annarramanna
mannalönd.
lönd.Eigendur
Eigenduraðaðliggjandi
liggjandilands
landssem
semogogaðilar
aðilarítaka
ítakaskyldu
skyldurita
ritasamþykki
samþykkisitt
sittá ábréfið,
bréfið,enda
endaværu
væruþeir
þeir
sammála
sammála efni
efni þess.
þess. Auk
Auk þinglesturs
þinglesturs á á næsta
næsta manntalsþingi
manntalsþingi var
var varðveisla
varðveisla
landamerkjaskráa
landamerkjaskráanúnútryggð
tryggðmeð
meðfærslu
færsluí ílandamerkjabók
landamerkjabóksýslumanns.
sýslumanns.Skrásetningu
Skrásetningu
landamerkja,
landamerkja,merkjasetningu
merkjasetninguogogþinglýsingu
þinglýsingulandamerkjaskráa
landamerkjaskráaskyldi
skyldilokið
lokiðinnan
innan
fimm
fimmára
árafrá
frágildistöku
gildistökulaganna,
laganna,aðaðviðlögðum
viðlögðumsektum.
sektum.Kveðið
Kveðiðvar
vará áum
umeftirlit
eftirlitsýslusýslumanns
mannsmeð
meðþví
þvíaðaðmenn
mennuppfylltu
uppfylltuskyldur
skyldursínar
sínarí íþessu
þessuefni.
efni.Ágreining
Ágreiningskyldi
skyldiútkljá
útkljá
fyrir
fyrirmerkjadómi.
merkjadómi.
Skylda
Skyldatiltilaðaðhalda
haldavið
viðglöggum
glöggumlandamerkjum
landamerkjumgilti
giltiþví
þvíaðeins
aðeinsum
umafrétti
afréttiogog
aðrar
aðraróbyggðar
óbyggðarlendur
lendur„að
„aðþví
þvíleyti
leytiþví
þvíverður
verðurvið
viðkomið“,
komið“,sbr.
sbr.1.1.gr.,
gr.,í ístað
staðafdráttarafdráttarlausrar
lausrarskyldu
skyldujarðeigenda.
jarðeigenda.Í Íákvæði
ákvæði2.2.gr.
gr.um
umskyldu
skyldutiltilmerkjasetningar
merkjasetningarvirðist
virðist
miðað
miðaðvið
viðmörk
mörkmilli
millitveggja
tveggjajarða
jarðaogogskylda
skyldatiltilskrásetningar
skrásetningarlandamerkja
landamerkjahvíldi
hvíldiá á
eiganda
eigandaeða
eðaumráðamanni
umráðamanni„hverrar
„hverrarjarðar“,
jarðar“,sbr.
sbr.3.3.gr.
gr.Ekkert
Ekkertererminnst
minnstá áafrétti
afréttieða
eða
aðrar
aðraróbyggðar
óbyggðarlendur
lendurí íþví
þvísambandi.
sambandi.Lögunum
Lögunumvirtist
virtistþannig
þannigfyrst
fyrstogogfremst
fremstætlað
ætlað
aðaðfjalla
fjallaum
umlandamerki
landamerkimilli
millijarða.
jarða.
Landamerkjalögin
Landamerkjalögin frá
frá 1882
1882 þóttu
þóttu ekki
ekki náná tilgangi
tilgangi sínum
sínum tiltil hlítar.
hlítar.
Landamerkjaskrár
Landamerkjaskrárvoru
voruekki
ekkigerðar
gerðarfyrir
fyrirallar
allarjarðir
jarðirá álandinu
landinuogogmargar
margareinungis
einungisaðað
nafninu
nafninutil,
til,ánánsamþykkis
samþykkisallra
allrahlutaðeigandi.
hlutaðeigandi.Af
Afþessum
þessumástæðum
ástæðumþótti
þóttinauðsynlegt
nauðsynlegt
aðaðendurskoða
endurskoðalögin
löginogoglauk
laukþeirri
þeirrivinnu
vinnumeð
meðsetningu
setningunúgildandi
núgildandilaga
lagaum
umlandamerki
landamerki
200
200
gr.þeirra
þeirralaga
lagaererkveðið
kveðiðá áum
umskyldu
skyldueigenda
eigendaeða
eðafyrirsvarsfyrirsvarso.fl.,
o.fl.,nr.
nr.41/1919.
41/1919. Í Í1.1.gr.
manna
mannajarða
jarðatiltilmerkjasetningar.
merkjasetningar.Jafnframt
Jafnframtsegir
segirsvo
svoí íákvæðinu:
ákvæðinu:„Sama
„Samaererum
ummerki
merki
milli
millijarða
jarðaogogafrjetta
afrjettaeða
eðaannara
annaraóbygðra
óbygðralendna,
lendna,efefsásákrefst
krefstþess,
þess,ererland
landá áaðaðafrjetti
afrjetti
eða
eðalendu.“
lendu.“Í Íákvæði
ákvæðilaganna
lagannaum
umviðhald
viðhaldmerkja
merkjasegir
segiraðaðeiganda
eigandaeða
eðafyrirsvarsmanni
fyrirsvarsmanni
„lands“
„lands“séséskylt
skyltaðaðhalda
haldavið
viðlöglega
löglegasettum
settummerkjum
merkjumaðaðsömu
sömutiltölu
tiltölusem
semí 1.
í 1.gr.
gr.segi
segi
um
ummerkjagerð,
merkjagerð,sbr.
sbr.3.3.gr.
gr.ÞáÞávirðist
virðistákvæði
ákvæðilaganna
lagannaum
umskyldu
skyldutiltilskrásetningar
skrásetningar
landamerkja
landamerkjarýmra
rýmraenenákvæði
ákvæðieldri
eldrilaga
lagaaðaðþví
þvíleyti
leytiaðaðþar
þarerernúnúfjallað
fjallaðum
um„land“
„land“í í
stað
stað„jarðar“
„jarðar“ogog„fyrirsvarsmann“
„fyrirsvarsmann“í ístað
stað„umráðamanns“,
„umráðamanns“,sbr.
sbr.2.2.gr.
gr.laga
laganr.
nr.41/1919
41/1919
ogog3.3.gr.
gr.laga
laganr.
nr.5/1882.
5/1882.Eðlilegt
Eðlilegtvirðist
virðistaðaðtúlka
túlkaákvæðið
ákvæðiðþannig
þannigaðaðafréttir
afréttirfalli
falliþar
þar
undir
undireins
einsogogönnur
önnurlandsvæði.
landsvæði.Sú
Súskylda
skyldakemur
kemurþóþóekki
ekkiskýrt
skýrtfram.
fram.Samkvæmt
Samkvæmtþessu
þessu
skyldi
skyldiskrásetja
skrásetjafyrirliggjandi
fyrirliggjandilandamerki
landamerkiafrétta
afréttaeneneinungis
einungissetja
setjamerki
merkiogoghalda
haldavið
við

199199

Sbr.
Sbr.Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1877
1877(fyrri
(fyrripartur),
partur),s.s.516-518;
516-518;1879
1879(síðari
(síðaripartur),
partur),s.s.783.
783.Sjá
Sjáennfr.
ennfr.
Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1919,
1919,AAI, I,s.s.172.
172.
200200
Sjá
SjáAlþingistíðindi
Alþingistíðindi1919,
1919,AAI, I,s.s.172.
172.
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206
252

252
252

merkjum
merkjumefefsásákrafðist
krafðistþess
þesssem
semland
landátti
áttiaðaðafrétti.
afrétti.Enn
Ennsem
semfyrr
fyrrmiðast
miðastþví
þvíákvæði
ákvæði
landamerkjalaga
landamerkjalagafyrst
fyrstogogfremst
fremstvið
viðaðaðafmarka
afmarkalönd
löndjarða.
jarða.Þessi
Þessiákvæði
ákvæðieru
eruenn
enní í
gildi.
gildi.
ÞáÞáererkveðið
kveðiðá áum
umþað
þaðí í6.6.gr.
gr.aðaðjafnskjótt
jafnskjóttsem
semlögin
löginkomi
komitiltilframkvæmda
framkvæmda
skyldu
skylduvaldsmenn,
valdsmenn,hver
hverí ísínu
sínuumdæmi,
umdæmi,rannsaka
rannsakaþað
þaðhvort
hvortmerkjaskrám
merkjaskrámþar
þarhafi
hafi
verið
veriðþinglýst.
þinglýst.Komi
Komií íljós
ljósaðaðmerkjaskrám
merkjaskrámhafi
hafiekki
ekkiverið
veriðþinglýst
þinglýsteða
eðaaðaðsamþykki
samþykki
sumra
sumraaðilja
aðiljavanti
vantiá áþinglýsta
þinglýstamerkjaskrá,
merkjaskrá,skyldi
skyldivaldsmaður
valdsmaðurgefa
gefatiltilþess
þessákveðinn
ákveðinn
frest,
frest,aðaðviðlögðum
viðlögðumsektum,
sektum,sbr.
sbr.7.7.gr.
gr.Jafnframt
Jafnframtvar
varkveðið
kveðiðá áum
umaðaðvaldsmaður
valdsmaður
skyldi
skyldiafafsjálfsdáðum
sjálfsdáðumkveðja
kveðjaaðila
aðilafyrir
fyrirdóm
dómþegar
þegarhann
hannfengi
fengivitneskju
vitneskjuum
umágreining
ágreining
eða
eðavafa
vafaþeirra
þeirraá ámeðal
meðalum
umlandamerki
landamerkieða
eðamerkjaskrá
merkjaskráværi
værieigi
eigiafhent
afhenttiltilþingþinglýsingar,
lýsingar,sbr.
sbr.8.8.gr.
gr.
Ljóst
Ljóstereraðaðlandamerkjalögin
landamerkjalöginmæla
mælafyrir
fyrirum
umformsatriði,
formsatriði,svo
svosem
semhvernig
hvernig
201
201
landamerki
landamerkiskuli
skuliúrúrgarði
garðigerð
gerðogoghvað
hvaðskuli
skulikoma
komafram
framí ílandamerkjaskrá.
landamerkjaskrá.
Orðin
Orðin
landamerkjalýsing
landamerkjalýsingogog-bréf
-bréfhafa
hafaeinnig
einnigverið
veriðnotuð
notuðum
umþessa
þessalöggerninga.
löggerninga.Lögin
Lögin
kveða
kveðahins
hinsvegar
vegarekki
ekkiá áum
umefnisleg
efnislegatriði,
atriði,þ.e.
þ.e.hvar
hvarmörk
mörkskuli
skulidregin
dregineða
eðahvaða
hvaða
réttindi
réttindifylgja
fylgjaí ílönd
löndannarra.
annarra.Í Ísamræmi
samræmivið
viðþetta
þettafelur
felurlandamerkjabréf
landamerkjabréfekki
ekkií ísér
sér
sönnun
sönnunum
umbeinan
beinaneignarrétt
eignarréttyfir
yfirþví
þvílandsvæði
landsvæðisem
semafmarkað
afmarkaðer.er.
Gildi
Gildi landamerkjabréfs
landamerkjabréfs erer komið
komið undir
undir ýmsum
ýmsum atriðum.
atriðum. Þannig
Þannig dregur
dregur
augljóslega
augljóslegaúrúrvægi
vægiþess
þessefefeigendur
eigendureða
eðafyrirsvarsmenn
fyrirsvarsmennaðliggjandi
aðliggjandilands
landshafa
hafaekki
ekki
áritað
áritaðum
umsamþykki
samþykkisitt.
sitt.Samanburður
Samanburðurvið
viðlandamerkjabréf
landamerkjabréfþeirra,
þeirra,séu
séuþau
þaufyrir
fyrirhendi,
hendi,
ætti
ættiþóþóaðaðgeta
getaleitt
leittí íljós
ljóshvort
hvortþar
þarvar
varum
um ágreining
ágreiningaðaðræða.
ræða.ÞáÞágat
gatverið
verið
vandkvæðum
vandkvæðumbundið
bundiðaðaðafla
aflatilskilinna
tilskilinnaáritana
áritanaefefmenn
mennáttu
áttumörk
mörktiltilóbyggða.
óbyggða.EignarEignarhald
haldá áslíku
slíkusvæði
svæðieða
eðafyrirsvar
fyrirsvarvegna
vegnaþess
þessvar
vare.t.v.
e.t.v.óljóst
óljósteða
eðaekki
ekkiá áneins
neinsmanns
manns
hendi.
hendi.Væri
Værium
umafrétt
afréttaðaðræða
ræðaverður
verðuraðaðtelja
teljahreppsnefnd
hreppsnefndí ífyrirsvari,
fyrirsvari,enensamkvæmt
samkvæmt
17.
17.gr.
gr.tilskipunar
tilskipunarum
umsveitastjórn
sveitastjórná áÍslandi
Íslandifrá
frá4.4.maí
maí1872
1872skyldi
skyldihreppsnefnd
hreppsnefndsjá
sjáum
um
„notkun
„notkunafrjetta,
afrjetta,fjallskil,
fjallskil,fjárheimtur
fjárheimturogográðstafanir
ráðstafanirtiltilaðaðeyða
eyðarefum,...“
refum,...“Þess
Þesseru
eru
enda
enda ýmis
ýmis dæmi
dæmi í í kjölfar
kjölfar landamerkjalaganna
landamerkjalaganna aðað fyrirsvarsmenn
fyrirsvarsmenn hreppa
hreppa áriti
áriti
landamerkjabréf
landamerkjabréfjarða
jarðasem
semliggja
liggjaaðaðafrétti
afréttiogogaðaðgerð
gerðséu
séusérstök
sérstöklandamerkjabréf
landamerkjabréf
fyrir
fyrirafrétti.
afrétti.
Auk
Aukþess
þessaðaðuppfylla
uppfyllaformskilyrði
formskilyrðiþarf
þarfviðkomandi
viðkomandibréf
bréfaðaðvera
veralögmætt
lögmættaðað
efni
efnitil.
til.Þannig
Þannigererljóst
ljóstaðaðmeð
meðgerð
gerðlandamerkjabréfs
landamerkjabréfsmáttu
máttumenn
mennekki
ekkieinhliða
einhliðaauka
auka
við
viðland
landsitt
sitt eða
eðaannan
annanrétt
rétt umfram
umfram það
þaðsem
sem verið
veriðhafði.
hafði.Því
Því dregur
dregurúrúr gildi
gildi
landamerkjabréfs
landamerkjabréfsefefeldri
eldriheimildir
heimildirmæla
mælaþví
þvíí ímót.
mót.ÁÁsama
samahátt
hátteykur
eykurþað
þaðgildi
gildi
landamerkjabréfs
landamerkjabréfsefefþví
þvímá
máfinna
finnastuðning
stuðningí eldri
í eldriheimildum.
heimildum.
Samkvæmt
Samkvæmtákvæðum
ákvæðumlandamerkjalaga
landamerkjalaga1882
1882ogog1919
1919skyldi
skyldisýslumaður
sýslumaðurhafa
hafa
eftirlit
eftirlitmeð
meðþví
þvíaðaðmenn
mennuppfylltu
uppfylltuskyldu
skyldusínar
sínartiltilskrásetningar
skrásetningarmerkja.
merkja.Hafi
Hafibréf
bréf
verið
veriðþinglesið,
þinglesið,fært
færtí ílandamerkjabók
landamerkjabókogogá áþví
þvíbyggt
byggtsíðan
síðanum
ummerki
merkitiltekinnar
tiltekinnar
jarðar,
jarðar,ánánathugasemda
athugasemdayfirvalda
yfirvaldaeða
eðaágreinings
ágreiningsvið
viðnágranna
nágrannaeða
eðasveitarfélag,
sveitarfélag,virðist
virðist

201201

Sbr.
Sbr.Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1919,
1919,AAI, I,s.s.174.
174.
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253
253
207
253
það
þaðbenda
bendatiltilþess
þessaðaðlýsing
lýsingmerkja
merkjahafi
hafiverið
veriðí ísamræmi
samræmivið
viðþað
þaðsem
semalmennt
almenntvar
var
talið
taliðgilda.
gilda.Í Íþessu
þessusambandi
sambandiber
berþess
þessaðaðgeta
getaaðaðkönnun
könnunóbyggðanefndar
óbyggðanefndará ádómum
dómum
Landsyfirréttar
Landsyfirréttará átímabilinu
tímabilinu1886-1920
1886-1920bendir
bendirekki
ekkitiltilþess
þessaðaðí íkjölfarið
kjölfariðá ásetningu
setningu
landamerkjalaganna
landamerkjalagannahafi
hafikomið
komiðupp
uppumtalsverður
umtalsverðurágreiningur
ágreiningurmilli
millisveitarfélaga
sveitarfélagaogog
eigenda
eigendaefstu
efstujarða
jarðaum
ummörk
mörkjarða
jarðaogogafrétta.
afrétta.Jafnframt
Jafnframtererljóst
ljóstaðaðþinglýstir
þinglýstireigendur
eigendur
hafa
hafaum
umlanga
langahríð
hríðhaft
haftréttmætar
réttmætarástæður
ástæðurtiltilaðaðvænta
væntaþess
þessaðaðmerkjum
merkjumséséþar
þarrétt
rétt
lýst.
lýst.
Ljóst
Ljóst virðist
virðist afaf úrlausnum
úrlausnum dómstóla
dómstóla í í einkamálum
einkamálum aðað við
við mat
mat á á gildi
gildi
landamerkjabréfs
landamerkjabréfsskiptir
skiptirmáli
málihvort
hvortum
umereraðaðræða
ræðajörð
jörðeða
eðaannað
annaðlandsvæði.
landsvæði.Þegar
Þegar
um
umhefur
hefurverið
veriðaðaðræða
ræðasvæði
svæðisem
semáður
áðurhöfðu
höfðulegið
legiðinnan
innanlandamerkja
landamerkjajarða
jarðaenenverið
verið
keypt
keyptafafhreppsfélögum
hreppsfélögumogoglögð
lögðtiltilafrétta
afréttahefur
hefurlandamerkjabréf
landamerkjabréfverið
veriðtalið
taliðákvarða
ákvarða
202
202
mörk
mörkeignarlands,
eignarlands,sbr.
sbr.HH1971
19711137
1137(Reyðarvatn)
(Reyðarvatn)ogogHH1975
19755555(Arnarvatnsheiði).
(Arnarvatnsheiði).
Hafi
Hafisvæði
svæðihins
hinsvegar
vegarekki
ekkilegið
legiðinnan
innanlandamerkja
landamerkjajarðar
jarðarhefur
hefurlandamerkjalandamerkjabréf
bréfhaft
haftaðra
aðraþýðingu.
þýðingu.Litið
Litiðhefur
hefurverið
veriðtiltilmargra
margraatriða,
atriða,svo
svosem
semLandnámu,
Landnámu,
staðhátta,
staðhátta,gróðurfars
gróðurfarsogognýtingar,
nýtingar,ogogkomist
komistaðaðþeirri
þeirriniðurstöðu
niðurstöðuaðaðbeinn
beinneignarréttur
eignarréttur
væri
væriekki
ekkifyrir
fyrirhendi.
hendi.Tilvist
Tilvistlandamerkjabréfs
landamerkjabréfshefur
hefurekki
ekkibreytt
breyttþeirri
þeirriniðurstöðu
niðurstöðuenen
bréfið
bréfiðtalið
taliðákvarða
ákvarðamörk
mörkafréttareignar,
afréttareignar,sbr.
sbr.HH1955
1955108
108(Landmannaafréttardómur
(Landmannaafréttardómur
fyrri),
fyrri),HH1997
19971162
1162(Auðkúluheiði)
(Auðkúluheiði)ogogHH1997
19971183
1183(Eyvindarstaðaheiði).
(Eyvindarstaðaheiði).
Hæstiréttur
Hæstirétturhefur
hefurhins
hinsvegar
vegarí íþremur
þremurrefsimálum
refsimálumsýknað
sýknaðmenn
mennafafákæru
ákæruum
um
ólöglegar
ólöglegarfuglaveiðar
fuglaveiðará áeignarlandi,
eignarlandi,þrátt
þráttfyrir
fyriraðaðveiðarnar
veiðarnarfæru
færuörugglega
örugglegafram
framinnan
innan
landamerkja
landamerkjajarðar
jarðarsamkvæmt
samkvæmtlandamerkjabréfi,
landamerkjabréfi,sbr.
sbr.HH1999
19992006
2006(Sandfellshagi),
(Sandfellshagi),HH
203
203
öllumtilvikum
tilvikumvar
var
1997
19972420
2420(Neðri-Hundadalur),
(Neðri-Hundadalur),ogogHH1994
19942227
2227(Geitland).
(Geitland). Í Íöllum
um
umaðaðræða
ræðajarðir
jarðirmeð
meðmörk
mörktiltilóbyggða.
óbyggða.Taldi
TaldiHæstiréttur
Hæstirétturaðaðvafi
vafiléki
lékiá áum
umbeinan
beinan
eignarrétt
eignarréttyfir
yfirviðkomandi
viðkomandilandsvæði.
landsvæði.Í Ítveimur
tveimurþessara
þessaramála
málavar
varum
umþað
þaðaðaðræða
ræðaaðað
eldri
eldriheimildir
heimildirenenlandamerkjabréf
landamerkjabréfjarðarinnar
jarðarinnarvoru
voruekki
ekkifyrir
fyrirhendi,
hendi,sbr.
sbr.HH1999
19992006
2006
(Sandfellshagi)
(Sandfellshagi)ogogHH1997
19972420
2420(Neðri-Hundadalur).
(Neðri-Hundadalur).Staðhættir,
Staðhættir,gróðurfar
gróðurfarogognýting
nýting
þóttu
þóttuhins
hinsvegar
vegarekki
ekkibenda
bendatiltilaðaðstofnast
stofnasthefði
hefðitiltilbeins
beinseignarréttar
eignarréttaryfir
yfirlandsvæðinu.
landsvæðinu.
Sömu
Sömusjónarmið
sjónarmiðvoru
voruuppi
uppií íHH1999
1999111
111(Gilsá),
(Gilsá),auk
aukþess
þesssem
semvafi
vafivar
varum
umhvar
hvar
ákærði
ákærðivar
varvið
viðveiðarnar
veiðarnarogoghvar
hvarhann
hannnáði
náðibráð
bráðsinni.
sinni.Í ÍHH1994
19942227
2227(Geitland)
(Geitland)var
var
hins
hinsvegar
vegarum
umþað
þaðaðaðræða
ræðaaðaðeldri
eldriheimildir
heimildirvoru
vorutaldar
taldarvalda
valdavafa
vafaum
umhvort
hvortlandið
landið
væri
værieignarland.
eignarland.Niðurstöður
NiðurstöðurHæstaréttar
Hæstaréttarí íþessum
þessummálum
málumber
beraðaðskoða
skoðaí íljósi
ljósiþeirrar
þeirrar
meginreglu
meginreglurefsiréttar
refsiréttaraðaðvafa
vafaberi
beriaðaðmeta
metaákærða
ákærðaí hag.
í hag.Tekið
Tekiðerersérstaklega
sérstaklegafram
framí H
íH
1997
19972420
2420(Neðri-Hundadalur)
(Neðri-Hundadalur)ogogHH1999
1999111
111(Gilsá)
(Gilsá)aðaðvafi
vafiséséum
umaðaðstofnast
stofnasthafi
hafi
aðaðlögum
lögumtiltilbeins
beinseignarréttar
eignarréttar„þrátt
„þráttfyrir“
fyrir“umrætt
umrættlandamerkjabréf.
landamerkjabréf.
Í Ímálum
málumþessum
þessumvar
vartiltilúrlausnar
úrlausnarhvort
hvortbrotið
brotiðhefði
hefðiverið
veriðgegn
gegneinkarétti
einkaréttilandlandeiganda
eigandatiltilfuglaveiða
fuglaveiðaogogvafi
vafium
umbeinan
beinaneignarrétt
eignarréttnægði
nægðitiltilsýknu.
sýknu.Með
Meðhliðsjón
hliðsjónafaf
því
þvíaðaðdómstólar
dómstólarhafa
hafaekki
ekkitekið
tekiðóyggjandi
óyggjandiafstöðu
afstöðutiltilþess
þessaðaðeinkarétti
einkaréttihvernig
hvernigjarðir
jarðir

202202

Ennfremur
Ennfremurtiltilathugunar
athugunarí þessu
í þessusambandi
sambandiererHH1997
19972792.
2792.
Þess
Þessber
berþóþóaðaðgeta
getaaðaðGeitland
Geitlandhefur
hefurekki
ekkiverið
veriðnýtt
nýttsem
semjörð
jörðum
umlangan
langanaldur.
aldur.
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skuli
skuli afmarkaðar
afmarkaðar gagnvart
gagnvart öðrum
öðrum landsvæðum,
landsvæðum, fyrst
fyrst ogog fremst
fremst óbyggðum,
óbyggðum, erer
skiljanlegt
skiljanlegtaðaðí írefsimálum
refsimálumhafi
hafiverið
veriðtalinn
talinnvafi
vafiá áferðum.
ferðum.Það
Þaðererhins
hinsvegar
vegarverkefni
verkefni
óbyggðanefndar
óbyggðanefndaraðaðúrskurða
úrskurðaaðaðeinkarétti
einkaréttium
umslík
slíkmörk
mörkþar
þarsem
semvafi
vafiererá áferðum.
ferðum.
Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
telurþví
þvíaðaðalmennar
almennareða
eðabindandi
bindandiályktanir
ályktanirum
umeignarréttarlega
eignarréttarlega
þýðingu
þýðingulandamerkjabréfa
landamerkjabréfaverði
verðiekki
ekkidregnar
dregnarafafumræddum
umræddumfjórum
fjórumrefsidómum.
refsidómum.
5.6.
5.6. AfsalsAfsals-ogogveðmálabækur
veðmálabækur
Samkvæmt
SamkvæmtGrágás
Grágásþurfti
þurftiekki
ekkiaðaðlýsa
lýsalandakaupum
landakaupumá áþingi
þingienenýmsum
ýmsumkvöðum
kvöðum(lög(lög204
204
málum),
málum),svo
svosem
semforkaupsrétti
forkaupsréttiogogveði,
veði,skyldi
skyldilýsa
lýsaaðaðLögbergi.
Lögbergi.
Samkvæmt
Samkvæmt11.
11.ogog
12.
12.kapítula
kapítulakaupabálks
kaupabálksJónsbókar
Jónsbókarvar
varskylt
skyltaðaðgera
gerakaupbréf
kaupbréfþegar
þegarmenn
mennkeyptu
keyptu
jarðir.
jarðir.Ekki
Ekkiþurfti
þurftiaðaðlýsa
lýsagerningunum
gerningunumenenáfram
áframskyldi
skyldilesa
lesalögmála
lögmálaá áAlþingi,
Alþingi,sbr.
sbr.
205
205
8.-9.
8.-9.kapítula
kapítulalandsbrigðaþáttar
landsbrigðaþáttarí Jónsbók.
í Jónsbók.
Í Í28.
28.gr.
gr.3.3.kapítula
kapítula5.5.bókar
bókarDönsku
Dönskulaga,
laga,um
umkaup
kaupogogsölu
söluogogmakaskipti,
makaskipti,
sagði
sagðim.a.
m.a.aðaðafsöl
afsölá áhúsum
húsumogogjörðum
jörðumskyldu
skyldufram
framfara
faraá áþingi
þingiþar
þarsem
semjörðin
jörðinværi
væri
ogogskyldi
skyldilesa
lesaogogárita
áritaöll
öllafsalsbréf
afsalsbréfá áfyrsta
fyrstaeða
eðaöðru
öðruþingi.
þingi.Réttarfarsákvæði
RéttarfarsákvæðiNorsku
Norsku
laga
lagaKristjáns
KristjánsV.V.voru
vorulögleidd
lögleiddhér
hérmeð
meðopnu
opnubréfi
bréfi2.2.maí
maí1732.
1732.Í Í1.1.bók,
bók,10.
10.gr.
gr.3.3.
kafla,
kafla,voru
voruákvæði
ákvæðium
umstörf
störfmanntalsþinga
manntalsþingaenená áþeim
þeimskyldu
skyldufara
farafram
framþinglýsingar.
þinglýsingar.
Landsmenn
Landsmennhirtu
hirtuekki
ekkinægilega
nægilegaum
umskyldu
skylduþessa
þessaogogvar
varhún
húnáréttuð
áréttuðmeð
meðúrskurðum
úrskurðum
kansellísins
kansellísins3.3.nóvember
nóvember1766
1766ogog22.
22.apríl
apríl1790.
1790.Var
Varstiftamtmanni
stiftamtmannifalið
faliðaðaðáminna
áminna
menn
mennum
umaðaðláta
látalesa,
lesa,áskrifa
áskrifaogogbóka
bókaöll
ölleignarskjöl
eignarskjölogogveðbréf
veðbréfenenvið
viðþað
þaðvar
varmiðað
miðað
aðaðþinglýsingar
þinglýsingarfæru
færufram
framvið
viðlögþingsrétt.
lögþingsrétt.Áminning
Áminningþessi
þessikom
komfram
frammeð
meðauglýsingu
auglýsingu
í í lögþingsbókinni
lögþingsbókinni 1793.
1793. Ekki
Ekki voru
voru nánari
nánari reglur
reglur um
um hvernig
hvernig skyldi
skyldi standa
standa aðað
þinglýsingu
þinglýsingujarðakaupa-,
jarðakaupa-,gjafagjafa-ogogveðbréfa
veðbréfaogogvar
varum
umþað
þaðmikil
mikilóvissa
óvissahvar
hvarskyldi
skyldi
þinglýsa
þinglýsaheimildarbréfum.
heimildarbréfum.Með
Meðtilskipun
tilskipunfrá
frá24.
24.apríl
apríl1833,
1833,um
umafsalsbréf
afsalsbréfogogpantpantsetníngar
setníngará áÍslandi,
Íslandi,voru
vorusettar
settarítarlegri
ítarlegrireglur
reglurum
umþetta
þettaefni.
efni.Var
Varþar
þarkveðið
kveðiðsvo
svoá áaðað
efni
efniheimildarbréfs
heimildarbréfsum
umfasteign
fasteignskyldi
skyldilesast
lesastá áþví
þvíþingi
þingisem
semeigindómurinn
eigindómurinnheyrði
heyrðitil.
til.
Eftir
Eftirgildistöku
gildistökulaga
laganr.
nr.30/1928,
30/1928,um
umþinglýsing
þinglýsingskjala
skjalaogogaflýsing,
aflýsing,fóru
fóruþinglýsingar
þinglýsingar
fram
framá ámanntalsþingi,
manntalsþingi,enení íReykjavík
Reykjavíkbæjarþingi.
bæjarþingi.Hætt
Hættvar
varlestri
lestrisérhvers
sérhversskjals
skjalsenen
þess
þessí ístað
staðvoru
voruákvæði
ákvæðium
umlestur
lesturskrár
skráryfir
yfirskjöl
skjölsem
semborist
boristhöfðu
höfðutiltilþinglýsingar.
þinglýsingar.
Lög
Lögþessi
þessitóku
tókunær
næreingöngu
eingöngutiltilframkvæmdar
framkvæmdarþinglýsinga
þinglýsingaenensnertu
snertuekki
ekkiefnisatriði
efnisatriði
nema
nemaí ílitlum
litlummæli.
mæli.Þau
Þaulög
löggiltu
giltufram
framaðaðsetningu
setningunúgildandi
núgildandiþinglýsingalaga
þinglýsingalaganr.
nr.
39/1978.
39/1978.
Þinglýsingareglur
Þinglýsingareglurfjölluðu
fjölluðufyrir
fyrirgildistöku
gildistökunúgildandi
núgildandiþinglýsingalaga
þinglýsingalagaekki
ekkium
um
þýðingu
þýðinguþinglýsingar.
þinglýsingar.Engu
Enguaðaðsíður
síðurvar
varlitið
litiðsvo
svoá áaðaðregistur
registursamkvæmt
samkvæmttiltilskipuninni
skipuninnifrá
frá1833
1833ættu
ættuaðaðveita
veitahverjum
hverjumsem
semhafa
hafavildi
vildi„áreiðanlega
„áreiðanlegaskírslu
skírsluum
um
heimild
heimildaðaðfasteignum,
fasteignum,ískyldur
ískyldurþær
þær(ítök,
(ítök,veðsetníngar
veðsetníngaro.s.frv.)
o.s.frv.)ererþeim
þeimfylgja,
fylgja,ogog

204204

Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.300
300(14.
(14.k.k.lbþ.).
lbþ.).
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.127-128
127-128(8.-9.
(8.-9.k.k.lbb.),
lbb.),221-222
221-222(11.-12.
(11.-12.k.k.kb.).
kb.).
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255
255
209
255
206
206
hvört
hvörtnokkuð
nokkuðþað
þaðséséá áþíngi
þíngibirt
birtsem
semverið
veriðgeti
getiumráðum
umráðumeigandans
eigandanstiltiltálmunar
tálmunar...“
...“
ÞáÞávar
vartalið
taliðaðaðí ígildistíð
gildistíðlaga
laganr.
nr.30/1928
30/1928mætti
mættibinda
bindanokkurt
nokkurttraust
traustvið
viðþær
þær
upplýsingar
upplýsingar sem
sem fáfá mátti
mátti í í afsalsafsals- ogog veðmálabókum
veðmálabókum ásamt
ásamt tilheyrandi
tilheyrandi skrám
skrám
207
207
Nær
Nærengin
enginákvæði
ákvæðifjölluðu
fjölluðuþóþóum
umréttaráhrif
réttaráhrifþinglýsingar
þinglýsingarogogvar
varþað
þaðm.a.
m.a.
þeirra.
þeirra.
yfirlýst
yfirlýsthlutverk
hlutverkmeð
meðfrumvarpi
frumvarpiþví,
því,sem
semvarð
varðaðaðþinglýsingalögum
þinglýsingalögumnr.
nr.39/1978,
39/1978,aðað
208
208
bæta
bætaúrúrbrýnni
brýnniþörf
þörfaðaðþví
þvíleyti.
leyti.
Eins
Einsogogáður
áðursegir
segirvirðist
virðisthafa
hafaverið
veriðbrotalöm
brotalömí íframkvæmd
framkvæmdþinglýsinga
þinglýsingafram
fram
undir
undirlok
lok18.
18.aldar
aldarogogaðaðþáþáhafi
hafiverið
veriðum
umþað
þaðóvissa
óvissahvort
hvortlesa
lesaætti
ættiheimildarbréf
heimildarbréfaðað
fasteignum
fasteignum á á manntalsþingum
manntalsþingum eða
eða lögþingsréttinum
lögþingsréttinum (á(á Alþingi,
Alþingi, síðar
síðar LandsLandsyfirréttinum).
yfirréttinum).Eftir
Eftirgildistöku
gildistökutilskipunarinnar
tilskipunarinnarfrá
frá1833
1833voru
voruskjöl
skjöleinungis
einungislesin
lesinvið
við
undirrétt
undirrétt(manntalsþing)
(manntalsþing)ogoghefur
hefurþáþáverið
veriðmiðað
miðaðvið
viðaðaðþað
þaðteldist
teldisttiltildómstarfa.
dómstarfa.
Sama
Sama gegndi
gegndi um
um þinglýsingar
þinglýsingar í í gildistíð
gildistíðlaga
laga nr.
nr.30/1928
30/1928ogogsíðan
síðan núgildandi
núgildandi
þinglýsingalaga
þinglýsingalaganr.
nr.39/1978
39/1978þangað
þangaðtiltillög
lögnr.
nr.92/1989,
92/1989,um
umaðskilnað
aðskilnaðdómsvalds
dómsvaldsogog
umboðsvalds
umboðsvaldsí íhéraði,
héraði,öðluðust
öðluðustgildi
gildi1.1.júlí
júlí1992.
1992.ÞáÞávar
varkveðið
kveðiðsvo
svoá áaðaðstörf
störfvið
við
þinglýsingar
þinglýsingarteldust
teldusttiltilstjórnsýslu.
stjórnsýslu.Enda
Endaþótt
þóttþinglýsing
þinglýsingteldist
teldisttiltildómstarfa
dómstarfatiltilársins
ársins
1992,
1992,var
varviðurkennt
viðurkenntaðaðþau
þauværu
værufrábrugðin
frábrugðinvenjulegum
venjulegumdómstörfum
dómstörfumþar
þarsem
semum
um
209
209
Það
væri
væriaðaðræða
ræðaskráningu
skráninguí íbækur,
bækur,samningu
samninguá áskrám
skrámogogframlagningu
framlagninguþeirra.
þeirra. Það
girti
girtiekki
ekkifyrir
fyrirdómsmeðferð
dómsmeðferðágreinings
ágreiningsum
umefnisatriði
efnisatriðiskjala,
skjala,þótt
þóttþeim
þeimhefði
hefðiáður
áður
verið
veriðþinglýst
þinglýstogoghafði
hafðiþinglýsingin
þinglýsinginþannig
þannigekki
ekkigildi
gildisem
semdómur
dómurum
umþað
þaðsem
semí í
skjalinu
skjalinufjallaði.
fjallaði.Einskorðaðist
Einskorðaðiststarf
starfvið
viðþinglýsingu
þinglýsinguvið
viðformkönnun
formkönnunskjala.
skjala.
Lestur
Lesturskjala
skjalaá áþingi
þingiogogskrásetning
skrásetningskjala
skjalaí registur
í registurogogsíðar
síðarþinglýsingabækur
þinglýsingabækur
hefur
hefurverið
veriðgerð
gerðí íþeim
þeimtilgangi
tilgangiaðaðskrá
skráréttindi
réttindimanna
mannayfir
yfirviðkomandi
viðkomandieign.
eign.Skrár
Skrár
þessar
þessarhafa
hafaþví
þvíverið
veriðréttindaskrár
réttindaskrárenenþeim
þeimhefur
hefuraldrei
aldreiverið
veriðætlað
ætlaðþað
þaðhlutverk
hlutverkaðað
210
210
Vissum
Vissumskjölum
skjölumhefur
hefurþóþóverið
verið
lýsa
lýsaeiginleikum
eiginleikumeignar
eignareða
eðaástandi
ástandiá áhverjum
hverjumtíma.
tíma.
ætlað
ætlaðsérstakt
sérstakthlutverk,
hlutverk,svo
svosem
semjarðabréfum
jarðabréfumogoglandamerkjabréfum,
landamerkjabréfum,enenum
umþau
þauhefur
hefur
áður
áðurverið
veriðrætt.
rætt.Þinglýsing
Þinglýsingslíkra
slíkraskjala
skjalahefur
hefurþáþáhaft
haftsvipað
svipaðgildi
gildiogogyfirlýsing
yfirlýsing
gagnvart
gagnvartaðliggjandi
aðliggjandijörðum
jörðumeða
eðasvæðum,
svæðum,í íþví
þvískyni
skyniaðaðdraga
dragafram
framhugsanlegan
hugsanlegan
ágreining
ágreiningum
umlandamerki,
landamerki,enení íþinglýsingunni
þinglýsingunnifólst
fólstekki
ekkistaðfesting
staðfestingá áefni
efniskjalanna
skjalanna
um
umstærð,
stærð,legu
legueða
eðaannan
annaneiginleika
eiginleikajarðanna.
jarðanna.

5.7.
5.7. Aðrar
Aðrarheimildir
heimildir
Upplýsingar
Upplýsingarum
umeignarréttindi
eignarréttindigetur
getureinnig
einnigverið
veriðaðaðfinna
finnaí íýmsum
ýmsumöðrum
öðrumheimildum
heimildum
enenþeim
þeimsem
semaðaðframan
framangreinir.
greinir.Má
Máþar
þarfyrst
fyrstnefna
nefnaeldri
eldridóma.
dóma.Í Íþví
þvísambandi
sambandiber
beraðað
líta
lítatiltilþess
þessaðaðvafi
vafigetur
geturleikið
leikiðá áþví
þvíhvort
hvortum
umfrumrit
frumritséséaðaðræða,
ræða,seinni
seinnitíma
tímauppskrift
uppskrift

206206

Jón
JónJohnsen,
Johnsen,1840:
1840:Hugvekja
Hugvekjaum
umþinglýsingar,
þinglýsingar,jarðakaup,
jarðakaup,veðsetningar
veðsetningarogogpeníngabrúkun
peníngabrúkuná á
Íslandi.
Íslandi.Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.S.S.57.
57.
207207
Þorgeir
ÞorgeirÖrlygsson,
Örlygsson,1993:
1993:Þinglýsingar.
Þinglýsingar.Mistök
Mistökí þinglýsingum.
í þinglýsingum.Réttarreglur.
Réttarreglur.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.29.
29.
208208
Alþingistíðindi
AlþingistíðindiAA1977-1978,
1977-1978,s.s.1382.
1382.
209209
Þorgeir
ÞorgeirÖrlygsson
Örlygsson1993,
1993,s.s.46.
46.
210210
Þorgeir
ÞorgeirÖrlygsson
Örlygsson1993,
1993,s.s.19.
19.
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eða
eðajafnvel
jafnvelfölsun.
fölsun.Auk
Aukþess
þesskann
kannaðaðvera
veravafi
vafium
umupprunalegt
upprunalegtgildi
gildidómsins
dómsinsskv.
skv.þáþágildandi
gildandilögum.
lögum.ÞáÞáererviðfangsefnið
viðfangsefniðoft
oftgreiðsla
greiðslaafréttartolla,
afréttartolla,skylda
skyldatiltilupprekstrar
upprekstrar
o.þ.h.
o.þ.h.Af
Afúrlausnum
úrlausnumverður
verðursjaldan
sjaldanráðið
ráðiðhvort
hvorttiltilgrundvallar
grundvallarererlagður
lagðurbeinn
beinneða
eða
óbeinn
óbeinneignarréttur
eignarrétturaðaðviðkomandi
viðkomandilandsvæði,
landsvæði,enda
endaekki
ekkiljóst
ljóstí íhvaða
hvaðamæli
mælihugtök
hugtök
eignarréttar
eignarréttarvoru
vorunotuð
notuðí ísambærilegri
sambærilegrimerkingu
merkinguogogí ídag.
dag.Almennt
Almenntgildi
gildieldri
eldridóma
dóma
verður
verðurþví
þvíaðaðteljast
teljasttakmarkað
takmarkaðeneneinstakir
einstakirdómar
dómarhljóta
hljótaaðaðkoma
komatiltilathugunar
athugunará áþeim
þeim
svæðum
svæðum sem
sem þeir
þeir fjalla
fjalla um.
um. Hlýtur
Hlýtur aldur
aldur dóms
dóms aðað skipta
skipta nokkru
nokkru máli
máli ogog
óhjákvæmilegt
óhjákvæmilegtannað
annaðenenaðaðgildir
gildirdómar
dómarsem
semgengið
gengiðhafa
hafaí ígildistíð
gildistíðsamtíma
samtímaréttarréttarskipunar
skipunarokkar
okkarverði
verðieftir
eftirþví
þvísem
semvið
viðá álagðir
lagðirtiltilgrundvallar
grundvallarefnislegri
efnislegriniðurstöðu
niðurstöðuum
um
einstök
einstökálitaefni.
álitaefni.
Heimildir
Heimildirum
umstjórnsýslu
stjórnsýsluveraldlegra
veraldlegrayfirvalda
yfirvaldaereraðaðfinna
finnaí íbréfabréfa-ogoggerðagerðabókum
bókumsýslumanna
sýslumannaogoghreppstjóra
hreppstjóraogogenn
ennfremur
fremurí ískjalasöfnum
skjalasöfnumæðstu
æðstuembættisembættismanna
mannaþjóðarinnar.
þjóðarinnar.Um
Umhendur
hendurþeirra
þeirrafóru
fórum.a.
m.a.flest
flesterindi
erindisem
semsnertu
snertusölu
sölukirkjukirkjueigna.
eigna.
Heimildir
Heimildirum
umeignaumsýslu
eignaumsýslukirkjunnar
kirkjunnareru
eruumtalsverðar.
umtalsverðar.Áður
Áðurvar
vargerð
gerðgrein
grein
fyrir
fyrirmáldögum
máldögumogogvísitasíum
vísitasíumenenfleiri
fleirimá
mánefna.
nefna.Bréfabækur
Bréfabækurbiskupa
biskupaeru
erueinhliða
einhliða
heimildir
heimildirenenstyðjast
styðjastþóþóoft
oftvið
viðeldri
eldrigögn
gögnaðaðþví
þvíleyti
leytisem
semlýst
lýsterereignum
eignumogogítökum
ítökum
kirkna.
kirkna.ÞáÞávoru
voruvið
viðflestar
flestarkirkjur
kirkjursérstakar
sérstakarbækur
bækursem
semnefndust
nefndustkirkjustóll.
kirkjustóll.Í Íþær
þærvoru
voru
skráðar
skráðareignir
eignirkirknanna
kirknannaogogannað
annaðefni
efnieftir
eftirskoðunargerð
skoðunargerðbiskups
biskupseða
eðaprófasts.
prófasts.
Skjalaflokkurinn
Skjalaflokkurinnklausturumboð
klausturumboðveitir
veitireinnig
einnigmikilsverðar
mikilsverðarupplýsingar
upplýsingarum
umeignir
eignir
þeirra
þeirrajarða
jarðasem
semá ámiðöldum
miðöldumheyrðu
heyrðuundir
undirklaustrin
klaustrinenenkonungur
konungurlagði
lagðihald
haldá áeftir
eftir
siðbreytingu.
siðbreytingu.
Hér
Hérhefur
hefurverið
veriðfjallað
fjallaðum
umþær
þærheimildir
heimildirsem
semóbyggðanefnd
óbyggðanefndtelur
teluralmennt
almennt
ástæðu
ástæðutiltilaðaðkanna
kannaí íhverju
hverjumáli.
máli.Auk
Aukþeirra
þeirragetur
geturaðaðsjálfsögðu
sjálfsögðuverið
veriðsérstök
sérstökástæða
ástæða
tiltilaðaðkanna
kannaönnur
önnurprentuð
prentuðeða
eðaóprentuð
óprentuðfrumgögn.
frumgögn.Jafnframt
Jafnframtgeta
getaeftirheimildir
eftirheimildirá á
borð
borðvið
viðalmenn
almennuppsláttarrit
uppsláttarritogogítarefni
ítarefnium
umsvæðið,
svæðið,svo
svosem
sembyggðarbyggðar-ogoghéraðshéraðslýsingar,
lýsingar, t.d.
t.d. sýslusýslu- ogog sóknarlýsingar
sóknarlýsingar frá
frá 19.
19. öld
öld ogog landfræðisaga
landfræðisaga Þorvaldar
Þorvaldar
Thoroddsens,
Thoroddsens,árbækur,
árbækur,o.s.frv.
o.s.frv.haft
haftnokkra
nokkraþýðingu.
þýðingu.Loks
Loksgeta
getafornleifarannsóknir
fornleifarannsóknir
varpað
varpaðljósi
ljósiá ábúsetusögu
búsetusöguviðkomandi
viðkomandisvæðis.
svæðis.
Af
Afúrlausnum
úrlausnumdómstóla
dómstólamá
máráða
ráðaaðaðheimildir
heimildirafafþví
þvítagi
tagisem
semhér
hérhefur
hefurverið
verið
gefið
gefiðágrip
ágripaf,af,geti
getiásamt
ásamtöðru
öðruhaft
haftnokkra
nokkraþýðingu
þýðinguvið
viðmat
matá átilvist
tilvisteignarréttinda.
eignarréttinda.
6.6. NIÐURSTAÐA
NIÐURSTAÐA
Af
Afúrlausnum
úrlausnumdómstóla
dómstólafyrir
fyrirgildistöku
gildistökuþjóðlendulaga
þjóðlendulaga1998
1998var
varljóst
ljóstaðaðtiltekin
tiltekinlandlandsvæði
svæðiá áhálendi
hálendiÍslands
Íslandsværu
væruekki
ekkií íeigu
eigusveitarfélaga
sveitarfélagaeða
eðaríkis.
ríkis.Jafnframt
Jafnframtmátti
máttiætla
ætla
aðaðsvipað
svipaðætti
ættivið
viðum
umfleiri
fleirilandsvæði
landsvæðienenþau
þausem
semkomið
komiðhöfðu
höfðutiltilumfjöllunar
umfjöllunar
dómstóla.
dómstóla.Réttarstaða
Réttarstaðaþessara
þessaralandsvæða
landsvæðavar
varþví
þvíaðaðmiklu
mikluleyti
leytióljós.
óljós.Þörfin
Þörfiná áskýrum
skýrum
reglum
reglumum
umeignarráð
eignarráðogogforræði
forræðijókst
jóksthins
hinsvegar
vegarmeð
meðaukinni
aukinniogogfjölbreyttari
fjölbreyttarinýtingu.
nýtingu.
Þjóðlendulögin
Þjóðlendulöginvoru
vorusett
setttiltilaðaðleysa
leysaúrúrþessum
þessumvanda.
vanda.Með
Meðþeim
þeimereríslenska
íslenska
ríkið
ríkiðlýst
lýsteigandi
eigandislíkra
slíkrasvæða,
svæða,þau
þaukölluð
kölluðþjóðlendur
þjóðlendurogogóbyggðanefnd
óbyggðanefndfalið
faliðaðaðgreina
greina
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á ámilli
milliþeirra
þeirraogogeignarlanda.
eignarlanda.Jafnframt
Jafnframterergert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðinnan
innanþjóðlendu
þjóðlendugeti
geti
einstaklingar
einstaklingareða
eðalögaðilar
lögaðilaráttátttakmörkuð
takmörkuðeignarréttindi
eignarréttindiogogóbyggðanefnd
óbyggðanefndfalið
faliðaðað
úrskurða
úrskurðaum
umþau.
þau.
Hlutverk
Hlutverkóbyggðanefndar
óbyggðanefndarererskilgreint
skilgreintí 7.
í 7.gr.
gr.laga
lagaum
umþjóðlendur
þjóðlendurogogákvörðun
ákvörðun
marka
markaeignarlanda,
eignarlanda,þjóðlendna
þjóðlendnaogogafrétta,
afrétta,nr.
nr.58/1998.
58/1998.Samkvæmt
Samkvæmtþví
þvískal
skalóbyggðaóbyggðanefnd:
nefnd:
a.a.Kanna
Kannaogogskera
skeraúrúrum
umhvaða
hvaðaland
landtelst
telsttiltilþjóðlendna
þjóðlendnaogoghver
hverséu
séumörk
mörk
þeirra
þeirraogogeignarlanda.
eignarlanda.
b.b.Skera
Skeraúrúrum
ummörk
mörkþess
þesshluta
hlutaþjóðlendu
þjóðlendusem
semnýttur
nýtturerersem
semafréttur.
afréttur.
c.c.Úrskurða
Úrskurðaum
umeignarréttindi
eignarréttindiinnan
innanþjóðlendna.
þjóðlendna.

Verkefni
Verkefnióbyggðanefndar
óbyggðanefndarererþannig
þanniglögbundið
lögbundiðogogfelst
felstí íaðaðupplýsa
upplýsaum
ummörk
mörk
eignarlanda
eignarlandaogogþjóðlendna
þjóðlendnaogogskilgreina
skilgreinaóbein
óbeineignarréttindi
eignarréttindiinnan
innanþjóðlendu.
þjóðlendu.Við
Við
úrlausn
úrlausnverkefnis
verkefnissíns
sínshlýtur
hlýturóbyggðanefnd
óbyggðanefndaðaðbyggja
byggjaannars
annarsvegar
vegará áheimildum
heimildumum
um
eignarréttindi
eignarréttindiogoghins
hinsvegar
vegaralmennum
almennumsönnunarreglum.
sönnunarreglum.Það
Þaðererekki
ekkiá ávaldsviði
valdsviði
óbyggðanefndar
óbyggðanefndaraðaðákvarða
ákvarðafrá
frágrunni
grunnimörk,
mörk,eftir
eftiratvikum
atvikumnýnýmörk,
mörk,svo
svosem
semá á
grundvelli
grundvellihæðarlínu
hæðarlínueða
eðaannarra
annarraalmennra
almennraviðmiðana
viðmiðanaafafþví
þvítagi,
tagi,sbr.
sbr.5.5.gr.
gr.laga
laganr.
nr.
58/1998.
58/1998.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndhefur
hefurekki
ekkiheimild
heimildtiltilaðaðsvipta
sviptamenn
menneignarlöndum
eignarlöndumsínum
sínum
eða
eðaskerða
skerðaeignarréttindi
eignarréttindiþeirra
þeirraá áannan
annanhátt.
hátt.Í Ívafavafa-ogogtakmarkatilvikum
takmarkatilvikumererþóþó
óhjákvæmilegt
óhjákvæmilegtannað
annaðenenaðaðætla
ætlanefndinni
nefndinninokkurt
nokkurtsvigrúm
svigrúmvið
viðmat
matá ámörkum
mörkumeignareignarlanda
landaogogþjóðlendna,
þjóðlendna,í samræmi
í samræmivið
viðþær
þærsönnunarreglur
sönnunarregluríslensks
íslensksréttar
réttarsem
semnefndin
nefndinerer
bundin
bundinafafogoggrein
greinerergerð
gerðfyrir
fyrirí íforsendum
forsendumþessum.
þessum.ÞáÞátelur
telurnefndin
nefndinaðaðheimildir
heimildir
hennar
hennartiltilafmörkunar
afmörkunarogogákvörðunar
ákvörðunarmarka
markaafrétta
afréttainnan
innanþjóðlendu
þjóðlenduséu
séueðli
eðlimálsins
málsins
samkvæmt
samkvæmtrýmri
rýmrienenþegar
þegarum
umfyrrgreind
fyrrgreindmörk
mörkeignarlanda
eignarlandaogogþjóðlendna
þjóðlendnaereraðaðræða.
ræða.
Frumstofnun
Frumstofnuneignarréttar
eignarréttarhér
hérá álandi
landihefur
hefurfarið
fariðfram
frammeð
meðlandnámi,
landnámi,hefð
hefðogog
lögum,
lögum,sbr.
sbr.löggjöf
löggjöfum
umnýbýli
nýbýliogogþjóðlendur.
þjóðlendur.
Landnáma
Landnámaerer grundvallarheimildin
grundvallarheimildinum
um landnám
landnám Íslands
Íslands enenheimildargildi
heimildargildi
hennar
hennarererumdeilt
umdeiltmeðal
meðalfræðimanna.
fræðimanna.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
teluraðaðLandnáma
Landnámalýsi
lýsia.m.k.
a.m.k.
þeirri
þeirriskiptingu
skiptingulands
landssem
semmenn
menntöldu
töldurétta
réttaeða
eðavoru
voruásáttir
ásáttirum
umá áritunartíma
ritunartímaeinstakra
einstakra
gerða
gerðahennar.
hennar.Af
Affrásögnum
frásögnumþar
þarogogrannsóknum
rannsóknumá ásviði
sviðisagnfræði,
sagnfræði,fornleifafræði
fornleifafræðiogog
náttúrufræði
náttúrufræðivirðist
virðistjafnframt
jafnframtóhætt
óhættaðaðdraga
dragaþáþáalmennu
almennuályktun
ályktunaðaðlandnám
landnámhafi
hafi
víða
víðanáð
náðlengra
lengrainn
inntiltillandsins
landsinsenenbyggð
byggðá ásíðari
síðari tímum.
tímum.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
telur
jafnframt
jafnframtaðaðskýrar
skýrarfrásagnir
frásagnirLandnámu
Landnámuhafi
hafisönnunargildi
sönnunargildium
umtilvist
tilvisteignarréttar.
eignarréttar.Af
Af
takmörkuðum
takmörkuðumlýsingum
lýsingumí íLandnámu
Landnámuverða
verðahins
hinsvegar
vegarengar
engarafdráttarlausar
afdráttarlausarályktanir
ályktanir
dregnar
dregnarum
umþað
þaðhvort
hvortí öndverðu
í öndverðuhafi
hafiverið
veriðstofnað
stofnaðtiltileignarréttar
eignarréttaryfir
yfirlandsvæði
landsvæðimeð
með
námi.
námi.
Hefð
Hefðererannar
annarfrumstofnunarháttur
frumstofnunarháttureignarréttar.
eignarréttar.Dómstólar
Dómstólarhafa
hafahafnað
hafnaðþví
þvíaðað
eignarhefð
eignarhefðverði
verðiunnin
unniná ágrundvelli
grundvellihefðbundinna
hefðbundinnaafréttarnota
afréttarnotaafaflandi
landiutan
utanlandalandamerkja
merkjajarða.
jarða.Eignarhefð
Eignarhefðhefur
hefurhins
hinsvegar
vegarverið
veriðviðurkennd
viðurkenndá ágrundvelli
grundvellisambærilegra
sambærilegra
nota
notainnan
innanlandamerkja
landamerkjajarðar.
jarðar.Jafnframt
Jafnframtererljóst
ljóstaðaðnytjar
nytjarafafþessu
þessutagi
tagihafa
hafaekki
ekkinægt
nægt
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tiltilaðaðvinna
vinnaeignarhefð
eignarhefðmeð
meðútrýmandi
útrýmandihætti
hættiinnan
innanmarka
markajarðar
jarðarsvo
svosem
semþau
þauhafa
hafa
verið
veriðafmörkuð
afmörkuðí landamerkjabréfi
í landamerkjabréfihennar.
hennar.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
teluraðaðvið
viðmat
matá áþví
þvíhvort
hvort
tekist
tekisthafi
hafiaðaðfullna
fullnaeignarhefð
eignarhefðyfir
yfirlandsvæði
landsvæðiskipti
skiptimáli
málihvort
hvortþað
þaðererinnan
innaneða
eðautan
utan
landamerkja
landamerkjajarðar.
jarðar.Skilyrði
Skilyrðifyrir
fyrirþví
þvíaðaðeignarhefð
eignarhefðverði
verðiunnin
unniná álandsvæði
landsvæðiutan
utan
landamerkja
landamerkjajarðar
jarðareru
eruþröng,
þröng,þóþóaðaðekki
ekkiséséslíkt
slíktútilokað.
útilokað.
ÞáÞátelur
teluróbyggðanefnd
óbyggðanefndþað
þaðekki
ekkiá áfæri
færisínu,
sínu,þrátt
þráttfyrir
fyrirlögbundna
lögbundnarannsóknarrannsóknarskyldu
skyldunefndarinnar,
nefndarinnar,aðaðákvarða
ákvarðaeinstökum
einstökumaðilum
aðilumréttindi
réttindiá ágrundvelli
grundvelliréttarskapandi
réttarskapandi
úrræðis
úrræðissem
semhefðar,
hefðar,ánánþess
þessaðaðtiltilkomi
komibeint
beintogogótvírætt
ótvírætttilkall
tilkallviðkomandi
viðkomandiaðila
aðilaum
um
ákveðin
ákveðinogogafmörkuð
afmörkuðeignarréttindi
eignarréttindiogogaðaðhann
hanneftir
eftiratvikum
atvikumberi
berifyrir
fyrirsig
sigogogbyggi
byggi
rétt
réttá áhefð.
hefð.
Lög
Lögeru
eruþriðji
þriðjifrumstofnunarháttur
frumstofnunarháttureignarréttar.
eignarréttar.Stofnun
Stofnunnýbýla
nýbýlaá ágrundvelli
grundvelli
nýbýlatilskipunar
nýbýlatilskipunarfrá
frá15.
15.apríl
apríl1776
1776eða
eðalaga
lagaum
umnýbýli
nýbýlifrá
frá6.6.nóvember
nóvember1897
1897virðist
virðist
þóþóekki
ekkihafa
hafamikla
miklaalmenna
almennaþýðingu
þýðinguí íþessu
þessusambandi
sambandienda
endafátíð,
fátíð,þóþóekki
ekkiséséhún
hún
dæmalaus.
dæmalaus.
Fram
Fram aðað gildistöku
gildistöku þjóðlendulaga
þjóðlendulaga var
var land
land aðað meginstefnu
meginstefnu flokkað
flokkað á á
grundvelli
grundvellieignarhalds
eignarhaldsí íjarðir,
jarðir,afrétti
afréttiogogalmenninga.
almenninga.Þýðing
Þýðingþeirrar
þeirrarflokkunar
flokkunarnúnú
ræðst
ræðstafafþví
þvíhvernig
hvernighún
húnfellur
felluraðaðhugtökunum
hugtökunumeignarland
eignarlandogogþjóðlenda.
þjóðlenda.
Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
teluraðaðalmennt
almenntmegi
megigera
geraráð
ráðfyrir
fyriraðaðjörð
jörðsésélandsvæði
landsvæðisem
sem
upprunalega
upprunalegahefur
hefurverið
veriðráðstafað
ráðstafaðúrúreinstökum
einstökumlandnámum,
landnámum,stofnað
stofnaðtiltilnýbýlis
nýbýlisá áeða
eða
eignarhefð
eignarhefðunnin
unninyfir.
yfir.Tilgangurinn
Tilgangurinnmeð
meðstofnun
stofnunhverrar
hverrarjarðar
jarðarhefur
hefurverið
veriðaðaðstunda
stunda
þar
þarbúskap
búskapárið
áriðum
umkring.
kring.Samt
Samtsem
semáður
áðurgetur
geturaðaðsjálfsögðu
sjálfsögðuverið
veriðland
landinnan
innanjarðar
jarðar
sem
semekki
ekkiverður
verðurnýtt
nýtttiltillandbúnaðar,
landbúnaðar,enda
endagetur
getursetning
setningmerkja
merkjahæglega
hæglegahafa
hafatekið
tekið
mið
miðafaföðrum
öðrumatriðum.
atriðum.Nýting
Nýtinglandsins
landsinshefur
hefurverið
veriðí ísamræmi
samræmivið
viðbúskaparhætti
búskaparhættiogog
umfang
umfangbús
búsá áhverjum
hverjumtíma.
tíma.Land
Landhverrar
hverrarjarðar
jarðarhefur
hefurfrá
fráöndverðu
öndverðuborið
boriðaðaðafmarka
afmarka
með
meðlandamerkjum.
landamerkjum.Innan
Innanmerkja
merkjajarðar
jarðarsinnar
sinnarhefur
hefureigandi
eigandialmennt
almenntséð
séðfarið
fariðmeð
með
umráð
umráðogoghagnýtingu,
hagnýtingu,gert
gertráðstafanir
ráðstafanirmeð
meðlöggerningum,
löggerningum,veðsett
veðsettjörðina
jörðinaogoglátið
látið
hana
hanaganga
gangaaðaðerfðum,
erfðum,á ásama
samahátt
háttogoggildir
gildirum
umeignarland
eignarlandyfirleitt.
yfirleitt.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefnd
telur
telurhvorki
hvorkiverða
verðaráðið
ráðiðafafeldri
eldrinénéyngri
yngrilöggjöf
löggjöfaðaðalmennt
almenntséð
séðhafi
hafiverið
veriðgert
gertráð
ráð
fyrir
fyrirþví
þvíaðaðland
landinnan
innanjarðar
jarðarhafi
hafimismunandi
mismunandieignarréttarlega
eignarréttarlegastöðu.
stöðu.Staðhættir,
Staðhættir,
gróðurfar
gróðurfarogognýtingarmöguleikar
nýtingarmöguleikarverða
verðaekki
ekkitaldir
taldirhafa
hafaúrslitaáhrif
úrslitaáhrifí íþví
þvísambandi.
sambandi.
Einstök
Einstökdæmi
dæmium
umslíka
slíkaskiptingu
skiptingufinnast
finnastþóþóogogeins
einskann
kannþað
þaðí íöðrum
öðrumtilvikum
tilvikumaðað
valda
valdanokkrum
nokkrumvafa
vafaþegar
þegarafréttur
afrétturliggur
liggureða
eðalálásjálfstætt
sjálfstættundir
undireinstakar
einstakarjarðir.
jarðir.ÞáÞá
kunna
kunnaaðaðfinnast
finnastsvæði
svæðiinnan
innanmerkja
merkjajarða
jarðasem
semkölluð
kölluðeru
eruafréttur,
afréttur,e.t.v.
e.t.v.með
meðvísan
vísantiltil
þess
þessaðaðsásáhluti
hlutihennar
hennarhafi
hafihelst
helstverið
veriðnýttur
nýtturtiltilbeitar,
beitar,ánánþess
þessþóþóaðaðeignarréttarleg
eignarréttarleg
staða
staðaþess
þesslandsvæðis
landsvæðishljóti
hljótiaðaðvera
veraönnur.
önnur.Það
Þaðererþví
þvíniðurstaða
niðurstaðaóbyggðanefndar
óbyggðanefndaraðað
líkur
líkurséu
séuá áþví
þvíaðaðland
landsem
semsamkvæmt
samkvæmtfyrirliggjandi
fyrirliggjandiheimildum
heimildumerereða
eðahefur
hefurverið
verið
jörð
jörðsésébeinum
beinumeignarrétti
eignarréttiháð.
háð.Sönnunarbyrðin
Sönnunarbyrðinhvílir
hvílirþví
þvíá áþeim
þeimsem
semöðru
öðruheldur
heldur
fram.
fram.
Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
teluraðaðtilvist
tilvistítaks
ítaksí ífasteign
fasteignbendi
bendifremur
fremurtiltilþess
þessaðaðsvæði
svæði
það
þaðsem
semítakið
ítakiðererá áséséeða
eðahafi
hafieinhvern
einhverntíman
tímanverið
veriðeignarland.
eignarland.Þannig
Þannighafi
hafiréttur
rétturyfir
yfir
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viðkomandi
viðkomandilandsvæði
landsvæðiverið
veriðnauðsynlegur
nauðsynlegurgrundvöllur
grundvöllurundir
undirstofnun
stofnunítaks
ítaksá áþví
þvíogog
ítakshafinn
ítakshafinnöðlast
öðlastrétt
réttsinn
sinninnan
innanmarka
markaþess
þessréttar
réttarsem
semhandhafi
handhafihinna
hinnabeinu
beinueignareignarréttinda
réttindaátti.
átti.Þrátt
Þráttfyrir
fyrirþetta
þettakunna
kunnaaðaðfinnast
finnastítök
ítökí ílandsvæðum
landsvæðumsem
semekki
ekkieru
eru
undirorpin
undirorpinbeinum
beinumeignarrétti
eignarréttinúnúogogekki
ekkiunnt
unntaðaðsýna
sýnafram
framá áaðaðhafi
hafinokkurn
nokkurntíman
tíman
verið
veriðþað.
það.Í Íslíkum
slíkumtilvikum
tilvikumkann
kannþóþóaðaðvera
veraum
umannars
annarskonar
konarréttindi
réttindiaðaðræða
ræðaenenítök
ítök
í hinni
í hinnihefðbundnu
hefðbundnumerkingu
merkinguhugtaksins.
hugtaksins.
Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
teluraðaðheimildir
heimildirbendi
bendiekki
ekkitiltilaðaðhér
hérá álandi
landihafi
hafiverið
veriðaðað
finna
finnaafmörkuð
afmörkuðlandsvæði
landsvæðiinn
inntiltillandsins
landsinssem
semlotið
lotiðhafi
hafireglum
reglumum
umalmenninga
almenningasvo
svo
óyggjandi
óyggjandisé.
sé.Hafi
Hafieinhvern
einhverntíma
tímasvo
svoverið,
verið,hefur
hefurmunur
munurá áþeim
þeimogogafréttum
afréttumorðið
orðið
lítill
lítilleða
eðaenginn
enginnerertímar
tímarliðu
liðufram.
fram.ÞáÞáererljóst
ljóstaðaðstærstur
stærsturhluti
hlutilands
landsutan
utaneinstakra
einstakra
jarða
jarðahefur
hefurfyrr
fyrrogogsíðar
síðarverið
veriðí íafréttarnotum.
afréttarnotum.Samkvæmt
Samkvæmtþessu
þessuverður
verðurekki
ekkitalið
taliðaðað
hugtakið
hugtakiðalmenningur
almenningurhafi
hafimikið
mikiðsjálfstætt
sjálfstættgildi
gildivið
viðmat
matá ágrunneignarrétti
grunneignarréttiá álandi
landisem
sem
verið
veriðhefur
hefurí slíkum
í slíkumnotum.
notum.Það
Þaðgetur
geturhins
hinsvegar
vegarhaft
haftþýðingu
þýðinguvið
viðmat
matá átakmörkuðum
takmörkuðum
eignarréttindum
eignarréttindumogogeins
einsverður
verðurekki
ekkiútilokað
útilokaðaðaðslík
slíklandsvæði
landsvæðifinnist.
finnist.
Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
telurekki
ekkihægt
hægtaðaðútiloka
útilokaaðaðlandsvæði
landsvæðisem
semsamkvæmt
samkvæmtfyrirfyrirliggjandi
liggjandiheimildum
heimildumeru
erusamnotaafréttir
samnotaafréttirhafi
hafiverið
veriðnumin
numineða
eðaá áannan
annanhátt
háttorðið
orðið
undirorpin
undirorpinbeinum
beinumeignarrétti.
eignarrétti.Samhengi
Samhengieignarréttar
eignarréttarogogsögu
söguliggur
liggurhins
hinsvegar
vegarekki
ekki
fyrir.
fyrir.Nýting
Nýtinglandsins
landsinshefur
hefurfyrr
fyrrogogsíðar
síðarfyrst
fyrstogogfremst
fremstfalist
falistí ísumarbeit
sumarbeitfyrir
fyrirbúbúfénað.
fénað.Reglur
Reglurum
umafmörkun
afmörkuná áafréttum
afréttumhafa
hafaverið
veriðmun
munrýmri
rýmrienenvarðandi
varðandijarðir
jarðirogog
fyrst
fyrstogogfremst
fremstmiðast
miðastvið
viðhagsmuni
hagsmunieigenda
eigendaaðliggjandi
aðliggjandijarða.
jarða.ÞáÞáererljóst
ljóstaðaðlöglöggjafinn
gjafinnhefur
hefurráðstafað
ráðstafaðeignarréttindum
eignarréttindumá áafréttum
afréttumtiltilannarra
annarraenenafréttarhafa
afréttarhafaogogekki
ekki
lagt
lagtá áþáþásömu
sömuskyldur
skyldurogogeigendur
eigendurjarða.
jarða.Í Ístað
staðþeirra
þeirraalmennu
almennuheimilda
heimildatiltilumráða,
umráða,
hagnýtingar,
hagnýtingar,ráðstöfunar
ráðstöfunaro.s.frv.
o.s.frv.sem
semeigandi
eigandijarðar
jarðarhefur
hefurum
umaldir
aldirverið
veriðtalinn
talinnfara
fara
með
meðhefur
hefureinungis
einungisverið
veriðum
umaðaðræða
ræðaheimildir
heimildirtiltiltakmarkaðrar
takmarkaðrarnýtingar
nýtingarsem
semsnemma
snemma
urðu
urðulögbundnar.
lögbundnar.Með
Meðvísan
vísantiltilúrlausna
úrlausnadómstóla
dómstólaererljóst
ljóstaðaðbeinn
beinneignarréttur
eignarrétturverður
verður
ekki
ekkibyggður
byggðurá áslíkum
slíkumnotum.
notum.Það
Þaðererþví
þvíniðurstaða
niðurstaðaóbyggðanefndar
óbyggðanefndaraðaðlíkur
líkurséu
séuá á
því
þvíaðaðland
landsem
semsamkvæmt
samkvæmtfyrirliggjandi
fyrirliggjandiheimildum
heimildumerersamnotaafréttur
samnotaafrétturséséþjóðlenda.
þjóðlenda.
Sönnunarbyrðin
Sönnunarbyrðinhvílir
hvílirþví
þvíá áþeim
þeimsem
semöðru
öðruheldur
heldurfram.
fram.
Að
Aðþví
þvíerervarðar
varðarafrétti
afréttieinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana,
stofnana,virðist
virðistmunurinn
munurinnsásáaðað
réttindi
réttindieinstakra
einstakrajarða
jarðatiltillandsvæðisins
landsvæðisinsogogtilheyrsla
tilheyrslaþess
þessí íþví
þvísambandi
sambandieru
erumeiri
meirienen
varðandi
varðandisamnotaafréttina.
samnotaafréttina.Jafnframt
Jafnframthefur
hefurlöggjafinn
löggjafinnekki
ekkiráðstafað
ráðstafaðeignarréttindum
eignarréttindum
á áslíkum
slíkumsvæðum
svæðumá ásama
samahátt
háttogogá ásamnotaafréttum.
samnotaafréttum.Hvort
Hvorttiltekinn
tiltekinnafréttur
afréttureinstakrar
einstakrar
jarðar
jarðareða
eðastofnunar
stofnunarererundirorpinn
undirorpinnbeinum
beinumeða
eðaóbeinum
óbeinumeignarrétti
eignarréttiheimajarðar
heimajarðarerer
hins
hinsvegar
vegarekki
ekkieinhlítt
einhlíttogogverður
verðuraðaðmeta
metaí hverju
í hverjutilviki
tilvikifyrir
fyrirsig.
sig.Kröfur
Kröfurdómstóla
dómstólatiltil
sönnunar
sönnunaraðaðþví
þvíerervarðar
varðarannars
annarsvegar
vegarafrétti
afréttieinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana
stofnanaogoghins
hins
vegar
vegarsamnotaafrétti
samnotaafréttivirðast
virðastþóþósambærilegar.
sambærilegar.
Um
Umlönd
löndeða
eðahluta
hlutalands
landseinstakra
einstakrajarða
jarðasem
semhefur
hefurverið
veriðlagt
lagttiltilafréttar
afréttarvísast
vísast
tiltilumfjöllunar
umfjöllunarum
umhugtakið
hugtakiðjörð.
jörð.
Landfræðileg
Landfræðilegafmörkun
afmörkunfasteigna
fasteignavar
varekki
ekkiskráð
skráðá ásamræmdan
samræmdanmáta
mátafyrr
fyrrenení í
lok
lok19.
19.aldar.
aldar.Fram
Framererkomið
komiðaðaðfyrir
fyrirþann
þanntíma
tímaeru
eruheimildir
heimildirum
ummörk
mörkjarða
jarðafágætar.
fágætar.
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ÞáÞá liggur
liggur fyrir
fyrir aðað heimildargildi
heimildargildi Landnámu
Landnámu erer umdeilt
umdeilt ogog lýsingar
lýsingar hennar
hennar oft
oft
ónákvæmar.
ónákvæmar.Úrskurður
Úrskurðurum
umeignarland
eignarlandeða
eðaþjóðlendu
þjóðlenduverður
verðurekki
ekkibyggður
byggðurá áþeim
þeim
einum.
einum.
Með
Meðsetningu
setningulaga
lagaum
umlandamerki,
landamerki,nr.
nr.5/1882,
5/1882,var
varí ífyrsta
fyrstaskipti
skiptií ííslenskri
íslenskri
löggjöf
löggjöfkveðið
kveðiðá áum
umalmenna
almennaskyldu
skyldueigenda
eigendaogogumráðamanna
umráðamannajarða
jarðatiltilaðaðskrásetja
skrásetja
nákvæma
nákvæmalýsingu
lýsinguá álandamerkjum
landamerkjumjarða
jarðasinna.
sinna.Tilgangur
Tilgangurlöggjafans
löggjafansmeð
meðsetningu
setningu
laga
lagaum
umlandamerki
landamerki1882
1882ogoglaga
lagaum
umhefð
hefð1905
1905var
varsásáaðaðkoma
komafastri
fastriskipan
skipaná á
afmörkun
afmörkunfasteigna
fasteignaogogheimildir
heimildirtiltilþeirra.
þeirra.Hér
Hérmá
máeinnig
einnignefna
nefnalög
lögum
umfasteignamat
fasteignamat
1915
1915þar
þarsem
semkveðið
kveðiðvar
vará áum
umreglubundið
reglubundiðmat
matfasteigna
fasteignaá átíu
tíuára
árafresti.
fresti.Með
Meðþessu
þessu
móti
mótileitaðist
leitaðistlöggjafinn
löggjafinnvið
viðaðaðskapa
skapatraustan
traustangrundvöll
grundvöllundir
undirsölu,
sölu,veðsetningu
veðsetninguogog
skattlagningu
skattlagningujarða
jarðaogogannarra
annarrafasteigna.
fasteigna.
Samkvæmt
Samkvæmtákvæðum
ákvæðumlandamerkjalaganna
landamerkjalagannaskyldi
skyldisýslumaður
sýslumaðurhafa
hafaeftirlit
eftirlitmeð
með
því
þvíaðaðmenn
mennuppfylltu
uppfylltuskyldur
skyldursínar
sínartiltilskrásetningar
skrásetningarmerkja.
merkja.Hafi
Hafibréf
bréfverið
veriðþinglesið,
þinglesið,
fært
fært í í landamerkjabók
landamerkjabók ogog á á því
því byggt
byggt síðan
síðan um
um merki
merki tiltekinnar
tiltekinnar jarðar,
jarðar, ánán
athugasemda
athugasemdayfirvalda
yfirvaldaeða
eðaágreinings
ágreiningsvið
viðnágranna
nágrannaeða
eðasveitarfélag,
sveitarfélag,virðist
virðistþað
þaðbenda
benda
tiltilþess
þessaðaðlýsing
lýsingmerkja
merkjahafi
hafiverið
veriðí ísamræmi
samræmivið
viðþað
þaðsem
semalmennt
almenntvar
vartalið
taliðgilda.
gilda.
Séu
Séubréf
bréfaðliggjandi
aðliggjandijarða
jarðasamhljóða
samhljóðahlýtur
hlýturþað
þaðaðaðbenda
bendatiltilhins
hinssama.
sama.Könnun
Könnun
óbyggðanefndar
óbyggðanefndará ádómum
dómumLandsyfirréttar
Landsyfirréttará átímabilinu
tímabilinu1886-1920
1886-1920bendir
bendirekki
ekkitiltilþess
þess
aðaðí kjölfarið
í kjölfariðá ásetningu
setningulandamerkjalaganna
landamerkjalagannahafi
hafikomið
komiðupp
uppumtalsverður
umtalsverðurágreiningur
ágreiningur
milli
millisveitarfélaga
sveitarfélagaogogeigenda
eigendaefstu
efstujarða
jarðaum
ummörk
mörkjarða
jarðaogogafrétta.
afrétta.Jafnframt
Jafnframtererljóst
ljóst
aðaðþinglýstir
þinglýstireigendur
eigendurhafa
hafahaft
haftréttmætar
réttmætarástæður
ástæðurtiltilaðaðvænta
væntaþess
þessaðaðmerkjum
merkjumséséþar
þar
rétt
réttlýst.
lýst.Ennfremur
Ennfremurhlýtur
hlýturgildistaka
gildistakahefðarlaga
hefðarlagaárið
árið1905
1905aðaðstyrkja
styrkjaeignartilkall
eignartilkall
slíkra
slíkraaðila.
aðila.
Ljóst
Ljóstvirðist
virðistafafúrlausnum
úrlausnumdómstóla
dómstólaaðaðvið
viðmat
matá ágildi
gildilandamerkjabréfs,
landamerkjabréfs,
skiptir
skiptirmáli
málihvort
hvortum
umereraðaðræða
ræðajörð
jörðeða
eðaannað
annaðlandsvæði.
landsvæði.Hafi
Hafigögn
gögnmáls
málsþótt
þóttbera
bera
með
meðsér
séraðaðafréttarlandsvæði
afréttarlandsvæðiværi
værieinungis
einungisóbeinum
óbeinumeignarréttindum
eignarréttindumháð
háðhefur
hefurtilvist
tilvist
landamerkjabréfs
landamerkjabréfsekki
ekkibreytt
breyttþeirri
þeirriniðurstöðu.
niðurstöðu.Í Íslíkum
slíkumtilvikum
tilvikumhafa
hafalandamerkjalandamerkjabréf
bréfeinungis
einungisverið
veriðtalin
talinákvarða
ákvarðamörk
mörkafréttareignar.
afréttareignar.Hins
Hinsvegar
vegarhafa
hafadómstólar
dómstólarí í
einkamálum
einkamálumtalið
taliðlandamerkjabréf
landamerkjabréfákvarða
ákvarðamörk
mörkeignarlands
eignarlandsí ítilvikum
tilvikumþar
þarsem
semum
um
var
varaðaðræða
ræðalandsvæði
landsvæðisem
semáður
áðurhöfðu
höfðulegið
legiðinnan
innanlandamerkja
landamerkjajarða.
jarða.
Með
Meðvísan
vísantiltiltilgangs
tilgangslandamerkjalaga
landamerkjalaga1882,
1882,síðari
síðaritíma
tímalöggjafar
löggjafarogogúrlausna
úrlausna
dómstóla,
dómstóla,telur
teluróbyggðanefnd
óbyggðanefndaðaðleggja
leggjaverði
verðitiltilgrundvallar
grundvallaraðaðjörð,
jörð,svo
svosem
semhún
húnerer
afmörkuð
afmörkuðí ílandamerkjabréfi,
landamerkjabréfi,sésébeinum
beinumeignarrétti
eignarréttiháð.
háð.Útilokað
Útilokaðereraðaðfullyrða
fullyrðaum
um
rétta
réttaafmörkun
afmörkunogogórofa
órofayfirfærslu
yfirfærslueignarréttinda
eignarréttindaallt
alltfrá
frálandnámi
landnámiogogtiltildagsins
dagsinsí dag.
í dag.
Í Íþeim
þeimtilvikum
tilvikumþar
þarsem
semeinstaklingar
einstaklingareða
eðalögaðilar
lögaðilarhafa
hafasamkvæmt
samkvæmtelstu
elstuheimildum
heimildum
farið
fariðmeð
meðþau
þauréttindi
réttindiogogskyldur
skyldursem
semí íbeinum
beinumeignarrétti
eignarréttifelast,
felast,verður
verðuraðaðtelja
telja
eðlilegt
eðlilegtaðaðíslenska
íslenskaríkið
ríkiðberi
berihallann
hallannafafþeim
þeimvafa
vafasem
semfyrir
fyrirhendi
hendikann
kannaðaðvera.
vera.
Einstaklingar
Einstaklingarogoglögaðilar
lögaðilarhafa
hafahaft
haftréttmætar
réttmætarástæður
ástæðurtiltilaðaðvænta
væntaþess
þessaðaðbeinn
beinn
eignarréttur
eignarrétturværi
værifyrir
fyrirhendi
hendiogoggetað
getaðleitað
leitaðtiltilhandhafa
handhafaopinbers
opinbersvalds
valdshonum
honumtiltil
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verndar.
verndar.Hins
Hinsvegar
vegarererþóþóljóst
ljóstaðaðmeta
metaverður
verðursérstaklega
sérstaklegagildi
gildihvers
hverslandamerkjalandamerkjabréfs.
bréfs.Þannig
Þannigdregur
dregurúrúrgildi
gildilandamerkjabréfs
landamerkjabréfsefefeldri
eldriheimildir
heimildirmæla
mælaþví
þvíí mót.
í mót.
ÁÁhinn
hinnbóginn
bóginntelur
teluróbyggðanefnd
óbyggðanefndaðaðlíkur
líkurséu
séuá áþví
þvíaðaðland
landsem
semsamkvæmt
samkvæmt
fyrirliggjandi
fyrirliggjandiheimildum
heimildumhefur
hefurekki
ekkimeð
meðeinum
einumeða
eðaöðrum
öðrumhætti
hættitilheyrt
tilheyrtjörð,
jörð,hafi
hafi
ekki
ekkiorðið
orðiðbeinum
beinumeignarrétti
eignarréttiháð
háðfyrr
fyrrenenmeð
meðsetningu
setninguþjóðlendulaga.
þjóðlendulaga.Ekki
Ekkiererhægt
hægt
aðaðútiloka
útilokaaðaðþessi
þessilandsvæði
landsvæðihafi
hafiverið
veriðnumin
numineða
eðaá áannan
annanhátt
háttorðið
orðiðundirorpin
undirorpin
beinum
beinumeignarrétti
eignarréttienensamhengi
samhengieignarréttar
eignarréttarogogsögu
söguliggur
liggurekki
ekkifyrir.
fyrir.Í Ístað
staðþeirra
þeirra
almennu
almennuheimilda
heimildatiltilumráða,
umráða,hagnýtingar,
hagnýtingar,ráðstöfunar
ráðstöfunaro.s.frv.
o.s.frv.sem
semeigandi
eigandijarðar
jarðar
hefur
hefurum
umaldir
aldirverið
veriðtalinn
talinnfara
farameð
meðhefur
hefureinungis
einungisverið
veriðum
umaðaðræða
ræðaheimildir
heimildirtiltil
takmarkaðar
takmarkaðarnýtingar
nýtingarsem
semsnemma
snemmaurðu
urðulögbundnar.
lögbundnar.Með
Meðvísan
vísantiltilúrlausna
úrlausnadómstóla
dómstóla
ererljóst
ljóstaðaðbeinn
beinneignarréttur
eignarrétturverður
verðurekki
ekkibyggður
byggðurá áslíkum
slíkumnotum.
notum.Sönnunarbyrðin
Sönnunarbyrðin
hvílir
hvílirþví
þvíá áþeim
þeimsem
semslíku
slíkuheldur
heldurfram.
fram.
Um
Umeignarréttarlega
eignarréttarlegastöðu
stöðuþess
þesslands
landssem
semhulið
huliðererjökli
jöklifer
fereftir
eftirsömu
sömureglum
reglum
ogogum
umönnur
önnurlandsvæði.
landsvæði.Þegar
Þegarmerki
merkijarðar
jarðareru
erumiðuð
miðuðvið
viðjaðar
jaðarjökuls
jökulsogogþeim
þeimþví
því
ekki
ekkilýst
lýstnema
nemaaðaðtakmörkuðu
takmörkuðuleyti
leytií ílandamerkjabréfi
landamerkjabréfiber
berþannig
þannigaðaðmiða
miðavið
viðstöðu
stöðu
jökuljaðarsins
jökuljaðarsins við
við gildistöku
gildistöku þjóðlendulaga,
þjóðlendulaga, 1.1. júlí
júlí 1998,
1998, enda
enda sésé jökullinn
jökullinn í í
þjóðlendu.
þjóðlendu.SéSéjökulsvæði
jökulsvæðiinnan
innanmerkja
merkjajarðar
jarðargilda
gildahins
hinsvegar
vegaralmenn
almennsjónarmið
sjónarmiðum
um
túlkun
túlkun landamerkja.
landamerkja. Merki
Merki sjávarjarða
sjávarjarða tiltil hafsins
hafsins fylgja
fylgja breytingum
breytingum á á
stórstraumsfjörumáli
stórstraumsfjörumáliogoglandamerki
landamerkifærast
færastinn
innogogútútí ísamræmi
samræmivið
viðlandauka
landaukaeða
eða
landtap.
landtap.
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II. Aðilaskrá
Þjóðlendur

Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins

Aðalból

Fjársýsla ríkisins

Egilsstaðir

Fjársýsla ríkisins

Glúmsstaðasel

Hallgrímur Kjartansson

Glúmsstaðir I

Ásdís Metúsalemsdóttir

Glúmsstaðir II

Bergljót Kjartansdóttir

Glúmsstaðir II

Björk Kjartansdóttir

Glúmsstaðir II

Hallgrímur Kjartansson

Glúmsstaðir II

Hjörleifur Kjartansson

Glúmsstaðir II

Jón Þór Þorvarðarson

Glúmsstaðir II

Þórhalla Agla Kjartansdóttir

Kleif

Fjársýsla ríkisins

Múli

Ásdís Metúsalemsdóttir vegna
Glúmsstaða I

Múli

Bergljót Kjartansdóttir vegna
Glúmsstaða II

Múli

Björk Kjartansdóttir vegna Glúmsstaða II

Múli

Dánarbú Þórhalls Björgvinssonar vegna
Þorgerðarstaða

Múli

Fljótsdalshreppur f.h. eigenda og
umráðamanna jarða í Fljótsdalshreppi

Múli

Hallgrímur Kjartansson vegna
Glúmsstaða II

Múli

Hallgrímur Kjartansson vegna
Glúmsstaðasels

Múli

Hjörleifur Kjartansson vegna
Glúmsstaða II

Múli

Jón Þór Þorvarðarson vegna
Glúmsstaða II

Múli

Þórhalla Agla Kjartansdóttir vegna
Glúmsstaða II
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Rani (innan og utan lands

Fljótsdalshreppur f.h. eigenda og

Skriðuklausturs)

umráðamanna jarða í Fljótsdalshreppi

Skriðuklaustur

Anna Bryndís Tryggvadóttir (ábúandi)

Skriðuklaustur

Fjársýsla ríkisins

Skriðuklaustur

Hallgrímur Þórhallsson (ábúandi)

Sturluflöt

Ríkissjóður Íslands

Sturluflöt

Sveinn Ingimarsson (ábúandi)

Suðurfell

Fljótsdalshreppur f.h. eigenda og
umráðamanna jarða í Fljótsdalshreppi

Suðurfell

Sveinn Ingimarsson (ábúandi) vegna
Sturluflatar

Undir Fellum (innan og utan lands

Fljótsdalshreppur f.h. eigenda og

Skriðuklausturs)

umráðamanna jarða í Fljótsdalshreppi

Valþjófsstaður

Prestssetrasjóður

Vesturöræfi

Aðalsteinn Aðalsteinsson vegna
Vaðbrekku

Vesturöræfi

Fljótsdalshreppur f.h. eigenda og
umráðamanna jarða í Fljótsdalshreppi

Vesturöræfi

Gísli Pálsson (ábúandi) vegna Aðalbóls

Vesturöræfi

Sigurður Ólafsson (ábúandi) vegna
Aðalbóls

Villingadalur

Gunnþórunn Ingólfsdóttir vegna
Víðivalla Fremri

Villingadalur

Jósef Valgarð Þorvaldsson vegna
Víðivalla Fremri

Víðivallagerði

Þorsteinn Pétursson

Þorgerðarstaðir

Dánarbú Þórhalls Björgvinssonar

Þuríðarstaðir

Fjársýsla ríkisins
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III. Skjalaskrá 1
Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. f.h. fjármálaráðherra:
1
Kröfulýsing, dags. 14.10.2004.
1(1)
Skjalaskrá, dags. 6.10.2004.
1(2)
Tilvísanaskrá, dags. 6.10.2004.
1(3)
Kort sem sýnir kröfulínu fjármálaráðherra í Fljótsdal, Felli og á Jökuldal, austan
Jökulsár á Brú. Gert af Sigurgeiri Skúlasyni landfr. (mælikvarði 1:100.000).
Ódags. en móttekið 2.11.2004.
1(4)
Bréf óbyggðanefndar til fjármálaráðherra, dags. 1.3.2004. Tilkynning um meðferð á svæði V.
1(5)
Bréf fjármálaráðuneytisins til óbyggðanefndar um þjóðlendukröfur á svæði V,
Norðausturlandi, dags. 11.11.2004.
1(6)
Greinargerð fjármálaráðuneytisins fyrir hönd íslenska ríkisins, dags. 6.12.2005.
1(7)
Kort (A4) sem sýnir breytingar á kröfulínu fjármálaráðherra í Fljótsdal, Felli og
á Jökuldal, austan Jökulsár á Brú, dags. 15.12.2005.
1(8)
Bréf Juris til óbyggðanefndar, dags. 18.9.2008, varðandi beiðni ábúenda Skriðuklausturs um endurupptöku.
1(9)
Bréf Juris til óbyggðanefndar, dags. 6.1.2009, varðandi uppdrátt ábúenda Skriðuklausturs af Brattagerði samkvæmt útmælingum 1835 og 1845.
Lagt fram af óbyggðanefnd:
2
Yfirlit Þjóðskjalasafns Íslands yfir heimildaleit í óprentuðum (A-skjöl) og
prentuðum (B-skjöl) frumgögnum, dags. 10.8.2006.
Landamerkjabækur (skjalaflokkur A.1.):
2(1)
Vaðbrekka, dags. 13.12.1921, ásamt uppskrift. (Merkt 1, nr. 4b).
a-b
2(2)
Vaðbrekka II, útdráttur úr afsali, dags. 12.4.1957, ásamt uppskrift. (Merkt 2, nr.
a-b
4b).
2(3)
Aðalból, dags. 13.12.1921, ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-b, nr. 4b).
a-b
2(4)
Skriðuklaustur, dags. 18.6.1884. (Merkt 1 a-b, nr. 6).
2(5)
Skriðuklaustur, endurrit af niðurlagi aukarjettardóms Norður–Múlasýslu, dags.
19.9.1891. (Merkt 2 a-b, nr. 6).
2(6)
Skriðuklaustur, dags. 14.5.1892. (Merkt 3, nr. 6).
2(7)
Skriðuklaustur með Brattagerði, dags. 27.5.1896. (Merkt 4 a-b, nr. 6).
2(8)
Skriðuklaustur með eyðijörðinni Brattagerði, dags. 27.8.1922, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 5, nr. 6).
2(9)
Valþjófsstaðarkirkjueign, þ.e. heimastaðurinn, Hrafnkelsdalur og öræfi, dags.
a-b
6.6.1885, ásamt uppskrift. (Merkt 6 a-b, nr. 6).
2(10)
Ítök Valþjófsstaðarkirkju, dags. 6.6.1885, ásamt uppskrift. (Merkt 7 a-b, nr. 6).
a-b
2(11)
Byggingarbréf fyrir Valþjófsstað II, ásamt uppskrift, dags. 21.6.1949. (Merkt 8
a-b
a-b, nr. 6).
2(12)
Hóll, hjáleiga Valþjófsstaðar, ódags. (Merkt 9, nr. 6).
2(13)
Þuríðarstaðir, dags. 6.6.1885, ásamt uppskrift. (Merkt 10, nr. 6).
a-b
2(14)
Egilsstaðir, dags. 6.6.1885, ásamt uppskrift. (Merkt 11, nr. 6).
a-b
2(15)
Kleif, dags. 6.6.1885, ásamt uppskrift. (Merkt 12, nr. 6).
1

Skjölum er raðað undir efnisflokka og þau því ekki í réttri númeraröð að öllu leyti. Sjá einnig í kafla
4.2.
222

223
a-b
2(16)
a-b
2(17)
2(18)
a-b
2(19)
a-b
2(20)
2(21)
a-b
2(22)
a-b
2(23)
a-b
2(63)
a-b
2(64)
2(65)
2(66)
2(67)
a-b
2(68)
a-b
2(69)
a-b
2(70)
a-b
2(71)
2(72)
2(73)
2(74)
2(75)
2(175)
2(176)
2(177)
2(178)
2(179)
2(180)
2(181)
2(182)
2(183)
2(184)
2(185)

Glúmsstaðasel, dags. 8.6.1885, ásamt uppskrift. (Merkt 13, nr. 6).
Glúmsstaðir, dags. 8.6.1885. (Merkt 14 a-b, nr. 6).
Glúmsstaðir, landskiptagjörð, dags. 20.7.1958, ásamt uppskrift. (Merkt 15, nr.
6).
Þorgerðarstaðir, dags. 6.6.1885, ásamt uppskrift. (Merkt 16, nr. 6).
Sturluflöt, dags. 18.6.1884. (Merkt 17, nr. 6).
Sturluflöt, dags. 16.12.1921, ásamt uppskrift. (Merkt 18, nr. 6).
Víðivallagerði og Víðivellir fremri, dags. 16.6.1884, ásamt uppskrift. (Merkt 19
a-b, nr. 6).
Víðivellir fremri, dags. 1.12.1921, ásamt uppskrift. (Merkt 20 a-b, nr. 6).
Stafafell í Austur-Skaftafellssýslu, dags. 23.4.1914, ásamt uppskrift. (Merkt 11).
Eiríksstaðir og Grund, vottorð um landamerki, dags. 23.7.1893. (Merkt 19 a-b,
nr. 4).
Eiríksstaðir, Grund og Hákonarstaðir, dags. 8.7.1897. (Merkt 20 a-b, nr. 4).
Eiríksstaðir, dags. 21.5.1894. (Merkt 21, nr. 4).
Eiríksstaðir, dags. 14.10.1921, ásamt uppskrift. (Merkt 22 a-b, nr. 4).
Brú, dags. 4.7.1890, ásamt uppskrift. (Merkt 23 a-b, nr. 4).
Brú, dags. 14.10.1921, ásamt uppskrift. (Merkt 24, nr. 4).
Brú og Laugarvellir, dags. 15.12.1921, ásamt uppskrift. (Merkt 25 a-b, nr. 4).

Bessastaðir og Hamborg, dags. 13.6.1884. (Merkt 21, nr. 6).
Hamborg og Bessastaðir, skýrsla, dags. 7.5.1911. (Merkt 23 a-b, nr. 6).
Arnaldsstaðir, dags. 6.6.1885. (Merkt 22, nr. 6).
Bessastaðir, dags.15.12.1921. (Merkt 24 a-c, nr. 6).
Bessastaðir, skýrsla, dags. 17.1.1974. (Merkt 25 a-d, nr. 6).
Skeggjastaðir, þingl. 18.6.1883. (Merkt 4, nr. 4b).
Hnefilsdalur, dags. 15.6.1884. (Merkt 5, nr. 4b).
Gauksstaðir, dags. 16.6.1884. (Merkt 6, nr. 4b).
Klaustursel og Fossgerði, dags. 14.6.1884. (Merkt 7, nr. 4b).
Skeggjastaðir, dags. 28.10.1921. (Merkt 8 a-b, nr. 4b).
Hnefilsdalur, dags.18.10.1921. (Merkt 9, nr. 4b).
Gauksstaðir, dags. 18.10.1921. (Merkt 10, nr. 4b).
Merki, dags. 16.10.1921. (Merkt 11 a-b, nr. 4b).
Klaustursel, dags.16.10.1921. (Merkt 12 a-b, nr. 4b).
Fossgerði, dags. 27.8.1922. (Merkt 13, nr. 4b).
Arnarhóll og Merki, útdráttur úr byggingabréfi, dags. 8.11.1960. (Merkt 14 a-b,
nr. 4b).
2(186) Mælivellir, útdráttur úr afsali, dags. 12.11.1952 og 27.3.1957. (Merkt 15 a-b, nr.
4b).
2(187) Refshöfði, yfirlýsing um landamerki, dags. 30.6.1966. (Merkt 16 a-b, nr. 4b).
2(188) Skuggahlíð útdráttur úr kaupsamningi, ódags. (Merkt 17, nr. 4b).
2(189) Smáragrund, útdráttur úr afsali, dags. 4.11.1937. (Merkt 18, nr. 4b).
Jarðabréf á Þjóðskjalasafni (skjalaflokkur A.2.):
2(106) Afrit af bréfi Péturs Þorsteinssonar sýslumanns og Hjörleifs Þórðarsonar, prests á
a-b
Valþjófsstað, til Ólafs Stefánssonar amtmanns, dags. 26.5.1778, varðandi
ágreining um Hrafnkelsdal, einkum Glúmsstaðadal og Þórisstaði, sem sýslu223
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maður gerði tilkall til. Einnig fylgir samtímakort af svæðinu. Ásamt uppskrift.
(Merkt 1 a-i, nr.6).
2(118) Kaupbréf fyrir Víðivöllum ytri, dags. 26.3.1595, ásamt uppskrift um það sem
a-b
varðar landamerki og ítök. (Merkt 2, nr. 6).
2(119) Kaupbréf fyrir Víðivöllum ytri, dags. 6.5.1674, ásamt uppskrift um það sem
a-b
varðar landamerki og ítök. (Merkt 3, nr. 6).
Afsals og veðmálabækur (skjalaflokkur A.3.):
2(107) Lögfesta fyrir Valþjófsstað og kirkjueignum 1840 og 1845, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 1 a-b, nr.6).
Landskiptabækur (skjalaflokkur A.4.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur A.5.):
2(25)
Fasteignamat 1916–1918. Jökuldalur, austan Jökulsár: Vaðbrekka, Aðalból,
Brattagerði (í Rana). (Merkt, 1 a-e, nr. 4b).
Fljótsdalur: Víðivellir ytri, Víðivellir fram, Víðivallagerði, Sturluflötur,
Þorgerðarstaðir, Glúmsstaðir, Glúmsstaðasel, Kleif, Egilsstaðir, Þuríðarstaðir,
Hóll, Valþjófsstaður, Skriðuklaustur. (Merkt, 5a-aa, nr. 6).
2(76)
Jarðamat 1849, ásamt uppskrift. Víðivellir ytri með Klúku og Hlíðarhúsum,
a-b
Víðivellir fremri, Víðivallagerði með Víðivallaseli, Sturluflöt, Þorgerðarstaðir,
Arnaldsstaðir, Glúmsstaðir, Kleif, Egilsstaðir með Eyrarseli, Þuríðarstaðir, Hóll,
Valþjófsstaður með Hvammi og Görðum, Skriða með Hantó. (Merkt 2 a-n, nr.6).
Gil, Skeggjastaðir, Teigasel, Hnefilsdalur, Gagursstaðir, Merki, Klaustursel með
Fossgerði, Brattagerði, Aðalból, Vaðbrekka. (Merkt 2 a-d, nr. 4b).
2(108) Jarðamat 1804: Vaðbrekka, Aðalból, Klaustursel, ásamt uppskrift á því sem helst
a-b
skiptir máli. (Merkt 3 a-b, nr. 4b).
2(109) Jarðamat 1804: Skriða, Garðar, Valþjófsstaður, Hóll, Þuríðarstaðir, Egilsstaðir,
Kleif, Glúmsstaðir, Arnaldsstaðir, Þorgerðarstaðir, Sturluflöt. (Merkt 3 a-j, nr.
6).
2(127) Fasteignamat 1930–1932: Víðivallagerði, Sturluflöt, Þorgerðarstaðir,
Glúmsstaðir I–II, Glúmsstaðasel, Kleif, Egilsstaðir, Þuríðarstaðir, Hóll,
Valþjófsstaður, Skriðuklaustur, Hamborg, Bessastaðir. (Merkt 4 a-n, nr. 6).
2(128) Fasteignamat 1930–1932: Klaustursel, Stuðlafoss/Fossgerði, Vaðbrekka, Aðalból. Lýsingum ábúenda ber að mestu saman við fasteignamatið. (Merkt 4 a-d, nr.
4b).
Bréfabækur, bréfasöfn og gerðabækur sýslumanna, hreppa og sáttanefnda
(skjalaflokkur A.6.):
2(24)
Skoðun, virðing og útmæling á Aðalbóli og Vaðbrekku í Hrafnkelsdal (Þórisa-b
staðir koma þar einnig við sögu), dags. 23.8.1824, ásamt uppskrift að hluta.
(Merkt 1 a-d, nr. 4b).
2(26)
Útmæling á Brattagerði í Rana, dags. 20.8.1835, ásamt uppskrift að hluta.
a-b
(Merkt 3 a-b, nr. 4b).
2(27)
Lögfesta fyrir Hofi í Fellum, dags. 20.5.1805, ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-c, nr.
a-b
5).
2(79)
Manntalsþing að Valþjófsstað, dags. 30.5.1794. Upplesin lögfesta fyrir
a-b
Skriðuklaustri ásamt m.a. Klausturseli, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 4 a-c,
nr. 4b).
2(80)
Landamerki Klaustursels í sambandi við virðingar- og afhendingargerð Skriðua-b
klausturs, dags. 16.10.1828, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 5 a-d, nr. 4b).
2(81)
Útmæling lands handa nýbýlinu Brattagerði, dags. 20.8.1835, ásamt uppskrift að
a-b
hluta. (Merkt 6 a-b, nr. 4b).
2(82)
Skoðunar- og skiptagjörð á þeim parti Ranaafréttar er liggur undir Skriðua-b
klaustur að Brattagerði, dags. 18.8.1845, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 7 a-c,
nr. 4b).
2(83)
Manntalsþing að Valþjófsstað, dags. 30.5.1794. Upplesin lögfesta fyrir
a-b
Skriðuklaustri ásamt Bessastöðum, Hamborg, Bessastaðagerði og Melum, ásamt
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2(84)
a-b
2(85)
a-b
2(86)
a-b
2(87)
a-b
2(88)
a-b
2(89)
a-b
2(90)
a-b
2(91)
a-b
2(92)
a-b
2(93)
a-b
2(94)
a-b
2(95)
a-b
2(96)
a-b
2(97)
a-b
2(98)
a-b
2(99)
a-b
2(100)
a-b
2(101)
a-b
2(102)
2(103)
a-b
2(104)
2(105)
a-b
2(110)
2(111)

uppskrift að hluta. (Merkt 1 a-c, nr 6).
Manntalsþing að Valþjófsstað, dags. 30.5.1794. Upplesin lögfesta fyrir Skriðuklaustursjörðunum Víðivöllum fremri, Víðivallagerði og Sturluflöt, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 2 a-c, nr. 6).
Manntalsþing að Valþjófsstað, dags. 30.5.1794. Upplesin lögfesta fyrir
Valþjófsstaðar beneficium og undirliggjandi mensals góssi, ásamt uppskrift að
hluta. (Merkt 3 a-c, nr. 6).
Skoðunar- og virðingargerð að Víðivöllum ytri í Fljótsdal (ásamt hjáleigunum
Hlíðarhúsum og Klúku), dags. 13.10.1817, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 4 ad, nr. 6).
Virðingar- og afhendingargerð Skriðuklausturs þar sem greint er m.a. frá landamerkjum, dags. 22.9.1828, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 5 a-c, nr. 6).
Landamerki Víðivalla fremri í sambandi við virðingar- og afhendingargerð
Skriðuklausturs, dags. 17.10.1828, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 6 a-c, nr. 6).
Landamerki Sturlaflatar í sambandi við virðingar- og afhendingargerð
Skriðuklausturs, dags. 17.10.1828, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 7 a-c, nr. 6).
Landamerki Víðivallagerðis í sambandi við virðingar- og afhendingargerð
Skriðuklausturs, dags. 18.10.1828, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 8 a-d, nr. 6).
Landamerki Mela í sambandi við virðingar- og afhendingargerð Skriðuklausturs,
dags. 19.10.1828, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 9 a-c, nr. 6).
Landamerki Bessastaðagerðis í sambandi við virðingar- og afhendingargerð
Skriðuklausturs, dags. 19.10.1828, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 10 a-d, nr.
6).
Landamerki Bessastaða í sambandi við virðingar- og afhendingargerð
Skriðuklausturs, dags. 19.10.1828, ásamt uppskrift. (Merkt 11 a-d, nr. 6).
Landamerki Hamborgar í sambandi við virðingar- og afhendingargerð Skriðuklausturs, dags. 20.10.1828, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 12 a-c, nr. 6).
Manntalsþing að Valþjófsstað, dags. 3.5.1836. Upplesin lögfesta fyrir Víðivöllum
ytri, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 13 a-b, nr. 6).
Manntalsþing að Valþjófsstað, dags. 12.5.1840. Upplesin lögfesta fyrir Valþjófsstaðarlandi, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 14, nr. 6).
Manntalsþing að Valþjófsstað, dags. 7.6.1845. Upplesin lögfesta fyrir Valþjófsstaðarkirkjueign, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 15 a-b, nr. 6).
Manntalsþing að Valþjófsstað, dags. 18.5.1849. Þinglýst bréfi frá prestinum á
Hallormsstað þar sem hann ávísar Fljótsdælingum visst svæði í Hallormsstaðarlandi til áfanga og beitarstaðar, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 16 a-b, nr. 6).
Manntalsþing að Valþjófsstað, dags. 20.5.1854. Upplesin lögfesta Víðivalla ytri,
ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 17 a-c, nr. 6).
Manntalsþing að Valþjófsstað, dags. 23.5.1856. Upplesin lögfesta fyrir Valþjófsstaðar kirkjueign, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 18 a-d, nr. 6).
Manntalsþing að Valþjófsstað, dags. 23.5.1856. Lögfesta Víðivalla ytri auglýst
og henni mótmælt, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 19 a-d, nr. 6).
Pólitítréttur að Valþjófsstað, dags. 21.9.1860. Próftaka yfir Valþjófsstaðarpresti
og húskörlum hans varðandi aðtekt þeirra í Hrafnkelsstaðaskógi. (Merkt 20 a-g,
nr. 6).
Pólitítréttur að Ketilsstöðum, dags. 13.10.1860. Próf út af aðtekt Valþjófsstaðarmanna í Hrafnkelsstaðaskógi, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 21 a-b, nr. 6).
Pólitítréttur að Ketilsstöðum, dags. 5.12.1860. Próf út af aðtekt Valþjófsstaðarmanna í Hrafnkelsstaðaskógi. (Merkt 22 a-b, nr. 6).
Aukaréttur að Valþjófsstað, dags. 23.6.1864. Mál á milli Skriðuklausturs og
Víðivalla ytri, kemur m.a. inn á mörk Rana, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 23
a-e, nr. 6).
Aukaréttur að Valþjófsstað, dags. 23.9.1884. Ágreiningur um landamerki Víðivalla ytri og Valþjófsstaðarkirkju. (Merkt 24 a-b, nr. 6).
Aukaréttur að Valþjófsstað, dags. 23.9.1884. Ágreiningur um landamerki
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Víðivalla ytri og Hrafnkelsstaðar. (Merkt 25 a-b, nr. 6).
Manntalsþing að Valþjófsstað, dags. 4.7.1914. Þinglesin skýrsla um skipti á
beitilandi og öðrum landsnytjum milli jarðanna Bessastaða og Hamborgar,
ásamt uppskrift að hluta. (Merkt 27 a-c, nr. 6).
2(129) Manntalsþingsréttur að Valþjófsstað, dags. 8.6.1885. Landamerkjum eftirtaldra
jarða þinglýst: Valþjófsstaður, Þuríðarstaðir, Egilsstaðir, Kleif, Arnaldsstaðir,
Þorgerðarstaðir, einnig fyrir ítökum Valþjófsstaðarkirkju í Fljótsdal og ítök
annarra í Valþjófsstaðarkirkjuland, Geitagerðis, Glúmsstaða og Glúmsstaðasels.
(Merkt 26 a-b, nr. 6).
2(143) Bréf sýslumanns Norður-Múlasýslu til allra hreppstjóra, dags. 13.6.1864,
a-b
varðandi skipulag á fjárleitum, ásamt uppskrift. (Merkt 29 a-b, nr. 6).
2(144) Reglur um fjárleitir sem hreppstjóri í Fljótsdalshreppi, ásamt meðráðamönnum,
a-b
sendi sýslumanni, dags. 18.12.1864, ásamt uppskrift á því sem varðar leitarmörk.
(Merkt 30 a-e, nr. 6).
2(174) Landamerkjadómur að Skriðuklaustri, dags. 12.8.1922. Ágreiningsmál um landamerki milli Fossgerðis og Skriðuklausturs. (Ákveðið að réttarhald verði haldið
að Egilsstöðum, dags. 15.9.1922, en það finnst ekki.) (Merkt 28 a-d, nr. 6).
Kirknaskjöl (skjalaflokkur A.7.):
2(145) Lögfesta fyrir Valþjófsstaðarkirkjueign, dags. 30.5.1794, ásamt uppskrift. (Merkt
a-b
1 a-b, nr. 6).
2(146) Afskrift af vitnisburðum um eignir og ítök Valþjófsstaðarkirkju, ásamt uppskrift
a-b
um það sem varðar afrétti og ekki kemur fram annars staðar. (Merkt 2 a-d, nr. 6).
2(147) Skýrsla um eignir og ítök Valþjófsstaðarkirkju, óársett, ásamt uppskrift á því
a-b
sem helst virðist skipta máli. (Merkt 3 a-d, nr. 6).
2(148) Vitnisburður Jóns Eyjólfssonar um landamerki Valþjófsstaðar og Skriðua-b
klausturs frá árinu 1670, ásamt uppskrift. (Merkt 4, nr. 6).
2(149) Aðalbólsbóndi biður sýslumann, að krefja Valþjófsstaðarprest um öll skjöl
a-b
varðandi rétt kirkjunnar til Hrafnkelsdals og Aðalbóls, dags. 7.10.1811, ásamt
uppskrift. (Merkt 1 a-b, nr. 4b).
2(150) Vitnisburður Aðalbólsbænda um að Valþjófsstaðarprestur hafi árið 1775 fengið
þeim við til baðstofubyggingar og einnig við að heiman og frá Glúmsstaðaseli,
a-b
dags. 21.4.1781, ásamt uppskrift. (Merkt 2, nr. 4b).
2(151) Vitnisburðir þáverandi, dags. 10.4.1781, og fyrrverandi, dags. 12.4.1781,
a-b
Vaðbrekkubænda um viðartillag frá Valþjófsstaðarpresti og við frá Glúmsstaðaseli, ásamt uppskrift. (Merkt 3, nr. 4b).
2(152) Byggingarbréf fyrir Vaðbrekku, dags. 24.9.1824, ásamt uppskrift með tilliti til
a-b
grenjaleitarskyldna bændanna á Vaðbrekku og Aðalbóli, einkum á Vesturöræfum. (Merkt 4 a-b, nr. 4b).
2(153) Bréf setts amtmanns í Norður- og Austuramti, og Valþjófsstaðarprests, varðandi
a-b
landskipti í Hrafnkelsdal (hluti af staðfestu afriti sýslumanns af landskiptagerðinni), ásamt uppskrift. (Merkt 5 a-c, nr. 4b).
Vísitasíur biskupa (skjalaflokkur A.8.):
2(28)
Möðrudalur 1645. Uppskrifað það sem varðar landeign. (Merkt 8 a-b).
a-b
2(29
Möðrudalur, máldagi Stefáns Jónssonar biskups. Uppskrifað það sem varðar
a-b
landeign og landamerki. (Merkt 9).
2(30)
Möðrudalur 1648. Uppskrifað það sem varðar landeign og landamerki. (Merkt 10
a-b
a-b).
2(31)
Möðrudalur 1677. Uppskrifað það sem varðar landeign og landamerki. (Merkt 14
a-b
a-d).
2(32)
Möðrudalur 1706. Uppskrifað það sem varðar landeign og landamerki. (Merkt 22
a-b
a-b).
2(33)
Möðrudalur var vísiteraður 1763 af prestinum á Skinnastöðum í umboði
a-b
Skálholtsbiskups. Uppskrifuð athugasemd um skjalavöntun. (Merkt 56 a-d).
2(112)
a-b
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2(34)
2(35)
2(36)
a-b
2(37)
a-b
2(38)
a-b
2(39)
2(40)
2(41)
2(42)
2(43)
a-b
2(44)
a-b
2(45)
a-b
2(46)
a-b
2(47)
a-b
2(48)
a-b
2(49)
a-b
2(50)

Möðrudalur 1771. Engin skjöl voru til staðar við vísitasíu umboðsmanns
biskups. (Merkt 57 a-g).
Möðrudalur. Vísitasía Hannesar Finnssonar segir ekkert meira en fyrri vísitasíur.
(Merkt 58 a-c).
Ás 1669. Uppskrifað það sem varðar landamerki. (Merkt 12 a-b).
Ás 1677. Uppskrifað það sem varðar landeign. (Merkt 19 a-c).
Ás 1706. Uppskrifað það helsta sem varðar landeign. (Merkt 28 a-e).
Ás í Fellum. Vísað er til vísitasía Brynjólfs Sveinssonar 1663 og 1668/1669.
(Merkt 33 a-c).
Ás í Fellum. Vísitasía Ólafs Gíslasonar fór ekki fram þar eð prestur var ekki
heima. (Merkt 46).
Ás í Fellum. Vísitasía Finns Jónssonar hefur ekkert umfram fyrri vísitasíur.
(Merkt 54 a-b).
Ás í Fellum. Vísitasía Hannesar Finnssonar segir ekkert meira en fyrri vísitasíur.
(Merkt 63 a-e).
Ás í Fellum. Vísitasía Helga G. Thordersens. Uppskrifað það sem segir um
lambarekstur í Hnefilsdalslandi og landamerki. (Merkt 68 a-c).
Skriðuklaustur 1641. Uppskrifað það sem varðar landeign. (Merkt 6 a-e).

Valþjófsstaður 1641. Uppskrifað það sem varðar landeign og landamerki. (Merkt
7 a-d).
Skriðuklaustur 1677. Uppskrifað það sem varðar meðferð á eignum. (Merkt 20
a-c).
Valþjófsstaður 1677. Uppskrifað það sem varðar landeign og landamerki. (Merkt
21 a-d).
Skriðuklaustur 1706. Uppskrifað það sem varðar landeign og afdrif Skriðuklaustursbréfa. (Merkt 29 a-f).
Valþjófsstaður 1706. Uppskrifað það sem varðar landeign og bréf. (Merkt 30 aj).
Valþjófsstaður. Þar kemur ekkert nánar fram um land Valþjófsstaðar en í vísitasíunni 1706. Vísað er til bréfa sem nefnd voru 1706. (Merkt 31 a-e).
2(51)
Skriðuklaustur. Þar er ekkert meira um landeign kirkjunnar en í vísitasíu 1706,
en bréfin eru sögð í góðri geymslu á Ketilsstöðum á Völlum hjá Þórunni Pétursdóttur. (Merkt 32 a-c).
2(52)
Skriðuklaustur 1734. Afrit sent er hefur ekkert umfram eldri vísitasíur. (Merkt 39
a-b).
2(53)
Skriðuklaustur. Vísitasía Ólafs Gíslasonar. Uppskrifað það sem segir um eign á
a-b
fjöru í Öræfum. (Merkt 47 a-d).
2(54)
Valþjófsstaður. Vísitasía Ólafs Gíslasonar hefur ekkert fram yfir eldri vísitasíur
a-b
varðandi landeign. Skrifað upp það sem segir um týnd ítök. (Merkt 48 a-g).
2(55)
Valþjófsstaður. Vísitasía Finns Jónssonar hefur ekkert umfram fyrri vísitasíur.
(Merkt 55 a-c).
2(56)
Skriðuklaustur. Vísitasía Hannesar Finnssonar segir ekkert meira en fyrri
vísitasíur. (Merkt 64 a-c).
2(57)
Valþjófsstaður. Vísitasía Hannesar Finnssonar segir ekkert meira en fyrri
a-b
vísitasíur en vitnar í vísitasíu frá 1641 varðandi skógarnytjar og er það uppskrifað. (Merkt 65 a-f).
2(58)
Valþjófsstaður. Vísitasía Helga G. Thodersens. Skrifað upp það sem segir um
a-b
landeign kirkjunnar. (Merkt 67 a-f).
Skjalasöfn presta og prófasta (skjalaflokkur A.9.):
2(154) Yfirlit um eignir Valþjófsstaðarkirkju og skjöl. Sennilega gert um 1791 þegar
a-b
byrjað er að færa kirkjustól, ásamt uppskrift á því sem helst virðist skipta máli.
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(Merkt 1 a-d, nr. 6).
Skjalasöfn stiftamtmanns, amtmanna og landshöfðingja (skjalaflokkur A.10.):
2(120) Skjöl varðandi sölu á Skriðuklaustri og Brattagerði 1895: Afsalsbréf með fleiri
bréfum, dags. 23.8.1895, leyfi íslensku stjórnardeildarinnar, dags. 5.7. s. á., álit
umboðsmanns Skriðuklausturs á beiðni um jarðakaup, dags. 23.4.1893, álit
sýslunefndar á jarðasölunni, dags. 24.4.s.á. (Merkt 1 a-i, nr. 6).
2(121) Mat á jörðum Skriðuklausturs í Fljótsdal og á Jökuldal 1878. (Merkt 2 a-l, nr. 6).
2(122) Afsalsbréf fyrir Klausturseli með Fossgerði, dags. 30.6.1896, leyfi íslensku
stjórnardeildarinnar, dags. 11.10.1895. (Merkt 1 a-d, nr. 4b).
2(156) Skýrsla sýslumanns í nyrsta hluta Múlasýslu yfir jarðir í sýslunni með dýrleika,
nöfnum eigenda og ábúenda m.m. auk hjáleigna, gerð 1753. (Merkt 1 a-i).
2(157) Skýrsla sýslumanns í miðhluta Múlasýslu yfir jarðir í sýslunni með dýrleika,
nöfnum eigenda og ábúenda m.m. auk hjáleigna, gerð 1753. (Merkt 2 a-d).
2(158) Bréf Skálholtsbiskups til stiftamtmanns um Hrafnkelsdal, dags. 12.5.1782, ásamt
uppskrift. (Merkt 2 a-i, nr. 4b).
a-b
2(159) Bréf Skálholtsbiskups til stiftamtmanns um Hrafnkelsdal, dags. 26.9.1782. Því
a-b
fylgir annað bréf um sama efni, dags. 16.9.1782, ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-j,
nr. 4b).
2(160) Bréf Skálholtsbiskups til stiftamtmanns um Hrafnkelsdal, dags. 7.11.1782, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 4 a-f, nr. 4b).
2(161) Bréf Skálholtsbiskups til stiftamtmanns um Hrafnkelsdal, dags. 3.12.1782, ásamt
a-b
uppskrift. Því fylgir ódagsett og óundirrituð greinargerð séra Hjörleifs Þórðarsonar á Valþjófsstað um Hrafnkelsdal. (Merkt 5 a-d, nr. 4b).
2(162) Bréf Skálholtsbiskups til stiftamtmanns um Hrafnkelsdal, dags. 23.5.1783, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 6 a-d, nr. 4b).
Skjalasöfn Stjórnarráðs Íslands (skjalaflokkur A.11.):
2(77)
Sjá skjal nr. 4(86).
2(78)
Sjá skjal nr. 4(87).
2(113) Sala Vaðbrekku, dags. 14.8.1916. Lýsing jarðar og landamerkja, dags. 24.6.1915,
fylgir ásamt bréfi Valþjófsstaðarprests, dags. 1.12.1915, varðandi söluna. (Merkt
1 a-h, nr. 4b).
2(114) Sala Kleifar, afsal fannst ekki. Með fylgja tvær lýsingar á jörðinni, dags.
28.9.1908 og 22.5.1912. (Merkt 1 a-d, nr. 6).
2(115) Sala Þuríðarstaða, afsal fannst ekki. Með fylgir lýsing á jörðunni, dags.
13.7.1930. (Merkt 2 a-b, nr. 6).
2(116) Sala Þorgerðarstaða, dags. 20.3.1930. Með fylgir lýsing jarðarinnar, dags.
14.7.1928. (Merkt 3 a-d, nr. 6).
2(117) Sala Kleifar, afsal fannst ekki. Með fylgir lýsing jarðarinnar, dags. 16.7.1930.
(Merkt 4 a-b, nr. 6).
2(123) Umsókn Jóns Þorlákssonar um makaskipti á hálfum Hrafnkelsdal og hálfum
a-b
Fannardal 1689 með samþykki biskups og amtmanns og kansellí- og konungsbréfum 1690, ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-g, nr. 4b).
2(130) Sala Fremri Víðivalla, afsal fannst ekki. Lýsing jarðarinnar, dags. 10.8.1914.
(Merkt 5 a-b, nr. 6).
2(131) Sala Bessastaða, dags. 11.9.1913. Bréf umboðsmanns Múlasýslujarða, dags.
16.8.1911, varðandi sölu Bessastaða. Lýsingar- og matsgjörð Bessastaða, dags.
30.6.1911. Skýrsla um skipti beitilands, engjamarka og annarra landsnytja á milli
Hamborgar og Bessastaða. (Merkt 6 a-i, nr. 6).
2(132) Sala Hamborgar, dags. 30.6.1911. Lýsingar- og matsgjörð Hamborgar ásamt
fylgiskjali með virðingargjörð hvorstveggja, dags. 26.5.1910. (Merkt 7 a-f, nr.
6).
2(133) Sala Víðivallagerðis, dags. 28.8.1912. Lýsingar- og matsgjörð Víðivallagerðis,
dags. 29.6.1911. Bréf umboðsmanns Múlasýslujarða, dags. 16.8.1911 varðandi
sölu Víðivallagerðis. (Merkt 8 a-f, nr. 6).
2(134) Skýrsla um tekjur og útgjöld Valþjófsstaðarprestakalls, dags. 12.6.1867. Þar eru
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taldar tekjur af ítökum m.m.: a) Afréttur undir Fellum, gjald 5 rd., b) Vesturöræfi, leigð fyrir 4 rd., c) Suðurfell byggt fyrir 3 rd. og 48 sk. (Merkt 9 a-d, nr.
6).
2(155) Stríðshjálparskattur 1681. Skýrsla sýslumanns í syðsta hluta Múlasýslu, þar sem
a-b
koma fram heiti jarða, dýrleiki, kúgildafjöldi og skattupphæð, ásamt uppskrift á
jarðaheitum og dýrleika. (Merkt 10 a-c, nr. 3).
2(163) Skjöl varðandi Hrafnkelsdal og ágreining Valþjófsstaðarprests og Péturs
a-b
Þorsteinssonar um dalinn og síðan biskups og stiftamtmanns.
Frumrit af bréfi Valþjófsstaðarprests og Péturs Þorsteinssonar, sýslumanns,
ásamt staðfestum afritum úr vísitasíu Brynjólfs Sveinssonar 1641, kaupbréfi fyrir
Víðivöllum ytri 1674 og lögfestu fyrir Víðivöllum 1702 (í lögfestunni 1702 er
allt Þórisstaðaland lögfest). Tveir útdrættir úr vísitasíu Brynjólfs Sveinssonar
1641, gerðir af Hjörleifi Þórðarsyni á Valþjófsstað, dags. 9.9.1778, ásamt
greinargerð prests í tvennu lagi sem ekki er alveg samhljóða. Bréf sýslumanns til
Ólafs Stefánssonar amtmanns, dags. 8.12.1779, uppdráttur af Fljótsdal, Jökuldal
og Hrafnkelsdal, gerður af Páli Guðmundssyni í Vallanesi árið 1779, fylgir. Bréf
sýslumanns til stiftamtmanns, dags. 14.6.1781. Afrit af kaupbréfi fyrir Víðivöllum ytri 1674. Þar hefur verið bætt inn athugasemd um að í frumskjalinu
hefur „selland á Þórisstöðum“ verið breytt úr „selför á Þórisstöðum“ með nýrra
bleki, ásamt uppskriftum af skjölunum. (Merkt 11 a-z, nr. 4b).
2(164) Bréf og vitnisburðir varðandi kröfu ábúenda á Aðalbóli að fá jörðina til óðals og
a-b
eignar. Umsókn Guðrúnar Jónsdóttur og Eiríks Sigurðssonar, dags. 24.8.1813, í
danskri þýðingu með áritun amtmanns. Afrit af vitnisburðum um Hrafnkelsdal,
gerðum 1801–1811. Þinghald um framlagningu Valþjófsstaðarskjala, dags.
7.4.1812, ásamt skjalaafritum og uppskrift af þinhaldinu. Yfirlýsing amtmanns
varðandi umsóknina, dags. 15.10.1814, ásamt uppskriftum af skjölunum. (Merkt
12 a-w, nr. 4b).
2(165) Bréf rentukammers til amtmanns í Norður- og Austuramti, dags. 24.2.1816, þar
a-b
sem heldur er hallast að skoðun Valþjófsstaðarprests varðandi Hrafnkelsdal,
ásamt uppskrift. (Merkt 13).
2(170) Yfirlit yfir jarðir í Múlasýslum sem Skúli Magnússon vann árið 1778 upp úr
eignarhaldsflokkuðum jarðabókum sem hann hafði gert. Upplýsingarnar eru
fengnar úr skýrslum sýslumanna og hreppstjóra. Þarna má sjá hvaða jarðir voru
byggðar og óbyggðar og hvaða hjáleigur fylgdu jörðunum. (Merkt 1 a-w).
Bréfasöfn og bréfabækur biskupa (skjalaflokkur A.12):
2(124) Lýsing Valþjófsstaðar 1752. Meðal gæða: „god Græsgang, Skov“ Designation
over alle Præstekaldene i Skalholts Stift, deres visse og uvisse Indkomster m.m.
1752, bls. 263. (Merkt 2, nr. 6).
2(136) „Útskrift lögfestu og vitnisburða, sem liggjandi eru á Valþjófsstað um
þrætulandið kirkjunnar.“ Lögfestan er frá 1484. (Afskriftin og vitnisburðirnir eru
frá 1653. Þá er deilt um Hólmaland milli Valþjófsstaðar og Víðivalla ytri.) Í lögfestunni er einnig vikið að heimalandi jarðarinnar, Kleifarlandi og Múlalandi
m.m. (Merkt 1 a-g, nr. 6).
2(142) Bréf Páls Magnússonar á Valþjófsstað til biskups, dags. 24.4.1781, varðandi
a-b
ágreining við sýslumann vegna Þórisstaða og Glúmsstaðasels í Hrafnkelsdal.
Nefnd er uppbygging prests á þremur jörðum í dalnum, ásamt uppskrift. (Merkt
3 a-c, nr. 6).
2(166) Skýrsla um Valþjófsstaðarprestakall, dags. 10.6.1839, vegna brauðamats, ásamt
a-b
uppskrift á því sem varðað getur þjóðlendumál. (Merkt 4 a-d, nr. 6).
2(167) Bréf stiftamtmanns til Skálholtsbiskups varðandi ágreining um Hrafnkelsdal,
a-b
dags. 15.5.1782, ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-d, nr. 4b).
2(168) Bréf stiftamtmanns til Skálholtsbiskups varðandi ágreining um Hrafnkelsdal,
dags. 7.10.1782, ásamt uppskrift. (Merkt 5 a-h, nr. 4b).
a-b
2(169) Bréf stiftamtmanns til Skálholtsbiskups varðandi ágreining um Hrafnkelsdal,
a-b
dags. 8.2.1783, ásamt uppskrift. (Merkt 6 a-p, nr. 4b).
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2(171)

3

Bréf biskups til sýslumanns Norður-Múlasýslu, dags. 29.4.1954, varðandi lýsingu ítaka skv. lögum nr. 113/1952 og ósk dóms- og kirkjumálaráðuneytisins.
Lýst er landi undir Kleif fram frá Þuríðarstöðum og undir jökla. (Merkt 5 a-b).
Klausturumboð (skjalaflokkur A.13):
2(59)
Yfirlit Jóns Þorkelssonar þjóðskjalavarðar um Skriðuklaustursbréf sem hann
hefur skrifað upp eftir AM 265 4to. (Merkt 1, nr.6).
2(60)
Lögfesta Skriðuklausturs, dags. 11.5.1673. (Merkt 2 a-b, nr. 6).
2(61)
Lögfesta Jóns Björnssonar fyrir Sturlufleti (óársett). (Merkt 3, nr. 6)
2(62)
Vitnisburður og dómtitill um Ranaafrétt Skriðuklaustri til handa, dags.
18.3.1679, og vitnisburðir, dags. 1.8.1685 og 26.4.1704, ásamt uppskrift Jóns
Þorkelssonar. (Merkt 4 a-e, nr. 6).
2(125) Úttektir Skriðuklaustursjarða 1828: Klaustursel, Víðivellir fram, Sturluflöt, Víðia-b
vallagerði, Bessastaðir, Skriðuklaustur, ásamt uppskrift á landamerkjalýsingum.
(Merkt 5 a-l, nr. 6).
2(126) Úttektir Skriðuklaustursjarða 1841: Klaustursel, Bessastaðagerði, Bessastaðir,
a-b
Sturluflöt, Víðivallagerði, Víðivellir fremri, ásamt uppskrift á landamerkjalýsingum. (Merkt 6 a-j, nr. 6).
Önnur óprentuð frumgögn (skjalaflokkur A.16.):
2(172) Jarðabók 1696, bls. 474–478. Þar eru taldar upp jarðir, getið eignarhalds, leigukúgilda, landskuldar og jarðamats. Eftirtektarvert er hversu Valþjófsstaður og
Skriðuklaustur eru lágt metin en sama virðist gilda um flest prestssetur á Austurlandi. Jarðirnar Hóll og Egilsstaðir eru ekki nefndar. (Sama mat kemur fram í
jarðabók sem talin er frá 1698 og annarri ártalslausri bók sem báðar eru í rentukammersskjölum.) (Merkt 1 a-e, nr. 6).
2(173) Jarðabók 1696, bls. 439. Þar er nefndur Hrafnkelsdalur, kirkjujörð frá Valþjófsstað, með einu leigukúgildi, 60 álna landskuld og metinn á sex hundruð. (Sama
mat kemur fram í jarðabók sem talin er frá 1698 og annarri ártalslausri bók sem
báðar eru í rentukammersskjölum. Hins vegar er Hrafnkelsdals ekki getið í jarðabók sem talin er frá 1681 og er líka í rentukammerssafni. (Mertk 1 a).
Prentuð jarðabréf (skjalaflokkur B.1.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Sá hluti skjalasafna stiftamtmanns, amtmanns og landshöfðingja sem prentaður er í
Lovsamling for Island (skjalaflokkur B.6.):
2(135) Fyrirmæli til Gyldenlöve stiftamtmanns og Þórðar Þorlákssonar biskups um
makaskipti á Hrafnkelsdal og hálfum Fannardal, sé það Valþjófsstað til hagsbóta,
dags. 15.2.1690. (Merkt 1, nr. 4b).
2(137) Yfirlit um öll prestaköll á Íslandi og tekjur þeirra 1748. (Merkt 1 a-b, almennt).
2(138) Fyrirmæli til Ólafs Gíslasonar Skálholtsbiskups varðandi löggildingu máldagabókar Gísla Jónssonar, dags. 5.4.1749. (Merkt 2, almennt).
2(139) Bréf tollkammersins til stiftamtmanns um uppörvun til byggingar eyðijarða á
Íslandi, dags. 14.3.1775. (Merkt 3 a-c, almennt).
2(140) Tilskipun um réttindi fyrir þá sem vilja byggja eyðijarðir eða óbyggðar lendur á
Íslandi, dags. 15.4.1776. (Merkt 4 a-e, almennt).
Bréfabækur biskupa (skjalaflokkur B.8.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Alþingisbækur Íslands (skjalaflokkur B.9.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Önnur prentuð frumgögn (skjalaflokkur B.11.):
2(141) „Fornbýli og eyðibýli í Múlasýslum“, eftir Halldór Stefánsson, fyrrum
alþingismann. Birt í ársritinu Múlaþing, 5. hefti. Telur Halldór upp eyðibýli eftir
sveitum en því miður getur hann ekki heimilda um einstök býli. (Merkt 1 a-e,
almennt).
Bréfasöfn og bréfabækur biskupa:
Ekkert lagt fram undir þessum lið, sjá skjalaflokk A.12. í skilabréfi Þjóðskjalasafns Íslands, skjal nr. 2.
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Yfirlit óbyggðanefndar yfir heimildaleit í óprentuðum (A-skjöl) og prentuðum
(B-skjöl) frumgögnum. Dags. 16.8.2006.
Afsals- og veðmálabækur (skjalaflokkur A.3.):
4(24)
Aðalból, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(25)
Egilsstaðir í Fljótsdal, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(26)
Glúmsstaðir, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(27)
Kleif, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(28)
Sturluflötur, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(29)
Vaðbrekka, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(30)
Valþjófsstaður, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(31)
Víðivallagerði, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(32)
Víðivellir fremri, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(33)
Aðalból, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(34)
Egilsstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(35)
Glúmsstaðasel, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(36)
Glúmsstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(37)
Glúmsstaðir II, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(38)
Kleif, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(39)
Skriðuklaustur, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(40)
Sturluflötur, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(41)
Vaðbrekka I–II, yfirlitssíður úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(42)
Valþjófsstaður, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(43)
Valþjófsstaður II, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(44)
Víðivallagerði, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(45)
Víðivellir fremri, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(46)
Þorgerðarstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(47)
Þuríðarstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(76)
Vaðbrekka, fasteignamatsvottorð, dags. 18.7.2006.
4(77)
Víðivallagerði, fasteignamatsvottorð, dags. 18.7.2006.
4(78)
Glúmsstaðir II, þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
4(79)
Glúmsstaðir I, þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
4(80)
Víðivallagerði, þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
4(81)
Vaðbrekka, þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
Skjalasöfn Stjórnarráðs Íslands (skjalaflokkur A.11.):
4(86)
Bréf stjórnarráðs Íslands til allra sýslumanna, dags. 29.12.1919, þar sem beðið er
um skýrslu um svæði sem talin eru til almenninga eða afrétta.
4(87)
Svarbréf sýslumannsins í Norður-Múlasýslu, dags. 4.11.1920, við bréfi stjórnarráðs Íslands, dags. 29.12.1919.
4(88)
Svarbréf Fljótsdalshrepps, dags. 22.5.1920, til sýslumannsins í NorðurMúlasýslu vegna bréfs stjórnarráðs Íslands, dags. 29.12.1919.
Fornleifaskráning (skjalaflokkur A.14.):
4(22)
Fljótsdalur, Menningarminjar á miðhálendi Íslands. Svæðisskráning. Fornleifastofnun Íslands 1996 (bls. 3–6, 65–67 og 190–194).
4(23)
Kort af menningarminjum á miðhálendinu (mælikvarði 1:600.000), NorðurMúlasýsla og Norður-Þingeyjarsýsla.
Örnefnaskráning (skjalaflokkur A.15.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.

Önnur óprentuð frumgögn (A.16.):

4(82)

4(83)
4(84)

Fyrirspurn félagsmálaráðuneytisins til sveitarfélaga á Íslandi varðandi afrétti og
upprekstrarrétt sveitarfélaga, dags. 20.2.1989.
Svarbréf Jökuldalshrepps við fyrirspurn félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989, varðandi afrétt og upprekstrarrétt sveitarfélaga, dags. 1.12.1989.
Svarbréf Fljótsdalshrepps við fyrirspurn félagsmálaráðuneytisins, dags.
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20.2.1989, varðandi afrétt og upprekstrarrétt sveitarfélaga, dags. 11.11.1989.
Bréf sveitarstjóra Fljótsdalshrepps til Skipulags ríkisins um ágreining um
hreppamörk Fljótsdals- og Jökuldalshrepps, dags. 19.9.1991.
Jarðabréf (skjalaflokkur B.1.):
4(72)
Jarðabók Jóns Þorlákssonar frá 1703 þar eru m.a. taldar upp jarðirnar Víðivellir
og Klúka. Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 13. b. bls. 402–403.
4(73)
Ljósrit úr Jarðabréfum frá 16. og 17. öld, Gunnar F. Guðmundsson bjó til
prentunar. Múlasýslur, bls. 265–274.
Prentuð fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur B.2.):
4(7)
Jarðatal J. Johnsens, 1847, bls. 350–369.
4(8)
Ný jarðabók 1861, bls. 132–141.
4(9)
Fasteignabók 1921, bls. 174–185.
4(10)
Fasteignabók 1932, bls. 93–98.
4(11)
Fasteignabók 1942–1944, bls. 50–54.
Útgefnir dómar Hæstaréttar og Landsyfirréttar (skjalaflokkur B.3.):
Sjá skrá yfir hliðsjónargögn.
Fjallskilareglugerðir (skjalaflokkur B.4.):
4(12)
Reglugjörð um fjallskil og refaveiðar í Norður-Múlasýslu, nr. 102/1893, B-deild,
bls. 166–175.
4(13)
Reglugjörð um fjallskil og refaveiðar í Norður-Múlasýslu og
Seyðisfjarðarkaupstað, nr. 74/1902, B-deild, bls. 150–155.
4(14)
Reglugjörð um fjallskil og refaveiðar í Norður-Múlasýslu og
Seyðisfjarðarkaupstað, nr. 107/1918, B-deild, bls. 207–213.
4(15)
Reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr.
69/1926, B-deild, bls. 143–151.
4(16)
Reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr.
48/1934, B-deild, bls. 108–113.
4(17)
Reglugerð um breytingu á reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu og
Seyðisfjarðarkaupstað, nr. 48 frá 29.5.1934, nr. 161/1934, B-deild, bls. 248–251.
4(18)
Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 161 frá 7.12.1944, um breytingu á
reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr. 48 frá
29.5.1934, nr. 92/1950, B-deild, bls. 241.
4(19)
Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr.
299/1975, B-deild, bls. 447–453.
4(20)
Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr.
366/1989, B-deild, bls. 694–701.
4(21)
Fjallskilasamþykkt fyrir Múlasýslur, nr. 472/1991. Stjórnartíðindi 1991, B-deild,
bls. 887–895.
Prentaðir máldagar o.fl. úr Íslensku fornbréfasafni (skjalaflokkur B.5.):
4(1)
Máldagi Valþjófsstaðar 1397. Fram kemur m.a. að Maríukirkja á Valþjófsstað
átti heimaland allt, land undir Kleif fram frá Þuríðarstöðum undir jökla með
öllum gæðum, að undanskildum skógi, og selland að Laugarhúsum (Í.F. IV, bls.
209–212).
4(2)
Vitnisburður fjögurra presta og tveggja leikmanna 1441 um að þeir hafi séð og
yfirlesið máldaga kirkjunnar á Valþjófsstað í registrum kirkjunnar í Skálholti
(máldaginn er hinn sami og gerður var 1397) (Í.F. IV, bls. 620).
4(3)
Máldagi Maríukirkju á Valþjófsstað, talinn vera frá 1471 og eignaður Sveini
spaka Péturssyni biskupi (Í.F. V, bls. 632–634).
4(4)
Vitnisburður þriggja manna um að Árni prestur Þorsteinsson hafi lögfest
Valþjófsstað með tilgreindum merkjum (Útg. Fornbréfasafnsins telur bréfið
falsað.) (Í.F. VI, bls. 519–520).
4(5)
Vitnisburður Kolgríms prests Koðranssonar 1517 um að þau ár sem hann hélt
Valþjófsstað hafi enginn rekið lömb eða annað fé „fram á Öræfi“ nema með sínu
leyfi, að því undanskildu að lömb voru rekin frá Skriðu í Maríutungur (Í.F. VIII,
bls. 628).
4(85)
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4(6)

Vitnisburður Gissurar Helgasonar 1552 um að hann vissi ekki til að nokkur ætti
ítölu „fram á Staðaröræfi“ (nema Valþjófsstaður) ef frá væri talinn lambarekstur
frá Skriðu í Maríutungur sem kæmi fyrir 20 hesta torfskurð árlega í Skriðulandi.
Enginn hefði heldur rekið fé fram af Seljadal eða undir Snæfell og ekki í hin
nyrðri öræfi nema með leyfi þess sem hélt Valþjófsstað (Í.F. 12, bls. 379–380).
4(48)
Máldagi Bessastaðakirkju 1203. Ekkert um land. (Í.F. I, bls. 340–342).
4(49)
Umfjöllun um Vilchinsmáldaga 1397 (almennt). (Í.F. IV, bls. 27–37).
4(50)
Máldagi Hallormsstaða 1397. Kirkjan á fjórðung í Keldudal. Athuga í sambandi
við Valþjófsstað. (Í.F. IV, bls. 207–208).
4(51)
Máldagi Bessastaðakirkju og Víðivallakirkju 1397. Ekkert um landamerki. (Í.F.
IV, bls. 212–213).
4(52)
Vitnisburður um landamerki, ítök og ítölur Víðivalla ytri 1467. Nefndar jarðirnar
Sturluflöt og Skriða. (Í.F. V, bls. 472).
4(53)
Skriða og Víðivellir fremri nefnd í arfleiðslubréfi 1470. (Í.F. V, bls. 569–571).
4(54)
Próventubréf 1485 þar sem hálf jörðin Sturluflötur er gefin. Mörk ekki tekin
fram. (Í.F. VI, bls. 538).
4(55)
Vitnisburður 1491 um torfskurðarítak Valþjófsstaðar í Skriðujörð, móti lambarekstri í Tungurnar [Maríutungur??]. (Í.F. VI, bls. 748–749).
4(56)
Máldagar Valþjófsstaðarkirkju 1491 og 1518. Máldagi 1518 talar um landeign.
(Í.F. VII, bls. 25).
4(57)
Príor að Skriðu seld hálf jörðin Sturluflöt 1497. Ekkert um landamerki. (Í.F. VII,
bls. 345–346).
4(58)
Máldagi kirkjunnar á Bessastöðum í Fljótsdal [um 1500]. (Í.F. VII, bls. 446–
447).
4(59)
Gjafabréf fyrir Skriðu, einnig er gefin „selför í Seljadal“ árið 1500. (Í.F. VII, bls.
486–487).
4(60)
Afhending Valþjófsstaðarkirkju 1507. Þar er nefnd gjöf til krossins á Þorgerðarstöðum. (Í.F. VIII, bls. 179).
4(61)
Vígslubréf Skriðuklausturs 1512. Þar eru talin bréf sem send voru til Kaupmannahafnar 1697. (Í.F. VIII, bls. 401–404).
4(62)
Kaupbréf gert að Glúmsstöðum 1506. (Í.F. X. b., bls. 49).
4(63)
Vitnisburður um landamerki, ítök og ítölur Víðivalla ytri 1467. Þar er Sturluflöt
nefnd. (Í.F. IX, bls. 23).
4(64)
Vitnisburður um kaupmála á Glúmsstöðum 1549. (Í.F. XI, bls. 688–689).
4(65)
Valþjófsstaðakirkja nefnd meðal graftarkirkna í Fljótsdalshéraði í kirknatali Páls
Jónssonar árið 1200. (Í.F. XII, bls.1–4).
4(66)
Vitnisburður um landeign milli Jökulsár og Snæfells fram undir jökul og í utanverðan Hrafnkelsdalsenda hinn ytra 1552. [Valþjófsstaðareign]. (Í.F. XII, bls.
376).
4(67)
Kvittun fyrir jörðum Valþjófsstaða 1560/1582 og jarðaskrá 1560.
Þar eru nefndir Þuríðarstaðir, Þorgerðarstaðir, Kleifarland og Maríutungur.
(Í.F. XIII, bls. 559–560).
4(68)
Máldagi Skriðukirkju og klausturs 1570 og síðar. Á heimaland allt. (Í.F. XV, bls.
680).
4(69)
Máldagi Valþjófsstaðakirkju 1570 og síðar. Taldar jarðeignir og ítök kirkjunnar.
Sambærilegt að mestu við Vilchinsmáldaga 1397. (Í.F. XV, bls. 681–682).
4(70)
Máldagi hálfkirkjunnar að Bessastöðum, 1570 og síðar. Ekkert um land. (Í.F.
XV, bls. 682).
4(71)
Máldagi Hallormsstaðakirkju 1570 og síðar. Á fjórðung í Keldudal. [Sbr. Valþjófsstaði]. (Í.F. XV, bls. 682–683).
Sá hluti skjalasafna stiftamtmanns, amtmanns og landshöfðingja sem prentaður er í
Stjórnartíðindum (skjalaflokkur B.6.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Landnáma (skjalaflokkur B.7.):
4(74)
Landnámabók, Íslensk fornrit I, bls. 292–295. (Merkt 1. a-b, nr. 3 og 4a).
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4(75)

Landnámabók, Íslensk fornrit I, bls. 294–299. (Merkt 1. a-c, nr. 3 og 4a).

Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Glúmsstaða 1 og 2:
5
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
5(1)
Fasteignamatsvottorð fyrir Glúmsstaði 1, dags. 31.3.2005.
5(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Glúmsstaði 2, dags. 31.3.2005.
5(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006.
5(4)
Ljósrit af kortum sem sýnir staðsetningu veiddra hreindýra í landi Glúmstaða I
a-b
og II, 2003 og 2004.
5(5)
Almenn umfjöllun í tilefni greinargerðar íslenska ríkisins vegna málsmeðferðar
óbyggðanefndar á svæði 5, mótt. 9.3.2006.
5(6)
Ljósrit af gervitunglamyndum sem á eru merkt staðsetning felldra dýra í Fljótsa-j
dalshreppi og Fljótsdalshéraði, ódags. en mótt. 24.6.2006. Myndirnar taka til
allra jarða í umboði Friðbjörns Garðarssonar hdl. í máli nr. 1/2005.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Glúmsstaðasels:
6
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
6(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Glúmsstaðasel, dags. 30.3.2005.
6(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Glúmsstaðasel, dags. 31.3.2005.
6(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(5), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
6(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Glúmsstaðasel, dags. 17.8.2006.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Víðivalla fremri:
7
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
7(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Víðivelli fremri, dags. 30.3.2005.
7(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Fremri-Víðivelli, dags. 31.3.2005.
7(3)
Afsal, dags. 13.9.1917. Ráðherra Íslands selur Tryggva Ólafssyni jörðina Víðivelli fremri.
7(4)
Ljósrit af kortum sem sýnir staðsetningu veiddra hreindýra í landi Víðivalla
fremri, 2003 og 2004.
a-b
7(5)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(5), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
7(6)
Þinglýsingarvottorð fyrir Fremri-Víðivelli, dags. 17.8.2006.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Víðivallagerðis:
8
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
8(1)
Afsal, dags. 25.8.1912. Ráðherra Íslands selur Sigurði Þorsteinssyni jörðina
Víðivallagerði.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Þorgerðarstaða:
9
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
9(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Þorgerðarstaði, dags. 30.3.2005.
9(2)
Afsal, dags. 20.3.1930. Dóms- og kirkjumálaráðherra selur Þórarni Stefánssyni
jörðina Þorgerðarstaði.
9(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Þorgerðarstaði, dags. 4.4.2005.
9(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Þorgerðarstaði/Land, dags. 4.4.2005.
9(5)
Fasteignamatsvottorð fyrir Þorgerðarstaði/Land 2, dags. 4.4.2005.
9(6)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(5), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
9(7)
Þinglýsingarvottorð fyrir Þorgerðarstaði, dags. 17.8.2006.
Lagt fram af Jóni Jónssyni hdl. og Friðbirni Garðarssyni hdl vegna Aðalbóls:
10
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
10(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Aðalból, dags. 4.4.2005.
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10(2)
10(3)
10(4)
10(5)

Byggingarbréf núverandi ábúenda, Gísla Pálssonar og Sigurðar Ólafssonar.
Byggingarbréf fyrir Vesturöræfaafrétt, dags. 30.3.1842.
Byggingarbréf fyrir Aðalból, dags. 10.9.1835.
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(5), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.

Lagt fram af Jóni Jónssyni hdl. vegna Skriðuklausturs:
11
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
11(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Skriðuklaustur, dags. 30.3.2005.
11(2)
Byggingarbréf núverandi ábúenda, dags. 11.5.1999, Önnu Bryndísar Tryggvadóttur og Hallgríms Þórhallssonar.
11(3)
Afsal, dags. 27.8.1938. Sigmar Þormar selur Gunnari Gunnarssyni jörðina
Skriðuklaustur.
11(4)
Gjafabréf, dags. 11.12.1948. Gunnar Gunnarsson og Franzisca Gunnarsson gefa
íslenska ríkinu jörðina Skriðuklaustur.
11(5)
Fasteignamatsvottorð fyrir Skriðuklaustur, dags. 31.3.2005.
11(6)
Fasteignamatsvottorð fyrir Skriðuklaustur (einbýli), dags. 31.3.2005.
11(7)
Útmæling Brattagerðis, dags. 15.8.1845.
11(8)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(5), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
11(9)
Beiðni um endurupptöku, dags. 18.1.2008.
11(10) Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmanns, dags. 7.5.1863, varðandi jarðarafgjöld
af nýbýlinu Brattagerði. Úr Tíðindum um stjórnarmálefni Íslands I, bls. 702.
11(11) Uppdráttur ásamt punktaskrá sem sýna afmörkun Brattagerðis samkvæmt
útmælingum 1835 og 1845. Lagt fram að beiðni óbyggðanefndar, ódags. og ekki
í mælikvarða.
Lagt fram af Jóni Jónssyni hdl. og Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Sturluflatar:
12
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
12(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Sturluflöt, dags. 30.03.2005.
12(2)
Byggingarbréf núverandi ábúanda, dags. 24.2.2004, Sveins Ingimarssonar.
12(3)
Úttekt á jörðinni Sturluflöt. Skoðun fór fram 9.8.2000 og var úttekt skilað
7.10.2000.
12(4)
Byggingarbréf Jóns Hallasonar, dags. 30.7.1971.
12(5)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(5), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
12(6)
Ljósrit af korti sem sýnir staðsetningu veiddra hreindýra í landi Sturluflatar
2003.
12(7)
Framhaldskröfulýsing vegna Sturluflatar, ódags. en mótt. 17.8.2006.
Lagt fram af Jóni Jónssyni hdl. vegna Vaðbrekku:
13
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
13(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Vaðbrekku, dags. 30.3.2005.
13(2)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(5), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Jóni Jónssyni hdl. og Friðbirni Garðarssyni hdl. f.h. Fljótsdalshrepps
vegna afréttarnýtingar undir Fellum, á Vesturöræfum og Rana utan lands
Skriðuklausturs:
14
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
14(1)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(5), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
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Lagt fram af Jóni Jónssyni hdl. og Friðbirni Garðarssyni hdl. f.h. Fljótsdalshrepps
vegna afréttarnýtingar Múla:
15
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
15(1)
Matsgögn vegna undirbúnings jarðamats 1861 vegna Glúmsstaða.
15(2)
Matsgögn vegna jarðamats 1916 vegna Glúmsstaða (Glúmsstaðasels).
15(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(5), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Jóni Jónssyni hdl. og Friðbirni Garðarssyni hdl. f.h. Fljótsdalshrepps
vegna afréttarnýtingar Rana og undir Fellum innan marka Skriðuklausturs:
16
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
16(1)
Ljósrit af kortum sem sýnir staðsetningu veiddra hreindýra í landi
a-c
Skriðuklausturs 2003 og 2004.
16(2)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(5), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Jóni Jónssyni hdl. og Friðbirni Garðarssyni hdl. f.h. Fljótsdalshrepps
vegna afréttarnýtingar Suðurfells:
17
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
17(1)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(5), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Valþjófsstaðar:
18
Kröfulýsing, dags. 29.3.2005.
18(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Valþjófsstað I, dags. 22.3.2005.
18(2)
Útprentun af færslum fyrir Valþjófsstað 1 af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
dags. 22.3.2005.
18(3)
Samningur Landsvirkjunar og Prestsetrasjóðs um landnot og efnisnám á jörðinni
Valþjófsstað í Fljótsdalshreppi vegna Kárahnjúkavirkjunar, dags. 11.3.2003.
18(4)
Greinargerð, dags. 8.3.2006.
18(5)
Breyting á kröfulýsingu Valþjófsstaðar, ásamt korti, dags. 24.6.2006.
Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. vegna Aðalbóls:
19
Kröfulýsing, dags. 8.4.2005.
19(1)
Skjalaskrá, dags. 8.4.2005.
19(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Aðalból, dags. 30.3.2005.
19(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Aðalból, dags. 6.12.2005.
19(4)
Landamerkjapunktar Aðalbóls, skv. kröfulýsingu, ásamt uppdrætti, ódags. en
a-b
mótt. 17.8.2006.
19(5)
Veðbandayfirlit Aðalbóls, útprentun af heimasíðu Lánstrausts hf., dags.
10.8.2006.
Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. vegna Egilsstaða:
20
Kröfulýsing, dags. 8.4.2005.
20(1)
Skjalaskrá, dags. 8.4.2005.
20(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Egilsstaði, dags. 6.12.2005.
20(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Egilsstaði, dags. 8.4.2005.
20(4)
Landamerkjapunktar Egilsstaða skv. kröfulýsingu, ásamt uppdrætti, ódags. en
a-b
mótt. 17.8.2006.
20(5)
Veðbandayfirlit Egilsstaða, útprentun af heimasíðu Lánstrausts hf., dags.
10.8.2006.
Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. vegna Kleifar:
21
Kröfulýsing, dags. 8.4.2005.
21(1)
Skjalaskrá, dags. 8.4.2005.
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21(2)
21(3)
21(4)
a-b
21(5)

Fasteignamatsvottorð fyrir Kleif, dags. 30.3.2005.
Þinglýsingarvottorð fyrir Kleif, dags. 6.12.2005.
Landamerkjapunktar Kleifar skv. kröfulýsingu, ásamt uppdrætti, ódags. en mótt.
17.8.2006.
Veðbandayfirlit Kleifar, útprentun af heimasíðu Lánstrausts hf., dags. 10.8.2006.

Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. vegna Skriðuklausturs:
22
Kröfulýsing, dags. 8.4.2005.
22(1)
Skjalaskrá, dags. 8.4.2005.
22(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Skriðuklaustur, dags. 30.3.2005.
22(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Skriðuklaustur, dags. 6.12.2005.
22(4)
Veðbandayfirlit Skriðuklausturs, útprentun af heimasíðu Lánstrausts hf., dags.
10.8.2006.
22(5)
Veðbandayfirlit Skriðuklausturs/Skriðu, útprentun af heimasíðu Lánstrausts hf.,
dags. 10.8.2006.
22(6)
Landamerkjapunktar Skriðuklausturs skv. kröfulýsingu, ásamt uppdrætti, ódags.
a-b
en mótt. 17.8.2006.
Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. vegna Sturluflatar:
23
Kröfulýsing, dags. 8.4.2005.
23(1)
Skjalaskrá, dags. 8.4.2005.
23(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Sturluflöt, dags. 30.3.2005.
23(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Sturluflöt, dags. 6.12.2005.
23(4)
Landamerkjapunktar Sturluflatar skv. kröfulýsingu, ásamt uppdrætti, ódags. en
a-b
mótt. 17.8.2006.
23(5)
Veðbandayfirlit Sturluflatar, útprentun af heimasíðu Lánstrausts hf., dags.
10.8.2006.
Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. vegna Þuríðarstaða:
24
Kröfulýsing, dags. 8.4.2005.
24(1)
Skjalaskrá, dags. 8.4.2005.
24(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Þuríðarstaði, dags. 30.3.2005.
24(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Þuríðarstaði, dags. 6.12.2005.
24(4)
Landamerkjapunktar Þuríðarstaða skv. kröfulýsingu, ásamt uppdrætti, ódags. en
a-b
mótt. 17.8.2006.
24(5)
Veðbandayfirlit Þuríðarstaða, útprentun af heimasíðu Lánstrausts hf., dags.
10.8.2006.
24(6)
Veðbandayfirlit Þuríðarstaða, útprentun af heimasíðu Lánstrausts hf., dags.
10.8.2006.
Lagt fram af málsaðilum:
25
Yfirlitskort. Mál nr. 1/2005. Kröfulínur allra málsaðila, dags. 14.6.2006.
25(1)
Kort sem sýnir breytingar á kröfulínum málsaðila, dags. 16.8.2006.
Lagt fram af óbyggðanefnd:
26
26(1)
Fundargerð 1. fyrirtöku, dags. 17.8.2005.
26(2)
Fundargerð 2. fyrirtöku, dags. 20.12.2005.
26(3)
Fundargerð 3. fyrirtöku, dags. 9.3.2006.
26(4)
Fundargerð aðalmeðferðar, dags. 20.6.2006.
26(5)
Fundargerð endurupptöku, dags. 17.8.2006.
27
Greinargerð Hjörleifs Guttormssonar náttúrufr. um staðhætti og gróðurfar, dags.
15.5.2006.
28
Greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands um sögu jarða og annarra landsvæða, dags.
26.7.2006.
29(1)
Bréf Þjóðskjalasafns Íslands til óbyggðanefndar, dags. 23.1.2008.
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29(2)
29(3)
29(4)
a-b
29(5)
a-b
29(6)

Bréf óbyggðanefndar til Þjóðskjalasafns Íslands, dags. 18.2.2008.
Bréf Þjóðskjalasafns Íslands til óbyggðanefndar, dags. 25.2.2008.
Bréf amtmanns til umboðsmanns Skriðuklausturs, ásamt uppskrift, dags.
8.3.1836.
Klausa úr dóma- og þingbók Norður-Múlasýslu varðandi þinglestur á byggingarbréfi Brattagerðis, ásamt uppskrift, dags. 11.5.1837.
Bréf óbyggðanefndar til Andra Árnasonar hrl., dags. 18.8.2008. Farið fram á
afstöðu til endurupptöku.

Hliðsjónargögn
Lagt fram til hliðsjónar af Andra Árnasyni hrl. f.h. fjármálaráðherra:
Ónr. Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir V, Akureyri, 1987, Bls. 367–400.
Ónr. Austurland. Safn Austfirzkra fræða II, Ritstjórar: Halldór Stefánsson og Þorsteinn M.
Jónsson, Akureyri, 1947-1970, bls. 40–51, 54–57, 143–172.
Ónr. Múlaþing, 9(1976), bls. 25–50.
Ónr. Múlaþing, 1(1966), bls. 74–103.
Ónr. Múlaþing 1998, (Blaðsíðutal sést ekki á ljósriti).
Ónr. Sveitir og jarðir í Múlaþingi II, [Egilsstaðir], 1975, bls. 5–8, 14–18, 20–21, 23–24,
26–36, 38–39, 41–42, 44, 46–47, 49, 51–52, 59, 371–374, 391–395, 398–401, 404–
407, 409, 411–418, 421–422, 288, 290–293, 295–303.
Ónr. Sýslulýsingar 1744–1749, Reykjavík, 1957, bls. 262–263.
Ónr. Síða úr Landnámabók.
Lagt fram til hliðsjónar af Friðbirni Garðarssyni hdl. f.h. jarða í Fljótsdalshéraði:
Ónr. Heimir Þór Gíslason: „Um fjallagrös“, Glettingur tímarit um austfirsk málefni,
1(2005), bls. 15-18.
Ónr. Forn jarðamörk í Jökuldal og Fljótsdal. Uppdráttur gerður af Páli Pálssyni á Aðalbóli,
ódags.
Ónr. Yfirlit málflutningsræðu, ódags. en mótt. 24.6.2006.
Lagt fram til hliðsjónar af Ólafi Björnssyni hrl. f.h. Valþjófsstaðar:
Ónr. Dómaskrá, tilvísanir til helstu dóma, ódags. en móttekið 24.6.2006.
Ónr. Listi yfir helstu fræðirit og prentaðar heimildir sem lögmaður vísar til auk framlagðra
hliðsjónargagna í málinu. Ódags. en móttekið 24.6.2006.
Lagt fram til hliðsjónar af óbyggðanefnd:
Ónr. Ólafur Ólafsson Olavius: Ferðabók. Landshagir í norðvestur-, norður- og
norðaustursýslum Íslands 1775-1777, Reykjavík, 1964-1965, bls. 137–141. Skrá um
eyðibýli í Norður-Múlasýslu. (Merkt B 11.2 a-c).
Ónr. Halldór Stefánsson: „Jökuldalsheiðin og byggðin þar“, Austurland. Safn austfirzkra
fræða I, Akureyri, 1947-1970, bls. 145–263. (Merkt B 11.3).
Ónr. Halldór Stefánsson: „Landnám í Austfirðingafjórðungi. III. Einstök landnám“,
Austurland. Safn austfirzkra fræða II, Akureyri, 1947-1970, bls. 25–47, 54–59. (Merkt
B.11.4).
Ónr. Skýrslur um landshagi á Íslandi II, Kaupmannahöfn, 1861. Skýrsla um Valþjófsstaðabrauð 1854. bls. 449–453. (Merkt B.11.1 a-e, nr. 6).
Ónr. Sveinbjörn Rafnsson: Byggðaleifar í Hrafnkelsdal og á Brúardölum, Reykjavík, 1990,
bls. 10–73, 109–111. (Merkt B. 11. 2, nr. 4b).
Ónr. Halldór Stefánsson: „Hrafnkelsdalur og byggð þar eftir Austurland“, Austurland. Safn
austfirzkra fræða II, Akureyri, 1947-1970, bls. 143–172. (Merkt B. 11.3, nr. 4b).
Ónr. Skýrslur í máli 1/2005 hjá óbyggðanefnd (18 blaðsíður, skrifaðar upp eftir
hljóðupptöku).
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Ónr.

Bréf sýslumanns Norður-Múlasýslu um afréttarskrár, dags. 27.1.1986.

Skjöl lögð fram til upplýsingar fyrir lögmenn um rannsókn óbyggðanefndar:
Ónr. Yfirlit yfir frumgögn sem könnuð eru vegna rannsóknarskyldu óbyggðanefndar, sbr. 5.
mgr. 10. gr. þjóðll. nr. 58/1998, sbr. lög nr. 65/2000.
Ónr. Listi ÞÍ yfir þær jarðir á svæði 5 sem leitað er heimilda um. Dags. 28.2.2005–1.3.2005.
Breytt 4.4.2005.
Ónr. Listi óbyggðanefndar yfir jarðir (og eyðibýli) á svæði 5 sem kröfulína íslenska ríkisins
liggur um og/eða meðfram, dags. 20.3.2005.
Ónr. Efnisyfirlit landamerkjabókar Norður-Múlasýslu A, 1883–1951. A. 1. 1 a-i.
Ónr. Efnisyfirlit landamerkjabókar Norður-Múlasýslu B, 1921–1979. A. 1. 2 a-h.
Ónr. Efnisyfirlit Björns Teitssonar o.fl. („Heimildaskráning jarða“) fyrir Múlasýslur.
Ónr. Afrit af erindi óbyggðanefndar, dags. 6.9.2005. Beiðni um gögn úr Afsals- og veðmálabókum í vörslu sýslumannsins á Seyðisfirði.
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1.

ÚRLAUSNAREFNI, SKIPAN OG AÐILD

Þriðjudaginn 29. maí 2007 er tekið fyrir mál nr. 2/2005, Jökuldalur norðan og vestan
Jökulsár á Jökuldal ásamt Jökulsárhlíð, og í því kveðinn upp svohljóðandi
ÚRSKURÐUR
Úrskurð þennan kveða upp Kristján Torfason, formaður óbyggðanefndar, og
nefndarmennirnir Allan V. Magnússon og Sif Guðjónsdóttir.
Aðilar málsins eru: 1
Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins vegna þjóðlendna og jarðanna Hofteigs
og Möðrudals.
(Andri Árnason hrl.)
Þorsteinn Snædal og Guðrún Ragna Einarsdóttir vegna Ármótasels.
Stefán Sigurðsson vegna Breiðumarkar.
Stefán Halldórsson og Sigvarður Halldórsson vegna Brúar.
Anna Einarsdóttir og Ragnheiður Ragnarsdóttir vegna Fossvalla.
Fljótsdalshérað vegna Grunnvatns, Heiðarsels og Sænautasels.
Benedikt Hrafnkelsson og Þórarinn Hrafnkelsson vegna Hallgeirsstaða.
Guðgeir Ragnarsson vegna Hjarðargrundar.
Páll Hjarðar vegna Hjarðarhaga.
Björg Runólfsdóttir vegna Hlíðarhúsa.
Helga Hallgrímsdóttir og fleiri vegna Hrafnabjarga I–IV.
Páll Hjarðar og Guðgeir Ragnarsson vegna Laugavalla.
Vernharð Vilhjálmsson (ábúandi) vegna Möðrudals.
Málfríður Þorvaldsdóttir og fleiri vegna Rangalóns.
Þorsteinn Snædal og Vilhjálmur Snædal vegna Skjöldólfsstaða I.
Svavar Björnsson og fleiri vegna Sleðbrjótssels.
Lífsval ehf. vegna Sleðbrjóts.
Veturliði Kristjánsson og Ragnheiður Haraldsdóttir vegna Surtsstaða.
Sigvaldi H. Ragnarsson og fleiri vegna Veturhúsa.
Sigvaldi H. Ragnarsson og fleiri vegna Víðirhóla.
(Friðbjörn Garðarsson hdl.)
Eiríkur S. Skjaldarson vegna Gilsár og Skjöldólfsstaða II.
Sesselja Níelsdóttir vegna Háreksstaða.
(Bjarni G. Björgvinsson hdl.)
Gunnhildur Þ. Hjarðar vegna Laugavalla.
1

Sjá nánar í aðilaskrá (fylgiskjal II).
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247
(Friðjón Örn Friðjónsson hrl.)
Þorvaldur H. Benediktsson vegna Laugavalla.
(Kristinn Bjarnason hrl.)
Anna Aðalsteinsdóttir og fleiri vegna Víðirhóla.
(Óskar Sigurðsson hrl.)

2.

MÁLSMEÐFERÐ

2.1. Hlutverk óbyggðanefndar
Hinn 1. júlí 1998 tóku gildi lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda,
þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, sbr. einnig lög um breytingar á þeim, nr. 65/2000,
7/2005 og 19/2006. Lögin kveða á um að starfa skuli óbyggðanefnd sem hafi með
höndum eftirfarandi hlutverk, skv. 7. gr.:
a) Að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk
þeirra og eignarlanda.
b) Að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur.
c) Að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.
Af ákvæði 7. gr. leiðir að gildistaka þjóðlendulaga, nr. 58/1998, og úrskurðir
óbyggðanefndar, fela ekki í sér afstöðu til réttinda einstakra aðila yfir eignarlandi eða
hver séu mörk milli eignarlanda og leiða ekki til neinna breytinga þar á.
2.2. Norðausturland tekið til umfjöllunar
Með bréfi, dagsettu 1. mars 2004, tilkynnti óbyggðanefnd fjármálaráðherra þá
ákvörðun sína að taka til umfjöllunar tiltekið landsvæði á Norðausturlandi, sbr. 8., 11.
og 1. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Landsvæði þetta, hið fimmta í röðinni hjá óbyggðanefnd, var að vestanverðu
afmarkað af meginfarvegi Jökulsár á Fjöllum, allt frá Jökulsárósi í Öxarfirði og að
aðalupptökum árinnar í Dyngjujökli. Þaðan er jaðri Dyngjujökuls fylgt þar til komið
er vestur undir Kverkfjöll í Hveradal og þaðan er dregin lína áfram í suður, til skurðar
við línu þá á Vatnajökli sem afmarkar svæðið til suðurs.
Hér ber þess að geta að framangreindum vesturmörkum var síðar breytt að því
leyti að svokölluð Krepputunga, austan Jökulsár á Fjöllum og vestan Kreppuár, var
skilin undan svæðinu, sbr. 8. gr. laga nr. 58/1998. 2
Að austan afmarkast svæðið af farvegi Lagarfljóts, allt frá ósum þess á
Héraðssandi þangað sem Gilsá rennur í það. Síðan fylgja mörk svæðisins Gilsá og
austurmörkum Fljótsdalshrepps við Austur-Hérað, Djúpavogshrepp og Sveitarfélagið
Hornafjörð.

2

Sjá bókun í fundargerð 2. fyrirtöku í máli nr. 2/2005.
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Framangreind afmörkun til austurs endar í Geldingafelli. Þaðan er dregin lína
til suðvesturs inn á Vatnajökul, yfir hnjúk í 1438 m hæð og áfram í Grendil, þaðan í
nafnlausan hnjúk skammt sunnan Grendils, áfram yfir Goðahnjúka og í miðja
Breiðabungu og loks í stefnu á Svíahnjúk eystri til skurðar við framangreind
vesturmörk. Afmörkun á Vatnajökli byggir á markalínum þeim sem samvinnunefnd
um svæðisskipulag miðhálendis Íslands hefur notað við vinnu sína.
Að norðan afmarkast svæðið af hafi.
Fjármálaráðherra var veittur frestur til 1. ágúst 2004 til að lýsa kröfum um
þjóðlendur á þessu svæði, væri um slíkar kröfur að ræða. Sýslumönnum og
fyrirsvarsmönnum
viðkomandi
sveitarfélaga,
þ.e.
Öxarfjarðarhrepps,
Raufarhafnarhrepps, Svalbarðshrepps, Þórshafnarhrepps, Skeggjastaðahrepps,
Vopnafjarðarhrepps, Norður-Héraðs, Fellahrepps og Fljótsdalshrepps var tilkynnt um
ákvörðun óbyggðanefndar og gerð grein fyrir framhaldinu.
Kröfulýsingarfrestur fjármálaráðherra var fyrst framlengdur til 15. október
2004 og síðar til 12. nóvember sama árs og með því orðið við rökstuddri beiðni
ráðuneytisins.
2.3. Lýstar kröfur og kynning
Kröfulýsingar fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins um þjóðlendur á
Norðausturlandi bárust 11. nóvember 2004. Óbyggðanefnd birti tilkynningu um
málsmeðferð á framangreindu svæði og útdrátt úr kröfum ríkisins, ásamt uppdrætti, í
Lögbirtingablaðinu 28. desember 2004, Fréttablaðinu 7. janúar 2005 og
Morgunblaðinu 9. janúar, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998. Skorað var á þá sem
teldu til eignarréttinda á því landsvæði sem félli innan kröfusvæðis ríkisins að lýsa
kröfum sínum fyrir óbyggðanefnd í síðasta lagi 31. mars 2005. Þá kom fram að
yfirlýsingu um kröfugerð og málsmeðferð yrði þinglýst á þær fasteignir á svæðinu
sem skráðar væru í þinglýsingabók og málið varðaði, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr.
58/1998.
Kröfur fjármálaráðherra voru gerðar aðgengilegar almenningi á skrifstofum
sýslumanna á Seyðisfirði og á Húsavík, auk sveitarfélaga á kröfusvæðum og
heimasíðu óbyggðanefndar. Þá var málið kynnt í fjölmiðlum.
Frestur annarra til að lýsa kröfum á kröfusvæði ríkisins var framlengdur
lítillega í þeim tilvikum að leitað var eftir slíku með rökstuddum hætti og bárust
síðustu kröfulýsingar í maí 2005.
Gefið var út yfirlit yfir allar lýstar kröfur og þær færðar inn á uppdrátt.
Lögboðin kynning fór fram með því að yfirlit og uppdráttur lágu frammi á skrifstofum
sýslumanna á Seyðisfirði og á Húsavík, frá 25. maí til og með 30. júní 2005, sbr. 12.
gr. laga nr. 58/1998. Athugasemdafrestur var til 11. júlí 2005. Framangreind
kynningargögn voru jafnframt aðgengileg á skrifstofum viðkomandi sveitarfélaga,
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skrifstofu óbyggðanefndar og heimasíðu óbyggðanefndar. Vakin var athygli á
kynningunni í fjölmiðlum. Engar athugasemdir bárust fyrir lok athugasemdafrests.
Fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins lagði fram kröfulýsingar um
þjóðlendur á svæðinu í sex hlutum og níu kröfulýsingar vegna jarðeigna ríkisins. Á
móti barst 101 kröfulýsing ýmissa aðila, sem sumar sköruðust eða náðu til fleiri en
eins landsvæðis.
2.4. Mál nr. 2/2005, Jökuldalur norðan og vestan Jökulsár á Jökuldal ásamt
Jökulsárhlíð
Í júlí 2005 var lögmönnum aðila tilkynnt að óbyggðanefnd hefði ákveðið að skipta
þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins niður í fimm mál, þ.e. mál nr. 1/2005, Fljótsdal
og Jökuldal austan Jökulsár á Jökuldal; mál nr. 2/2005, Jökuldal norðan og vestan
Jökulsár á Jökuldal ásamt Jökulsárhlíð; mál nr. 3/2005, Vopnafjarðarhrepp; mál nr.
4/2005, Svalbarðshrepp, Þórshafnarhrepp og Skeggjastaðahrepp og mál nr. 5/2005,
Öxarfjarðarhrepp.
Mál nr. 2/2005 var fyrst tekið fyrir á fundi óbyggðanefndar og forsvarsmanna
málsaðila 17. ágúst 2005. Gerð var grein fyrir því að óbyggðanefnd skipuðu í málinu
þeir Kristján Torfason formaður, Allan Vagn Magnússon og Halldór Jónsson. Gefið
var færi á athugasemdum en engar slíkar komu fram. Lögð voru fram skjöl málsins
ásamt skjalaskrá og upplýst um ýmis atriði varðandi gagnaöflun. Skorað var á
lögmenn að fara yfir umrædd atriði af sinni hálfu og gera hið fyrsta athugasemdir ef
þeir teldu ástæðu til. Þá var athygli vakin á þinglýsingu athugasemdar um
yfirstandandi þjóðlendumál á jarðir á ágreiningssvæði, skv. 2. mgr. 10. gr. laga nr.
58/1998, og óskað eftir að lögmenn gerðu umbjóðendum sínum grein fyrir þessu.
Einnig var óskað eftir því að lögmenn skiluðu umboðum hið fyrsta og gerðu grein
fyrir mikilvægi þess að lögmenn og óbyggðanefnd ynnu saman að því að þeir sem
hagsmuna ættu að gæta gerðust aðilar að málinu. Enn fremur var sérstaklega vakin
athygli á ákvæði 17. gr. þjóðlendulaga um samnýtingu á sérfræðiaðstoð o.fl. Þá var
því beint til lögmanna að kanna hvort ljúka mætti málinu að einhverju eða öllu leyti
með sátt, sbr. 15. gr. þjóðlendulaga. Jafnframt kom fram að í lok september væri
fyrirhugað að skoða vettvang en þess ber að geta að sú ferð var síðar felld niður vegna
óhagstæðs veðurs.
Við aðra fyrirtöku málsins, 20. desember 2005, var lögð fram greinargerð af
hálfu íslenska ríkisins og fleiri gögn. Þá var öðrum málsaðilum veittur frestur til 1.
mars 2006 til skila á greinargerðum. Loks var fært til bókar að svokölluð
Krepputungu yrði skilin frá málinu, sbr. 8. gr. laga nr. 58/1998. Í fundargerð segir
svo: „Krepputunga er landsvæði á milli Jökulsár á Fjöllum og Kreppuár. Auk eigenda
Brúar á Jökuldal gera eigendur jarðarinnar Reykjahlíðar í Suður-Þingeyjarsýslu kröfu
til landsvæðisins. Síðarnefnda jörðin er á aðliggjandi svæði sem ekki er til
umfjöllunar í málinu. Verður því fjallað um Krepputungu þegar Suður-Þingeyjarsýsla
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verður tekin til meðferðar. Sá háttur einfaldar gagnaöflun og kemur í veg fyrir
tvíverknað hjá Þjóðskjalasafni Íslands.“ Lögmenn aðila gerðu engar athugasemdir við
þetta.
Við þriðju fyrirtöku málsins, 9. mars, voru síðan lagðar fram greinargerðir
vegna fjölda jarða og fleiri gögn.
Aðalmeðferð fór fram dagana 21. og 23. júní 2006. Við upphaf hennar kom
fram að Sif Guðjónsdóttir hefði tekið sæti Halldórs Jónssonar í málinu vegna búsetu
hans erlendis. Þessi breytta skipan óbyggðanefndar hafði verið kynnt lögmönnum
fyrir aðalmeðferð og engar athugasemdir verið gerðar af því tilefni.
Fyrri dagur aðalmeðferðar hófst með skoðun vettvangs og að henni lokinni
voru teknar skýrslur, sjá nánar í köflum 4.3 og 4.4. Föstudaginn 23. júní fór síðan
fram munnlegur málflutningur í fundarsal Hótels Héraðs, Egilsstöðum. Við það
tækifæri kom m.a. fram að lögmenn teldu ekki sáttagrundvöll í málinu, sbr. 1. mgr.
15. gr. þjóðlendulaga, nr. 58/1998. Við aðalmeðferð var einnig fært til bókar að þeim
hluta Vatnajökuls sem til meðferðar væri í málum á svæði 5 hefði verið skipt á milli
mála nr. 1/2005 og 2/2005. Sú skipting hefði verið kynnt lögmönnum, þeim gefinn
frestur til athugasemda en engar slíkar komið fram. Sá hluti sem fjallað er um í máli
þessu afmarkast svo: Að austan er miðað við línu sem dregin er frá upptökum
Jökulsár á Jökuldal við jaðar Brúarjökuls til suðvesturs í miðja Breiðubungu. Að
vestan er miðað við línu sem dregin er frá upptökum Kverkár við Brúarjökul og til
suðvesturs inn á Vatnajökul, til skurðar við línu þá sem afmarkar svæðið til suðurs.
Þar er hornmark. Að sunnan er miðað við línu sem liggur frá miðri Breiðubungu og til
vesturs í stefnu á Svíahnjúk eystri þar til kemur að hornmarki við vesturmörk.
Hornmark þetta kemur fram á korti Miðhálendisskipulags og er þar sem lína dregin
frá aðalupptökum Jökulsár á Fjöllum við Dyngjujökul sker línu þá sem liggur á milli
miðrar Breiðubungu og Svíahnjúka eystri. Suðurmerki byggja á markalínum þeim
sem samvinnunefnd um svæðisskipulag miðhálendis Íslands hefur notað við vinnu
sína. Þetta á m.a. við um framangreint hornmark suður- og vesturmerkja en tekið skal
fram að vesturmerki eru hér að öðru leyti dregin nokkru austar en lína sú á korti
Svæðisskipulags fyrir miðhálendi Íslands, staðfest 10. maí 1999, sem liggur frá
aðalupptökum Jökulsár á Fjöllum við Dyngjujökul og í umrætt hornmark.
Var málið tekið til úrskurðar að málflutningi loknum.
Loks var málið endurupptekið 17. ágúst 2006 og lögð fram ný gögn. Þau
höfðu áður verið kynnt lögmönnum og tækifæri gefið til athugasemda. Engar
athugasemdir komu fram. Var málið síðan tekið til úrskurðar að nýju.
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3.

KRÖFUGERÐ 3

3.1. Kröfur íslenska ríkisins
Í máli þessu gerir íslenska ríkið annars vegar kröfu um þjóðlendu og hins vegar kröfur
vegna ríkisjarðanna Hofteigs og Möðrudals. Hinar síðarnefndu miða við að eignarland
umræddra jarða nái ekki lengra en að þjóðlendukröfulínu.
3.1.1. Þjóðlenda
Af hálfu fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins eru gerðar þær endanlegu
aðalkröfur að eftirfarandi lína verði úrskurðuð þjóðlendumörk gagnvart Brú: „Þar sem
Kreppa fellur í Jökulsá á Fjöllum (A), þaðan í toppinn á Bíldufelli (B) og svo beina
línu í Jökulsá (C). Gerð er krafa til þess að land sunnan þessarar kröfulínu verði
úrskurðað þjóðlenda.“
Gagnvart jörðum á Jökuldal og Hlíð eru gerðar þær endanlegu aðalkröfur að
eftirfarandi lína verði úrskurðuð þjóðlendumörk: Fyrsti punktur í Jökulsárhlíð (1) er
þar sem lína milli 882 m hæðarpunkts í Frakkafjalli og 863 m hæðarpunkts fyrir ofan
Urðarhjalla sker hreppamörkin. Þaðan er dregin lína í 863 m hæðarpunkt fyrir ofan
Urðarhjalla (2), svo í Háöxl (3), þaðan í Lágöxl (4). Fara svo í Kaldárgil á mörkum
Surtsstaða og Mássels (5) og fylgja svo Kaldá og enda línuna á sveitarfélagamörkum
á Miðheiði í 744 m hæðarpunkti (6). Frá punktinum á Miðheiði er fylgt landamörkum
Hauksstaða, Hvannár og Hofteigs allt að hornmarki við Hjarðarhaga (7). Frá því
hornmarki er línan dregin í sneið niður eftir Hjarðarhagalandi í neðri brún á Sandafelli
(8), þaðan í Skjöldólfsstaðahnjúk (9) og haldið áfram þaðan beina sjónhendingu að
Gilsá þar sem Víðidalsá rennur í ána (10), þar sem er hornmark milli Ármótasels og
Arnórsstaða. Næst er fylgt Víðidalsá allt í Gripdeild (11), þá yfir Gripdeild í Buskós
(12), þaðan beint í vestur í Digranes við Ánavatn (13). Síðan er Ánavatni fylgt og
haldið áfram á þann stað sem er hornmark Heiðarsels og Brúar við landamerkjalínu
Eiríksstaða (14). Er nú komið að landamörkum við Brú og þeim fylgt að hornmarki
við Möðrudal sem er bein lína í ysta Þríhyrninginn (15). Frá þessu hornmarki við
Möðrudalsland er dregin lína út Þríhyrningsfjallgarð að gili vestur að Háfsvatnsöldu
(16), þaðan út á móts við Einbúa (17), þaðan austur í Eyktarnýpu (18), þaðan í gróf þá
er fellur í Hölkná framanvert við Súlendur (19), þaðan beint vestur á Þjóðfell (20), frá
Þjóðfelli að upptökum Skarðsár í Langadal (21) og þaðan beint að Svartfelli á
sýslumörkum (22).
Af hálfu íslenska ríkisins eru gerðar tvær varakröfur og tekur hin fyrri til lands
Laugarvalla og er svo: ,,Varakröfulína yrði svo dregin úr þeirri línu á móts við
3

Sjá einnig fylgiskjöl nr. I (kort) og II (aðilaskrá). Upphaflega var kröfum einnig lýst vegna jarðarinnar
Eiríksstaða. Breytingar á kröfulínu ríkisins við meðferð málsins hafa hins vegar leitt til þess að hún
fellur nú utan þjóðlendukröfusvæðis og kemur því ekki til umfjöllunar í úrskurði þessum nema að því
er varðar ákvörðun málskostnaðar.
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vesturmarkalínu Laugarvalla, og í hana og eftir henni og fylgja svo útmörkum
Laugarvallalands allt að syðri mörkum merkjalýsingar Laugarvalla hjá Jökulsá.
Þannig er gerð varakrafa til Laugarvallalandsins, ef verið gæti að skilja bæri
Hæstaréttardóminn um Laugarvelli á þá lund að búið væri með bindandi hætti fyrir
ríkið að dæma land eyðibýlisins eignarland.“ Síðari varakrafa ríkisins tekur til
Kaldártungna og er svo: „Verði ekki fallist á að öll Kaldártunga liggi í þjóðlendu er
gerð sú varakrafa að sneið upp í tunguna eingöngu verði utan þjóðlendu. Sneið þessi
afmarkast af þremur punktum frá aðalkröfulínu. Sá fyrsti er í Háöxl, þaðan í upptök
Litla Þvergils og þaðan að aðalkröfulínunni við Kaplatungu.“
3.1.2. Hofteigur
Þær kröfur eru gerðar til óbyggðanefndar að viðurkenndur verði beinn eignarréttur
íslenska ríkisins vegna Jarðeigna ríkisins til þess lands Hofteigs, samkvæmt
landamerkjabréfi, sem dregið er upp á meðfylgjandi kröfukorti upp að hinni rauðu
kröfulínu ríkisins, en lengra nái jörðin ekki til óbyggða.
Við aðalmeðferð málsins var því lýst yfir af hálfu íslenska ríkisins að í
þjóðlendukröfu fælist ekki afsal á landi í eigu ríkisins og því ætti niðurstaða
óbyggðanefndar gagnvart ríkisjörðum að ráðast af sömu atriðum og lögð væru til
grundvallar um annað eignarland.
3.1.3. Möðrudalur
Þær kröfur eru gerðar til óbyggðanefndar að viðurkenndur verði beinn eignarréttur
íslenska ríkisins vegna Fjársýslu ríkisins til þess lands Möðrudals, samkvæmt
landamerkjabréfi, sem dregið er upp á meðfylgjandi kröfukorti upp að hinni rauðu
kröfulínu ríkisins, en lengra nái jörðin ekki til óbyggða.
Við aðalmeðferð málsins var því lýst yfir af hálfu íslenska ríkisins að í
þjóðlendukröfu fælist ekki afsal á landi í eigu ríkisins og því ætti niðurstaða
óbyggðanefndar gagnvart ríkisjörðum að ráðast af sömu atriðum og lögð væru til
grundvallar um annað eignarland.
3.2. Kröfur Bjargar Runólfsdóttur vegna Hlíðarhúsa
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Hlíðarhúsa innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt
land innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Hróaldsstaðalækur (1) í Fossinn (2) þaðan í vörðu við Fögruhlíðará (3)
þaðan ræður áin í Miðdegiskeldur (4) þaðan í Vörðuhraun (5) þaðan í fremra horn á
Fögruhlíðarhólma (6) síðan ræður Kaldá upp að Hálsenda, þar er varða, þaðan í
Steinboga við Fögruhlíðará síðan í Hróaldsstaðaárós og þaðan ræður Hróaldsstaðaá á
fjall upp (7). Vatnaskil að ofan.
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Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur auk veiða í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.3. Kröfur Svavars Björnssonar og fleiri vegna Sleðbrjótssels
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Sleðbrjótssels innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e.
allt land innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Sauðá af fjalli til Kaldár (1), síðan ræður Kaldá að Melkolli (2) af Melkolli
(3) í Hróaldsstaðaárós í Fögruhlíðará (4), síðan Hróaldsstaðaá á fjall upp (5). Að ofan
vatnaskil.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur auk veiða í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.4. Kröfur Lífsvals ehf. vegna Sleðbrjóts og Stefáns Sigurðssonar vegna
Breiðumarkar
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
jarðanna innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt
land innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Úr vörðu við Jökulsá (1) í Há-Merkiöxl (2), þaðan í Kambinn (3) og þaðan
í vörðu við Mársvað (4), þaðan í framanverða Háöxl og þaðan í Þvergilsárós (6). Eftir
vatnaskilum að upptökum Sauðár. Frá upptökum Sauðár (6b) í Sauðárós við Kaldá
(7), þaðan í Hálsendavað (8) og þaðan í vörðu við Jökulsá. Að ofan ráði vatnaskil.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur auk veiða í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.5. Kröfur Veturliða Kristjánssonar og Ragnheiðar Haraldsdóttur vegna
Surtsstaða
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Surtsstaða innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt
land innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Frá Merkilág við Jökulsá (1) í vörðu á stórum steini (2) í Merargilsá sem
ræður í Kaldá (3), þaðan í vatnaskilapunkt á Smjörfjöllum (4), síðan eftir vatnaskilum
í vatnaskilapunkt á Smjörfjöllum (5), þaðan í Þvergilsá sem ræður í Ásdalsá (6),
Þvergilsárós (7) í Grundarlæk ofan af Lágöxl (8), þaðan í Kamb á móts við
Melrakkaárós (9), þaðan í Há-Merkiöxl og þaðan beint í Jökulsá (11). Að ofan ráða
vatnaskil.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur auk veiða í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.6. Kröfur Benedikts Hrafnkelssonar og Þórarins Hrafnkelssonar vegna
Hallgeirsstaða og Lárusar Dvalinssonar vegna Vörðubrúnar
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi innan
þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt land innan
eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Úr YtriSteinhöfða við Jökulsá (1) í vörðu á Stóranúpi (2), þaðan í Þormóðará (3), þaðan í
Klappará (4), þaðan í punkt á vatnaskilum á Smjörfjöllum (5), þaðan eftir vatnaskilum
(6) og í Merargilsá sem ræður í Kaldá (7), þaðan í vörðu á stórum steini (8) og síðan í
Merkilág við Jökulsá (9). Að ofan ráða vatnaskil.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur auk veiða í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.7. Kröfur Helgu Hallgrímsdóttur og fleiri vegna Hrafnabjarga
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Hrafnabjarga innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðu landamerkjabréfi, þ.e. allt
land innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Frá Laxá sem ræður í Jökulsá (1), þaðan í Skollagrenisás (2), þaðan í
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Fossárdrög (3), þaðan ræður Kaplagilsá í Kaldá (4), þaðan í Smjörfjallaenda utan við
skarðið (5), þaðan í punkt á vatnaskilum á Smjörfjöllum (6), þaðan í Klappará sem
ræður í Kaldá (7), síðan yfir fjallið og í Þormóðará (8), þaðan í vörðu á Stóranúp (9)
og síðan í Ytri-Steinhöfða við Jökulsá (10). Að ofan ráða vatnaskil.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur auk veiða í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.8. Kröfur Önnu Einarsdóttur og Ragnheiðar Ragnarsdóttur vegna Fossvalla
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Fossvalla innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt
land innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Úr Illalækjarós við Jökulsá (1) í mitt Búrfell (2), þaðan í Há-Laxárdalshnúk
(3), þaðan í Miðheiði (Beinavörðu) (4), þaðan í Smjörfjallaenda utan við skarðið (5),
þaðan ræður Kaplagilsá í Kaldá (6), þaðan í Fossárdrög (7), þaðan í Skollagrenisás (8)
og þaðan í Laxá sem ræður í Jökulsá (9). Að ofan ráða vatnaskil.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur auk veiða í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.9. Kröfur Páls Hjarðar vegna Hjarðarhaga og Guðgeirs Ragnarssonar vegna
Hjarðargrundar
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
jarðanna innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt
land innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Á móti Skjöldólfsstöðum I frá punkti S10 í Jökulsá í punkt S9 í punkt S8 í
punkt S7, þaðan í Tröllkarl (4), þaðan í upptök Teigarár sem ræður í Jökulsá (5).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan lýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.10. Kröfur Þorsteins Snædals og Vilhjálms Snædals vegna Skjöldólfsstaða I
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Skjöldólfsstaða innan þeirra merkja sem lýst er í framlagðri landskiptagerð, þ.e. allt
land innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Á móti Skjöldólfsstöðum II frá punkti L1 í punkt L2 í punkt L3 í punkt L4
í punkt L5 í punkt L6 í punkt L7 í punkt L8 í punkt L9 í punkt L10 í Jökulsá. Á móti
Hjarðarhaga og Hjarðargrund úr punkti S10 í Jökulsá í punkt S9, þaðan í punkt S8,
þaðan í punkt S7 og þaðan í punkt L1. Á móti Vopnafjarðarjörðum frá punkti S7 í
punkt L1.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.11. Kröfur Eiríks Skjaldarsonar vegna Skjöldólfsstaða II
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
jarðarinnar innan þeirra merkja sem lýst er í framlagðri landskiptagerð, þ.e. allt land
innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Á
móti Skjöldólfsstöðum I frá punkti L1 í punkt L2 í punkt L3 í punkt L4 í punkt L5 í
punkt L6 í punkt L7 í punkt L8 í punkt L9 í punkt L10 í Jökulsá. Á móti Gilsá og
Háreksstöðum úr punkti S0 við Jökulsá í punkt S1 í punkt S2 í punkt S3 um farveg
Stóralækjar í punkt S4 í punkt S5 og þaðan í punkt S24, þaðan í punkt S23 og þaðan í
punkt S22 og í punkt S21. Á móti Vopnfirðingum frá punkti S21 í punkt L1.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.12. Kröfur Sesselju Níelsdóttur vegna Háreksstaða
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
jarðarinnar innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Úr Skjaldklofahorni fremra (1) sjónhending í Eyktanýpu þar sem línan sker
Gestreiðarstaðakvísl (2) Gestreiðarstaðakvísl og Hofsá ráða merkjum í Ytri-Ármót
(3), þaðan um Kolfinnulind í Geldingalæk þar sem hann fellur úr vatninu (4), þaðan í
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punkt S21, sbr. lýsingu Skjöldólfsstaða II og merki hennar ráða merkjum Háreksstaða
að austan og enda í Skjaldklofahorni fremra.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.13. Kröfur Eiríks Skjaldarsonar vegna Gilsár
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Gilsár innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðu landamerkjabréfi, þ.e. allt land
innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti:
Gilsárós við Jökulsá (1) í níunda (sjöunda) Gilsárbug (2), þaðan í Skjaldklofahorn
fremra (3) í Lindarselveg á Fellahlíð (4), þaðan í Stórulækjarós við Gilsá (5), síðan
Stórilækur í Hnúksvatn (6), þaðan í Landmælingarvörðu á Skjöldólfsstaðahnúk (7),
þaðan eftir hrygg í Jöklu (8).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.14. Kröfur Vernharðs Vilhjálmssonar, ábúanda, vegna Möðrudals
Krafa ábúanda er að viðurkenndur verði réttur hans til nýtingar lands Möðrudals í
samræmi við ábúðarsamning, eins og að land Möðrudals sé eignarland innan þeirra
merkja sem lýst er í framlögðu landamerkjabréfi, þ.e. allt land, innan eftirtalinna
merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að sunnan úr
Arnardalsárós (1) í Há-Þríhyrning (2), þaðan á móts við klettagil á móti
Háfsvatnaölduenda ytri (3), þaðan á móts við Einbúa (4), þaðan í Einbúa ( 5) og
þaðan í Eyktagnípu (6), þaðan í Stóralækjar-vatn (7), þaðan í Hölknárkrók (8), þaðan í
Selárbotna við Þjóðfell (9), þaðan í Svartfell (10).
Til vara krefst ábúandi þess að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
hans að landi innan áðurlýstra merkja sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda og felst
í ábúðarrétti. Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m.
upprekstrar- beitar- og námuréttur ásamt veiði í vötnum, með takmörkunum sem
felast í ábúðarsamningi.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.15. Kröfur Þorsteins Snædals og Guðrúnar Rögnu Einarsdóttur vegna
Ármótasels
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Ármótasels innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðu landamerkjabréfi, þ.e. allt
land innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Frá ármótum Gilsár og Víðidalsár (1) í níunda (sjöunda) Gilsárbug (2),
þaðan í Skjaldklofahorn fremra (3), þaðan í Eyktagnípu (4), þaðan í Arnórsstaðasel
(5), þaðan í Bjallkollu (6), þaðan í Botnahraun (7), þaðan í Lönguhlíðarenda fremri
(8), þaðan Hnauslækur í Víðidalsá (9), síðan ræður Víðidalsá í ármót (10).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.16. Kröfur Málfríðar Þorvaldsdóttur og fleiri vegna Rangárlóns
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Rangárlóns innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt
land innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Hákonarstaðapartur: Frá Bjallkollu (1), þaðan í Arnórsstaðasel (2), þaðan í
Marköldu (3) og þaðan í Kvíslarós (4) og þaðan í Bjallkollu. Möðrudalspartur: Frá
Rúnasteini (1) í Klettagil (2) á Möðrudalsfjallgarð gegnt Einbúa (3), þaðan í Einbúa
(4), þaðan í Eyktargnípu (5), þaðan í Arnórsstaðasel (6), þaðan í Marköldu (7) og
þaðan í Rúnastein.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.17. Kröfur sveitarfélagsins Fljótsdalshéraðs vegna Sænautasels
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Sænautasels innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e.
allt land innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Botnahraun (1) í Bjallkollu (2), þaðan í Kvíslarós (3), þaðan í Marköldu
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(4), þaðan í Rúnastein (5), þaðan í Skotmannsvík (6), þaðan ræður Botnalækur (7) úr
Ánavatni í Botnahraun.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.18. Kröfur Sigvalda Ragnarssonar og fleiri vegna Veturhúsa
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Veturhúsa innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðu landamerkjabréfi, þ.e. allt land
innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti:
Lönguhlíðarenda fremri (1), þaðan í Botnahraun (2), þaðan Botnalækur í Ánavatn (
3), þaðan í Digranes (4), þaðan í Buskutjarnarós (5), þaðan í Víðidalsárós (6) og
þaðan í Há-Stórasvalbarð.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.19. Kröfur Sigvalda Ragnarssonar og fleiri vegna Víðirhóla
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Víðirhóla innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðu landamerkjabréfi, þ.e. allt land
innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti:
Ytri-Hnauslækur (1) í Lönguhlíðarenda fremri (2), þaðan í Há-Svalbarð (3), þaðan í
Gripdeild (4), þaðan í Víðidalsárós (5), þaðan í Búðarháls á Eiríksstaðavegi (6) og
Eiríksstaðavegur í Víðidalsá (7).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.20. Kröfur Önnu Aðalsteinsdóttur og fleiri vegna Víðirhóla
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Víðirhóla innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðu landamerkjabréfi, þ.e. allt land
innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti:
Ytri-Hnauslækur (1) í Lönguhlíðarenda fremri (2), þaðan í Há-Svalbarð (3), þaðan í
Gripdeild (4), þaðan í Víðidalsárós (5), þaðan í Búðarháls á Eiríksstaðavegi (6) og
Eiríksstaðavegur í Víðidalsá (7).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.21. Kröfur Stefáns Halldórssonar og Sigvarðar Halldórssonar vegna Brúar
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi Brúar
innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt land, fyrir
utan Laugarvallaland, innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á
meðfylgjandi uppdrætti: Bein lína úr Arnardalsárósi (1) í Ysta-Þríhyrninginn (2),
þaðan í lágan mel utan við Fiskidalshálsinn (3), þaðan í Svínabúðarlæk (krókinn) (4),
Kíllinn fram í Þvérárvatn (5), Merkilækur (6), þaðan í fremstu Hnefilöxl (7),
Grafningur utan við Orustustaði í Jökulsá á Dal (8). Að sunnan ræður Vatnajökull, að
austan Jökulsá á Dal og Jökulsá á Fjöllum að vestan.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.22. Kröfur Páls Hjarðar og fleiri vegna Laugarvalla
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Laugarvalla innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðu landamerkjabréfi, þ.e. allt
land innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Úr Forvaðagili (1) í ármót Laugarvallaár og Vesturdalsár (2), þá ræður
Laugarvallaá að norðan þangað til áin er á móts við Fremsta-Mógil (3), þaðan
meðfram fjallgarðinum norðan við Vesturdal síðan yfir dalinn og meðfram
Hvannstóðsfjöllum inn á móts við ármót Stóra-Lækjar og Sauðár (4), síðan ræður
Sauðá í Jökulsá (5).
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Þá er þess krafist að beitarréttur verði viðurkenndur í Arnardal, fari svo að
hluti dalsins verði úrskurðaður þjóðlenda.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur auk veiða í vötnum. Þá er þess krafist að beitarréttur eigenda
jarðarinnar verði viðurkenndur á Arnardal, fari svo að hluti dalsins verði úrskurðaður
þjóðlenda.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.23. Kröfur sveitarfélagsins Fljótsdalshéraðs vegna Heiðarsels
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Heiðarsels innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðu landamerkjabréfi, þ.e. allt land
innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti:
Svínabúðarlækur (1), þaðan í lágan mel utan við Fiskidalsháls (2), þaðan í YstaÞríhyrninginn (3), þaðan út fjallgarðinn í Svartagil (4), þaðan í Búrfellshorn ytra (5),
þaðan í krókinn á Netselslæk (6), síðan ræður Netselslækur í Ánavatn (7). Þá er þess
krafist að beitarréttur verði viðurkenndur í Arnardal, fari svo að hluti dalsins verði
úrskurðaður þjóðlenda.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur auk veiða í vötnum. Þá er þess og krafist að beitarréttur verði
viðurkenndur í Arnardal, fari svo að hluti dalsins verði úrskurðaður þjóðlenda.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.24. Kröfur sveitarfélagsins Fljótsdalshéraðs vegna Grunnavatns
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Grunnavatns innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðu landamerkjabréfi, þ.e. allt
land innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Úr Skotmannsvík (Skollavík) (1) í Rúnastein á Urðarhlíð (2), þaðan í
klettagil í Þríhyrningsfjallgarði (3), þaðan inn fjallgarðinn í Svartagil (4), þaðan í
Búrfellshorn ytra (5), þaðan í krókinn á Netselslæk (6) síðan ræður Netselslækur í
Ánavatn (7). Þá er þess krafist að beitarréttur verði viðurkenndur í Arnardal, fari svo
að hluti dalsins verði úrskurðaður þjóðlenda.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan lýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar- og
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námuréttur auk veiða í vötnum. Þá er þess og krafist að beitarréttur verði
viðurkenndur í Arnardal, fari svo að hluti dalsins verði úrskurðaður þjóðlenda.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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4.

GÖGN OG GAGNAÖFLUN

4.1. Inngangur
Í málinu hafa verið lögð fram skjöl nr. 1–32 ásamt undirskjölum eða samtals 653
skjöl, auk 38 hliðsjónargagna. Sjá nánar í fylgiskjali nr. III (skjalaskrá).
Gagna var ýmist aflað af málsaðilum eða óbyggðanefnd, á grundvelli
rannsóknarskyldu nefndarinnar. Gerð var leit að frumgögnum sem varpað gætu ljósi á
eignar- og afnotaréttindi á svæðinu, farið á vettvang og jafnframt teknar skýrslur af
málsaðilum. Verður nú gerð nánari grein fyrir hverju þessara atriða.
4.2. Rannsóknarskylda óbyggðanefndar
Óbyggðanefnd ber að hafa frumkvæði að því að afla heimilda og gagna um eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem til meðferðar er og framkvæma rannsóknir og
athuganir um staðreyndir og lagaatriði sem þýðingu hafa fyrir niðurstöðu í einstökum
málum, sbr. 5. mgr. 10. gr. þjóðll., nr. 58/1998. Markmiðið er að tryggja sem best að
rétt niðurstaða fáist um einstök álitaefni.
Á vegum óbyggðanefndar fór fram kerfisbundin leit að frumgögnum,
prentuðum sem óprentuðum, sem líkur voru taldar á að varpað gætu ljósi á eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem hér er til umfjöllunar. Verkið var unnið á
hlutlausan og fræðilegan hátt. Könnun einstakra skjalaflokka skiptist á milli
Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar og grundvallast á „Yfirliti yfir frumgögn
sem könnuð eru vegna rannsóknarskyldu óbyggðanefndar“. Yfirlit þetta hefur verið
kynnt lögmönnum málsaðila og engar athugasemdir komið fram. Við samningu þess
hefur óbyggðanefnd notið ráðgjafar Gunnars Friðriks Guðmundssonar sagnfræðings
og starfsmanna Þjóðskjalasafns Íslands, Bjarkar Ingimundardóttur og Jóns Torfasonar.
Fyrirsvarsmönnum aðila í máli þessu var gerð grein fyrir því að þeir hefðu
óskoraðan rétt til að fá upplýsingar um tilhögun gagnaöflunar á vegum
óbyggðanefndar og afrit allra gagna. Jafnframt hafði óbyggðanefnd frumkvæði að því
að upplýsa lögmenn um þessi atriði. Þeir gátu einnig bent starfsmönnum Þjóðskjalasafns eða óbyggðanefndar á gögn sem ástæða væri til að kanna eða afla.
Rannsóknarskylda óbyggðanefndar dregur hins vegar ekki úr skyldu málsaðila til að
afla og leggja fram þær heimildir og gögn sem þeir byggja rétt sinn á, sbr. 4. mgr. 10.
gr. þjóðll. Lögmönnum/málsaðilum ber þannig að leggja sjálfstætt mat á gögn og
gagnaöflun.
Þau frumgögn sem í leitirnar komu og talið var að þýðingu hefðu voru lögð
fram jafnóðum við fyrirtökur í málinu. Um nánari framkvæmd gagnaöflunar vísast til
greinargerða Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar um þetta efni, skjala nr. 2 og
4. Um afraksturinn vísast til skjalaskrár, sjá fylgiskjal nr. III, þar sem skjöl
Þjóðskjalasafns og óbyggðanefndar (þ.e. undir yfirnúmerum 2 og 4) eru flokkuð eftir
efni og uppruna.
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4.3. Vettvangsferð
Haldið var af stað í vettvangsferð frá Hótel Héraði miðvikudaginn 21. júní kl. 9:15.
Auk óbyggðanefndar, starfsmanna nefndarinnar og lögmanna málsaðila voru þeir
Hjörleifur Guttormsson náttúrufræðingur og Páll Pálsson frá Aðalbóli með í för.
Ekið var sem leið liggur frá Egilsstöðum eftir þjóðvegi nr. 1 þar til komið var
að jörðinni Sellandi en þar var beygt til norðausturs inn á veg nr. 917, Hlíðarveg, og
keyrt inn Jökulsárhlíð. Beygt var inn á veg nr. 922, Másselsveg, og hann ekinn áleiðis
að Másseli. Gert var stutt stopp á Másselsvegi og litið upp að Háöxl en við hana er
miðað í kröfulýsingu íslenska ríkisins um þjóðlendu. Haldið var til baka eftir þjóðvegi
nr. 1 inn Jökuldalinn. Þegar komið var að Skjöldólfsstöðum kom inn í bifreiðina
Eiríkur Skjaldarson, bóndi á Skjöldólfstöðum II. Áfram var haldið þar til staðnæmst
var við tóftir Ármótasels sem er eitt heiðarbýla á Jökuldalsheiði. Ekið var áfram eftir
þjóðvegi nr. 1 en beygt til vesturs þegar komið var að vegi nr. 901, Möðrudalsleið.
Þaðan var haldið að Þrívörðuhálsi þar sem stöðvað var og staðhættir skoðaðir. Af
Þrívörðuhálsi sást til Sænautafells og í Ánavatn til suðurs. Til norðurs sást í Bjallkollu
en til vesturs í Grjótgarðsháls. Hjörleifur greindi frá staðháttum og áhrifum vatnsfalla
og jökla á landslagið. Áfram var ekið þar til beygt var til suðurs inn á vegarslóða inn
að Skessugarði. Þegar komið var að Skessugarði kleif hluti hópsins garðinn en þar
sást yfir syðsta hluta Rangalóns og yfir að eyðibýlinu Grunnavatni. Haldið var frá
Skessugarði og beygt inn á veg nr. 901, Möðrudalsleið, og síðan suður veg nr. 907,
Brúarveg, þar til komið var að Sænautaseli.
Því næst var ferðinni fram haldið og ekið eftir Brúarvegi. Til austurs liggur
Ánavatn og Veturhúsatjörn ásamt tóftum býlisins Veturhúsa sem standa við vatnið.
Til vesturs sáust tóftir býlisins Grunnavatns en til suðurs Nónhnjúkur. Þegar sunnar
dró mátti sjá tóftir býlisins Heiðarsels sunnan Ánavatns. Þegar Brúarvegi sleppti var
farið inn á veg nr. F910, Austurleið. Beygt var suður við afleggjarann að
Kárahnjúkum við Fiskidalsháls og ekið áleiðis inn í Laugarvalladal. Gert var stutt
stopp við tóftir býlisins Múlakots sem staðsett er vestan vegarins, undir Bíldufelli.
Haldið var áfram suður og heim að gamla bæjarstæði Laugarvalla. Þar var staðnæmst
en haldið sömu leið til baka eftir áðurnefndri Austurleið og þá eftir Kverkfjallaslóð
sem leið liggur inn í Arnardal en þar var áð.
Haldið var til baka úr Arnardal og ekið suður með Austurleiðarvegi.
Staðnæmst var milli Álftadalsár og Þríhyrningsár, rétt sunnan við þann stað þar sem
þjóðlendukröfulína íslenska ríkisins er staðsett á korti. Horft var til vesturs yfir í
Arnardalsfjöll. Þegar hér var komið við sögu var ekið til baka og farin svokölluð
Möðrudalsleið að þjóðvegi nr. 1. Þegar komið var að Skjöldólfsstöðum kvaddi Eiríkur
Skjaldarson hópinn og steig út úr bifreiðinni. Þaðan var ekið sem leið lá til Egilsstaða
þar sem vettvangsferð lauk að kvöldi dags.
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4.4. Skýrslutökur
Við aðalmeðferð málsins gáfu eftirtaldir skýrslur og svöruðu spurningum
óbyggðanefndar og lögmanna: Páll Pálsson, fræðimaður á Aðalbóli; Sigvarður
Halldórsson, bóndi á Brú; Stefán Halldórsson, bóndi á Brú.
Að einstökum efnisatriðum í skýrslum aðila er vikið í úrskurði þessum, eftir
því sem tilefni er til, en uppskriftir á þeim eru meðal gagna málsins.
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5.

SAGA JARÐA OG ANNARRA LANDSVÆÐA

Hér verður í fyrstu greint frá elstu ritheimildum um landnám á því svæði sem til
umfjöllunar er. Því næst verða raktar heimildir um landsvæði þau sem þjóðlendukrafa
íslenska ríkisins í máli þessu nær til, að því leyti sem þær varða afmörkun,
eignarréttindi og nýtingu. Fyrrnefndar upplýsingar fylgja að mestu efnisþáttum og
síðan tímaröð. Loks er gerð grein fyrir afréttarnotum á svæðinu almennt.4
5.1.

Landnám

Landnáma segir:
Þorsteinn torfi ok Lýtingr bræðr fóru til Íslands. ... 5
Þorsteinn torfi nam Hlíð alla útan frá Ósfjöllum ok upp til Hvannár ok bjó á
Forsvelli. [...]
Hákon hét maðr, er nam Jökulsdal allan fyrir vestan Jökulsá ok fyrir ofan
Teigará ok bjó á Hákonarstöðum. [...] Teigr lá ónuminn millum Þorsteins
torfa ok Hákonar; þann lögðu þeir til hofs, ok heitir sá nú Hofsteigr.
Skjöldólfr Vémundarson, bróðir Berðlu-Kára, nam Jökulsdal fyrir austan
Jökulsá upp frá Knefilsdalsá ok bjó á Skjöldólfsstöðum. 6

Landnám Skjöldólfs er austan Jökulsár en Skjöldólfsstaðir norðan ár, í
landnámi Hákonar. Jakob Benediktsson, útgefandi Landnámu, segir fleiri dæmi um
slíkt í Landnámu. 7 Nefna má svokallaðan Arnórsstaðapart, sem er austan Jökulsár en
tilheyrði fram til 1918 Arnórsstöðum, sem eru norðan Jökulsár.8
5.2.

Fagrahlíð og Hlíðarhús

Þar sem Hlíðarhús voru fyrrum hjáleiga frá Fögruhlíð verður fjallað hér um báðar
þessar jarðir en ekki Hlíðarhús ein.
Í Sveitum og jörðum í Múlaþingi segir um Fögruhlíð:
Jarðarinnar er eigi getið í Íslendingasögum, en í Biskupasögum og Sturlungu
er bærinn nefndur Hlíð, er þar gisti Guðmundur góði og dreymdi fyrir
biskupsdómi sínum haustið 1201.
Fagrahlíð er móðurjörð Hlíðarhúsa, Hnitbjarga, Sleðbrjótssels hálfs (sjá þar)
og þessari öld Árteigs (reyndar úr Hnitbjargalandi) og Hlíðargarðs. 9

4

Þessi kafli er byggður á greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands, sbr. skjal nr. 32. Þó hefur verið felld út
eða stytt umfjöllun um heimildir sem ekki þykja hafa þýðingu fyrir úrlausn málsins.
5
Skjal nr. 4 (93).
6
Skjal nr. 4 (93).
7
Skjal nr. 4 (93).
8
Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 265, 295–296.
9
Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 211.
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Um Hlíðarhús er sagt í sömu bók:
H<líðarhús> eru upphaflega byggð úr Fögruhlíðarlandi og talin hjáleiga
þaðan (J ´47, F ´61) [...
Landamörk við Fögruhlíð eru úr Vörðuhrauni frammi og niðri í
Fögruhlíðarblá, þaðan austur í Jökulsá og norður í Fögruhlíðará í stefnu á
Fögruhlíðarbæinn. Áin deilir löndum milli bæjanna út og upp fyrir H, en
síðan eiga H um 1000–1100 m breiða spildu af sunnanverðu Skallahrauni og
mjóa ræmu til fjalls upp með Hróaldsstaðaá. Suðurmörk eru við
Hróaldsstaðaá og inni undir Kaldá (sjá Sleðbrjót og Sleðbrjótssel). 10

Fögruhlíðar, tíu hundruð að dýrleika, er getið í skýrslu sem tekin var saman
vegna stríðshjálparskattsins árið 1681. 11
Hlíðarhúsa er getið í manntalinu 1703. 12
Jörðina Hlíðarhús, 2 ½ hundrað að dýrleika, er að finna á lista yfir eyðijarðir í
fjórum þingsóknum Norður-Múlasýslu sem sýslumaður tók saman og birti á þingi 23.
febrúar 1759. Fram kemur að flestar jarðir á listanum höfðu farið í eyði á
hallærisárum sem hófust árið 1750. 13
Þorleifur Magnússon á Hrafnabjörgum kom fyrir réttinn á þingi við trébrúna
[Fossvallaþing] hinn 3. maí 1775 og framlagði m.a. lögfestu frá 18. apríl 1775 fyrir
jörðinni Fögruhlíð undir nafni Solveigar Eiríksdóttur í Böðvarsdal. Innihalds
lögfestunnar er ekki getið en að loknum upplestri var hún árituð af sýslumanni og
fengin Þorleifi aftur í hendur. 14
Lögfesta fyrir jörðina Fögruhlíð var útbúin 6. maí 1833:
I fylgi af óátalinni Lögfestu frá 1775 lögfesti eg hérmed Eignarjörd mína
Fögruhlid liggiandi i Jökulsárhlíd og Kirkiubæar Kirkiu sókn innan
Nordrmúla Syslu, lögfesti eg Tödr og Eingiar, Skóg, Holt og Haga, Vötn og
Veidistadi og allar Landsnytiar, hvöriu Nafni sem heita er tédri Jördu fylgt
hafa og fylgia éga med réttu, til þessara Landamerkia [yfirstrikað: Um]: Ad
utan úr efsta Geitararfossi réttsynis ofann i Sandborg er stendr á Eynni út af
Hnytbiargabæ, og svo úr Sandborg beint ofaní Jökulsá. Sídan frammi Kalda
ogfrá Hálsmúla út og upp í Selás, eptir gömlum Landamerkium Jardarinnar. Innan hvörra Takmarka er óskipt Land Afbylisins Hlídarhúsa og
Hnytbiarga. 15

10

Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 214.
Skjal nr. 2 (252).
12
Manntal á Íslandi árið 1703, bls. 384.
13
Skjal nr. 2 (149) a-b.
14
Skjal nr. 2 (151) a-b.
15
Skjal nr. 2 (209) a-b, skjal nr. 2 (203) a-b og skjal nr. 2 (157) a-b.
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Undir lögfestuna skrifaði B. Thorarensson. Hún var þinglesin 1. júní 1833.
Nýr eigandi, Þ. Jónsson, lét þinglýsa lögfestunni á sínu nafni 28. maí 1845.
Lögfestunnar er einnig getið í þingbók frá sama ári. 16
Á manntalsþingi að Fossvöllum hinn 28. júní 1876 var þinglýst lögfestu, dags.
21. sama mánaðar fyrir Fögruhlíð og Hlíðarhúsum. Ekki er getið um innihald
lögfestunnar. 17
Á manntalsþingi sem haldið var 9. júní 1890 var landamerkjabréfi fyrir
jarðirnar Fögruhlíð og Hlíðarhús þinglýst. Í því stendur eftirfarandi:
Landamerki umhverfis jarðirnar Fögruhlíð og Hlíðarhús, sem eru óskipt land.
Að utan milli Hnitbjarga og Fögruhlíðar ræður Hnausalækur af fjallsbrún í
háan foss í læknum, þar sem hann fellur ofan af svo kölluðum Hnausum,
neðan til í fjallinu; úr þeim lækjarfossi ræður sjónhending í Halaklett hinn
yzta; úr Halakletti ræður sjónhending í Hnitbjargarhala hinn fremri við
Jökulsá, ræður þá áin landamerkjum fram í Kaldá, síðan ræður Kaldá beina
stefnu í vörðu þá sem hlaðin er yzt á Hálsmúla, sem er melsendi yzt á
Sleðbrjótshálsinum norður við Kaldána. Þaðan liggja landamerkin út og upp í
stóran stein á neðri Selás eptir vörðum þeim er nú eru hlaðnar til að sýna
landamerkin; svo ræður neðri Selásinn út á enda, þaðan beint í Steinboga,
þaðan ræður Fögruhlíðará út í Hróaldsstaðaár ós og þaðan ræður
Hróaldsstaðaá á fjall upp. 18

Magnús Jónsson skrifaði undir bréfið fyrir hönd eiganda Hlíðarhúsa,
Ragnhildar Vigfúsdóttur. Einnig skrifuðu undir það Guðbjörg Einarsdóttir eigandi
Fögruhlíðar, Margrét Jónsdóttir eigandi að ½ Hnitbjörgum, Eiríkur Hallsson eigandi
Sleðbrjóts og Katrín Einarsdóttir eigandi Sleðbrjótssels. Undir bréfið skrifaði líka
Eiríkur Magnússon fyrir hönd hreppsnefndarinnar í Hlíðarhreppi sem umráðanda
hálfrar jarðarinnar Hnitbjarga.
Önnur landamerkjaskrá var útbúin vegna marka jarðanna Fögruhlíðar og
Hlíðarhúsa 30. júní 1899 og þinglesin 29. maí 1901:
Landamerki milli jarðanna Fögruhlíðar og Hlíðarhúsa í Hlíðarhreppi eru
þessi:
Af fjallsbrúninni í Hróaldsstaðaskarði ræður Hróaldsstaðalækur ofanað fossi
þeim, sem efstur sjest í læknum, þegar miðað er af norðanverðu Skallahrauni
rjett framan við Rjúpugil. Frá þessum nefnda Fossi í Hróaldsstaðalæk liggja
mörkin beint í vörðu sem stendur á norðan verðu Skallahrauni framan við
Rjúpugil. Frá þeirri vörðu liggja mörkin ofan yfir Skallahraun þvert í hvamm,
sem er milli Háa-ennis og Rjúpugils og úr þeim hvammi í vörðu (gamla
beitarhúsleiðarvörðu) við Fögruhlíðará, neðan við Sljettamel. Þaðan ræður

16

Skjal nr. 2 (160) a-b.
Skjal nr. 2 (161).
18
Skjal nr. 2 (41).
17
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Fögruhlíðará mörkum ofan í Miðdegis keldur, sem liggja í Fögruhlíðará, beint
í suðvestur frá bænum Fögruhlíð. Þaðan í yztu klöpp á Vörðuhrauni neðan
verðu og úr þeirri klöpp í fremra horn á Fögruhlíðarhólma, sem er í Jökulsá,
yfir vörðu sem hlaðin er neðarlega í blánni. - Þessi landamerki eru sett og
samþykkt af undirrituðum eigendum hinna áðurnefndu jarða. 19
Fögruhlíð 30. júní 1899. Fögruhlíð og Galtastöðum 29. maí 1901.

Undir landamerkjaskrána skrifuðu Guðjón Einarsson og Magnús Jónasson.
Enn eitt landamerkjabréfið fyrir jörðina Fögruhlíð var útbúið 17. október
1921. Því var þinglýst 21. júlí 1922:
Milli Fögruhlíðar og Hlíðarhúsa ræður af fjallsbrún í Hróaldsstaðaskarði,
Hróaldsstaðalækur ofan að fossi þeim sem efstur sést, þegar maður er á
norðanverðu Skallahrauni rétt framan við Rjúpnagil. Frá þessum nefnda fossi
í Hróaldsstaðalæk liggja mörkin beint í vörðu, sem stendur á norðanverðu
Skallahrauni framan við Rjúpnagil. Frá þeirri vörðu liggja mörkin ofan yfir
Skallahraun þvert á hvamm, sem er milli Háaennis og Rjúpugils og úr þeim
hvammi í vörðu (gamla beitarhúsavörðu) við Fögruhlíðará neðan við
Sléttamel. Þaðan ræður Fögruhlíðará mörkum ofan í Miðdegiskeldur, sem
liggja í Fögruhlíðará beint í suðvestur frá bænum í Fögruhlíð. Þaðan í yztu
klöpp á Vörðuhrauni neðanverðu, og úr þeirri klöpp í fremra horn á
Fögruhlíðarhólma yfir vörðu sem hlaðin er neðarlega í blánni. 20

Guðjón Einarsson, eigandi Fögruhlíðar, skrifaði undir bréfið. Það var
samþykkt af Kristjáni Gíslasyni, eiganda Hnitbjarga, og Einari Sv. Einarssyni í
Hlíðarhúsum.
Hinn 24. júlí 1922 var útbúið landamerkjabréf fyrir jörðina Hlíðarhús. Það var
þinglesið 19. júlí 1923:
Milli Hlíðarhúsa og Fögruhlíðar ræður af fjallsbrún í Hróaldsstaðaskarði
Hróaldsstaðalækur ofan að fossi þeim, sem efstur sést, þegar maður er á
norðanverðu Skallahrauni rétt framan við Rjúpugil. Frá þessum nefnda fossi í
Hróaldsstaðalæk liggja merkin beint í vörðu, sem er á norðanverðu
Skallahrauni framan við Rjúpugil Frá þeirri vörðu liggja merkin ofan yfir
Skallahraun þvert í hvamm sem er milli Háennis og Rjúpnagils og úr þeim
hvammi í vörðu (gamla beitarhúsavörðu) við Fögruhlíðará neðan við
svokallaðan Sléttamel, þaðan ræður Fögruhlíðará merkjum ofan í
Miðdegiskeldur, sem liggja í Fögruhlíðará beint í suðvestur frá bænum í
Fögruhlíð. Þaðan í yztu klöpp í Vörðuhrauni neðanverðu, úr þeirri klöpp í
fremra horn á Fögruhlíðarhólma og beint austur í Jökulsá.
Milli Sleðbrjótssels og Hlíðarhúsa liggja merkin þannig: Úr Steinboga inn
austan á Selás við ytri enda Neðraáss þaðan í Sandavörðumel við Kaldá.
19
20

Skjal nr. 2 (42).
Skjal nr. 2 (127).

270
270
Milli Sleðbrjóts og Hlíðarhúsa eru merkin þannig: Úr Hálsendavaði á Kaldá
við Hálsenda bein lína í vörðu er stendur utan við farveg, sem er utan við
svokallaðan Sleðbrjótshólma. Þaðan bein lína á aðra vörðu, er stendur við
Jökulsá, utan við áður nefndan farveg. 21

Einar Sv. Einarsson, eigandi Hlíðarhúsa, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það
gerðu einnig Stefán Sigurðsson (Sleðbrjóti), Sigurbjörg Magnúsdóttir (Sleðbrjótsseli)
og Guðjón Einarsson (Fögruhlíð). 22
Hinn 30. júlí 1974 gerðu eigendur jarðanna Hlíðarhúsa, Sleðbrjóts I og II og
Breiðumerkur I og II með sér samkomulag um landamerki og veiðiréttindi. Það er
svohljóðandi:
Landamerki:
Þar sem komið hefur í ljós, að landamerki milli Hlíðarhúsa og Sleðbrjóts
samkvæmt landamerkjaskrá, dags. 24. júlí 1922, eru nú orðin mjög óljós. Þar
eru mörkin miðuð við tvær vörður, aðra á Kaldáreyrum og hina í bakka
Jökulsár. Báðar þessar vörður eru nú horfnar með öllu og veit enginn
núlifandi maður með vissu, hvar þær hafa verið.
Hafa því undirritaðir núverandi eigendur að Hlíðarhúsum annars vegar og
eigendur Sleðbrjóts I, Sleðbrjóts II, Breiðamerkur I og Breiðamerkur II hins
vegar komið sér saman um ný landamerki, en þau eru sem hér segir:
Á nyrðri bakka Kaldár, aðeins framar en áin beygir niður í Hálsendahyl,
stendur varða á litlum mel. Miðað við þessa vörðu ræður Kaldá merkjum
niður í miðjan farveg árinnar um Hálsendahyl, þaðan ræður bein lína um
miðjan Einbúa í Jökulsá. Einbúi er stakur klettur á Kaldáreyrum út af horni
Dysjamels.
Þess skal einnig getið til frekari skýringar að í áðurnefnda vörðu á bakka
Kaldár liggja landamerki Sleðbrjótssels og Hlíðarhúsa.
[Síðan kemur kafli um Kaldá, breytingar á farvegi hennar og skiptingu
veiðiréttinda.] 23

Undir landamerkjabréfið skrifuðu Björgvin V. Geirsson á Sleðbrjóti II, Geir
Stefánsson á Sleðbrjóti I, Sigurður Stefánsson í Breiðumörk I, Stefán Sigurðsson í
Breiðumörk II og Eiríkur Einarsson í Hlíðarhúsum.
Sjálfseignarjörðin Fagrahlíð, sem metin er til tíu hundraða, hefur
eyðihjáleiguna Hlíðarhús samkvæmt jarðamatinu 1804. 24

21

Skjal nr. 2 (43).
Heimilisföng, sem sett eru innan sviga í þessari greinargerð, eru fyrst og fremst höfð eftir öðrum
landamerkjabréfum og ábúendatölum í Sveitum og jörðum í Múlaþingi.
23
Skjal 2 (44).
24
Skjal nr. 2 (207) a-b.
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Fagrahlíð hefur hjáleigurnar Hnitbjörg og Hlíðarhús sem hvor um sig er talin 2
½ hundruð samkvæmt jarðamatinu 1849. Þar stendur einnig:
[...] óskipt landi ad eingjum og hagbeit. - Tún heimajardarinnar [...] landid er
lítid og hálendi blásid [...] útigángur nokkur í fjallinu [Hlíðarfjöllum].
Túnid í Hlídarhúsum [...] land lítid, fénadargeimsla allgód; útigángur nokkur í
fjallinu; [...] hálendi blásid 25

Jarðatal Johnsens segir Hlíðarhús og Hnitbjörg hjáleigur frá Fögruhlíð og
Hlíðarhús fjórðung jarðarinnar allrar. 26 Ný jarðabók 1861 nefnir sömu hjáleigurnar. 27
Johnsen telur Hlíðarhús fjórðung jarðarinnar allrar. 28
Fasteignamat 1916–1918 segir Hlíðarhús hafa upprekstrarland fyrir afréttarfé
ábúanda. 29
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Fögruhlíð og
Hlíðarhúsum frá því að þeirra er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram
að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin Hlíðarhús framselst með hefðbundnum
hætti og verið veðsett.
5.3.

Sleðbrjótssel

Um Sleðbrjótssel segja Sveitir og jarðir í Múlaþingi:
Auðsætt er af nafni býlisins, að það hefur verið sel undan Sleðbrjót á fyrri
öldum, en engar heimildir eru þó fyrir því. [...] Munnmæli herma, að byggð í
S hafi orðið með þeim hætti, að bóndasonur og heimasæta festu ráð sitt og
feður þeirra, bændur á Sleðbrjót og Fögruhlíð, gæfu þem land úr báðum
jörðum í brúðkaupsgjöf. Staðhættir og lega jarðarinnar styðja þessa sögu, því
að spildan milli Hróaldsstaðaár og Fögruhlíðarár fellur á eðlilegri hátt að
Fögruhlíðarlandi en að Sleðbrjót.
S<leðbrjótssel> er nálægt miðju sveitarinnar og yst jarða í breiðum dal milli
Sleðbrjótsháls og Hlíðarfjalla. Innar í dalnum eru Grófarsel og Mássel. Sauðá
er á landamörkum við Sleðbrjót og Hróaldsstaðaá á Hlíðarhúsa- (áður
Fögruhlíðar-) mörkum. Að austan er markalínan frá ármótum Hróaldsstaðaár
og Fögruhlíðarár fram og upp af Hlíðarhúsum. 30

Sleðbrjótssels er getið í manntalinu 1703. 31
Ef til vill er Sleðbrjótssel sama og Sleðbrjótshjáleiga, fimm hundruð að
dýrleika, sem er á lista yfir eyðijarðir í fjórum þingsóknum Norður-Múlasýslu sem
25

Skjal nr. 2 (146) a-b.
Skjal nr. 4 (1).
27
Skjal nr. 4 (2).
28
Skjöl nr. 4 (1 og 2).
29
Skjal nr. 2 (94).
30
Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 215–216.
31
Manntal á Íslandi árið 1703, bls. 385.
26
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sýslumaður tók saman og birti á þingi 23. febrúar 1759. Flestar jarðirnar á listanum
munu hafa farið í eyði á hallærisárum sem hófust árið 1750. 32
Landamerki jarðarinnar Sleðbrjótssels í Jökulsárhlíð voru skráð 28. apríl 1890.
Þau voru þinglesin 9. júní sama ár:
Að framan ræður Sauðá af fjalli ofan, þangað til hún fellur í Kaldá.
Að austan ræður Kaldá, þar til að kemur út á mots við melkoll þann, er yzt
verður á hálsmúlanum austan megin árinnar, og verður þar hlaðin varða á
hámelnum. Þá liggja merkin úr þeirri vörðu beina stefnu í vörðu á holtinu
fyrir neðan Selás hinn neðri, þaðan í stóran stein á þeim ás. Þá liggja merkin
eptir þeim ás á enda og svo út í „Steinboga“ í Fögruhlíðará. Þá ræður
Fögruhlíðará, þangað til Hróaldsstaðaá fellur í hana. Að utan ræður
Hróaldsstaðaá á fjall upp. 33

Katrín Einarsdóttir handsalaði nafn sitt undir landamerkjabréfið. Þrír aðrir
aðilar gáfu samþykki sitt fyrir því. Einn þeirra var Magnús Jónsson fyrir hönd eiganda
Hlíðarhúsa, Ragnhildar Vigfúsdóttur á Galtastöðum ytri. Landamerkjabréfið var
einnig samþykkt af Guðbjörgu Einarsdóttur eiganda Fögruhlíðar og Eiríki Hallssyni
eiganda Sleðbrjóts. Sá síðastnefndi handsalaði nafn sitt undir landamerkjabréfið.
Hinn 30. október 1921 var útbúið landamerkjabréf fyrir Sleðbrjótssel og
þinglesið 21. júlí 1922:
Að utan milli Hlíðarhúsa og Sleðbrjótssels ræður Hróaldsstaðará ofan af
fjallsbrún og niður í Fögruhlíðará við svonefndan Ármótatanga, þaðan ræður
Fögruhlíðará í Steinbogaklett, frá honum inn Selás austanverðan og um ytri
enda Neðra áss, en þaðan beina stefnu í Landavörðumel við Kaldá,
norðanvert við hálsenda. Að framan milli Sleðbrjóts og Sleðbrjótssels ræður
Sauðá ofan af fjallsbrún úr Sauðárskarði og alla leið til Sauðárósa utanvert
við Kaldárbrún, þaðan ræður Kaldá út að Landavörðumel. 34

Sigurbjörg S. Magnúsdóttir skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af Stefáni Sigurðssyni eiganda Sleðbrjóts og Einari Sv. Einarssyni í
Hlíðarhúsum.
Meðfylgjandi er útdráttur úr landskiptagerð fyrir jörðina Sleðbrjótssel II sem
var gerð 26. apríl 1963:
Landamerki milli heimajarðarinnar og nýbýlisins eru sem hér greinir:
Að vestan ræður bæjarlækur landamerkjum niður að þjóðvegi en sunnan og
austan þjóðvegurinn. Að norðan Stekkjarhlíð og Ytri-Hlíðarlækur. Auk þessa
lands legg ég til nýbýlisins spildu úr framlandi Sleðbrjótssels með
eftirgreindum landamerkjum. Sauðá Stekkjarlækur og neðri lína
32

Skjal nr. 2 (149) a-b.
Skjal nr. 2 (45).
34
Skjal 2 (46) a-b.
33

273
273
hagagirðingar. Upprekstrarland
heimajarðarinnar og nýbýlisins. 35

og

beitiland

verður

óskipt

milli

Undir þetta ritar Björn Guðmundsson nafn sitt að Sleðbrjótsseli hinn 26. apríl
1963.
Samkvæmt jarðamatinu 1804 er Sleðbrjótssel sérstök jörð, metin sex hundruð.
Eigandinn er annar en að Sleðbrjóti. 36
Jarðatal Johnsens segir jarðamatið 1804 og sýslumann segja Sleðbrjótssel sex
hundruð úr allri jörðinni Sleðbrjóti. 37
Sleðbrjótssel, metið til sex hundraða, er sagt afbýli undan Sleðbrjóti í
jarðamatinu 1849, hálendi blásið en beitiland gott á vetrum er næst í það. 38
Samkvæmt fasteignamati 1916–1918 fylgir Sleðbrjótsseli upprekstrarland. 39
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Sleðbrjótsseli
frá því að jarðarinnar er fyrst getið og þar til hún fór í eyði árið 1981. Í afsals- og
veðmálabókum kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst
með hefðbundnum hætti og verið veðsett.
5.4.

Sleðbrjótur / Breiðamörk

Eftirfarandi segir í bókinni Sveitir og jarðir í Múlaþingi um Sleðbrjót:
Jörðin hefur verið bændaeign frá fornu fari, stór jörð í miðri sveit, og
byggðust úr henni hjáleigur: Sleðbrjótssel og Mássel taldar hjáleigur 1847 (J
´47) og 1861 (F ´61) og Grófarsel, byggt á 19. öld (sjá þar) yngst
Sleðbrjótsbýla.
S<leðbrjótur> er 16 km frá Jökulsárbrú og á aðallega land milli Jökulsár og
Kaldár, og auk þess afréttarland hátt í Hlíðarfjöllum, Ásdal og Grjóttungu,
niður af Smjörfjöllum miðjum, og upp á fjöllin. Mörk við Surtsstaði eru frá
Jökulsá, um tvo km fram og niður af bæ, og nv. í Kaldá, skammt utan við ós
Melrakkaár (300–400 m sunnan við beitarhúsin Gerði, sem sjást á korti).
Mörk við Hlíðarhús eru frá Hálsendahyl (sjá Hálsendavað á korti) og niður í
Jökulsá um 500 m norðan við Kaldárós. Milli S og Sleðbrjótssels ræður
Sauðá merkjum, frá Kaldá að fjallsbrún, og á S mjóa spildu til fjalls innan við
Sauðá (sjá Grófarsel). 40

Um Breiðumörk segir sama bók:
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Breiðamörk er nýbýli í Sleðbrjótslandi, stofnað 1936. Skipt var til helminga
landi öllu, ræktuðu og óræktuðu, veiðiréttindum, reka og öðrum hlunnindum.
Aðeins túni var skipt með merkjum 41
[...]
Nýbýli, Breiðamörk II, var stofnað 1965 og kom í hlut þess Breiðamörk hálf,
land og önnur gögn og gæði. 42

Sleðbrjóts er getið í máldaga Vallaneskirkju árið 1270 en kirkjan á þá helming
viðreka við Sleðbrjótsmenn. 43
Hinn 15. apríl 1812 á manntalsþingi við trébrúna á Fossvöllum var lesin upp
lögfesta Sigurðar Hallssonar og Ragnheiðar Björnsdóttur fyrir jörðinni Sleðbrjóti með
þeim merkjum sem hún með sér færir óátalin. Innihald lögfestunnar er ekki tilgreint. 44
Hinn 21. júní 1884 var útbúið landamerkjabréf fyrir jörðina Sleðbrjót og
hjáleiguna Mássel. Það var þinglesið samdægurs:
Að utan ræður Sauðá af fjalli til Kaldár, þaðan ræður Kaldá til Hálsenda og
eptir gömlum farveg árinnar til Jökulsár, framan við svo kallaðan
Fögruhlíðarhólma. Að framan úr Jökulsá í Landavörðu, svo í stóran stein, er
stendur á hlóðum utan við Merkiöxl; þaðan beina stefnu í mitt axarhraun, svo
í Kamb; þaðan beint í fremri Grundarlæk á fjallsbrún, síðan beint í
Þvergilsá. 45

Undir bréfið ritaði Eiríkur Hallsson eigandi Sleðbrjóts. Björn Jónsson eigandi
Sleðbrjótssels, Magnús Jónsson og Sigurbjörn Björnsson á Surtsstöðum voru
samþykkir landamerkjunum. Einnig skrifaði Sigurður Sigurðsson undir bréfið fyrir
hönd Guðbjargar Einarsdóttur í Fögruhlíð
Landamerkjabréf fyrir jörðina Sleðbrjót var útbúið 24. júlí 1922. Það var
þinglesið tæpu ári síðar, eða 19. júlí 1923:
Milli Sleðbrjóts og Surtsstaða eru merki þannig: Úr vörðu við Jökulsá skamt
fyrir framan Bæjargerðisdal bein lína í Landavörðu neðan við Miðdal. Þaðan
bein lína í stein, er stendur á hlóðum utan við há-Merkiöxl. Þaðan bein lína í
mosaþúfu á há-Axarhrauni. Þaðan í Kamb, sem er hár klettur ofan við Kaldá á
móti Melrakkaárós.
Milli Sleðbrjóts og Mársels ræður Kaldá merkjum frá áðurnefndum Kambi og
að vörðu er stendur við Kaldá, utanvert við svokallað Mársvað. Þaðan bein
lína upp framan á svokölluðu Stekkjarhrauni og í vörðu úr hnausum, er
stendur mitt á milli bæjanna Grófarsels og Mársels. Þaðan bein lína í vörðu á
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fremra Svartagilsbarmi. Þaðan áframhaldandi bein lína á framanverða Háöxl
á fjallsbrún. Þaðan bein lína í Þvergilsárós.
Milli Sleðbrjóts og Sleðbrjótssels ræður Sauðá merkjum af fjalli og í Kaldá.
Þaðan ræður Kaldá merkjum út hjá Hálsenda. Milli Sleðbrjóts og Hlíðarhúsa
eru merki þannig: Úr Hálsendavaði á Kaldá við hálsenda bein lína í vörðu, er
stendur utan við farveg, sem er utan við svokallaðan Sleðbrjótshólma og
þaðan bein lína í aðra vörðu, er stendur við Jökulsá utan við áður nefndan
farveg. 46

Stefán Sigurðsson, eigandi Sleðbrjóts, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það
var samþykkt af Sigurbjörgu Magnúsdóttur, eiganda Sleðbrjótssels, Einari Sv.
Einarssyni, eiganda Hlíðarhúsa, Magnúsi Kristjánssyni, eiganda Mássels og eigendum
Surtsstaða, þeim Birni Sigbjörnssyni og Eiríki Arngrímssyni.
Hinn 10. júlí 1965 afsalaði Sigurður Stefánsson, bóndi á Breiðumörk, syni
sínum, Stefáni Sigurðssyni, hálfri jörðinni þannig að hann gæti stofnað þar nýbýli. Í
afsalsbréfinu stendur eftirfarandi:
Stefán fær úrskipt ræktanlegt land og eru takmörk þess þessi:
Að nor<ð>vestan og og suðvestan úr Miðdegishrauni í klettshorn rétt ofan við
vað á Miðdalslæk, þaðan bein lína í vörðu á Fremstu-Klöpp við Jökulsá.
Að norðaustan úr Miðdegishrauni í Tjarnarklöpp og þaðan í ytri enda á
Krókavatni. Þaðan bein lína í miðja Þvottatjörn. Úr miðri Þvottatjörn bein lína
með stefnu á Dyrfjallaskarð.
Að suðaustan ræður Jökulsá mörkum.
Innan landamerkja þessa standa fjárhús og hlaða, sem Stefán hefur byggt og
eru hans eign.
Hlunnindi jarðarinnar skiptast að jöfnu. 47

Hinn 30. júlí 1974 gerðu eigendur jarðanna Hlíðarhúsa, Sleðbrjóts I og II og
Breiðumerkur I og II með sér samkomulag um landamerki og veiðiréttindi. Nánar er
sagt frá þessu samkomulagi í kaflanum um Hlíðarhús hér að framan. 48
Sjálfseignarjörðin Sleðbrjótur er metin á 24 hundruð samkvæmt jarðamatinu
1804. Hún hefur sama útigang og Saursstaðir/ [Surtsstaðir]. 49
Í jarðamatinu 1849 kemur fram að Sleðbrjótur hafi afbýlið Mássel sem metið
sé á 2 hundruð. 50
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Samkvæmt Jarðatali Johnsens og Nýrri jarðabók 1861 á jörðin Sleðbrjótur
afbýlin Mássel 51 og Sleðbrjótssel. 52
Fasteignamatið 1916–1918 segir að Sleðbrjótsjörð fylgi upprekstrarland fyrir
afréttarfé en hjáleigan Grófarsel hafi ekkert slíkt. 53
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Sleðbrjóti og
Breiðumörk frá því að þeirra er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að
eftir gerð landamerkjabréfsins hafa jarðirnar framselst með hefðbundnum hætti og
verið veðsettar.
5.5.

Surtsstaðir

Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja um Surtsstaði:
Jörðin er einnig nefnd Saurstaðir í J ´47. Hún er ein af 8 elstu jörðum í Hlíð
[...]
Jörðin nær neðan frá Jökulsá og upp á Smjörfjöll, þar sem vörðu danska
herforingjaráðsins ber við loft í 1251 m hæð. Norðurmörkunum við
Breiðumörk (áður Sleðbrjót) er lýst þar, en við Hallgeirsstaði liggja mörk úr
Merkilág í Jökulsárbakka, yfir Háahraun (129 m) og nokkurn veginn beint
upp að mótum Merargils og Kaldár handan Fjallsenda (664 m). Ennfremur
eiga S Surtsstaðatungu handan Kaldár milli Merargils og Litlaþvergils og
dálitla hlíðarsneið frá Kambi utan við Melrakkaárós yfir Lágöxl og að
gljúframótum við Grjóttunguoddann.
[...] Hátt í fjalli er gróður lítill og grýtt, en ofan Kaldár kostaland til beitar í
Surtsstaðatungu. [...] Hlunnindi voru mótekja, grasatekja í Kaldártungum
[...] 54

Hinn 1. ágúst 1647 á Egilsstöðum fóru fram jarðakaup á milli Auðbjargar
Einarsdóttur og Sigurðar Þorleifssonar. Í þeim lét Auðbjörg Hrærekslæk af hendi við
Sigurð en fékk m.a. í staðinn hálfa Saursstaði, sex hundruð að dýrleika, með öllum
þeim gögnum og gæðum sem jörðinni höfðu fylgt að fornu og nýju. Landamerki eru
ekki tilgreind en í staðinn er vísað á bréf jarðarinnar sem fylgja þó ekki með. 55
Hinn 4. júní 1832 á manntalsþingi að Fossvöllum var lesin upp lögfesta fyrir
Surtsstöðum sem dagsett var 6. júní 1811 og Árni prófastur Þorsteinsson í Kirkjubæ
hafði skrifað undir. Innihalds lögfestunnar er ekki getið. 56
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Landamerkjabréf fyrir jörðina Surtsstaði var undirritað og þinglesið hinn 21.
júní 1884:
Landamerki fyrir Surtsstaðalandi eru þessi: að utan úr Jökulsá í Landavörðu,
svo í stóran stein, er stendur á hlóðum utan við Merkiöxl, þaðan beina stefnu í
mitt Axarhraun, svo í Kamb, þaðan beint í fremri Grundarlæk á fjallsbrún,
síðan af fjallsbrún beint í Þvergilsá að ofan. Að framan úr Jökulsá í garðsenda
neðan við hálsinn, þaðan beint í Heiðartjörn, síðan í Melrakkahraun og úr
Melrakkahrauni í stein utan á fjallshorni; þaðan beina leið í Merargilsárós;
eptir það Merargilsá. 57

Sigbjörn Björnsson, eigandi Surtsstaða, skrifaði undir bréfið. Það gerðu einnig
Þórarinn Þorkelsson, eigandi Hallgeirsstaða, og Eiríkur Hallsson, eigandi Sleðbrjóts.
Hinn 29. september 1921 var útbúið landamerkjabréf fyrir jörðina Surtsstaði.
Það var þinglesið 21. júlí 1922:
Á milli Hallgeirsstaða og Surtsstaða eru landamerki þannig: Úr svokallaðri
Merkilág við Jökulsá bein lína í stein, er stendur yzt á Háahrauni, þaðan bein
lína í vörðu neðan við fremri enda á Heiðartjörn. Þaðan bein lína í háMelrakkahraun (yzt). Þaðan bein lína í vörðu á eystri Neðrihlíðarbrún. Þaðan
bein lína í stóran stein, sem varða er á uppi á fjallsbrún (utarlega). Þaðan bein
lína í Merargilsárós framan við Surtsstaðatungu. Síðan ræður Merargilsá
merkjum norður í Smjörfjöll.
Á milli Surtsstaða Sleðbrjóts og Mársels eru landamerki þessi: Úr Jökulsá
skamt fyrir innan Bæjargerðisdal, bein lína í Landavörðu neðan við Miðdal,
þaðan bein lína í stóran stein, er stendur á hlóðum utan við há-Merkiöxl.
Þaðan bein lína í mosaþúfu á Axarhrauni. Þaðan í svokallaðan Kamb, (sem er
hár klettur ofan við Kaldá á móti Melrakkaárósi), þá tekur við Márselsland.
Síðan eru mörkin úr áðurnefndum Kambi bein lína í fremri Grundarlæk, þar
sem hann fellur ofan af Lágöxl. Þaðan bein lína í Þvergilsárós. Eftir það
ræður Þvergilsá norður í Smjörfjöll. 58

Undir landamerkjabréfið skrifuðu eigendur Surtsstaða, þeir Björn
Sigbjörnsson og Eiríkur Arngrímsson. Það var samþykkt af Elíasi Jónssyni, eiganda
Hallgeirsstaða, Magnúsi L. Kristjánssyni, eiganda Mássels, og Stefáni Sigurðssyni,
eiganda Sleðbrjóts.
Hinn 13. mars 1961 samdi Sigbjörn Björnsson, eigandi og ábúandi Surtsstaða
I, við Braga Björnsson, eiganda og ábúanda Surtsstaða II, um landskipti á því
landsvæði sem lá neðan Surtsstaðaháls og framan heimreiðarinnar frá þjóðveginum.
Landskiptagerðin fer hér á eftir:
1. Í hlut Surtsstaða I kemur heimatún allt og ræktunarland það, sem
takmarkast að ofan (NV) af Surtsstaðahálsi, að utan (NA) af heimreiðinni,
57
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sem liggur heim að Surtsstaðahálsi [svo] frá þjóðveginum, að neðan (SA) af
línu, sem dregin er beint frá heimreiðinni um vesturhorn girðingar, sem liggur
um eldri hluta nýræktar í merkjavörðu við merkjagirðingu Surtsstaða og
Hallgeirsstaða, sem er miðja vegu milli þjóðvegarins og hallabrigðanna [?]
við Surtsstaðaháls. Að framan takmarkast það af merkjagirðingu Surtsstaða
og Hallgeirsstaða.
2. Í hlut Surtsstaða II kemur tún það og ræktunarland, sem takmarkast að ofan
af úrskiptu landi Surtsstaða I, að utan af heimreið, að neðan af Jökulsá og að
framan af merkjagirðingu Surtsstaða og Hallgeirsstaða.
3. Öllu öðru landi jarðarinnar er óskipt, ennfremur hlunnindum, og njóta
jarðirnar þess að jöfnu (1:1) þar til frekari skipti verða gerð. 59

Sjálfseignarjörðin Saursstaðir [Surtsstaðir] er metin á tólf hundruð samkvæmt
jarðamatinu 1804. 60
Samkvæmt jarðamatinu frá 1849 eiga Surtsstaðir „afrétt“ fyrir sjálfa sig. Þar
kemur einnig fram að hálendið sé blásið. 61
Fasteignamat 1916–1918 segir að jörðinni fylgi upprekstrarland fyrir afréttarfé
ábúanda. 62
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Surtsstöðum frá
því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið veðsett.
5.6.

Hallgeirsstaðir

Þessi umsögn er í bókinni Sveitir og jarðir í Múlaþingi:
Jörðin er eitt af elstu lögbýlum sveitarinnar. Hún er kölluð Hallgilsstaðir í
manntalinu 1703 og J ´47 [...]
Landamörkum við Surtsstaði er lýst þar, en mörk við Hrafnabjörg eru þvert
frá Jökulsá og upp skammt innan við Þormóðará vestan Grenishnúks og síðan
nv. í Klapparárós. Milli Klapparár og Merargils eiga H Hallgeirsstaðatungu
upp á Smjörfjöll.
[...] Hærra í fjalli þverr gróður mjög og heldur hrjóstugt upp að Kaldá, en
handan árinnar er Hallgeirsstaðatunga grösug og afréttarland ágætt. 63

Minnst er á Hallgeirsstaði í kaupbréfi í bréfabók Brynjólfs Sveinssonar
biskups frá árinu 1669. 64
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Hinn 11. júní 1819 setti Páll Melsteð sýslumaður aukarétt að Fossvöllum.
Þangað var mættur Jón Jónsson í Bót, hreppstjóri í Tunguhreppi, vegna ekkjunnar
Hallfríðar Eiríksdóttur, eiganda og ábúanda á Hallgeirsstöðum. Vegna Guðrúnar
Skaftadóttur, eiganda Hrafnabjarga, mætti Sigurður Jónsson í Hólshjáleigu og sjálfs
síns vegna ábúandinn á Hrafnabjörgum, Magnús Jónsson. Tvö vitni voru kölluð fyrir
réttinn, þeir Magnús Runólfsson í Teigi og Eiríkur Hermannsson í Torfastaðaseli, og
voru þau í eið tekin og yfirheyrð um hvað þau vissu um landamerki á milli
Hrafnabjarga og Hallgeirsstaða sem ábúendur og eigendur deila um. Jón Jónsson
hreppstjóri lagði, ekkjunnar Hallfríðar vegna, skriflegar spurningar sem leggja átti
fyrir vitnin. Spurningarnar fylgja ekki með en af svörunum má engu að síður gera sér í
hugarlund um hvað var spurt. Magnús Runólfsson svaraði spurningunum þannig:
[...] ad 1. Já, herum 40 ár. ad 2. Ekki allan þann tima buande enn þó var hann
Lifs þar og var fyrir buinu þau seinustu 4 eda 5 Ár, eg man ekki hvört var. ad
3. Ad nedanverdu í Dómhól, þadan í Storafoss og þadan í Ynguklett. ad 4.
Svo heyrdi eg talad. ad 5. Þad minnir mig, ad 6tta Jeg man ecki hvad lángt
hann var leyfdur út, ad 7. mig minnir þar læe Lögfesta fyrir Jördum hiá Födr
mínum, ad 8. Heyrdi eg þad; 9 Vitnid eptir producentens Begiæríngu adspurt:
hvört þad vissi nockud frekara Sökinni til Upplýsingar? Svarar ney; Vitninu
voru upplesin Spursmál og Andsvör og játar hann rett innfært epter sér. 65

Eiríkur Hermannsson var næst yfirheyrður og voru svör hans á þessa leið:
[...] ad 1. 17 ár, ad 2. Já, frammí Dómhol þadann i Stóra foss, og þadan i
Ynguklett ad 3. Alljafnt i ein 5 ár eptir þvi sem jeg hef heyrt; ad 4. Þad var
víst; eptir þvi sem hann sagde mér. ad 5. sem ad 2ad Spursmál. ad 6. Runólfr
Magnussson og Magnús í Tegi Son hans, svo Petur Biarnason á Gilium ad 7.
Jú. Ad 8. Runólfr og Magnus ad 9. Þad var víst. Próducenten bidr Vitnid
adspurt hvört þad viti meira Sökinni til Upplysíngar? Svarar ney; Vitninu
lesin Spursmál og Andsvör og játar rett innfært epter sér og þar næst
dimitterad. 66

Fleira var ekki tekið fyrir og rétti því slitið. Málsskjöl finnast ekki og munu
glötuð.
Hinn 29. maí 1834 á manntalsþingi að Fossvöllum var þinglýst lögfestu fyrir
Hallgeirsstöðum og er tekið fram að ábúendur þeirra jarða sem land áttu á móti henni
hafi ekki hreyft mótmælum gegn henni. Annars er innihalds lögfestunnar ekki getið. 67
Hinn 21. júní 1884 var útbúið landamerkjabréf fyrir jörðina Hallgeirsstaði. Það
var þinglesið samdægurs:
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Landamerki Hallgeirsstaða eru þessi: Að framan milli Hallgeirsstaða og
Hrafnabjarga úr steini á ytri Steinhöfða og þaðan beint í vörðu á utanverðum
Stóranúp, þaðan beint í Þormóðará og ræður hún svo upp á fjall, þaðan eru
mörkin í Klappará, er skilur Hrafnabjarga- og Hallgeirsstaðatungu; ræður hún
síðan til Smjörfjalla; Síðan ráða Smjörfjöll eptir sem vötnum hallar út að
norðan allt út að Merargilsá, síðan ræður hún ofan í Kaldá, úr Kaldá eru
mörkin á móts við Merargilsárós í stein utan á fjallshorninu, þaðan beint ofan
í Melrakkahraun, þaðan beint í Heiðartjörn, þaðan í fremri garðsenda neðan
við hálsinn og þaðan beint í Jökulsá; síðan ræður hún að austan. 68

Undir bréfið skrifaði Þórarinn Þorkelsson, eigandi Hallgeirsstaða. Eftirfarandi
aðilar lýstu sig samþykka landamerkjunum; eigendur Hrafnabjarga, þeir Sigurður
Sigurðsson og Þorst. Guðmundsson og Sigbjörn Björnsson, eigandi Surtsstaða.
Landamerkjabréf fyrir Hallgeirsstaði var gert 29. september 1921 og þinglesið
21. júlí 1922:
Milli Hallgeirsstaða og Hrafnabjarga eru landamerki þessi: Úr steini á ytri
Steinhöfða (við Jökulsá) bein lína í vörðu á utanverðum Stóranúp. Þaðan
beint í Þormóðará og ræður hún svo merkjum upp á fjall. Þaðan eru mörkin
þvert yfir fjallið í Hrútagil. Þaðan í Klapparárós eftir það ræður Klappará
norður í Smjörfjöll.
Á milli Hallgeirsstaða og Surtsstaða eru landamerki þannig: Úr svokallaðri
Merkilág (við Jökulsá) bein lína í stein er stendur yzt á Háahrauni. Þaðan bein
lína í vörðu neðan við fremri enda á Heiðartjörn. Þaðan bein lína í háMelrakkahraun (yzt). Þaðan bein lína í vörðu á eystri Neðrihlíðarbrún. Þaðan
bein lína í stóran stein (sem varða er hlaðin á) uppi á fjallsbrún (utarlega).
Þaðan bein lína í Merargilsárós utan við Hallgeirsstaðatungu, eftir það ræður
Merargilsá merkjum norður í Smjörfjöll. 69

Elías Jónsson, eigandi Hallgeirsstaða, skrifaði undir bréfið. Það var samþykkt
af eigendum Hrafnabjarga, þeim Þórunni Þorkelsdóttur og Jóni Eiríkssyni, og
eigendum Surtsstaða, þeim Birni Sigbjörnssyni og Eiríki Arngrímssyni.
Sjálfseignarjörðin Hallgilsstaðir er metin á átján hundruð samkvæmt
jarðamatinu 1804. 70
Ekkert markvert er að finna um Hallgeirsstaði í jarðamati 1849.71
Í fasteignamati 1916–1918 segir að helmingur útengja sé til fjalls og jörðinni
fylgi upprekstrarland fyrir afréttarfé ábúanda. 72
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á
Hallgeirsstöðum frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum
68
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kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með
hefðbundnum hætti og verið veðsett.
5.7.

Hrafnabjörg

Eftirfarandi umsögn um Hrafnabjörg er í bókinni Sveitir og jarðir í Múlaþingi:
Jörðin er bændaeign frá fornu fari. Hún virðist koma lítt eða ekki við fornar
heimildir [...]
H<rafnabjörg> er hið næstsyðsta af fyrri tíma lögbýlum í Hlíð, og landið nær
neðan frá Jökulsá og upp á suðurenda Smjörfjalla, og eru 13,5 km frá ánni um
bæinn og nv. í Smjörfjallaskarð (kort). Mörk við Hallgeirsstaði eru úr steini á
Ytri-Steinhöfða við Jökulsá rétt utan við vík, þar sem Jökulsá er breiðust. (Sjá
annars Hallgeirsst.). Fossvallamörk eru við Laxárós og fylgja ánni fyrst vestur
og síðan spöl suður á móts við Götuhraun skammt utan við sláturhúsin, liggja
þaðan um fremri Mjóavatnsenda ofan Hrafnabjarga (sýnt ónefnt á korti) á
Skollagrenisás, þaðan í Fossá á fjallsbrún og síðan nv. í Stóraþvergil handan
Kaldár. Ofan við Kaldá eiga H Kaplatungu og Hrafnabjargatungu í
Kaldártungum og sem horfir á háfjöll.
[...] Kirkjubæjarkirkja átti sjö nauta beit í Hrafnabjargatungu. Seltættur eru á
Bugaseli norðan Selbjarga, síðar beitarhús til 1890. 73

Hrafnabjarga, átján hundruð að dýrleika, er getið í skýrslu sem samin var
vegna stríðshjálparskattsins árið 1681. 74
Hinn 3. maí 1775 á þingi við trébrúna kom Þorleifur Magnússon á
Hrafnabjörgum fyrir réttinn og framlagði m.a. lögfestu Björns Björnssonar í
Böðvarsdal frá 15. apríl síðastliðnum fyrir Hrafnabjörgum í Jökulsárhlíð. Innihalds
lögfestunnar er ekki getið en að loknum upplestri var hún árituð af sýslumanni og
fengin Þorleifi aftur í hendur. 75
Á manntalsþingi við trébrúna að Fossvöllum 16. nóvember 1799 var lesin upp
lögfesta Guðrúnar Skaftadóttur fyrir Hrafnabjörgum, sem dagsett var að Sleðbrjóti 16.
nóvember 1799, eftir þar tilgreindum landamerkjum. Innihaldsins er að engu getið en
að upplestri loknum var hún árituð af sýslumanni og skilað aftur. 76
Hinn 11. júní 1819 setti Páll Melsteð sýslumaður aukarétt að Fossvöllum
vegna landamerkjadeilu Hrafnabjarga og Hallgilsstaða/Hallgeirsstaða. Nánar er fjallað
um málið í kaflanum um Hallgeirsstaði. 77
Á manntalsþingi að Fossvöllum 29. maí 1834 var þinglýst lögfestu fyrir
jörðinni Hrafnabjörgum. Bóndinn á Fossvöllum, sem átti land á móti Hrafnabjörgum,
73
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var ósáttur við innihald lögfestunnar, sem ekki er getið, og því var ákveðið að skera úr
um málið með áreið. 78 Ekki hafa fundist upplýsingar um þá áreið.
Landamerkjabréf fyrir Hrafnabjörg var útbúið og þinglesið hinn 21. júní 1884:
Landamerki Hrafnabjarga eru þessi: Að framan ræður Laxá fram á móts við
stóran stein á utanverðu Götuhrauni, úr þeim steini í Uppgöngu á
Hrafnabjörgunum þvert upp af steininum, þaðan beina stefnu í
Mjóavatnsenda fremri, og Skollagrenisásenda ytri á fjall upp, í lægð á
fjallinu, í svo nefndum Fossárdrögum, þaðan beina stefnu til Kaldár; fyrir
norðan Kaldá ræður Merargilsá fyrir utan Kaplatungu og þaðan beint í
Smörfjöll; að norðan ráða Smjörfjöll eptir sem vötnum hallar; að utan ræður
Klappará í Kaldá, þaðan beint í Þormóðará á fjallsbrún, þaðan ofan í vörðu á
utanverðum Stóranúp og þaðan í stein á ytri Steinhöfða við Jökulsá; að austan
ræður Jökulsá. 79

Eigendur Hrafnabjarga, þeir Sigurður Sigurðsson og Þorst. Guðmundsson,
skrifuðu undir bréfið. Þórarinn Þorkelsson, eigandi Hallgeirsstaða, og G. Snædal, í
umboði hreppsnefndarinnar í Jökuldals- og Hlíðarhreppi (vegna Fossvalla),
samþykktu landamerkjalýsinguna.
Landamerki Hrafnabjarga I og IV voru skráð á 20. öld, líklega á sjötta
áratugnum. Þau voru eftirfarandi:
Útskift land Hrafnabjarga IV takmarkast þannig. Að sunnan landamerkjalína
Fossvalla og Hrafnabjarga frá Laxárós að Hrafnabjörgum. Að vestan
Hrafnabjörg að fremri Klauf í Hrafnabjörgum. Að norðan lína hugsuð dregin
beint um fremri Klauf á Kelduklett í Stóra Stein í Háholti í Bakkahvammi
fremri við Jökulsá á Brú.
Öll ónefnd hlunnindi eru óskift og njóta jarðirnar þeirra hlunninda í samræmi
við eignarhlutföll sín. 80

Undir skjalið skrifuðu Ragnar Jónasson, Guðmundur Björnsson og Jónas G.
Þórarinsson.
Sjálfseignarjörðin Hrafnabjörg er metin á átján hundruð samkvæmt
jarðamatinu 1804. Hún hefur skóg. 81
Samkvæmt jarðamatinu frá 1849 á jörðin Hrafnabjörg „afrétt“ fyrir sig og
getur léð öðrum fyrir 100 fjár. Hálendi er sagt blásið og í flög fallið. 82
Í fasteignamatinu 1916–1918 segir að engjar séu á víð og dreif um allt landið,
innan um bithaga, og jörðinni fylgi upprekstrarland fyrir afréttarfé ábúanda. 83
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Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Hrafnabjörgum
frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir
gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið
veðsett.
5.8.

Fossvellir

Í Sveitum og jörðum í Múlaþingi er þetta sagt um Fossvelli m.a.:
F eru landnámsjörð [...] Síðar varð jörðin Kristfjáreign og hreppseign
Jökuldalshrepps til 1942 [...]
Afbýli í Fossvallalandi voru [...] Fossvallasel, síðar Bugsel á Laxárdal, sem
aflagðist sem býli 1746. Þar var síðar haft í seli. Nýbýlið Selland (sjá þar) var
byggt úr landi F.
F voru áður en Selland kom til sögu, innsti bær í Hlíð, og nær land frá Jökulsá
upp á miðja Smjörvatnsheiði á Vopnafjarðarmörk. Þar er Beinavarða [...]
Innri mörk (hreppamörk) við Hauksstaði liggja úr Illagilsósi við Jökulsá um
Deild (smálæk), í línu um Búrfell (369 m) og Laxárdal þveran á
Laxárdalshnúk (761 m), yfir Hnúksvatn, Fjórðungsöldu og nv. á heiðina
(hæðartala á korti 744). Síðan nna. yfir Smjörfjallaskarð og upp á fjöllin.
Mörkum við Hrafnabjörg er lýst þar.
[...] Laxárdalur þykir kostaafrétt og var raunar byggður að fornu (sjá
Jökuldalsjarðir). 84

Fossvellir eru að sögn Landnámu landámsjörð Þorsteins torfa sem nam
Jökulsárhlíð alla frá Ósfjöllum og upp til Hvannár.85
Fossvellir voru orðnir Kristfjárjörð árið 1367 samkvæmt Hítardalsbók. 86
Fossvallasels er getið í manntalinu 1703. 87
Fossvallasel, fjögur hundruð að dýrleika, er að finna á lista yfir eyðijarðir í
fjórum þingsóknum Norður-Múlasýslu sem sýslumaður tók saman og birti á þingi 23.
febrúar 1759. Fram kemur að flestar jarðir á listanum höfðu farið í eyði á
hallærisárum sem hófust árið 1750. 88
Á manntalsþingi við trébrúna á Fossvöllum 11. júlí 1808 var upplesin lögfesta
Rustikusar Björnssonar sem dagsett var samdægurs fyrir kristfjár- og ábýlisjörð sinni
Fossvöllum. Innihaldið er ekki tíundað en að upplestri loknum var lögfestan árituð og
afhent Rustikusi. 89
84
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Hinn 29. maí 1834, á manntalsþingi að Fossvöllum, var þinglýst lögfestu fyrir
jörðinni Hrafnabjörgum. Bóndinn á Fossvöllum, sem átti land á móti Hrafnabjörgun,
var ósáttur við innihald lögfestunnar, sem ekki er getið, og því var ákveðið að skera úr
um málið með áreið. 90 Upplýsingar um þá áreið hafa ekki fundist.
Hinn 21. júní 1884 var skrifað undir landamerkjabréf fyrir jörðina Fossvelli.
Bréfið var þinglesið samdægurs:
Landamerki fyrir Fossvöllum eru þessi:
Að utan úr stórum steini utanvert á Götuhrauni í Laxá; síðan ræður hún til
Jökulsár; en úr þeim sama steini í Uppgöngu á [á, tvítekið] Hrafnabjörgunum
þvert upp af steininum. Þaðan beina stefnu í Mjóavatnsenda fremri og
Skollagrenisásenda ytri á fjall upp í lægð á fjallinu í svo nefndum
Fossárdrögum. Þaðan beina stefnu til Kaldár. Síðan fyrir norðan Kaldá: Úr
Merargilsá fyrir utan Kaplatungu beint norður á Smjörfjöll, síðan inn fjöllin,
eptir sem vötn falla til Beinavörðu. Að framan úr Illalækjarós á mitt Búrfell,
þaðan í há Laxárdalshnúk, þaðan í Beinavörðu. 91

G.J. Snædal, p.t. (pro tempora) oddviti, skrifaði undir í umboði
hreppsnefndarinnar en Fossvellir voru Kristfjárjörð í umsjá hreppsins. Einnig skrifuðu
undir Sigurður Sigurðsson, eigandi Hrafnabjarga, og Guðmundur Pétursson, bóndi á
Hauksstöðum.
Landamerkjabréf Fossvalla var útbúið 28. október 1921 og þinglesið hinn 21.
júlí 1922:
Landamerki Fossvalla, sem er eign Jökuldalshrepps, eru að innan úr
Illalækjargilsós við Jökulsá í mitt Búrfell, þaðan í beinni línu í vörðu á
Laxárdalshæðum, og frá henni í há-Laxárdalshnúk og beint til Miðheiðar.
Að utan ræður Laxá úr ósnum inn á móts við stein yzt á Götuhrauni, þaðan
eru merkin um Háhlíð, Urðargrenisás og Skollagrenisás í Fossárdrög, þaðan
beint í Kaplagilsá. 92

Undir bréfið skrifuðu Jón Jónsson, oddviti Jökuldalshrepps (Jökuldalshreppur
átti þá Fossvelli), Gunnar Jónsson, ábúandi Fossvalla, og Pétur Guðmundsson (bóndi
á Hauksstöðum). Það var samþykkt af Þórunni Þorkelsdóttur og Jóni Eiríkssyni
(báðum á Hrafnabjörgum).
Fossvellir, sem eru metnir til tólf hundraða, nýta eyðijörðina Fossvallasel
samkvæmt jarðamatinu 1804. Jörðin gefur tunnu af fjallagrösum, sem metin er á
þrjátíu álnir og hún hefur skóg til umráða.93
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Jarðatal Johnsens getur um eyðihjáleiguna Fossvallasel. 94 Í jarðamatinu frá
1849 kemur fram að jörðin Fossvellir eigi eyðibýlið Fossvallasel. Þar stendur einnig
að jörðin eigi mikið land og „afrétt“ fyrir sjálfa sig sem hún geti miðlað öðrum af. 95
Um Fossvelli segir í fasteignamati 1916–1918 að engjar séu sumpart
langsóttar ef heyjað er í fjallinu og jörðinni fylgi upprekstrarland fyrir afréttarfé
ábúanda. 96
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Fossvöllum frá
því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið veðsett.
5.9.

Hjarðarhagi

Hjarðarhaga er svo lýst í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
Land H<jarðarhaga> eru um 8 km meðfram Jökulsá milli Teigarár skammt
utan við bæinn og Ystu-Rjúkandi. Mörk við Skjöldólfsstaði liggja með
síðarnefndu ánni í foss á heiðarbrún og þaðan nv. um Sandfellsklauf í
Helluhraunsöxl. Þaðan ráða hreppamörk við Vopnafjörð í Tröllkarl 1½ km sv.
af Grjótárvatni og þaðan við Hofteig sjónhending í Teigará og með henni í
Jöklu niður.
Að baki Bæjarfjalls er Hjarðarhagaheiði [...] Sunnan hennar eru flóar inn af
Háfjalli og slægjulönd fyrr. 97

Í sömu bók er lýsing á Hjarðargrund.:
H er nýbýli á einum þriðja hluta Hjarðarhagalands, stofnað 1957. Býli er í
útlandinu [...] Auk þess tilheyrir land til heiðar. 98

Hjarðarhaga er getið í Droplaugarsona sögu sem ætluð hefur verið rituð á
fjórum fyrstu áratugum 13. aldar.99
Hinn 16. febrúar 1546 seldi Ólafur Styrbjarnarson Bjarna Erlendssyni jörðina
Hjarðarhaga í Hofteigskirkjusókn. 100
Á manntalsþingi við trébrúna að Fossvöllum 11. júlí 1808 var lögfesta Eyjólfs
Árnasonar fyrir eignar- og ábýlisjörð sinni Hjarðarhaga framlögð til birtingar í
réttinum. Innihald téðrar lögfestu er ekki fært til bókar. 101
Hinn 7. september 1844 var réttað í máli vegna nýbýlisins á Háreksstöðum:
Vitnin, sex að tölu, höfðu öll dvalið langdvölum á Jökuldal. Bar þeim saman um að
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hafa heyrt að Skjöldólfsstaðir ættu land á móti Hjarðarhaga, Hofskirkju, Möðrudal og
Arnórsstöðum. Fjórum bar saman um að mörk milli Hjarðarhaga og Skjöldólfsstaða
væru úr Jökulsá í ysta Rjúkindafoss. Þaðan í Fremstuklauf á Saudafelli/Sandfelli,
þaðan undir eða að Hellisöxl og þaðan í Geldingalæk. Önnur mörk vissu þau ekki eða
voru ekki spurð út í. 102
Hinn 30. október 1856 tók Þorsteinn Jónsson sýslumaður Háreksstaðamálið til
dóms á ný fyrir aukarétti að Ketilsstöðum á Völlum. Þar lögsótti séra Einar
Hjörleifsson í Vallanesi þá Jón Sölvason og Vigfús Pétursson á Háreksstöðum til þess
annað hvort að greiða sér hæfilega árlega landskuld eftir nýbýlið Háreksstaði sem
hann taldi liggja í landeign eignarjarðar sinnar Skjöldólfsstaða eða að rýma jörðina á
næstu fardögum eftir að dómur hefði fallið. Í málinu var m.a. borið vitni um að
landamerki Skjöldólfsstaða, Arnórsstaða, Möðrudals, Hofskirkju (Steinvarartunga) og
Hjarðarhaga ættu að liggja saman. Háreksstaðir lægju hins vegar mitt á milli þessara
landeigna ef þeir tilheyrðu ekki einhverri þeirra en af þeim hefðu einungis
Skjöldólfsstaðir gert tilkall til Háreksstaðalands. Nánar er fjallað um þetta mál í
kaflanum um Háreksstaði. 103
Um Hjarðarhaga segir m.a. í lýsingu Hofteigsprestakalls árið 1874:
Í þurrkasumrum er heyskapur talsverður í heiðinni en fjarska erfiður sökum
bratta og grófa. 104

Landamerki fyrir Hjarðarhagalandi voru skráð 19. júní 1884. Tveimur dögum
síðar var þeim þinglýst:
Að utan milli Hjarðarhaga og Hofteigs ræður Teigará og síðan sjónhending í
ytra Sandfellshorn; að framan úr Jökulsá í yzta Rjúkindarfoss, þaðan réttlínis í
fremstu Klauf á Sandfelli. 105

Sólveig Þórðardóttir eigandi Hjarðarhaga skrifaði undir bréfið. Það gerðu
einnig Stefán Halldórsson prestur í Hofteigi og Jón Jónsson bóndi á
Skjöldólfsstöðum.
Hinn 24. október 1921 var útbúið nýtt landamerkjabréf fyrir Hjarðarhaga. Því
var þinglýst 27. júlí 1922:
Að vestan úr Rjúkindarós í Rjúkindarfoss á brún. Þaðan beint í fremstu
Sandfellsklauf.
Að austan ræður Teigará frá Jökulsá til upptaka. Þaðan sjónhending í ysta
Sandfellshorn.
Að norðan ræður Miðheiði. 106
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Þorvaldur Benediktsson skrifaði undir landamerkjabréfið. Það gerðu einnig
Haraldur Þórarinsson, prestur í Hofteigi og Eiríkur Sigfússon á Skjöldólfsstöðum.
Hinn 10. nóvember 1958 seldi Páll Hjarðar Benedikt Þ. Hjarðar um 1/3 hluta
úr jörðinni Hjarðarhaga sem fengið hafði nafnið Hjarðargrund. Um var að ræða
úthluta jarðarinnar og voru landamerki hans sem hér segir:
Úr Sandvík við Jökulsá fyrir utan og neðan Hjarðarhagabæ upp fyrir utan tún
í stein utan við botn upp af bænum í Hjarðarhaga og svo í Sauðárkrók og
þaðan í Sandfellsgreni. Úr Sandfellsgreni þvert á Sandfell. Að utan ráða
núverandi landamerki Hjarðarhaga gagnvart Hofteigi, en þau eru þessi:
Teigará ræður frá Jökulsá til upptaka. Þaðan sjónhending í yzta
Sandfellshorn. Að norðan ræður Miðheiði.
Jarðarparti þessum fylgja beitarhúsin, Dísastaðir og túnbali.107

Hjarðarhagi, sem metinn er á tíu hundruð, er bændaeign samkvæmt
jarðamatinu 1804. Jörðin gefur fimm tunnur af fjallagrösum sem metnar eru á eitt
hundrað og þrjátíu álnir. 108
Jarðamat 1849 segir Hjarðarhaga hafa langsóttan heyskap uppi í heiði. 109
Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 stendur að nokkurn hluta
heyskapar í Hjarðarhaga sé í fjall að sækja, sumarhagar séu góðir til fjalls og heiðar
og nægilegt upprekstrarland fyrir afréttarfé ábúanda. 110
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Hjarðarhaga frá
því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið veðsett.
5.10.

Skjöldólfsstaðir

Umsögn um Skjöldólfsstaði í bókinni Sveitir og jarðir í Múlaþingi er á þessa leið:
S eru norðan Jökulsár, og nær landið milli Ystu-Rjúkandi og Gilsár, um 16
km löng og mjó spilda eftir undirlendinu. Landamörk við Arnórsstaði fylgja
Gilsá upp á móts við Skjaldklofahorn fremra og áfram nv. í Eyktagnípu.
Þaðan með hreppamörkum Jökuldalshrepps og Vopnafjarðar norður með
Gestreiðarstaðakvísl langt til norðurs undir Kollseyruós í Hofsá. Síðan na. í
norðurfót Geldingavatns og þá sa. á Helluhraunsöxl og sjónhending um
Sandfellsklauf í efsta foss Ystu-Rjúkandi í heiðarbrún. Þessi landamörk eru
samkvæmt korti, en ekki allra hyggju, t.d. er land Einarsstaða í Vopnafirði
talið ná að Pyttá og munar þar 4–5 km frá því, sem hér er greint. Svipuðu
máli gegnir um Hraunfell í Vopnafirði. Á 19. öld urðu landamerkjadeilur um
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heiðina í sambandi við byggðina þar. Þá er talið, að S hafi misst stykki til
Hofs (býlið Mel), en hafa unnið spildu af Möðrudal, ef rétt er, að áreiðarmenn
hafi „fært“ nafn Eyktagnípu af Þrívörðuhálsi þangað sem hún er nú sýnd.
[...] Vestan Fellahlíðar voru þrjú heiðarbýli í landi S, Háreksstaðir,
Hólmavatn norður við Langhólmavatn, byggt 1861–´62, og Lindasel vestur af
Háfsvatni, byggt síðast heiðarbýlanna 1862–´63. Niðri á dal er býlið Gilsá, nú
í eyði. Sigurðarsel er na. við Hnúk ofan brúna, selstöð og síðar beitarhús. 111

Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja einnig eftirfarandi um mörk Einarsstaða og
Hraunfells í Vopnafirði og Skjöldólfsstaða:
Innsti hluti Einarsstaða- og Hraunfellslands liggur 4-5 km suður fyrir
Jökuldalsmörk, þar sem þau eru sýnd á korti og „skara“ því lönd þessara jarða
og Skjöldólfsstaða sem því nemur. 112

Skjöldólfsstaðir, sem Landnáma getur um, eru austan Jökulsár, í landnámi
Skjöldólfs Vémundarsonar. 113
Jón Guðmundsson minnist á Skjöldólfsstaðaveg og Skjöldólfsstaðamenn í
vitnisburðarbréfi frá 6. desember 1532 um landamerki Möðrudals á Fjalli. Hann segir
að þeir hafi verið ósamþykkir landamerkjum þeim sem faðir hans hélt fram en þau
voru:
[...] ad þeim læk sem fellur undan Sulundum ofan i Haulkná. sem rided er
ofan i Vopnafiaurd. ok svo langt austur i heidina under þrivardna háls a
Skioldolfstada veg. ok halft Seningarvatn. ok oll griotgardzvötn. ok framm a
þrivardna fiallgard er stendur a hestleid. 114

Jón segir að Skjöldólfsstaðamenn hafi verið ósáttir við að miðað væri við
Þrívarðnaháls en þeir hafi aldrei gert neitt í því.
Eigandi Skjöldólfsstaða höfðaði mál gegn nýbýlingnum á Háreksstöðum árið
1844 fyrir að hafa leyfislaust tekið upp byggð þar. Stóð það mál heima í héraði með
hléi til 1856 og endaði að lokum fyrir hæstarétti í Danmörku árið 1868. Rekur Halldór
Stefánsson gang málsins heima í héraði stuttlega í Austurlandi, I. bindi, 115 en nánari
grein fyrir málarekstrinum verður gerð í sérstökum kafla um Háreksstaði. Þó verður
eftirfarandi tekið upp úr réttarhöldum á árunum 1844 og 1845:
Eftir að Jón Sölvason byggði Háreksstaði kom upp ágreiningur milli hans og
eiganda Skjöldólfsstaða um rétt til landsins. Rak séra Einar Hjörleifsson málið fyrir
hönd stjúpmóður sinnar, Margrétar Jónsdóttur, og síðar fyrir sjálfan sig sem eiganda
Skjöldólfsstaða. Var þetta mál tekið nokkrum sinnum fyrir og hófst árið 1844.
111
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Sýslumaður, J. C. Voigt, hélt aukarétt að Fossvöllum 7. september 1844. 116 Þar
lagði Einar Hjörleifsson fram eftirfarandi spurningar fyrir vitnin:
3. Witid þer Landamerki Jardarinar Skjoldolfsstada a Jokuldal?
4. Hvorra Jarda Land tekur vid umhverfis Skjoldolfsstada Land?
5. Hafid þer nockurntima heyrt ad a milli þessara Landeigna lægi nockurt
plats nordur i Heidinni, sem enginn hefdi eignad sér, eda væri álitinn sem
almenningur?
6. Hafid þer heyrt nockurn vafa á því ad gamla Eydibílid Harekstadir lægi i
SkjoldolfsstadaLandi, fyrrenn Jon Sölvason og Solveig Huskona hans foru ad
bera brygdur a þad?
7. hafid þer nockurntima heyrt ad Harekstadir hafi verid jörd utaf fyri sig, sem
ekki hafi heyrt til Skjoldolfsstödum?
8. hafid þer ecki heyrt ad Skjoldolfsstada Egendur eda abuendur hafi notad
sér þad Land sem tilheyrir [ofan línu, strikað yfir: liggur nærst] Eydibylinu
Harekstödum, og til hvors hafa þeir notad þad? 117

Vitnin, sex að tölu, höfðu öll dvalið langdvölum á Jökuldal. Bar þeim saman
um að hafa heyrt að Skjöldólfsstaðir ættu land á móti Hjarðarhaga, Hofskirkju,
Möðrudal og Arnórsstöðum. Fjórum bar saman um að mörk milli Hjarðarhaga og
Skjöldólfsstaða væru úr Jökulsá í ysta Rjúkindafoss. Þaðan í Fremstuklauf á
Sauðafelli/Sandfelli, þaðan undir eða að Hellisöxl og þaðan í Geldingalæk. Önnur
mörk vissu þau ekki eða voru ekki spurð. - Milli Hofskirkjulands og Skjöldólfsstaða
sögðu þrjú vitni nokkurn veginn samhljóða merkin vera: Úr Geldingalæk í
Kolfinnulind undir Bruna og til vesturs frá Kolfinnulind í Sauðafellshorn og allan
Háreksstaðaháls. Fjórða vitnið sagðist hafa heyrt að allur Vatnaflói lægi undir
Skjöldólfsstaði. - Þeir sem nefndu mörk móti Möðrudal voru ekki fyllilega samhljóða:
Einn sagði Háreksstaðahálsmörkin, annar að þau tækju við fyrir vestan
Háreksstaðaháls og Skjöldólfsstaðir ættu allan hálsinn. - Hvar Arnórsstaðaland tæki
við voru svörin óljós: Tvö virðast miða mörkin við beina stefnu frá Háreksstaðahálsi,
uns Arnórsstaðamörk tækju við, þriðji benti á Hofteigsmáldaga frá 1454. Fjórði sagði
þau frá Háreksstaðahálsi. Sá fyrsti sagði þau þá þaðan sem Lönguhlíðarlækur kæmi í
önnur vötn (Lönguhlíðarlækur væri lækur sem félli fyrir austan Lönguhlíðarenda og
svo út norður), þaðan í Skjaldklofa, svo að sjöunda Gilsárbug við Gilsá og síðan áin í
Jökulsá. Annar nefndi Eyktargnípu, sem hann vissi ekki með vissu hvar var, og þaðan
í austur í Lönguhlíðarlæk, þriðji var nokkurn veginn samhljóða þeim fyrsta en um
merki úr Lönguhlíðarlæk í Skjaldklofa og áfram bar þeim öllum nær saman um.
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Nokkrir báru að afi þeirra eða langafi, sem bjó á Skjöldólfsstöðum, hafi haft selför á
Háreksstaði og grasatekja og álftaveiði hefði verið notuð í því landi og leyfð öðrum. 118
Á þingi á Háreksstöðum 15. júlí 1845 voru vitni spurð m.a. um notkun á hinu
umþrætta landi frá Skjöldólfsstöðum og hvað þau vissu um landamerki
Skjöldólfsstaða. Nefndu þau örfá skipti, sem þau mundu um rótagröft, grasatekju,
silungsveiði og leyfi til álftaveiða, eitt skipti hvert. Heyrt höfðu þau sagt að
Háreksstaðir væru í Skjöldólfsstaðalandi en enga vissu höfðu þau fyrir því. Þau vitni,
sem nefndu landamerki, bar nokkurn veginn saman við vitnin á Fossvallaþingi en
sögðust enga vissu hafa fyrir þeim. 119
Á þingi vegna Háreksstaðamáls 26. maí 1856 var lagður fram vitnisburður frá
árinu 1532 um mörk Möðrudals og Sigurður Jónsson, eigandi Möðrudals, m.a.
spurður hvort hann vissi enga sönnun fyrir því af skjölum Möðrudalskirkju að lönd
Skjöldólfsstaða og Möðrudals hefðu í fyrndinni náð saman. 120 Sigurður svaraði því til
að hann þekkti ekki önnur skjöl um það en vitnisburð frá 1532 áhrærandi landamerki
Möðrudals en að auki hafði hann alla sína tíð heyrt að löndin næðu saman. 121
Hinn 28. maí 1856 kvittar Jón Jónsson bóndi í Skjöldólfsstöðum Halldór
Jónsson prófast á Hofi fyrir leigu tveggja undanfarinna ára eftir Grunnavatnsdal og
þríhyrning fyrir framan Steinvarartungu sem nær til lands þess sem sumarið 1854 var
útvísað Háreksstöðum. 122
Í áreiðargjörð sem samin var vegna nýbýlisins Mela 22. ágúst 1857 kemur
fram að skoðunarmennirnir mátu Mela til fimm hundraða. Þeir Halldór prófastur á
Hofi og séra Einar Hjörleifsson í Vallanesi viðurkenndu að þar af væru fjögur
hundruð úr landi Hofskirkju en séra Einar áleit að fimmta hundraðið væri úr
eignarjörð sinni Skjöldólfsstöðum komið. Um nokkur ár hafði Hofsprestur goldið
ábúanda Skjöldólfsstaða leigu fyrir þetta eina hundrað sem eignað var
Skjöldólfsstöðum og takmarkaðist með eftirfarandi hætti:
[...] úr fyrrgreindum ármótum [þ.e. Háreksstaða- og Gestreiðarstaðakvísla] í
Skálafell að framan, eins og áður er sagt, og úr sömu ármótum í svo nefnt
fremra Brunahorn að utan, og beina stefnu austur í Sauðá. 123

Á manntalsþingi að Fossvöllum 25. júní 1866 útnefndi sýslumaður þá Jón
Eyjólfsson á Hjarðarhaga, Kristján Kröyer hreppstjóra, Jón Pétursson á
Hákonarstöðum og Jón Magnússon á Skeggjastöðum til þess að segja álit sitt á
landakorti séra Einars Hjörleifssonar í Vallanesi. Umrætt landakort sýndi
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Háreksstaðaland og heiðarlöndin sem umkringja það. Fjórmenningarnir voru sammála
um að landakortið væri eins nákvæmt og hægt væri. 124
Hólmavatn var aðeins eitt ár í byggð, 1861–1862. Halldór Stefánsson segir það
hafa verið í Skjöldólfsstaðalandi, vestan við Langhólmavatn í Vatnaflóa, sunnar en
við mitt vatnið. Það hafi þó verið í Hofssókn og jafnvel talist til
Vopnafjarðarhrepps. 125
Lindasel í Skjöldólfsstaðalandi var byggt árið 1862. Stóð byggðin aðeins eitt
ár. Lindasel var við Háreksstaðakvísl inn undir sporði Þrívörðuháls. 126
Í lýsingu Hofteigsprestakalls árið 1874 segir um Skjöldólfsstaði:
Þetta er einhver mesta heyskaparjörðin í sveitinni; allt fjallið er grasivaxið
upp á heiðarbrún og þar taka við grösugir flóar inn með Gilsárgilinu. 127

Landamerkjabréf fyrir jörðina Skjöldólfsstaði, sem er ódagsett, var þinglesið
21. júní 1884:
Að utanverðu úr Jökulsá í yztu Rjúkindárfoss, þaðan réttlínis í fremstu Klauf
á Sandfelli, þaðan í Hellisöxl og þaðan í Geldingalæk, sem rennur úr
Geldingavatni í Tunguá; að vestan verðu frá Geldingalæk inn eptir allri
Fellnahlíð í Skjaldklofa; að sunnanverðu úr Skjaldklofa í sjöunda Gilsárbug
og þaðan eptir Gilsá til Jökulsár. 128

Jón Jónsson, bóndi á Skjöldólfsstöðum, skrifaði undir bréfið. Þorfinnur
Þórðarson, fyrir hönd Hjarðarhagaeiganda, og Stefán Halldórsson, prestur í Hofteigi
(vegna Arnórsstaða), skráðu nöfn sín einnig á það.
Einar sýslumaður Thorlacius setti aukarétt á Gestreiðarstöðum 17. júlí 1884.
Þangað mætti Methúsalem Einarsson, eigandi Brunahvamms, gegn Stefáni
Einarssyni, eiganda Möðrudals, út af ágreiningi um landamerki. Umboðsmaður
sækjanda lagði nokkur skjöl inn fyrir réttinn og að auki var lögð fram sáttagjörð þar
sem Jón Jónssonhreppstjóri á Skjöldólfsstöðum gerði tilkall til þess lands sem
ágreiningurinn stóð um. Nánar er fjallað um þetta mál í kaflanum um Möðrudal. 129
Methúsalem Einarsson á Bustarfelli seldi Jóni Jónssyni á Skjöldólfsstöðum
hluta jarðarinnar Bustarfells 13. júlí 1894. Hið selda land tengdist býlunum Fögrukinn
og Gestreiðarstöðum. Í afsalsbréfinu kemur eftirfarandi fram:
Eg Metusalem Einarsson eptirlæt hjermeð og afsala frá Eignarjörð minni
Bustarfelli í Vopnafirði öllu því landi austan Gestreiðarstaðakvísla, sem
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áðurnefndri eignarjörð minni Bustarfelli var tildæmt með landamerkjadómi
milli hennar og Möðrudals dagsettum 13 Juli 1892. 130
Skal því hjereptir áðurnefnd Gestreiðarstaðakvísl vera einustu landamerki
milli jarðanna Bustarfells í Vopnafirði, og Skjöldulfsstaða í Jökuldal, svo
lengi, sem hún fellur í þeim sama farvegi, er nú fellur hún, og allt land austan
hennar, sem með áðurnefndum landamerkjadómi er tildæmt Bustarfelli vera
landareign Skjöl<d>úlfsstaða óátalið af mjer og mínum erfingjum.
Eg Jón Jónsson skuldbind mig aptur á móti til að greiða Metusalem
Einarssyni einn þriðjung þess kostnaðar er málssókn hans við eiganda
Möðrudals hefur bakað honum. 131

Afsalið var lesið á manntalsþingi á Skjöldólfsstöðum 8. júní 1895.
Hinn 24. október 1921 var útbúið landamerkjabréf fyrir Skjöldólfsstaði og
Háreksstaði. Því var þinglýst 27. júlí 1922:
Að vestan úr Gilsárós í 9. Gilsárbug niður af fremra Skjaldklofahorni, þaðan í
fremra Skjaldklofahorn, þaðan beint í Eyktagnýpu.
Að austan úr ysta Rjúkindarós í Rjúkindarfoss í brún, þaðan beint í fremstu
Sandfellsklauf, þaðan út norðan á Sandfelli í Helluhraunsöxl, þaðan
norðvestur í syðri Geldingalæk, þaðan sjónhending í Kolfinnulind á
Sauðardal og í Brunahorn og í 3. bug Hofsár. 132

Eiríkur Sigfússon skrifaði undir bréfið. Það gerðu einnig Einar Jónsson á Hofi
(væntanlega vegna Steinvarartungu) og Þorvaldur Benediktsson í Hjarðarhaga.
Landskipti fóru fram á Skjöldólfsstöðum árið 2001. Af landskiptagerð kemur
fram að landamerkjum Skjöldólfsstaða og Hraunfells og Einarsstaða beri ekki saman.
Má skilja af landskiptagerðinni að sátt hafi náðst um landamerkin en ekki kemur fram
hvernig. 133
Skjöldólfsstaðir, sem metnir eru á tuttugu hundruð, eru bændaeign samkvæmt
jarðamatinu 1804. Jörðin gefur tíu tunnur af fjallagrösum sem metnar eru á tvö
hundruð og sextíu álnir og þar er silungsveiði. 134
Samkvæmt jarðamatinu 1849 hafa Skjöldólfsstaðir „afrétt“ fyrir sig og
töluverðan útheyskap. 135
Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 segir að Skjöldólfsstaðir eigi
upprekstrarland fyrir nokkru meira en afréttarfé ábúanda (500 fjár) en engar sérstakar
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tekjur hafi það gefið af sér. Silungsveiði er töluverð í vötnum norður í Jökuldalsheiði
en hefur ekki verið notuð. Engjar eru um allt land jarðarinnar. 136
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á
Skjöldólfsstöðum frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum
kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með
hefðbundnum hætti og verið veðsett.
5.11.

Háreksstaðir

Um Háreksstaði segja Sveitir og jarðir í Múlaþingi:
H<áreksstaðir> eru taldir fornbýli. Bærinn stóð 4-5 km austur af
Gestreiðarstöðum, austan í Háreksstaðahálsi og í 482 m hæð yfir sjó [...]
H er elsta býli í heiðinni, stofnað 1841. 137

Háreksstaðir eru nefndir í skýrslu Hofsprests til Sveins Pálssonar um eyðibýli í
Vopnafirði árið 1794. Þeir eru þar taldir meðal eyðihjáleigna sem enginn vissi hvenær
fóru í eyði. 138
Háreksstaðir byggðust árið 1841 og voru í ábúð nær samfellt til 1924. Hafa
menn giskað á, út frá nafninu, að þarna hafi verið fornbýli. 139
Eigandi Skjöldólfsstaða höfðaði mál gegn nýbýlingnum á Háreksstöðum árið
1844 fyrir að hafa leyfislaust tekið upp byggð þar. Stóð það mál heima í héraði með
hléi til 1856. Rekur Halldór Stefánsson það stuttlega í Austurlandi, I. bindi, 140 en hér á
eftir verður gerð frekari grein fyrir málarekstrinum.
Eftir að Jón Sölvason byggði Háreksstaði kom upp ágreiningur milli hans og
eiganda Skjöldólfsstaða um rétt til landsins. Rak séra Einar Hjörleifsson málið fyrir
hönd stjúpmóður sinnar, Margrétar Jónsdóttur, og síðar fyrir sjálfan sig sem eiganda
Skjöldólfsstaða. Var þetta mál tekið nokkrum sinnum fyrir og hófst árið 1844.
Sýslumaður, J. C. Voigt, hélt aukarétt að Fossvöllum 7. september 1844. 141 Þar
lagði Einar Hjörleifsson eftirfarandi spurningar fyrir vitnin:
1. Hvar erud þer uppalinn og hvar verid lengst æfi idar?
2. Hve gamall erud þer nu?
3. Witid þer Landamerki Jardarinar Skjoldolfsstada a Jokuldal?
4. Hvorra Jarda Land tekur vid umhverfis Skjoldolfsstada Land?
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5. Hafid þer nockurntima heyrt ad a milli þessara Landeigna lægi nockurt
plats nordur i Heidinni, sem enginn hefdi eignad sér, eda væri álitinn sem
almenningur?
6. Hafid þer heyrt nockurn vafa á því ad gamla Eydibílid Harekstadir lægi i
SkjoldolfsstadaLandi, fyrrenn Jon Sölvason og Solveig Huskona hans foru ad
bera brygdur a þad?
7. hafid þer nockurntima heyrt ad Harekstadir hafi verid jörd utaf fyri sig, sem
ekki hafi heyrt til Skjoldolfsstödum?
8. hafid þer ecki heyrt ad Skjoldolfsstada Egendur eda abuendur hafi notad
sér þad Land sem tilheyrir [ofan línu, strikað yfir: liggur nærst] Eydibylinu
Harekstödum, og til hvors hafa þeir notad þad? 142

Vitnin, sex að tölu, höfðu öll dvalið langdvölum á Jökuldal. Bar þeim saman
um að hafa heyrt að Skjöldólfsstaðir ættu land á móti Hjarðarhaga, Hofskirkju,
Möðrudal og Arnórsstöðum. Fjórum bar saman um að mörk milli Hjarðarhaga og
Skjöldólfsstaða væru úr Jökulsá í ysta Rjúkindafoss. Þaðan í Fremstuklauf á
Saudafelli/Sandfelli, þaðan undir eða að Hellisöxl og þaðan í Geldingalæk. Önnur
mörk vissu þau ekki eða voru ekki spurð. - Milli Hofskirkjulands og Skjöldólfsstaða
sögðu þrjú vitni nokkurn veginn samhljóða merkin vera: Úr Geldingalæk í
Kolfinnulind undir Bruna og til vesturs frá Kolfinnulind í Sauðafellshorn og allan
Háreksstaðaháls. Fjórða vitnið sagðist hafa heyrt að allur Vatnaflói lægi undir
Skjöldólfsstaði. - Þeir, sem nefndu mörk móti Möðrudal, voru ekki fyllilega
samhljóða: Einn sagði Háreksstaðaháls mörkin, annar að þau tækju við fyrir vestan
Háreksstaðaháls og Skjöldólfsstaðir ættu allan hálsinn. - Hvar Arnórsstaðaland tæki
við voru svörin óljós: Tvö virðast miða mörkin við beina stefnu frá Háreksstaðahálsi,
uns Arnórsstaðamörk tækju við, þriðji benti á Hofteigsmáldaga frá 1454. Fjórði sagði
þau frá Háreksstaðahálsi. Sá fyrsti sagði þau þá þaðan sem Lönguhlíðarlækur kæmi í
önnur vötn (Lönguhlíðarlækur væri lækur sem félli fyrir austan Lönguhlíðarenda og
svo út norður), þaðan í Skjaldklofa, svo að sjöunda Gilsárbug við Gilsá og síðan áin í
Jökulsá. Annar nefndi Eyktargnípu sem hann vissi ekki með vissu, hvar var og þaðan í
austur í Lönguhlíðarlæk, þriðji var nokkurn veginn samhljóða þeim fyrsta, en um
merki úr Lönguhlíðarlæk í Skjaldklofa og áfram bar þeim öllum nær saman. Nokkrir
báru að afi þeirra eða langafi, sem bjó á Skjöldólfsstöðum, hefði haft selför á
Háreksstaði og grasatekja og álftaveiði hefði verið notuð í því landi og leyfð öðrum. 143
Á þingi á Háreksstöðum 15. júlí 1845 voru vitni spurð m.a. um notkun á hinu
umþrætta landi frá Skjöldólfsstöðum og hvað þau vissu um landamerki
Skjöldólfsstaða. Nefndu þau örfá skipti, sem þau mundu, um rótagröft, grasatekju,
silungsveiði og leyfi til álftaveiða, eitt skipti hvert. Heyrt höfðu þau sagt að
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Háreksstaðir væru í Skjöldólfsstaðalandi en enga vissu höfðu þau fyrir því. Þau vitni,
sem nefndu landamerki, bar nokkurn veginn saman við vitnin á Fossvallaþingi en
sögðust enga vissu hafa fyrir þeim. 144
Hinn 11. nóvember 1845 setti J. P. Havstein sýslumaður aukarétt að
Ketilsstöðum á Völlum í máli sem séra Einar Hjörleifsson á Dvergasteini, fyrir hönd
Margrétar Jónsdóttur eiganda Skjöldólfsstaða, höfðaði gegn Jóni Sölvasyni áhrærandi
eignarrétt til Háreksstaða. Réttarkrafa séra Einars var sú að Háreksstaðir yrðu dæmdir
eign Skjöldólfsstaða, Jón Sölvason sektaður fyrir ólöglega aðtekt á býlinu auk óþarfa
þrætugirni og honum gert að greiða málskostnað. Síðar mun séra Einar hafa breytt
kröfu sinni þannig að Jón yrði dæmdur til þess að svara Margréti Jónsdóttur öllum
leiguliðaskyldum samkvæmt nýbýlatilskipuninni, greiða sekt fyrir óþarfa þrætugirni
og borga málskostnað. Réttarkrafa Jóns Sölvasonar var hins vegar sú að vera dæmdur
sýkn af ákærum séra Einars og honum gert að greiða sekt fyrir óþarfa þrætugirni og
borga málskostnað. Einnig vildi hann að sér sem nýlendumanni yrði dæmdur
eignarréttur til Háreksstaða samkvæmt 11. grein nýbýlatilskipunarinnar frá 15. apríl
1776.
Rétturinn gat ekki fallist á upprunalega kröfu sækjanda um að Háreksstaðir
skyldu dæmdir eign Skjöldólfsstaða því að engin eignarskjöl hefðu komið fram því til
stuðnings þó svo að Háreksstaðir kynnu forðum að hafa verið í byggð. Ekki væri
heldur neinar upplýsingar þar að lútandi að finna í afsals- og veðmálabókum
lögdæmisins nema hvað að sjá mætti að konungsleyfis hafi verið aflað til þess að gefa
út almenna stefnu en svo langt væri síðan að stefnandi hefði ekki einu sinni stefnt
þeim jarðeigendum sem lönd ættu í grennd við Háreksstaði. Hvað seinni kröfu
sækjanda varðaði um að Jóni Sölvasyni yrði gert að svara Skjöldólfsstaðaeiganda
öllum leiguliðagjöldum samkvæmt nýbýlatilskipuninni þá gat rétturinn ekki fallist á
hana. Ástæðan var sú að enn hefði engin slík gerð, sem nýbýlatilskipunin kvað á um,
farið fram að boði amtmanns. En á meðan regluleg útvísunar- og útmælingargerð
hefði ekki farið fram væri réttarstaða hins stefnda, bæði almennt séð og í tilliti til
eiganda landsins sem hann óskaði að fá til byggingar, svo óákvörðuð að rétturinn gat
ekki kveðið upp úr um skyldur hans sem nýlendumanns.
Rétturinn taldi að úr því að þannig væri ástatt væri lítil þörf á að rannsaka og
sanna með lögum hvort Háreksstaðir lægju í landi Skjöldólfsstaða eða ekki. Hvað
kröfur Jóns Sölvasonar snerti taldi rétturinn ekki koma til álita að honum yrði dæmdur
nýlendumanna réttur til Háreksstaða samkvæmt 11. grein nýbýlatilskipunarinnar því
hann hefði ekki tekið út gagnstefnu. Aukinheldur væri það ekki hlutverk dómstóla
heldur háyfirvalda að veita slík réttindi. Krafa hans um að sekta sækjanda fyrir óþarfa
þrætugirni var talin rakalaus og því vísað frá. 145
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Pétur Havsteen sýslumaður skrifaði Grími Jónssyni amtmanni 24. mars 1849.
Þar segir hann að við embættistöku sína hefðu þegar nokkrir nýbyggjarar verið búnir
að setja sig niður í Möðrudalsheiði, þ.e.a.s. í fjalllendi það sem lægi milli Möðrudals,
Vopnafjarðar og Jökuldals. Fjöldi nýbýla hafi aukist þar hratt á undanförnum árum og
séu þau nú um átta talsins. Fimm þeirra, þ.e. Sænautasel, Gestreiðarstaðir, Veturhús,
Hneflasel og Fagrakinn, séu reist í ómótmælanlegri landeign áður byggðra jarða.
Ábúendur þessara jarða greiði árlegt eftirgjald til eigenda þeirra en því sé ekki að
skipta varðandi Háreksstaði, Rangárlón og Mela. 146
Grímur amtmaður skrifaði Pétri sýslumanni 23. apríl 1849 þar sem hann segist
hafa fengið mánuðinn áður bréf frá átta mönnum sem kölluðu sig nýbyggjara í
Skjöldólfsstaðaheiði. Amtmaður nafngreinir menninna og voru þeir ábúendur þeirra
jarða sem sýslumaður nefndi í bréfi sínu 24. mars 1849. Áttmenningarnir fóru fram á
að amtmaður hlutaðist til um að þeim yrði útmælt land til þeirra nýbýla sem þeir
sögðust hafa upptekið. Eftir að hafa kynnt sér bréf sýslumanns bað Grímur amtmaður
hann að tilkynna áttmenningunum svohljóðandi svar sitt við bón þeirra:
Ad öll þessi svokölludu nýbýli séu uppbygd annadhvurt í efalausri landareign
annara jardeigenda ellegar í þrætuplátsum, sem fleyri vilja eigna sér,
Ad amtid þessvegna ekki géti álitid tilskipun 15da April 1776. ad eiga vid
þetta málefni,
Ad einginn þessara manna hafi præsterad þá skilmála sem nefnd tilskipun í §§
1 til 10 hefir fyrirlagt,
Ad amtid ekki géti sannfært sig um ad slíkir heidarbúar, sem ekki einasta vilja
vera fríir vid allar borgaralegar skyldur, heldur ödlast öll borgaraleg réttindi,
géti verid landinu til sannrar uppbyggingar og nota, og
Ad amtid þessvegna ekki álíti sig competent til ad gjöra radstöfun um
útmælíngu og útskiptíngu lands til þessara heidarbýla, hvarum vidkomendur
verda ad koma sér saman vid hlutadeigandi eignarmenn, edur þá sem gjöra
tilkall til eignanna. 147

Þorsteinn Jónsson sýslumaður var mættur að Háreksstöðum í svokallaðri
Skjöldólfsstaðaheiði 2. september 1854 til þess að stýra áreiðar- og skoðunargjörð til
útvísunar á nýlendi á hið svokallaða Háreksstaðaland eftir skipun Norður- og
Austuramtsins frá 14. febrúar sama árs. Landeigendur og ábúendur aðliggjandi jarða
höfðu verið boðaðir til útvísunarinnar. Einar prestur Hjörleifsson í Vallanesi, eigandi
146
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Skjöldólfsstaða, lagði fram skjal dagsett samdægurs og tvær útskriftir af vitnaleiðslum
varðandi eignarrétt hans til Háreksstaðalands. En hann taldi Háreksstaði liggja innan
takmarka Skjöldólfsstaðalands og áskildi sér því óskertan rétt hvað það varðar óháð
útvísunargjörðinni því hann áleit að fyrrnefnd skjöl myndu sanna eignarrétt sinn til
Háreksstaða.
Að aflokinni áreið ákváðu skoðunarmennirnir að hentugast væri að úthluta
nýbýlinu Háreksstöðum landi á eftirfarandi hátt:
[...] úr ármótum Háreksstada- og Gestreidarstadakvíslar austur beint í
Saudafell, þadan sömu stefnu í Skálafell; Þá í sudur eptir Fellnahlýd og á
Skjaldklofa, þar sem Arnórsstada land tekur vid. Rædur þá Arnórsstada land
ad framan allt vestur ad Mödrudals landamerkjum, sem þadan ráda ad vestan
til fyrrnefndra ármóta. 148

Landið innan ofangreindra takmarka töldu skoðunarmennirnir samsvara
meðalstórri jörð og var dýrleiki þess metinn til sex hundraða og landskuld ákveðin 12
ríkisdalir. Tekið var fram að Jón Sölvason sem stofnað hafði nýbýlið fyrir þrettán
árum og óskað eftir umræddri útvísunar- og skoðunargerð hefði reist öll bæjar- og
útihús á jörðinni á eigin kostnað og í ár hefði túnið gefið af sér 20 hesta af töðu. Að
áliti skoðunarmanna ætti jörðin að bera 100–150 fjár, eina kú og 6–8 hesta í meðalári.
Því næst var ofangreindu landi úthlutað Jóni Sölvasyni sem nýbýli samkvæmt
nýbýlatilskipuninni en með geymdum óskertum rétti Skjöldólfsstaðaeiganda. Undir
þessa útvísunar- og skoðunargjörð settu eftirfarandi menn nöfn sín: Þorsteinn Jónsson
sýslumaður, Jón Jónsson, Einar Einarsson gullsmiður á Bustarfelli, Jón Sölvason á
Háreksstöðum, Ásbjörn Jónsson, Jón Jónsson, séra Einar Hjörleifsson, Sigurður
Jónsson í Möðrudal, H. Jónsson, Th. Arnórsson, Jónatan Pétursson, Vigfús Pétursson
og Jón Sölvason handsalaði og sem vottar þeir G. Vigfússon og Jón Stefánsson.
Amtmaður í Norður- og Austuramti gaf Jóni Sölvasyni nýbyggjarabréf fyrir
hinu útmælda landi 14. október 1854, þó að geymdum óskertum rétti eiganda
jarðarinnar Skjöldólfsstaða að öllu leyti til nýbýlisins.149
Háreksstaðamálið var tekið fyrir að nýju árið 1856. Á þingi 26. maí þ.á. var
lagður fram vitnisburður frá árinu 1532 um mörk Möðrudals og Sigurður Jónsson
eigandi Möðrudals m.a. spurður hvort hann vissi enga sönnun fyrir því af skjölum
Möðrudalskirkju að lönd Skjöldólfsstaða og Möðrudals hefðu í fyrndinni náð
saman. 150 Sigurður svaraði því til að hann þekkti ekki önnur skjöl um það en
vitnisburð frá 1532 áhrærandi landamerki Möðrudals en að auki hafði hann alla sína
tíð heyrt að löndin næðu saman. 151
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Hinn 28. maí 1856 kvittar Jón Jónsson, bóndi í Skjöldólfsstöðum, Halldór
Jónsson, prófast á Hofi í Vopnafirði, fyrir leigu tveggja undanfarinna ára eftir
Grunnavatnsdal og þríhyrning fyrir framan Steinvarartungu sem nær til lands þess
sem sumarið 1854 var útvísað Háreksstöðum. 152
Þrjú vitni úr Vopnafirði voru kölluð fyrir rétt 12. ágúst 1856 varðandi
áframhald Háreksstaðamáls. Voru m.a. eftirfarandi spurningar lagðar fyrir þau: 1)
hvað landið sem lægi inn af Steinvarartungu kallaðist, 2) hvort þau vissu landamerki
milli Skjöldólfsstaða og Einarsstaða í Vopnafirði, 3) hvort þau hefðu gert fjallskil í
landinu árlega, 4) hvort það hefði verið með vitund Skjöldólfsstaðabónda, 5) hvort
ábúendur eða eigendur Skjöldólfsstaða hefðu helgað sér landið með rækt eða
notkun. 153 1) Öll vitni sögðu Tunguheiði, 2) um það vissu þau ekkert, 3) og 4) svöruðu
þau játandi. Enginn hafði greitt hagbeitartoll til Skjöldólfsstaðaábúanda. Enginn vissi
til hins fimmta. Öll höfðu heyrt að Háreksstaðir væru í Skjöldólfsstaðalandi. 154
Hinn 30. október 1856 tók Þorsteinn Jónsson sýslumaður Háreksstaðamálið til
dóms á ný fyrir aukarétti að Ketilsstöðum á Völlum. Þar lögsótti séra Einar
Hjörleifsson í Vallanesi þá Jón Sölvason og Vigfús Pétursson á Háreksstöðum til þess
annað hvort að greiða sér hæfilega árlega landskuld eftir nýbýlið Háreksstaði sem
hann taldi liggja í landeign eignarjarðar sinnar, Skjöldólfsstaða, eða að rýma jörðina á
næstu fardögum eftir að dómur hefði fallið í málinu. Seinna í sóknarskjali frá 5. júlí
1856 fór hann fram á að sér yrði greidd landskuld frá 14. október 1854 en þá hafði Jón
Sölvason öðlast nýbýlisréttindi. Á meðal réttarkrafna hinna stefndu var að
aukaréttardómur frá 11. nóvember 1845 í máli þessu fengi að standa óhaggaður og nýr
dómur ekki kveðinn upp í því.
Um málsatvik segir m.a.: Stuttu eftir að aukadómurinn féll andaðist Margrét
Jónsdóttir og var sækjandi því sem erfingi hennar orðinn einn eigandi að
Skjöldólfsstöðum. Frá því dómurinn var kveðinn upp hafði hann reynt að afla
eignarskjala fyrir Skjöldólfsstöðum og skriflegra skírteina um Háreksstaði en ekkert
orðið ágengt. Einnig mun Jón Sölvason sem hafði um hríð verið búlaus á
Háreksstöðum eftirlátið Vigfúsi Péturssyni ábúð sína þar.
Rétturinn hafnaði kröfu hinna stefndu um frávísun málsins því að dómurinn
frá 11. nóvember 1845 hefði einungis lotið að meðferð málsins en ekki tekið á sjálfu
málsefninu en sú stefna sem gefin var út 5. ágúst 1854 til allra hlutaðeigandi aðila réði
bót á fyrrnefndum formgalla. Einnig er þess getið að í nýbyggjarabréfi Jóns
Sölvasonar komi fram að Skjöldólfsstaðaeiganda sé geymdur réttur til
Háreksstaðalands.
Krafa hinna stefndu byggðist á því að það landsvæði sem kallaðist
Háreksstaðaland væri almenningur sem enginn ætti og Jón Sölvason hefði eignast
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landið eftir að hafa hlotið nýbýlisréttindi þar samkvæmt nýbýlatilskipuninni. Undir
þetta gat rétturinn ekki tekið því að sannað þótti samkvæmt framburði vitna að
eigandi og ábúandi Skjöldólfsstaða hefði verið spurður leyfis af þeim sem vildu nota
sér Háreksstaðaland. Það hafi því verið almennt álitið að hann réði fyrir landinu og
höfðu vitnin ekki heyrt annað en Háreksstaðir heyrðu undir Skjöldólfsstaði og væru
ekki almenningur. Enda hefði ekki verið sannað að fénaður hefði nokkru sinni verið
rekinn á það land úr nærliggjandi sveitum, þ.e. Jökuldal eða Vopnafirði, þó svo að fé
Vopnfirðinga sem hefði verið rekið á Steinvarartungu, landsvæði Hofskirkju, hefði oft
ráfað í Háreksstaðaland sem lægi til móts við Hofskirkjuland þeim megin. Að mati
réttarins væri heldur enga ályktun hægt að draga af því að Vopnfirðingar hefðu leitað
refa í Háreksstaðalandi fyrst fé þeirra gekk þar stundum. Einnig mætti reikna með að
Skjöldólfsstaðamenn tækju grenjaleit og haustheimtum Vopnfirðinga þar fagnandi
vegna þess hversu langt landið lægi norður í heiði.
Jafnframt hefðu hinir stefndu haldið því fram að Háreksstaðir hefðu verið
sérstök jörð. Rétturinn taldi það þó með öllu ósannað og að ekki hafi einu sinni verið
sýnt fram á að þar hefði nokkurn tíma verið byggt ból. Þó svo að nafnið gæfi til kynna
að í fyrndinni hefði búið þar einhver Hárekur þá væri ekkert á því byggjandi. Í málinu
hefði sömuleiðis verið borið vitni um að landamerki Skjöldólfsstaða, Arnórsstaða,
Möðrudals, Hofskirkju (Steinvarartunga) og Hjarðarhaga ættu að liggja saman.
Háreksstaðir lægju hins vegar mitt á milli þessara landeigna, ef þeir tilheyrðu ekki
einhverri þeirra, en af þeim hefðu einungis Skjöldólfsstaðir gert tilkall til
Háreksstaðalands.
Hvað varðaði fullyrðingar um að landið hafi verið lítið notað frá
Skjöldólfsstöðum þá sýndi framburður vitna fram á nokkra notkun landsvæðisins.
Þannig hafi það verið léð ýmsum til grasatekju auk álfta- og silungsveiði. Einnig
sýndi skjal frá 28. maí 1856 að Hofsprestur hefði um tveggja ára skeið leigt landskika
af Skjöldólfsstöðum fyrir geldfé sitt yfir sumarið en sá skiki lægi milli
Steinvarartungu og hins útmælda lands Háreksstaða. Náttúrulegar ástæður lægju enn
fremur að baki lítilli notkun, nefnilega fjarlægðin en Háreksstaðaland lægi mjög langt
til heiða fjarri hinu eiginlega heimalandi Skjöldólfsstaða og væri aukinheldur mjög
víðlent.
Hinir stefndu höfðu enn fremur bent á að mjög ólíklegt yrði að teljast að
Skjöldólfsstaðir ættu land bak við land þeirra manna er áttu jarðir þar umhverfis og
sjálfir ættu ekki nema svo og svo langt til heiðar. Rétturinn taldi hins vegar að ekkert
væri á þessu byggjandi eftir framkomnum vitnisburðum auk þess sem það þekktist
víða um land að jarðir ættu lönd nærri því innan um annarra manna lönd svo ekki væri
minnst á ítök.
Að öllu ofangreindu samanlögðu og samkvæmt 52. kafla landsleigubálks
Jónsbókar gat rétturinn ekki séð að hinir stefndu, sem enn höfðu ekki tekið út
gagnstefnu, gætu álitist eiga nokkurn rétt á nýbýlinu Háreksstöðum annan en þann
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sem nýbyggjarabréf Jóns Sölvasonar leyfði. Eftir kringumstæðum og þrátt fyrir að
sækjandi hefði ekkert við að styðjast annað en eiðfesta og óeiðfesta vitnisburði þá
taldi rétturinn nægilega sannað að Háreksstaðir heyrðu undir Skjöldólfsstaði.
Rétturinn dæmdi því Jón Sölvason og Vigfús Pétursson til þess að borga séra Einari
Hjörleifssyni, sem eiganda Skjöldólfsstaða, árlega 12 ríkisdala landskuld af nýbýlinu
Háreksstöðum frá 14. október 1854. En að öðrum kosti víkja með allt sitt af jörðinni á
næstu fardögum. Undir dóminn skrifa auk Þorsteins Jónssonar sýslumanns þeir B.
Skúlason, umboðsmaður á Eyjólfsstöðum, Jón Sigfússon á Ketilsstöðum, Jón
Marteinsson á Keldhólum og Óli Ísleifsson á Útnyrðingsstöðum. 155
Mál þetta fór tvisvar fyrir Landsyfirrétt og tvisvar fyrir hæstarétt í Danmörku
sem í fyrra skiptið vísaði málinu aftur til Landsyfirréttar.
Í síðari dómi Landsyfirréttar árið 1863 voru áfrýjendur, Háreksstaðabændur,
sýknaðir af kröfu um landskuldargreiðslu. Taldi rétturinn engan veginn það svo
fyllilega sannað að hinn stefndi, eigandi Skjöldólfsstaða, væri eigandi nýbýlisins
Háreksstaða að honum yrði dæmd landskuld af býlinu. 156
Skjöldólfsstaðaeigandi áfrýjaði málinu til Hæstaréttar sem staðfesti hins vegar
héraðsdóminn árið 1868. Í dómsforsendum segir:
Eigi aðeins hinir ýmsu íbúar héraðsins, er sóknaraðili hefir leitt sem vitni,
heldur og einnig flestöll þau vitni, er varnaraðli hefir leitt, hafa skýrt svo frá,
að þau jafnan hafi heyrt að jörðin Háreksstaðir væri talin með
Skjöldúlfsstöðum; þar sem varnaraðilar annarsvegar eigi hafa tilfært nein rök,
er gjöri það sennilegt, að Háreksstaði eigi beri að telja með Skjöldúlfsstöðum;
með þessu og annars með öllum þeim gögnum, sem fram eru komin í málinu,
verður að álíta, að fengin sé svo nægileg sönnun sem eftir eðli hlutarins og
ákvörðun Landsleigubálks í 52. kapítula í þessu máli getur orðið spurning um
að heimta fyrir því, að sóknaraðli, sem eigandi Skjöldúlfsstaða, hafi haft fulla
heimild til að setja sig á móti því, að Jón Sölvason legði Háreksstaði undir sig
svo sem eign þá, er enginn ætti umráð á. Sóknaraðli hefir eigi vanrækt neitt af
því, er heimtað gat orðið af honum til að tryggja rétt sinn gagnvart
útmælingargjörð þeirri, sem getið er um í dóminum, og sem Jón Sölvason
hafði beðið um samkv. tilsk. 15. apríl 1776, og nýbýlisbréf það fyrir
Háreksstöðum, er útgefið er samkv. útmælingargjörðinni, áskilur eiganda
Skjöldúlfsstaða fullan rétt í sérhverju tilliti að því er nýbýli þetta snertir; en
fyrir þær sakir verður hæstiréttur að fallast á, að héraðsdómarinn, að
tilkvöddum meðdómsmönnum, með héraðsdómi, kveðnum upp 30. okt. 1856,
hefir gjört varnaraðila að skyldu, ef eigi öðru vísi yrði um samið, annaðhvort
að greiða landskuld af nýbýlinu, sem ákveðið er í útmælingargjörðinni, eða að
öðrum kosti að víkja frá jörðunni. Héraðsdóminn ber þannig að staðfesta, með
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því eigi er ástæða til eftir málsfærslunni að breyta honum í neinum
smáatriðum. 157

Í áreiðargerð, sem samin var vegna nýbýlisins Mela 22. ágúst 1857, kemur
fram að skoðunarmennirnir mátu Mela til fimm hundraða. Þeir Halldór prófastur á
Hofi og séra Einar Hjörleifsson í Vallanesi viðurkenndu að þar af væru fjögur
hundruð úr landi Hofskirkju en séra Einar áleit að fimmta hundraðið væri úr
eignarjörð sinni, Skjöldólfsstöðum, komið. Um nokkur ár hafði Hofsprestur goldið
ábúanda Skjöldólfsstaða leigu fyrir þetta eina hundrað sem eignað var
Skjöldólfsstöðum og takmarkaðist með eftirfarandi hætti:
[...] úr fyrrgreindum ármótum [þ.e. Háreksstaða- og Gestreiðarstaðakvísla] í
Skálafell að framan, eins og áður er sagt, og úr sömu ármótum í svo nefnt
fremra Brunahorn að utan, og beina stefnu austur í Sauðá. 158

Á manntalsþingi að Fossvöllum 25. júní 1866 útnefndi sýslumaður þá Jón
Eyjólfsson í Hjarðarhaga, Kristján Kröyer hreppstjóra, Jón Pétursson á
Hákonarstöðum og Jón Magnússon á Skeggjastöðum til þess að segja álit sitt á
landakorti séra Einars Hjörleifssonar í Vallanesi. Umrætt landakort sýndi
Háreksstaðaland og heiðarlöndin sem umlykja það. Fjórmenningarnir voru sammála
um að landakortið væri eins nákvæmt og hægt væri. 159
Gerningur um landamerki Háreksstaða og Möðrudals fór fram 19. september
1871. Var samhljóða álit gerðarmanna, að Háreksstaðaháls sé sá sem í skjölum
Möðrudalskirkju sé ýmist kallaður Gestreiðarháls eða Þrívarðnaháls en það sem nú
kallist Gestreiðarháls hafi fyrrum heitið Kortseyrarháls. Fundust við skoðun merki til
þriggja varðna sem álitnar séu hinar fornu Þrívörður:
hafa þær staðið með litlu millibili á há-hálsinum þannig, að stefnan frá hinni
innstu til hinnar yztu er hjer um bil 30° austan við misvísandi norður, eður
10-12° vestan við rjett norður.

Samið var um að landamerkin milli Möðrudals og Háreksstaða skyldu vera um
vörðurnar eftir þráðbeinni línu inn þangað sem Arnórsstaðaland tæki við og svo langt
út sem landeignir Möðrudals og Háreksstaða lægju saman. 160 Þessum samningi neitaði
Skjöldólfsstaðabóndi með sáttakæru 1886 samkvæmt skjali sem lagt var fram í máli
milli Möðrudals og Bustarfells og krafðist þess að Háreksstaðaland næði að
Möðrudalslandi. 161
Einnig skal nefnt að Vegagerð ríkisins tók rúmlega 41 ha lands á
Háreksstöðum eignarnámi, svo og malarefni, vegna vegarlagningar og varð af því mál
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sem kom fyrir matsnefnd eignarnámsbóta árið 1998 þar sem úrskurðað var um bætur
handa eiganda Háreksstaða. 162
Landskiptagerðin fyrir Háreksstaði árið 1854 virðist hafa verið látin gilda sem
landamerkjabréf, sbr. landskiptagerð Skjöldólfsstaða árið 2001. 163
Jarðamat 1849 segir Háreksstaði, metna til fjögurra hundraða, nýbýli í
Skjöldólfsstaðaheiði sem hafi góðan en langsóttan útheyskap. Þræta mun vera um
hvort jörðin liggi í Skjöldólfsstaðalandareign eða almenningi. 164
Ný jarðabók 1861 telur Háreksstaði sérstaka jörð, 4 hndr. að fornu mati, en 6,5
að nýju. 165 Hins vegar nefnir Jarðatal Johnsens þá ekki. 166
Fasteignamat 1916–1918 segir að Háreksstaðir hafi stórt afréttarland en ekki
muni það gefa neinar sérlegar tekjur nema upprekstur fyrir afréttarfé ábúanda.
Landamerki
eru
ekki
innfærð
í
landamerkjabók
en
jarðareigandi
167
(Skjöldólfsstaðabóndi) segir engan ágreining um þau.
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Háreksstöðum
frá því að jarðarinnar er fyrst getið og þar til hún fór í eyði árið 1925. Í afsals- og
veðmálabókum kemur fram að eftir landskiptagerðina hefur jörðin framselst með
hefðbundnum hætti og verið veðsett.
Í dómi Héraðsdóms Austurlands frá 10. maí 1996 í máli nr. E-43/1995 er
fjallað um Háreksstaði. Stefnandi var Sesselja Níelsdóttir og var gefin út
eignardómsstefna 5. mars 1996 og birt í Lögbirtingarblaðinu 22. sama mánaðar.
Annars vegar var byggt á því að sennilegt væri að Ragnhildur Eiríksdóttir hefði
afsalað jörðinni til sonar síns, Skjaldar Eiríkssonar, enda hefði hann og síðar stefnandi
um langt árabil farið með full og óskoruð yfirráð yfir jörðinni. Hins vegar var byggt á
því að eignarrétt tilkall stefnda grundvallaðist á hefð. Dómurinn féllst ekki á fyrri
málsástæðu stefnanda enda þótt sennilegt væri talið að nefndur Skjöldur hefði fengið
jörðina Háreksstaði til eignar frá móður sinni með gerningi af einhverju tagi. Síðan
segir svo:
Hins vegar er síðari málsástæðan um hefð á jörðinni studd öllum
fyrrgreindum skjölum, auk þess stefnandi hefur lagt fram gögn um heimildar
látins eiginmanns stefnanda hafi talið eyðibýlið Háreksstaði fram sem sína
sem eign í skattframtali fyrir árið 1939 en síðan ekki árin 1940 og 1941. Með
vísan til meginhlutverks reglna um hefð að treysta lögmæt eignarréttindi í
sessi þykir rétt, með vísan til 122. gr. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð
einkamála, að veita stefnanda eignardóm, svo sem hann hefur krafist.
Viðurkenndur er því eignarréttur stefnanda að jörðinni Háreksstaðir.
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5.12.

Gilsá

Um Gilsá segja Sveitir og jarðir í Múlaþingi:
Nýbýlið var stofnað á Skjöldólfsstaðaseli inn við Gilsána 1941. Stofnandinn
keypti sellandið af Sigfúsi Eiríkssyni á Skjöldólfsstöðum fyrir 6 þús. kr. 168

Nýbýlið Gilsá varð til með sölu Sigfúsar Eiríkssonar til Gunnars Jónssonar á
hluta úr Skjöldólfsstaðalandi 6. júlí 1941. Í kaupbréfinu kemur eftirfarandi fram:
Hið selda er svokallað Selstykki í Skjöldólfsstaðalandi, með mannvirkjum
þeim, er þar standa – húsum fyrir 240 fjár og hlöðum fyrir 200 hesta heys. Er
þá undanskilið kaupunum fjárhús vestan við Hnúk og vírgirðing upp með gili
– og ennfremur hey og sauðatað, sem nú er á landinu.
Landamerki stykkisins eru þessi:
Að vestan þegar þinglesin landamerki á milli Skjöldólfsstaða, Arnórsstaða og
Ármótasels, norður til Skjaldklofa.
Að austan lína úr Jökulsá um girðingu neðan akvegar, upp svokallaðan
Hrygg, til dalbrúnar, þaðan sjónhending í landmælingavörðu á Hnúknum, þá í
Hnúksvatn, þaðan með Stóralæk til Gilsár, þaðan í há-Fellahlíð í
Lindarselsvegi.
Að norðan ræður há-Fellahlíð inn í áðurgreind landamerki að vestan. 169

Árið 1998 var maður sýknaður í Hæstarétti af ákæru fyrir rjúpnaveiðar í landi
jarðarinnar Gilsár. Vísað var til þess að vafi væri á um hvort stofnast hefði að lögum
til beins eignarréttar eiganda jarðarinnar Gilsár yfir öllu því landsvæði þar sem hinn
ákærði kynni að hafa verið við veiðar. 170
Heimildir benda til þess að búseta hafi verið á Gilsá á árunum 1941 til 1967. Í
afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir að Gilsá var skipt út úr landi
Skjöldólfsstaða hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið veðsett.
5.13.

Möðrudalur og Víðidalur

Eftirfarandi umsögn er í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
M mun vera landnámsjörð, þótt eigi sé getið í Landnámu og komi ekki við
fornsögur nema Hrafnkötlu í sambandi við þingreið Sáms. Skálholtsstóll átti
jörðina fram eftir öldum [...]
Landamörk við Brú hafa kreikað til, og Víðidalur var í öndverðu byggður sem
hjáleiga frá M. var sjálfstætt býli með afmörkuðu landi seint á 19. öld.
168
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Munnmæli eru um afbýli á ýmsum stöðum í landi M, en full vissa er aðeins
um auk Víðidals, Kjólsstaði í Framlöndum 4-5 km suður af bænum, voru
byggðir 1394 (Vilkinsmáld.) og enn 1800. Sótastaðir voru í Víðidal, og
nefndir eru fleiri bæir, Selhóll skammt norðan bæjar, Bær í Bæjarlöndum og
Hof. 171

Þegar kirknaskrá Páls Jónssonar biskups var sett saman um 1200 var kirkja í
Möðrudal. 172
Í Vilchinsmáldaga frá 1397 segir um Möðrudal:
Allra heilagra kirkia j Modrvdal á heimaland allt med gognvm og giædum. 173

Til er gjörningur frá 1. september 1408 um máldaga og landamerki Möðrudals
á Fjalli. Bréfið hefur ekki varðveist í frumriti og er prentað eftir málsakt í skjalasafni
Landsyfirréttar frá 1891–1892 í landamerkjamáli milli Möðrudals og Arnórsstaða á
Jökuldal. Ekki kemur fram eftir hverju þessi málsakt var skrifaður en útgefandi
Fornbréfasafnsins segir bréfið að öllu formi og orðalagi vera falsbréf og telur
mannanöfn sem þar birtast vafasöm þótt nafn Jóns biskups frá Munklífi geti komið
heim og saman við tímann. Í umræddu bréfi kemur fram að kirkjan að Möðrudal eigi
... alt heimaLand med gögnum og giædum. Hun a alt EggVarp og Dún
m[illu]mm Vatnsleisana fyrir nedann Grimstade. Skogarpart i Vidivalla
m[erki]umm Enum fremrum og Sturlafleti millumm Læk(i)a tveggia og
kallast Peturstunga. Þad skilur Land millum Mödrudals og Bustarfells og so i
Læk þann sem fellur i Krokunum i Holkna til Hofsar. sionhending i
Eikarnipu. allann Gestreidar Hals austur til Þrijvördu. Halft Sænautavatn mot
þesser adrir menn eiga Lönd i moti þangad sem heita Bruardrættir. og a
Hestleid a Þrijhirnings fiallgard til Þrijvördu og beint i Jökulsa. (Enn) fremur
a kirkian vij hrossa gaungu yfir um Jökulsa [...] tolf trogsödla högg i
Skaptafel(l)s skog og ennfremur Skogarhögg i Sturluflatar Skogie. (enn)
fremur eiga Kiolstadir fiögra Hrossa gaungu um Arnardal og gialdi þar firir
Mödrudals kirkiu xx alnir. 174

Varðveist hefur máldagi Möðrudalskirkju frá 1493, úr biskupstíð Stefáns
Jónssonar biskups, með eftirfarandi upplýsingum:
Mariv kirkia oc heilaga Petrus Apostula j Modrvdal a heima land alltt: med
ollvm gognvm oc gíædvm: Hvn a skogar partt j vijdivallar merkivm hinvm
fremrvm: oc sturlv flete j milli tueggia lækia: oc kallazt Peturs tvnga: þat
skilur landamerki millvm modrvdals oc Bvstarsfells: oc sionhending j
Eykarnypu: vr læk þeim er fellur vr holknaa: kirkian a allann gestreidar hals
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Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 282.
Skjal nr. 4 (80).
173
Skjal nr. 4 (66). Sömu upplýsingar koma fram í tveimur óársettum máldögum sem taldir eru frá
árunum 1491–1518, sbr. skjal nr. 4 (70).
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Skjal nr. 4 (82) og skjal nr. 2 (66) a-b.
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austur ad þrivordv: vij kapla gongv: oc taka eigi vndan fololld. yfver vm
jokvlsáá. [...] þangad liggia iiij Bæier: ad tijvndum oc lysitollvm:
hakonarstader: Eyriksstader: Brv: og kiolstader: 175

Jón Guðmundsson lýsir landamerkjum Möðrudals í vitnisburðarbréfi sínu frá
6. desember 1532. Hann var barnfæddur að Möðrudal og bjó þar til 19 ára aldurs en
faðir hans, séra Guðmundur Jónsson, hélt staðinn í 26 ár. Um landamerkin segir Jón
að:
... sinn fader hefde hallded landeign Maudrudals stadar ad þeim læk sem
fellur undan Sulundum ofan i Haulkná. sem rided er ofan i Vopnafiaurd. ok
svo langt austur i heidina under þrivardna háls a Skioldolfstada veg. ok halft
Seningarvatn. ok oll griotgardzvötn. ok framm a þrivardna fiallgard er stendur
a hestleid. Bruarveg ok halfan Arnardal ad ollum giædum. ok atta hrossa
göngu beit i Vegge ok Krokmel. [...] Her med lyste hann. ad Skalholltzstadar
eign hefde þa vered halldin halfer Grimstader a fialle. enn Maudrudalsstadar
halfer. ok sinn fader hefde þar haft egg ok fugl. skog og gras. oc allar
landznytiar. enn landamerke ofan ad á þeirre sem kaullud er Vatsleysa. her
sagde hann ongvann hafa atalad medan hann visse. utan um þrivardnaháls
hefde Skioldolfstadamenn uppatalad. þo þar yrde ecke frammkvæmd á. 176

Í máldögum Gísla Jónssonar biskups frá um 1570 (1570 – 1575/1576) segir
um Möðrudal:
Allra heilagra kirkia ad Modrudal á Fialle á heimaland alltt med gøgnum og
giædum. Jtem Kiolffsstadaland. Skogarhøgg i Stulla flataskog. [...] Jtem
stadurenn leigdur fyrer .xv. fiorduunga smiors med hälffum Grijmstødum. 177

Samkvæmt Gíslamáldögum eignaðist Hofteigskirkja rekabás í Vopnafirði í
staðinn fyrir Kjólsstaði. 178
Í minnisbók Odds Einarssonar Skálholtsbiskups er að finna vitnisburð Björns
Jónssonar um landamerki Grímsstaða frá 4. júlí 1630. Þar segist hann hafa vitað til um
eyðijörðina Grímsstaði á Fjalli síðan hann var að alast upp og aldrei hafi hann annað
... hejrtt nie vitad enn hun ætte Land ut ad þeirre a sem kallast Vassleisa og
fellur austur (epter) auræfum a milli Holz og Grijmzstada og sudur fra a motz
vid Modrudal ad þeirre storu vordu sem kollud er Biskupzvarda og stendur a
Grijmstadahalse. huor hallded er ad skilie Nordlendinga og austfirdinga
fiordung. og vestur i Jokulsaa. 179
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Skjal nr. 4 (72).
Skjal nr. 4 (77).
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Skjal nr. 4 (86). Gíslamáldagar voru að konungsboði 5. apríl 1749 löggiltir að sönnunargagni í
málaferlum sem varða kynnu kirkjueignir, sbr. Íslenzkt fornbréfasafn XV, bls. 545.
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Skjal nr. 4 (87).
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Skjal nr. 2 (353).
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Árið 1645, í tíð Brynjólfs Sveinssonar biskups í Skálholti, var Möðrudalur
vísiteraður. Vísitasían er byggð á máldögunum sem minnst hefur verið á,
gjörningnum frá 1408 og lýsingunni frá 1532:
Kyrckjan a epter Maldögum heimalannd allt med gognum og giædum, enn j
tijd S. Herra Gysla Jónssonar skrifadur leigustadur og hafde leigan til
Skaalholltz golldest xij fjordungar Smjörs med hálfum Grijmstödum
Skaalholltstadar hálflendu og er þar af audsynelegt, Ad Skaalholltz
domkyrkja, hefur Jus Patronatus [kristulegur réttur] yfer Mödrudals Kyrckju,
og Presturenn S. Gunnlaugur hefur þar fyrer Collationis bref S. Herra Gysla
Oddssonar, enn su leiga er J visitatiu bokenne Stendur, er nu Prestenum til
Upphelldess af dómkyrckjunne ljenud, og þá Uppgiöf Samþycker byskupenn
M. Brynjolfur Sueinsson umm sijna tijd So miked sem Mödrudal Snerter.
Framar á Kyrckjan Kjolstadalannd, Skógarhögg i Stullaflatarskóg, Tolf
trogsödlahögg i Skaptafellsskóg. 180

Næsta vísitasía Möðrudals er frá árinu 1648. Upphaf hennar er nánast
samhljóða máldaganum frá 1493. Síðan segir:
Kyrkian á allan Gestrejdarhálz vestur ad Þrijvordu. Siö Kapla göngu (og taka
ei undann folölld) ijfir umm Jökulzá. Et Paulo Post takast Tolf Aurar i
Söngkaup af Bænhusinu a Hakonarstödum, Sex aurar af Bænhússinu á
Eijrikstödum, og Sex Aurar eda mörk af Bænhussinu á Bru. Var þetta j fijrstu
Visitatione er Biskup Stefan rejd um Austfijrdinga fiórdung. Medkiennir
profasturinn Sr. Olafur Einarsson á Kyrkiubæ ad hann hafi latid skrifa þennan
Máldaga Mödrudalz Kyrkiu ordriett efter þuj sem hann hafdi adur skrifad ur
maldagaBokum Skalholltz dómkyrkiu fyrir tuttugu og Sex árum. 181

Í vísitasíu í Möðrudal árið 1677 stendur eftirfarandi:
Þann 17 Augustj var visiterud Beatæ Mariæ et Sanctj Petri Apostolj Kyrkia
ad Modrudal a Fiallj. Hun á efter Máldögum heimaland allt med gögnum og
giædum, Kiolstada land, skógarhögg j Sturlaflata Skóg, Tolf Trogsödla Högg
j Skaftafellz Skóg, framar er Kirkiunnj eignað efter biskups Stephanz
Máldaga skógarpartur j Videvallar merkium hinum fremrum og Sturlufleter
millum Tveggia lækia og kallast Peturz Tunga, Þad skilur landamerkj millum
Mödrudalz og Bustarfellz og síónhending j eikarnijpu ur læk þeim er fellur ur
Holkná; Kyrkiann á allann gestreidarhálz austur ad Þrijvördu, 7 kapla göngu
(og taka ei undann folölld) yfer um Jökulzá, Hactenus Biskups Stephanz
máldagi. 182

Kjólsstaðir voru í byggð árið 1703. 183
Vísitasía Möðrudals árið 1706 er byggð á vísitasíunni frá 1677:
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Skjal nr. 2 (65) a-b.
Skjal nr. 2 (67) a-b.
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Skjal nr. 2 (68) a-b.
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Manntal á Íslandi árið 1703, bls. 383.
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Anno 1706. Þann 14 Augusti visiteradi Biskupen Magst. Jon Thorkelsson
Widalin Kirkiuna ad Mödrudal a Fialle, Hun á Heimaland allt med gögnum
og giædum, item Kiólstadaland, sem nu er ej bygt, helldur lætur Presturen þad
nyta ad nockru fyrer sinn pening, hefur ádur leigst 10 aurum; item hefur
Presturin Sr. Biarne Jónsson latied byggia Hiáleigu i Widedal, sem Hann
seiger ad nu gialldest eckert epter, þótt þar ligge Fátækur madur med eitt
Kugillde, sem Hann hefur af Prestinum. Framar á Kirkian Skogarhögg j
Stullaflata skóg, tolf trogsödla högg i Skaptafellsskog, seigir Presturin ad
hverugt sie nu ad gagne, þar skógurin sie eiddur, enn til Skaptafells verdur ej
komest Sökum Ófæru vegar. J Visitatiu Mag. Brinjólfs Anni 1648 Stendur so,
ad frammvisadur hafe vered utskrifadur Maldæge, handskriftadur af Sr. Olafe
Einarssyne profaste Anno 1624, 30 Augusti, hvar so Stande, ad Mariu Kirkia
og Hins H. Peturs Apostula i Mödrudal eige Heimaland allt med gögnum og
giædum, skogarpart i vidjvallar merkium, hinum fremrum, og Sturlufleti
millum tveggia læka, og kallest Peturs Tunga, þad skilie landamerke millum
Mödrudals og Bustarfells, og siónhending i Eikarnypu, ur læk þeim er fallj ur
Hölkná. Item ad Kirkian eige allan Gestreidarháls vestur ad þrivördum Siö
Kapla gaungu (og taka ej undan folöld) yferum Jökulsá. Af þessari Visitatiu
er ad Siá ad Máldagin hafe vered Stephans Biskups, enn ej liggur Hann nu á
Kirkiunne, og ej seigest Presturin Hann medteked hafa, er og óglögt ad siá af
Visitatiu M. Þordar Anni 1677, hvert hann hafe þá til vered eda ej, seiger
Presturin, ad nu sie bygt Kot i Peturs tungu sem kallest Sturluflötur, og nu sie
eignad Skridu Klaustre; ej helldur er Hrossabeiten brukud fyrer vestan
Jökulsá. 184

Í vísitasíu í Hofteigi árið 1706 segir um Kjólsstaði:
Anno ut supra 24. Augusti, visiterud Kirkian ad Hofteigi Hun á Heimaland
allt, [...] og rekabás i vopnafyrde, komin fyrir Kiólstade á Fiálle hiá
Mödrudal; [...] enn Biskupenum virdest ad Máldage Hr. Gisla Jónzsonar, sie
sidar giördur enn Rekaskráin [Skálholtsdómkirkju] var samantekin, og næsta
liklegt, ad þesse same reke sie komen fyrer Kiólstade, sem nu er Mödrudals
eign, enn Mödrudalur var i tid Hr. Gisla Jónssonar, og fyrer Hana, eign
DómKirkiunnar ad Skalhollte [...] [Þá er vísað til gamals transskriftarbréfs,
sem Ólafur Einarsson og fleiri hafi lesið 1622 og verið innfært í visitazíubók
Brynjólfs 1641]. 185

Möðrudalur var vísiteraður árið 1763 af prestinum á Skinnastöðum í umboði
Skálholtsbiskups. Í vísitasíunni stendur:
Maldagar edur Document, sem vitna umm Landeign Kyrkiunnar, finnast hier
ei nie upp spyriast. 186
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Skjal nr. 2 (70) a-b.
Skjal nr. 2 (71) a-b.
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Nokkrum árum síðar, nánar tiltekið árið 1771, vísiteraði umboðsmaður
biskups Möðrudal. Engin skjöl voru til staðar við þá vísitasíu.187
Hinn 10. maí 1774 á manntalsþingi við trébrúna yfir Jökulsá var lesin upp
lögfesta sýslumannsin,s Vigfúsar Jónssonar, fyrir Möðrudal á Fjalli sem dagsett var
16. maí 1773 undir nafni Vigfúsar. Innihalds er ekki getið en lögfestan var afhent séra
Erlendi Guðmundssyni í Hofteigi sem lagði hana fram til upplestrar með áritun
sýslumanns. 188
Páll Guðmundsson, prófastur í Norður-Múlasýslu, var boðaður til Möðrudals
13. júní 1774 af Vigfúsi Jónssyni, sýslumanni í Þingeyjarsýslu, ásamt fleiri mönnum
til þess að álíta og taka út ásamt prófastinum kirkju og bæjarhús stólsjarðarinnar
Möðrudals á Fjalli. Ástæðan var sú að Finnur biskup Jónsson var nýbúinn að veita
Vigfúsi sýslumanni umboð yfir Möðrudal og hálfum Grímsstöðum. Fyrrverandi
umboðsmaður, Þorvaldur Jónsson, var að skilja við umboðið og því þurfti úttekt að
fara fram. Fram kemur í úttektinni að Vigfús sýslumaður hafi skjöl kirkjunnar undir
höndum, þ.e. máldaga Vilchins, Stefáns og Gísla biskupa og vísitasíur biskupanna
Brynjólfs, Þórðar og Jóns Vídalíns, auk rekaskrár Skálholtskirkju í staðfestri afskrift
Finns biskups. Síðan segir:
Oskar Nu Sysslumadurenn ad Nálæger Kunnuger Vilie seigia sina Opartiska
sannferduga underretting þar umm hvort so Nefndur Hálfur Arnardalur hefde
ei brukadur vered so sem filgiande Modrudal, Hvar til Svarast 1° Af
fyrrverande Forpaktara Mr. Þorvallde Jonssyne, ad þá hann byggde
Mödrudal, Magnuse Halldorssyne, hafe hann einnig byggt Halfann Arnardal;
2 Asgrimur Jonsson, ad þá hann var á Bruu á Jökulsdal hafe Meirnefndur
Arnardalur brukadur vered til Helminga af ábuendumm Bruar og Modrudals,
3 Sigurdur Jonsson: ad hann hafe umm sinn Alldur heirt til ad sinn Helmingur
dalsens tilheirde Hvorre Nefndra Jarda. 189

Undir lokin er einnig vikið að afbýlinu Víðidal, lögbýlinu hálfum
Grímsstöðum og Kjólsstöðum.
Vísitasía árið 1779 sækir efni sitt í fyrri vísitasíur og er því ekki ástæða til að
minnast á innihald hennar hér.190
Á manntalsþingi við trébrúna 23. apríl 1796 var lesin upp lögfesta Jóns
Sigurðssonar frá 21. ágúst, væntanlega 1795, fyrir ábýlisjörð sinni, Möðrudal á Fjalli,
eftir gömlum máldögum og biskupavísitasíum. Innihaldsins er ekki getið en
lögfestunni var skilað að upplestri loknum. 191
Útbúin var lögfesta fyrir jörðina Möðrudal hinn 9. maí 1844:
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Skjal nr. 2 (78).
Skjal nr. 2 (164) a-b. Séra Erlendur Guðmundsson var prestur á Hofteigi 1774–1799, sbr. Sveinn
Níelsson: Prestatal og prófasta, bls. 6.
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Skjal nr. 2 (231) a-b.
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Skjal nr. 2 (79).
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Skjal nr. 2 (166) a-b.
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Þad giörum vid undirskrifadir hérmed vitanlegt ad vid eptir Laganna
Fyrirmælum lögfestum hér i dag okkar Födrleifd og rétta Eign Jördina
Modrudal á Fjalli innan Jökuldals og Hlidar Hrepps i Nordurmúla Sýslu;
Lögfestum vid allt sem tédri Jördu Mödrudal fylgt hefr og fylgia á ad réttu og
fornu lagi, bædi Tödr og Eingiar, grítt og ógrítt, Vötn og Veidistödr og öll þau
Herlegheit sem nefndri Jördu á ad fylgia til þeirra ummerkia sem til er vísad i
Máldaga Herra Stepháns Biskups af 1493 og fleyri Biskupanna Visitatiu<r>
sanna og samhlióda eru, ad Mödrudalsstad tilheyri Land innan þessara
Takmarka: ad utan i svokalladar Sulendr þadan á Sturlaflöt sem er á milli
tveggia Lækja og kallast Peturstúnga (Þad skilur á milli Landanna Bustar fells
og Mödrudals) Þadan Siónhending á Eikarnípu úr Læk þeim sem fellur í
Hólkná, svo i Hofsá, svo beint vestr á Þrivördr á Þrívardnahálsi og svo hálft
Sænautavatn og þadan beina stefnu á Brúar Landamerki, einnig Hesta gaungu
á Mivatnsfiöllum og hálfar Herdabreidstúngur. 192

Undir lögfestuna skrifuðu Sigurður og Methúsalem Jónssynir. Hún var
þinglesin 11. maí 1844.
Hinn 7. september 1844 var réttað í máli vegna nýbýlisins á Háreksstöðum:
Vitnin, sex að tölu, höfðu öll dvalið langdvölum á Jökuldal. Þau sem nefndu mörk
Skjöldólfsstaða móti Möðrudal voru ekki fyllilega samhljóða: Einn sagði
Háreksstaðaháls mörkin, annar að þau tækju við fyrir vestan Háreksstaðaháls og
Skjöldólfsstaðir ættu allan hálsinn. 193
Eftir fyrirmælum biskups var Möðrudalskirkja vísiteruð 28. júlí 1847 af
Stefáni Árnasyni, prófasti í Norður-Múlasýslu. Í vísitasíunni kemur m.a. eftirfarandi
fram:
Epter Maldögum og Biskupa Visitatium hefr Kirkia þessi att Heimaland allt
asamt Vyderdal med gögnum og gjædum samt Kjolstadi; [...] Hálfann
Arnardal, - sem [nú: yfirstrikað] i næstlidin 68 Ár, hefer ei vered notadur [...]
Þo ad Máldagar og Biskupa Visitatiur eignad hafi Moðrudals Kirkju
„Heimaland allt“ þá sést þo af Visitatiu Biskups sál. Hannesar Finnssonar
1779, ad Skalholts Kirkia hefer att Heimalanded i Moðrudal, og Kirkjan
einungis Afbylid Vyðedal og Kjólstaða-Land, sem komid er fyrir
Skalholtsstadar Rekabás í Vopnafirdi, - (hvor aptur var latinn til Hofteigs) Er því Moðrudals-HeimaLand, sem Skalholts Kirkjueign, selt - eptir Amtsins
fyrirmælum - þann 5ta Juni 1792, vid Opinbert Uppbod Hærstbjodanda Joni
sal. Sigurdssyni, sem þá bjó her a Jördinni; Hvorri framveigis fylgja á
Kirkjueignin Vyðirdalur og Kjólstaðir, sem epter Konunglegu Reskripti af
30sta Juni 1786 omöguliga má undan Kirkjunni seljast, en Moðrudals
Proprietairer mega samt hafa öll afnot Kirkjueignarinnar, moti því, að vid
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Skjal nr. 2 (204) a-b og skjal nr. 2 (172) a-b.
Skjal nr. 2 (175).
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halda Kirkjunni her á stadnum, í sæmelegu standi, og hennar instrumentis,
samt launa þeim Presti sem her þjonar sokninni, tvisvar á áre Haust og vor. 194

Biskup vísiteraði Möðrudal árið 1850. Í vísitasíunni stendur:
Ár 1850 d. 13da August vísiteraði Biskup H. G. Thordersen Riddari af Dbr.
Kyrkjuna að Möðrudal á Fjalli; hún á heimaland alt með gögnum og gæðum;
Fyrrum heyrði Möðrudalur ásamt kyrkjunni undir Skálholtsstól, og var
leygustaður þaðan, en féll síðan einsog annað stólsgóss undir konúng, sem
1792 lét selja jörðina með þeim skilmálum, að kaupandin viðhéldi kyrkjunni,
og var það hæðsta boð einsog söluskilmálar staðfest af konúngi með
afsalsbréfi af 8da Sept. 1798; stendur því héðanaf þessi kyrkja undir sömu
lögum, einsog hver önnur Proprietairkyrkja í Landinu; Hún á Víðidal, sem
bygður er úr heimalandi, líka Kjólsstaðaland, sem komið er fyrir
Skálholtsstóls Rekabás í Vopnafyrði, sem aptur var látin til Hofteigs,
enfremur er kyrkjunni eignað skógarhögg í Sturlaflatarskóg – sem nú skal
vera upprættur – og 12 trogsöðlahögg í Skaptafellsskóg, – sem ei hefir verið
notað, so menn muni. – Eptir Stepháns Biskups Máldaga á hún skógarpart í
Víðivallamerkjum, hinum fremrum, og Sturlufleti, millum 2ja lækja, og
kallast Péturstúnga; Það skilur landamerki milli Möðrudals og Bustarfells, og
sjónhendíng í Eyktarnípu úr læk þeim er fellur úr Hólkná, líka segir sami
Máldagi að kyrkjan egi allan Gestreiðarháls austurað Þrívörðu; Sjö kapla
göngu, og taka ei undan folöld, yfrum Jökulsá; Í fyrrnefndri Péturstúngu
stendur enn bær sá, Sturluflötur, sem um er getið í seinustu Biskups
Vísitatsíu, og er eignaður Skriðukl(austri). Í gömlu máldagaskjali, sem liggur
við kyrkjuna, og undirskrifað er af 6 Prestum árið 1408, er tekið so til orða:
fremur ega Kjolsstaðir 4ra hrossa göngu um Arnardal, og gjalda þarfyrir
Möðrudals kyrkju 20 álnir. 195

Um miðja 19. öld upphófst landamerkjadeila milli Hofskirkju í Vopnafirði og
Möðrudals á Fjalli. Orsök deilunnar var sú að árið 1843 byggði maður að nafni Jón
Guðmundsson sér bæ vestur undir hryggnum Bruna, er hann kallaði Mel, sem
Sigurður Jónsson í Möðrudal veitti byggingarleyfi fyrir nokkrum árum síðar. 196
Presturinn á Hofi, Halldór Jónsson, var ósáttur við þetta enda taldi hann bæinn vera
innan svokallaðrar Steinvarartungu, landsvæðis sem á væri afréttarland og teldist í
eigu Hofskirkju samkvæmt gömlum máldögum, vísitasíum og lögfestu frá 1785. Hann
ræddi málið við Sigurð og komust þeir að þeirri niðurstöðu að rétt væri að
stiftsyfirvöld skæru úr um deiluna og var prófasturinn í Norður-Múlaprófastsdæmi
beðinn um að koma gögnum sem málsaðilarnir byggðu málflutning sinn á til
stiftsyfirvalda.
Minnst er á deiluna í vísitasíu á Hofi 8. september 1851. Þar stendur:
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Skjal nr. 2 (233). Konungsbréfið frá 30. júní 1786, sem um getur, eru fyrirmæli til stiftamtmanns og
Skálholtsbiskups varðandi sölu á kirkjueignum, sbr. Lovsamling for Island V, bls. 288–290.
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Í tilliti til afrettar landsens Steinvarartungu ber Beneficiarius þad samt fram,
ad fyrir herum 3r árum, se upptekid Nýbyli kallad Melur, sem hann, svo vel
eptir skjölum þeim er liggja vid þetta - Hofs - prestakall, sem kunnugra
manna aliti geti ei annad ætlad, en liggi innan afrettarlandsens
Steinvarartungu takmarka, en sem ad proprietarius Moðrudals kirkju, vilji
eigna ser, eda kirkju sinni hvar um fyrir skemstu fallid hafa umrædur millum
velnefnds Beneficiarii, og proprietariens i Moðrudal, þa þeir jafnframt gjerdu
areid á land þetta [síðan hefur verið strikað yfir síðustu stafina og orðin: sem
samliggia] án þess þó, ad nefndur proprietarius i Moðrudal, gjeti sannfærst
um, ad Nýbylid Melur lægi innan Steinvarartungu takmarka, [og: yfirstrikað]
jafnvel þo hann hinsvegar gjæti ei mótmælt edur onytt, logfestur af 1785 6
dag Mai m. sem tiltekur med skírum og ljosum ordum landamerki
Steinvarartungu, innan hvorra umgétid Nýbyli Melur liggur. - Komi nú
hlutadegendur, ser saman um ad utkljá þetta landaþrætu efni sín á milli,
svoleidis ad Nýbylið Melur alitist innan Steinvarartungu takmarka og allt svo
Hofs kirkjueign, verdur profasturinn að tilhalda Beneficiario á Hofi, til ad
halda [yfirstrikað: landamer] afrettarlandinu Steinvarartungu undir Hofs
kirkju innan þeirra Merkia sem umgetin logfesta af 1785 tiltekur, allt svo
leingi, ad þad annadhvort eptir Stiptyfirvaldanna Úrsliti, edur Dómi ekki
verdur fra henni tekid. 197

Líkt og minnst var á hér að framan var prófasturinn í Norður
Múlaprófastsdæmi beðinn um að koma gögnum sem málsaðilarnir byggðu
málflutning sinn á til stiftsyfirvalda. Af hálfu Hofsprests var um að ræða lögfestuna
frá 1785 en Sigurður í Möðrudal sendi útdrátt úr óstaðfestri „afskrift“ af gerningi frá
Egidíusarmessu árið 1408. Þessi skjöl fara hér á eftir. Fyrst lögfestan og síðan
afskriftin:
Jeg undirskrifadur lögfesti hjer í dag mér allranádugast tiltrúads Hofs
Beneficii kyrkjuEignarland Steinvarartungu (kallad) liggjandi í Vopnafyrde
innan Hofs Sóknar med öllum þess gögnum og gjædum sem tjedri Jörd fylgt
hefur og fylgia ber ad fornu og nýu til Lands og Vatns, Hagbeitar, Engia,
Skóga og Grasatekju innan eftirskrifadra takmarka nefnilega: ad framan úr
Hofsá á mótsvid Brunaenda fremri og þadan rjettsýnis austur í Gjeldíngalæk
þar hann fellur úr Vatninu og þadan austur í Tungá móts vid Hellersöxl;
rædur svo nefnd Tungá Landeign ad austanverdu alt til Armóta fyrir nordan
Tungusel; sidan rædur ádurnefnd Hofsá Landeign ad nordan – og vestan –
verdu framm eftir alt þar til kjemur á móts vid ádurnefndan fremri Brunaenda.
Fyrirbýd eg öllum greindt Hofs Benificii Eignaland Steinvarartungu ad brúka
án míns Leyfis, edur í nokkru til Gagnsmuna sjer hagnyta innan ádurgreindra
takmarka undir vidliggiandi Sektir og Lagatiltal. Til merkis mitt Nafn ad Hofi
í Vopnafyrdi þann 6ta Maii 1785 Arne Thorsteinsson.
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Upplesid fyrir Manntalsþíngi á Vopnafjardar kaupstad þann 6ta Maii 1785 G.
Petersen
Ad afskriftin sé rétt vitnar H. Jónsson.
###
A Egidyus Messudag ad Breidabólstad í Fliots Hlijd voru til stadar ad
sofeldum gjörníngi a almennilegri Presta Stefnu Offisyalis Skaulhollts Stadar
Umdæmiss á Austfiördum Þorarinn prestur Jónsson i umbodi Jóns Biskups í
Skaulhollti er veitti Messudiakn Olafe Jo [...] um Mödrudal ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------og Sturlafleti millum lækja tvegga og kallast Péturstúnga, þad skilur Land
millum Mödrudals og Bustarfells og so í læk þann sem fellur í Krókunum í
Hölkná til Hofs ár og sjónhendíng í Eikar-Nípu! allan géstreidar Hals vestur
til þryvördu [...]
Egidyus Messudag Breidabólstad í Fljótshlýd Offisyalis, Þórarin prestur
Andrésson

Ar Eptir Krists Burd MCCCCVIIJ
Jón prestur Eygilsson, Oddur prestur Jónsson, Gudmundur prestur
Þorsteinsson, Jón prestur Wigfússon, Hallur prestur Ormsson, Gudmundur
prestur Styggsson
Ad þessi útdráttur sé réttur vitnar, H. Jónsson 198

Prófasturinn sendi skjölin til stiftsyfirvalda 14. janúar 1852. Með bréfinu
fylgdu, að beiðni Hofsprests, þær upplýsingar sem hann taldi sig geta veitt varðandi
landamerkjadeiluna. Þær voru svohljóðandi:
þann 4ra ára tíma, sem eg á fullordins aldri, var í Vopnafirdi og Hofs-sókn,
heýrdi eg aldrei nein tvímæli á því, ad Hofs-Kyrkja ætti ei alla
Steinvarartúngu millum Hofs- og Tungu-ár framad géldingalæk, og þar þvert
yfir túnguna frá austri, úr tunguá þar sem géldingalækurinn fellur í hana, og
til vesturs í Hofsá; - brúkadi prófastur sál. G. Þorsteinsson þetta land
átölulaust sjalfur fyrir AfréttarLand, sem og til ad leigja þad ödrum til
gjeldfjáruppreksturs á sumardag allan þann tíma sem hann var soknarprestur á
Hofi í yfir 40 ár. 199
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Biskup sendi prófasti svarbréf 16. mars 1852. Í því hvatti hann prófastinn til
þess að leita sátta í málinu og mælti með því að farin væri áreiðargjörð á hið umdeilda
land. 200
Áreið fór fram á Mel/Melum 25. júlí 1853. Þar mættu séra Halldór Jónsson
beneficiarius Hofskirkju, Sigurður Jónsson eigandi hálfs Möðrudals á Fjöllum og
umboðsmaður Kristbjargar Þórðardóttur í Stakkahlíð sem átti hinn helming
jarðarinnar. Einnig voru viðstaddir Jón Jónsson hreppstjóri á Vakursstöðum,
Methúsalem Friðriksson á Fossi, Jón Jónsson á Skjöldólfsstöðum og Andrés
Andrésson á Gestreiðarstöðum.
Deiluaðila greindi á um hvort nýbýlið Melur lægi í landi Möðrudals eða
Hofskirkju. Máli sínu til stuðnings lagði séra Halldór fram þrjá máldaga, tvær
lögfestur (frá 1785 og 1844) og þrjá vitnisburði þálifandi manna. Einkum mátti sjá af
lögfestunum og vitnisburðunum að fyrrnefnt nýbýli lægi í landi Hofskirkju. Af hálfu
Möðrudalseigenda var lagður fram máldagi Stefáns biskups og annað eldra
máldagablað. Tilkall Möðrudalskirkju til Mela var byggt á örnefninu „Eikar nypu“
samkvæmt máldaga Stefáns biskups en „Eiktarnýpu“ samkvæmt eldra
máldagablaðinu. Deiluaðilar gátu ekki komist að niðurstöðu og því brugðu þeir á það
ráð, upp á væntanlegt samþykki stiftsyfirvalda, að láta fyrrnefnda fjóra bændur sem
viðstaddir voru skera úr um málið. Niðurstaða þeirra var svohljóðandi:
Þareð það er ósannað, að eiktar/eða eykar- nýpa sje til, annarsstaðar en á
„Gestreiðarhálsi“, þá verðum við að álíta, að nýbýlið „Melur“ liggi utan
takmarka Möðrudals kyrkjulands. 201

Undir samninginn skrifa fyrrgreindir fjórir bændur og þrír málsaðilar en aftan
við hann er þetta innfært:
Þa i framanskrifudum areidargjorningi nefndu 3 Maldaga nl. biskups
Brinjulfs Vilchins og Gisla Jonss(ona)r, logfestur og vitnisburdi hefi eg lika
gegnum lesid, og nefna maldagarnir - einsog allar Visitatiur biskupa og
prófasta, ad Hofs kirkju tilheýri Sauðárdalur og Brunahvammur allur, samt
Steinvarartúnga öll, en Sauðárdalur liggur á fremri parti tungunnar, og
brunahvammur er álitid, að liggi fyrir suðvestan brunahornið fremra, en
takmörk þau ad framanverdu sem logfesturnar og vitnisburdirnir tilgreina, eru
þessi: úr geldingalæk fremri og þaðan í Kolfinnu lind fyrir framan fremra
brunahorn (Sumstaðar í brunahorn fremra) og þaðan i ármót (sumstaðar i
þriðja bug a hofsá, sumst. [og ber: yfirstrikað] somu stefnu i hofsa) liggur lina
þessi vid fremra enda á sauðárdal, og framanvert i þeim meinta brunahvammi,
talsvert f(yrir) framan nybylid Mel. 202

Undir þessa athugasemd setur Stefán Árnason, prófastur í Norður-Múlasýslu,
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nafn sitt að Hofi 6. ágúst 1853.
Í bréfi sem biskup sendi prestinum á Hofi 18. júní 1855 kemur fram að
niðurstaða bændanna fjögurra var samþykkt af biskupi. 203
Þorsteinn Jónsson sýslumaður var mættur að Háreksstöðum í svokallaðri
Skjöldólfsstaðaheiði 2. september 1854 til þess að stýra áreiðar- og skoðunargjörð til
útvísunar á nýlendi á hið svokallaða Háreksstaðaland eftir skipun Norður- og
Austuramtsins frá 14. febrúar sama árs. Að aflokinni áreið ákváðu skoðunarmennirnir
að hentugast væri að úthluta nýbýlinu Háreksstöðum landi á eftirfarandi hátt:
[...] úr ármótum Háreksstada- og Gestreidarstadakvíslar austur beint í
Saudafell, þadan sömu stefnu í Skálafell; Þá í sudur eptir Fellnahlýd og á
Skjaldklofa, þar sem Arnórsstada land tekur vid. Rædur þá Arnórsstada land
ad framan allt vestur ad Mödrudals landamerkjum, sem þadan ráda ad vestan
til fyrrnefndra ármóta. 204

Nánar er fjallað um þetta mál í köflunum um Skjöldólfsstaði og Háreksstaði.
Á þingi vegna Háreksstaðamáls 26. maí árið 1856 var lagður fram vitnisburður
frá árinu 1532 og eigandi Möðrudals m.a. spurður hvort hann vissi enga sönnun fyrir
því af skjölum Möðrudalskirkju að lönd Skjöldólfsstaða og Möðrudals hefðu í
fyrndinni náð saman? 205 Því svaraði hann:
Ekki adra en þá sem inniheldst í Vitnisburdi frá 1532 um „Mödrudals
landamerki“ auk þess sem eg alla tíd hefi heyrt ad löndin nái saman.206

Hinn 30. október 1856 tók Þorsteinn Jónsson sýslumaður Háreksstaðamálið til
dóms á ný fyrir aukarétti að Ketilsstöðum á Völlum. Þar lögsótti séra Einar
Hjörleifsson í Vallanesi þá Jón Sölvason og Vigfús Pétursson á Háreksstöðum til þess
annað hvort að greiða sér hæfilega árlega landskuld eftir nýbýlið Háreksstaði sem
hann taldi liggja í landeign eignarjarðar sinnar, Skjöldólfsstaða, eða að rýma jörðina á
næstu fardögum eftir að dómur hefði fallið. Í málinu var m.a. borið vitni um að
landamerki Skjöldólfsstaða, Arnórsstaða, Möðrudals, Hofskirkju (Steinvarartunga) og
Hjarðarhaga ættu að liggja saman. Háreksstaðir lægju hins vegar mitt á milli þessara
landeigna ef þeir tilheyrðu ekki einhverri þeirra en af þeim hefðu einungis
Skjöldólfsstaðir gert tilkall til Háreksstaðalands. Nánar er fjallað um þetta mál í
kaflanum um Háreksstaði. 207
Hinn 15. september 1884 var aukaréttur settur að Fossvöllum af
sýslumanninum Einari Thorlaciusi. Þar var tekið fyrir mál séra Stefáns Halldórssonar
á Hofteigi sem umboðsmaður kirkjujarðarinnar Arnórsstaða og Kristján Sigurðsson á
Víðihólum gegn Stefáni Einarssyni í Möðrudal út af ágreiningi um landamerki.
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Sýslumaður nefndi átta menn í dóm og málspartar ruddu úr tveimur hvor þannig að
eftir stóðu: Jón Methúsalemsson á Brú, Jónas Eiríksson á Eiríksstöðum, Þorvarður
Kjerúlf, læknir á Ormarsstöðum, og Sæbjörn Egilsson á Hrafnkelsstöðum. Sökum
þess hversu langt var liðið sumars og hversu langt í burtu landið sem skoða átti lá uppi
á Jökuldalsheiði var áreiðinni frestað til næsta sumars og ákveðið að merkjagangan
skyldi fara fram í lok júlí eða byrjun ágúst.208
Ekki stóðst tímasetningin því að aukaréttur í málinu var ekki settur fyrr en 17.
september 1885 að Hákonarstöðum á Jökuldal. Þar var m.a. tilkynnt að Jón
Sigurðsson á Gautlöndum myndi mæta fyrir hönd Stefáns í Möðrudal. Síðan var rétti
frestað til morguns. 209
Málsaðilar og dómsmenn komu aftur saman 18. september að
Gestreiðarstöðum þar sem settur var aukaréttur. Báðir málsaðilar (Jón Jónsson
prófastur á Hofi var mættur fyrir kirkjunnar hönd) lögðu fram málsskjöl þau sem þeir
byggðu kröfur sínar á og tíndu til allt hvað þeir gátu heimildarskjölum hvors annars til
rýrðar. 210
Meðal vitnisburða, sem lagðir voru fram 18. september, var einn frá Bjarna
Rustikussyni 3. maí 1884. Sagði hann sér hafa verið boðið (líklega eftir 1843) af
Arnórsstaðabónda að byggja á Arnórsstaðaseli, „sem stendur í hálsinum út og uppi af
Rangárlóns bænum“. Landamerki Arnórsstaða voru honum sögð vera í sjöunda
Gilsárbug, þaðan í miðjan Skjaldklofa, þaðan í Eyktagnípu, sem öllum hefði komið
saman um að væru [þá er talað um Eyktargnípur] á hæðunum fyrir framan
Gestreiðarstaði. Að framan væru landamerkin „í hnúpsá, þaðan í mitt kiðufell, þaðan í
miðjan hnaus og þaðan í Arnórsstaðasel“. 211
Aðrir vitnisburðir voru fyrst og fremst um Eyktarnípu. Daníel Frímann
Daníelsson sagði hana melhólinn inn á öldunum norðan kvíslar fyrir framan
Gestreiðarstaði með klettum sunnan og austan. 212 Jón Benjamínsson á Háreksstöðum
sagði hana fyrir innan Gestreiðarstaði, norðan við Gestreiðarkvísl, fjallsöxl
klettamynduð. 213 Guðmundur Sigurðsson á Hákonarstöðum sagði Eyktanípu inn og
vestur af Gestreiðarstöðum. 214 Vitnisburður Stefáns Stefánssonar í Sænautaseli var á
þá leið að Rangárlón stæði í Hákonarstaðalandi og Arnórsstaðasel stæði í hálsinum út
og norður frá Rangárlónsbænum. 215
Á sama þingi var lagt fram landamerkjabréf fyrir Möðrudal með hjáleigunum
Lóni [Rangárlóni], Gestreiðarstöðum og Fögrukinn, dagsett 20. mars 1884 og
undirritað af Stefáni Einarssyni í Möðrudal:
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Að norðanverðu ræður merkjum austan við Fjallgarða, lækur sá sem rennur
undan „Súlendum“ ofan í krókinn á „Hólkná“, svo ræður áin þar til hún
rennur í „Hofsá“. Að austan verðu ræður, fyrst Hofsá suður að
„Háreksstaðakvísl“, þá „Þrívörður“ á hálsinum milli Háreksstaða og
Gestreiðarstaða, og síðan Þrí varðna háls, svo í mitt „Sænautavatn“, þaðan í
„Rúnastein“ á „Urðarhlíð“ og þaðan í „Þrívörður“ á „Hestleið“ á
„Þríhyrnings-fjallgarði“. Að sunnan ræður bein stefna úr Þrívörðum í ytra
„Arnardalsfjall“, þaðan beint í „Þorlákslindir“ ytri. Að vestan ræður „Jökulsá“
þangað sem „Skarðsá“ fellur í hana. Að norðanverðu vestan „Fjallgarða“
ræður Skarðsá milli Möðrudals og Víðidals.
Einnig á Möðrudalur átta hrossa göngu á „Austurfjöllum“ vestan Jökulsár og
hálfar „Herðabreiðar-tungur“. 216

Þá var lagður fram gerningur um landamerki Háreksstaða og Möðrudals 19.
september 1871. Var samhljóða álit gerðarmanna að Háreksstaðaháls sé sá sem í
skjölum Möðrudalskirkju sé ýmist kallaður Gestreiðarháls eða Þrívarðnaháls en það,
sem nú kallist Gestreiðarháls hafi fyrrum heitið Kortseyrarháls. Fundust við skoðun
merki til þriggja varðna sem álitnar voru hinar fornu Þrívörður:
hafa þær staðið með litlu millibili á há-hálsinum þannig, að stefnan frá hinni
innstu til hinnar yztu er hjer um bil 30° austan við misvísandi norður, eður
10-12° vestan við rjett norður. 217

Samið var um að landamerkin milli Möðrudals og Háreksstaða skyldu vera um
vörðurnar eftir þráðbeinni línu inn þangað sem Arnórsstaðaland tekur við og svo langt
út sem landeignir Möðrudals og Háreksstaða liggi saman. 218 Þennan gerning kærði
Skjöldólfsstaðabóndi til sáttanefndar árið 1886. 219
Einnig var lagður fram vitnisburður Péturs Péturssonar Jökuls á
Hákonarstöðum frá 22. apríl 1873, um að hann hefði sextán ára gamall séð
Möðrudalsmáldaga á kálfskinni, ritaðan á 14. öld. Sagðist hann muna fyrir víst að þar
stóð:
Möðrudalsstaður á land allt frá læk þeim sem fellur undann Súlendum í
Hólkná, þaðann sjónhending í Eiktarnýpur, og svo beint inn Þrívardnaháls, og
svo inn með hálft Sænautavatn, og þaðann í Miðgötumúla hálfann Arnardal
og beint í Jökulsá. 220

Pétur sagði máldagann hafa verið í vörslum föður síns, sem hefði eyðilagt
hann, af því að hann tók ofan í lönd Brúar-, Hákonarstaða- og Skjöldólfsstaðamanna.
Máldaginn hefði getið um tvö býli í heiðinni, sem lágu undir Möðrudal,
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Geirrauðarstaði og Kornseyru. Þá var lagður fram vitnisburður Odds Sæbjörnssonar
frá 14. apríl 1884, um að hann hefði ekki heyrt Eyktagnípu nefnda annars staðar en
utarlega á svonefndum Þrívarðnahálsi og fyrir norðan Lindará og Gestreiðarstaðakvísl
hefði hann aðeins heyrt nefndar Gestreiðaraxlir fyrir innan Gestreiðarstaði en
Kornseyraraxlir fyrir utan bæinn sem næðu allt út að Langadalsá. 221
Umboðsmaður Stefáns Einarssonar krafðist þess að landamerki Möðrudals að
austan yrðu ákveðin úr:
... Hólknárós, þar sem hún fellur í Hofsá, svo í Þrívarðnaháls og að sá háls
ráði eptir sömu stefnulínu niður á móts við mitt Sænautavatn og svo í
Rúnastein; þar næst fylgir hann því fram að Eiktar nýpa eða Eiktarnýpa sje
utarlega á Þrívarðnahálsi og mótmælir að Arnórsstaðasel, sem svo er kallað,
sje eða hafi nokkru sinni verið vestan við nefndan háls. 222

Umboðsmaðurinn krafðist þess ennfremur að þeir menn sem höfðu borið vitni
um téð landamerki, einkum hvað Eyktarnípu og Arnórsstaðasel áhrærði, verði
eiðfestir og sér gefið tækifæri til að svara þeim. Sækjendur óskuðu þess sama og því
var málinu frestað þar til umræddar vitnaleiðslur hefðu farið fram. 223
Talsverð bið var á framhaldi málsins en 25. maí 1887 setti Einar Thorlacius
sýslumaður aukarétt að Fossvöllum til þess að yfirheyra vitni. Sóknaraðilar voru
mættir en hvorki varnaraðili né umboðsmaður hans. Engu að síður var haldið áfram
og staðfestu Stefán Stefánsson í Sænautaseli og Jón Benjamínsson vitnisburði sína frá
árinu 1885 með eiði. 224
Á manntalsþingi að Fossvöllum 7. júlí 1888 tók Bjarni Jónsson í Víðidal sæti
Jóns Metúsalemssonar frá Brú í landamerkjamáli Arnórsstaða og Víðirhóla gegn
Möðrudal. Ákveðið var að réttað skyldi í málinu 17. júlí næstkomandi á
Gestreiðarstöðum. 225
Við réttarhaldið 17. júlí 1888 voru lagðir fram nokkrir vitnisburðir til viðbótar.
Kona, sem ólst upp á Gestreiðarstöðum og hafði verið í Kinn, bar eftir föður sínum
um Möðrudalsmerki:
Í læk þann sem fellur framanvið syðsta Sullendu-horn í krókinn á Hólkná, allt
land niður með þeirri á að sunnan niður til Hofsár, og allt land vestanverðu
árinnar í Háreksstaðakvíslar-ós, allann Gestreiðarstaðaháls austur að
Þrívörðum, þaðan beina leið fram í Þrívörðuháls. 226

Einnig var lagður fram vitnisburður manns, sem bjó á Gestreiðarstöðum 1869–
1873, um merki Gestreiðarstaða og Háreksstaða á Þrívarðnahálsi og að viðkomandi
221

Skjal nr. 2 (313).
Skjal nr. 2 (213) a-b.
223
Skjal nr. 2 (213) a-b.
224
Skjal nr. 2 (214) a-b.
225
Skjal nr. 2 (215) a-b.
226
Skjal nr. 2 (315).
222

318
318
hefði aldrei heyrt að Bustarfell ætti tilkall til lands fram í heiðinni eða að
Arnórsstaðasel hefði staðið til forna skammt norðvestur frá Rangárlóni. 227
Tveir vitnisburðir frá 1845 voru einnig lagðir fram. Báðir fjölluðu um
landnýtingu en einnig um landamerki. Báru báðir að Möðrudalur ætti land við
Sænautavatn. 228 Enn var vitnisburður tveggja manna um að Arnórsstaðasel væri í
hálsinum sem lægi út af Sænautafelli, hér um bil í norðaustur frá Rangalónsbæ. Enn
fremur að þeir hefðu heyrt frá fyrsta, að Rangárlón væri byggt í Hákonarstaða
heiðarlandi sem nú tilheyrði Víðirhóla heiðarlandi.229
Meðal skjala, sem lögð voru fyrir réttinn 17. júlí 1888, var vitnisburður um að
Eyktargnípa væri sunnan til á hæðum, sem væru suðvestur frá Gestreiðarstöðum, 230
frumrit af vitnisburði Péturs Jökuls frá 1873 um hinn glataða Möðrudalsmáldaga, 231
afrit af Hákonarstaðamáldaga frá 1663, útdráttur úr Möðrudalsmáldaga Stefáns
Jónssonar biskups. Þá var einnig lögð fram sáttakæra Skjöldólfsstaðabónda frá 1886
vegna Háreksstaða. 232
Þá liggja með málsskjölum tveir vitnisburðir um Arnórsstaðasel sem ekki hafa
verið skráðir sem málsskjöl: Í vitnisburði Jósefs Jósefssonar 1886 er Arnórsstaðasel
sagt:
... austan við lækinn sem fellur gegnum halsinn útnorður af Rangarloni. 233

Pétur Pétursson Jökull talar um:
... gil það sem er sunnanundir Arnórsstaðaseli út með hálsinum, sem gengur
út af Sænetafelli, og mátti glöggt sjá selið í síðasta sinni þá jeg fór þarum
útnorðr af Rangaloni.

Vitnisburðinn staðfesta Sigfinnur og Gunnlaugur Péturssynir. 234
Umboðsmaður verjanda lagði málið í dóm með einni athugasemd sem varðaði
trúverðugleika vitnisburða þeirra Jóns á Háreksstöðum og Stefáns í Sænautaseli. Að
endingu óskaði hann eftir nýrri áreið á Arnórsstaðasel. Dómsmenn ákváðu að ríða
aftur á merkin og taka svo málið til dóms. 235
Dómur var svo kveðinn upp í málinu að Fossvöllum 20. september 1888.
Sækjendur höfðu gert þá kröfu að þeim yrði dæmt land austan við línu dregna úr
svokölluðum Rúnasteini á Urðarhlíð og í Eyktargnípu. Kröfu sína byggðu þeir á
máldaga Hofteigskirkju frá 1454 og máldaga Hákonarstaða frá 1663 auk margra
vitnisburða. Hinn stefndi krafðist sýknunar en að öðrum kosti að:
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... Lónskvísl, sem svo er kölluð, ráði merkjum milli Möðrudals, Arnórsstaða
og Víðirhóla og bein stefna frá upptökum hennar yfir Sænautavatn í
Rúnastein. 236

Kröfum sínum til stuðnings vísaði hann til máldaga Möðrudalskirkju, eldri og
yngri vitnisburða, kaupbréfs núverandi eiganda, áreið frá 1871 og hefðarhalds.
Dómsmenn töldu að ekki væri byggjandi á öðrum örnefnum sem málsaðilar
höfðu nefnt í merkjalínum sínum en Rúnasteini á Urðarhlíð, sem var fremsta
endimark, og enginn hafði mótmælt. Enda virtist þeim hann vera sem næst beinni
sjónhendingu við ysta hornmark á merkjalínunni milli Möðrudals og Bustarfells að
austan, sem sé ás á læk þeim er fellur undan Súlendum í Hölkná og hafi ekki verið
mótmælt af málsaðilum. Enginn ágreiningur var uppi um landamerki milli
Arnórsstaða og Víðirhóla né milli Arnórsstaða og Skjöldólfsstaða. Því lá einungis
fyrir dómnum að ákveða landamerki milli Möðrudals annars vegar og Víðirhóla og
Arnórsstaða hins vegar og þ.a.l. var nauðsynlegt að ákvarða ytra hornmarkið á
merkjalínunni, þ.e. hina svokölluðu Eyktarnípu.
Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að Eyktarnípa eða ytra hornmarkið væri
þverbrattur gnúpur, fremst og syðst á öxlum þeim er liggja inn og vestur af
Gestreiðarstöðum, vestanvert við kvísl þá er fellur úr Sænautavatni út, skammt frá
gnúpnum að austan. Ástæður þessarar staðsetningar voru nokkrar. Í fyrsta lagi var
nálægð gnúpsins við sjónhendingalínu milli Rúnasteins á Urðarhlíð að innan og
lækjaróssins, sem fellur undan Súlendum í Hölkná á Möðrudalsvegi, að utan. Að
sjónhendingslína dregin frá Skjaldklofa yfir Lönguhlíðarlækjarós, þ.e. óátalin
landamerki milli Skjöldólfsstaða og Arnórsstaða, lendir í gnúpnum. Í þriðja lagi var
gnúpurinn í nónstað (eyktarstað) frá Gestreiðarstöðum eftir venjulegum eyktamörkum
á Austurlandi. Í fjórða lagi voru landamörk á þessu svæði víðast eftir sjónhendingu
enda um miklar vegalengdir að ræða. Því virtist líklegt að sömu reglu hefði verið fylgt
áður fyrr í þessum öræfageimi. Loks sögðu þeir að þetta væri eina kennileitið á
umræddu svæði sem gnúpslag væri á.
Í máli dómsmanna kom einnig fram að þeir töldu sig ekki hafa fundið
Arnórsstaðasel með neinni vissu. 237
Dómsmenn tóku ekki undir skoðanir varnaraðila um að máldagar Arnórsstaða
og Hákonarstaða væru heimildarlausir og að eigandi Möðrudals hefði náð hefðarhaldi
á deilulandinu vegna tuttugu ára notkunar. Þeir álitu Arnórsstaðamáldagann gott og
gilt heimildarskjal og þó að gallar væru á formi Hákonarstaðamáldaga nægði það ekki
til þess að hrinda honum enda hefðu engar sannanir komið fram sem sýndu að hann
væri rangur eða tortryggilegur.
Loks var kveðinn upp svohljóðandi dómur í málinu:
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Landamerki millum Möðrudals á Fjalli annarsvegar og Víðirhóla í
Jökuldalsheiði og Arnórsstaða á Jökuldal hinsvegar eru þessi: sjónhending úr
Rúnasteini, er stendur á svo nefndri Urðarhlíð, inn og vestur frá Sænautaseli,
og í Eyktargnýpu, þverbrattan gnúp, er stendur fremst og syðst á öxlum þeim,
er liggja inn og vestur frá Gestreiðarstöðum, vestanvert við kvísl þá, er fellur
úr Sænautavatni út, skammt frá gnúpum að austan. 238

Þessum dómi var þinglýst 20. júní 1893 á manntalsþingi á Skjöldólfsstöðum. 239
Málinu var vísað til Landsyfirréttar árið 1891 en vísað frá vegna dráttar á
áfrýjunarstefnu. 240
Aukaréttur var settur að Fossvöllum 15. september 1884 af sýslumanninum,
Einari Thorlaciusi. Þá var tekið fyrir málið Methúsalem Einarsson á Bustarfelli (vegna
Brunahvamms) gegn Stefáni Einarssyni bónda í Möðrudal út af ágreiningi áhrærandi
landamerki. Í dóm voru valdir Jón Methúsalemsson á Brú, Jónas Eiríksson á
Eiríksstöðum, Þorvarður Kjerúlf, læknir á Ormarsstöðum, og Sæbjörn Egilsson á
Hrafnkelsstöðum. Sökum þess hversu langt var liðið sumars og hve langt í burtu
landið sem skoða átti lá uppi á Jökuldalsheiði var áreiðinni frestað til næsta sumars og
ákveðið að merkjagangan skyldi fara fram í lok júlí eða byrjun ágúst.241
Aukaréttur í málinu var ekki settur fyrr en 17. september 1885 að
Hákonarstöðum á Jökuldal. Þar var m.a. tilkynnt að Jón Sigurðsson á Gautlöndum
myndi mæta fyrir hönd Stefáns í Möðrudal. Því næst var rétti frestað til morguns. 242
Á manntalsþingi að Fossvöllum 7. júlí 1888 tók Bjarni Jónsson í Víðidal sæti
Jóns Methúsalemssonar frá Brú í landamerkjamáli Bustarfells (Brunahvamms) gegn
Möðrudal. Ákveðið var að réttað skyldi í málinu 17. júlí næstkomandi á
Gestreiðarstöðum. 243
Einar sýslumaður Thorlacius setti aukarétt á Gestreiðarstöðum 17. júlí eins og
boðað hafði verið. Sýslumaður spurði aðila hvort þeir gerðu kröfu um að ný áreið færi
fram þar sem að nýr dómsmaður hafði verið skipaður í málið. Ekki reyndist þörf á
því.
Umboðsmaður sækjanda lagði nokkur skjöl inn fyrir réttinn og að auki var
lögð fram sáttargjörð þar sem Jón Jónsson, hreppstjóri á Skjöldólfsstöðum, gerði
tilkall til þess lands sem ágreiningurinn stóð um. Að því búnu lagði umboðsmaður
sækjanda málið í dóm. 244
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Vegna forfalla í merkjadóminum var Guðmundur Snorrason í Fossgerði
skipaður í hann 12. september 1892. 245
Hinn 13. september 1892 var aukaréttur settur að Bustarfelli og loks kveðinn
upp dómur í landamerkjamáli því sem Methúsalem Einarsson, eigandi Bustarfells,
hafði höfðað gegn Stefáni Einarssyni í Möðrudal. Dómsmenn töldu lítið hægt að
byggja á þeim skjölum sem framlögð höfðu verið fyrir réttinn því að bæði væru þau fá
og höfðu að þeirra mati ekki sönnunargildi að undanskildum útdrætti frá 29. júlí 1645
af máldaga Möðrudalskirkju úr tíð Stefáns biskups. Þeir yrðu því að mestu leyti að
byggja á eðlilegum landsháttum. Fram kom að ágreiningurinn um ofangreint
þrætuland milli Bustarfells og Möðrudals hefði staðið í nokkur ár án þess að hafa
verið leiddur til lykta. Árið 1888 hefðu landamerki Möðrudals annars vegar og
Arnórsstaða og Víðirhóla hins vegar verið ákvörðuð með dómi og hefðu staðið
óhögguð síðan. Landamerkin þar á milli hefðu verið ákvörðuð með eftirfarandi hætti
[...] eftir sjónhendingu úr Rúnasteini á Urðarhlíð og í Eyktargnípu. 246

Sú landamerkjalína sem stefnandinn krafðist að yrði látin ráða landamerkjum
milli Bustarfells og Möðrudals var í beinni áframhaldandi sjónhendingu frá
ofangreindum landamerkjum frá 1888. Þar sem merkjadómnum þótti ekki ástæða til
þess að hrófla við þeim voru takmörk Möðrudals og Bustarfells ákveðin á eftirfarandi
hátt:
[...] sjónhending úr ós lækjar þess, er fellur í Hólkná undan Súlendum á
Möðrudalsvegi, yfir austanvert Stóralækjarvatn í Eyktargnýpu, er stendur
fremst og syðst á öxlum þeim, er liggja inn og vestur frá Gestreiðarstöðum. 247

Þessum dómi var þinglýst á manntalsþingi í Vopnafirði 9. júlí 1894.
Ódagsett landamerkjabréf fyrir jörðina Möðrudal var þinglesið 25. júlí 1923:
Að sunnan úr Arnardalsárós við Jökulsá beint í þríhyrningsvatnstanga.
Að austan úr þríhyrningsvatnstanga í há-þríhyrning, þaðan út
þríhyrningsfjallgarð að gili vestur af Háfsvatnaöldu, þaðan út á móts við
Einbúa, þaðan austur í Eyktagnýpu.
Úr Eyktagnýpu í gróf þá er fellur í Hólkná, framanvert við Súlendur, þaðan
beint vestur á Þjóðfell.
Að norðan: Úr Þjóðfelli að upptökum Skarðsár í Langadal og niður með
Skarðsá ofan fyrir Sandfell, þangað sem Sandfellslind fellur í hana og þaðan
beint í fremsta höfða Lambafjalla og ræður Jökulsá að vestan.
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Ítök í annarra löndum:
Herðubreiðarlindum. 248

[...]

viðartekja

í

Grafarlöndum

og

Jón A. Stefánsson í Möðrudal skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af Eyjólfi Marteinssyni á Brú, Björgvini Guðnasyni á Grunnavatni, Guðjóni
Gíslasyni í Heiðarseli og eigendum Gestreiðarstaða- og Kinnarlanda þeim
Methúsalem Einarssyni og Methúsalem Methúsalemssyni. Einnig skrifuðu undir
eigendur Víðidals, þau Sigurður Kristjánsson, Halldóra Sigurðardóttir og Kjartan
Kristjánsson, Sigurður Haraldsson fyrir hönd eigenda Rangárlóns og Einar
Friðriksson og Jón Einarsson fyrir Reykjahlíð.
Samkvæmt jarðamatinu 1804 er dýrleiki Möðrudals óljós. Jörðin er í
sjálfseignarábúð. Þar má fá fimm tunnur af fjallagrösum eða íslenskum mosa sem
metnar eru á eitt hundrað og þrjátíu álnir. Á jörðinni fæst nægt melgresi í reiðinga
fyrir tíu hesta. 249
Kjólsstaðir eru hjáleiga Möðrudals samkvæmt jarðamatinu 1804. Þar má fá
tvær tunnur af fjallagrösum sem metnar eru á sextíu álnir. Á jörðinni fæst nægt
melgresi í reiðinga fyrir fimm hesta. Jörðin hefur sama útigang og Möðrudalur. 250
Jarðatal Johnsens segir Möðrudal með Víðidal og Kjólsstöðum seldan sem
Skálholtsjörð með konungsbréfi 15. maí 1793. 251
Samkvæmt jarðamatinu 1849 hefur Möðrudalur afbýlin Gestreiðarstaði og
Fögrukinn. Þar kemur einnig fram að jörðin eigi „afrétt“ til eigin nota og miklar en
langsóttar útengjar. Landið er mikið en blásið og verður fyrir sandfoki. Á öðrum stað í
jarðamatinu stendur:
Vídirdalur afbýli frá Mödrudal talid 4 hndr. [...] eingjar nokkrar, enn votar og
lángsóktar; [...] landid blásid og sandorpid. 252

Ný jarðabók 1861 telur Gestreiðarstaði, Fögrukinn og Víðidal afbýli frá
Möðrudal. 253
Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 kemur fram að jörðin
Möðrudalur hafi mikinn heyskap í Mellöndum. Í kaflanum um jörðina kemur líka
fram að hún hafi nægilegt og gott upprekstrarland fyrir afréttarfé ábúanda Möðrudals.
Meðal kosta er sérlega góður útigangur fyrir hross á vetrum. Þar stendur einnig að
landamerki milli Möðrudals annars vegar og Víðirhóla og Arnórsstaða hins vegar séu
skráð í landamerkjabók Norður-Múlasýslu og að þeim hafi verið þinglýst 20. júní
1893. Þar er vísað til þinglesinna landamerkja móti Víðirhólum og Arnórsstöðum árið

248

Skjal nr. 2 (31) a-b.
Skjal nr. 2 (207) a-b.
250
Skjal nr. 2 (207) a-b.
251
Skjal nr. 4 (1).
252
Skjal nr. 2 (147) a-b.
253
Skjal nr. 4 (2).
249

323
323
1893 og Bustarfelli í Vopnafirði árið 1894. Einnig kemur fram að ábúandi segir engan
landamerkjaágreining vera til staðar. 254
5.14.

Ármótasel

Við mat á eignarréttarlegri stöðu Ármótasels skiptir máli að skoða tengsl Ármótasels
við Arnórsstaði þó að sú jörð sé ekki á ágreiningssvæði. Verður því fyrst fjallað um
Arnórsstaði en síðan Ármótasel.
5.14.1. Arnórsstaðir
Mörkum Arnórsstaða er svo lýst í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
Landamörk eru við Skjöldólfsstaði að norðan (sjá þar) síðan við Möðrudal og
Eyktagnípu suður í Sænautafell, um Rangárlón, Þrívörðuháls, Botnahraun,
Lönguhlíð og Kiðufell í Hnúksárupptök við Hnúksvatn og eftir það með ánni
niður í Jöklu. 255

Ármótasel var upphaflega sel frá Arnórsstöðum. 256 Einnig var Hlíðarendi í
landi Arnórsstaða, austan undir Skollagrenisási, í byggð 1850–1872. 257
Landamerkjum Arnórsstaða er lýst svo í máldaga Hofteigskirkju frá 1454 en
Arnórsstaðir voru eign kirkjunnar þar:
... Jtem alla Arnorstada iörd. mille þessara vmmerkia. fra hnuksaa. oc j Gilsá.
oc vr siöunda Gylsárbug. oc i Skialldklofa. og so j ósinn. sem lönguhlijdar
lækur kemur i önnur vötn. oc so i Eyktarnipa. oc þadan til vötnum hallar. oc
framm i Sandvpsernar fyrer nordan Arnorzstada sel. oc so i lönguhlijdar enda.
allt hnvkzvatn j hnuksaa og so j Jokulsá. 258

Á manntalsþingi við trébrúna 24. maí 1773 var lesin upp lögfesta
staðarhaldarans að Hofteigi, séra Guðmundar Ingimundarsonar, fyrir
Hofteigsbeneficio en því tilheyrandi var kirkjujörðin Arnórsstaðir. Innihalds téðrar
lögfestu er ekki getið en að afloknum upplestri var hún árituð af sýslumanni og afhent
séra Guðmundi á ný. 259
Hinn 20. maí 1840 á manntalsþingi að Fossvöllum var lesin upp lögfesta fyrir
Arnórsstaðalandi. Innihald hennar er ekki tíundað. 260
Í vísitasíu Hofteigskirkju frá 8. september 1840 kemur fram að
sóknarpresturinn hafi þá um sumarið lögfest Arnórsstaðaland norðan og austan
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Jökulsár eftir löggildum máldögum og lögfestan hafi verið lesin og árituð á
manntalsþingi á Fossvöllum. 261
Frá 8. maí 1844 er varðveitt lögfesta fyrir Hákonarstöðum. Í henni er minnst á
Arnórsstaðasel. 262 Nánar er fjallað um lögfestuna í kaflanum um Hákonarstaði.
Fram kemur í skýrslu Hofteigsprests frá 23. maí 1844 um eignir prestakallsins
að landamerkjum kirkjujarðarinnar Arnórsstaða hafi tvisvar verið þinglýst, nefnilega
1839 og 1840. 263
Hinn 7. september 1844 var réttað í máli vegna nýbýlisins á Háreksstöðum:
Vitnin, sex að tölu, höfðu öll dvalið langdvölum á Jökuldal. Hvar Arnórsstaðaland
tæki við móti Skjöldólfsstöðum voru svörin óljós: Tvö virðast miða mörkin við beina
stefnu frá Háreksstaðahálsi, uns Arnórsstaðamörk tækju við, þriðji benti á
Hofteigsmáldaga frá 1454. Fjórði sagði þau frá Háreksstaðahálsi. Sá fyrsti sagði þau
þá þaðan sem Lönguhlíðarlækur kæmi í önnur vötn (Lönguhlíðarlækur væri lækur
sem félli fyrir austan Lönguhlíðarenda og svo út norður), þaðan í Skjaldklofa, svo að
sjöunda Gilsárbug við Gilsá og síðan áin í Jökulsá. Annar nefndi Eyktargnípu, sem
hann vissi ekki með vissu hvar væri og þaðan í austur í Lönguhlíðarlæk, þriðji var
nokkurn veginn samhljóða þeim fyrsta en um merki úr Lönguhlíðarlæk í Skjaldklofa
og áfram bar þeim öllum nær saman um. 264
Halldór Stefánsson segir Hlíðarenda í Arnórsstaðalandi hafa byggst líklega rétt
eftir 1850. Þar var búið til ársins 1872. 265
Útbúin var lýsing fyrir Arnórsstaði vegna fyrirhugaðrar sölu 4. júlí 1915. Þar
stendur:
... Að Arnórsstaðalandi liggja þessar jarðir: Að vestan Hákonarstaðir,
Víðirhólar, Veturhús og Rangalón; að norðan Möðrudalur; að austan
Háreksstaðir og Skjöldólfsstaðir. 266

Í lýsingunni kemur einnig fram að jörðin hafi heiðarengjar.
Hinn 10. september 1918 seldi ríkið Þorkatli Jónssyni ábýlisjörð hans
Arnórsstaði þ.m.t. Arnórsstaðapart í Merkislandi. Í kaupsamningnum kemur fram að
undanskilin sölunni séu námar sem fundist hafa í jörðinni eða kunna að finnast þar,
svo og vatnsafl og notkunarstaða þess. 267
Hinn 24. október 1921 var útbúið landamerkjabréf fyrir jörðina Arnórsstaði.
Það var þinglesið 27. júlí 1922:
Að austan ræður Gilsá frá ós þar til Víðirdalsá fellur í hana.
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Að norðan ræður Víðirdalsá vestur gegnt Hlíðarenda fremri.
Að vestan ræður Hnúksá frá Jökuldalsá að Hnúksvatni, þaðan beint í
Kiðufellsöxl sunnan við Kiðuhamar, þaðan í Víðirdalsá gegnt Hlíðarenda
fremri. 268
Þorkell Jónsson á Arnórsstöðum skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af Stefáni Benediktssyni í Merki (vegna Ármótasels), Pétri
Kristjánssyni á Hákonarstöðum og Eiríki Sigfússyni á Skjöldólfsstöðum.

Þegar þetta bréf er borið saman við merkjalýsinguna frá 1454 og
landamerkjalýsingu Ármótasels árið 1921 verður ekki annað séð en Ármótasel sé
komið undan Arnórsstöðum.
Samkvæmt jarðamatinu 1804 eru Arnórsstaðir kirkjujörð frá Hofteigi. Jörðin
gefur átta tunnur af fjallagrösum sem metnar eru á tvö hundruð og hún hefur skóg.
Arnórsstaðir hafa sama útigang og Hákonarstaðir. 269
Samkvæmt jarðamatinu 1849 eiga Arnórsstaðir „afrétt“ til eigin nota. Þar
stendur einnig að jörðin láni útbeit á vetrum og heimaengjar hennar séu lélegar en
annar útheyskapur langsóttur. 270
Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 stendur að silungsveiði megi
stunda í vötnum norður í Jökuldalsheiði en muni ekki vera nein arðvænleg atvinna. Í
matinu kemur einnig fram að jörðin eigi upprekstrarland sem gefi af sér í árstekjur ca.
12 krónur. 271
5.14.2. Ármótasel
Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja um Ármótasel:
Býlið er í Jökuldalsheiði og kallaðist Ármót í daglegu tali á Jökuldal. Það var
upprunalega sel frá Arnórsstöðum. Býlið byggðist fyrst um 1853 [...] Á er
ekki getið í jarðabókum fyrr en Fasteignabók 1932. Þá er það í bændaeign og
sjálfsábúð. Síðar varð það eign Jökuldalshrepps, um 1940, er síðasti
ábúandinn gaf hreppnum jörðina [...]
Á er í Gilsárkvosinni skammt ofan við Arnórsstaðamúla, þar sem koma
saman Víðidalsá úr suðri, Gilsá úr norðri og á milli þeirra lækur úr
Grunnavatni (nyrðra). 272

Ármótasel byggðist árið 1853 úr Arnórsstaðalandi að sögn Halldórs
Stefánssonar. Þar var búið til öskufalls 1875, síðan 1878–1879, 1881–1904, 1905–
1909, 1918–1943. 273
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Býlisins er ekki getið í fasteignamati 1916–1918 en þá var það í eyði. Ekkert
er á það minnst í lýsingu Arnórsstaða í sama fasteignamati.
Landamerkjabréf fyrir jörðina Ármótasel var útbúið 24. október 1921. Því var
þinglýst þann 27. júlí 1922:
Að austan ræður Gilsá frá ármótum í níunda Gilsárbug, gegnt
Skjaldklofahorni fremra, þaðan beint í Skjaldklofahorn fremra, þaðan beint í
Eyktargnýpu.
Að norðan úr Eyktargnýpu í Arnórsstaðasel.
Að vestan úr Arnórsstaðaseli í Bjallkollu, þaðan beint í Botnahraun, þaðan í
Lönguhlíðarenda fremri, þaðan í Víðidalsá gegnt öxlum sunnan við
Kiðuhamar.
Að sunnan ræður Víðidalsá. 274

Bréfið var samþykkt af Þorkatli Jónssyni á Arnórsstöðum, Stefáni
Benediktssyni í Merki (vegna Ármótasels), Pétri Kristjánssyni á Hákonarstöðum og
Eiríki Sigfússyni á Skjöldólfsstöðum.
Stefán Benediktsson í Merki seldi Ármótasel samkvæmt kaupsamningi 12.
maí 1925. Þar er vísað til nýjustu landamerkjaskrár. Ekki kemur fram hvernig jörðin
komst í eigu Stefáns. 275
Í fasteignamati 1930–1932 er annar eigandi að Ármótaseli en Arnórsstöðum.
Þá er „afrétt“ sögð í landi jarðarinnar. 276
Heimildir benda til þess að búseta hafi verið á Ármótaseli frá árinu 1853 þar til
jörðin fór í eyði árið 1943. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir að
Ármótaseli var skipt út úr landi Arnórsstaða hefur jörðin framselst með hefðbundnum
hætti og verið veðsett.
5.15.

Rangárlón

Við mat á eignarréttarlegri stöðu Rangárlóns skiptir máli að skoða tengsl Rangárlóns
við Hákonarstaði sem ekki eru á ágreiningssvæði. Sama máli gegnir um Sænautasel,
Veturhús og Víðirhóla. Hér verður því fyrst fjallað um Hákonarstaði.
5.15.1. Hákonarstaðir
Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja um Hákonarstaði:
Heiðarbýli í Hákonarstaðalandi voru Víðihólar, Veturhús, Sænautasel og horn
(bæjarstæðið) af Rangárlóni, en niðri á dal Langagerði og Heimasel, nú
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Breiðilækur. Auk þess Flatasel, þar sem nú er Grund. Tvenn beitarhús voru í
heiði, og á heiðarbýlastöðvunum sel og beitarhús, áður en þær byggðust. 277

Hákonarstaðir eru að sögn Landnámu landnámsjörð Hákonar þess sem nam
Jökuldal allan fyrir vestan Jökulsá og ofan Teigará. 278
Í máldaga Möðrudalskirkju frá 1493 er minnst á að Hákonarstaðir tilheyri
þeirri kirkjusókn. 279
Í Þjóðskjalasafni er til eftirrit af svonefndum Hákonarstaðamáldaga sem á að
vera vísitasía Brynjólfs Sveinssonar vottuð í Skálholti 14. júní 1663:
Heilög Marju kyrkja á Hákonarstöðum á allt heimaland sextán hundruð með
öllum hjáleigum hvar til liggja Víðirhólar 8 hundruð. Brandur Ásbjarnarson
gaf kyrkjunni land allt í Geyrbjarnar-Oddum suður af Herðubreið. Ýtem Hval
og allan reka um Múlahöfn fyrir ofan 4 álnir um miðjan dríl til lands enda.
Staðurinn á land allt: Úr Jökulsá og í stein þann, er stendur í Þrandargili so
beint í fjall upp í Þrísteina so í Langöxl. so í Víðirár ós. So í Búsku tanga
fremri. so á Digranes við Ánsvatn. so í Skotmannslæk. Og so í Stein, sem
stendur ynnann til á Urðarhlíð með áklöppuðum Rúnum þaðan sjónhending í
lækinn fyrir vestan Arnórstaðasel. so í Refaklett. so í Launguhlíðarenda
fremri so ynnan til á hæðir fyrir sunnan kyðu hamar so niður með Hnjúksá.
Víðirhólar eiga land allt fyrir norðan víðirá, hvar til liggur Sænautasel, með
áður greindum landamerkjum, ýtem: Veiði í Ánsvatni og Sænautavatni, sem
sé er heima er á Staðnum.
Þessi máldagi, er að nokkru byggður á Gísla biskups máldaga-skjölum hver
hann segjir samhljóða Vilkinsmáldaga Rituðum 1397 að öllu það kyrkjunnar
eignum viðvíkur. 280

Undir skrifuðu Jón Halldórsson, Gísli Sigurðsson, Hákon Ormsson, Jón
Sigurðsson, Bjarni Eiríksson og Finnur Jónsson.
Textinn hér að framan er fenginn úr eftirriti máldaga Hákonarstaðakirkju,
vottaður af G. Gíslasyni. Það gerðu líka Einar Thorlacius sýslumaður og Skapti
Jósefsson ritstjóri 16. september 1893. Eftirrit máldagans og vottun hans voru lesin
upp á manntalsþingi 8. júní 1895 og færð í landamerkjabók sem landamerkjaskjal
fyrir Hákonarstaði og Víðirhóla. 281
Þessi „máldagi“ er harla tortryggilegur. Brynjólfur Sveinsson vísiteraði ekki á
Hákonarstöðum enda engin kirkja þar og raunar kemur fram í vísitasíubók Brynjólfs
fyrir Austfirðingafjórðung að Hákonarstaðir áttu á þessum tíma kirkjusókn að
Möðrudal. Ekki verður heldur séð að Brynjólfur geti Hákonarstaða í bréfabókum
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sínum. Loks skal á það bent að hvorki Gíslamáldagi né Vilchinsmáldagi nefna
Hákonarstaðakirkju.
Hinn 11. maí 1837 á manntalsþingi að Fossvöllum var lesin upp lögfesta sem
dagsett var samdægurs fyrir jörðinni Hákonarstöðum. Innihalds lögfestunnar er ekki
getið en fram kemur að enginn hafði neitt á móti henni að mæla. 282
Lögfesta fyrir jörðinni Hákonarstöðum var útbúin 8. maí 1844:
Eg Petur Petursson lögfesti Jördina Hákonarstadi med allri sinni Landeign
Tödr Eingiar og Skóga, Holt og Haga, Vötn og Veidistadi og allar
Landsnytiar þær er þvi Landi éga ad fylgia til Ummerkia þeirra er adrir menn
eiga i móti mér bædi ad Ordfullu og Lögmáli réttu, og eru Jardarinnar
Landamerki ad sunnanverdu úr Jökulsá i Stein þann sem stendr í Þrándargili
svo beint á Fiall upp i Þrísteina svo i Vidirarós so i Digranes so i
Skolladalslæk so i Stein innan til á Urdarhlíd med Rúnum; Þadan
Siónhending i Lækin fyrir vestan Arnórs stadasel so i Refaklett, so i
Launguhlídarenda fremri so innan til á Hædir fyrir sunnan Kiduhamar so nidr
med Hnúksá i Jökulsá, fyrirbíd eg hvörium manni hédan af i ad vinna edr sér
ad nytia ádr téd Land nema mitt sé lof edr leifi til ad Vitni þeirra hér
undirskrifudu manna. 283

Lögfestan var þinglesin 11. maí sama ár.
Hinn 2. júní 1886 var útbúið landamerkjabréf fyrir jörðina Hákonarstaði. Það
var þinglesið 7. júní sama ár:
Landamerkjaskýrsla fyrir Hákonarstöðum.
Á milli Grundar og Hákonarstaða eru (landamerki) þannig: úr Jökulsá í
Sætisstein, svo í kollóttan mel framan til á Hvamma brekkum, þaðan beint á
fjall upp í Krókmela-enda fremri, svo í háan mel undir Búðarhálsi norður af
Illavatnsenda ytri, svo þvert yfir Búðarhálsinn í vörðu, sem stendur norðan á
honum, svo beina línu út með 5 - fimm - vörðum sem standa í stefnu að
Víðirdalsá, suður af Víðirhóla bænum, svo út með ánni í vörðu á melkambi
við ána, svo á hæðir sunnan við Kiðuhamar, svo niður með Hnúksá í Jökulsá.
Enn fremur eiga Hákonarstaðir, Grund og Víðirhólar, að tiltölu eftir dýrleika
hverrar jarðar, hval og allan reka um Múlahöfn fyrir ofan fjórar álnir um
miðjan Drit til Landsenda, og einnig land allt í Geirbjarnaroddum suður af
Herðubreið. 284

Sveinn Magnússon, eigandi Hákonarstaða, skrifaði undir bréfið. Eigandi
Víðirhóla, Kristján Jón Sigurðsson, var því einnig samþykkur, svo og Bjarni
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Rustikusson, eigandi Grundar, en að sögn Stefáns Halldórssonar, prests í Hofteigi,
handsalaði hann samþykki sitt 2. júní 1886.
Í kjölfar deilna sín á milli um landamerki Hákonarstaða og Grundar annars
vegar og Eiríksstaða hins vegar ákváðu eigendur þessara jarða 285 að óska eftir að fram
færi áreiðargjörð á hin umdeildu landamerki. Hún fór fram 8. júlí 1897 og var
niðurstaða skoðunarmannanna eftirfarandi:
Úr Jökulsá í stein þann hinn stóra er stendur í Þrándargili fyrir utan Illuskriðu,
en svo nefnist skriðuhvammur sá, sem er utan við Skriðuhöfða; úr
Þrándargilssteini í Þrísteina, en þeir steinar standa austan í holti skammt fyrir
framan og neðan Sjónarhól, þeir eru þrír, einn langstærztur, merktur með
rúnastafnum „M“ [ekki er hægt að endurgera rúnatáknið], hinir töluvert
minni, og þó báðir miklu stærri en aðrir steinar á því holti. Frá þrísteinum
ræður svo bein stefna yfir Lönguöx<l>, sem nú nefnist Búðarháls utan við
Búðarvatns enda ytri, og í Víðirárós (Víðirdalsárós) þar sem hún fellur úr
stöðuvatninu Gripdeild. 286

Undir áreiðargjörðina skrifuðu Eggert Briem, Jón Jónsson, Magnús Bl.
Jónsson, Gunnar Gunnarsson og Jón Bergsson. Eggert Briem staðfesti rétt eftirrit.
Landamerkjabréf fyrir Hákonarstaði var útbúið 24. október 1921 og þinglesið
27. júlí 1922:
Að austan ræður Hnúksá að upptökum sínum við Hnúksvatn, þaðan á Axlir
sunnan við Kiðuhamar, þaðan í Víðirdalsá gegnt Lönguhlíðarenda fremri.
Að norðan ræður Víðirdalsá að Eiríksstaðavegi suður af Víðirhólum.
Að vestan úr Merkissteini við Jökulsá beina línu í vörðu á melnum sunnan við
Blesaflóa, þaðan á mel utan við Illavatn, þaðan í Búðarháls og að
Eiríksstaðavegi. 287

Pétur Kristjánsson á Hákonarstöðum skrifaði undir bréfið. Það gerðu einnig
Þorkell Jónsson á Arnórsstöðum og Eiríkur Sæmundsson, eigandi Grundar.
Hákonarstaðir, sem metnir eru á sextán hundruð, eru í sjálfseignarábúð
samkvæmt jarðamatinu 1804. Jörðin gefur átta tunnur af íslenskum mosa
(fjallagrösum) sem metnar eru á tvö hundruð. Þar er líka silungsveiði sem metin er á
eitt hundrað og jörðin hefur skóg. 288
Samkvæmt jarðamatinu 1849 eiga Hákonarstaðir afbýlin Sænautasel og
Veturhús. Þar stendur einnig að jörðin hafi mikinn en víðfenginn útheyskap. 289 Ný
jarðabók 1861 getur tveggja hjáleigna frá Hákonarstöðum, Sænautasels og Veturhúsa.
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Er hið sameiginlega mat, 39,5 hundruð, hið næsthæsta í hreppnum, næst á eftir
Sleðbrjóti með hjáleigunum Másseli og Sleðbrjótsseli. 290
Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 kemur fram að samkvæmt
jarðamatinu frá 1861 sé dýrleiki Hákonarstaða ásamt hjáleigunum Sænautaseli og
Veturhúsum og eyðibýlinu Víðirhólum 39 hundruð. Þá eru Hákonarstaðir sagðir hafa
nægilegt upprekstrarland fyrir afréttarfé ábúanda. Einnig segir að eyðibýlið Víðirhólar
verði metið með aðaljörðinni Hákonarstöðum. 291
5.15.2. Rangárlón
Eftirfarandi er í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
R <Rangárlón> er nú í daglegu tali kallað Rangalón, en eldri heimildir vitna
með hinu nafninu [...]
Býlið stóð á norðurbakka Sænautavatns, í þjóðleið milli Möðrudals og
Skjöldólfsstaða. [Vitnað er í fasteignamat 1918 um kosti og ókosti. Síðan
segir:] Því má bæta við, að engjar voru aðallega í flóum í Háfsvatnsdæld
(Lónakílsdal), og er þaðan langur heybandsvegur sem sjá má á korti. 292

Rangárlón byggðist árið 1844. Segir Halldór Stefánsson landið þá hafa talist til
Möðrudalslands. Var það í byggð, með nokkrum hléum á 20. öld, til ársins 1923. 293
Landneminn á Rangárlóni, Pétur Guðmundsson, mun hafa verið einn þeirra
átta nýbyggjara á „Skjöldólfsstaðaheiði“ sem sóttu um það til Norður- og
Austuramtsins árið 1849,að þeim yrði útmælt land til nýbýla sem þeir höfðu tekið
upp. 294 Sjá nánari umfjöllun undir Háreksstöðum.
Bjarni Rustikusson segir í vitnisburði 3. maí 1884, í málinu milli Möðrudals
annars vegar og Arnórsstaða og Víðirhóla hins vegar, að við byggingu Rangárlóns
hafi komið upp ágreiningur milli Möðrudalsmanna og Péturs Péturssonar á
Hákonarstöðum og Jónatans Péturssonar um landið. Hefði að sögn Jónatans samist
um að Möðrudalur ætti í Rúnastein og þaðan í Gestreiðarstaðakvísl og að
Rangárlónsbærinn mætti standa móti því að Möðrudalsmenn gyldu Pétri Péturssyni
þriðjung af landskuldinni eftir að Pétur Guðmundsson færi frá Rangárlóni.295
Í deilumáli sem kviknaði milli Möðrudals annars vegar og Arnórsstaða og
Víðirhóla hins vegar á 9. áratug 19. aldar kemur Rangárlón við sögu. Þar bar Stefán
Stefánsson í Sænautaseli að Rangárlón stæði í Hákonarstaðalandi og Arnórsstaðasel
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stæði í hálsinum út og norður frá Rangárlónsbænum.296 Nánar er sagt frá þessu máli í
kaflanum um Möðrudal.
Landamerki jarðarinnar Rangárlóns voru skráð 6. júní 1894 og þinglesin sama
dag:
Af Sænautafelli þar sem það er hæðst út í stórt gil vestan við Arnórsstaðasel;
þaðan beina línu austur í Bjallkollu, sjerstakan melhól sem er í beinni línu frá
þessu gili í Botnahraun, eða Refaklett, sem Hákonarstaðamáldagi vísar til;
svo beina línu úr Bjallkollu í Sænautavatn sunnan við kvísl þá, er fellur úr því
austan við Rángárlónsbæinn, og svo vestur yfir vatnið í Sænautafellið þar sem
það er hæðst. 297

Undir landamerkjabréfið skrifuðu Kristján Jón Sigurðsson og Einar Þórðarson,
forráðamaður Hofteigskirkju (væntanlega vegna kirkjujarðarinnar Arnórsstaða).
Annað landamerkjabréf fyrir Rangárlón var útbúið 23. október 1921 og
þinglesið 27. júlí 1922:
a) Landamerki milli Rangalóns og Möðrudals eru úr Rúnasteini á Urðarhlíð,
sem liggur á milli Sænautasels og Grunnavatns beina línu í norðvestur í
Klettagil það í fjallgarðinum, sem stenst á við Háfsvatnaölduendann ytri,
síðan úr nefndu gili út fjallgarðinn út á móts við Einbúa og þaðan beint
austur í há-Eyktagnýpu.
b) Milli Rangalóns og Ármótasels, eru merkin beint úr [hér er strikað yfir
orð sem virðist vera Arnórsstaðasel] Eyktagnýpu í Arnórsstaðasel.
c) Á milli Rangalóns og Hákonarstaða eru merkin beint úr Arnórsstaðaseli í
Marköldu í Sænautafelli.
d) Milli Rangalóns og Sænautasels eru merkin beint úr Marköldu í
Rúnastein. 298

Sigurður Haraldsson skrifaði undir bréfið. Það var samþykkt af Stefáni
Benediktssyni í Merki (vegna Ármótasels), Guðmundi Guðmundssyni í Sænautaseli,
Pétri Kristjánssyni á Hákonarstöðum, Björgvini Guðnasyni á Grunnavatni og Jóni A.
Stefánssyni í Möðrudal.
Degi síðar, nánar tiltekið 24. október 1921, var skrifað undir nýtt
landamerkjabréf fyrir jörðina og því þinglýst 27. júlí 1922:
Að austan úr Bjallkollu í Arnórsstaðasel.
Að norðan úr Arnórsstaðaseli beint í Marköldu á Sænautafelli.
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Að vestan úr Marköldu beint í Kvíslarós, þaðan beint í Bjallkollu. 299

Landamerkjalýsingin var samþykkt af Stefáni Benediktssyni í Merki, Pétri
Kristjánssyni á Hákonarstöðum, Sigurði Haraldssyni í Möðrudal og Guðmundi
Guðmundssyni í Sænautaseli.
Rangárlón var selt í nokkrum hlutum árið 1940. Svo virðist sem fyrrverandi
húsfreyja á Hákonarstöðum selji 5/9 hluta en afkomendur fyrrum bónda í Möðrudal
4/9 hluta. Tekið er fram á afsölum þeirra sem selja 4/9 að seljendur hafi ekki
þinglesna eignarheimild og það gæti einnig komið fram á afsali
Hákonarstaðahúsfreyjunnar en bakhlið þess skjals hefur ekki verið lögð fram. 300
Samkvæmt jarðamatinu 1849 er Rangárlón nýbýli á Skjöldólfsstaðaheiðinni
og er þræta um þetta nýbýli milli bæjanna Hákonarstaða, Möðrudals og
Arnórsstaða. 301
Ný jarðabók 1861 segir Rangárlón sérstaka, sérmetna jörð. 302
Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 kemur fram að minnst sé á
jörðina Rangárlón í jarðamatinu 1861 en ekki í Jarðatali Johnsens. Í matinu stendur
einnig að jörðinni fylgi nægilegt og gott upprekstrarland. Þá var jörðin í eigu erfingja
Stefáns Einarssonar í Möðrudal og Péturs Kristjánssonar á Hákonarstöðum (sonar
Kristjáns Jóns Sigurðssonar í Víðirhólum sem skrifaði undir landamerkjabréf
Rangárlóns árið 1894). 303
Heimildir benda til þess að búseta hafi verið á Rangárlóni frá árinu 1844 þar til
jörðin fór í eyði árið 1924. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið veðsett.
5.16.

Sænautasel

Við mat á eignarréttarlegri stöðu Sænautasels skiptir máli að skoða tengsl þess við
Hákonarstaði sem ekki eru á ágreiningssvæði. Sjá umfjöllun um Hákonarstaði í kafla
5.15.1.
Eftirfarandi segir m.a. í Sveitum og jörðum í Múlaþingi um Sænautasel:
Bærinn stóð við suðurenda Sænautavatns á grösugum hólum, engjar nærtækar
í flóum inn með Urðarhlíð, lauf meðfram öldum og veiði í Sænautavatni. 304

Halldór Stefánsson segir Sænautasel í byggð árin 1843–1874 og 1880–1942. 305
Sænautasel er nefnt í svonefndum Hákonarstaðamáldaga sem vottaður var 14.
júní 1663 306 en er heldur tortryggilegur.
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Sænautasel er talið hjáleiga Hákonarstaða ásamt Veturhúsum í Nýrri jarðabók
1861, án sérstaks mats. Eftirtektarvert er hve mat Hákonarstaða hefur hækkað. Forna
matið var 16 hundruð, nýja matið er 39,5 hundruð og er ekki hærra á nokkurri jörð í
Jökuldals- og Hlíðarhreppi nema Sleðbrjóti með tveimur hjáleigum. 307
Sigurður Einarsson, stofnandi býlisins, mun hafa verið einn þeirra átta
nýbyggjara á „Skjöldólfsstaðaheiði“ sem sóttu um það til Norður- og Austuramtsins
1849 að þeim yrði útmælt land til nýbýla sem þeir höfðu tekið upp, sbr. eftirfarandi:
Pétur Havsteen sýslumaður skrifaði Grími Jónssyni amtmanni 24. mars 1849.
Þar segir hann að við embættistöku sína hafi þegar nokkrir nýbyggjarar verið búnir að
setja sig niður í Möðrudalsheiði, þ.e.a.s. í fjalllendi það sem lægi milli Möðrudals,
Vopnafjarðar og Jökuldals. Fjöldi nýbýla hafi aukist þar hratt á undanförnum árum og
séu þau nú um átta talsins. Fimm þeirra, þ.e. Sænautasel, Gestreiðarstaðir, Veturhús,
Hneflasel og Fagrakinn, séu reist í ómótmælanlegri landareign áður byggðra jarða.
Ábúendur þessara jarða greiði árlegt eftirgjald til eigenda þeirra en því sé ekki að
skipta varðandi Háreksstaði, Rangárlón og Mela. 308
Grímur amtmaður skrifaði Pétri sýslumanni 23. apríl 1849 þar sem hann segist
hafa fengið mánuðinn áður bréf frá átta mönnum sem kölluðu sig nýbyggjara í
Skjöldólfsstaðaheiði. Amtmaður nafngreinir menninna og voru þeir ábúendur þeirra
jarða sem sýslumaður nefndi í bréfi sínu 24. mars 1849. Áttmenningarnir fóru fram á
að amtmaður hlutaðist til um að þeim yrði útmælt land til þeirra nýbýla sem þeir
sögðust hafa upptekið. Eftir að hafa kynnt sér bréf sýslumanns bað Grímur amtmaður
hann að tilkynna áttmenningunum svohljóðandi svar sitt við bón þeirra:
Ad öll þessi svokölludu nýbýli séu uppbygd annadhvurt í efalausri landareign
annara jardeigenda ellegar í þrætuplátsum, sem fleyri vilja eigna sér,
Ad amtid þessvegna ekki géti álitid tilskipun 15da April 1776. ad eiga vid
þetta málefni,
Ad einginn þessara manna hafi præsterad þá skilmála sem nefnd tilskipun í §§
1 til 10 hefir fyrirlagt,
Ad amtid ekki géti sannfært sig um ad slíkir heidarbúar, sem ekki einasta vilja
vera fríir vid allar borgaralegar skyldur, heldur ödlast öll borgaraleg réttindi,
géti verid landinu til sannrar uppbyggingar og nota, og
Ad amtid þessvegna ekki álíti sig competent til ad gjöra radstöfun um
útmælíngu og útskiptíngu lands til þessara heidarbýla, hvarum vidkomendur
verda ad koma sér saman vid hlutadeigandi eignarmenn, edur þá sem gjöra
tilkall til eignanna. 309
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Hins vegar segir Einar Hjörleifsson í innleggi í Háreksstaðamáli árið 1844 að
Pétur Pétursson á Hákonarstöðum hafi byggt nýbýlið á Sænautaseli á sjálfs síns
kostnað. 310 Af einu innleggi Jóns Sölvasonar árið 1845 má ætla að Möðrudælingar
hafi óskað eftir stefnu út af byggingu Sænautasels. 311
Hinn 4. júní 1894 var samið landamerkjabréf fyrir jörðina Sænautasel. Það var
þinglesið tveimur dögum síðar:
Landamerki fyrir jörðinni Sænautaseli eru þessi að austan:
Botnahraun sem stendur á milli Hákonarstaða og Arnórsstaðalands; þaðan
beint í Bjallkollu, og þaðan beint í Kvíslarós sem fellur úr Sænautavatni,
sunnan við Rangárlón, og þaðan beint yfir vatnið og í upp Sænautafell á
Marköldu, og þaðan beint í Rúnastein, sem stendur á landamerkjum Brúar og
Möðrudals, og þaðan beint í Skotmannsvík (Skallavík) við Ánavatn, og þaðan
austur í mitt Ánavatn og beint í Botnalæk, og ræður svo Botnalækur í
Botnahraun. 312

Guðmundur Snorrason, Eiríkur Guðmundsson (á Brú) og Kristján Jón
Sigurðsson (fyrir Rangárlón) skráðu nöfn sín undir landamerkjabréfið.
Nýtt landamerkjabréf fyrir Sænautasel var útbúið 24. október 1921. Það var
þinglesið 27. júlí 1922:
Að austan úr Botnahrauni beint í Bjallkollu og þaðan beina línu í Kvíslarós,
er fellur úr Sænautavatni, sunnan við Rangalón, þaðan beint yfir vatnið, upp í
Sænautafell í Marköldu.
Að norðan úr Marköldu beint í Rúnastein.
Að vestan úr Rúnasteini beint í Skotmannsvík við Ánavatn og þaðan á mitt
Ánavatn.
Að sunnan úr miðju Ánavatni beint í Botnalæk og ræður svo Botnalækur í
Botnahraun. 313

Guðmundur Guðmundsson í Sænautaseli skrifaði undir landamerkjabréfið.
Það var samþykkt af Pétri Kristjánssyni á Hákonarstöðum (líklega vegna Veturhúsa
og e.t.v. vegna Rangárlóns og Hákonarstaða), Stefáni Benediktssyni í Merki (fyrir
Ármótasel), Björgvini Guðnasyni á Grunnavatni og Sigurði Haraldssyni í Möðrudal
(sennilega fyrir Rangárlón).
Í fasteignamati 1916–1918 segir að ábúandi hafi keypt jörðina árið 1915 fyrir
900 krónur. 314
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Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Sænautaseli frá
því að jarðarinnar er fyrst getið og þar til hún fór í eyði árið 1942. Í afsals- og
veðmálabókum kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst
með hefðbundnum hætti og verið veðsett.
5.17.

Veturhús

Við mat á eignarréttarlegri stöðu Veturhúsa skiptir máli að skoða tengsl þeirra við
Hákonarstaði sem ekki eru á ágreiningssvæði. Sjá umfjöllun um Hákonarstaði í kafla
5.15.1.
Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja eftirfarandi um tilurð Veturhúsa:
Bærinn var fyrst byggður, þar sem hét á Barði, og má vera, að þar hafi verið
fornt býli. Vegna uppblásturs var bærinn færður að Veturhúsatjörn skammt
vestur af Litla-Svalbarði. 315

Halldór Stefánsson segir Veturhús, sem þá kölluðust Barð, byggð 1847 í
Hákonarstaðaheiði. Þau fóru í eyði 1875, en byggðust 1899 (?) og stóð sú byggð með
einhverjum hléum til vors 1941. 316
Benjamín Þorgrímsson, landnemi á Veturhúsum, var einn þeirra átta
nýbyggjara á „Skjöldólfsstaðaheiði“ sem sóttu um það til Norður- og Austuramtsins
1849 að þeim yrði útmælt land til nýbýla sem þeir höfðu tekið upp.317 Nánar er fjallað
um þetta undir Háreksstöðum.
Landamerkjabréf fyrir Veturhús var útbúið 24. október 1921. Því var þinglýst
27. júlí 1922:
Að austan af Lönguhlíðarenda fremri í Botnahraun, þaðan ræður Botnalækur
inn í Ána-vatn, þaðan í Digranes.
Að vestan úr Digranesi í Buskntjarnarós, þaðan í Víðidalsárós.
Að sunnan úr Víðidalsárós út Svalbarðsháls í há-Stórasvalbarð, þaðan í
Lönguhlíðarenda fremri. 318

Landamerkjabréfið var samþykkt af Stefáni Benediktssyni í Merki
(væntanlega vegna Ármótasels), Pétri Kristjánssyni á Hákonarstöðum, Guðmundi
Guðmundssyni í Sænautaseli og Einari Eiríkssyni á Eiríksstöðum.
Sýslumaður Norður-Múlasýslu, f.h. dánarbús Önnu Einarsdóttur, seldi
Veturhús 29. júlí 1942 með samþykki dómsmálaráðuneytisins.319 Að öðru leyti verður
ekki séð hvernig Veturhús hafa gengið kaupum og sölum.
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Jarðamatið
1849
segir
Veturhús
afbýli
Hákonarstaða
ásamt
Sæneytaseli/Sænautaseli. 320
Veturhús eru talin hjáleiga Hákonarstaða ásamt Sænautaseli í Nýrri jarðabók
1861, án sérstaks mats. Eftirtektarvert er hve mat Hákonarstaða hefur hækkað. Forna
matið var 16 hundruð, nýja matið er 39,5 hundruð og er ekki hærra á nokkurri jörð í
Jökuldals- og Hlíðarhreppi nema Sleðbrjóti með tveimur hjáleigum. 321
Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 stendur að í jarðamatinu frá
1861 séu Veturhús talin hjáleiga frá Hákonarstöðum. Í matinu kemur einnig fram að
landamerki jarðarinnar séu ekki innfærð í landamerkjabók og engar skýrslur um þau
hafi borist fasteignamatsnefnd. Samkvæmt eiganda jarðarinnar er enginn ágreiningur
um landamerkin. Sumarhagar eru sagðir góðir fyrir allan búpening og talsverð
silungsveiði. 322
Heimildir benda til þess að búseta hafi verið á Veturhúsum, með hléum, frá
árinu 1899 og þar til jörðin fór í eyði árið 1941. Í afsals- og veðmálabókum kemur
fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðinni verið ráðstafað með
hefðbundnum hætti.
5.18.

Víðirhólar

Við mat á eignarréttarlegri stöðu Víðirhóla skiptir máli að skoða tengsl þeirra við
Hákonarstaði sem ekki eru á ágreiningssvæði. Sjá umfjöllun um Hákonarstaði í kafla
5.15.1.
Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja m.a. um Víðirhóla:
V eru sunnarlega í Víðidal vestan Víðidalsár. [...]
Á V tóku fyrst upp byggð 1847 Vigfús Jósepsson [...] og Rósa Jónsdóttir. 323

Víðirhóla er getið í svonefndum Hákonarstaðamáldaga sem á að vera vottaður
14. júní 1663. Samkvæmt honum eiga Víðirhólar að vera jörð sem liggi til
Hákonarstaða, átta hundruð að dýrleika, og eigi land allt fyrir norðan Víðiá, hvar til
liggi Sænautasel. 324 Eins og minnst hefur verið á við Hákonarstaði er „máldaginn“
heldur tortryggilegur.
Víðirhólar byggðust árið 1847 að sögn Halldórs Stefánssonar úr
Hákonarstaðalandi. Þar var búið til 1875 og aftur 1879–1905 en þá fór jörðin í eyði
vegna rýrnunar af uppblæstri og ágangi vikurs. 325
Á árunum 1884–1888 var deila um mörk milli Arnórsstaða og Víðirhóla
annars vegar og Möðrudals hins vegar. Er það rakið undir Möðrudal og vísast til þess.
320

Skjal nr. 2 (147).
Skjal nr. 4 (2).
322
Skjal nr. 2 (93).
323
Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. bls. 271.
324
Skjal nr. 2 (14).
325
Halldór Stefánsson: „Jökuldalsheiðin og byggðin þar“, bls. 190, 207–208, 225–226.
321

337
337
Hinn 24. október 1921 var útbúið landamerkjabréf fyrir Víðirhóla. Það var
þinglesið þann 27. júlí 1922:
Að austan úr Víðirdalsá gegnt Öxlum sunnan við Kiðuhamar í
Lönguhlíðarenda fremri.
Að norðan úr Lönguhlíðarenda fremri í há-Stórasvalbarð, þaðan inn
Svalbarðsháls í Gripdeild, þaðan í Víðirdalsárós.
Að vestan frá Búðarhálsi við Eiríksstaðaveg í Víðirdalsárós.
Að sunnan ræður Eiríksstaðavegur að Víðirdalsá, og Víðirdalsá eftir það. 326

Bréfið var samþykkt af Stefáni Benediktssyni í Merki (vegna Ármótasels),
Pétri Kristjánssyni á Hákonarstöðum (sem mun þá einnig hafa verið eigandi
Veturhúsa) og Einari Eiríkssyni á Eiríksstöðum.
Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 stendur eftirfarandi við
Hákonarstaði:
Meðan eyðibýlið Víðirhólar voru í byggingu, var landskuld greidd með Kr.
40,00: og árið 1912 var býlið virt til lántöku Kr. 500,00. - Fyrir 13 árum síðan
lagðist býlið í eyði og öll hús voru niðurrifin. Verður býli þetta því metið með
aðaljörðinni – Hákonarstöðum. 327

Í fasteignamatinu kemur einnig fram að jörðin hafi upprekstrarland og að hluti
útengja sé á heiðum.
Heimildir benda til þess að búseta hafi verið á Víðirhólum, með hléum, frá
árinu 1847 þar til jörðin fór í eyði árið 1905. Jörðina Víðirhóla er ekki að finna í
þinglýsingabókum.
5.19.

Brú

Sveitir og jarðir í Múlaþingi lýsa jörðinni Brú svo:
B er efsti bær á Jökuldal og jörðin talin önnur hin stærsta á landinu. Hún nær
suður til Brúarjökuls, vestur að Jökulsá á Fjöllum, norður að ósi Arnardalsár
og þaðan sjónhending að mestu sa. í Þverárvatn. Í Jökulsá á Brú koma mörk
við læk gegnt Arnarbæli og fylgja þaðan Jökulsá suður til jökla. [...] Áður
náði Brúarland mun lengra norður: Frá Skollavík við Ánavatn nokkurn
veginn beina stefnu á mitt Ferjufjall vestan Jökulsár á Fjöllum. Heiðarbýlin
Heiðarsel við Poll sunnan Ánavatns og Grunnavatn nokkru norðar voru seld
undan jörðinni snemma á þessari öld, og stórt svæði vestan fjallgarða hvarf til
Möðrudals, en ókunnugt hvenær og hvers vegna. 328
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Helstu hlunnindi í landi B eru: Silungsveiði í Þverár-, Þríhyrnings- og
Gæsavatni og Kreppulóni [...] vikurtaka var mikil um skeið (um 1940-60)
aðallega í Arnardal [...] hreindýr eru um allar trissur, og lengi voru
aðalstöðvar þeirra í Kringilsárrana, gæsa- og álftavarp víða. 329

Þess er getið í máldaga Möðrudalskirkju frá 1493 að Brú eigi kirkjusókn
þangað. 330
Brú er nefnd í sölubréfi frá 16. nóvember 1500. Þar er dýrleikinn sagður
tuttugu hundruð með öllum gögnum og gæðum jarðarinnar. 331 Þess má geta að í
kaupmálabréfi frá 1551 eru Skjöldólfsstaðir og Hjarðarhagi til samans þrjátíu hundruð
að dýrleika, þar af munu Skjöldólfsstaðir tuttugu hundruð. 332
Í vitnisburði um landamerki Möðrudals 1532 er talað um Brúarveg sem
landamerki en ekki er afgerandi hvort um merki móti Brú sé að ræða. 333
Ágreiningur um Brú kom fyrir dóm árið 1544 en þar er ekkert minnst á mörk
eða landstærð. 334
Páll Guðmundsson, prófastur í Norður-Múlasýslu, var boðaður til Möðrudals
13. júní 1774 af Vigfúsi Jónssyni, sýslumanni í Þingeyjarsýslu, auk fleiri manna til
þess að álíta og taka út ásamt prófastinum kirkju og bæjarhús stólsjarðarinnar
Möðrudals á Fjalli. Ástæðan var sú að Finnur biskup Jónsson var nýbúinn að veita
Vigfúsi sýslumanni umboð yfir Möðrudal og hálfum Grímsstöðum. Fyrrverandi
umboðsmaður, Þorvaldur Jónsson, var að skilja við umboðið og því þurfti úttekt að
fara fram. Fram kemur í úttektinni að Vigfús sýslumaður hafi skjöl kirkjunnar undir
höndum, þ.e. máldaga Vilchins, Stefáns og Gísla biskupa og vísitasíur biskupanna
Brynjólfs, Þórðar og Jóns Vídalíns, auk rekaskrár Skálholtskirkju í staðfestri afskrift
Finns biskups. Síðan segir:
Oskar Nu Sysslumadurenn ad Nálæger Kunnuger Vilie seigia sina Opartiska
sannferduga underretting þar umm hvort so Nefndur Hálfur Arnardalur hefde
ei brukadur vered so sem filgiande Modrudal, Hvar til Svarast 1° Af
fyrrverande Forpaktara Mr. Þorvallde Jonssyne, ad þá hann byggde
Mödrudal, Magnuse Halldorssyne, hafe hann einnig byggt Halfann Arnardal;
2 Asgrimur Jonsson, ad þá hann var á Bruu á Jökulsdal hafe Meirnefndur
Arnardalur brukadur vered til Helminga af ábuendumm Bruar og Modrudals,
3 Sigurdur Jonsson: ad hann hafe umm sinn Alldur heirt til ad sinn Helmingur
dalsens tilheirde Hvorre Nefndra Jarda. 335

Páll Melsteð sýslumaður mætti að Brú á Jökuldal 24. ágúst 1824 að beiðni
eigandans, Guðmundar Einarssonar, til þess að framkvæma skoðunar- og
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virðingargerð í þeim tilgangi að lækka jarðardýrleikann vegna mikils skaða sem
jörðin hefði beðið af sandfoki og öðrum áföllum. Viðstaddir voru, auk fjögurra
skoðunarmanna, Gunnlaugur Þorkelsson á Eiríksstöðum fyrir hönd Eiríks Eiríkssonar
hreppstjóra vegna fátækrasjóðs. Viðkomandi sóknarprestur gat ekki mætt en
sýslumaður kvaðst sjá um að afla samþykkis hans. Guðmundur, eigandi Brúar,
samþykkti að sýslumaður stýrði gerðinni þó svo að hann væri ekki hlutlaus sökum
konungstíunda.
Því næst var riðið á landið og þá kom í ljós:
... ad Heidin öll alt ofaná Brún, er ordinn svo uppblásin af Vedrum og
Sandfoki, ad þar er eingin Jardvegur epter, hvar þó fyrer nokkrum Árum var
bæde Slæu- og Beitarland. Og sa stutti Vegr, frá Brúnini og ofaní Ana, er
þaradauki, af Sandfoki og Jardföllum, er árlega vaxa, svo af sér geingin, ad
hvörgi má á hönum Eingiatak heita, en beitarland fer ódum mínkande. Hérvid
bætist enn nú, ad þau Hlunninde, sem Brú híngad til hefr notid, ad meiga á
Vetrardag beita austr yfer Jökulsá og yferí Vadbrecku Land, eru nú undan
geingin; því sídan Land fór þar einnig ad blása upp og skémmast, gétur
Abúande sídstnefndrar Jardar þad ómögulega lánad edr leigt. Loksins er af
Afrettum þeim, er Brú tilheyra, og Brúardalir nefnast, aftekin fullur
þridiúngur, vegna þess, að Vatnsfall nokkurt, ad nafni Saudá [Upphaflega
hefur verið skrifað Kringilsá], er, vegna Jökulhlaupa, aldeilis ófært ordid
bæde Mönnum og Sképnum, og öll Öræfe þau, sem þar eru fyrir framan, eru
því Jördunni töpud og ad eingu Gagni. 336

Skoðunarmenn sem þekkt höfðu til jarðarinnar í um tuttugu ár töldu að jörðin
hefði gengið af sér á þeim tíma næstum til helminga að slægjum og beitarlandi og
engin von væri um að það breyttist til batnaðar því líklegra væri að ástandið héldi
áfram. Þeir ákváðu því að færa dýrleika jarðarinnar úr tuttugu hundruðum niður í tólf
hundruð. Undir gerðina skrifa, auk Páls Melsteðs sýslumanns, Eiríkur Eiríksson
hreppstjóri á Víðivöllum ytri, Jón Pétursson á Aðalbóli, Þorsteinn Jónsson á
Egilsstöðum og Jón Andrésson á Vaðbrekku.
Í lýsingu Hofteigsprestakalls árið 1874 segir m.a. um Brú:
Í hinum svonefnda Brúarskógi, er liggur langt fyrir innan bæinn með fram
Jökulsánni að norðan, er ekki nokkur kvisttanni, en beit er þar oft góð, haust
og vor, fyrir sauði. Jörðin er einhver hin erfiðasta allra stórjarða í sveitinni því
að heyskapur er svo að segja enginn í heimalandi heldur langsóttur mjög,
bæði á Laugarvalladal og norður undir fjallgarða. 337

Landamerkjaskrá Brúarlands var undirrituð 4. júlí 1890 og þinglesin 6. júní
1894:
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Landamerki milli Brúar og Eiríksstaða, Hákonarstaða og Möðrudals.
Eptir garði þeim, er liggur úr Jökulsá utan við svokallaða „Orustustaði“,
sjónhending í fremstu Hnefilöxl; þaðan í svokallaðann Stóralæk, er fellur í
Þverárvatn, og allt land vestan vatna, út í sel sem stendur í svo kölluðum
Skalladal; þaðan beina leið í Rúnastein á Urðarhlíð, sjónhending í hestleið á
Þríhyrningsfjallgarði. Allan Arnardal átölulaust, allt land Jökulsár á milli.338

Eiríkur Guðmundsson (Brú) skrifaði undir skrána. Einnig skrifuðu undir: Einar
Eiríksson (Eiríksstöðum), S. Magnússon (sennilega frá Hákonarstöðum), Eiríkur
Einarsson (líklega á Eiríksstöðum) og St. Einarsson (Möðrudal). 339
Hinn 14. október 1921 var útbúið annað landamerkjabréf fyrir jörðina Brú. Því
var þinglýst 27. júlí 1922:
Eftir grafning þeim, er fellur í Jökulsá utan við Orustustaði, sjónhending í
fremstu Hnefilsöxl, þaðan í Merkilæk, sem fellur í mitt Þverárvatn
sunnanvert, alt land vestan vatns út í Svínabúðalæk, sem ræður þaðan neðan
frá Kílum upp á ölduna neðan við Gyltuteig, þaðan í lágan mel utan við
Fiskidalshálsinn, þaðan beina línu í ysta þríhyrninginn. Þaðan beina línu í
Arnardalsárós við Jökulsá á Fjöllum og alt land Jökulsáa á milli. 340

Undir landamerkjabréfið skrifaði Eyjólfur Marteinsson. Það var samþykkt af
Einari Eiríkssyni á Eiríksstöðum, Guðjóni Gíslasyni í Heiðarseli og Jóni A.
Stefánssyni í Möðrudal.
Brú er metin á tuttugu hundruð samkvæmt jarðamatinu 1804. Þar má fá fimm
tunnur af fjallagrösum sem metnar eru á eitt hundrað og þrjátíu álnir. Á jörðinni er
líka silungsveiði sem metin er á 1 hundrað og hún hefur „afrétt“ sem metinn er á 88
álnir. Þar er álftafjaðratekja sem metin er á 66 álnir. Á Brú er hægt að taka fimm hesta
á útigang. 341
Í jarðamatinu 1849 stendur eftirfarandi um jörðina Brú:
[...] útheyskapur talsverdur enn lángsóktur [...] afrétt á jördinn fyrir sjálfa sig,
og má ljá hann öðrum 2ur eda 3ur mönnum. - Hestagánga á vetrum í Arnardal
er betri enn á ödrum jördum í þessu bigdarlagi. 342

Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 stendur að eyðibýlið
Laugavellir, sem samkvæmt jarðamatinu 1861 tilheyrði Brú, hafi nú verið tekið undan
jörðinni. Í matinu kemur einnig fram að heiðarbýlin Heiðarsel og Grunnavatn hafi
verið byggð úr Brúarlandi. Þar stendur og að Brú fylgi stórt og víðlent afréttarland en
það gefi ekki af sér neinar sérstakar tekjur og silungsveiði geti verið nokkur í
heiðarvötnum en hafi ekki verið stunduð um langan tíma vegna fjarlægðar og annarra
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erfiðleika. Þá segir að í Arnardal gangi hross oft úti mikinn hluta vetrar og meðal
jarðargæða er talin óbrigðul hrossaganga í Arnardal framan af vetri. Meðal ókosta er
nefnt að heiðarbýlin Laugarvellir, Grunnavatn og Heiðarsel eigi hrossagöngu í
Arnardal fyrir fjóra hesta hvert. 343
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Brú frá því að
jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfa hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið veðsett.
Á landsvæði því sem hér er til umfjöllunar er stór hluti áhrifasvæðis
Kárahnjúkavirkjunar. Með lögum nr. 38/2002 heimilaði Alþingi Landsvirkjun að reisa
og reka vatnsaflsvirkjun í Fljótsdal með allt að 750 MW afli ásamt aðalorkuveitum og
virkja til þess vatnsföllin Jökulsá á Jökuldal og Jökulsá í Fljótsdal. Framkvæmdir
hófust á haustmánuðum 2002 og standa enn yfir.
Með Kárahnjúkavirkjun eru virkjaðar í einni virkjun jökulárnar á Jökuldal og í
Fljótsdal. Árnar koma upp undan annars vegar Brúarjökli og hins vegar
Eyjabakkajökli í norðaustanverðum Vatnajökli og renna í norðaustur, önnur um
Jökuldal og hin Fljótsdal, að sameiginlegum ósi við Héraðsflóa.
Virkjunartilhögun mun í megindráttum vera þannig að Jökulsá á Jökuldal er
stífluð við Fremri-Kárahnjúk og myndar miðlunarlón. Lónið nefnist Hálslón og
verður vatnsyfirborð þess í 625 m yfir sjávarmáli þegar það er fullt og 57 km2 að
stærð. Er það myndað með þremur stíflum. Stærsta stíflan, Kárahnjúkastífla, er í
Jökulsá á Jökuldal, nærri syðri enda Hafrahvammagljúfra við Fremri-Kárahnjúk.
Hinar tvær stíflurnar eru mun minni og er Desjarárstífla í drögum austanvert undir
Fremri-Kárahnjúki og Sauðárdalsstífla í dalverpi að vestanverðu. Í Jökulsá í Fljótsdal
verður myndað svonefnt Ufsarlón með stíflu austur af Hafursárufs.
Úr Hálslóni rennur vatnið um jarðgöng austur um Fljótsdalsheiði en tengist þar
öðrum göngum úr Ufsarlóni, suðaustan við Þrælaháls. Eftir það rennur allt vatnið í
einum göngum til norðausturs út í Teigsbjarg og að stöðvarhúsi inni í fjallinu um
tvenn fallgöng. Stöðvarhúsið er neðanjarðar og um 115 metra langt, 14 metra breitt og
mesta hæð um 34 metrar. Vatninu verður veitt úr stöðvarhúsinu um frárennslisgöng
sem opnast út í Fljótsdal. Frá gangamunnanum verður grafinn frárennslisskurður út í
farveg Jökulsár í Fljótsdal austur, undan Valþjófsstað, þar sem áin er í um 26,5 metra
hæð yfir sjó.
5.20.

Laugarvellir

Eftirfarandi umsögn er í Sveitum og jörðum í Múlaþingi um Laugarvelli:
L<augavellir> voru eftir tímaröð þriðja heiðarbýlið í Brúarlandi [...] Býlið
stofnuðu hjónin Stefán Andrésson og Guðrún Hálfdanardóttir aldamótaárið
1900 og bjuggu þar, uns Stefán andaðist 1906 [...]
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Býlið stóð í 540 m hæð yfir sjó við heita lind á Laugarvöllum í
Laugarvalladal vestan Meljaðarsfjalls og Brúarskógar. Þaðan er 4-5 stunda
gangur að Brú. 344

Brúarbóndi gaf Stefáni Andréssyni, bónda á Laugarvöllum, byggingarbréf
fyrir jörðinni 1. desember 1903. Þar eru landamerki sögð
Úr Forvaðagili (innantil í Brúarskógi) þar sem það fellur í Jökulsá beina línu
að Laugarvallaá, gegnt því er Vesturdalsá fellur í hana. Þá ræður Laugarvallaá
að norðanverðu þar til beint í móti fremsta Mógili. Þaðan meðfram
fjallgarðinum norðan við Vesturárdal og þann dal beggjamegin áar innundir
Hvannstóðs fjöll, þaðan vestanmegin Hvannstóðsfjalla inná móts við
svonefndan Stóralæk, þar sem hann fellur í Sauðá, síðan ræður Sauðá þangað
sem hún fellur í Jökulsá. Vetrarbeit hefir hann fría fyrir 4 hesta í Arnardal. 345

Landamerkjabréf fyrir Laugarvelli var útbúið 14. október 1921. Nokkrum
mánuðum síðar, nánar tiltekið 27. júlí 1922, var því þinglýst:
Úr Forvaðagili (innantil í Brúarskógi) þar sem það fellur í Jökulsá beina línu
að Laugarvallaá, gegnt því er Vesturdalsá fellur í hana. Þá ræður Laugarvallaá
að norðanverðu þar til beint á móti fremsta Mógili. Þaðan meðfram
fjallgarðinum norðan við Vesturdal og þann dal beggja megin áar inn undir
Hvannstóðs fjöll, þaðan vestan megin Hvannstóðsfjalla inn á móts við
svonefndan Stóralæk, þar sem hann fellur í Sauðá, síðan ræður hún þangað
sem hún fellur í Jökulsá.
Fjögra hesta ganga á vetrum í Arnardal. 346

Einar Eiríksson skrifaði undir bréfið en samkvæmt fasteignamati 1916–1918
var hann umráðamaður Laugarvalla. Það var samþykkt af Eyjólfi Marteinssyni á Brú.
Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 segir að Laugarvellir séu
heiðarbýli sem hafi verið byggt úr Brúarlandi. Býlið var í byggð í nokkur ár en svo
var farið að nýta landið sem afrétt. Í matinu er einnig minnst á að umráðamaður
býlisins telji landið nægilega stórt fyrir 500 afréttarfjár en þar sem flestar eða allar
nærliggjandi jarðir hafi nægilegt upprekstrarland muni „afrétt“ þessi gefa litlar tekjur.
Til kosta er talið hrossagönguítak í Arnardal fyrir fjóra hesta. 347
Laugarvellir voru seldir af fyrrum bónda á Brú 20. október 1924. Lýsing
landamerkja og ítaka er efnislega samhljóða landamerkjabréfinu en ekki orðrétt. 348
Í dómi Hæstaréttar frá 16. október 1997, sem birtur er í dómasafni þess árs á
bls. 2792, var staðfestur dómur héraðsdóms um viðurkenningu á beinum eignarrétti
dánarbús Þorvalds B. Hjarðar yfir jörðinni Laugarvöllum í Jökuldalshreppi. 349
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5.21.

Heiðarsel

Svo segir m.a. í Sveitum og jörðum í Múlaþingi um Heiðarsel:
Vestan við suðurenda Ánavatns, nánar tiltekið Poll eða Rifpoll er heiðarbýlið
Heiðarsel í 540 m hæð yfir sjó. Þar byggðu fyrst 1859 hjónin Jón
Þorsteinsson [...] og Kristín Jónsdóttir [...] Bærinn stóð sunnan í
Ánavatnsöldu; [...] Býlið var byggt úr Brúarlandi. [...] H fór í eyði 1946. 350

Heiðarsel í Brúarþingsókn er talið meðal eyðijarða í Norður-Múlasýslu árið
1759. 351 Ef til vill er þar frekar um að ræða Heiðarsel í Hróarstungu en Hróarstunga
sótti oft Trébrúarþing á Fossvöllum.
Heiðarsel byggðist í Brúarlandi árið 1859 að sögn Halldórs Stefánssonar. Þar
var búið til 1875 og aftur 1899–1904 og 1905–1946. Heiðarsel fór síðast í eyði af
býlum í Jökuldalsheiði.352
Í veðmálaregistri fyrir Brú er nefnd sala á hjáleigunni Heiðarseli. 353 Eiríkur
Guðmundsson, sem um tíma átti Brú, seldi Sigfúsi Einarssyni, bónda í Heiðarseli,
jörðina Heiðarsel, fimm hundruð að dýrleika, með öllum gögnum og gæðum, fyrir
900 kr., 21. október 1905. Tekið var fram að Heiðarseli tilheyrði vetrarbeit fyrir fjóra
hesta í svonefndum Arnardal á Brúaröræfum. 354
Hinn 13. október 1921 var útbúið landamerkjabréf fyrir Heiðarsel.
Landamerkjabréfinu var þinglýst 27. júlí 1922:
Að sunnan ræður Svínabúðalækur úr Kílnum upp á ölduna neðan við
Gyltuteig. Þaðan í lágan mel utan við Fiskidalshálsinn, þaðan beina línu í yzta
þríhyrninginn, þaðan út fjallgarð í Svartagil beint á móti Búrfellshorni ytra.
Úr Búrfellshorni ytra í Krókinn á Netselslæk ofan við Ánavatnsöldu utan við
Hálsamýri, þaðan ræður Netselslækur ofan í Ánavatn þaðan beint inn vatnið
og Rifpoll í Kílinn. 355

Guðjón Gíslason skrifaði undir bréfið. Það var samþykkt af Einari Eiríkssyni á
Eiríksstöðum, Jóni A. Stefánssyni í Möðrudal, Eyjólfi Marteinssyni á Brú og
Björgvini Guðnasyni á Grunnavatni.
Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 er kafli um Heiðarsel. Þar
stendur að jörðin, sem nú sé orðin séreign, keypt árið 1914 fyrir 600 kr., sé heiðarbýli
sem byggt sé úr Brúarlandi. Samkvæmt fasteignamatinu er jarðarinnar hvorki getið í
jarðamatinu frá 1861 né Jarðatali Johnsens. Í matinu kemur einnig fram að jörðinni
fylgi óbrigðul hrossaganga í Arnardal í Brúarlandi fyrir fjögur hross og að henni fylgi
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nægilegt upprekstrarland fyrir fé ábúanda. Landamerki eru sögð glögg og
ágreiningslaus. 356
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Heiðarseli frá
árinu 1859 og þar til jörðin fór í eyði árið 1946. Í afsals- og veðmálabókum kemur
fram að við þinglýsingu afsals árið 1949 hafi seljanda skort þinglýsta eignarheimild
fyrir jörðinni.
5.22.

Grunnavatn

Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja um Grunnavatn:
Bærinn stóð á lágri, flatri öldu við Grunnavatn [...] Landnemar voru Jónas
Bergsson og Arndís Magnúsdóttir [...] bjuggu á G í 12 ár (1853-´65). Býlið
byggðist úr landi Brúar. [...] G fór í eyði 1919. 357

Halldór Stefánsson segir Grunnavatn í Brúarlandi hafa byggst árið 1853. Þar
var búið til 1875. Byggt að nýju 1886 og búið þar að tveimur árum undanskildum til
1923. 358
Afsöl varðandi Grunnavatn eru skráð undir Brú í elsta hluta veðmálaregisturs
Norður-Múlasýslu. 359 Hins vegar kom fram þegar þau skjöl voru athuguð að þar var
ekkert afsal frá eiganda Brúar heldur afsöl þáverandi ábúenda á Grunnavatni.
Landamerkjabréf fyrir Grunnavatn var útbúið 24. október 1921 og þinglýst 27.
júlí 1922:
Að austan úr Skotmannsvík beint í Rúnastein á Urðarhlíð, þaðan beint yfir
Háfsvatnsöldu í Klettagil í þríhyrningsfjallgarði.
Að norðan inn þríhyrningsfjallgarð í Svartagil.
Að vestan úr Svartagili í Búrfellshorn ytra, þaðan beint í krókinn ofan við
Ánavatnsöldu utan við Hálsamýri, þaðan ræður Netselslækur í Ánavatn.
Að sunnan ræður Ánavatn.
Ítak er 4 hesta ganga á vetrum í Arnardal. 360

Björgvin Guðnason á Grunnavatni skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af Guðmundi Guðmundssyni í Sænautaseli, Sigurði Haraldssyni í
Möðrudal, Einari Eiríkssyni á Eiríksstöðum og Guðjóni Gíslasyni í Heiðarseli.
Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 er kafli um Grunnavatn. Þar
stendur að jörðin sé afbýli úr Brúarlandi. Samkvæmt fasteignamatinu er jarðarinnar
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ekki getið í jarðamatinu frá 1861 eða Jarðatali Johnsens. Í matinu kemur einnig fram
að jörðinni fylgi óbrigðul hrossaganga í Arnardal í Brúarlandi fyrir fjögur hross árlega
og hún hafi nægilegt upprekstrarland fyrir afréttarfé ábúanda. Engar upplýsingar um
landamerki fengust. 361
Heimildir benda til þess að búseta hafi verið á Grunnavatni, með hléum, frá
því að jarðarinnar er fyrst getið og þar til hún fór í eyði árið 1923. Í afsals- og
veðmálabókum kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðinni verið
ráðstafað með hefðbundnum hætti.
5.23.

Afréttarnot

Í Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar segir um Jökuldal:
Til fjalla eru þar afréttir góðir, t.d. í Hrafnkelsdal, sem áður var byggður.
Eyvindarhölknar og heiðarnar upp af dalnum eru mjög grösugar og góð
haglendi, en liggja svo fjarri sveitinni, að þær koma ekki að notum, einkum
landið milli Jökuldals og Möðrudals. Hestar ganga hér af allan veturinn í
Maríutungum, Arnardal, á Laugarvöllum og víðar. 362

Á fimmta áratug 18. aldar var sýslumönnum á Íslandi boðið að semja lýsingar
á sýslum sínum. Lýsing Þorsteins Sigurðssonar á Norður-Múlasýslu, sem er einhver
sú nákvæmasta, er dagsett á Víðivöllum 5. júní 1745. Þar segir m.a að „afréttir“
þekkist aðeins sunnan Jökulsár á Brú:
Ingen Stutterie er her [...] men der imod har vi paa fiældene og udi de
ubebygte Dale vores Kvæg om Sommertiden neml. Heste, Studer, Lambe og
Gieldfaar og kalder vi desse Stæder Afrett; hvor om meldes i vores islandske
Lov udi Landsleyebalken. Saadan Afretter er synden for Jökulsaae og
Jökulsaaedal i de ubebygte Dale [...] Ingen anden lovlig Afrett er her i
Sysselets Norderdeel, men Böndene lade deres Kvæg gaae i de Daler og
Marker som ligger i kring Gaardene. 363

Þorsteinn telur einnig ýmis vötn í Jökulsárhlíð og Jökuldalsheiði. Veiði nefnir
hann aðeins í Matbrunna-, Þríhyrnings-, Þverár-, Ána-, Sæningja- (Sænauta-) og
Hnúksvötnum á Jökuldalsheiði. 364
Sigfús Finnsson, prestur í Hofteigi, 365 segir um „afrétti“ í lýsingu
Hofteigsprestakalls árið 1840:
Afréttir eru öngvir, þar fjalllöndin (sem sagt) eru fallin í sand og aura, nema
Skjöldólfstaða- og Hákonarstaðaheiðar og einstöku torfuskikar á Brúardölum,
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hér megin árinnar en að vestanverðu [á að vera austanverðu] eru nokkuð mun
betri grashagar á fjallgarðinum sem Fellna, Hróa[r]stungu- og austurbæir hér í
sveit nota árlega til geldfjárins. Almenningar eru öngvir í sveit þessari en
réttað er á haustum við bæi þar sem best gegnir. 366

Samkvæmt lýsingu séra Sigfúsar var grasatekja orðin lítil, helst á
fjallgarðinum austan Jökulsár og þangað sótti fjöldi fólks af Héraði. 367
Lýsing Björns Vigfússonar í Kirkjubæ 368 á Kirkjubæjarsókn árið 1839 nær til
þriggja sveita. Aðeins er vikið að afréttarmálum í lýsingu Hróarstungu en þar segir
m.a.:
Einstöku bændur fá stundum komið geldfé sínu í Jökulsdals- og Hlíðarafréttir
en oft er það þó hjá þeim sem þaug afréttarlönd eiga lítt fáanlegt. 369

Í lýsingu Kirkjubæjarsóknar segir einnig að grasatekja sé frá flestum bæjum í
sókninni, sótt í Fellna- og Jökuldalsheiðar. 370
Afréttalýsing séra Þorvalds Ásgeirssonar í Hofteigi árið 1874 er á þessa leið:
Aðalafréttarlöndin eru Fljótsdals- og Jökuldalsheiðin, þ.e. hver jörð hefur
afrétt í þeirri heiði, sem henni tilheyrir. Auk þess eru: Vesturöræfaafrétt, fram
af Hrafnkelsdal, og Brúardalir, fram af Jökuldal, og eru þessar afréttir aðeins
notaðar af fremstu bæjum. Þess utan hafa Fellnamenn og Fljótsdælir
upprekstur fyrir norðan Miðheiði (Fljótsdalsheiði), einkum á Ranaafrétt sem
kölluð er og tilheyrir Skriðuklaustri og Valþjófsstaðarkirkju. Hún var að fáum
árum óbyggt land sem náði yfir þvera Fljótsdalsheiði ofan á móts við
Eiríksstaði. Vesturöræfin heyra til Valþjófsstaðakirkju og hafa Fljótsdælingar
þar einnig upprekstur. 371

Þá segir Þorvaldur stórmikil hlunnindi og gagn hafa verið allt fram að 1830 að
grasatekju, sem nú væri miklu minna stunduð og grösin gengin mjög til þurrðar,
vegna byggðarinnar í Jökuldalsheiði og hreindýranna í Fljótsdalsheiði. Sama gegni
um fjaðratekju og rótagröft. Á Fagradal, Álftadal og einkum Grágæsadal á
Brúaröræfum sé mjög mikið af hvönnum, en harla lítið notaðar. 372
Sýslumaðurinn í Norður-Múlasýslu, Ole Vorm Smith, skrifaði öllum
hreppstjórum í sýslunni 13. júní 1864 og fól þeim á hendur að gera uppástungur um
hvaðeina, sem þeir álitu nauðsynlegt varðandi fjallgöngur á haustum í hreppum þeirra,
m.a.:
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c, hvar hverjir skulu gjöra gangnaskil og hvað langt skuli gengið til öræfa eða
mots við aðrar sveitir eða sýslur; 373

Ætlaðist hann til þess að uppástungurnar yrðu gerðar í samþykktarformi fyrir
hverja sveit og komnar til sín fyrir miðjan ágústmánuð næstkomandi. Síðan mundi
hann kveðja til tvo eða þrjá menn úr hverjum hreppi til fundar til þess að gera
frumvarp til samþykkta fyrir alla sýsluna sem síðan yrði send amtmanni til
samþykktar. Svör bárust úr flestum hreppum, þó ekki Jökuldals- og Hlíðarhreppum,
Hróarstungu- og Seyðisfjarðarhreppum. Ekki verður séð af bréfa- og bréfadagbókum
sýslumanns að orðið hafi úr frekari framkvæmdum.
Af hálfu Brúareigenda hefur verið lögð fram fundargerð hreppsnefndar í
september 1897 þar sem Brúarbóndi tjáði með bréfi að honum væri ómögulegt að
hreinsa Brúardali. Var ályktað að uppdælingar á Jökuldal hlutuðust til um göngu á
dölunum með sérstöku tilliti til þess að þeir hefðu léttar göngur (Hrafnkelsdælir) og
væru lausir við að senda í aðrar sveitir eftir fé.374
Þorvaldur Thoroddsen segir í Lýsingu Íslands:
Upp af Múlasýslum [...] eru afarvíðáttumikil beitarlönd og afréttir, enda
fjárrækt þar víða með miklum blóma, t.d. á Jökuldal [...] Þar eru beitarlönd
mikil [...] á Jökuldalsheiði og Fljótsdalsheiði; á Möðrudalsöræfum og
Brúaröræfum eru sauðsnöp víða og sumstaðar stórir hagablettir, alt suður að
jöklum, sumstaðar jafnvel loðin graslendi alveg við jökulröndina, einsog t.d.
Eyjabakkar hjá Þjófahnúkum. Upp af Brúaröræfum við Brúarjökul eru
hagasvæði á Þorláksmýrum og í Maríutungum, og bændur frá Efra-Jökuldal
hafa upprekstur fyrir lömb sín á Kringilsárrana, og eru þau haust og vor flutt á
kláfdrætti yfir Kringilsá; þá eru hagar í Arnardal upp af Möðrudalsöræfum og
víðar. 375

Stjórnarráð Íslands sendi öllum sýslumönnum landsins bréf 29. desember
1919. Þar var þeim tilkynnt að vegna þingsályktunar um rétt ríkisins til vatnsorku í
almenningum frá 27. september beri þeim að skila skýrslu við fyrsta tækifæri um
svæði í sýslum þeirra sem teljast vera almenningar og um afréttarlönd sem ekki
sannanlega hafa tilheyrt eða tilheyri nú nokkru lögbýli. 376 Ari Arnalds, sýslumaður í
Norður-Múlasýslu, svaraði bréfinu 4. nóvember 1920 og sagðist hafa skrifað öllum
hreppstjórum sýslunnar um málið og sendi með bréfi sínu svör þeirra þar að lútandi. 377
Einar Eiríksson, hreppstjóri Jökuldalshrepps, segir í bréfi frá 3. júní 1920 að hann viti
ekki til þess að í hreppnum sé nokkur slíkur almenningur eða afréttarlönd. 378 Stefán
Sigurðsson, hreppstjóri Hlíðarhrepps, svaraði 14. maí 1920 og sagði að þar væru
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engin afréttarlönd sem ekki tilheyrðu lögbýlum hreppsins og engin landsvæði sem
talin væru almenningur. 379
Afréttarlöndum í Jökulsárhlíð er þannig lýst í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
Afréttarlönd eru: Hlíðarfjöllin sjálf, Kaldártungur (norðan Kaldár, sunnan
Smjörfjalla) ásamt Laxárdal utanverðum með náttúrlegum, óhindruðum
aðgangi að utanverðum heiðum Jökuldals. Einnig sækir fé úr Úthlíð allmjög á
svæði Vopnfirðinga um Böðvarsdalsafrétt, og í Fagradal, síðan byggð
aflagðist þar. Flest eru þessi afréttarsvæði brattlend og mjög misvel gróin.
Þóttu Kaldártungur þeirra best, áður a.m.k. Að smala þær tekur einn dag fyrir
4-6 menn, að Kaldárdal sunnanverðum meðtöldum. 380
S<leðbrjótur> er 16 km frá Jökulsárbrú og á aðallega land milli Jökulsár og
Kaldár, og auk þess afréttarland hátt í Hlíðarfjöllum, Ásdal og Grjóttungu,
niður af Smjörfjöllum miðjum, og upp á fjöllin.381

Samkvæmt jarðalýsingum í Sveitum og jörðum í Múlaþingi tilheyrir landsvæði, sem
kallað hefur verið Kaldártungur, ýmsum jörðum. Þar er hver jörð sögð eiga sitt
landsvæði eða tungu sem oftast er kennd við viðkomandi jörð: Sleðbrjótur á þannig
Surtsstaðir
Surtsstaðatungu, 383
Hallgeirsstaðir
Ásdal
og
Grjóttungu, 382
384
Hallgeirsstaðatungu, Hrafnabjörg Kaplatungu og Hrafnabjargatungu. Er þar um
Hrafnabjargatungu sagt að Kirkjubæjarkirkja í Hróarstungu hafi átt sjö nauta beit í
tunguna. 385
Árið 1641, í tíð Brynjólfs Sveinssonar biskups í Skálholti, segir í vísitasíu
Kirkjubæjar:
Mariu Kyrkia ad Kyrkiu bæ á Heimaland allt [...] Hun a og Lambey, Siö
Nauta afrett j Kalldártungum, Skogarteyg fyrer utann fiski læk J milli og
ambáttar leidis. [...] Hundrad lamba afrett a Vestureyum j Torfa stada Jörd
æfinnliga. 386

Í vísitasíum í Kirkjubæ 1677 og 1706 er endurtekið það sem stendur í
vísitasíunni frá 1641 varðandi Lambey, „nautaafréttina“ og skógarteiginn. 387 Næstu
vísitasíur áttu sér stað 1727, 1748, 1763, 1779 og 1850. Þessar vísitasíur byggja á
þeim sem áður höfðu verið skráðar og því er ekki ástæða til þess að fjalla um innihald
þeirra hér. 388
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Í lýsingu Kirkjubæjarprestakalls frá 23. maí 1839 er fjallað um ítök á
Langanesströndum og í Vopnafirði. Þar kemur fram að þau ítök ásamt fleirum sem
eignuð séu kirkjunni hafi verið henni arðlaus um langt skeið. 389
Í skýrslu Kirkjubæjarprests frá 20. febrúar 1844 um eignir kirkju og
prestakalls er m.a. talið meðal ítaka:
[...] 7 Nauta Afrétt í Kaldártúngum. 390

Í brauðamati Kirkjubæjar frá 1854 kemur fram að á meðal ónotaðra og
arðlausra ítaka og hlunninda kirkjunnar sé „nautaafrétt“ í Kaldártungum. 391
Önnur skýrsla varðandi Kirkjubæjarprestakall var útbúin 14. ágúst 1867. Þar
er líka minnst á „nautaafrétt“ í Kaldártungum. 392
Benedikt Gíslason frá Hofteigi lýsir í Göngum og réttum leitum á einstökum
svæðum á Jökuldal, væntanlega eins og þær voru á fyrri hluta 20. aldar eða fyrir 1940.
Gísli Helgason í Skógargerði gerði athugasemdir við lýsingu á smölun á Hofteigsheiði
og taldi heldur rangt með farið. 393 Hér er lýsing Benedikts tekin upp en reynt að
skauta fram hjá því sem Gísli setti út á:
Hofteigsheiði
Í Hofteigsheiði er leitum hagað eins og í Hnefilsdalsheiði, það er smalað frá
innri og ytri leitarmörkum að Hofteigi, sem er miðlínis á svæðinu. Nær
leitarsvæðið yfir Skjöldólfsstaða-, Hofteigs-, Hvannár- og Hauksstaðalönd.
Um tuttugu menn smala þetta leitarsvæði og fara jafn margir frá hvorum
leitarmörkum. [...]
Innsti hluti Skjöldólfsstaðalands, kringum Skjöldólfsstaðahnjúk að norðan
með Gilsá að Skjaldklofa og ofan hjá Skjöldólfsstaðabæ, er þó venjulega
smalaður daginn fyrir [...] Sparar þetta auk þess menn í gönguna, og verða þá
líka hin innri leitarmörk heiðarinnar norður frá bæ á Skjöldólfsstöðum að
Sandfellshorni syðra, en Sandfellið gengur þarna töluvert ofan í heiðina og
mjókkar leitarsvæðið.
Upp frá Hauksstöðum fara venjulega tíu menn og var til skamms tíma um
helmingur þeirra úr Tunguhreppi [...] Liggur leiðin upp frá Hauksstöðum á
landamerki Hauksstaða og Fossvalla við Búrfell og er þá farið yfir ytri hluta
Hvannárdala, sem liggja þarna hlið við hlið og skera hver annan fyrir ofan
brún í Jökuldal, að Laxárhæðum fyrir neðan Laxárdal. Hvannárdalirnir eru
hið fegursta land, ákaflega fjölskrúðugir af gróðri, einkum innst, utanvert við
Tinnuhraun á mörkum Hofteigs- og Hvannárlanda. [...] Rústir eftir tvö býli
sjást enn í dölunum; hét annað Krummshólar [...] Er það allutarlega í
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dölunum. En litlu fyrir framan miðja dalina hétu Árnastaðir, og var í byggð
nokkurn tíma á síðustu öld. [...]
Fyrir ofan Hvannárdali taka við Laxárdalshæðir. Það eru neðri dalamörkin á
Laxárdal og eru lág, eða aðeins hæðir eins og þau heita. [...]
Yzt í dalnum, þar sem Laxá beygir ofan fjallið til þess að renna fram hjá
Fossvöllum, heitir Bugðusel, og eru munnmæli til um byggð á seli þessu.
Laxárdalur mun vera um sjö kílómetra langur inn að vaði á Laxá á
Hofteigsölduvegi. Á Laxárhæðum er liðinu skipt í gönguna. [...]
Fimm fara norður fyrir Laxárdal en tveir eru á Laxárdalnum og hæðunum, en
þrír í Hvannárdölum.
Þessir fimm [þ.e. þeir sem fara norður fyrir Laxárdal] ríða norður heiðina, og
einn af þeim á að fara á Hofteigsöldukoll. Það er kannske Benedikt í Hofteigi
í þetta sinn, og nú stefnir hann frá Öldukolli á fimmta gil í Sandfelli
utanverðu. Þar undir stendur Tröllkarl upp af Tröllkarlsflóanum. [...]
Að Hákonarstaðarétt
Heiðasvæðið milli Gilsár og Möðrudalsfjallgarða, eða miðhluti heiðanna
norðan ár, er smalað að einni rétt á Hákonarstöðum. Hér er þó um fleiri
leitarsvæði að ræða og heita Ármótaselsheiði, Innri- og Ytri-Fjallgarðar,
Eiríksstaðaheiði og Brúarháls. Ármótaselsheiði liggur milli Gilsár og
Lönguhlíðar, sem er lágur háls, nokkuð vestan við býlið Ármótasel og er í
sambandi við Þrívörðuháls og Háreksstaða- og Gestreiðarstaðahálsa.
Langahlíð heitir þó aðeins þangað, sem Lindará sker þetta hálendi og kemur
innan úr Bjallkolludal. Þar við Lönguhlíðarenda stóð býlið Hlíðarendi. Er
smalað með Gilsá að Skjaldklofa og síðan að leitarmörkum Vopnfirðinga við
Háfslæk og að Háreksstaðahálsi og vestur á Þrívörðuháls. [...] Ytri-Fjallgarðar
eru frá mörkum Ármótaselsheiðar norðarlega á Þrívörðuhálsi og norður að
leitarmörkum Vopnfirðinga við Gestreiðarkvísl og Lindarárbala í
Kollseyrudal og fjallgarðana þar inn af. [...] Eru leitarmörk milli Inn- og ÚtFjallgarða litlu norðan við Matbrunnavatn, en þar byrjar Fiskidalur og liggur
niður með Þríhyrningsfjallgarði fyrir innan Brúarháls í stefnu að Reykjaá.
Innfjallgarðar liggja um þetta svæði, en þarna rís Þríhyrningur. [...] Vestan
undir honum er Þríhyrningsvatn, og þarna klofnar þessi mikli fjallgarður í
sundur af vatninu og dölunum upp frá því og niður frá því. Syðst er
Breiðastykki, sem nær að Magagili að sunnan og Öskjufjallgarði að vestan.
Fyrir norðvestan hann er Mynnisfjallgarður, og heitir að fara um Mynni,
þegar farið er úr Jökuldalsheiði í Arnardal til þess að vitja um útigönguhesta
þar í löndum Brúar og Möðrudals. Norður af Mynnisfjallgarði er
Brattifjallgarður og heitir Byttuskarð á milli þeirra. Fyrir norðan
Þríhyrningsvatn er Langidalur og hefir daladrög í fjallgarðinum á móti
Matbrunnavatni, en vestar heitir Sigurðaralda, og er hún milli Langadals og
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Lindar(ár)dals [...] Úr Þríhyrningsvatni fellur á í suður og heitir Þríhyrningsá.
Fellur hún í Álftadalsá á Brúaröræfum, sem síðan rennur um Arnardal og
heitir þá Arnardalsá. Er féð rekið úr þessum fjallgörðum yfir í Fiskidalinn,
sem þá einnig er smalaður um leið, og síðan að Brú á leið til
Hákonarstaðaréttar.
Hin miklu heiðalönd, sem liggja fyrir austan og neðan þessa fjallgarða, eru
svo lönd Brúar, Eiríksstaða, Grundar, Hákonarstaða og Arnórsstaða og
heiðarbýlanna Heiðarsels, Grunnavatns, Sænautasels, Rangárlóns og
Veturhúsa, sem öll voru í byggð til skamms tíma, og einnig býlanna
Hneflasels, Netsels, Háls og Víðihóla, sem búin eru að vera lengi í eyði. [...]
Er smalað að utan norður með Lönguhlíð að innan, norður á Bjallkolludal og
Rangárlónsland, og eru það hin norðustu mörk á leitasvæði þessu, þar sem
Útfjallamenn fara niður. [...] Víðidalurinn er smalaður frá Ármótum, sunnan
undir Lönguhlíð, um Víðihóla og Hálsland, í stefnu á Eiríksstaðahnefla, en
féð kemur saman við þá, sem smala að norðan og reka frá Veturhúsum. Er
Hákonarstaðaland þarna um brúnirnar á Jökuldal geysivíðáttumikið. Inn- og
Út-Eiríksstaðaheiði í kringum Hneflana og að Ánavatni er smöluð í
Eiríksstaði [...] Sama máli gegnir um Brúarháls. Öll þessi heiðalönd eru
smöluð á fyrsta gangnadegi og af um 30 mönnum, og er Hákonarstaðarétt
daginn eftir. [...]
Brúardalir
Hinn innsti hluti heiðanna norðan ár er Brúardalir, eins og fyrr var fram tekið.
Mörk þeirra eru og tilfærð áður.
Brúardalaganga byrjar að aflokinni Hákonarstaðarétt, og leita sex menn allt
þetta stykki. Bótin, að ekki þarf að smala uppblástursauðnirnar. Eru dalirnir
aðeins smalaðir tvisvar sinnum haust hvert [...] Farið er hinn fyrsta dag inn í
Laugarvelli, býlið gamla. Þar er gangnamannakofi. Áður fyrr lágu menn í
svokölluðum Laugarvallaskúta við Reykjará. [...] Næsta dag er liðinu skipt,
og fara tveir og tveir saman. Tveir fara vestur í Álftadal og smala hann að
Álftadalskrók, gegnt þar sem Þríhyrningsá fellur úr vatninu. Þaðan fara þeir í
Fagradal, sem hefir stefnu að Kreppu, og er Fagradalsfjall á milli hans og
Grágæsadals. Tveir fara inn Vesturdal, sem gengur í suðvestur af
Laugarvalladal, og eru inn af honum Háumýrar, mesta graslendi í dölunum
fyrir utan Kringilsárrana. Tveir fara inn í Sauðafell og Þorláksfitjar. Er smalað
þennan dag um alla þessa dali, og komið í kofa við Sauðá, þar sem hún fellur
í Jökulsá. Hinn þriðja dag er smalað um Kringilsárrana, ef fært er, og út með
Jökulsá í Laugarvallakofa. Fjórða daginn er svo smalað út Laugarvalladal og
með Reykjaá, Brúarskóg, sem liggur við Jökulsá undir Meljaðrafjalli, og heim
í Brú. 394
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Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir V, bls. 315–322.
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Eftir 1950 hafa orðið miklar breytingar á smölun. Heimalönd töldust á
gangnaseðli um 1987 Eiríksstaða-, Grundar-, Hákonarstaða-, Arnórsstaða-,
Skjöldólfsstaða-, Hjarðarhaga-, Hjarðargrundar-, Hofteigs-, Hvannár- og
Hauksstaðaheiðar. Svæði, sem leggja þurfti í sameiginlega, voru Út- og
Framfjallgarðar, Háreksstaðaheiði og Arnardalur. Brúarbændur sáu um smölun á
Brúardölum og Breiðastykki. Möðrudalsbóndi smalaði sitt land sjálfur.395
Háreksstaðaland er þá smalað að mestu af Vopnfirðingum í fyrstu göngu.
Gilsárbotnar og fremsti hluti Grunnavatnsdals, austan Fellahlíðar, eru smalaðir að
Skjöldólfsstöðum. Einnig er ysti hluti Ármótaselsheiðar smalaður að Háreksstöðum.
Háreksstaðaháls er smalaður af Vopnfirðingum en það smalasvæði nær inn að
Bjallkollu hinni ytri. 396
Takmörk smalasvæðis Út-Fjallgarða voru þá þessi:
Að austan Þrívörðuháls og Veturhúsabotnar, að sunnan utanvert Ánavatn,
Meyjardalur og Háfsvatnadæld í Möðrudalsfjallgarð eystri, að vestan
Langidalur, Lindará, Eystri-Fjallgarður og norður á Kollseyrudal, að norðan
sunnanverður Kollseyrudalur, Gestreiðarstaðaháls og norðurendi á
Þrívörðuhálsi. 397

Mörk Fram-Fjallgarða eru sögð þessi:
Stykkið markast af Ánavatni að sunnan og Fjallgarðinum að norðan.
Smalamörk við Út-Fjallgarða eru úr Skollavík við Ánavatn norður í Fjallgarð
í stefnu nokkuð utan við Búrfell, þaðan vestur í Þríhyrningskróka. Það nær
yfir allt Heiðarselsland og meirihluta af landi Grunnavatns. 398

Um Möðrudalssmölun segja Göngur og réttir:
Smalasvæði Möðrudals fylgir ekki landamörkum, nær þeim ekki alls staðar,
en annars staðar er það út yfir mörkin. Að sunnan eru mörkin um Arnardal, að
austan Fjallgarðar út að Skarðsá, að norðan Skarðsá í Jökulsá en vesturmörk
eru Jökulsá og Kreppa, þó að undanteknum Lambafjöllum sem eru innan
þessara marka en smöluð frá Víðidal.
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Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir V, bls. 352.
Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir V, bls. 353.
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Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir V, bls. 354.
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Venjulega er byrjað að smala í Arnardal sem er í Brúarlandi
[Jökuldalshreppur leggur menn í göngur þar], [...] en áður var hann smalaður
eingöngu frá Möðrudal.399

Elsta fjallskilareglugerð Norður-Múlasýslu er frá árinu 1893 en sú sem nú er í
gildi er frá árinu 1991.
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Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir V, bls. 357.
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6.

NIÐURSTÖÐUR ÓBYGGÐANEFNDAR

6.1. Almenn atriði og dómafordæmi í þjóðlendumálum
Í úrskurðum óbyggðanefndar á fyrsta landsvæðinu sem tekið var til meðferðar, sjá
mál nr. 1–7/2000, er í kaflanum Almennar niðurstöður óbyggðanefndar gerð grein
fyrir athugunum og niðurstöðum um nokkrar staðreyndir og lagaatriði sem almenna
þýðingu geta haft við úrlausn þjóðlendumála. Í úrskurðum á næsta landsvæði sem
tekið var til meðferðar er í kaflanum Viðauki við almennar niðurstöður
óbyggðanefndar aukið við þessa umfjöllun og nokkrum nýjum atriðum bætt við, sjá
mál nr. 1–5/2001. Kaflar þessir voru felldir saman, með lítilsháttar breytingum, og
birtir þannig sem viðauki með úrskurðum í málum á þriðja svæðinu, nr. 1–9/2003, og
því fjórða, nr. 1–6/2004. Sami viðauki fylgir hér og með öðrum úrskurðum í málum á
fimmta landsvæðinu sem óbyggðanefnd hefur tekið til umfjöllunar, nr. 1–5/2005.
Á þeim tíma sem liðinn er frá því Almennar niðurstöður óbyggðanefndar og
viðauki við þær birtist hefur Hæstiréttur kveðið upp nokkurn fjölda dóma sem fela í
sér afstöðu réttarins til atriða sem almenna þýðingu hafa við efnislega úrlausn
þjóðlendumála. Skal þar fyrst getið um dóm Hæstaréttar frá 6. september 2005 í máli
nr. 367/2005 sem fjallað var um í inngangi að niðurstöðum óbyggðanefndar í málum á
svæði 4. Svo sem þar segir verður sú ályktun af honum dregin, sbr. nú einnig dóm
Hæstaréttar frá 16. maí 2007 í máli nr. 571/2006, að óbyggðanefnd sé bundin af
kröfugerð aðila, hvort heldur er íslenska ríkisins eða annarra, og verði að leysa úr máli
á þeim grundvelli. Í tilvikum ríkisjarða hefur því þó verið lýst yfir af hálfu íslenska
ríkisins að í þjóðlendukröfu felist ekki afsal á eignarlandi og því eigi niðurstaða
óbyggðanefndar, að því leyti sem hún tekur til ríkisjarða, að ráðast af sömu atriðum
og lögð séu til grundvallar um annað eignarland. Aðrir dómar varða fremur
heimildamat og sönnunarkröfur, nánar tiltekið tveir dómar Hæstaréttar frá 21. október
2004 (mál nr. 47 og 48/2004); þrír dómar frá 11. maí 2006 (mál nr. 496/2005,
454/2005 og 345/2005); tveir dómar frá 28. september 2006 (mál nr. 497/2005 og
498/2005); tveir dómar frá 5. október 2006 (mál nr. 67/2006 og 133/2006) og nú
síðast þrír dómar frá 16. maí 2007 (mál nr. 448/2006, 536/2006 og 24/2007).
Sú umfjöllun um einstök landsvæði sem hér fer á eftir er í beinu samhengi og
samræmi við framangreindar Almennar niðurstöður óbyggðanefndar, ásamt viðauka
við þær, og vísar til þeirra. Fyrirliggjandi dómar og úrskurðir óbyggðanefndar eru
einnig fordæmi við úrlausn málsins í þeim tilvikum að reynt hefur á atriði sem
almenna þýðingu hafa.
Hér á eftir verður fyrst lagt mat á hvort dómar gefi tilefni til að herða
sönnunarkröfur til landamerkjabréfa jarða og að því loknu fjallað almennt um stofnun
heiðarbyggðar á Norðausturlandi. Þá verður gerð grein fyrir landnámi á því svæði sem
mál þetta varðar og því næst koma niðurstöður óbyggðanefndar um eignarréttarlega
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stöðu einstakra landsvæða, í staðfræðilegri röð. 400 Loks verður fjallað um ákvörðun
málskostnaðar.
6.1.1. Gildi landamerkjabréfa jarða
Í forsendum dóms Hæstaréttar í máli nr. 48/2004, sem birtur er í dómasafni þess árs á
bls. 3796, tók rétturinn almenna afstöðu til mats á gildi landamerkjabréfa, annars
vegar jarða og hins vegar annarra landsvæða, og inntaks eignarréttar á svæði sem lýst
er í landamerkjabréfi jarðar, sbr. einnig tilvísanir í síðari dómum í þjóðlendumálum,
t.d. máli nr. 345/2005. Orðrétt segir svo:
Við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á svæði,
sem þar er lýst, skiptir almennt máli hvort um er að ræða jörð eða annað
landsvæði, en þekkt er að landamerkjabréf hafa ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir, heldur einnig til dæmis afrétti, sem ekki tengjast sérstaklega tiltekinni
jörð. Felur landamerkjabréf fyrir jörð í sér ríkari sönnun fyrir því að um
eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs
sérstaklega.

Einnig kemur fram það álit réttarins að áritun um samþykki eigenda
aðliggjandi jarða, þinglýsing og innfærsla í landamerkjabók auki sönnunargildi
landamerkjabréfs. Sama máli gegnir ef ekki hefur verið ágreiningur um merki
viðkomandi jarðar. Hins vegar verði ekki litið fram hjá þeirri staðreynd að fyrir
gildistöku laga nr. 58/1998 hafi engum verið til að dreifa sem gat sem handhafi beins
eignarréttar gert samninga um mörk þess lands sem nú nefnist þjóðlenda. Þá verði
þess að gæta að með því að gera landamerkjabréf gátu menn ekki einhliða aukið við
land sitt eða annan rétt umfram það sem verið hafði. Verði til þess að líta hvort til séu
eldri heimildir sem fallið geti að lýsingu í landamerkjabréfi enda stangist sú lýsing
heldur ekki á við staðhætti, gróðurfar og upplýsingar um nýtingu lands.
Segja má einnig að í nýjustu dómum, sbr. mál nr. 536/2006 og 24/2007, hafi
enn verið hnekkt á þýðingu þess að landsvæði teljist innan merkja jarðar. Samkvæmt
þessu er óbyggðanefnd rétt að leggja áfram áherslu á landamerkjabréf jarða, sbr.
umfjöllun um þau í Almennum niðurstöðum, enda þótt með skýrum fyrirvörum sé.
Umfjöllun dómstóla um landamerkjabréf jarðanna Úthlíðar, Stafafells (hluta),
Skaftafells og Hóla gefur þó tilefni til að huga sérstaklega að því hvort óbyggðanefnd
beri að herða kröfur til sönnunar eignarlands innan landamerkjabréfa jarða, frá því
sem lagt er til grundvallar í Almennum niðurstöðum. Viðkomandi landsvæði voru öll
talin eignarlönd en í forsendum dóma samt sem áður lýst efasemdum um að svo væri
að öllu leyti.
400

Umfjöllun um staðhætti og gróðurfar á svæðinu er byggð á skýrslu Hjörleifs Guttormssonar
náttúrufræðings, sbr. skjal nr. 31, útgefnum kortum Landmælinga Íslands, örnefnaskrám frá
Örnefnastofnun Íslands, athugunum í vettvangsferð, sbr. kafla 4.3., og almennum uppsláttarritum, svo
sem árbókum Ferðafélags Íslands.
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Í tilvikum Úthlíðar og þess hluta Stafafellslands sem liggur sunnan og vestan
Jökulsár, sbr. mál nr. 48/2004 og 498/2005, lágu fyrir bæði landamerkjabréf og eldri
heimildir um merki. Lýsingar þessar fengu vel samrýmst en beinn eignarréttur á hluta
þeirra landsvæða sem afmörkuð voru þrátt fyrir það talinn vafa undirorpinn. Fram
kemur að staðhættir og fyrirliggjandi heimildir um gróðurfar styðji ekki að þar hafi
verið stofnað til beins eignarréttar með námi. Ekki voru þó talin skilyrði til að skilja
þessi landsvæði undan eignarlandi jarðanna, einkum þar sem ekkert hefði komið fram
af hálfu íslenska ríkisins sem leggja mætti til grundvallar við nánari afmörkun að
þessu leyti. Varðandi umræddan hluta Úthlíðar var einnig tekið fram að ekki hefði
verið sýnt fram á að landsvæðið hefði verið nýtt sem samnotaafréttur.
Í tilvikum Skaftafells og Hóla, sbr. mál nr. 496/2005 og 48/2004, voru
landamerkjabréf fyrir hendi en engar eldri heimildir. Um landamerkjabréf Skaftafells,
sem er ódagsett en var þinglesið á árinu 1890, segir svo í dómi Hæstaréttar:
Þótt landamerkjabréfið geti haft sönnunargildi um mörk eignarlands
Skaftafells með því að það var áritað um samþykki af eigendum aðliggjandi
jarða, þinglesið og fært í landamerkjabók, verður að líta til þess að ekki var á
valdi eigenda jarðarinnar að auka með landamerkjabréfinu við land sitt eða
annan rétt umfram það, sem áður hafði verið. Getur landamerkjabréf þetta því
ekki eitt og sér nægt gegn andmælum áfrýjanda til að sanna beinan eignarrétt
eigenda Skaftafells II að landinu á Skeiðarársandi, sem deilt er um í málinu,
heldur verða önnur atriði jafnframt að koma til, sem stutt geta sömu
niðurstöðu, sbr. dóm Hæstaréttar 21. október 2004 í máli nr. 48/2004 [sem
fjallar m.a. um Hóla], sem birtur er í dómasafni þess árs á bls. 3796.

Hér skal einnig getið dóms í máli nr. 345/2004, varðandi jörðina Fell í
Suðursveit. Þar lá fyrir skýr eldri heimild, nánar tiltekið lögfesta frá árinu 1851, þar
sem merki inn til landsins voru m.a. miðuð við aðliggjandi jökul. Landamerkjabréf
jarðarinnar frá árinu 1922 var mun óskýrara, náði skemur inn til landsins, þ.e. í átt að
jökli, og gat ekki sérstaklega um merki gagnvart jöklinum. Fjalllendið næst jökli var
dæmt þjóðlenda og þannig fremur miðað við hina yngri heimild, þ.e.
landamerkjabréfið, sem náði skemur en hin eldri. Þar höfðu þó önnur atriði einnig
vægi.
Óbyggðanefnd hefur nú þegar kveðið upp úrskurði sem fjalla um fjölda jarða á
sunnanverðu landinu, þ.e. svæðum 1–4, og heimilda um afmörkun og eignarréttindi á
ágreiningssvæðum verið skipulega leitað, m.a. á Þjóðskjalasafni og hjá
sýslumannsembættum. Séu þær skoðaðar heildstætt kemur í ljós að landamerkjabréf
hátt í tvöhundruð jarða hafa verið könnuð sérstaklega. Í upp undir helmingi tilvika
hefur það verið elsta lýsing á merkjum jarðar og beinn samanburður við eldri
heimildir þannig ekki mögulegur. Því fer einnig fjarri að eldri heimildir séu almennt
heildstæðar merkjalýsingar. Þvert á móti geta þær verið brotakenndar og jafnvel
fremur falið í sér vísbendingar en ótvíræðar lýsingar. Loks eru tíu tilvik þar sem
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ekkert landamerkjabréf, í skilningi landamerkjalaga, er fyrir hendi og verður ekki séð
að það hafi nokkurn tíma verið gert. Að því er varðar mikinn meirihluta jarða á
svæðum 1–4 var niðurstaðan sú að aðrar heimildir um merki, væru þær til, ýmist
styddu lýsingu bréfs eða mæltu henni ekki í mót. Merkjum væri því rétt lýst í
landamerkjabréfi, svo sem óbyggðanefnd skýrði það. Tekið skal fram að sú skýring
var í ákveðnum tilvikum önnur en málsaðila.
Svo sem að framan greinir virðast dómstólar þannig gera fremur strangar
kröfur til landamerkjabréfa jarða, þ. á m. að þau hafi stuðning af öðru og þá einkum
eldri heimildum. Til þess ber þó að líta að fleiri atriði eru hér samofin og lögð til
grundvallar niðurstöðu hverju sinni, þar á meðal mismunandi vægi eða trúverðugleiki
einstakra heimilda, nýting, gróðurfar og staðhættir. Með hliðsjón af því og með tilliti
til stjórnskipulegrar jafnræðisreglu telur óbyggðanefnd að fara beri varlega í að draga
víðtækar ályktanir af þessari umfjöllun. Líta ber til þess að eftir að gengið hafði verið
frá landamerkjabréfi, með tilheyrandi opinberri skráningu, hafði jarðeigandi síður
ástæðu til að varðveita skjöl sem þar kann að hafa verið byggt á. Eðlilegt verður að
telja að íslenska ríkið beri hallann af þeim vafa sem fyrir hendi kann að vera í slíkum
tilvikum.
Niðurstaða óbyggðanefndar er því sú að ekki sé ástæða til að herða sérstaklega
kröfur um sönnun eignarlands innan lýsingar í landamerkjabréfi jarðar, umfram það
sem áður hefur verið lagt til grundvallar og samrýmist vel þeirri almennu afstöðu
Hæstaréttar til landamerkjabréfa sem áður var lýst. Eftir sem áður er ljóst að
dómstólar gera nokkuð strangar kröfur til sönnunar eignarlands, sbr. einnig þá
meginreglu í íslenskum rétti að sá sem telur til eignarréttar yfir landi verður að færa
fram heimildir fyrir eignartikalli sínu. Jafnframt liggur fyrir að landamerkjabréf hafa
ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir, sbr. t.d. dóm Hæstaréttar 28. september 2006 í
máli nr. 497/2005 þar sem segir svo:
[...] nær frá upphafi Íslandsbyggðar mörkuðu menn sér ekki eingöngu ákveðin
landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta
og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
manna. Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda
merkjum réttindanna við, hvers eðlis sem þau voru. Af framanrituðu þykir
leiða að skýra verði hvaða réttindi það séu sem menn voru að skipta á milli
sín.

6.1.2. Heiðarbýli á Norðausturlandi
Í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar er gerð almenn grein fyrir þeirri stofnun
eignarréttar sem heimilaður var í nýbýlatilskipun frá 15. apríl 1776, um landnám og
byggingu eyðijarða, og síðar nýbýlalögum, nr. 15/1897. 401 Að því er varðar
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Norðausturland sérstaklega í þessu sambandi benda heimildir til að í kjölfar
nýbýlatilskipunar og fram yfir miðja 19. öld hafi þar verið stofnað til heiðarbyggðar í
meiri mæli en í þeim landshlutum sem áður hafa komið til umfjöllunar hjá
óbyggðanefnd. Byggð þessi stóð að jafnaði stutt, oft slitrótt, og þegar komið var fram
á miðja 20. öld var henni nær alveg lokið. Í kjölfar gildistöku landamerkjalaga voru
ýmist gerð sérstök landmerkjabréf fyrir slík heiðarbýli eða þau felld innan
landamerkjalýsingar tiltekinnar jarðar.
Samkvæmt ákvæðum nýbýlatilskipunar gat slík býlisstofnun hvort heldur er
verið í landi jarðar eða utan þess. Kveðið var á um útmælingu viðkomandi landsvæðis
undir stjórn sýslumanns og útgáfu amtmanns á byggingarbréfi til handa nýbýlingi
enda hefði skilyrðum verið fullnægt.
Í þeim tilvikum að stofnað var til nýbýlis í landi jarðar með lögformlegum
hætti, sbr. einkum 2. gr. nýbýlatilskipunar, er ljóst að með því hefur ekki orðið
breyting á eignarréttarlegri stöðu landsvæðisins. Hér gegnir sama máli og ef þar var
stofnað til byggðar með öðrum hætti, svo sem leigu eða sölu hluta jarðar. 402 Um slík
landsvæði hlýtur því að fara eftir sömu sjónarmiðum og jarðir almennt, hvernig sem
formlegum frágangi hefur verið háttað. Um jarðir almennt vísast nánar til Almennra
niðurstaðna óbyggðanefndar.
Hafi hins vegar tekist byggð utan jarðar, sbr. einkum 4. gr. nýbýlatilskipunar,
verður að kanna hvort þar hafi verið stofnað til lögformlegs nýbýlis. Hafi svo verið er
ljóst að viðkomandi landsvæði er eignarland, þá þegar af þeirri ástæðu. Ella verður að
líta svo á að ekki hafi verið stofnað til beins eignarréttar á grundvelli þeirrar löggjafar.
Eignarréttarleg staða viðkomandi landsvæðis breyttist því ekki, hvernig sem henni var
farið. Annað mál er að í kjölfarið kann að hafa stofnast þar eignarland á öðrum
grundvelli, sbr. lög nr. 46/1905 um hefð.
Heiðarbyggð á Norðausturlandi er nefnd ýmsum nöfnum í heimildum, einkum
nýbýli, afbýli, heiðarkot og hjáleiga. Notkun þessara hugtaka er misvísandi og tekur
ekki endilega mið af ákvæðum nýbýlatilskipunar eða nýbýlalaga. Þannig kann tiltekið
býli að vera nefnt nýbýli í heimildum án þess að byggingarbréf liggi fyrir.
Málsmeðferð nýbýlaumsóknar getur þá af einhverjum ástæðum hafa lokið á einhverju
stigi, svo sem eftir útmælingu, eða jafnvel ekki hafist yfirleitt. Á hinn bóginn getur
verið að byggingarbréf hafi verið gefið út en býlið þrátt fyrir það nefnt annað en
nýbýli, t.d. hjáleiga.
Útgáfa byggingarbréfs, sem stundum er nefnt nýbýlaleyfi, tekur af vafa um
stofnun eignarlands og að landsvæði hafi frá þeim tíma öðlast stöðu jarðar að lögum.
Að öðru leyti hlýtur að þurfa að leggja mat á eignarréttarlega stöðu viðkomandi
landsvæðis áður en þar tókst byggð og hvort sú staða hafi tekið breytingum síðan. Í
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því sambandi ber að líta til þeirra krafna sem Hæstiréttur hefur gert til sönnunar
eignarlands, sbr. kafla 6.1.1.
6.2. Landnám
Í kafla 5.1. hér að framan er gerð grein fyrir frásögn Landnámu varðandi það
landsvæði sem hér er til umfjöllunar. Þannig á Þorsteinn torfi að hafa numið
Jökulsárhlíð og búið á Fossvöllum en Hákon að hafa numið Jökuldal vestan Jökulsár
og búið á Hákonarstöðum. Landnámsmörk upp til fjalla og inn til lands eru ekki
tiltekin.
Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrlausnum sínum byggt á því að skýrar frásagnir
Landnámu hafi sönnunargildi um tilvist eignarréttar en talið hæpið að af
takmörkuðum lýsingum í Landnámu verði afdráttarlausar ályktanir dregnar um það
hvort í öndverðu hafi verið stofnað til eignarréttar yfir landsvæði með námi, sbr.
einnig dóm Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 497/2005, sem fjallaði um
Hoffells-Lambatungur í Nesjum. Af framangreindri frásögn Landnámu verður ekki
ráðið hversu langt inn til lands landnám náði og að því leyti verða þannig engar
afdráttarlausar ályktanir af henni dregnar. Að öðru leyti vísast til þeirrar umfjöllunar
um einstök landsvæði sem hér fer á eftir.
6.3. Jarðir í Jökulsárhlíð
6.3.1. Inngangur
Umfjöllun þessa kafla tekur til landsvæðisins ofan kröfulínu íslenska ríkisins sem
afmarkar þjóðlendukröfu þess í Smjörfjöllum innan sveitarfélagamarka
Fljótsdalshéraðs.
Íslenska ríkið gerir kröfu um að Smjörfjallasvæðið, þ.m.t. Kaldártungur og
hluti Hlíðarfjalla, verði úrskurðað þjóðlenda. Kröfusvæðið er afmarkað með línu er
dregin er úr punkti við Jökulsárhlíð þar sem lína milli 882 m hæðarpunkts í
Frakkafjalli og 863 m hæðarpunkts fyrir ofan Urðarhjalla sker hreppamörkin. Þaðan
er dregin lína í 863 m hæðarpunkt fyrir ofan Urðarhjalla, svo í Háöxl, þaðan í Lágöxl.
Fara svo í Kaldárgil á mörkum Surtsstaða og Mássels og fylgja svo Kaldá og enda
línuna á sveitarfélagamörkum á Miðheiði í 744 m hæðarpunkti. Þar fyrir vestan
vatnaskil á Smjörfjöllum tekur við þjóðlendukröfusvæði í máli 3/2005, Vopnafjörður.
Af hálfu þinglýstra eigenda Fögruhlíðar ásamt Hlíðarhúsum, Sleðbrjótssels, Sleðbrjóts
ásamt Breiðumörk, Surtsstaða, Hallgeirsstaða, Hrafnabjarga og Fossvalla er því haldið
fram að landsvæðið sé undirorpið beinum eignarrétti. Kröfum íslenska ríkisins er
nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í köflum 3.2–3.8.
Upp af Hlíðarfjöllum og bæjum í Jökulsárhlíð rísa Smjörföll. Smjörfjöllin eru
mikil um sig og rísa þau hæst í 1255 m hæð yfir sjávarmáli í hnjúk sem liggur um 10
km vestur upp af bæjarstæði Mássels, mælt í beinni loftlínu. Hæstu hnjúkar
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Smjörfjalla liggja í yfir 1200 m hæð yfir sjávarmáli. Jökulshlíðarmegin halla
Smjörfjöll mót austri og eru þau skorin giljum sem flest hafa leguna austur–vestur.
Fjöllin eiga margt skylt við Austfjarðafjöll að aldri og gerð, byggð að meginhluta úr
basalti fyrir ísöld en með litríkt líparít á köflum. Ofan Mássels, norðarlega á svæðinu,
liggur brattur dalur er kallast Ásdalur og hefur hann leguna norðvestur–suðaustur og
rennur Ásdalsá um hann í Kaldá. Um Smjörfjöll liggja sveitarfélagamörk
Fljótsdalshéraðs og Vopnafjarðarhrepps. Syðst á svæðinu liggja Kaldártungur en úr
þeim renna nokkur vatnsföll til austurs í Kaldá. Frá bæjarstæðum í Jökulsárhlíð að
sveitarfélagamörkum eru um 12–13 km í beinni loftlínu.
6.3.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1 (8), er almennt byggt á því að landnám
og lög séu frumstofnunarhættir beins eignarréttar. Grundvöllur að beinum eignarrétti
hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum
eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum svæðum fjölgað með
tímanum. Að því er varðar Jökulsárhlíð þá greini Landnáma einungis frá námi
hlíðarinnar en ekki Smjörfjalla eða Kaldártungna. Byggt er á því að afréttir, eins og
þeir voru skilgreindir fyrir gildistöku þjóðlendulaga 1998, hafi verið þjóðlendur þar
sem tilteknum jörðum fylgdi réttur til afréttarnota. Þá er byggt á því að þar sem í
skrifuðu máli sé sagt að ákveðið land utan byggðar sé eign einhvers aðila sé allt eins
átt við afréttareign eins og að viðkomandi aðili eigi beinan eignarrétt. Byggt er á
biskupavísitasíu frá 1641 og 1677 en þar segir að Kirkjubæjarkirkja eigi sjö nauta
afrétt í Kaldártungum. Vísað er til byggðasögunnar Sveitir og jarðir í Múlaþingi frá
árinu 1974 um að afréttarlandið í Kaldártungum sé smalað á einum degi af 4–6
mönnum. Þá segir þar að jörðin Hrafnabjörg eigi Kaplatungu og Hrafnabjargartungu í
Kaldártungu. Göngur á jörðinni taki einn dag en Kaldártungur séu smalaðar sér.
Byggt er á umfjöllun um Sleðbrjót í sömu bók um að jörðinni tilheyri aðallega land
milli Jökulsár og Kaldár og auk þess afréttarland hátt í Hlíðarfjöllum, Ásdal og
Grjótártungu, niður af Smjörfjöllum miðjum og upp í fjöllin. Einnig segi um
Surtsstaði að jörðin eigi Surtsstaðatungu handan Kaldár. Af þessu megi sjá að nokkrar
jarðir kalli til réttar til lands handan Kaldárgils í átt að Smjörfjöllum. Vísað er til þess
að merkjalýsingar jarða í Jökulsárhlíð séu flestar ekki ritaðar fyrr en eftir gildistöku
nýrri landamerkjalaga. Með tilliti til merkjalýsinga og heimilda um afrétti á svæðinu
sé eðlilegast að líta svo á að þjóðlenda taki við í Smjörfjöllum og afréttinum
Kaldártungu.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 8, 8(5), 10, 10(3) og (4), 13, 13(3), 14, 14(9),
18, 18(4), 19, 19(8), 20 og 20(3), er byggt á því að landsvæðið hafi allt verið numið.
Mótmælt er að óljósar lýsingar Landnámu verði til þess að frumstofnun eignarréttar
yfir landi innan landamerkja jarðanna verði dregin í efa. Byggt er á þinglýstum
landamerkjabréfum jarðanna, gerðum á árunum 1884 til 1921. Með setningu
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landamerkjalaga, nr. 5/1882 og nr. 41/1919, hafi stjórnvöld átt frumkvæði að því að
gengið yrði frá landamerkjum og leyst úr ágreiningi væri hann fyrir hendi. Byggt er á
því að lýsingum landamerkjabréfa verði ekki hnekkt nema óyggjandi sönnunargögn
liggi því til grundvallar. Sönnunarbyrði um inntak eignarréttar á landi jarðarinnar hvíli
jafnframt á íslenska ríkinu. Vísað er til landbrigðaþáttar Grágásar og landbrigðabálks
Jónsbókar um merkjagöngur. Merkjalýsingar þeirra hafi sjaldan verið að finna í
kaupbréfum en hafi haldið gildi sínu enda þótt þær hafi aðeins varðveist í munnlegri
geymd.
Mótmælt er þeim skilningi íslenska ríkisins á vísitasíum frá 1641 og 1677 að
kirkjan á Kirkjubæ hafi átt sjö nauta afrétt í öllum Kaldártungum. Samkvæmt
Vilchinsmáldaga frá 1397 hafi kirkjan einungis átt upprekstur á ,,Skalldartunngu“ sem
líklegast sé Grjóttungan í landi Sleðbrjóts. Síðar hafi nafn þeirrar tungu glatast og þá
farið að nota samheiti allra tungnanna í staðinn. Auðljóst sé í það minnsta að hér sé átt
við ítak kirkjunnar í eignarlandi annars. Vísað er til þess að Sleðbrjótur hafi lengi átt
rekaítak á Héraðssandi og því hugsanlegt að um ítakaskipti hafi verið að ræða. Þá er
því haldið fram að eftir að ríkisvald stofnaðist hér á landi hafi handhafar þess
margsinnis viðurkennt fullkominn eignarrétt innan lýstra merkja jarðanna. Hafi
ríkisvaldið einhvern tíma getað haft uppi vefengingarkröfu á hendur landeigendum sé
slík krafa fyrir löngu fallin úr gildi fyrir tómlæti eða fyrningu. Þá er byggt á því að
skilyrðum hefðar sé fullnægt. Vísað er til 72. gr. stjórnarskrárinnar og sambærilegs
ákvæðis í 1. gr. 1. viðauka laga nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu. Loks er
vísað til sjónarmiða um réttmætar væntingar aðila og ákvæða stjórnsýslulaga nr.
37/1993.
6.3.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar þeirra jarða í Jökulsárhlíð sem
liggja að Smjörfjöllum er rakin í köflum 5.2 til 5.8. Af þeim heimildum sem þar er
lýst verður ráðið að um sjálfstæðar jarðir hefur verið að ræða. 403 Svo sem fram kemur
í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt upp til fjalla landnám í
Jökulsárhlíð náði. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar
sé a.m.k. að hluta innan þess. Einnig ber þess að geta að talið er vafalaust að við
upphaf landnáms hafi gróðurþekja í Jökulsárhlíð, svo sem á Íslandi í heild, verið mun
meiri að víðáttu og grósku en nú er, sbr. skjal nr. 31.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum umræddra jarða er lýst í
landamerkjabréfum og hvað ráðið verður af eldri heimildum um sama efni. Jafnframt
verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að Smjörfjallgarði
vestanverðum. Athugun þessi tekur til merkja jarðanna gagnvart hálendi og innan
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kröfusvæðis íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki jarðanna verður
fjallað um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Í landamerkjalýsingum þeirra jarða sem talið er til eignarréttinda á því svæði
sem hér er til umfjöllunar er merkjum jarðanna gjarnan lýst frá upptökum áa í
Smjörfjöllum eða frá vatnaskilum. Hér verður gerð grein fyrir landamerkjum jarðanna
eins og þeim er lýst í landamerkjabréfum þeirra, að því marki sem þau skarast við
kröfusvæði íslenska ríkisins.
Landamerkjum Fossvalla er lýst í landamerkjabréfi jarðarinnar, dags. og þingl.
21. júní 1884. Syðri merkjum jarðarinnar er þar lýst í „há Laxárdalshnjúk, þaðan í
Beinavörðu“. Nyrðri merkjum jarðarinnar í Smjörfjöll, síðan inn fjöllin, eptir sem
vötn falla til Beinavörðu. Nefnd Beinavarða liggur við sveitarfélagamörk
Fljótsdalshéraðs og Vopnafjarðar. Í landamerkjabréfi Hrafnabjarga, dags. og þingl.
21. júní 1884 er merkjum að sunnan og norðan lýst í Smjörfjöll og síðan eftir því sem
vötnum hallar. Sama lýsing kemur fram í landamerkjabréfi Hallgeirsstaða, dags. og
þingl. 21. júní 1884. Í yngra landamerkjabréfi þeirrar jarðar, dags. 29. desember 1921
og þingl. 21. júlí 1922, segir að sunnan og norðan ráði Merargilsá og Klappará
merkjum „norður í Smjörfjöll“. Upptök Merargilsár eru skammt austan við línu þá
sem miðað hefur verið við að ráði merkjum milli Vopnafjarðarhrepps og
Fljótsdalshéraðs. Upptök Klapparár eru nokkru neðar. Í landamerkjabréfi Surtsstaða,
dags. og þingl. 21. júní 1884, er merkjum að sunnan lýst í Merargilsárós, „eptir það
Merargilsá“. Um norðurmerkin er miðað við Fremri Grundarlæk, „síðan af fjallsbrún
beint í Þvergilsá að ofan“. Merkjum er þannig ekki lokað að vestan (ofan) en upptök
Merargilsár og Þvergilsár eru upp í Smjörfjöllum skammt undan
sveitarfélagamörkum. Í öðru landamerkjabréfi Surtsstaða, dags. 29. september 1921
og þingl. 21. júlí 1922, segir einnig að fyrrnefndar ár ráði merkjum „norður í
Smjörfjöll“. Í landamerkjabréfi Sleðbrjóts og hjáleigunnar Mássels, dags. og þingl.
21. júní 1884, er syðri mörkum lýst „á fjallsbrún, síðan beint í Þvergilsá“. Um nyrðri
merkin segir að Sauðá ráði af fjalli. Landamerkjabréf Sleðbrjóts, dags. 24. júlí 1922
og þingl. 19. júlí 1923, tekur ekki til hjáleigunnar Mássels. Að norðan er merkjum lýst
með sama hætti og í eldra landamerkjabréfi. Um merki til suðurs gagnvart
Surtsstöðum segir að þau séu „í Kamb, sem sé hár klettur ofan við Kaldá á móti
Melrakkaárós“. Gagnvart Másseli séu merkin „lína í framanverða Háöxl á fjallsbrún.
Þaðan bein lína í Þvergilsós.“ Yngra bréfið lýsir merkjum nokkuð skemur til vesturs
en það eldra. Í landamerkjabréfi Sleðbrjótssels, dags. 28. apríl 1890 og þingl. 9. júní
1890, segir að utan [norðan] ráði „Hróaldstaðaá á fjall upp“ en að framan (sunnan)
ráði „Sauðá af fjalli ofan, þangað til hún fellur í Kaldá“. Merkjum er lýst með
samsvarandi hætti í landamerkjabréfi Sleðbrjótssels, dags. 30. október 1921 og þingl.
21. júlí 1922. Samkvæmt kortum Landmælinga Íslands eru upptök Hróaldsstaðaár rétt
austan við sveitarfélagamörk og þann stað sem eigendur Sleðbrjótarsels miða við að
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séu vesturmörk jarðarinnar. Upptök Sauðár eru hins vegar nokkru lengra frá
sveitarfélagamörkum eða í Sauðárskarði um þrjá km þar frá.
Í landamerkjabréfi Fögruhlíðar og Hlíðarhúsa, dags. og þingl. 9. júní 1890, eru
merkin að sunnan sögð „Fögruhlíðará út í Hróaldsstaðaár ós og þaðan ræður
Hróaldsstaðaá á fjall upp“. Hlíðarhús er fyrrum hjáleiga frá Fögruhlíð en í þremur
landamerkjabréfum um merki Hlíðarhúsa, frá árunum 1899, 1921 og 1922, er miðað
við að merki gagnvart Fögruhlíð liggi af fjallsbrún í Hróaldsskarði og niður
Hróaldslæk. Elsta heimildin um merki Fögruhlíðar og Hlíðarhúsa er að finna í
lögfestu Fögruhlíðar, dags. 6. maí 1833 og þingl. 1. júní 1833 sama ár. Eru mörkin að
sunnan sögð „frammi Kalda ogfra Hálsmúla út og upp í Selás“. Nefndur ás liggur
ofan við Fögruhlíðará neðan Skallahrauns. Lögfestan lýsir því merkjum skemmra til
vesturs en gert er í yngri landamerkjabréfum.
Í þeim landamerkjabréfum sem að framan er vísað til er landamerkjum milli
jarða oftast lýst að vatnaskilum í Smjörfjöllum eða svo að merki nái að fjallsbrún. Í
öðrum tilvikum er vísað til upptaka áa sem liggja uppi í Smjörfjöllum við
sveitarfélagamörk Fljótsdalshéraðs og Vopnafjarðar.
Eldri heimildir um merki jarðanna liggja ekki fyrir utan lögfestu Fögruhlíðar
sem lýsir merkjum til vesturs skemur en gert er í yngri heimildum. Til þess ber hins
vegar að líta að Fagrahlíð liggur nyrst af þeim jörðum sem hér eru til skoðunar og
þjóðlendukrafa íslenska ríkisins tekur ekki mið af lögfestunni. Kröfulína ríkisins er
þannig dregin hátt í Smjörfjöllum og mun ofar en ef miðað væri við lýsingu
lögfestunnar. Í vesturhlíðum Smjörfjalla liggja jarðir í Vopnafjarðarhreppi. Eins og
fram kemur í umfjöllun um þær jarðir í máli nr. 3/2005 er þeim, líkt og þeim jörðum
sem hér eru til umfjöllunar, lýst upp til fjallanna, gjarnan að vatnaskilum. Af því
verður ráðið að jarðir í Vopnafjarðarhreppi og í Jökulsárhlíð liggi saman í
Smjörfjöllum.
Óbyggðanefnd telur að heimildir um merki jarða vestur, norður og austur með
Smjörfjöllum bendi til þess að þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins falli nær allt
innan þeirra. Hér verður fjallað um sameiginleg atriði sem varða þetta landsvæði og
komist að niðurstöðu um eignarréttarlega stöðu þess.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 voru gerð landamerkjabréf
fyrir þær jarðir sem hér eru til umfjöllunar. Fyrirliggjandi gögn benda ekki til annars
en merkjum sé þar að mestu leyti rétt lýst. Landamerkjabréf jarðanna eru í flestum
tilvikum samþykkt af aðliggjandi jörðum eða öfugt þótt ekki sé leitað samþykkis yfir
sveitarfélagamörk en í öðrum tilvikum samrýmast merki jarða á kröfusvæðinu. Bréfin
eru þinglesin, færð í landamerkjabók og á þeim byggt síðan um merki jarðanna án
þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við
nágranna sem máli skiptir við úrlausn þessa máls. Þetta bendir allt til þess að lýsing
merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Þá er og ljóst að
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gagnaðilar hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé
þar rétt lýst.
Ekki eru heimildir um annað en umræddar jarðir hafi verið byggðar og nýttar
eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem hér er
byggt á um landamerki hafa eigendur farið með umráð og hagnýtingu og gert
ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt.
Fjalllendið hefur þar ekki verið undanskilið enda þótt nýting þar hafi verið
takmörkuð. Óvissa um upptök einstakra áa eða eftir atvikum staðsetningu vatnaskila
er ekki slík að hún skipti máli við mat á eignarréttarlegri stöðu landsvæðisins. Engin
gögn benda til þess að land á þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins, innan merkja
jarða, hafi aðra eignarréttarlega stöðu en annað land þeirra. Þá verður fyrirkomulag
smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Vestan þess svæðis sem hér er til umfjöllunar eru landsvæði í Vopnafirði sem
fjallað er um í máli nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd og talin eignarlönd, sbr. kafla 6.18. í
því máli. Telur óbyggðanefnd að gögn málsins styðji ekki þá niðurstöðu að gera eigi
mun á umræddu landsvæði og aðliggjandi jörðum að þessu leyti. Þá verður ekki séð
að eldri heimildir mæli gegn afmörkun í landamerkjabréfum jarðanna.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að á þessu landsvæði sé þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til
þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari
með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr.
58/1998. 404
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land það sem gagnaðilar gera
eignarlandskröfu til, svo sem því er að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi
1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr. 58/1998.
6.4. Hjarðarhagi
6.4.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Hjarðarhaga, sbr. landamerkjabréf, dags. 19. júní 1884
og þingl. 21. júní 1884. Árið 1956 var býlið Hjarðargrund byggt úr Hjarðarhaga og
fékk þriðjung af landi þess.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá landamörkum Hauksstaða,
Hvannár og Hofteigs allt að hornmarki við Hjarðarhaga og síðan suður og vestur fyrir
Sandfell. Gerð er krafa til þess að land norðan þessarar kröfulínu verði úrskurðað
þjóðlenda. Á móti hafa þinglýstir eigendur Hjarðarhaga og Hjarðargrundar lýst kröfu
um beinan eignarrétt að landi sem þeir telja að falli innan merkja jarðanna samkvæmt

404

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).

365
365
landamerkjabréfi Hjarðarhaga. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og
kröfum gagnaðila í kafla 3.9.
Að Hjarðarhaga liggur jörðin Hofteigur til austurs en Skjöldólfsstaðir til
vesturs. Til norðurs eru Þorbrandsstaðatungur og til suðurs, handan Jökulsár í
Fljótsdal, eru Mælivellir og Gauksstaðir. Svæðið sem um ræðir tekur til suður- og
austurhlíða Sandfells (876 m) sem er mikið um sig og lítt gróið til hálfgróið.
6.4.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(8), er almennt byggt á því að landnám
og lög séu frumstofnunarhættir beins eignarréttar. Grundvöllur að beinum eignarrétti
hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum
eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum svæðum fjölgað með
tímanum. Byggt er á því að heimildir um landnám Jökuldalsheiði bendi ekki til þess
að þar hafi stofnast til beins eignarréttar fyrir nám. Vísað er til þess að Hæstiréttur
komst að sömu niðurstöðu í máli nr. 171/1998, frá 21. janúar 1999 (Gilsá), og í máli
nr. 368/1999, frá 17. febrúar 2000 (Víðirhólar). Leiði Gilsárdómurinn til þess að
réttaróvissa sé um landsrétt á svæðinu. Loks er vísað til bókarinnar Göngur og réttir V
um fyrirkomulag leita fyrir 1950. Þar komi fram að leitarsvæði nái yfir land
Hjarðarhaga.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 12 og 12(6), er því haldið fram að jörðin
Hjarðarhagi sé innan landnáms Hákonar sem numið hafi Jökuldal allan. Mótmælt er
að óljósar lýsingar Landnámu verði til þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi
innan landamerkja jarðanna verði dregin í efa. Byggt er á því að eignarrétturinn sé
friðhelgur, sbr. 72. gr. stjórnarskrárinnar og 1. gr. 1. samningsviðauka laga nr.
62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. Vísað er til máldaga Hofteigskirkju frá
árinu 1454 um mörk kirkjunnar en hann sé fyrsta skjallega heimildin um landamerki
Hjarðarhaga. Byggt er á vitnisburði Péturs Péturssonar fyrir aukarétti NorðurMúlasýslu, dags. 7. september, um merki Skjöldólfsstaða og Hjarðarhaga. Þá er vísað
til tveggja landamerkjabréfa Hjarðarhaga, hið fyrra, dags. 19. júní 1884 og þingl. 21.
júní 1884, hið síðara dags. 14. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922. Samkvæmt
landamerkjalögum, nr. 5/1882 og 41/1919, hafi opinberum aðilum verið falið að
ganga úr skugga um að lýsingar landamerkjabréfa væru réttar samkvæmt formi sínu
og efni. Styðji það þá meginreglu íslensks réttar að athugasemdalausri
landamerkjalýsingu jarðar verði ekki hnekkt nema óyggjandi sönnunargögn liggi því
til grundvallar. Sönnunarbyrði um inntak eignarréttar að landi jarðanna Hjarðarhaga
og Hjarðargrundar hvíli þannig á íslenska ríkinu. Þá er vísað til landbrigðaþáttar
Grágásar og landbrigðabálks Jónsbókar um merkjagerð og merkjagöngur. Vakin er
athygli á svarbréfi hreppstjóra Jökuldalshrepps, dags. 3. júní 1920, um að ekki séu í
hreppnum nokkur þau afréttarlönd eða almenningar sem sannanlega tilheyri ekki
einhverju lögbýli. Jafnframt er vísað til þess að gagnaðilar hafi fengið svokallað
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felligjald af hreindýrum sem felld hafi verið innan þjóðlendukröfusvæðis. Íslenska
ríkið hafi með því og öðrum athöfnum sínum vakið hjá gagnaðilum réttmætar
væntingar til þess að land innan lýstra merkja sé undirorpið beinum eignarrétti. Loks
er vísað til þess að skilyrði hefðar séu uppfyllt.
6.4.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Hjarðarhaga er rakin í kafla
5.9. Þar kemur fram að Hjarðarhaga er getið í heimildum frá því á 13. öld. Af
heimildum verður ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða.405 Svo sem fram
kemur í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt upp til fjalla og inn til
lands landnám á Jökuldal náði. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að svæði það sem hér er til umfjöllunar sé
a.m.k. að hluta innan þess. Einnig ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf
landnáms hafi gróðurþekja á Jökuldal, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að
víðáttu og grósku en nú er, sbr. skjal nr. 31.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum jarðarinnar Hjarðarhaga er lýst í
landamerkjabréfum jarðarinnar og hvað ráðið verður af eldri heimildum um sama
efni. Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að
Hjarðarhaga. Athugun þessi tekur fyrst og fremst til þess landsvæðis sem liggur innan
kröfusvæðis íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Hjarðarhaga
verður fjallað um eignarréttarlega stöðu þess landsvæðis sem til umfjöllunar er.
Fyrstu heildstæðu lýsinguna á merkjum Hjarðarhaga er að finna í
landamerkjabréfi jarðarinnar, dags. 19. júní 1884 og þingl. 21. júní sama ár. Nýtt
landamerkjabréf var gert 24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922. Þá var merkjum
Hjarðarhaga gagnvart Skjöldólfsstöðum lýst í fjórum vitnisburðum fyrir aukarétti
Norður-Múlasýslu 7. september 1844 í tengslum við hin svonefndu Háreksstaðamál.
Verður fyrst litið til vesturmerkja Hjarðarhaga gagnvart Skjöldólfsstöðum.
Samkvæmt landamerkjabréfi Hjarðarhaga frá 1884 eru merkin miðuð við „Jökulsá í
yzta Rjúkindarfoss, þaðan réttlínis í fremstu Klauf á Sandfelli“. Bréfið er áritað vegna
Skjöldólfsstaða. Í landamerkjabréfi Hjarðarhaga frá 1921 er merkjum lýst með
sambærilegum hætti og er það bréf áritað vegna Skjöldólfsstaða. Í landamerkjabréfi
Skjöldólfsstaða, ódags. en þingl. 21. júní 1884, er austurmerkjum jarðarinnar lýst „úr
Jökulsá í yztu Rjúkindárfoss, þaðan réttlínis í fremstu Klauf á Sandfelli, þaðan í
Hellisöxl“. Landamerkjabréf er áritað vegna Hjarðarhaga. Landamerkjabréf
Skjöldólfsstaða, dags. 24. október og þinglýst 27. júlí 1922, er í samræmi við eldra
bréf þeirrar jarðar og er áritað vegna Hjarðarhaga. Við aukarétt Norður-Múlasýslu 7.
maí 1844 bar Pétur Pétursson, bóndi á Hákonarstöðum vitni um að mörkin milli
Hjarðarhaga og Skjöldólfsstaða væru „úr Jökulsá í ytsta Rúki eda Foss. Þadan á
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fremstu klauf á Sandfelli, þadan undir eda ad Hellirsöxl; þadan í Geldingalæk þá tekr
Hofsland vid.“ Þrjú önnur vitni þeir Jónatan Pétursson bóndi á Arnórsstöðum,
Eyjólfur Bjarnason í Hjarðarhaga og Hallgrímur Pétursson á Fremraseli lýstu
merkjum á sama veg.
Verður þá næst litið til norðurmerkja Hjarðarhaga gagnvart Hraunfelli og
Þorbrandsstaðatungum í Vopnafirði. Í landamerkjabréfi Hjarðarhaga frá 1884 er
norðurmerkjum ekki lýst sérstaklega og það ekki áritað vegna landsvæða í Vopnafirði.
Í landamerkjabréfi jarðarinnar frá 1921 er miðað við að mörkin að norðan ráðist af
Miðheiði. Nákvæm staðsetning Miðheiðar liggur ekki fyrir. Í landamerkjabréfi
Þorbrandsstaða, ódags. en þingl. 14. júlí 1885, eru merki Þorbrandsstaðartungna sögð
ráðast af „Sunnudalsá upp í Sandfell, þaðan beina sjónhending í [...] Þórðará“.
Landamerkjabréfið er ekki áritað vegna Hjarðarhaga. Samkvæmt þessu ná
Þorbrandsstaðatungur suður að Sandfelli en eins og áður segir er vesturmerkjum
Hjarðarhaga, í landamerkjabréfum þeirrar jarðar, lýst í fremstu-Sandfellsklauf án þess
þó að merkjum sé þar lokað. Samræmast þau bréf þannig landamerkjabréfi
Þorbrandsstaða. Áðurnefndir vitnisburðir frá 1844 um merki Hjarðarhaga lýsa
norðvesturmerkjum Hjarðarhaga enn lengra til norðurs eða um Helliröxl og í
Geldingalæk.
Í máli þessu hafa gagnaðilar lýst norðvesturmerkjum upp í Hellisöxl sem
einnig er nefnd Helluhraunsöxl. Samkvæmt því skarast norðvesturmörk
Hjarðarhagalands við mörk Hraunfells í Vopnafirði, þ.e. á svæði suðaustan undir
Helluhraunsöxl. Ekki er gerð þjóðlendukrafa til þess landsvæðis af hálfu íslenska
ríkisins. Með hliðsjón af landamerkjabréfum Hjarðarhaga, landamerkjabréfi
Skjöldólfsstaða og vitnisburðum um merki jarðanna frá 1844 telur óbyggðanefnd að
merki Hjarðarhaga hafi í það minnsta náð að þeim stað þar sem þjóðlendukröfulína
íslenska ríkisins er dregin, suðaustan undir Helluhraunsöxl.
Verður þá litið til austurmerkja Hjarðarhaga gagnvart Hofteigi. Samkvæmt
landamerkjabréfi Hjarðarhaga frá 1884 eru merkin „[a]ð utan milli Hjarðarhaga og
Hofteigs ræður Teigará og síðan sjónhending í ytra Sandfellshorn“. Bréfið er áritað
vegna Hofteigs. Í landamerkjabréfi Hjarðarhaga frá 1921 er merkjum lýst með sama
hætti að því undanskildu að talað er um ysta Sandfellshorn í stað ytra. Það
landamerkjabréf er áritað vegna Hofteigs. Landamerkjum er lýst með sambærilegum
hætti í þinglýstum landamerkjabréfum Hofteigs frá árunum 1884 og 1923 en þau eru
árituð vegna Hjarðarhaga. Eldri heimildir um merki Hofteigs eru í samræmi við
landamerkjabréf jarðarinnar. Í máli þessu hafa gagnaðilar gert kröfu um að
austurmerki Hjarðarhaga verði talin ná norður að Tröllkarli sem stendur austan undir
Sandfelli, um 1½ km suðvestur af Grjótárvatni. Samkvæmt þinglýstum
landamerkjabréfum Gnýsstaða í Vopnafirði frá 1885 og 1922 ganga merki þeirra að
sunnan um nefndan Tröllkarl.
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Með hliðsjón af framangreindum merkjalýsingum telur óbyggðanefnd rétt að
miða við að land Hjarðarhaga hafi náð allt norður að Þorbrandsstaðatungum en bæði
merkjalýsing Þorbrandsstaðatungna og landamerkjabréf Hjarðarhaga lýsa merkjum í
Sandfell. Jafnframt á Hjarðarhagi hornmark gagnvart Hraunfelli í norðvestri og að
Gnýstöðum til norðausturs. Ekki er ágreiningur, milli gagnaðila annars vegar og
rétthafa að Þorbrandsstaðatungum og Gnýsstaða hins vegar, um merki milli
landsvæðanna. Af hálfu þeirra aðila er miðað við línan fylgi því sem næst vatnaskilum
og sveitarfélagamörkum. Óbyggðanefnd telur ekkert mæla gegn því að leggja þá línu
til grundvallar enda samræmist hún vel landamerkjabréfi Hjarðarhaga frá 1921 um að
norðurmörkin miðist við Miðheiði.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
Hjarðarhaga. Við gildistöku núgildandi landamerkjalaga 1919 var gert nýtt
landamerkjabréf fyrir jörðina sem lýsti merkjum með sambærilegum hætti.
Fyrirliggjandi gögn benda ekki til annars en merkjum sé þar rétt lýst. Óbyggðanefnd
telur jafnframt að líta verði til þess að land á þessu svæði liggur að
sveitarfélagamörkum að norðan. Landamerkjabréf Hjarðarhaga eru árituð af
fyrirsvarsmönnum jarðarinnar, þinglesin, færð í landamerkjabók og á þeim byggt
síðan um merki jarðarinnar án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir
yfirvalda eða ágreiningur við nágranna. Þetta bendir til þess að lýsing merkja hafi
verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Sá formgalli, sem er á
landamerkjabréfum Hjarðarhaga, að áritun vantar vegna landsvæða í Vopnafirði
verður ekki talin hafa efnislega þýðingu hér. Jafnframt er ljóst að jarðeigendur hafa
um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir við mat á sönnun
um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Ekki eru heimildir um annað en jarðirnar Hjarðarhagi og Hjarðargrund hafi
verið byggðar og nýttar eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan
þeirra marka sem tilgreind eru 1884 hafa eigendur jarðarinnar farið með umráð og
hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland
almennt. Heiðin hefur þar ekki verið undanskilin enda þótt nýting þar hafi verið
takmörkuð. Segir í sóknarlýsingu 1874 um Hjarðarhaga að í þurrkasumrum sé
heyskapur talsverður í heiðinni en fjarska erfiður sökum bratta og grófa. Heimildir um
nýtingu í jarðamati 1849 og gerðabók fasteignamats 1916–1918 eru efnislega á sama
veg.
Fyrir árið 1950 tilheyrði Hjarðarhagaheiði leitarsvæði sem náði yfir heiðina frá
Skjöldólfsstöðum til Hauksstaða í Vopnafirði. Síðar urðu breytingar á gangnatilhögun
og samkvæmt bókinni Göngur og réttir, útg. 1987, töldust Hjarðarhaga- og
Hjarðargrundarheiði til heimalanda á gangnaseðli það ár. Eins og hér hagar til verður
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fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu enda
hefur land þetta stöðu jarðar en ekki afréttar.
Samkvæmt því telur óbyggðanefnd ekki að land Hjarðarhaga hafi mismunandi
eignarréttarlega stöðu. Þá verða staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki
taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Hjarðarhaga sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 406
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Hjarðarhaga og Hjarðargrundar,
svo sem því er að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig alið 7. gr., laga nr. 58/1998.
6.5. Skjöldólfsstaðir, Háreksstaðir og Gilsá
6.5.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Skjöldólfsstaða, Háreksstaða og Gilsár. Skjöldólfsstaðir
skiptast nú í Skjöldólfsstaði I og II. Árið 1941 var skipt út landi fyrir býlið Gilsá.
Háreksstaðir eru eitt svokallaðra heiðarbýla, sbr. kafla 6.1.2., í byggð frá árinu 1841
til 1924 að tveimur árum slepptum. Þess skal einnig getið hér að norðan Háreksstaða
var heiðarbýlið Melar, sbr. umfjöllun í máli nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd.
Íslenska ríkið hefur dregið þjóðlendukröfulínu frá neðri brún á Sandfelli þaðan
í Skjöldólfsstaðahnúk og haldið áfram þaðan beina sjónhendingu að Gilsá þar sem
Víðidalsá rennur í hana, þar sem er hornmark milli Ármótasels og Arnórsstaða, þá er
Víðidalsá fylgt. Innan þessa kröfusvæðis eru Háreksstaðir og hluti Gilsár og
Skjöldólfsstaða I og II samkvæmt afmörkun gagnaðila íslenska ríkisins.
Að Háreksstöðum liggja Gestreiðarstaðir til vesturs og Skjöldólfsstaðir til
austurs. Til norðurs við Háreksstaði og Skjöldólfsstaði eru Melar, Steinvartunga,
Einarsstaðir og Hraunfell í Vopnafirði. Til austurs við Skjöldólfsstaði er Hjarðarhagi
en Gilsá til suðurs og Ármótasel suður af Háreksstöðum. Landsvæði þetta liggur í um
500 m hæð yfir sjávarmáli og skiptist í tvennt með Fellahlíð, sem samanstendur af
fjórum fellum: Skjaldklofa (676 m), Dritfelli (681 m), Skálafelli (650 m) og
Geldingafelli (661 m). Vestan við Fellahlíð er Vatnaflói þar sem er hallalítið land og
votlent. Má þar nefna Geldingavatn (494 m), Langhólmavatn (492 m) og
Stórhólmavatn (522 m), vestur undir Skálafelli. Austan Fellahlíðar er einnig nokkuð
um vötn og er land hallalítið. Gróðurfar er að mestu rýrt mólendi, hálfdeigja og
votlendi. Sandfell (876 m) liggur norðaustan til á svæðinu og er það lítt gróið.
406
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6.5.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(8), er almennt byggt á því að landnám
og lög séu frumstofnunarhættir beins eignarréttar. Grundvöllur að beinum eignarrétti
hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum
eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum svæðum fjölgað með
tímanum. Heimildir um landnám á svæðinu bendi ekki til að stofnast hafi til beins
eignarréttar að Jökuldalsheiði fyrir nám. Vísað er til dóma Hæstaréttar varðandi Gilsá,
frá 21.1.1999, máli nr. 171/1998, og Víðirhóla frá 17.2.2000 í máli nr. 368/1999, en
þar virðist vera komist að sömu niðurstöðu um landnám. Vísað er til þess að
samkvæmt Jónsbók hafi bæði verið heimilt að byggja sel í almenningum og
eignarlandi. Upplýsingar um seljabúskap komi því ekki að notum við mat á
eignarréttarlegri stöðu svæðisins. Byggt er á Ferðabók Eggerts og Bjarna frá 18. öld
en þar komi fram að heiðin milli Jökuldals og Möðrudals liggi notalaus vegna
fjarlægðar frá byggð. Vísað er til þess að á tíma nýbýlatilskipunarinnar hafi ekki verið
gerður greinarmunur á afréttum og almenningum. Hafi Háreksstaðir verið fornbýli
hafi það verið almenningur samkvæmt ákvæðum nýbýlatilskipunarinnar. Hafi það því
aldrei getað verið eign eiganda Skjöldólfsstaða nema hann hafi getað sannað rétt sinn
til þess með löglegum eignarheimildum sem hann hafi ekki getað. Einnig sé ljóst að
ekki hafi verið hægt að taka til greina kröfu Háreksstaðabónda um eignarrétt á
grundvelli 11. gr. nýbýlatilskipunarinnar þar sem ekki hafi verið uppfyllt skilyrði
greinarinnar. Af dómsmálunum um Háreksstaði sé ljóst að engar sannanir hafi verið
færðar fram fyrir eignartilkalli Skjöldólfsstaða að landi Háreksstaða. Vísað er til þess
að dómsmálin hafi ekki fjallað um landsrétt heldur um afgjald til handa eiganda
Skjöldólfsstaða. Ljóst sé af nýbýlatilskipuninni að beinn eignarréttur að landi hafi
ekki verið skilyrði þess að landskuld yrði dæmd. Byggt er á því að eftir að
heiðarbyggðin hafi lagst af virðist landnot af heiðinni einungis hafa verið beitarafnot
og veiði en það einkenni þau lönd sem nú eru kölluð þjóðlendur.
Af hálfu íslenska ríkisins er jafnframt byggt á því að heimildir um fjallskil á
Jökuldalsheiði bendi til afréttarsmölunar en það sé eitt þeirra atriða sem Hæstiréttur
hafi lagt til grundvallar niðurstöðu sinni í svonefndum Gilsárdómi. Þá er því mótmælt
að dómur héraðsdóms Austurlands í máli nr. E 46/1996 leiði til þess að Háreksstaðir
verði taldir eignarland. Enginn hafi mætt til að mótmæla kröfum stefnanda um
eignarrétt á grundvelli hefðar vegna þess að þjóðlendulög höfðu ekki tekið gildi. Það
hafi ekki verið fyrr en við gildistöku laganna sem íslenska ríkið hefði getað átt aðild
að máli sem þessu. Þá hafi ekki verið krafist eignarréttar að neinu tilteknu landi þar
sem hafi verið stuðst við neina merkjalýsingu. Loks er vísað til þess hefð sé framsal
eignarréttinda en ekki frumstofnun. Þannig hafi ekki verið hægt að hefða land
Háreksstaða hafi landið verið þjóðlenda.
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Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 17 og 17(4), er því haldið fram að land
jarðarinnar sé innan landnáms Hákonar sem numið hafi Jökuldal allan fyrir vestan
Jökulsá og ofan Teigarár. Því er mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu geti orðið til
þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi verði dregin í efa. Vísað er til þess að
Háreksstaðir séu byggðir úr landi Skjöldólfsstaða en af vitnisburði frá árinu 1532 sé
augljóst að merki Möðrudals og Skjöldólfsstaða hafi legið saman. Þá er einnig vísað
til máldaga Hofteigskirkju frá árinu 1454, máldaga Möðrudals frá 1493 og kaupbréfs
Bustarfells frá 1532. Byggt er á niðurstöðum sýslumanns, landsyfirréttar og
Hæstaréttar Danmerkur í svokölluðum Háreksstaðamálum. Málin hafi snúist um
beinan eignarrétt að jörðinni og niðurstaðan hafi verið sú að nægjanlega sannað væri
að Háreksstaðir hafi heyrt undir Skjöldólfsstaði. Mótmælt er þeim málatilbúnaði
íslenska ríkisins að nýbýlatilskipunin hafi verið grundvöllur stofnunar nýbýla í
Jökuldalsheiði, enda hafi nýbyggjarar farið fram á réttindi samkvæmt tilskipuninni
árið 1849 þegar flest býlanna höfðu verið byggð um langa hríð. Bygging þessara
afbýla hafi þannig augljóslega farið fram með leyfi landeigenda.
Af hálfu gagnaðila er einnig byggt á landamerkjabréfi Skjöldólfsstaða frá 1884
og landmerkjabréfi fyrir Skjöldólfsstaði og Háreksstaði frá 1921 en það bréf sé meðal
annars samþykkt af hreppstjóra Jökuldalshrepps. Vísað er til landbrigðaþáttar
Grágásar og landbrigðabálks Jónsbókar um merkjagöngur. Merkjalýsingar hafi
sjaldan verið að finna í kaupbréfum en haldið gildi sínu enda þótt þær hefðu aðeins
varðveist í munnlegri geymd. Með setningu landamerkjalaga, nr. 5/1882 og nr.
41/1919, hafi stjórnvöld átt frumkvæði að því að gengið yrði frá landamerkjum og
leyst úr ágreiningi, væri hann fyrir hendi. Byggt er á því að lýsingum
landamerkjabréfa verði ekki hnekkt nema óyggjandi sönnunargögn liggi því til
grundvallar. Sönnunarbyrðin um inntak eignarréttar á landi hvíli þannig á íslenska
ríkinu. Þá er vísað til svarbréfs hreppstjóra Jökuldalshrepps, dags. 3. júní 1920, um að
ekki séu í hreppnum nokkur þau afréttarlönd eða almenningar sem sannanlega tilheyri
ekki einhverju lögbýli. Byggt er á niðurstöðu héraðsdóms Austurlands í máli nr. E
46/1996 í eignardómsmáli Háreksstaða. Engu skipti þótt íslenska ríkið hafi ekki verið
aðili að málinu því að skorað hafi verið á hvern þann er til réttinda gæti talið að gerast
aðili að málinu en íslenska ríkið hafi látið það undir höfuð leggjast. Þá er byggt á því
að eigandi Háreksstaða hafi fengið greiddar eignarnámsbætur frá Vegagerðinni án
fyrirvara vegna lagningar Háreksstaðavegar. Eigandi Háreksstaða hafi fengið
svokallað felligjald af hreindýrum sem felld hafi verið innan landamerkja jarðarinnar
og hann tekið greiðslu fyrir fjallagrasatínslu í landinu. Íslenska ríkið hafi með því og
öðrum athöfnum sínum vakið hjá eiganda jarðarinnar réttmætar væntingar til þess að
land innan lýstra merkja sé undirorpið beinum eignarrétti. Byggt er á því að
eignarrétturinn sé friðhelgur, sbr. 72. gr. stjórnarskrárinnar og 1. gr. 1.
samningsviðauka laga nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu, auk þess sem
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vísað er í ákvæði stjórnsýslulaga, nr. 37/1997. Loks er vísað til þess að skilyrði hefðar
séu fyrir hendi.
6.5.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Skjöldólfsstaða er rakin í kafla
5.10. Þar kemur fram að Skjöldólfsstaða er fyrst getið í Landnámu en síðar í
heimildum allt frá miðri 16. öld. Af þeim verður ráðið að um sjálfstæða jörð hefur
verið að ræða. 407 Svo sem fram kemur í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámu hversu
langt upp til fjalla og inn til lands landnám í Jökuldal náði. Sé tekið mið af staðháttum
og fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga verður þó að telja fremur líklegt að
landsvæði að sem hér um ræðir sé a.m.k. að hluta innan þess. Einnig ber þess að geta
að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi gróðurþekja á Jökuldal, svo sem á
Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og grósku en nú er, sbr. skjal nr. 31.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Skjöldólfsstaða ásamt Háreksstöðum
er lýst í landamerkjabréfum. Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra
landsvæða sem liggja þar að. Athugun þessi tekur fyrst og fremst til þeirra merkja sem
liggja innan og gagnvart kröfusvæði íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um
landamerki verður fjallað um eignarréttarlega stöðu ágreiningssvæðisins.
Landamerkjum Skjöldólfsstaða er fyrst lýst heildstætt í vitnisburðum fyrir
aukarétti á Fossvöllum 7. september 1844, þegar deilt var um rétt til Háreksstaða. Þá
er landamerkjum Skjöldólfsstaða ásamt Háreksstöðum lýst í landamerkjabréfi, dags.
24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922. Auk þessa er landamerkjum Skjöldólfsstaða
lýst í ódagsettu landmerkjabréfi, þingl. 21. júní 1884, sem ekki tekur til Háreksstaða.
Þá er landamerkjum Háreksstaða lýst í áreiðar- og skoðunargjörð, dags. 2. september
1854. Nokkur fjöldi gagna á rætur að rekja til deilna um afmörkun Steinvarartungu,
Mela og Háreksstaða.
Verður þá fyrst litið til suðurmerkja gagnvart Arnórsstöðum og Ármótaseli.
Samkvæmt landamerkjabréfi Skjöldólfsstaða og Háreksstaða frá 1921 eru merkin að
„vestan úr Gilsárós í 9. Gilsárbug niður af fremra Skjaldklofahorni, þaðan í fremra
Skjaldklofahorn, þaðan beint í Eyktagnýpu“. Landamerkjabréf Skjöldólfsstaða frá
1884, sem ekki tekur til Háreksstaða, er í samræmi við þessa lýsingu svo langt sem
hún nær. Landamerkjabréfin eru hvorki árituð vegna Arnórsstaða né Ármótasels.
Landamerkjabréf Arnórsstaða, dags. 24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922, er í
samræmi við landamerkjabréf Skjöldólfsstaða og Háreksstaða frá 1921 og er
undirritað vegna þeirra. Þá er landamerkjabréf Ármótasels orðrétt í samræmi við
landamerkjabréf Skjöldólfsstaða og Háreksstaða frá 1921 og lýsir merkjum allt vestur
í Eyktarnýpu. Bréfið er áritað vegna Skjöldólfsstaða. Ármótasel er byggt úr landi
Arnórsstaða, svo sem má m.a. ráða af máldaga Hofskirkju frá 1454. Merkjalýsing
407
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máldagans er í samræmi við yngri heimildir en samkvæmt honum eru norðurmerki
Arnórsstaða miðuð við „Gilsá. oc vr siöunda Gylsárbug. oc i Skialldklofa. og so j
ósinn. sem lönguhlijdar lækur kemur i önnur vötn. oc so i Eyktarnipa“. Vitnisburðir
sex manna fyrir aukarétti Fossvalla 7. september 1844 voru efnislega á sama veg.
Loks segir í skoðunargjörð fyrir Háreksstaði, dags. 2. september 1854, að sunnan ráði
„Arnórsstada land ad framan allt vestur ad Mödrudals landamerkjum“.
Vesturmerki Háreksstaða eru gagnvart Gestreiðarstöðum og Möðrudal. Í
landamerkjabréfi Skjöldólfsstaða og Háreksstaða frá 1921 er merkjum ekki lokað að
vestan. Hins vegar er merkjum að norðan lýst í þriðja bug Hofsár og að sunnan í
Eyktarnýpu. Landamerkjabréfið er hvorki áritað vegna Gestreiðarstaða né Möðrudals.
Landamerkjabréfið samræmist útmælingargjörð Háreksstaða, dags. 2. september
1854, en þar segir að vesturmerkin ráðist af mörkum Möðrudals frá Arnórsstöðum að
ármótum Háreksstaða- og Gestreiðarstaðakvíslar. Í landamerkjabréfi Möðrudals með
hjáleigunum Lóni, Gestreiðarstöðum og Fögrukinn, dags. 20. mars 1884, eru
austurmerki jarðarinnar, miðuð við „ Hofsá suður að ,,Háreksstaðakvísl“, þá
„Þrívörður“ á hálsinum milli Háreksstaða og Gestreiðarstaða, og síðan Þrí varðna
háls, svo í mitt „Sænautavatn“.“ Landamerkjabréfið er ekki áritað vegna Háreksstaða.
Í landamerkjabréfi Skjöldólfsstaða og Háreksstaða frá 1921 virðast merkjum
lýst nokkru lengra til vesturs en ráða má af lýsingu á austurmörkum í
landamerkjabréfi Möðrudals með hjáleigum 1884. Það kann að skýrast af því að í
millitíðinni féll dómur aukaréttar um merki milli Bustarfells og Möðrudals.
Niðurstaða dómsins var að merkin væru „sjónhending úr ós lækjar þess, er fellur í
Hólkná undan Súlendum á Möðrudalsvegi, yfir austanvert Stóralækjarvatn í
Eyktargnýpu, er stendur fremst og syðst á öxlum þeim, er liggja inn og vestur frá
Gestreiðarstöðum“. Samkvæmt þessum dómi átti Bustarfell land milli Háreksstaða og
Möðrudals. Með afsali, dags. 13. júlí 1894, seldi eigandi Bustarfells eiganda
Skjöldólfsstaða hluta af þessu landi og sagði að „hjereptir [skyldi] áðurnefnd
Gestreiðarstaðakvísl vera einustu landamerki milli jarðanna Bustarfells í Vopnafirði,
og Skjöldulfsstaða á Jökuldal, svo lengi, sem hún fellur í þeim sama farvegi, er nú
fellur hún, og allt land austan hennar“.
Þrátt fyrir þetta benda aðrar heimildir til að landamerki Möðrudals og
Skjöldólfsstaða (síðar Háreksstaða) hafi náð saman. Í vitnisburði um merki Möðrudals
frá 6. desember 1532 segir að austurmerki jarðarinnar séu „ad þeim læk sem fellur
undan Sulundum ofan i Haulkná. sem rided er ofan i Vopnafiaurd. ok svo langt austur
i heidina under þrivardna háls a Skioldolfstada veg. ok halft Seningarvatn“.
Sérstaklega var tekið fram að Skjöldólfsstaðamenn væru ósáttir við merkjalýsinguna.
Í vitnisburðum sex manna fyrir aukarétti að Fossvöllum, dags. 7. september 1844,
kom einnig fram að þeir töldu að landamerki Skjöldólfsstaða og Möðrudals hefðu
legið saman.

374
374
Verður þá litið til norðurmerkja Skjöldólfsstaða og Háreksstaða gagnvart
landsvæðum í Vopnafjarðarhreppi. Samkvæmt landamerkjabréfi Skjöldólfsstaða og
Háreksstaða frá 1921 eru merkin að norðan „Helluhraunsöxl, þaðan norðvestur í syðri
Geldingalæk, þaðan sjónhending í Kolfinnulind á Sauðardal og í Brunahorn og í 3.
bug Hofsár“. Bréfið var undirritað vegna Hofs í Vopnafjarðarhreppi. Landamerkjabréf
Skjöldólfsstaða frá 1884 er í samræmi við þessa lýsingu svo langt sem hún nær en þar
segir að mörkin séu „Hellisöxl og þaðan í Geldingalæk, sem rennur úr Geldingavatni í
Tunguá“. Bréfið er ekki áritað vegna landsvæða í Vopnafjarðarhreppi.
Framangreindar merkjalýsingar skarast á við landamerkjabréf Hraunfells og
Einarsstaða í Vopnafirði. Í landamerkjabréfi Hraunfells, ódags. en þingl. 14. júlí 1885,
segir að merki jarðarinnar séu „Þverlækur meðan endist, þaðan þvert inn í Pyttá, síðan
upp með Pyttá í Sandfell, þaðan þvert út í Þórðará“. Í landamerkjabréfi Einarsstaða,
ódags. en þingl. 14. júlí 1885, er merkjum lýst í Þverlæk meðan hann endist en þegar
hann þrýtur ræður bein lína inn í „Pyttá“ og svo ræður „Pyttá“ í Tungná. Hvorugt
bréfið er áritað vegna Skjöldólfsstaða. Merkjalýsing í afsali Bustarfells frá 1532
bendir til að Einarsstaðir og Hraunfell hafi tilheyrt þeirri jörð. Merkjum Bustarfells er
þar ekki lýst í Pyttá heldur „austur j þordaraa og suo fram j helluskard. þadan og j
tungaa ofan med anne“. Merkjalýsingin er þannig í samræmi við landamerkjabréf
Skjöldólfsstaða.
Vestan við Einarsstaði eiga Skjöldólfsstaðir merki gagnvart Steinvartungu sem
tilheyrir Hofskirkju. Samkvæmt landamerkjabréfi fyrir Steinvarartungu, dags. 24.
febrúar 1886 og þingl. 11. júní 1886, eru suðurmerki hennar þar sem SyðriGeldingalækur fellur í Tungná og þaðan „sjónhending í Kolfinnulind á Sauðárdal og í
Brunahorn og í þriðja bug í Hofsá“. Landamerkjabréfið er undirritað vegna
Háreksstaða. Nýtt landamerkjabréf var gert fyrir Steinvarartungu í ágúst sama ár og er
nær samhljóða eldra landamerkjabréfinu. Þessi bréf eru í samræmi við afmörkun
Steinvarartungu í lögfestum Hofs frá 1785 og samrýmast vitnisburðum þriggja vitna
við aukarétt Norður-Múlasýslu hinn 7. september 1844 um mörk Skjöldólfsstaða og
Hofskirkju. Þá eru merkin í samræmi við álit átta manna um suðurmerki Hofskirkju
1858 en tilefnið var málarekstur um heiðarbýlið Mela.
Í máli þessu, sbr. og mál 3/2005 hjá óbyggðanefnd, hefur komið upp
ágreiningur milli umræddra aðila um staðsetningu þeirra kennileita sem heimildir
greina frá á mörkum Háreksstaða og Steinvarartungu. Sá ágreiningur lýtur fyrst og
fremst að staðsetningu 3. bugs á Hofsá, svo sem sjá má af því hvernig aðilar draga
kröfulínur sínar á kort. Sunnanvert kröfusvæði Steinvarartungu og Mela skarast
þannig við kröfusvæði Háreksstaða.
Jóni Sölvasyni var útvísað landi Háreksstaða með útmælingargjörð, dags. 2.
september 1854, að geymdum rétti eiganda Skjöldólfsstaða. Þar er afmarkað
landsvæði sem nær að norðan frá „ármótum Háreksstada- og Gestreidarstadakvíslar
austur beint í Saudafell, þadan sömu stefnu í Skálafell“. Í útmælingu Mela, dags. 22.
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ágúst 1857, var suðurmerkjum lýst með sama hætti og norðurmerkjum Háreksstaða í
útmælingargerðinni. Taldi eigandi Skjöldólfsstaða að Melar væru að hluta byggðir úr
Skjöldólfsstöðum. Byggingarbréf vegna Háreksstaða var gefið út 14. október 1854.
Um greiðslu landskuldar ábúanda Háreksstaða til eiganda Skjöldólfsstaða stóðu mikil
málaferli um miðja 19. öld sem enduðu með dómi Hæstaréttar Danmerkur 10. janúar
1868. Niðurstaða dómsins var sú að ábúandinn á Háreksstöðum skyldi greiða
landskuld af nýbýlinu eða að öðrum kosti víkja af jörðinni. Í forsendum dómsins sagði
m.a. að:
Eigi aðeins hinir ýmsu íbúar héraðsins, er sóknaraðili hefir leitt sem vitni,
heldur og einnig flestöll þau vitni, er varnaraðli hefir leitt, hafa skýrt svo frá,
að þau jafnan hafi heyrt að jörðin Háreksstaðir væri talin með
Skjöldúlfsstöðum [...] varnaraðilar annarsvegar eigi hafa tilfært nein rök, er
gjöri það sennilegt, að Háreksstaði eigi beri að telja með Skjöldúlfsstöðum

Norðurmörk Háreksstaða, samkvæmt útmælingargjörðinni frá 1854, liggja úr
ármótum Háreksstaða og Gestreiðarstaðakvíslar „austur beint í Saudafell, þadan sömu
stefnu í Skálafell“. Norðan þeirrar línu en sunnan afréttarlandsins Steinvarartungu í
Vopnafirði er þannig land sem er utan merkja Háreksstaða en innan sameiginlegra
merkja Skjöldólfsstaða og Háreksstaða samkvæmt landamerkjabréfinu frá 1921. Með
útmælingargjörð, dags. 22. ágúst 1857, var heiðarbýlinu Melum útvísað landi norðan
Háreksstaða og kom fram að hluti Mela væri byggður úr Skjöldólfsstöðum. Voru
suðurmerki Mela miðuð við ármót „Háreksstaða- og Gestreiðarstaða-kvíslar austur
beint í Sauðafell, þaðan sömu stefnu á Skálafell beint austur að Sauðá“. Fylgja þannig
suðurmörk Mela norðurmörkum Háreksstaða þar til komið er austur að Sauðá.
Í dómi aukaréttar Norður-Múlasýslu 5. október 1858 var fjallað um kröfu
Halldórs Jónssonar, prófastsins á Hofi, til þess að Jón Guðmundsson, bóndi á Melum,
yrði dæmdur til að víkja af ábýlisjörð sinni, skila bæjarhúsum og borga til þess tíma
landskuld. Í forsendum dómsins kom fram að Melar væru „sumpart [álitnir] eign
Hofs-kirkju og sumpart byggð sækjanda af eiganda Skjöldólfsstaða á Jökuldal“.
Rennir dómurinn enn frekari stoðum undir það að Melar hafi verið innan
Skjöldólfsstaða að hluta. Með hliðsjón af því og öðrum eldri heimildum um merki
Skjöldólfsstaða telur óbyggðanefnd líkur á að landsvæðið norðan Háreksstaða en
sunnan Steinvarartungu hafi verið innan afmörkunar Skjöldólfsstaðalands fyrir gerð
landamerkjabréfsins 1921.
Verður þá litið til austurmerkja Skjöldólfsstaða gagnvart Hjarðarhaga.
Samkvæmt landamerkjabréfi Skjöldólfsstaða frá 1884 eru merki að austan í „Jökulsá í
yztu Rjúkindárfoss, þaðan réttlínis í fremstu Klauf á Sandfelli, þaðan í Hellisöxl“.
Þessum merkjum er lýst með sama hætti í landamerkjabréfi Skjöldólfsstaða og
Háreksstaða frá 1921. Bæði bréfin eru áritað vegna Hjarðarhaga. Samkvæmt
landamerkjabréfi Hjarðarhaga, dags. 19. júní 1884 og þingl. 21. júní 1884, eru merki
jarðarinnar að vestan „að framan úr Jökulsá í yzta Rjúkindarfoss, þaðan réttlínis í
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fremstu Klauf á Sandfelli.“ Í yngra landamerkjabréfi Hjarðarhaga, dags. 24. október
1921 og þingl. 27. október 1921, er merkjum lýst með sama hætti að því undanskildu
að norðurmerkjum er þar sérstaklega lýst og þau sögð ráðast af Miðheiði. Bæði bréfin
eru árituð vegna Skjöldólfsstaða.
Af framansögðu er ljóst að landamerkjabréf Skjöldólfsstaða og Háreksstaða
frá 1921 fær samræmst eldri heimildum um merki. Landamerkjabréf Skjöldólfsstaða
frá 1884 tekur hins vegar ekki til lands norðan Háreksstaða sem þó tilheyrði
samkvæmt eldri heimildum. Þá liggur einnig fyrir að merkjalýsingar heiðarbýlisins
Mela og jarðanna Einarsstaða og Hraunfells í Vopnafirði taka að hluta til þess lands
sem afmarkað er í greindu landamerkjabréfi frá 1921. Það land Einarsstaða og
Hraunfells sem skarast á við land Skjöldólfsstaða samkvæmt landamerkjabréfum
jarðanna er hins vegar utan ágreiningssvæðis í máli þessu.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
Skjöldólfsstaði. Við gildistöku nýrra landamerkjalaga 1919 var gert nýtt
landamerkjabréf fyrir jörðina sem einnig tók til Háreksstaða og landsvæðis norðan
þeirra. Fyrirliggjandi gögn benda ekki til annars en merkjum sé þar rétt lýst.
Óbyggðanefnd telur jafnframt að líta verði til þess að land á þessu svæði liggur að
sveitarfélagamörkum að norðan. Landamerkjabréf Skjöldólfsstaða og Háreksstaða er
áritað af fyrirsvarsmönnum jarðarinnar, þinglesið, fært í landamerkjabók og á því
byggt síðan um merki án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda
eða ágreiningur við nágranna. Þetta bendir til þess að lýsing merkja hafi verið í
samræmi við það sem almennt var talið gilda. Jafnframt er ljóst að jarðeigendur hafa
um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa almennt fyrir jarðir við mat á
sönnun um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Hér ber þess fyrst að geta að fyrir liggur hæstaréttardómur sem þýðingu getur
haft fyrir hið eignarréttarlega mat. Er sérstaklega vísað til dómsins af ríkisins hálfu en
um er að ræða dóm Hæstaréttar frá 21. janúar 1999 sem birtur er í dómasafni þess árs
á bls. 111. Í því máli var maður sýknaður af ákæru fyrir að hafa verið við rjúpnaveiðar
án leyfis eiganda jarðarinnar Skjöldólfsstaða. Var maðurinn á veiðum í hlíðum
Skjöldólfsstaðahnjúks, austan Gilsár, í 500–600 metra hæð. Óumdeilt var að hann var
innan merkja jarðarinnar eins og þeim er lýst í landamerkjabréfi. Í forsendum dómsins
er m.a. vísað til þess að landið sé hátt yfir sjó og ekki njóti við eldra lýsinga á
landamerkjum en landamerkjabréfsins frá 1884.
Við mat á þýðingu dómsins er til þess að líta að framangreindur dómur fjallar
um sekt eða sýknu í refsimáli. Hann felur ekki í sér efnislega niðurstöðu um
eignarréttarlega stöðu landsvæðisins og er því ekki formlega bindandi fyrir það mál
sem hér um ræðir. Að því er varðar þau rök sem leiddu til sýknu í málinu ber í fyrsta
lagi að skoða þau í ljósi þeirrar meginreglu refsiréttar að vafa beri að meta ákærða í
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hag. Í þessu máli nægði vafi um beinan eignarrétt til sýknu. Í öðru lagi höfðu
dómstólar á þessum tíma ekki tekið óyggjandi afstöðu til þess að einkarétti hvernig
mörk jarðar gagnvart öðrum landsvæðum, fyrst og fremst óbyggðum, skyldu
afmörkuð. Er því eðlilegt að í refsimálum hafi verið talinn vafi á ferðum. Nú hefur sú
breyting hins vegar orðið á að Hæstiréttur hefur tekið þá skýru afstöðu að
landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að
ræða en landamerkjabréf fyrir önnur landsvæði en meta verði þó hvert og eitt
landamerkjabréf, m.a. út frá eldri merkjalýsingum, staðháttum, gróðurfari og nýtingu.
Nægir þar að nefna dóm Hæstaréttar í máli nr. 48 frá árinu 2004
(Biskupstungnadómur). Jafnframt hafa nú komið fram ný gögn, nánar tiltekið
útmælingargjörð Mela, dags. 22. ágúst 1857, og vitnisburðir fyrir aukarétti á
Fossvöllum 7. september 1884 sem styðja merkjalýsingu landamerkjabréfs
Skjöldólfsstaða. Loks er sönnunarmat hér annað en í refsimáli.
Í tilvitnuðum dómi var í forsendum nánar tiltekið byggt á eftirtöldum fimm
atriðum öðrum fremur þegar sýknað var: 1) Ekki hefði verið sýnt fram á upphaflegt
landnám; 2) hæð yfir sjávarmáli og staðhættir mæltu gegn beinum eignarrétti; 3) um
einhæf not til sumarbeitar hafi verið að ræða; 4) fjallskil á heiðarlöndum á Jökuldal
hafi verið í höndum fjallskilastjórnar og heiðarnar smalaðir í samvinnu bænda; 5) ekki
nyti við eldri heimilda um landamerki Skjöldólfsstaða en landamerkjabréfsins frá
1884.
Um þýðingu fyrri atriðanna þriggja, þ.e. landnáms, staðhátta og nytja af
landinu, vísast til almennrar umfjöllunar um vægi slíkra, sbr. almennar forsendur
óbyggðanefndar, niðurstöður Hæstaréttar í svokölluðum þjóðlendumálum, sem og
sérstaka útlistun þessara atriða í þessu máli. Verða þau ein og sér ekki talin leiða til
þess að sönnur bresti fyrir beinum eignarrétti innan marka jarðarinnar, svo sem hún er
afmörkuð í landamerkjabréfi Skjöldólfsstaða frá 1884.
Að öllu þessu virtu og því sérstaklega áréttuðu að um einkamál er að ræða og
breytta sönnunarstöðu og sönnunarmat frá því sem var í tilvitnuðum refsidómi frá
árinu 1998 verður að hafna þeim rökum íslenska ríkisins að af umræddum dómi leiði
að land Skjöldólfsstaða hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu.
Að því er varðar eignarréttarlega stöðu Háreksstaða sérstaklega telur
óbyggðanefnd, með vísan til þess sem að framan greinir, að þeir hafi stöðu jarðar að
lögum, sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í almennum niðurstöðum óbyggðanefndar og
dóm Héraðsdóms Austurlands frá 10. maí 1996 í máli nr. E-43/1995. 408 Heimildir um
beitarnot verða fremur taldar vísa til notkunar viðkomandi landsvæðis en
eignarréttarlegrar stöðu þess. 409 Staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar verða
ekki taldir hafa úrslitaáhrif í þessu sambandi. Af hálfu gagnaðila, eigenda
Háreksstaða, hefur sérstaklega verið vísað til eignardóms.
408
409

Sbr. umfjöllun um jarðir og afrétti í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
Sbr. umfjöllun um jarðir og afrétti í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Ekki eru heimildir um annað en jarðirnar Skjöldólfsstaðir og Háreksstaðir hafi
verið byggðar og nýttar eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan
þeirra marka sem tilgreind eru 1884 og 1921 hafa eigendur farið með umráð og
hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland
almennt. Heiðin hefur þar ekki verið undanskilin enda þótt nýting þar hafi verið
takmörkuð.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Skjöldólfsstaða og Háreksstaða sé
þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé
eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða
hver séu mörk milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 410
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Skjöldólfsstaða og Háreksstaða,
svo sem því er að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig alið 7. gr., laga nr. 58/1998.
6.6. Landsvæði norðan Þjóðfells (Möðrudalur og Víðidalur)
6.6.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem ábúandi
ríkisjarðarinnar Möðrudals gerir kröfu til að talinn verði eignarland þeirrar jarðar og
háð nýtingarrétti hans í samræmi við ábúðarsamning. Íslenska ríkið hefur dregið
kröfulínu sína frá gróf þeirri er fellur í Hölkná framanvert við Súlendur (en sá punktur
er jafnframt hornmark Kinnar (Fögrukinnar)), beint vestur á Þjóðfell, frá Þjóðfelli að
upptökum Skarðsár í Langadal og þaðan beint í Svartfell á sýslumörkum. Sá punktur
er jafnframt hornpunktur við Grímsstaði. Samkvæmt þessari kröfugerð er landsvæði
sem afmarkast af þessari kröfulínu og í norður og norðaustur að sveitarfélagamörkum
við Vopnafjarðarhrepp innan þjóðlendu en vestan línunnar sem dregin er frá
upptökum Skarðsár í Langadal í Svartfell á Dimmufjallgarðsvegi er jörðin Víðidalur.
Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1.3. og kröfum gagnaðila í
kafla 3.4.
Að því landsvæði sem hér er til umfjöllunar og liggur norðan Þjóðfells er
óumdeilt eignarland Möðrudals til suðurs og Víðidals, norðan Möðrudals, til vesturs.
Til norðurs er ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd og til austurs
ágreiningssvæði í máli nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd.
6.6.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(8), er almennt byggt á því að landnám
og lög séu frumstofnunarhættir beins eignarréttar. Grundvöllur að beinum eignarrétti
410
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hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum
eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum svæðum fjölgað með
tímanum. Heimildir um landnám á svæðinu bendi ekki til að stofnast hafi til beins
eignarréttar að Jökuldalsheiði fyrir nám. Vísað er til dóma Hæstaréttar varðandi Gilsá,
frá 21.1.1999, í máli nr. 171/1998, og Víðirhóla frá 17.2.2000, í máli nr. 368/1999, en
þar sýnist Hæstiréttur komast að þeirri niðurstöðu að landsvæðið hafi ekki verið
numið. Vísað er til þess að samkvæmt Jónsbók hafi bæði verið heimilt að byggja sel í
almenningum og eignarlandi. Upplýsingar um seljabúskap komi því ekki að notum
við mat á eignarréttarlegri stöðu svæðisins. Byggt er á Ferðabók Eggerts og Bjarna frá
18. öld en þar komi fram að heiðin milli Jökuldals og Möðrudals liggi notalaus vegna
fjarlægðar frá byggð. Vísað er til þess að á tíma nýbýlatilskipunarinnar hafi ekki verið
gerður greinarmunur á afréttum og almenningum. Jafnframt er byggt á því að
heimildir um fjallskil á Jökuldalsheiði bendi til afréttarsmölunar en það sé eitt þeirra
atriða sem Hæstiréttur hafi lagt til grundvallar niðurstöðu sinni í svonefndum
Gilsárdómi.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 15 og 15(1), er vísað til landamerkjabréfa og
annarra skráðra eignarheimilda fyrir þessari jörð, fornum og nýjum, og einnig
þinglýstra landamerkjabréfa aðliggjandi jarða. Land Möðrudals á Fjöllum falli innan
landnáms Hákonar sem numið hafi land vestan Jökulsár og ofan Teigarár. Því er
mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu geti orðið til þess að frumstofnun eignarréttar
yfir landi innan landamerkja jarðarinnar verði dregin í efa. Því sé slegið föstu í
kröfulýsingu ríkisins að Möðrudalur sé landnámsjörð enda þótt hennar sé ekki getið í
Landnámu. Ábúendur telja að land Möðrudals sé innan landnáms Hákonar og enn
fremur að ef nota eigi Landnámu sem heimild um landnám sé nær að nota það sem í
henni standi fremur en það sem ekki standi þar. Í kröfulýsingu ríkisins segi að
núverandi land Möðrudals og Víðidals sé flokkað sem eignarland. Telji ábúandi þess
vegna að þjóðlendukrafa ríkisins innan landamerkja þeirra sé á misskilningi byggð.
6.6.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar jarðarinnar Möðrudals er rakin
í kafla 5.13. Þar kemur m.a. fram að Víðidalur var upphaflega byggður sem hjáleiga
frá Möðrudal en varð sjálfstætt býli með afmörkuðu landi seint á 19. öld.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Möðrudals og Víðidals er lýst í fyrirliggjandi heimildum. Um Möðrudal er fjallað í fjölmörgum vísitasíum og lögfestum
allt frá 1397 en sameiginlegt er með þeim öllum að ekki er fjallað um það svæði sem
til athugunar er í máli þessu.
Fyrsta formlega landamerkjabréfið sem gert er eftir gildistöku landamerkjalaganna árið 1882 er dagsett 20. mars 1884. Þar eru rakin mörk jarðarinnar og segir
þar: „Að norðanverðu ræður merkjum austan við Fjallgarða, lækur sá sem rennur
undan „Súlendum“ ofan í krókinn á „Hölkná“.“ Síðan eru rakin mörk jarðarinnar að
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austan og sunnan og síðan segir: „Að vestan ræður „Jökulsá“ Þangað sem „Skarðsá“
fellur í hana. Að norðanverðu vestan „Fjallgarðs“ ræður Skarðsá milli Möðrudals og
Víðidals.“ Landamerkjabréf þetta er undirritað af þáverandi eiganda Möðrudals,
Stefáni Einarssyni, en er ekki áritað af hálfu eigenda aðliggjandi jarða.
Aftur er gert landamerkjabréf fyrir Möðrudal, er það ódagsett, en þinglýst 25.
júlí 1923. Það er undirritað af Jóni A. Stefánssyni, Möðrudal, og áritað af eigendum
eftirtalinna aðliggjandi landsvæða: Reykjahlíð, Brú, Grunnavatni, Heiðarseli,
Gestreiðastöðum, Kinn, Víðidal og Rangalóni. Í bréfi þessu er norðurmerkjum jarðarinnar þannig lýst. Úr gróf þeirri er fellur í Hölkná beint vestur á Þjóðfell, þaðan að
upptökum Skarðsár í Langadal og niður með Skarðsá ofan fyrir Sandfell, þangað sem
Sandfellslind fellur í hana og þaðan beint í fremsta höfða Lambafjalla og ræður
Jökulsá að vestan.
Minnst er á landamerki jarðarinnar í fasteignamati 1916–1918, en ekki er þar
að neinu getið þess svæðis sem hér er til umfjöllunar
Landamerkjabréfi fyrir Víðidal var þinglýst 24. júlí 1922. Bréfið er ódagsett en
er undirritað af eigendum Víðidals, Grímsstaða og Möðrudals. Í bréfinu segir svo:
„Að vestan ræður Jökulsá frá Skarðsárós suður að Syðsta-höfða-horni í
Lambafjöllum, þaðan bein lína í lind í Sandsfells lindum, þar sem hún fellur í Skarðsá
að upptökum sínum, þaðan bein lína í Svartfell á Dimmafjallgarðsvegi og úr Svartfelli
bein lína í Skarðsárós“.
Nýtt landamerkjabréf er gert fyrir Víðidal 14. júní 1923. Það er undirritað af
hálfu sömu aðila og undirrituðu fyrra bréfið og er því þinglýst 25. júlí 1923 og hljóðar
það þannig: „Að vestan Jökulsá frá Skarðsárós að syðsta höfða horni í Lambafjöllum,
þaðan bein lína í lind í Sandsfells lindum þar sem hún fellur í Skarðsá ræður svo
Skarðsá að upptökum sínum þaðan bein lína í Svartfell á Dimmafjallgarðsvegi og úr
Svartfelli bein lína í sýsluskiptavörðuna á Biskupshálsi þaðan bein lína Skarðsárós. “
Ljóst er að þessi nýja landamerkjalýsing hefur verið gerð til að loka
merkjalýsingunni með línunni sem dregin er úr Svartfelli í vörðuna á Biskupshálsi.
Minnst er á landamerki jarðarinnar í fasteignamati 1916–1918, og segir þar að
landamerki séu ekki innfærð í landamerkjabók en jarðeigandi tilgreini þau þannig:
„Úr Skarðsárósi við Jökulsá beina línu í sýsluskiptavörðu á Biskupshálsi þaðan út að
Dimmafjallgarðsvegi, austur með honum austur að fremri Hrútá og niður með henni í
Selá. Svo ræður Skarðsá merkjum milli Víðidals og Möðrudals.“
Í bókinni Göngur og réttir er fjallað um fyrirkomulag leita fyrir og eftir 1950.
Segir þar að eftir 1950 smali Möðrudalsbóndi land sitt sjálfur og hafi svo verið eins
lengi og menn muni, og sama gildi um Víðidal. Menn frá þessum bæjum eru því ekki
skipaðir í aðrar göngur.
Að mati eiganda jarðarinnar Möðrudals, íslenska ríkisins, er þjóðlendu
kröfulínan dregin eftir mörkum jarðarinnar eins og þau eru ákvörðuð eftir
landamerkjabréfum jarðarinnar. Elsta bréfið frá 1884 fjallar um mörkin að
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norðanverðu þannig að þau séu úr Jökulsá, þar sem Skarðsá fellur í hana, og síðan
ráði hún milli Möðrudals og Víðidals. Þar er einnig hornmark jarðarinnar að austan
tilgreint sem Hölknárkrókur.
Í landamerkjabréfinu, sem þinglýst var 25. júlí 1923, er norðurmörkum
Möðrudals lýst þannig: „Úr gróf þeirri er fellur í Hölkná beint vestur á Þjóðfell, þaðan
að upptökum Skarðsár í Langadal og niður með Skarðsá ofan fyrir Sandfell, þangað
sem Sandfellslind fellur í hana og þaðan beint í fremsta höfða Lambafjalla og ræður
Jökulsá að vestan.“ Eldri landamerkjalýsingin fellur, svo langt sem hún nær, að
þessari síðari lýsingu.
Elsta lýsing á mörkum Víðidals er einhliða yfirlýsing eiganda jarðarinnar við
gerð fasteignamatsins 1916–1918. Sú lýsing er ekki staðfest af aðliggjandi jörðum en
í henni segir um norðurmörk Víðidals að þau liggi úr sýsluskiptavörðu á Biskupshálsi,
þaðan út að Dimmafjallgarðsvegi, austur með honum austur að fremri Hrútá og niður
með henni í Selá. En um suðurmörkin gagnvart Möðrudal segir: „Svo ræður Skarðsá
merkjum milli Víðidals og Möðrudals.“
Ekki hafa fundist neinar heimildir fyrir því að draga norðurmörk Víðidals alla
leið austur í Selá. Lýsingin á mörkum Möðrudals og Víðidals er hins vegar samhljóða
lýsingunni á norðurmörkum Möðrudals.
Með vísan til þess að austasti punktur á sameiginlegri markalínu jarðanna er sá
sami, þ.e. upptök Skarðsár, er ljóst að land Víðidals nær ekki lengra til austurs og
takmarkist því að línu dreginni úr upptökum Skarðsár beint í Svartfell á sýslumörkum
sem er í samræmi við landamerkjabréf Víðidals frá 14. júní 1923. Eldri heimildir
mæla þessu ekki í mót.
Aðilar eru á einu máli um landamerkjapunkta jarðarinnar þangað til að draga
átti línu úr Hölknárkróki í Þjóðfell. Á korti sem fylgdi kröfulýsingu ríkisins er línan
dregin í þann stað þar sem Þjóðfell stendur með bókstöfum á kortinu. Þjóðfell er langt
fell sem liggur frá norðri til suðurs á milli Langadals og Grímsstaðadals eystri og telja
ábúendur að draga eigi línuna í Selárbotna á nyrðri enda Þjóðfells, enda er sá punktur
á móts við Svartfell sem er hornpunktur í Víðidalslandi. Víðidal er skipt út úr
Möðrudalslandi og telja ábúendur skýringu ríkisins á landamerkjum Möðrudals ekki í
samræmi við landamerkjabréf staðarins, legu Víðidals eða landslag á svæðinu.
Íslenska ríkið, þinglýstur eigandi Möðrudals, telur að land jarðarinnar nái ekki
lengra til norðurs, austan upptaka Skarðsár, en að línu sem dregin er samkvæmt
ódagsettu landamerkjabréfi Möðrudals, þinglýstu 25. júlí 1923, úr Súlendum í
Þjóðfell og þaðan í upptök Skarðsár í Langadal og hefur dregið kröfulínu sína um
þjóðlendu eftir þeim mörkum.
Norðurmörk Möðrudals eru síðan dregin áfram til vesturs úr upptökum
Skarðsár í Langadal, niður með Skarðsá ofan fyrir Sandfell, þangað sem Sandfellslind
fellur í hana og þaðan beint í fremsta höfða Lambafjalla. Víðidalur, sem áður tilheyrði
Möðrudal, liggur norðan við þessi norðurmörk Möðrudals.
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Þannig liggja að Möðrudal Víðidalur að norðan en að austan liggja Heiðarsel,
Grunnavatn, Rangalón, Gestreiðastaðir og Kinn en um tvö síðastnefndu landsvæðin er
fjallað í máli nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd.
Norðan línunnar úr Súlendum í Þjóðfell og þaðan í upptök Skarðsár í Langadal
og austan línu sem dregin er til norðurs úr upptökum Skarðsár í Langadal og í
Svartfell á sýslumörkum er landsvæði sem nær að afrétti Vopnafjarðarhrepps og
jörðinni Arnarvatni, sbr. mál nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd. Landsvæðið sem um ræðir
liggur að mestu í 600–800 m hæð yfir sjávarmáli. Þjóðfell, sem mörkin eru dregin um,
er 1035 m yfir sjávarmáli Nokkrir hnjúkar eru á svæðinu sem ná allt að 798 m hæð
yfir sjávarmáli en landið lækkar síðan nokkuð til norðausturs uns það hækkar aftur
mjög eftir því sem komið er nær Súlendum.
Svo sem hér hefur verið rakið var hvorki gert landamerkjabréf fyrir þetta
landsvæði í kjölfar gildistöku landamerkjalaga frá 1882 né gildandi laga frá árinu
1919. Það er fyrst og fremst afmarkað af landamerkjalýsingum aðliggjandi jarða auk
hreppamarka. Ekkert bendir til að þar hafi stofnast til beins eignarréttar eða
takmarkaðra eignarréttinda fyrir nám, löggerninga, hefð eða með öðrum hætti.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að land norðan
Þjóðfells utan tilgreindra landamerkja Möðrudals og Víðidals sé eignarland.
Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé þjóðlenda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að það landsvæði norðan Þjóðfells sem
hér hefur verið fjallað um, svo sem það er afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998, og er fallist á kröfu íslenska
ríkisins þess efnis. 411
Úr gróf þeirri er fellur í Hölkná, framanvert við Súlendur er dregin
lína suðvestur á Þjóðfell og þaðan í upptök Skarðsár. Frá upptökum
Skarðsár er línan síðan dregin í Svartfell á sýslumörkum. Þaðan er
fylgt sveitarfélagamörkum til austurs og suðausturs uns þau koma í
gróf þá er fellur í Hölkná, framanvert við Súlendur.
6.7. Ármótasel
6.7.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta kröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er gerð
krafa til sem eignarlands Ármótasels. Innan merkja Ármótasels, austan undir
Skollagrenisási, var heiðarbýlið Hlíðarendi en þar var búið á árunum 1850 til 1872.
Þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins í máli þessu tekur til landsvæðis á
Jökuldalsheiði, þar á meðal alls þess lands sem þinglýstir eigendur Ármótasels gera
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kröfu til sem eignarlands. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum
gagnaðila í kafla 3.15.
Að landsvæði því sem hér er til umfjöllunar liggur Rangárlón til vesturs og
Háreksstaðir til norðurs. Til austurs eru Gilsá og Arnórsstaðir en að sunnanverðu eru
Víðirhólar, Veturhús og Sænautasel. Umrætt svæði liggur í yfir 500 m hæð yfir
sjávarmáli á Jökuldalsheiði. Austan til er land hallalítið með nokkur vötn en rýrt
mólendi og votlendi. Vestan til eru lítt grónir ásar, hæðir, hryggir og hálsar. Vestast er
Langihryggur sem nær í um 600 m hæð yfir sjávarmál. Austan hans liggur aflangur
Þrívörðuháls með leguna norður-suður en austan hans liggur Skollagrenisás (638 m).
Suðaustan Skollagrenisáss liggur Langahlíð (674 m). Bæjarstæði Ármótasels var í
tungu við ármót Víðidalsár og Gilsár austan til á svæðinu.
6.7.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(8), er almennt byggt á því að landnám
og lög séu frumstofnunarhættir beins eignarréttar. Grundvöllur að beinum eignarrétti
hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum
eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum svæðum fjölgað með
tímanum. Heimildir um landnám á svæðinu bendi ekki til að stofnast hafi til beins
eignarréttar að Jökuldalsheiði fyrir nám. Vísað er til dóma Hæstaréttar varðandi Gilsá,
frá 21. janúar 1999, í máli nr. 171/1998, og Víðirhóla frá 17. febrúar 2000, í máli nr.
368/1999, en þar sýnist Hæstiréttur komast að þeirri niðurstöðu að landið hafi ekki
verið numið. Vísað er til þess að samkvæmt Jónsbók hafi bæði verið heimilt að
byggja sel í almenningum og eignarlandi. Upplýsingar um seljabúskap komi því ekki
að notum við mat á eignarréttarlegri stöðu svæðisins. Byggt er á Ferðabók Eggerts og
Bjarna frá 18. öld en þar komi fram að heiðin milli Jökuldals og Möðrudals liggi
notalaus vegna fjarlægðar frá byggð. Vísað er til þess að á tíma nýbýlatilskipunarinnar
hafi ekki verið gerður greinarmunur á afréttum og almenningum. Jafnframt er byggt á
því að heimildir um fjallskil á Jökuldalsheiði bendi til afréttarsmölunar en það sé eitt
þeirra atriða sem Hæstiréttur hafi lagt til grundvallar niðurstöðu sinni í svonefndum
Gilsárdómi. Loks er vísað til þess að hefð sé framsal eignarréttinda en ekki
frumstofnun. Þannig hafi ekki verið hægt að hefða land Ármótasels hafi landið verið
þjóðlenda.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 5 og 5(2), er því haldið fram að land
jarðarinnar sé innan landnáms Hákonar sem numið hafi Jökuldal allan fyrir vestan
Jökulsá og ofan Teigarár. Því er mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu geti orðið til
þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi verði dregin í efa. Byggt er á því að
Ármótasel sé heiðarbýli undan Arnórsstöðum en það komi meðal annars fram í sýsluog sóknarlýsingu frá 1874. Vísað er til máldaga Hofteigskirkju frá 1454 um merki
Arnórsstaða en ljóst sé að þau falli saman við merki Möðrudals. Byggt er á dómi
aukaréttar Norður-Múlasýslu frá 1888 um merki Möðrudals annars vegar og
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Arnórsstaða hins vegar. Þá er vísað til landamerkjabréfs Ármótasels frá 1921 en það
sé þinglýst og áritað af eigendum aðliggjandi landsvæða auk hreppstjóra
Jökuldalshrepps. Vísað er til landbrigðaþáttar Grágásar og landbrigðabálks Jónsbókar
um merkjagöngur. Samkvæmt landamerkjalögum, nr. 5/1882 og 41/1919, hafi
opinberum aðilum verið falið að ganga úr skugga um að lýsingar landamerkjabréfa
væru réttar samkvæmt formi sínu og efni. Styðji það þá meginreglu íslensks réttar að
athugasemdalausri landamerkjalýsingu jarðar verði ekki hnekkt nema óyggjandi
sönnunargögn liggi því til grundvallar. Sönnunarbyrði um inntak eignarréttar á landi
Ármótasels hvíli þannig á íslenska ríkinu. Einnig er byggt á svarbréfi hreppstjóra
Jökuldalshrepps, dags. 3. júní 1920, um að ekki séu í hreppnum nokkur þau
afréttarlönd eða almenningar sem sannanlega tilheyri ekki einhverju lögbýli.
Jafnframt er vísað til þess að gagnaðilar hafi fengið svokallað felligjald af hreindýrum
sem felld hafi verið innan landamerkja jarðarinnar. Íslenska ríkið hafi með því og
öðrum athöfnum sínum vakið hjá gagnaðilar réttmætar væntingar til þess að land
jarðarinnar innan lýstra merkja sé undirorpið beinum eignarrétti. Byggt er á því að í
kröfum ríkisins felist ásælni til beinna eignarréttinda án þess að skilyrði 72. gr.
stjórnarskrárinnar séu uppfyllt, sbr. 1. gr. 1. samningsviðauka laga nr. 62/1994 um
mannréttindasáttmála Evrópu. Loks er byggt á því að skilyrðum hefðar sé fullnægt.
6.7.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Ármótasels er rakin í kafla
5.14. Þar kemur fram að hér er um að ræða eitt svokallaðra heiðarbýla, sbr. kafla
6.1.2., í byggð með hléum frá 1853–1943. Svo sem fram kemur í kafla 6.2. er því ekki
lýst í Landnámabók hversu langt upp til fjalla og inn til lands landnám á Jökuldal
náði. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga verður þó
að telja fremur líklegt að svæði það sem hér er til umfjöllunar sé a.m.k. að hluta innan
þess. Einnig ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi
gróðurþekja á Jökuldal, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og
grósku en nú er, sbr. skjal nr. 31.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Ármótasels er lýst í landamerkjabréfi,
dags. 24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922.
Verður þá fyrst litið til vesturmerkja Ármótasels gagnvart Rangárlóni.
Samkvæmt landamerkjabréfinu frá 1921 eru vesturmerki miðuð við „Eyktargnýpu í
Arnórsstaðasel“. Bréfið er ekki undirritað vegna Rangárlóns. Þessi merkjalýsing er í
ágætu samræmi við máldaga Hofteigskirkju um að vesturmerki Arnórsstaða séu
„Eyktarnipa. oc þadan til vötnum hallar. oc framm i Sandvpsernar fyrer nordan
Arnorzstada sel“. Merkjalýsingin er einnig í ágætu samræmi við áðurnefndan dóm
aukaréttar Norður-Múlasýslu frá 1888 en þar var niðurstaðan sú að mörk Möðrudals
gagnvart Víðirhólum og Arnórsstöðum væru „sjónhending úr Rúnasteini, er stendur á
svo nefndri Urðarhlíð, inn og vestur frá Sænautaseli, og í Eyktargnýpu“. Samkvæmt
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þessum heimildum er Ármótasel innan merkja Arnórsstaða. Þá er landamerkjabréf
Ármótasels í samræmi við landamerkjabréf Rangárlóns, dags. 23. október 1921 og
þingl. 27. júlí 1922 en það bréf er áritað vegna Ármótasels.
Verður þá litið til norðurmerkja landsvæðisins gagnvart Háreksstöðum.
Samkvæmt landamerkjabréfi Ármótasels eru norðurmerki miðuð við
„Skjaldklofahorn fremra, þaðan beint í Eyktargnýpu“. Bréfið er áritað vegna
Skjöldólfsstaða en Háreksstaðir eru byggðir úr þeirri jörð. Landamerkjabréf
Skjöldólfsstaða og Háreksstaða, dags. 24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922, er í
samræmi við landamerkjabréf Ármótasels en er ekki áritað vegna þeirrar jarðar. Eldra
landamerkjabréf Skjöldólfsstaða frá 1884 tekur ekki til Háreksstaða og snertir því
ekki norðurmerki Ármótasels. Útmælingargjörð Háreksstaða frá 2. september 1854
fæst einnig samrýmst framangreindum merkjalýsingum en þar eru suðurmerki miðuð
við „Skjaldklofa, þar sem Arnórsstada land tekur vid. Rædur þá Arnórsstada land ad
framan allt vestur ad Mödrudals landamerkjum.“
Næst verður litið austurmerkja Ármótasels gagnvart jörðinni Gilsá sem byggð
var úr Skjöldólfsstaðalandi árið 1941. Samkvæmt landamerkjabréfi Ármótasels eru
austurmerkin miðuð við „Gilsá frá ármótum í níunda Gilsárbug, gegnt
Skjaldklofahorni fremra, þaðan beint í Skjaldklofahorn fremra“. Bréfið er áritað vegna
Skjöldólfsstaða. Þessi lýsing er í samræmi við landamerkjabréf Skjöldólfsstaða, þingl.
21. júní 1884 sem er áritað vegna Arnórsstaða. Þá er bréf Ármótasels einnig í
samræmi við landamerkjabréf Skjöldólfsstaða og Háreksstaða frá 1921 en það bréf er
þó hvorki áritað vegna Ármótasels né Arnórsstaða.
Samkvæmt landamerkjabréfi Ármótasels eru merki þess til suðausturs
gagnvart Arnórsstöðum miðuð við Víðidalsá. Bréfið er áritað vegna Arnórsstaða og í
samræmi við landamerkjabréf þeirrar jarðar, dags. 24. október 1921 og þinglesið 27.
júlí 1922. Til suðurs á Ármótasel merki gagnvart Sænautaseli, Veturhúsum,
Víðirhólum og hluta Rangárlóns en þau býli voru byggð úr Hákonarstaðalandi.
Samkvæmt landamerkjabréfi Ármótasels eru mörkin miðuð við Arnórsstaðasel „í
Bjallkollu, þaðan beint í Botnahraun, þaðan í Lönguhlíðarenda fremri, þaðan í
Víðidalsá gegnt öxlum sunnan við Kiðuhamar“. Bréfið er áritað vegna Hákonarstaða.
Landamerkjabréfið er í ágætu samræmi við máldaga Hofteigskirkju frá 1454 en þar
segir að suðurmerki Arnórsstaða séu miðuð við „Sandvpsernar fyrer nordan
Arnorzstada sel. oc so i lönguhlijdar enda. allt hnvkzvatn j hnuksaa og so j Jokulsá.“
Landamerkjabréf Veturhúsa, Víðirhóla, Sænautasels og Rangárlóns, dags. 24.
október 1921 og þinglesin 27. júní 1922, eru öll í samræmi við landamerkjabréf
Ármótasels og árituð vegna þeirrar jarðar. Landamerkjabréf Ármótasels er einnig í
samræmi við eldri landamerkjabréf Sænautasels og Rangárlóns, bæði dags 4. júní
1894 og þinglýst 6. júní sama ár. Síðarnefnda bréfið er áritað vegna Arnórsstaða en
það tekur einungis til þess hluta Rangárlóns sem byggður er úr Hákonarstaðalandi.
Landamerkjabréf Sænautsels frá 1894 er hvorki áritað vegna Arnórsstaða né

386
386
Ármótasels. Þá er lögfesta Hákonarstaða, dags. 8. maí 1844, í góðu samræmi við
landamerkjabréf Ármótasels en af henni má meðal annars ráða að heiðarbýlin sunnan
Ármótasels hafi byggst úr landi Hákonarstaða.
Í kjölfar þess að ný landamerkjalög taka gildi 1919 er gert landamerkjabréf
fyrir Ármótasel. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum Ármótasels sé
þar rétt lýst. Af heimildum verður ráðið að land Ármótasels sé úr landi Arnórsstaða.
Landamerkjabréf Ármótasels er þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt síðan
um afmörkun án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða
ágreiningur við nágranna sem þýðingu hafi hér. Þetta bendir allt til þess að lýsing
merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda.
Kemur þá til skoðunar eignarréttarleg staða lands innan framangreindra merkja
Ármótasels.
Af heimildum er ljóst að Ármótasel er byggt úr landi Arnórsstaða og má þar
m.a. annars vísa til máldaga Hofteigsprestakalls um merki Arnórsstaða frá 1454. Þá
segir í sóknarlýsingu Hofteigsprestakalls frá 1874 að Ármótasel sé byggt úr
Arnórsstaðalandi. Niðurstaða dóms aukaréttar Norður-Múlasýslu hinn 20. september
1888 er í samræmi við framangreint en þar var skorið úr um mörk Arnórsstaða og
Víðirhóla gagnvart Möðrudal. Var þannig gengið út frá að land Arnórsstaða næði alla
leið vestur að Möðrudal. Loks segir í lýsingu á Arnórsstöðum frá árinu 1915 að
aðliggjandi jörðinni að vestan [sunnan] séu Hákonarstaðir, Víðirhólar, Veturhús og
Rangárlón og Möðrudalur að norðan [vestan]. Framangreindar heimildir um merki
Arnórsstaða eru þannig landamerkjabréfi Ármótasels til styrktar.
Innan merkja Ármótasels eru leitarsvæði Jökuldælinga. Í sóknarlýsingu
Hofteigssóknar frá árinu 1874 segir að aðalafréttarlönd séu „Fljótsdals- og
Jökuldalsheiðin, þ.e. hver jörð hefur afrétt í þeirri heiði sem henni tilheyrir“. Benedikt
Gíslason í Hofteigi lýsir í bókinni Göngur og réttir V fyrirkomulagi leita eins og þær
voru á fyrri hluta 20. aldar. Það segir að heiðarsvæðið milli Gilsár og
Möðrudalsfjallgarða sé smalað í einni rétt á Hákonarstöðum. Landsvæðið skiptist þó í
nokkur landsvæði og nefnir hann sérstaklega Ármótaselsheiði. Eftir 1950 urðu
nokkrar breytingar á smölun. Virðist land Ármótasels hafa orðið hluti af tveimur
leitarsvæðum, þ.e. Út-fjallagarðasvæði og Háreksstaðaheiði. Þurfti að leggja
sameiginlega til smölunar á þessum svæðum.
Á Ármótaseli stóð búseta í rúm sjötíu ár á tímabilinu frá 1853 til 1943. Í elsta
fyrirliggjandi kaupsamningi um Ármótasel, dags. 12. maí 1925, er sérstaklega vísað
til landamerkjabréfsins frá 1921 um merki jarðarinnar.
Samkvæmt því er að framan greinir er Ármótasel byggt úr landi jarðar og
sama máli gegnir um aðliggjandi landsvæði. Óbyggðanefnd telur nægjanlega fram
komið að Ármótasel hafi stöðu jarðar að lögum, sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í
almennum niðurstöðum óbyggðanefndar. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir
við mat á sönnun um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
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Heimildir um beitarnot innan merkja Ármótasels á síðari tímum verða fremur taldar
vísa til notkunar viðkomandi landsvæðis en eignarréttarlegrar stöðu þess. 412
Staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar verða ekki taldir hafa úrslitaáhrif í þessu
sambandi.
Ekki eru heimildir um annað en Ármótasel hafi verið byggð og nýtt eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind eru
1921 hafa eigendur Ármótasels farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir
með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Ármótasels sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 413
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Ármótasels, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.8. Rangárlón, eystri hluti (Hákonarstaðarpartur)
6.8.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Rangárlóns, eystri hluta. Þjóðlendukröfusvæði íslenska
ríkisins í máli þessu tekur til landsvæðis á Jökuldalsheiði, þar á meðal alls þess lands
sem þinglýstir eigendur Rangárlóns gera kröfu til sem eignarlands. Kröfum íslenska
ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.16.
Að landsvæði því sem hér er til umfjöllunar liggur vestari hluti Rangárlóns til
vesturs og Ármótasel til norðurs. Til austurs og suðurs er Sænautasel.
Þá ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi
gróðurþekja á Jökuldal, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og
grósku en nú er, sbr. skjal nr. 31.
6.8.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(8), er almennt byggt á því að landnám
og lög séu frumstofnunarhættir beins eignarréttar. Grundvöllur að beinum eignarrétti
hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum
eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum svæðum fjölgað með
tímanum. Heimildir um landnám á svæðinu bendi ekki til að stofnast hafi til beins
eignarréttar að Jökuldalsheiði fyrir nám. Vísað er til dóma Hæstaréttar varðandi Gilsá,
412
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Sbr. umfjöllun um jarðir og afrétti í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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frá 21.1.1999, í máli nr. 171/1998, og Víðirhóla frá 17.2.2000, í máli nr. 368/1999, en
þar sýnist Hæstiréttur komast að þeirri niðurstöðu að landsvæðið hafi ekki verið
numið. Vísað er til þess að samkvæmt Jónsbók hafi bæði verið heimilt að byggja sel í
almenningum og eignarlandi. Upplýsingar um seljabúskap komi því ekki að notum
við mat á eignarréttarlegri stöðu svæðisins. Byggt er á Ferðabók Eggerts og Bjarna frá
18. öld en þar komi fram að heiðin milli Jökuldals og Möðrudals liggi notalaus vegna
fjarlægðar frá byggð. Vísað er til þess að á tíma nýbýlatilskipunarinnar hafi ekki verið
gerður greinarmunur á afréttum og almenningum. Jafnframt er byggt á því að
heimildir um fjallskil á Jökuldalsheiði bendi til afréttarsmölunar en það sé eitt þeirra
atriða sem Hæstiréttur hafi lagt til grundvallar niðurstöðu sinni í svonefndum
Gilsárdómi. Loks er vísað til þess að hefð sé framsal eignarréttinda en ekki
frumstofnun. Þannig hafi ekki verið hægt að hefða land Rangárlóns hafi landið verið
þjóðlenda.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 16 og 16(3), er því haldið fram að land
jarðarinnar sé innan landnáms Hákonar sem numið hafi Jökuldal allan fyrir vestan
Jökulsá og ofan Teigarár. Því er mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu geti orðið til
þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi verði dregin í efa. Byggt er á því að
Rangárlón sé heiðarbýli, byggt úr Hákonarstöðum og Möðrudal. Vísað er til þess að
fyrstu heimildir um merki Rangárlóns séu í máldaga Hofteigskirkju frá 1454 um
merki Arnórsstaða. Þá er byggt á vitnisburði Jóns Guðmundssonar frá 1532 um merki
Möðrudals. Samkvæmt vitnisburðinum lágu landamerki Möðrudals og Hákonarstaða
saman á línu sem lá í gegnum mitt Sænautavatn. Vísað er til þess að Rangárlón sé
tilgreint í jarðamati 1849 sem sérstök jörð. Í gerðabók matsmanna komi fram að á
milli Hákonarstaða, Möðrudals og Arnórsstaða sé þræta um nýbýlið. Byggt er á dómi
aukaréttar Norður-Múlasýslu frá 1888 um merki Möðrudals annars vegar og Víðirhóla
og Arnórsstaða hins vegar. Með dóminum hafi allt Sænautavatn fallið undir
Víðirhóla. Ástæða þess að Víðirhóla hafi verið getið en ekki Sænautasels hafi verið sú
að málsaðilinn Kristján Sigurðsson hafi átt allt landið fyrir norðan Víðidalsá. Vísað er
til þess að í kjölfar dómsins hafi deilan um Rangárlón verið sett niður og sérstök
landamerkjabréf gerð fyrir hvorn hluta jarðarinnar fyrir sig. Fyrsta landamerkjabréf
jarðarinnar sé frá 1894 og taki til Hákonarstaðaparts. Ný landamerkjabréf hafi verið
gerð árið 1921 og taki annað til Möðrudalshluta en hitt til hluta Hákonarstaða. Byggt
er á því að landamerkjabréfin séu þinglýst og árituð af eigendum aðliggjandi
landsvæða, auk hreppstjóra Jökuldalshrepps. Samkvæmt landamerkjalögum, nr.
5/1882 og 41/1919, hafi opinberum aðilum verið falið að ganga úr skugga um að
lýsingar landamerkjabréfa væru réttar samkvæmt formi sínu og efni. Styðji það þá
meginreglu íslensks réttar að athugasemdalausri landamerkjalýsingu jarðar verði ekki
hnekkt nema óyggjandi sönnunargögn liggi því til grundvallar. Sönnunarbyrðin um
inntak eignarréttar á landi Rangárlóns hvíli þannig á íslenska ríkinu. Vísað er til þess
að gagnaðilar hafi fengið svokallað felligjald af hreindýrum sem felld hafi verið innan
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þjóðlendukröfusvæðis. Íslenska ríkið hafi með því og öðrum athöfnum sínum vakið
hjá gagnaðila réttmætar væntingar til að ætla að land innan landamerkja jarðarinnar
væri undirorpið fullkomnum eignarrétti og hafi athafnir eða athafnaleysi íslenska
ríkisins fram til þessa aðeins styrkt gagnaðila í þeirri trú. Byggt er á því að í kröfum
ríkisins felist ásælni til beinna eignarréttinda án þess að skilyrði 72. gr.
stjórnarskrárinnar séu uppfyllt, sbr. 1. gr. 1. samningsviðauka laga nr. 62/1994 um
mannréttindasáttmála Evrópu. Loks er byggt á því að skilyrðum hefðar sé fullnægt.
6.8.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Rangárlóns er rakin í kafla
5.15. Þar kemur fram að hér er um að ræða eitt svokallaðra heiðarbýla, sbr. kafla
6.1.2., í byggð með hléum á árunum 1844–1924. Þessi hluti Rangárlóns liggur austan
við merki Möðrudals eins og þau voru ákveðin í aukarétti Norður-Múlasýslu 20.
september 1888. Á þeim hluta Rangárlóns sem hér er til umfjöllunar stóð bæjarstæði
þess. Sérstakt landamerkjabréf var gert fyrir vestari hluta Rangárlóns 23. október
1921 og var því þinglýst 27. júlí 1922. Um þann hluta er fjallað í kafla 6.9. Rangárlón,
vestari hluti. Svo sem fram kemur í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámu hversu langt
upp til fjalla og inn til lands landnám á þessu svæði náði. Af því verða engar
afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort þar hafi í öndverðu verið stofnað til beins
eignarréttar á þessu svæði með námi.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Rangárlóns (eystri hluta) er lýst í
landamerkjabréfi þess auk eldri heimilda um merki. Jafnframt verður litið til gagna
um merki þeirra landsvæða sem liggja að þessum hluta Rangárlóns. Að fenginni
niðurstöðu um landamerki verður fjallað um eignarréttindi innan þess landsvæðis sem
til umfjöllunar er.
Fyrstu lýsinguna á landamerkjum eystri hluta Rangárlóns er að finna í
landamerkjabréfi, dags. 6. júní 1894 og þinglesið sama dag. Nýtt landamerkjabréf var
gert fyrir þennan hluta Rangárlóns, dags. 24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922.
Merki landsvæðisins verða einnig ráðin af dómi aukaréttar Norður-Múlasýslu um
mörk Arnórsstaðastaða og Víðirhóla gagnvart Möðrudal frá 20. september 1888.
Verður þá fyrst litið til vesturmerkja þess landsvæðis sem hér er til
umfjöllunar. Samkvæmt landamerkjabréfi eystri hluta Rangárlóns frá 1894 eru mörkin
gagnvart vestari hluta Rangárlóns miðuð við Sænautafell „þar sem það er hæðst út í
stórt gil vestan við Arnórsstaðasel“. Bréfið er ekki áritað vegna þess hluta Rangárlóns
sem tilheyrði Möðrudal. Í yngra landamerkjabréfi eystri hluta Rangárlóns segir að
merkin séu „beint úr Arnórsstaðaseli í Marköldu á Sænautafelli“. Landamerkjabréfið
er áritað vegna Möðrudals. Með afsali, dags. 27. janúar 1881, seldi Jósef Jósefsson
jarðir sínar á Hákonarstaðaheiði. Auk Sænautasels, Veturhúsa og Víðirhóla fylgdi
með „land það sem Rangárlón stendur á út að gili því sem fellur úr Sænautafellshala
norðaustan af Rangárlóni“. Er merkjalýsing afsalsins þannig í samræmi við
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landamerkjabréfin. Merkjalýsing landamerkjabréfanna er einnig í ágætu samræmi við
dóm aukaréttar Norður-Múlasýslu frá 20. september 1888. Þar voru mörk milli
Möðrudals annars vegar og Víðirhóla og Arnórsstaða hins vegar sögð „sjónhending úr
Rúnasteini, er stendur á svo nefndri Urðarhlíð, inn og vestur frá Sænautaseli, og í
Eyktargnýpu“. Samkvæmt örnefnaskrá Sænautasels gengur Urðarhlíð suður úr
Sænautafelli en Rúnasteinn sé stórt einstakt bjarg á hlíðinni. Samkvæmt
Hákonarstaðamáldaga frá 1663 var það landsvæði sem afmarkað er í framangreindum
landamerkjabréfum innan Hákonarstaða. Í máldaganum segir að vestari mörk
Hákonarstaða séu lína sem liggi m.a. um „Stein, sem stendur ynnann til á Urðarhlíð
með áklöppuðum Rúnum þaðan sjónhending í lækinn fyrir vestan Arnórstaðasel.“ Var
niðurstaða dóms aukaréttar Norður-Múlasýslu m.a. reist á máldaganum. Lögfesta
Hákonarstaða frá 1844 er í samræmi við máldagann.
Landamerkjabréf vestari hluta Rangárlóns, dags. 23. október 1921 og þingl.
27. júlí 1922, er í samræmi við landamerkjabréf eystri hluta Rangárlóns. Segir þar að
merkin móti Hákonarstöðum séu „beint úr Arnórsstaðaseli í Marköldu í Sænautafelli“.
Athygli vekur að lýst er merkjum á móti Hákonarstöðum en ekki vestari hluta
Rangárlóns. Landsvæðið sem hér er til umfjöllunar var að hluta eða öllu leyti innan
landamerkjabréfs Möðrudals, dags. 20. mars 1884, en þar voru austurmerki
Möðrudals sögð um línu frá „Þrí varðna háls“, svo í mitt „Sænautavatn“, þaðan í
„Rúnastein“ á „Urðarhlíð“. Var landamerkjabréfið í samræmi við lögfestu jarðarinnar
frá 1844 og vitnisburð Jóns Guðmundssonar frá Möðrudal frá árinu 1532. Með
áðurnefndum dómi aukaréttar Norður-Múlasýslu frá 1888 færðust Möðrudalsmerkin
austar þannig að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar liggur utan merkja
Möðrudals.
Verður þá litið til norðurmerkja eystri hluta Rangárlóns gagnvart Ármótaseli.
Samkvæmt landamerkjabréfi Rangárlóns frá 1884 eru merkin frá stóru gili „vestan við
Arnórsstaðasel; þaðan beina línu austur í Bjallkollu, sjerstakan melhól sem er í beinni
línu frá þessu gili í Botnahraun, eða Refaklett, sem Hákonarstaðamáldagi vísar til“.
Landamerkjabréfið er áritað vegna Hofteigskirkju líklegast vegna þess að
Arnórsstaðir voru þá kirkjujörð. Ármótasel er byggt úr landi Arnórsstaða. Yngra
landamerkjabréf eystri hluta Rangárlóns er í samræmi við bréfið frá 1894 og áritað
vegna Ármótasels. Nefnd landamerkjabréf Rangárlóns eru í samræmi við
landamerkjabréf Ármótasels, dags. 24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922.
Landamerkjabréf Ármótasels er áritað vegna Hákonarstaða og í ágætu samræmi við
eldri heimildir um merki Arnórsstaða.
Verður loks litið til suðausturmerkja eystri hluta Rangárlóns gagnvart
Sænautaseli. Samkvæmt landamerkjabréfi Rangárlóns frá 1884 eru merkin „úr
Bjallkollu í Sænautavatn sunnan við kvísl þá, er fellur úr því austan við
Rángárlónsbæinn, og svo vestur yfir vatnið í Sænautafellið þar sem það er hæðst“.
Bréfið er áritað af Kristjáni Sigurðssyni sem átti bæði þennan hluta Rangárlóns og
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Sænautasel. Bréfið er í samræmi við yngra landamerkjabréf Rangárlóns (eystra) frá
1921 en það bréf er áritað vegna Sænautasels. Þá er bréfið í samræmi við tvö
landamerkjabréf Sænautasels, hið fyrra frá 1894, hið seinna frá 1921.
Landamerkjabréf Sænautasels voru árituð af eigendum Rangárlóns.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
eystri hluta Rangárlóns. Við gildistöku landamerkjalaga 1919 var gert nýtt
landamerkjabréf fyrir landsvæðið sem lýsti merkjum með sambærilegum hætti.
Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum Rangárlóns sé þar rétt lýst. Af
heimildum verður ráðið að sá hluti Rangárlóns sem hér er til umfjöllunar sé byggður
úr landi Hákonarstaða sem er sjálfstæð jörð.414 Framangreind landamerkjabréf eru
þinglesin, færð í landamerkjabók og á þeim byggt síðan um afmörkun án þess að séð
verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna. Þetta
bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var
talið gilda.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja.
Í gerðabók fasteignamats 1916–1918 kemur fram að auk íbúðarhúss sé á
jörðinni hesthús fyrir átta hesta, fjós fyrir tvo nautgripi og tvö fjárhús fyrir 105 fjár.
Svo sem fyrr segir benda heimildir um merkjalýsingar Hákonarstaða til að sá hluti
Rangárlóns sem hér er til umfjöllunar sé byggður úr landi Hákonarstaða. Þannig er
landsvæðið innan merkjalýsingar Hákonarstaðamáldaga frá 1663 og lögfestu
Hákonarstaða frá 1844. Máldaginn var síðar færður í landamerkjabók NorðurMúlasýslu, eða hinn 16. september 1893. Jafnframt er tilvísun til máldagans í afsali
fyrir Veturhús, Víðirhóla og Sænautsel og tilgreinds hluta Rangárlóns, dags. 27.
janúar 1881, varðandi afmörkun hins selda. Þá var niðurstaða dóms Norður-Múlasýslu
20. september 1888 meðal annars reist á máldaganum. Af hálfu eiganda Möðrudals
var því haldið fram í málinu að máldaginn væri falsaður. Um það hvort
Hákonarstaðamáldagi væri gott og gilt heimildarskjal sagði dómurinn að máldaganum
væri reyndar ábótavant en „samt ekki næg ástæða að hrinda honum, þar sem engar
sannanir [hefðu] verið færðar fyrir að hann [væri] rangur eða tortryggilegur“. Af
framansögðu er ljóst að merkjalýsingar eystri hluta Rangárlóns styðjast við eldri
heimildir, þ.e. máldagann frá 1663 og lögfestu frá 1844. Þá eru merkjalýsingarnar í
samræmi við afmörkun í afsali 1881 og dóm aukaréttar Norður-Múlasýslu frá 1888
Í gerðabók fasteignamats 1916–1918 segir að eigendur Rangárlóns séu Stefán
Einarsson í Möðrudal og Pétur Kristjánsson á Hákonarstöðum. Þegar Rangárlón var
selt í einu lagi árið 1940 og 1941 voru seljendur afkomendur fyrrum bónda Möðrudals
og ekkja Péturs Kristjánssonar á Hákonarstöðum. Framangreindar heimildir skjóta
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Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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enn frekari stoðum undir að Rangárlón hafi byggst úr bæði Möðrudal og
Hákonarstöðum.
Bréf Péturs Havsteen sýslumanns til amtmanns, dags. 24. mars 1849, má skilja
svo að hann telji Rangárlón vera eitt þeirra heiðarbýla sem ekki séu reist í
„ómótmælanlegri landareign áður byggðra jarða“. Með hliðsjón af heimildum um
merki Möðrudals og Hákonarstaða, sem ná allt aftur til 1532 og benda til þess að
Rangárlón hafi verið innan merkja þeirra jarða, verður ekki byggt á þessum
ummælum sýslumannsins.
Innan merkja eru leitarsvæði Jökuldælinga. Í sóknarlýsingu Hofteigssóknar frá
árinu 1874 segir að aðalafréttarlönd séu „Fljótsdals- og Jökuldalsheiðin, þ.e. hver jörð
hefur afrétt í þeirri heiði sem henni tilheyrir“. Benedikt Gíslason í Hofteigi lýsir í
bókinni Göngur og réttir fyrirkomulagi leita eins og þær voru á fyrri hluta 20. aldar.
Þar segir að heiðarsvæðið milli Gilsár og Möðrudalsfjallgarða sé smalað í einni rétt á
Hákonarstöðum. Eftir 1950 urðu nokkrar breytingar á smölun. Virðist land
Rangárlóns vera hluti af leitarsvæði sem kallað er Út-Fjallagarðar. Þurfa jarðir á
Jökuldal að leggja sameiginlega til smölunar á þessu svæði.
Samkvæmt því er að framan greinir er Rangárlón byggt úr landi jarðar og
sama máli gegnir um aðliggjandi landsvæði. Óbyggðanefnd telur nægjanlega fram
komið að Rangárlón hafi stöðu jarðar að lögum, sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í
Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir
við mat á sönnun um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Heimildir um beitarnot innan merkja Rangárlóns á síðari tímum verða fremur taldar
vísa til notkunar viðkomandi landsvæðis en eignarréttarlegrar stöðu þess. 415
Staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar verða ekki taldir hafa úrslitaáhrif í þessu
sambandi.
Ekki eru þannig heimildir um annað en Rangárlón hafi verið byggt og nýtt
eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind
eru 1896 hafa eigendur Rangárlóns farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir
með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja eystri hluta Rangárlóns sé þjóðlenda.
Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án
þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk
milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998.416
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að eystri hluta Rangárlóns, svo sem því
er að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr.,
laga nr. 58/1998.
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Sbr. umfjöllun um jarðir og afrétti í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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6.9. Rangárlón, vestari hluti (Möðrudalspartur)
6.9.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Rangárlóns, vestari hluta. Þjóðlendukröfusvæði
íslenska ríkisins í máli þessu tekur til landsvæðis á Jökuldalsheiði, þar á meðal alls
þess lands sem þinglýstir eigendur Rangárlóns gera kröfu til sem eignarlands. Kröfum
íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.16.
Að landsvæði því sem hér er til umfjöllunar liggur Ármótasel, eystri hluti
Rangárlóns og Sænautasel til austurs. Að norðan, vestan og sunnan liggur
Möðrudalsland. Landsvæðið sem um ræðir hefur leguna norður-suður, liggur í 500–
600 m yfir sjávarmáli og er lítt gróið. Votlendi og rýrt mólendi er í lægðum. Land er
að mestu hallalítið. Grjótagarðsháls (622 m) liggur fyrir miðju svæðinu og liggur
Grjótgarðsvatn (575 m) við hann suð-austan til. Sænautafell (736 m) liggur suðaustan
til á svæðinu og liggur norðurhluti Sænautavatns (525 m) þar austur undir.
Þá ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi
gróðurþekja á Jökuldal, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og
grósku en nú er, sbr. skjal nr. 31.
6.9.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(8), er almennt byggt á því að landnám
og lög séu frumstofnunarhættir beins eignarréttar. Grundvöllur að beinum eignarrétti
hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum
eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum svæðum fjölgað með
tímanum. Heimildir um landnám á svæðinu bendi ekki til að stofnast hafi til beins
eignarréttar að Jökuldalsheiði fyrir nám. Vísað er til dóma Hæstaréttar varðandi Gilsá,
frá 21.1.1999, í máli nr. 171/1998, og Víðirhóla frá 17.2.2000, í máli nr. 368/1999, en
þar sýnist Hæstiréttur komast að þeirri niðurstöðu að landsvæðið hafi ekki verið
numið. Vísað er til þess að samkvæmt Jónsbók hafi bæði verið heimilt að byggja sel í
almenningum og eignarlandi. Upplýsingar um seljabúskap komi því ekki að notum
við mat á eignarréttarlegri stöðu svæðisins. Byggt er á Ferðabók Eggerts og Bjarna frá
18. öld en þar komi fram að heiðin milli Jökuldals og Möðrudals liggi notalaus vegna
fjarlægðar frá byggð. Vísað er til þess að á tíma nýbýlatilskipunarinnar hafi ekki verið
gerður greinarmunur á afréttum og almenningum. Jafnframt er byggt á því að
heimildir um fjallskil á Jökuldalsheiði bendi til afréttarsmölunar en það sé eitt þeirra
atriða sem Hæstiréttur hafi lagt til grundvallar niðurstöðu sinni í svonefndum
Gilsárdómi. Loks er vísað til þess að hefð sé framsal eignarréttinda en ekki

394
394
frumstofnun. Þannig hafi ekki verið hægt að hefða land Rangárlóns hafi landið verið
þjóðlenda.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 16 og 16(3), er því haldið fram að land
jarðarinnar sé innan landnáms Hákonar sem numið hafi Jökuldal allan fyrir vestan
Jökulsá og ofan Teigarár. Því er mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu geti orðið til
þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi verði dregin í efa. Byggt er á því að
Rangárlón sé heiðarbýli byggt úr Hákonarstöðum og Möðrudal. Vísað er til þess að
fyrstu heimildir um merki Rangárlóns séu í máldaga Hofteigskirkju frá 1454 um
merki Arnórsstaða. Þá er byggt á vitnisburði Jóns Guðmundssonar frá 1532 um merki
Möðrudals. Samkvæmt vitnisburðinum lágu landamerki Möðrudals og Hákonarstaða
saman á línu sem lá í gegnum mitt Sænautavatn. Vísað er til þess að Rangárlón sé
tilgreint í jarðamati 1849 sem sérstök jörð. Í gerðabók matsmanna komi fram að á
milli Hákonarstaða, Möðrudals og Arnórsstaða sé þræta um nýbýlið. Byggt er á dómi
aukaréttar Norður-Múlasýslu frá 1888 um merki Möðrudals annars vegar og Víðirhóla
og Arnórsstaða hins vegar. Með dóminum hafi allt Sænautavatn fallið undir
Víðirhóla. Ástæða þess að Víðirhóla hafi verið getið en ekki Sænautasels hafi verið sú
að málsaðilinn Kristján Sigurðsson hafi átt allt landið fyrir norðan Víðidalsá. Vísað er
til þess að í kjölfar dómsins hafi deilan um Rangárlón verið sett niður og sérstök
landamerkjabréf gerð fyrir hvorn hluta jarðarinnar fyrir sig. Fyrsta landamerkjabréf
jarðarinnar sé frá 1894 og taki til Hákonarstaðaparts. Ný landamerkjabréf hafi verið
gerð árið 1921 og taki annað til Möðrudals hluta en hitt til hluta Hákonarstaða. Byggt
er á því að landamerkjabréfin séu þinglýst og árituð af eigendum aðliggjandi
landsvæða, auk hreppstjóra Jökuldalshrepps. Samkvæmt landamerkjalögum, nr.
5/1882 og 41/1919, hafi opinberum aðilum verið falið að ganga úr skugga um að
lýsingar landamerkjabréfa væru réttar samkvæmt formi sínu og efni. Styðji það þá
meginreglu íslensks réttar að athugasemdalausri landamerkjalýsingu jarðar verði ekki
hnekkt nema óyggjandi sönnunargögn liggi því til grundvallar. Sönnunarbyrði um
inntak eignarréttar á landi Rangárlóns hvíli þannig á íslenska ríkinu. Vísað er til þess
að gagnaðilar hafi fengið svokallað felligjald af hreindýrum sem felld hafi verið innan
þjóðlendukröfusvæðis. Íslenska ríkið hafi með því og öðrum athöfnum sínum vakið
hjá eigendum jarðarinnar réttmætar væntingar til að ætla að land innan landamerkja
jarðarinnar væri undirorpið fullkomnum eignarrétti og hafi athafnir eða athafnaleysi
íslenska ríkisins fram til þessa aðeins styrkt gagnaðila í þeirri trú. Byggt er á því að í
kröfum ríkisins felist ásælni til beinna eignarréttinda án þess að skilyrði 72. gr.
stjórnarskrárinnar séu uppfyllt, sbr. 1. gr. 1. samningsviðauka laga nr. 62/1994 um
mannréttindasáttmála Evrópu. Loks er byggt á því að skilyrðum hefðar sé fullnægt.
6.9.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Rangárlóns er rakin í kafla
5.15. Þar kemur fram að hér er um að ræða eitt svokallaðra heiðarbýla, sbr. kafla
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6.1.2., í byggð með hléum á árunum 1844–1924. Um eystri hluta Rangárlóns er fjallað
í kafla 6.8. hér að framan. Á þeim hluta stóð bæjarstæði þess. Sérstakt
landamerkjabréf var gert fyrir eystri hluta Rangárlóns, dags. 6. júní 1894 og þinglýst
sama dag. Svo sem fram kemur í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámu hversu langt
upp til fjalla og inn til lands landnám á þessu svæði náði. Af því verða engar
afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort þar hafi í öndverðu verið stofnað til beins
eignarréttar á þessu svæði með námi.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Rangárlóns (vestari hluta) er lýst í
landamerkjabréfi þess, dags. 23. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922. Jafnframt
verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að þessum hluta
Rangárlóns.
Fyrstu og einu lýsinguna á landamerkjum eystri hluta Rangárlóns er að finna í
landamerkjabréfi þess, dags. 6. júní 1894 og þinglesið sama dag. Austurmerki
landsvæðisins verða einnig ráðin af dómi aukaréttar Norður-Múlasýslu um mörk
Arnórsstaðastaða og Víðirhóla gagnvart Möðrudal frá 20. september 1888.
Samkvæmt landamerkjabréfi eystri hluta Rangárlóns frá 1894 eru merki þess
til vesturs og norðurs gagnvart Möðrudal miðuð við „Klettagil það í fjallgarðinum,
sem stenst á við Háfsvatnaölduendann ytri, síðan úr nefndu gili út fjallgarðinn út á
móts við Einbúa og þaðan beint austur í há-Eyktagnýpu“. Landamerkjabréfið er áritað
vegna Möðrudals. Landamerkjabréf Rangárlóns er í samræmi við landamerkjabréf
Möðrudals, ódagsett en þinglýst 25. júlí 1923. Þar segir um merkin að þau séu úr gili
vestur af Háfsvatnaöldu, þaðan út á móts við Einbúa, þaðan austur í Eyktargnýpu.
Landamerkjabréf Möðrudals er áritað vegna Rangárlóns.
Verður þá litið til merkja vestari hluta Rangárlóns gagnvart öðrum aðliggjandi
landsvæðum, þ.e. Ármótaseli, Hákonarstaðahluta Rangárlóns og Sænautaseli.
Samkvæmt landamerkjabréfi vestari hluta Rangárlóns eru merkin:
Milli Rangalóns og Ármótasels, eru merkin beint úr Eyktagnýpu í
Arnórsstaðasel.
Á milli Rangalóns og Hákonarstaða eru merkin beint úr Arnórsstaðaseli í
Marköldu í Sænautafelli.
Milli Rangalóns og Sænautasels eru merkin beint úr Marköldu í Rúnastein.

Landamerkjabréfið var áritað vegna Ármótasels, Hákonarstaða og
Sænautasels. Landamerkjabréf Rangárlóns er orðrétt í samræmi við landmerkjabréf
Ármótasels, dags. 24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922. Landamerkjabréfið er
einnig í samræmi við tvö landamerkjabréf eystri hluta Rangárlóns, hið eldra dags. og
þingl. 6. júní 1894 og hið yngra dags. 24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922. Þá er
landamerkjabréf Rangárlóns í samræmi við tvö landamerkjabréf Sænautasels, hið
eldra dags. 4. júní 1894 og þingl. 6. júní sama ár, og hið yngra dags. 24. október 1921
og þingl. 27. júlí 1922. Landamerkjabréf Sænautasels frá 1921 og bréf eystri hluta

396
396
Rangárlóns frá 1921 eru árituð af Sigurði Haraldssyni sem þá bjó á Möðrudal en
fluttist síðar að Rangárlóni árið eftir. Eldri heimildir um merki aðliggjandi landsvæða
eru í samræmi við landamerkjabréf Rangárlóns og má þar nefna
Hákonarstaðamáldaga frá 1663 og máldaga Hofteigskirkju frá 1454 um merki
Arnórsstaða en Ármótasel er byggt úr þeirri jörð.
Samkvæmt landamerkjabréfi Möðrudals með hjáleigunum Lóni [Rangárlóni],
Gestreiðarstöðum og Fögrukinn, dags. 20. mars 1884, voru austurmerki þeirra miðuð
við „Þrívörður“ á hálsinum milli Háreksstaða og Gestreiðarstaða, og síðan Þrí varðna
háls, svo í mitt „Sænautavatn“, þaðan í „Rúnastein“ á „Urðarhlíð“. Studdist
landamerkjabréfið við vitnisburð Jóns Guðmundssonar frá 6. desember 1532 og
lögfestu Möðrudals frá 9. maí 1844. Þessi merki voru hins vegar í andstöðu við
heimildir um merki Arnórsstaða og Hákonarstaða. Urðu því deilur um mörkin sem
leyst var úr með dómi aukaréttar Norður-Múlasýslu 20. september 1888. Var
niðurstaðan sú að merkin skyldu miðast við „sjónhending úr Rúnasteini, er stendur á
svo nefndri Urðarhlíð, inn og vestur frá Sænautaseli, og í Eyktargnýpu“. Samkvæmt
dómnum færðust því mörk Möðrudals nokkru vestar en ef miðað væri við
landamerkjabréfið jarðarinnar frá 1884. Þrátt fyrir það er landsvæðið það sem hér er
til umfjöllunar innan merkja Möðrudals eins og þau voru ákveðin með dómnum. Um
þann hluta Rangárlóns sem liggur utan merkja Möðrudals samkvæmt dómnum er
fjallað um í kafla 6.6. hér að framan.
Verður þá litið til suðurmerkja landsvæðisins gagnvart Grunnavatni.
Samkvæmt landamerkjabréfi Rangárlóns eru merkin miðuð við Rúnastein „á
Urðarhlíð, sem liggur á milli Sænautasels og Grunnavatns beina línu í norðvestur í
Klettagil það í fjallgarðinum, sem stenst á við Háfsvatnaölduendann ytri“.
Landamerkjabréfið er áritað vegna Grunnavatns og gagnkvæmt. Þá er
landamerkjabréfið í samræmi við landamerkjabréf Grunnavatns, dags. 24. október
1921 og þingl. 27. júlí 1922.
Í kjölfar þess að ný landamerkjalög tóku gildi 1919 var gert landamerkjabréf
fyrir vestari hluta Rangárlóns. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum
Rangárlóns sé þar rétt lýst. Af heimildum verður ráðið að sá hluti Rangárlóns sem hér
er til umfjöllunar sé byggður úr landi Möðrudals sem er sjálfstæð jörð. 417
Framangreint landamerkjabréf er þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt
síðan um afmörkun án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda
eða ágreiningur við nágranna sem þýðingu hafi hér. Þetta bendir allt til þess að lýsing
merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja.
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Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Umrætt landsvæði er innan merkja Möðrudals samkvæmt vitnisburði Jóns
Guðmundssonar frá 1532, lögfestu jarðarinnar frá 1844 og landamerkjabréfi
Möðrudals ásamt hjáleigunum Lóni [Rangárlóni], Gestreiðarstöðum og Fögrukinn frá
1884. Þá er landsvæðið innan merkja Möðrudals samkvæmt niðurstöðu dóms
aukaréttar Norður-Múlasýslu frá 20. september 1888.
Dómur aukaréttar Norður-Múlasýslu er byggður á að Rangárlón sé bæði byggt
úr landi Möðrudals og úr Hákonarstaðaheiði. Í samræmi við það sagði í gerðabók
fasteignamats 1916–1918 að eigendur Rangárlóns væru Stefán Einarsson í Möðrudal
og Pétur Kristjánsson á Hákonarstöðum. Árið 1921 voru síðan gerð tvö
landamerkjabréf fyrir Rangárlón, eitt fyrir Hákonarstaðapartinn og annað fyrir
Möðrudalspartinn. Þegar Rangárlón var selt í einu lagi árin 1940 og 1941 voru
seljendur afkomendur fyrrum bónda Möðrudals annars vegar og ekkja Péturs
Kristjánssonar á Hákonarstöðum hins vegar. Þær heimildir skjóta enn frekari stoðum
undir það að Rangárlón hafi byggst úr bæði Möðrudal og Hákonarstöðum.
Bréf Péturs Havsteens sýslumanns til amtmanns, dags. 24. mars 1849, má
skilja svo að hann telji Rangárlón vera eitt þeirra heiðarbýla sem ekki séu reist í
„ómótmælanlegri landareign áður byggðra jarða“. Með hliðsjón af heimildum um
merki Möðrudals og Hákonarstaða, sem ná allt aftur til 1532 og benda til þess að
Rangárlón hafi verið innan merkja þeirra jarða, verður ekki byggt á þessum
ummælum sýslumannsins.
Innan merkja Rangárlóns eru leitarsvæði Jökuldælinga. Í sóknarlýsingu
Hofteigssóknar frá árinu 1874 segir að aðalafréttarlönd séu „Fljótsdals- og
Jökuldalsheiðin, þ.e. hver jörð hefur afrétt í þeirri heiði sem henni tilheyrir“. Benedikt
Gíslason í Hofteigi lýsir í bókinni Göngur og réttir fyrirkomulagi leita eins og þær
voru á fyrri hluta 20. aldar. Þar segir að heiðarsvæðið milli Gilsár og
Möðrudalsfjallgarða sé smalað í einni rétt á Hákonarstöðum. Eftir 1950 urðu nokkrar
breytingar á smölun. Virðist land Rangárlóns vera hluti af leitarsvæði sem kallað er
Út-Fjallagarðar. Þurfa jarðir á Jökuldal að leggja sameiginlega til smölunar á þessu
svæði.
Samkvæmt því er að framan greinir er Rangárlón byggt úr landi jarðar og
sama máli gegnir um aðliggjandi landsvæði. Óbyggðanefnd telur nægjanlega fram
komið að Rangárlón hafi stöðu jarðar að lögum, sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í
Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir
við mat á sönnun um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Heimildir um beitarnot innan merkja Rangárlóns á síðari tímum verða fremur taldar
vísa til notkunar viðkomandi landsvæðis en eignarréttarlegrar stöðu þess. 418
Staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar verða ekki taldir hafa úrslitaáhrif í þessu
sambandi.
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Sbr. umfjöllun um jarðir og afrétti í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Ekki eru heimildir um annað en vestari hluti Rangárlóns hafi verið byggður og
nýttur eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem
tilgreind eru 1921 hafa eigendur Rangárlóns vestari hluta farið með umráð og
hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland
almennt.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja vestari hluta Rangárlóns sé þjóðlenda.
Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án
þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk
milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998.419
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að vestari hluti Rangárlóns, svo sem því
er að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr.,
laga nr. 58/1998.
6.10. Sænautasel
6.10.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Sænautasels. Þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins í
máli þessu tekur til landsvæðis á Jökuldalsheiði, þar á meðal alls þess lands sem
þinglýstur eigandi Sænautasels gerir kröfu til sem eignarlands. Kröfum íslenska
ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.17.
Að landsvæði því sem hér er til umfjöllunar liggur Rangárlón til vesturs og
Ármótasel til norðurs. Til austurs eru Veturhús en Grunnavatn til suðurs. Svæðið
liggur að mestu í 520–600 m hæð yfir sjávarmáli. Sænautavatn (525 m) liggur vestan
til á svæðinu, austur undir Sænautafelli (736 m) og vestan Bjallkollu (624 m).
Suðaustast liggur norðurhluti Ánavatns (522 m). Þar sem land liggur lægst á milli
hnjúka er votlendi og rýrt mólendi en að öðru leyti er land lítt gróið. Bæjarstæði
Sænautasels var við suðurenda Sænautavatns.
Þá ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi
gróðurþekja á Jökuldal, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og
grósku en nú er, sbr. skjal nr. 31.
6.10.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(8), er almennt byggt á því að landnám
og lög séu frumstofnunarhættir beins eignarréttar. Grundvöllur að beinum eignarrétti
hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum
eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum svæðum fjölgað með
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Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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tímanum. Heimildir um landnám á svæðinu bendi ekki til að stofnast hafi til beins
eignarréttar að Jökuldalsheiði fyrir nám. Vísað er til dóma Hæstaréttar varðandi Gilsá,
frá 21.1.1999, í máli nr. 171/1998, og Víðirhóla frá 17.2.2000, í máli nr. 368/1999, en
þar sýnist Hæstiréttur komast að þeirri niðurstöðu að landið hafi ekki verið numið.
Vísað er til þess að samkvæmt Jónsbók hafi bæði verið heimilt að byggja sel í
almenningum og eignarlandi. Upplýsingar um seljabúskap komi því ekki að notum
við mat á eignarréttarlegri stöðu svæðisins. Byggt er á Ferðabók Eggerts og Bjarna frá
18. öld en þar komi fram að heiðin milli Jökuldals og Möðrudals liggi notalaus vegna
fjarlægðar frá byggð. Vísað er til þess að á tíma nýbýlatilskipunarinnar hafi ekki verið
gerður greinarmunur á afréttum og almenningum. Jafnframt er byggt á því að
heimildir um fjallskil á Jökuldalsheiði bendi til afréttarsmölunar en það sé eitt þeirra
atriða sem Hæstiréttur hafi lagt til grundvallar niðurstöðu sinni í svonefndum
Gilsárdómi. Loks er vísað til þess að hefð sé framsal eignarréttinda en ekki
frumstofnun. Þannig hafi ekki verið hægt að hefða land Sænautasels hafi landið verið
þjóðlenda.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 21 og 21(3), er því haldið fram að land
jarðarinnar sé innan landnáms Hákonar sem numið hafi Jökuldal allan fyrir vestan
Jökulsá og ofan Teigarár. Því er mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu geti orðið til
þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi verði dregin í efa. Byggt er á því að
Sænautasel sé heiðarbýli undan Hákonarstöðum en það komi meðal annars fram í
jarðamati 1849 og sýslu- og sóknarlýsingu frá 1874. Vísað er til máldaga
Hofteigskirkju frá 1454 um merki Arnórsstaða en hann sé elsta skjallega heimildin um
merki Hákonarstaða. Þá er byggt á vitnisburði Jóns Guðmundssonar á Möðrudal en
samkvæmt honum hafi merki þeirrar jarðar og Hákonarstaða legið í gegnum mitt
Sænautavatn. Jafnframt er vísað til dóms aukaréttar Norður-Múlasýslu um landamerki
Möðrudals annars vegar og Víðirhóla og Arnórsstaða hins vegar. Með dóminum hafi
allt Sænautavatn fallið undan Víðirhólum en ástæða þess að Víðirhóla sé getið í
dóminum en ekki Sænautasels sé sú að Kristján Sigurðsson hafi átt allt landið fyrir
norðan Víðidalsá þ.e. Víðirhóla, Veturhús og Sænautasel. Byggt er á landamerkjabréfi
Sænautasels, dags. 4. júní 1894 og þingl. 6. júní 1894, en það sé áritað af nefndum
Kristjáni og vegna Fossgerðis og Brúar. Þá er vísað til yngra landamerkjabréfs
Sænautasels, dags. 24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922. Landamerkjabréfið sé
áritað af eigendum aðliggjandi landsvæða, auk hreppstjóra Jökuldalshrepps.
Samkvæmt landamerkjalögum, nr. 5/1882 og 41/1919, hafi opinberum aðilum verið
falið að ganga úr skugga um að lýsingar landamerkjabréfa væru réttar samkvæmt
formi sínu og efni. Styðji það þá meginreglu íslensks réttar að athugasemdalausri
landamerkjalýsingu jarðar verði ekki hnekkt nema óyggjandi sönnunargögn liggi því
til grundvallar. Sönnunarbyrðin um inntak eignarréttar á landi Sænautsels hvíli þannig
á íslenska ríkinu. Byggt er á því að í kröfum ríkisins felist ásælni til beinna
eignarréttinda án þess að skilyrði 72. gr. stjórnarskrárinnar séu uppfyllt, sbr. 1. gr. 1.
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samningsviðauka laga nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. Loks er byggt á
því að skilyrðum hefðar sé fullnægt.
6.10.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og Sænautasels er rakin í kafla 5.16. Þar
kemur fram að hér er um að ræða eitt svokallaðra heiðarbýla, sbr. kafla 6.1.2., í byggð
með hléum á árunum 1843–1942. Svo sem fram kemur í kafla 6.2. er því ekki lýst í
Landnámu hversu langt upp til fjalla og inn til lands landnám á þessu svæði náði. Af
því verða engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort þar hafi í öndverðu verið
stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði með námi. Sé tekið mið af staðháttum og
fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga verður þó að telja fremur líklegt að svæði það
sem hér er til umfjöllunar sé a.m.k. að hluta innan þess.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Sænautasels er lýst í
landamerkjabréfum þess og hvað ráðið verður af eldri heimildum um sama efni.
Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að Sænautaseli.
Að fenginni niðurstöðu um landamerki Sænautasels verður fjallað um eignarréttarlega
stöðu landsvæðisins.
Fyrstu lýsinguna á landamerkjum Sænautasels er að finna í landamerkjabréfi
þess, dags. 4. júní 1894 og þingl. 6. júní 1894. Yngra landamerkjabréf Sænautasels er
frá 24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922.
Verður þá fyrst litið til vesturmerkja Sænautsels gagnvart Rangárlóni.
Samkvæmt landmerkjabréfi Sænautasels frá 1894 eru merkin að vestan Bjallkolla „og
þaðan beint í Kvíslarós sem fellur úr Sænautavatni, sunnan við Rangárlón, og þaðan
beint yfir vatnið og í upp Sænautafell á Marköldu, og þaðan beint í Rúnastein“. Bréfið
er ekki áritað vegna þess hluta Rangárlóns sem stendur í Möðrudalslandi en Kristján
Jón Sigurðsson áritar bréfið. Að líkindum var hann eigandi þess hluta Rangárlóns sem
stóð í Hákonarstaðalandi. Landamerkjabréf Sænautasels frá 1922 er í samræmi við
eldra bréfið og áritað af eigendum Möðrudals og Hákonarstaða en Rangárlón er byggt
úr báðum þeim jörðum. Þá eru landamerkjabréf Sænautasels í samræmi við
landamerkjabréf Rangárlóns, dagsett og þinglýst 6. júní 1894, en það bréf tekur til
þess hluta Rangárlóns sem byggður er úr Hákonarstöðum. Landamerkjabréf
Sænautasels er einnig í samræmi við landamerkjabréf Rangárlóns, dags. 23. október
1921 og þingl. 27. júlí 1922, sem tekur til Möðrudalshlutans og landamerkjabréfs
Rangárlóns, dags. 24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922, sem tekur til
Hákonarstaðahlutans. Tvö síðastnefnd landamerkjabréf eru árituð vegna Sænautasels.
Að því leyti sem Sænautasel á merki gagnvart þeim hluta Rangárlóns sem
byggður er úr Möðrudal eru landamerkjabréf Sænautasels í samræmi við
Hákonarstaðamáldaga frá 1663, lögfestu Hákonarstaða frá 1844 og dóm aukaréttar
Norður-Múlasýslu frá 1888 en framangreindar heimildir miða allar við að mörkin
gangi í gegnum Rúnastein á Urðarhlíð. Samkvæmt því er Sænautasel innan merkja
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Hákonarstaða. Eldri heimildir um merki Möðrudals miða þó við að jörðin hafi náð
lengra til austurs en samkvæmt dómsniðurstöðunni frá 1888. Samkvæmt vitnisburði
Jóns Guðmundssonar um merki Möðrudalslands, dags. 6. desember 1532, tilheyrði
jörðinni „halft Seningarvatn“ Möðrudal. Í lögfestu Möðrudals frá 9. maí 1844 segir að
austurmörk þeirrar jarðir séu „Þrivördr á Þrívardnahálsi og svo hálft Sænautavatn og
þadan beina stefnu á Brúar Landamerki“.
Verður þá næst litið til suðurmerkja Sænautasels gagnvart Grunnavatni.
Samkvæmt landamerkjabréfi Sænautasels frá 1894 eru merkin miðuð við „Rúnastein,
sem stendur á landamerkjum Brúar og Möðrudals, og þaðan beint í Skotmannsvík
(Skallavík) við Ánavatn og þaðan austur í mitt Ánavatn“. Landamerkjabréfið er áritað
vegna Brúar en Grunnavatn er byggt úr þeirri jörð. Landamerkjabréf Sænautasels frá
1921 er í samræmi við hið eldra bréf og er áritað vegna Grunnavatns.
Landamerkjabréfin eru í ágætu samræmi við landamerkjabréf Brúar, dags. 4. júlí 1890
og þingl. 6. júní 1894. Þá eru landamerkjabréf Sænautasels í samræmi við
landamerkjabréf Grunnavatns, dags. 24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922, en
merki þess miðast við Ánavatn og að „austan Skotmannsvík beint í Rúnastein á
Urðarhlíð“. Landamerkjabréfið er áritað vegna Sænautasels. Loks fá landamerkjabréf
Sænautasels samræmst Hákonarstaðamáldaga frá 1633 og lögfestu Hákonarstaða frá
1833.
Verður næst litið til austurmerkja Sænautasels gagnvart Veturhúsum.
Samkvæmt landamerkjabréfi Sænautasels frá 1894 eru þau miðuð við „mitt Ánavatn
og beint í Botnalæk, og ræður svo Botnalækur í Botnahraun“. Undir
landamerkjabréfið skrifaði m.a. Kristján Jón Sigurðsson sem heimildir benda til að
hafi átt bæði Sænautasel og Veturhús árið 1894. Landamerkjabréfið er í samræmi við
yngra landamerkjabréf Sænautasels frá 1921. Þá eru landamerkjabréfin í samræmi við
landamerkjabréf Veturhúsa, dags. 24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922.
Landamerkjabréf Veturhúsa er áritað vegna Sænautasels. Eldri heimildir um merki
Veturhúsa liggja ekki fyrir.
Verður þá loks litið til norðurmerkja Sænautasels gagnvart Ármótaseli.
Samkvæmt landamerkjabréfi Sænautasels frá 1894 eru norðurmerkin miðuð við
„Botnahraun sem stendur á milli Hákonarstaða og Arnórsstaðalands; þaðan beint í
Bjallkollu“. Landamerkjabréfið er ekki áritað vegna Ármótasels en það er byggt úr
Arnórsstaðalandi. Landamerkjabréf Sænautsels frá 1921 er í samræmið við bréfið frá
1894 og er það áritað vegna Ármótasels.
Landamerkjabréf Sænautasels eru einnig í samræmi við landamerkjabréf
Ármótasels, dags. 24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922. Landamerkjabréf
Ármótasels er ekki áritað vegna Sænautasels en er áritað af Pétri Kristjánssyni,
eiganda Hákonarstaða. Ármótasel er byggt úr landi Arnórsstaða og eru framangreind
landamerkjabréf í ágætu samræmi við máldaga Hofteigskirkju frá 1454 um merki
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Arnórsstaða. Framangreind landamerkjabréf Sænautasels eru í ágætu samræmi við
Hákonarstaðamáldaga frá 1663 og lögfestu Hákonarstaða frá 1844.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
Sænautasel. Við gildistöku núgildandi landamerkjalaga 1919 var gert nýtt
landamerkjabréf fyrir landsvæðið sem lýsti merkjum með sambærilegum hætti.
Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum jarðarinnar sé þar rétt lýst. Af
heimildum verður ráðið að land Sænautasels sé úr landi Hákonarstaða sem er
sjálfstæð jörð. 420 Landamerkjabréf Sænautasels eru þinglesin, færð í landamerkjabók
og á þeim byggt síðan um afmörkun án þess að séð verði að komið hafi fram
athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna. Þetta bendir allt til þess að
lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Jafnframt er
ljóst að eigendur Sænautasels hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta
þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja.
Samkvæmt merkjalýsingum í Hákonarstaðamáldaga frá 1663 og lögfestu
Hákonarstaða frá 1844 er Sænautasel byggt úr landi Hákonarstaða. Í afsali fyrir
Veturhús, Víðirhóla og Sænautsel, dags. 27. janúar 1881, er tilvísun til máldaga
Hákonarstaða varðandi afmörkun hins selda. Afsalið er elsta fyrirliggjandi heimildin
um aðilaskipti að heiðarbýlunum úr landi Hákonarstaða. Niðurstaða dóms aukaréttar
Norður-Múlasýslu 20. september 1888 er einnig byggð á því að land Hákonarstaða
hafi náð allt vestur að Möðrudal.
Í bréfi Péturs Havsteens sýslumanns til amtmanns, dags. 24. mars 1849, kemur
fram að Sænautasel sé eitt þeir býla í Möðrudalsheiði sem reist sé í ómótmælanlegri
landareign áður byggðra jarða. Kemur fram að ábúendur þessara jarða hafi greitt
árlegt eftirgjald til eigenda þeirra. Þá kemur fram í sýslu- og sóknarlýsingu frá 1840
og Nýrri Jarðabók 1861 að Sænautasel hafi verið byggt úr landi Hákonarstaða. Eldri
heimildir um merki Hákonarstaða eru þannig landamerkjabréfi Sænautasels til
styrktar.
Innan merkja Sænautasels eru leitarsvæði Jökuldælinga. Í sóknarlýsingu
Hofteigssóknar frá árinu 1874 segir að aðalafréttarlönd séu „Fljótsdals- og
Jökuldalsheiðin, þ.e. hver jörð hefur afrétt í þeirri heiði sem henni tilheyrir“. Benedikt
Gíslason í Hofteigi lýsir í bókinni Göngur og réttir fyrirkomulagi leita eins og þær
voru á fyrri hluta 20. aldar. Það segir að heiðarsvæðið milli Gilsár og
Möðrudalsfjallgarða sé smalað í einni rétt á Hákonarstöðum. Eftir 1950 urðu nokkrar
breytingar á smölun. Virðist land Sænautasels vera hluti af leitarsvæði sem kallað er
Út-Fjallagarðar. Þurfa jarðir á Jökuldal að leggja sameiginlega til smölunar á þessu
svæði.
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Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Samkvæmt því er að framan greinir er Sænautasel byggt úr landi jarðar og
sama máli gegnir um aðliggjandi landsvæði. Óbyggðanefnd telur nægjanlega fram
komið að Sænautasel hafi stöðu jarðar að lögum, sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í
Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir
við mat á sönnun um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Heimildir um beitarnot innan merkja Sænautasels á síðari tímum verða fremur taldar
vísa til notkunar viðkomandi landsvæðis en eignarréttarlegrar stöðu þess. 421
Staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar verða ekki taldin hafa úrslitaáhrif í
þessu sambandi.
Ekki eru heimildir um annað en Sænautasel hafi verið byggt og nýtt eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind eru
1894 hafa eigendur jarðarinnar farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir
með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Sænautasels sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 422
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Sænautasels, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.11. Veturhús
6.11.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Veturhúsa. Þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins í máli
þessu tekur til landsvæðis á Jökuldalsheiði, þar á meðal alls þess lands sem þinglýstir
eigendur Veturhúsa gera kröfu til sem eignarlands. Kröfum íslenska ríkisins er nánar
lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.18.
Að landsvæði því sem hér er til umfjöllunar liggur Sænautasel til vesturs og
Ármótasel til norðurs. Til austurs eru Víðirhólar en Eiríksstaðir til suðurs. Svæðið sem
um ræðið er hallalítið að suðvestanverðu en hækkar skarpt í Stóra-Svalbarði (833 m)
að norðan og austanverðu. Vestur undir Stóra-Svalbarði er votlendi og rýrt mólendi.
Norðurhluti vatnsins Gripdeild (561 m) liggur syðst á svæðinu og norðausturhluti
Ánavatns liggur suðvestan til á því.
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Sbr. umfjöllun um jarðir og afrétti í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Þá ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi
gróðurþekja á Jökuldal, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og
grósku en nú er, sbr. skjal nr. 31.
6.11.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(8), er almennt byggt á því að landnám
og lög séu frumstofnunarhættir beins eignarréttar. Grundvöllur að beinum eignarrétti
hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum
eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum svæðum fjölgað með
tímanum. Heimildir um landnám á svæðinu bendi ekki til að stofnast hafi til beins
eignarréttar að Jökuldalsheiði fyrir nám. Vísað er til dóma Hæstaréttar varðandi Gilsá,
frá 21.1.1999, í máli nr. 171/1998, og Víðirhóla frá 17.2.2000, í máli nr. 368/1999, en
þar sýnist Hæstiréttur komast að þeirri niðurstöðu að landið hafi ekki verið numið.
Vísað er til þess að samkvæmt Jónsbók hafi bæði verið heimilt að byggja sel í
almenningum og eignarlandi. Upplýsingar um seljabúskap komi því ekki að notum
við mat á eignarréttarlegri stöðu svæðisins. Byggt er á Ferðabók Eggerts og Bjarna frá
18. öld en þar komi fram að heiðin milli Jökuldals og Möðrudals liggi notalaus vegna
fjarlægðar frá byggð. Vísað er til þess að á tíma nýbýlatilskipunarinnar hafi ekki verið
gerður greinarmunur á afréttum og almenningum. Jafnframt er byggt á því að
heimildir um fjallskil á Jökuldalsheiði bendi til afréttarsmölunar en það sé eitt þeirra
atriða sem Hæstiréttur hafi lagt til grundvallar niðurstöðu sinni í svonefndum
Gilsárdómi. Loks er vísað til þess að hefð sé framsal eignarréttinda en ekki
frumstofnun. Þannig hafi ekki verið hægt að hefða land Veturhúsa, hafi landið verið
þjóðlenda.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 22 og 22(4), er því haldið fram að land
jarðarinnar sé innan landnáms Hákonar sem numið hafi Jökuldal allan fyrir vestan
Jökulsá og ofan Teigarár. Því er mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu geti orðið til
þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi verði dregin í efa. Byggt er á því að
Veturhús sé heiðarbýli undan Hákonarstöðum en það komi meðal annars fram í
jarðamati 1849 og sýslu- og sóknarlýsingu frá 1874. Vísað er til máldaga
Hofteigskirkju frá 1454 um merki Arnórsstaða en hann sé elsta skjallega heimildin um
merki Hákonarstaða. Þá er byggt á landamerkjabréfi fyrir Veturhús frá 1921.
Landamerkjabréfið sé þinglýst og áritað af eigendum aðliggjandi landsvæða auk
hreppstjóra Jökuldalshrepps. Samkvæmt landamerkjalögum, nr. 5/1882 og 41/1919,
hafi opinberum aðilum verið falið að ganga úr skugga um að lýsingar
landamerkjabréfa væru réttar samkvæmt formi sínu og efni. Styðji það þá meginreglu
íslensks réttar að athugasemdalausri landamerkjalýsingu jarðar verði ekki hnekkt
nema óyggjandi sönnunargögn liggi því til grundvallar. Sönnunarbyrði um inntak
eignarréttar á landi hvíli þannig á íslenska ríkinu. Byggt er á því að í kröfum ríkisins
felist ásælni til beinna eignarréttinda án þess að skilyrði 72. gr. stjórnarskrárinnar séu
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uppfyllt, sbr. 1. gr. 1. samningsviðauka laga nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála
Evrópu. Loks er byggt á því að skilyrðum hefðar sé fullnægt.
6.11.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Veturhúsa er rakin í kafla 5.17.
Þar kemur fram að hér er um að ræða eitt svokallaðra heiðarbýla, sbr. kafla 6.1.2., í
byggð með hléum frá 1847–1941. Svo sem fram kemur í kafla 6.2. er því ekki lýst í
Landnámu hversu langt upp til fjalla og inn til lands landnám á þessu svæði náði. Af
því verða engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort þar hafi í öndverðu verið
stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði með námi. Sé tekið mið af staðháttum og
fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga verður þó að telja fremur líklegt að svæði það
sem hér er til umfjöllunar sé a.m.k. að hluta innan þess.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Veturhúsa er lýst í landamerkjabréfi
þess og hvað ráðið verður af eldri heimildum um sama efni. Jafnframt verður litið til
gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að Veturhúsum. Að fenginni niðurstöðu
um landamerki Veturhúsa verður fjallað um eignarréttarlega stöðu þess landsvæðis
sem til umfjöllunar er.
Fyrstu og einu lýsinguna á landamerkjum Veturhúsa er að finna í
landamerkjabréfi þess, dags. 24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922.
Verður þá fyrst litið til vesturmerkja Veturhúsa gagnvart Sænautaseli.
Samkvæmt landamerkjabréfi jarðarinnar eru merkin að vestan Botnahraun „þaðan
ræður Botnalækur inn í Ána-vatn, þaðan í Digranes“. Landamerkjabréfið er áritað
vegna Sænautasels og er í ágætu samræmi við tvö landamerkjabréf þeirrar jarðar, hið
eldra frá 1884 en hið yngra frá 1921. Landamerkjabréf Sænautasels eru ekki árituð
vegna Veturhúsa en eigandi Hákonarstaða áritar þau hins vegar um samþykki. Í dómi
aukaréttar Norður-Múlasýslu frá 1888 voru mörk heiðarbýla Hákonarstaða að vestan
talin vera „sjónhending úr Rúnasteini, er stendur á svo nefndri Urðarhlíð, inn og
vestur frá Sænautaseli, og í Eyktargnýpu“. Veturhús eru þannig austan við þessa línu
og samkvæmt því innan Hákonarstaðalands, sbr. einnig Hákonarstaðamáldaga frá
1663 og lögfestu Hákonarstaða frá 1833.
Verður þá næst litið til suðurmerkja Veturhúsa gagnvart Eiríksstöðum.
Samkvæmt landamerkjabréfi Veturhúsa eru merkin miðuð við að frá Digranesi sé
farið „í Buskntjarnarós, þaðan í Víðidalsárós“. Landamerkjabréfið er í samræmi við
tvo landamerkjabréf Eiríksstaða, hið fyrra frá 1894 og hið seinna frá 1921.
Landamerkjabréf Eiríksstaða var áritað af eiganda Hákonarstaða. Þá eru framangreind
landamerkjabréf í ágætu samræmi við Hákonarstaðamáldaga frá 1663 og lögfestu
Hákonarstaða frá 1844.
Samkvæmt landamerkjabréfi Veturhúsa eru austurmerki þess gagnvart
Víðirhólum miðuð við „Víðidalsárós út Svalbarðsháls í há-Stórasvalbarð, þaðan í
Lönguhlíðarenda fremri“. Bréfið er í samræmi við landamerkjabréf Víðirhóla frá 1921
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en ekki áritað vegna þeirrar jarðar. Landamerkjabréf Víðirhóla er hins vegar áritað af
eiganda Hákonarstaða.
Verður þá loks litið til norðurmerkja Veturhúsa gagnvart Ármótaseli.
Samkvæmt landamerkjabréfi Veturhúsa eru norðurmerkin miðuð við
„Lönguhlíðarenda fremri í Botnahraun“. Landamerkjabréfið er áritað af Stefáni
Guðmundssyni í Merki sem var eigandi Ármótasels. Landamerkjabréfið er í ágætu
samræmi við Hákonarstaðamáldaga frá 1663 og lögfestu Hákonarstaða frá 1844.
Landamerkjabréf Veturhúsa er í samræmi við landamerkjabréf Ármótasels frá 1921.
Bréf Ármótasels er áritað af Pétri Kristjánssyni eiganda Hákonarstaða. Ármótasel er
byggt úr landi Arnórsstaða og eru framangreind landamerkjabréf í ágætu samræmi við
máldaga Hofteigskirkju frá 1454 um merki Arnórsstaða.
Í kjölfar þess að ný landamerkjalög tóku gildi 1919 var gert landamerkjabréf
fyrir Veturhús. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum Veturhúsa sé þar
rétt lýst. Af heimildum verður ráðið að land Veturhúsa sé úr landi Hákonarstaða sem
er sjálfstæð jörð. 423 Landamerkjabréf Veturhúsa er þinglesið, fært í landamerkjabók
og á því byggt síðan um afmörkun án þess að séð verði að komið hafi fram
athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna. Þetta bendir allt til þess að
lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Jafnframt er
ljóst að eigendur Veturhúsa hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta
þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja.
Samkvæmt merkjalýsingum í Hákonarstaðamáldaga frá 1663 og lögfestu
Hákonarstaða frá 1844 eru Veturhús byggð úr landi Hákonarstaða. Í bréfi Péturs
Havsteens sýslumanns til amtmanns, dags. 24. mars 1849, kemur fram að Veturhús sé
eitt þeir býla í Möðrudalsheiði sem reist sé í ómótmælanlegri landareign áður byggðra
jarða. Kemur fram að ábúendur þessara jarða hafi greitt árlegt eftirgjald til eigenda
þeirra. Í afsali fyrir Veturhús, Víðirhóla og Sænautsel, dags. 27. janúar 1881, er
tilvísun til máldaga Hákonarstaða varðandi afmörkun hins selda. Afsalið er elsta
fyrirliggjandi heimildin um kaup og sölu á heiðarbýlunum úr landi Hákonarstaða.
Niðurstaða dóms aukaréttar Norður-Múlasýslu 20. september 1888 er einnig byggð á
því að land Hákonarstaða hafi náð allt vestur að Möðrudal. Sýslu- og sóknarlýsing frá
1840, jarðamat 1849 og jarðabók 1861 eru samhljóða um að Veturhús hafi verið
byggð úr landi Hákonarstaða. Eldri heimildir um merki Hákonarstaða eru þannig
landamerkjabréfi Veturhúsa til styrktar.
Innan merkja Veturhúsa eru leitarsvæði Jökuldælinga. Í sóknarlýsingu
Hofteigssóknar frá árinu 1874 segir að aðalafréttarlönd séu „Fljótsdals- og
Jökuldalsheiðin, þ.e. hver jörð hefur afrétt í þeirri heiði sem henni tilheyrir“. Benedikt
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Gíslason í Hofteigi lýsir í bókinni Göngur og réttir fyrirkomulagi leita eins og þær
voru á fyrri hluta 20. aldar. Þar segir að heiðarsvæðið milli Gilsár og
Möðrudalsfjallgarða sé smalað í einni rétt á Hákonarstöðum. Eftir 1950 urðu nokkrar
breytingar á smölun. Virðist land Veturhúsa vera hluti af leitarsvæði sem kallað er ÚtFjallagarðar og þurfi jarðir á Jökuldal að leggja sameiginlega til smölunar á þessu
svæði.
Samkvæmt því er að framan greinir eru Veturhús byggð úr landi jarðar og
sama máli gegnir um aðliggjandi landsvæði. Óbyggðanefnd telur nægjanlega fram
komið að Veturhús hafi stöðu jarðar að lögum, sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í
Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir
við mat á sönnun um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Heimildir um beitarnot innan merkja Veturhúsa á síðari tímum verða fremur taldar
vísa til notkunar viðkomandi landsvæðis en eignarréttarlegrar stöðu þess. 424
Staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar verða ekki talin hafa úrslitaáhrif í þessu
sambandi.
Ekki eru heimildir um annað en Veturhús hafi verið byggð og nýtt eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind eru
1923 hafa eigendur landsvæðisins farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir
með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Veturhúsa sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 425
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Veturhúsa, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.12. Víðirhólar
6.12.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Víðirhóla. Þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins í máli
þessu tekur til landsvæðis á Jökuldalsheiði, þar á meðal alls þess lands Víðirhóla eins
og þeir eru afmarkaðir í kröfulýsingum gagnaðila þess. Kröfum íslenska ríkisins er
nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í köflum 3.19. og 3.20.
Að landsvæði því sem hér er til umfjöllunar liggur Veturhús til vesturs og
Ármótasel til norðurs. Til austurs eru Hákonarstaðir en Eiríksstaðir til suðurs.
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Landsvæðið sem um ræðir er hallalítið að sunnan og austanverðunni í svonefndum
Víðidal en þar er mólendi og votlendi. Vestur upp af dalnum liggur Stóra-Svalbarð
(833 m) og norðaustan hans liggur fellið Útigönguhnaus. Víðidalsá rennur úr
Gripdeild (561 m) til norðausturs og lá bæjarstæði Víðirhóla vestan hennar.
Þá ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi
gróðurþekja á Jökuldal, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og
grósku en nú er, sbr. skjal nr. 31.
6.12.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(8), er almennt byggt á því að landnám
og lög séu frumstofnunarhættir beins eignarréttar. Grundvöllur að beinum eignarrétti
hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum
eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum svæðum fjölgað með
tímanum. Heimildir um landnám á svæðinu bendi ekki til að stofnast hafi til beins
eignarréttar að Jökuldalsheiði fyrir nám. Vísað er til dóma Hæstaréttar varðandi Gilsá,
frá 21.1.1999, mál nr. 171/1998, og Víðirhóla frá 17.2.2000, mál nr. 368/1999, en þar
sýnist Hæstiréttur komast að þeirri niðurstöðu að landið hafi ekki verið numið. Vísað
er til þess að samkvæmt Jónsbók hafi bæði verið heimilt að byggja sel í almenningum
og eignarlandi. Upplýsingar um seljabúskap komi því ekki að notum við mat á
eignarréttarlegri stöðu svæðisins. Byggt er á Ferðabók Eggerts og Bjarna frá 18. öld
en þar komi fram að heiðin milli Jökuldals og Möðrudals liggi notalaus vegna
fjarlægðar frá byggð. Vísað er til þess að á tíma nýbýlatilskipunarinnar hafi ekki verið
gerður greinarmunur á afréttum og almenningum. Jafnframt er byggt á því að
heimildir um fjallskil á Jökuldalsheiði bendi til afréttarsmölunar en það sé eitt þeirra
atriða sem Hæstiréttur hafi lagt til grundvallar niðurstöðu sinni í svonefndum
Gilsárdómi. Loks er vísað til þess að hefð sé framsal eignarréttinda en ekki
frumstofnun. Þannig hafi ekki verið hægt að hefða land Víðirhóla hafi landið verið
þjóðlenda.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 23 og 23(2), er því haldið fram að land
jarðarinnar sé innan landnáms Hákonar sem numið hafi Jökuldal allan fyrir vestan
Jökulsá og ofan Teigará. Því er mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu geti orðið til
þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi verði dregin í efa. Byggt er á því að
landnámsjörðin Hákonarstaðir hafi m.a. náð yfir land Víðirhóla. Vakin er athygli á að
í gerðabók Fasteignamatsnefndar frá 1916–1918 komi fram í lýsingu Hákonarstaða að
er Víðirhólar hafi verið í byggingu hafi landskuld verið greidd vegna þeirra. Í
gerðabókinni segi einnig að þar sem býlið hafi lagst í eyði verði það metið með
aðaljörðinni. Byggt er á máldaga Hofteigskirkju frá 1454 um merki Arnórsstaða en
hann sé elsta skjallega heimildin um merki Hákonarstaða. Þá er byggt á
landamerkjabréfi Víðirhóla frá 1921 en það sé þinglýst og áritað af eigendum
aðliggjandi
landsvæða
auk
hreppstjóra
Jökuldalshrepps.
Samkvæmt
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landamerkjalögum, nr. 5/1882 og 41/1919, hafi opinberum aðilum verið falið að
ganga úr skugga um að lýsingar landamerkjabréfa væru réttar samkvæmt formi sínu
og efni. Styðji það þá meginreglu íslensks réttar að athugasemdalausri
landamerkjalýsingu jarðar verði ekki hnekkt nema óyggjandi sönnunargögn liggi því
til grundvallar. Sönnunarbyrði um inntak eignarréttar á landi Víðirhóla hvíli þannig á
íslenska ríkinu. Vísað er til svarbréfs hreppstjóra Jökuldalshrepps, dags. 3. júní 1920,
um að ekki séu í hreppnum nokkur þau afréttarlönd eða almenningar sem sannanlega
tilheyri ekki einhverju lögbýli. Því er mótmælt að ástæða frávísunar í máli Hæstaréttar
frá 17. febrúar 2000, nr. 368/1999, hafi haft eitthvað með inntak eignarréttar að gera
heldur hafi hún fyrst og fremst verið sú að skilyrði hafi brostið til útgáfu
eignardómsstefnu þar eð aðrir eigendur mögulegir en stefnendur hafi verið þekktir.
Byggt er á því að í kröfum ríkisins felist ásælni til beinna eignarréttinda án þess að
skilyrði 72. gr. stjórnarskrárinnar séu uppfyllt, sbr. 1. gr. 1. samningsviðauka laga nr.
62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. Loks er byggt á því að skilyrðum hefðar sé
fullnægt.
6.12.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Víðirhóla er rakin í kafla 5.18.
Þar kemur fram að hér er um að ræða eitt svokallaðra heiðarbýla, sbr. kafla 6.1.2., í
byggð með hléum frá 1847–1905. Svo sem fram kemur í kafla 6.2. er því ekki lýst í
Landnámabók hversu langt upp til fjalla og inn til lands landnám á þessu svæði náði.
Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort þar hafi í öndverðu
verið stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði með námi. Sé tekið mið af
staðháttum og fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga verður þó að telja fremur
líklegt að svæði það sem hér er til umfjöllunar sé a.m.k. að hluta innan þess.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Víðirhóla er lýst í landamerkjabréfi,
dags. 24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922.
Verður þá fyrst litið til vesturmerkja Víðirhóla gagnvart Veturhúsum.
Samkvæmt landamerkjabréfi Víðirhóla eru merkin að vestan miðuð við
Lönguhlíðarenda fremri „í há-Stórasvalbarð, þaðan inn Svalbarðsháls í Gripdeild,
þaðan í Víðirdalsárós“. Landamerkjabréfið er í samræmi við landamerkjabréf
Vesturhúsa frá 1921. Landamerkjabréf Víðirhóla er áritað af Pétri Kristjánssyni á
Hákonarstöðum en heimildir benda til þess að árið 1921 hafi hann einnig verið
eigandi Veturhúsa og Víðirhóla.
Verður þá litið til norðurmerkja Víðirhóla gagnvart Ármótaseli. Samkvæmt
landamerkjabréfi Víðirhóla eru norðurmerki miðuð við „Víðirdalsá gegnt Öxlum
sunnan við Kiðuhamar í Lönguhlíðarenda fremri“. Landamerkjabréfið er áritað vegna
Ármótasels. Þá fær bréfið stuðning í Hákonarstaðamáldaga frá 1663 og lögfestu þeirra
frá 1844 en samkvæmt þeim heimildum eru Víðirhólar innan merkja Hákonarstaða.
Landamerkjabréf Víðirhóla er í samræmi við landamerkjabréf Ármótasels, dags. 24.
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október 1921 og þingl. 27. júlí 1922, og áritað vegna þeirrar jarðar. Í kafla 6.7. er
komist að þeirri niðurstöðu að Ármótasel sé byggt úr landi Arnórsstaða.
Landamerkjabréf Ármótasels fæst samræmst máldaga um merki Arnórsstaða frá 1454.
Næst verður litið til austurmerkja Víðirhóla gagnvart Hákonarstöðum.
Samkvæmt landamerkjabréfi Víðirhóla eru austurmerkin miðuð við Búðarháls við
Eiríksstaðaveg og ræður svo vegurinn að Víðidalsá og ræður hún svo þar til hún er
„gegnt Öxlum sunnan við Kiðuhamar“. Landamerkjabréfið er í ágætu samræmi við
landamerkjabréf Hákonarstaða, dags. 24. október 1921 og þingl. 15. desember sama
ár, og áritað vegna þeirrar jarðar.
Samkvæmt landamerkjabréfi Víðirhóla eru merki þess til suðurs gagnvart
Eiríksstöðum sögð vera frá Búðarhálsi „við Eiríksstaðaveg í Víðirdalsárós“.
Landamerkjabréfið er áritað vegna Eiríksstaða og í samræmi við tvö landamerkjabréf
þeirrar jarðar. Eldra bréf Eiríksstaða er dags. 21. maí 1894 og þingl. 6. júní 1894 og
áritað af Kristjáni Jóni Sigurðssyni vegna Víðirhóla. Yngra bréfið, dags. 14. október
1921 og þingl. 27. júlí 1922, er áritað af syni Kristjáns, Pétri Kristjánssyni á
Hákonarstöðum. Þá fær bréfið stuðning í Hákonarstaðamáldaga frá 1663 og lögfestu
Hákonarstaða frá 1844.
Í kjölfar þess að ný landamerkjalög tóku gildi 1919 var gert landamerkjabréf
fyrir Víðirhóla. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum Víðirhóla sé þar
rétt lýst. Af heimildum verður ráðið að land Víðirhóla sé úr landi Hákonarstaða sem
er sjálfstæð jörð. 426 Landamerkjabréf Víðirhóla er þinglesið, fært í landamerkjabók og
á því byggt síðan um afmörkun, án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir
yfirvalda eða ágreiningur við nágranna. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi
verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Jafnframt er ljóst að eigendur
Víðirhóla hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé
þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja.
Hér kemur til sérstakrar athugunar Hæstaréttardómur nr. 368/1999 sem vísað
er til af hálfu ríkisins. Málsatvik voru með þeim hætti að eigendur jarðarinnar
Hákonarstaða höfðuðu eignardómsmál og kröfðust þess að eignarréttur sinn að
heiðarbýlinu Víðirhólum yrði viðurkenndur en þeir töldu að Víðirhólar hefðu fylgt
með í kaupunum þegar forfaðir þeirra keypti Hákonarstaði. Málinu var vísað frá
héraðsdómi þar sem eignardómsstefnan var ekki talin fela í sér næga greinargerð um
heimild að lögum til útgáfu hennar og eigendur Hákonarstaða hefðu að svo komnu
ekki sýnt nægilega fram á hver nauðsyn hafi borið til að höfða málið sem
eignardómsmál. Við mat á þýðingu dómsins er til þess að líta að niðurstaða hans felur
einungis í sér að skilyrðum til útgáfu eignardómsstefnu var ekki fullnægt. Þannig
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skorti á að formskilyrði 121. gr., sbr. 2. mgr. 122. gr., laga nr. 91/1991 væru uppfyllt
og var því héraðsdómara ekki rétt að gefa eignardómsstefnuna út „við svo búið“ eins
og segir í dómnum. Hann felur ekki í sér efnislega niðurstöðu um eignarréttarlega
stöðu landsvæðisins og er því hvorki formlega né efnislega bindandi fyrir það mál
sem hér um ræðir.
Samkvæmt merkjalýsingum Hákonarstaðamáldaga frá 1663 og lögfestu
Hákonarstaða frá 1844 eru Víðirhólar byggðir úr landi Hákonarstaða. Í afsali fyrir
Veturhús, Víðirhóla og Sænautsel, dags. 27. janúar 1881, er tilvísun til máldaga
Hákonarstaða varðandi afmörkun hins selda. Afsalið er elsta fyrirliggjandi heimildin
um kaup og sölu á heiðarbýlunum úr landi Hákonarstaða. Niðurstaða dóms aukaréttar
Norður-Múlasýslu 20. september 1888 er einnig byggð á því að land Hákonarstaða
hafi náð allt vestur að Möðrudal. Í sýslu- og sóknarlýsingu frá 1840 og fasteignamati
1916–1918 kemur fram að Víðirhólar séu byggðir úr Hákonarstöðum. Eldri heimildir
um merki Hákonarstaða eru þannig landamerkjabréfi Víðirhóla til styrktar.
Innan merkja Víðirhóla eru leitarsvæði Jökuldælinga. Í sóknarlýsingu
Hofteigssóknar frá árinu 1874 segir að aðalafréttarlönd séu „Fljótsdals- og
Jökuldalsheiðin, þ.e. hver jörð hefur afrétt í þeirri heiði sem henni tilheyrir“. Benedikt
Gíslason í Hofteigi lýsir í bókinni Göngur og réttir fyrirkomulagi leita eins og þær
voru á fyrri hluta 20. aldar. Það segir að heiðarsvæðið milli Gilsár og
Möðrudalsfjallgarða sé smalað í einni rétt á Hákonarstöðum. Eftir 1950 urðu nokkrar
breytingar á smölun. Virðist land Víðirhóla vera hluti af leitarsvæði sem kallað er ÚtFjallagarðar. Þurfa jarðir á Jökuldal að leggja sameiginlega til smölunar á þessu
svæði.
Á Víðirhólum stóð búseta á tímabilinu 1847 til 1905 að fjórum árum
undanskildum. Árið 1898 keypti Kristján Sigurðsson Víðirhóla ásamt Veturhúsum og
Sænautseli. Bjó Kristján á Víðirhólum og um tíma virðist nafnið Víðirhólar hafa verið
notað um allt það landsvæði sem nýbýlin þrjú tóku til, sbr. dóm aukaréttar NorðurMúlasýslu um mörk Möðrudals annars vegar og Arnórsstaða og Víðirhóla hins vegar.
Samkvæmt því er að framan greinir eru Víðirhólar byggðir úr landi jarðar og
sama máli gegnir um aðliggjandi landsvæði. Óbyggðanefnd telur nægjanlega fram
komið að Víðirhólar hafi stöðu jarðar að lögum, sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í
Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir
við mat á sönnun um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Heimildir um beitarnot innan merkja Víðirhóla á síðari tímum verða fremur taldar
vísa til notkunar viðkomandi landsvæðis en eignarréttarlegrar stöðu þess. 427
Staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar verða ekki taldir hafa úrslitaáhrif í þessu
sambandi.
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Ekki eru heimildir um annað en Víðirhólar hafi verið byggðir og nýttir eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind eru
1923 hafa eigendur Víðirhóla farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með
löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Víðirhóla sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 428
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Víðirhóla, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.13. Brú
6.13.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Brúar.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína þaðan sem Kreppa fellur í Jökulsá á
Fjöllum (A), þaðan í toppinn á Bíldufelli (B) og svo beina línu í Jökulsá á Jökuldal
(C). Gerð er krafa til þess að land sunnan þessarar kröfulínu verði úrskurðað
þjóðlenda. Á móti hafa þinglýstir eigendur Brúar I og II lýst kröfu um beinan
eignarrétt að sama landsvæði, á milli Jökulsár á Fjöllum, Jökulsár á Jökuldal og suður
að Vatnajökli, þó að undanskildum Laugarvöllum. Kröfum íslenska ríkisins er nánar
lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.21.
Að landsvæði þessu, og Laugarvalla innan þess, liggja til austurs, handan
Jökulsár á Jökuldal, jarðirnar Vaðbrekka og Aðalból og þar sunnan við
ágreiningssvæði í máli 1 hjá óbyggðanefnd, nánar tiltekið Vesturöræfi. Til vesturs er
Krepputunga og Mývatnsöræfi. Að norðanverðu eru Möðrudalur, Heiðarsel og
Eiríksstaðir. Loks liggur Vatnajökull til suðurs. Þess skal getið að Krepputunga var
upphaflega til umfjöllunar í máli þessu og á kröfusvæði þinglýstra eigenda Brúar I og
II en síðar skilin frá því, sjá nánar í kafla 2.4.
Landsvæði það sem hér um ræðir liggur í um 500–800 m hæð yfir sjávarmáli.
Þríhyrningsfjallgarður, sem er tæplega 40 km langur og hefur leguna norður–suður,
skiptir því í annars vegar Brúardali og hins vegar Brúaröræfi. Suðurhluti fjallgarðsins
er innan kröfulínu íslenska ríkisins. Austan hans eru Brúardalir sem eru blásin öræfi
en með grónum daldrögum inn á milli. Vestan fjallgarðsins eru Brúaröræfi og ná
suður að Vatnajökli. Brúaröræfin eru að mestu leyti lítt grónar auðnir og fjöll. Svæði
þetta er að mestu fremur flatt en þó öldótt á köflum og þar eru nokkur fell, svo sem
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Grágæsahnjúkur (820 m), Fagradalsfjall (1022 m), Sauðafell (760 m og 800 m),
Lambafell (768 m) og Álftadalsfjall (910 m). Einnig eru þar nokkur vötn og ber helst
að nefna Gæsavatn (695 m) sem liggur sunnan undir Álftadalsfjalli (910 m) og
Grágæsavatn, einnig kallað Kreppulón, sem liggur í Grágæsadal sunnan
Fagradalsfjalls. Frá bæjarstæði Brúar að Brúarjökli, nánar tiltekið upptökum
Kringilsár vestan Kringilsárrana, eru rúmlega 43 km í beinni loftlínu.
Loks ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi
gróðurþekja á Jökuldal, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og
grósku en nú er, sbr. skjal nr. 31.
6.13.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(8), er almennt byggt á því að landnám
og lög séu frumstofnunarhættir beins eignarréttar. Grundvöllur að beinum eignarrétti
hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum
eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum svæðum fjölgað með
tímanum. Landamerkjabréf Brúar verði ekki skilin á þann veg að jörðinni tilheyri allt
land að jökli milli Jökulsár á Jökuldal og Jökulsár á Fjöllum. Í bréfunum segi ekki að
Brú tilheyri land inn til Vatnajökuls. Landamörk og landnám nái yfirleitt ekki yfir
ófær straumvötn. Óhindraður samgangur frá Brú að Jökulsá á Fjöllum sé einungis að
þeim stað í Jökulsá á Fjöllum þar sem Kreppa komi í ána, vestan við Arnardalsöldu.
Skýra eigi landamerkjabréfin þannig að land Brúar sé sunnan við Möðrudalsland svo
langt sem Jökulsá á Fjöllum nái til suðurs og svo í austur að Jökulsá á Jökuldal.
Lengra suður geti þessi merki ekki verið þar sem stórfljótið Kreppa loki hér af syðri
hluta Jökulsár á Fjöllum. Þá er byggt á því að það veiki gildi landamerkjabréfanna að
ekki njóti við eldri heimilda um merki. Vísað er til skoðunargerðar sýslumanns frá 24.
ágúst 1824 um að afréttur jarðarinnar í Brúardölum sé aftekinn að þriðjungi þar sem
Sauðá sé ófær með öllu og sóknarlýsingar Hofteigsprestakalls frá 1874, þar sem
Brúaröræfi séu nefnd meðal afrétta á Jökuldal og sögð nýtt af fremstu bæjum. Þá
komi fram í Lýsingu Íslands (1919) eftir Þorvald Thoroddsen að bændur á efri
Jökuldal hafi upprekstur fyrir lömb sín í Kringilsárrana. Framangreindar heimildir
bendi ekki til annars en jörðin Brú hafi einungis átt afrétt sunnan Sauðár.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 6 og 6(9), er því haldið fram að jörðin Brú sé
innan landnáms Hákonar sem numið hafi Jökuldal allan. Eignarrétturinn sé friðhelgur,
sbr. 72. gr. stjórnarskrárinnar og 1. gr. 1. samningsviðauka laga nr. 62/1994 um
mannréttindasáttmála Evrópu. Vísað er til tveggja landamerkjabréfa Brúar, hið fyrra,
dags. 4. júní 1890 og þingl. 6. júní 1894, og hið síðara, dags. 14. október 1921 og
þingl. 27. júlí 1922. Samkvæmt landamerkjalögum, nr. 5/1882 og 41/1919, hafi
opinberum aðilum verið falið að ganga úr skugga um að lýsingar landamerkjabréfa
væru réttar samkvæmt formi sínu og efni. Styðji það þá meginreglu íslensks réttar að
athugasemdalausri landamerkjalýsingu jarðar verði ekki hnekkt nema óyggjandi
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sönnunargögn liggi því til grundvallar. Sönnunarbyrði um inntak eignarréttar að landi
Brúar hvíli þannig á íslenska ríkinu. Um ástæðu þess að suðurmerki séu ekki tilgreind
í landamerkjabréfinu er vísað til fornrar venju um að þegar ár séu notaðar til að
afmarka land þá sé miðað við upptök þeirra. Landamerki Brúar séu þannig skýr frá
náttúrunnar hendi og ekki hafi þótt þörf á að geta þeirra sérstaklega í
landamerkjabréfi. Með vísan til landamerkjabréfs jarðarinnar er því einnig mótmælt
að Kreppa sé ófært vatnsfall enda séu þar friðlýstar fornminjar, kofarústir og fjárrétt.
Þá er vísað til landbrigðaþáttar Grágásar og landbrigðabálks Jónsbókar um
merkjagerð og merkjagöngur. Brú hafi alla tíð verið í bændaeign og þess vegna séu
ekki jafn ríkulegar heimildir um jörðina og þær eignir sem einhvern tíma hafi verið í
eigu ríkis eða kirkju. Óeðlilegt sé að láta landeigendur bera hallann af þögn heimilda
þar sem ekki sé hægt að ætlast til þess að varðveittar séu heimildir um landamerki
jarðar þar sem aldrei hafi skapast ágreiningur.
Gagnaðilar byggja einnig á svarbréfi hreppstjóra Jökuldalshrepps, dags. 3. júní
1920, um að ekki séu í hreppnum nokkur þau afréttarlönd eða almenningar sem
sannanlega tilheyri ekki einhverju lögbýli. Jafnframt er vísað til þess að gagnaðilar
hafi fengið svokallað felligjald af hreindýrum sem felld hafi verið innan landamerkja
jarðarinnar. Íslenska ríkið hafi með því og öðrum athöfnum sínum vakið hjá
eigendum jarðarinnar réttmætar væntingar til þess að land jarðarinnar innan lýstra
merkja sé undirorpið beinum eignarrétti. Því er mótmælt að almennar
landsháttalýsingar leiði til þess að beinn eignarréttur á landinu verði dreginn í efa. Á
Jökuldal hafi landeigendur frá fornu fari smalað sín heimalönd eins og lög bjóði en
afréttir, í skilningi íslenska ríkisins, hafi ekki þekkst. Í Kverkfjöllum sé svonefndur
Sigurðarskáli og af honum sé greidd lóðarleiga til eigenda Brúar. Loks er á því byggt
að skilyrði hefðar séu uppfyllt.
6.13.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Brúar er rakin í kafla 5.19. Þar
kemur fram að Brúar er getið í heimildum frá því á 15. öld. Af heimildum verður
ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 429
Kemur þá til skoðunar hvað ráðið verður af heimildum um merki Brúar. Elsta
eiginleg merkjalýsing jarðarinnar er í landamerkjabréfi sem dagsett er 4. júlí 1890 og
var þinglesið 6. júní 1894. Síðar var gert annað landamerkjabréf fyrir Brú, dagsett 14.
október 1921 og þinglesið 27. júlí 1922. Einnig verður litið til annarra heimilda sem
vísbendingar geta gefið um sama efni enda þótt þar séu ekki eiginlegar
merkjalýsingar. Jafnframt verður hugað að afmörkun aðliggjandi landsvæða. Athugun
þessi tekur fyrst og fremst til suðurmerkja, inn til landsins og kröfusvæðis íslenska
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ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Brúar verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu þess landsvæði sem hér er til umfjöllunar.
Verður þá fyrst litið til norðurmerkja Brúar. Í því sambandi skal þess getið að
mörk annars vegar Brúar og hins vegar Eiríksstaða og Möðrudals, liggja utan við
kröfusvæði íslenska ríkisins og þarfnast því ekki sérstakrar athugunar. Af hálfu
íslenska ríkisins er hins vegar gerð krafa um að heiðarbýlin Heiðarsel og Grunnavatn
séu þjóðlenda. Krefjendur beins eignarréttar halda því hins vegar fram að þau séu
byggð í eignarlandi Brúar. Í máli þessu er ekki ágreiningur um mörk Brúar að þessu
leyti en um Heiðarsel og Grunnavatn er fjallað í köflum 6.15. og 6.16.
Samkvæmt eldra landamerkjabréfi Brúar, frá 1890, eru mörk gagnvart
Eiríksstöðum, Hákonarstöðum og Möðrudal miðuð við garð „er liggur úr Jökulsá utan
við svokallaða „Orustustaði“, sjónhending í fremstu Hnefilöxl; þaðan í svokallaðan
Stóralæk, er fellur í Þverárvatn, og allt land vestan vatna, út í sel sem stendur í svo
kölluðum Skalladal; þaðan beina leið í Rúnastein á Urðarhlíð, sjónhending í hestleið á
Þríhyrningsfjallgarði“. Landamerkjabréfið er áritað vegna Eiríksstaða, Möðrudals og
að öllum líkindum vegna Hákonarstaða. Með yngra landamerkjabréfi Brúar, frá 1921,
færðust norðurmörk sunnar. Samkvæmt því eru mörk gagnvart Eiríksstöðum,
Heiðarseli og Möðrudal miðuð við „grafning [...] er fellur í Jökulsá utan við
Orustustaði, sjónhending í fremstu Hnefilsöxl, þaðan í Merkilæk, sem fellur í mitt
Þverárvatn sunnanvert, alt land vestan vatns út í Svínabúðalæk, sem ræður þaðan
neðan frá Kílum upp á ölduna neðan við Gyltuteig, þaðan í lágan mel utan við
Fiskidalshálsinn, þaðan beina línu í ysta þríhyrninginn. Þaðan beina línu í
Arnardalsárós við Jökulsá á Fjöllum“. Bréfið er áritað af fyrirsvarsmönnum
Heiðarsels, Eiríksstaða og Möðrudals.
Austurmerki Brúar liggja í Jökulsá á Jökuldal. Austan árinnar eru jarðirnar
Vaðbrekka og Aðalból nyrst en ágreiningssvæði í máli nr. 1/2005 hjá óbyggðanefnd
þegar sunnar dregur og nær jökli. Nánar tiltekið er þar um að ræða þann hluta
„Valþjófsstaðarkirkjulands“ sem nefndur er Vesturöræfi. Vesturmerki Brúar miðast
við Jökulsá á Fjöllum en vestan hennar er ágreiningssvæði í máli nr. 1/2007 hjá
óbyggðanefnd, nánar tiltekið sá hluti þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
eigendur Reykjahlíðar gera eignarlandskröfu til. Þessi merki verða ekki talin þarfnast
nánari umfjöllunar hér en þess skal þó getið að í landamerkjabréfum Vaðbrekku og
Aðalbóls, sem dagsett eru 13. desember 1921 og þinglesin 27. júlí 1922, kemur fram
að mörk Vaðbrekku og Aðalbóls séu „rétt á móti Nónhnúk í Brúarlandi“ en Jökulsá
ræður merkjum jarðanna að vestan.
Sá ágreiningur sem hér er til úrlausnar varðar suðurmerki Brúar, inn til
landsins og í átt að jökli. Í hinu eldra landamerkjabréfi segir svo um þetta atriði eftir
að norðurmerkjum hefur verið lýst: „Allan Arnardal átölulaust, allt land Jökulsár á
milli.“ Í yngra landamerkjabréfi Brúar er norðurmerkjum lýst vestur í Arnardalsárós
við Jökulsá á Fjöllum og síðan segir „alt land Jökulsáa á milli“.
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Samkvæmt framangreindu er suðurmerkjum Brúar hvergi lýst sérstaklega í
heimildum. Þá er sá munur á eldra og yngra landamerkjabréfi jarðarinnar að í hinu
eldra virðist einungis vísað frá Arnardal austur til Jökulsár á Jökuldal en í hinu yngra
eru jökulárnar tvær, í vestri og austri. Þess er ekki getið í yngra landamerkjabréfi
Brúar að á því svæði, sem krefjendur beins eignarréttar í máli þessu miða við að sé
innan merkjalýsingar, sé að finna allstórt landsvæði sem tilheyri Laugarvöllum, sbr.
kafla 6.14. Var þó bréf Laugarvalla gert samdægurs yngra bréfi Brúar og áritað af
hálfu Brúar.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands sunnan kröfulínu
íslenska ríkisins. Svo sem fram kemur í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámu hversu
langt upp til fjalla og inn til lands landnám á þessu svæði náði. Sé tekið mið af
staðháttum og fjarlægðum við túlkun landanámslýsinga verður þó að telja fremur
ólíklegt að land á þessu svæði hafi verið numið að Vatnajökli. Óvissa um aðferðir við
landnám er þó of mikil til þess að hægt sé að fullyrða um stærð landnáma á þeim
grundvelli, sbr. umfjöllun um landnám í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar.
Á 18. öld deildu fyrirsvarsmenn Möðrudals og Brúar um rétt jarðanna til
Arnardals og yngri heimildir greina frá því að þar hafi verið hestaganga á vetrum. Sá
ágreiningur virðist útkljáður við gerð landamerkjabréfs Brúar 1890, sbr. orðalagið
„Allan Arnardal átölulaust“. Arnardalur liggur vestan Þríhyrningsfjalla en norðan
Álftadalsdyngju (802 m), austur af ármótum Kreppu og Jökulsár á Fjöllum.
Laugarvallasvæðið hefur einnig nokkra sérstöðu í heimildum um landnýtingu á þessu
svæði en um það vísast til kafla 6.14.
Að því er varðar heimildir um fyrri tíðar nýtingu á öðrum hlutum þessa
landsvæðis ber fyrst að geta skoðunargjarðar Páls Melsted sýslumanns frá árinu 1824.
Þar segir að af afréttum þeim „er Brú tilheyra, og Brúardalir nefnast, [sé] aftekin
fullur þridiúngur, vegna þess, að Vatnsfall nokkurt, ad nafni Saudá, er, vegna
Jökulhlaupa, aldeilis ófært ordid bæde Mönnum og Sképnum, og öll Öræfe þau, sem
þar eru fyrir framan, eru því Jördunni töpud og ad eingu Gagni“. Sóknarlýsing
Sigfúsar Finnsonar, prests í Hofteigi, frá árinu 1840 er í samræmi við
skoðunargjörðina en þar segir að afréttir í sókninni séu „öngvir, þar fjalllöndin (sem
sagt) eru fallin í sand og aura, nema Skjöldólfstaða- og Hákonarstaðaheiðar og
einstöku torfuskikar á Brúardölum“. Þá kemur fram í sömu sóknarlýsingu að
almenninga sé ekki að finna í sveitinni. Í jarðamati 1849 segir um Brú að afrétt eigi
jörðin „fyrir sjálfa sig, og má ljá hann öðrum 2ur eda 3ur mönnum“. Þá segir að
útheyjarskapur sé talsverður en langsóttur.
Í sóknarlýsingu Þorvalds Ásgeirssonar, prests í Hofteigi, frá 1874 segir um
Brú að jörðin sé „einhver hin erfiðasta allra stórjarða í sveitinni því að heyskapur er
svo að segja enginn í heimalandi heldur langsóttur mjög, bæði á Laugarvalladal og
norður undir fjallgarða“. Nefndir fjallgarðar eru utan kröfusvæðis íslenska ríkisins en
Laugarvalladalur innan ágreiningssvæðis í máli þessu. Þá segir um hinn svonefnda
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Brúarskóg sem liggi „fyrir innan bæinn með fram Jökulsánni að norðan, er ekki
nokkur kvisttanni, en beit er þar oft góð, haust og vor, fyrir sauði“. Brúarskógur nær
upp að Hafrahvammagljúfri og er þannig bæði innan kröfusvæðis Brúar og
Laugarvalla. Loks er fjallað almennt um afrétti innan sóknarinnar en þeir helstu séu
„Fljótsdals- og Jökuldalsheiðin, þ.e. hver jörð hefur afrétt í þeirri heiði, sem henni
tilheyrir. Auk þess eru: Vesturöræfaafrétt, fram af Hrafnkelsdal, og Brúardalir, fram
af Jökuldal, og eru þessar afréttir aðeins notaðar af fremstu bæjum.“ Í bókinni Lýsing
Íslands frá árinu 1881 segir að upp af Múlasýslum séu afar víðáttumikil beitarlönd og
afréttir. Þar séu sauðsnöp víða og sums staðar stórir hagablettir. Upp af Brúaröræfum
við Brúarjökul séu hagasvæði á Þorláksmýrum og í Maríutungum. Þá segir að bændur
frá Efri-Jökuldal hafi upprekstur fyrir lömb sín á Kringilsárrana og séu þau flutt á
kláfdrætti yfir Kringilsá. Í fasteignamati 1916–1918 segir að jörðinni Brú fylgi víðlent
afréttarland og silungsveiði í heiðarvötnum.
Í kafla 6.1.1. hér að framan er gerð grein fyrir þeirri niðurstöðu Hæstaréttar að
landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að
ræða en hins vegar verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera
landamerkjabréf hafi menn ekki getað einhliða aukið við land sitt eða annan rétt. Frá
upphafi Íslandsbyggðar helguðu menn sér ekki eingöngu ákveðin landsvæði, sem
voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig ítök, afrétti og öll önnur réttindi sem
einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra. Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér
lágu hagsmunir til þess að halda við merkjum réttindanna, hvers eðlis sem þau voru.
Ber um þetta efni sérstaklega að vísa til dóms Hæstaréttar 5. október 2006 í máli nr.
67/2006.
Svo sem hér að framan var rakið eru landamerkjabréf Brúar óljós um merki til
suðurs. Þá fær það ekki stoð í eldri heimildum að eignarland Brúar hafi náð allt suður
að Vatnajökli. Arnardalur hefur nokkra sérstöðu í heimildum og að teknu tilliti til þess
virðist eðlilegt að skýra eldra landamerkjabréf Brúar þannig að merki jarðarinnar nái
til þess svæðis í heild sinni og þaðan austur að Jökulsá á Jökuldal. Þegar þeirra
landsvæða sem sunnar liggja er getið í skriflegum heimildum er það að jafnaði tengt
upprekstri og afréttarnotum. Engin gögn liggja fyrir um að þau hafi allt fram á síðustu
ár verið nýtt til annars en sumarbeitar fyrir búfé og e.t.v. annarra takmarkaðra nota.
Staðhættir og fjarlægð frá byggð styðja þá niðurstöðu en landsvæðið er nær allt í yfir
600 metra hæð yfir sjávarmáli. Fjallskil hafa verið á hendi sveitarfélags, landsvæðið
er ekki afgirt og þangað hefur búfénaður getað leitað frá öðrum jörðum án hindrana.
Framangreint bendir til þess að á svæðinu sunnan Arnardals og Laugarvalla, sbr. kafla
6.14., sé afréttur í þeim skilningi að jörðin Brú eigi þar óbein eignarréttindi fremur en
beinan eignarrétt. 430
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Óbyggðanefnd telur að af svari hreppstjóra Jökuldalshrepps vegna fyrirspurnar
Stjórnarráðs Íslands um afrétti og almenninga í Norður-Múlasýslu, dags. 3. júní 1920,
verði ekki dregin sú ályktun að allt land innan sveitarfélaganna sé háð beinum
eignarrétti. Að því er varðar greiðslu felligjalda hreindýra til eigenda Brúar telur
óbyggðanefnd að slíkar greiðslur séu í samræmi við þann rétt sem afréttareign veitir.
Um hreindýraveiðar er fjallað sérstaklega í 14. gr. laga um vernd, friðun og veiðar á
villtum fuglum og villtum spendýrum, nr. 64/1994. Meginreglu laganna er hins vegar
að finna í 8. gr. þar sem segir að öllum íslenskum ríkisborgurum, svo og erlendum
ríkisborgurum með lögheimili hér á landi, séu dýraveiðar heimilar í almenningum og
á afréttum utan landareigna lögbýla „enda geti enginn sannað eignarrétt sinn til
þeirra“. Með setningu laga nr. 64/1994, sbr. áður lög nr. 63/1954 um fuglaveiðar og
fuglafriðun, voru reglur um dýraveiðar á afréttum rýmkaðar frá því sem áður gilti.
Réttur sem áður var bundinn við þá sem afréttur heyrði til, sbr. tilskipun um veiði á
Íslandi frá 20. júní 1849, náði nú til mun stærri hóps. Fyrirvari 8. gr. um sönnuð
eignarréttindi, sbr. einnig lög nr. 63/1954 áður, tekur mið af þeirri óvissu um
eignarréttarlega stöðu afrétta og almenninga sem fyrir hendi var á þeim tíma. Eftir
gildistöku þjóðlendulaga hefur sú staða verið að skýrast, með þeim dómum og
úrskurðum sem fyrir liggja. Ljóst er orðið að til eru þjóðlendur þar sem sérstaklega
hefur verið sýnt fram á „afréttareign“ einnar eða fleiri jarða.
Ákvæði 14. gr. um hreindýraveiðar er þannig undantekning frá meginreglunni,
með því að um hreindýraveiðar fer eftir sérstökum reglum. Þar gildir m.a. reglugerð
um skiptingu arðs af hreindýraveiðum, nr. 487/2003. Í henni kemur hugtakið afréttur
hvergi fyrir og einungis fjallað um jarðir í því sambandi. Óbyggðanefnd telur að
ákvæði reglugerðarinnar beri að skýra með hliðsjón af 8. gr. laga nr. 64/1994, forsögu
þess og þeirra úrlausna á grundvelli þjóðlendulaga sem nú liggja fyrir. Telja verður að
þau tilvik þegar sérstaklega hefur verið sýnt fram á „afréttareign“ einnar eða fleiri
jarða í þjóðlendu falli undir áðurnefndan fyrirvara 8. gr. Þar tilheyri því veiðirétturinn
þeim sem afréttur heyrir til. Af framangreindu leiðir að í afréttareigninni felst réttur til
arðs af hreindýraveiðum á viðkomandi landi. Um afrétti heilla sveitarfélaga, eða
svokallaða samnotaafrétti, liggur hins vegar til grundvallar að nýting hefur snemma
verið heimiluð með lögum og stýrt af opinberum aðilum. Framangreindri rýmkun á
veiðirétti sýnist einmitt ætlað að ná til þeirra.
Ekki liggur fyrir hvernig eigendur Brúar eru komnir að rétti sínum til þessa
landsvæðis. Í máli þessu er ekki sýnt fram á annað en réttur til þess hafi orðið til á
þann veg að landsvæðið hafi verið tekið til sumarbeitar fyrir búpening og, ef til vill,
annarrar takmarkaðrar notkunar. Um afréttarnotkun og fjallskil voru snemma settar
opinberar reglur sem sveitarstjórnum var falið að annast framkvæmd á.
Eftir er þá að leysa úr því hver séu mörk eignarlands Brúar til suðurs.
Samkvæmt því er áður greindi um skýringu á eldra landamerkjabréfi Brúar, sbr.
einnig heimildir um Arnardal, telur óbyggðanefnd rétt að miða hér við að
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Arnardalssvæðið sé innan merkja eignarlands Brúar og afmarkist af tindum
Álftadalsdyngju sunnan þess. Með vísan til aðildar eiganda Brúar að landamerkjabréfi
Laugarvalla og staðhátta á svæðinu telur óbyggðanefnd rétt að miða við að eignarland
Brúar afmarkist til suðurs af tindum Álftadalsfjalls og Þríhyrningsfjalla og þaðan að
merkjum Laugarvalla.
Ekki er í ljós leitt að nýting eigenda Brúar á landsvæðinu sunnan þessarar
afmörkunar fái grundvallað eignarrétt byggðan á hefð eða öðrum þeim stofnunarháttum eignarréttinda sem grein hefur verið gerð fyrir í Almennum niðurstöðum
óbyggðanefndar (sjá viðauka). Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar
niðurstöðu að þar sé þjóðlenda.431 Heimildir benda hins vegar til þess að það sé í
afréttareign Brúar. Ljóst er að einstakir hlutar þess svæðis sem hér hefur verið fjallað
um eru misjafnlega fallnir til beitar. Beitarsvæði taka þó breytingum auk þess sem þau
eru ekki endilega samfelld. Land það sem hér er til umfjöllunar verður því talið falla
undir skilgreininguna „landsvæði [...] sem að staðaldri hefur verið notað til
sumarbeitar fyrir búfé“, sbr. 1. gr. laga nr. 58/1998.
Óbyggðanefnd telur ljóst að ákvarða þurfi mörk þess svæðis, sem samkvæmt
framangreindu er í afréttareign eigenda Brúar, að því leyti sem það liggur að jökli, til
frambúðar, sbr. b-lið 7. gr. l. nr. 58/1998. Með hliðsjón af því að hér er um einhliða
ákvörðun afréttarmarka að ræða en ekki mörk tveggja afrétta eða afréttar og
eignarlands telur óbyggðanefnd þó fullnægjandi að miða einfaldlega og án nánari
afmörkunar við jaðar jökulsins eins og hann var við gildistöku laga nr. 58/1998, sbr.
3. mgr. 1. gr. laganna. Ekki verður séð að frekari rannsókn á þessu atriði hafi hagnýta
þýðingu í þessu sambandi enda er eingöngu um beitarréttindi að ræða sem ráðast af
gróðurfari og hefur ekki þýðingu í öðru sambandi.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að landsvæði það, þ.e. Brúaröræfi, svo
sem það er afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið
7. gr. laga nr. 58/1998, og er þannig fallist á kröfu ríkisins að hluta.
Frá tindi Álftadalsdyngju í 802 m hæð yfir sjávarmáli er dregin lína til
norðvesturs í annan tind (840 m) og þaðan yfir þriðja tindinn (700 m)
og beina línu í Kreppu. Ræður síðan Kreppa þar til Kverká fellur í
hana, og Kverká að upptökum við Vatnajökul. Þaðan er jökuljaðrinum,
eins og hann var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998, fylgt að
upptökum Jökulsár á Jökuldal. Þeirri á er síðan fylgt að suðurmerkjum
Laugarvalla, en þau liggja þaðan sem Sauðá fellur í Jökulsá. Þaðan er
Sauðá fylgt þangað sem Stórilækur fellur í hana. Þaðan er dregin lína
vestan megin Hvannstóðsfjalla í fjallgarðinn norðan við Vesturdal, inn
undir Hvannstóðsfjöllum. Þar sem þessi merkjalína Laugarvalla sker
línu sem dregin er frá tindi í Þríhyrningsfjallgarði (777 m) og til
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suðausturs í stefnu á gilendann í Vesturárdal er hornmark. Frá
hornmarkinu er framangreindri línu fylgt í áðurnefndan tind í
Þríhyrningsfjallgarði (777 m), þaðan er dregin lína í tinda í
Álftadalsfjalli, þann fyrri í 828 m hæð yfir sjávarmáli og þann síðari í
904 m hæð yfir sjávarmáli. Loks er dregin lína í tind í Álftadalsdyngju í
785 m hæð yfir sjávarmáli og í þann tind á fjallinu er hér að framan
var fyrst nefndur og er í 802 m hæð yfir sjávarmáli.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda Brúar, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7.
gr. sömu laga.
Hluti þess svæðis sem hér hefur verið lýst þjóðlenda og í afréttareign Brúar er
háður sérstökum eignarréttarlegum takmörkunum samkvæmt lögum um náttúruvernd,
nr. 44/1999, sbr. náttúruminjaskrá og auglýsingu nr. 181/2003.
6.14. Laugarvellir
6.14.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Laugarvalla.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá þeim stað þar sem Kreppa fellur í
Jökulsá á Fjöllum, þaðan í toppinn á Bíldufelli og svo línu í Jökulsá á Jökuldal. Gerð
er krafa til þess að land sunnan þessarar kröfulínu verði úrskurðað þjóðlenda.
Samkvæmt þessu eru Laugarvellir allir innan þjóðlendu. Á móti hafa þinglýstir
eigendur Laugarvalla lýst kröfu um beinan eignarrétt að því landsvæði sem afmarkað
er í landamerkjabréfi Laugarvalla frá árinu 1921. Kröfum íslenska ríkisins er nánar
lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.22.
Laugarvellir liggja vestan við Jökulsá á Jökuldal. Handan árinnar til austurs er
jörðin Aðalból og afréttarsvæðið Vesturöræfi. Aðliggjandi Laugarvöllum eru
Brúaröræfi sem þinglýstir eigendur Brúar gera kröfu um í þessu máli. Landsvæði
þetta liggur í um og yfir 600 m hæð yfir sjávarmáli. Gróinn dalur liggur eftir því
endilöngu frá norðri til suðurs. Um hann rennur Laugarvallaá sem á upptök sín
sunnarlega í dalnum. Vestan dals eru Hvannstóðsfjöll (840 m og 780 m) og Lambafell
(768 m) að austan.
6.14.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(8), er almennt byggt á því að landnám
og lög séu frumstofnunarhættir beins eignarréttar. Grundvöllur að beinum eignarrétti
hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum
eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum svæðum fjölgað með
tímanum. Vísað er til þess að Laugarvellir séu byggðir eftir að nýbýlatilskipun,
útgefin 15. apríl 1776, hafi verið numin úr gildi. Af heimildum um Brúarland sé ljóst
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að Laugarvallaland hafi aldrei verið í heimalandi Brúar heldur í afrétti. Þannig séu öll
rök til þess að telja land býlisins innan þjóðlendu hvort heldur um hafi verið að ræða
fornbýli eða heiðarbýli. Þá er því haldið fram að dómur Hæstaréttar um Laugarvelli
frá 16. október 1997, sem birtur sé í dómasafni þess árs á bls. 2792, leiði ekki til þess
að landsvæðið teljist eignarland. Ríkið hafi enga aðild átt að því dómsmáli enda hafi
það ekki getað átt aðild fyrr en eftir gildistöku þjóðlendulaga, nr. 58/1998. Eftir
gildistöku þjóðlendulaga hafi sambærilegum málum verið vísað frá Hæstarétti, sbr.
frávísun Hæstaréttar 17. febrúar 2000, í máli nr. 368/1999, á kröfu um útgáfu
eignardómsstefnu fyrir land Víðirhóla.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 24 og 24(5), er því haldið fram að
Laugarvellir hafi verið innan landnáms Hákonar sem numið hafi Jökuldal allan fyrir
vestan Jökulsá og ofan Teigarár. Þá er því mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu
verði til þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi innan landamerkja jarðarinnar
verði dregin í efa. Byggt er á því að Laugarvellir séu byggðir út úr Brú en sú jörð hafi
verið undirorpin beinum eignarrétti. Styðjist það við fasteignamat frá árinu 1824 en
þar komi fram að nýting Brúar hafi þá náð til Sauðár. Sú á liggi í mörkum Laugarvalla
að sunnan. Vísað er til byggingarbréfs Laugarvalla, dags. 1. desember og
landamerkjabréfs jarðarinnar, dags. 14. október. 1921 og þingl. 27. júlí 1922, en
bréfið sé m.a. samþykkt af eiganda Brúar. Með setningu landamerkjalaga, nr. 5/1882
og nr. 41/1919, hafi stjórnvöld átt frumkvæði að því að gengið yrði frá landamerkjum
og leyst úr ágreiningi, væri hann fyrir hendi. Byggt er á því að lýsingum
landamerkjabréfa verði ekki hnekkt nema óyggjandi sönnunargögn liggi því til
grundvallar. Sönnunarbyrði um inntak eignarréttar á landi jarðarinnar hvíli jafnframt á
íslenska ríkinu.
Því er sérstaklega mótmælt að almennar landsháttalýsingar leiði til þess að
beinn eignarréttur gagnaðila ríkisins verði dreginn í efa. Vísað er til þess að
landeigendur í Jökuldal hafi frá fornu fari smalað sín heimalönd en afréttir, í skilningi
íslenska ríkisins, og upprekstrarfélög þekkist ekki þar. Hreppsfélagið hafi því aðeins
komið að skipulagi fjallskila. Vísað er til bréfabókar hreppsnefndar Jökuldalshrepps
1889–1904 um að Brúarmenn hafi til 1897 einir séð um fjallskil á Brúardölum. Þá er
byggt á dómi Hæstaréttar frá 16. október 1997, sem birtur er í dómasafni þess árs á
bls. 2792, þar sem eigendum Laugarvalla hafi verið dæmdur fullkominn eignarréttur
að landinu. Engu skipti þó íslenska ríkið hafi ekki verið aðili að málinu enda hefði það
getað stefnt sér inn í málið með meðalgöngustefnu. Íslenska ríkið hafi látið það undir
höfuð leggjast og þannig viðurkennt beinan eignarrétt þeirra að landinu. Byggt er á
því að gagnaðilar hafi komið fram sem fullkomnir eigendur, svo sem í samningum við
Landsvirkjun vegna byggingar Kárahnjúkavirkjunar. Byggt er á því að í kröfum
ríkisins felist ásælni til beinna eignarréttinda án þess að skilyrðum 72. gr.
stjórnarskrárinnar sé fullnægt, sbr. 1. gr. 1. samningsviðauka laga nr. 62/1994 um
mannréttindasáttmála Evrópu. Þá er því haldið fram að skilyrðum hefðar sé fullnægt.
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Einnig er vísað til sjónarmiða um réttmætar væntingar aðila og ákvæða
stjórnsýslulaga, nr. 37/1993.
6.14.3. Niðurstaða
Svo sem fram hefur komið af hálfu málsaðila liggur fyrir í máli þessu dómur
Hæstaréttar frá 16. október 1997, birtur í dómasafni þess árs á bls. 2792, þar sem
staðfestur var dómur héraðsdóms um viðurkenningu á beinum eignarrétti dánarbús
Þorvalds B. Hjarðar yfir jörðinni Laugarvöllum í Jökuldalshreppi. Af forsendum
dómsins er ljóst að niðurstaða málsins byggist annars vegar á kaupsamningi frá 1924
og hins vegar á eignarhefð, m.a. á grundvelli nýtingar landsins til beitar. Óumdeilt var
að um jörð væri að ræða og heimild Eiríks Guðmundssonar, bónda á Brú, til stofnunar
þessa býlis á Brúaröræfum var ekki til umfjöllunar. Íslenska ríkið átti ekki aðild að
málinu og framangreindar forsendur málsaðila voru lagðar til grundvallar án
sérstakrar skoðunar, sbr. hins vegar Hrd. 1969/510 um Nýjabæjarafrétt og umfjöllun
um Breiðármörk í dómi Hæstaréttar 11. maí 2006, í máli nr. 496/2005.
Krefjendur beins eignarréttar í máli því sem hér er til úrlausnar leiða rétt sinn
frá dánarbúi Þorvalds B. Hjarðar. Óbyggðanefnd telur að umræddur dómur hafi vakið
réttmætar væntingar dómhafa um að beinn eignarréttur þeirra væri fyrir hendi og nyti
viðurkenningar og verndar opinbers valds. Þjóðlendukröfugerð íslenska ríkisins nú
fær ekki samrýmst því, sbr. dóm Hæstaréttar 21. október 2004 í máli nr. 48/2004 þar
sem fjallað er um Tunguheiði. Dóm þennan verður að telja bindandi um úrslit
sakarefnisins og getur þar ekki ráðið úrslitum að íslenska ríkið átti ekki aðild að
málinu. Um afmörkun Laugarvalla er ekki fjallað sérstaklega en ljóst að tekin er
afstaða til lands jarðarinnar í heild sinni. Um það atriði er ekki á öðru að byggja en
landamerkjabréfi Laugarvalla, dags. 14. október. 1921 og þingl. 27. júlí 1922, og
verður því við það miðað hér. Bréfið hljóðar svo:
Úr Forvaðagili (innantil í Brúarskógi) þar sem það fellur í Jökulsá beina línu
að Laugarvallaá, gegnt því er Vesturdalsá fellur í hana. Þá ræður Laugarvallaá
að norðanverðu þar til beint á móti fremsta Mógili. Þaðan meðfram
fjallgarðinum norðan við Vesturdal og þann dal beggja megin áar inn undir
Hvannstóðs fjöll, þaðan vestan megin Hvannstóðsfjalla inn á móts við
svonefndan Stóralæk, þar sem hann fellur í Sauðá, síðan ræður hún þangað
sem hún fellur í Jökulsá.

Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Laugarvalla, svo sem því er lýst
í landamerkjabréfi, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr.,
laga nr. 58/1998.
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6.15. Heiðarsel
6.15.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Heiðarsels.
Þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins í máli þessu tekur til landsvæðis á
Jökuldalsheiði, þar á meðal alls þess lands sem þinglýstur eigendi Heiðarsels gerir
kröfu til sem eignarlands. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum
gagnaðila í kafla 3.23.
Að Heiðarseli liggur Möðrudalur til vesturs og Grunnavatn til norðurs. Til
austurs eru Eiríksstaðir en Brú til suðurs. Landsvæðið sem um ræðir liggur í yfir 550
m hæð yfir sjávarmáli. Vestan til er land hallamikið þar sem hluti
Þríhyrningsfjallgarðs liggur. Fyrir miðju svæðinu liggja þrjú vötn: Krókavatn (556 m),
Búrfellsvatn (562 m) og Matbrunnavatn. Austan til er land hallaminna. Lítið er um
gróður á svæðinu, einna helst votlendi og rýrt mólendi. Bæjarstæði Heiðarsels lá
vestan við svokallaðan Poll sem staðsettur er við suðurenda Ánavatns.
Þá ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi
gróðurþekja á Jökuldal, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og
grósku en nú er, sbr. skjal nr. 31.
6.15.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(8), er almennt byggt á því að landnám
og lög séu frumstofnunarhættir beins eignarréttar. Grundvöllur að beinum eignarrétti
hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum
eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum svæðum fjölgað með
tímanum. Heimildir um landnám á svæðinu bendi ekki til að stofnast hafi til beins
eignarréttar að Jökuldalsheiði fyrir nám. Vísað er til dóma Hæstaréttar varðandi Gilsá,
frá 21.1.1999, í máli nr. 171/1998, og Víðirhóla frá 17.2.2000, í máli nr. 368/1999, en
þar sýnist Hæstiréttur hafa komist að þeirri niðurstöðu að landið hafi ekki verið
numið. Vísað er til þess að samkvæmt Jónsbók hafi bæði verið heimilt að byggja sel í
almenningum og eignarlandi. Upplýsingar um seljabúskap komi því ekki að notum
við mat á eignarréttarlegri stöðu svæðisins. Byggt er á Ferðabók Eggerts og Bjarna frá
18. öld en þar komi fram að heiðin milli Jökuldals og Möðrudals liggi notalaus vegna
fjarlægðar frá byggð. Vísað er til þess að á tíma nýbýlatilskipunarinnar hafi ekki verið
gerður greinarmunur á afréttum og almenningum. Jafnframt er byggt á því að
heimildir um fjallskil á Jökuldalsheiði bendi til afréttarsmölunar en það sé eitt þeirra
atriða sem Hæstiréttur hafi lagt til grundvallar niðurstöðu sinni í svonefndum
Gilsárdómi. Loks er vísað til þess að hefð sé framsal eignarréttinda en ekki
frumstofnun. Þannig hafi ekki verið hægt að hefða land Heiðarsels hafi landið verið
þjóðlenda.
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Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 11 og 11(3), er því haldið fram að land
Heiðarsels sé innan landnáms Hákonar sem numið hafi Jökuldal allan fyrir vestan
Jökulsá og ofan Teigarár. Því er mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu geti orðið til
þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi Heiðarsels verði dregin í efa. Vísað er til
hreppsbókar Jökuldalshrepps frá 1857 en þar sé að finna elstu heimildina um
Heiðarsel. Byggt sé á því í sýslu- og sóknarlýsingu frá 1874 að Heiðarsel sé hjáleiga
Brúar en í gerðabók fasteignamats 1916–1918 sé fjallað um Heiðarsel sem sérstaka
eign. Þá er byggt á því að í Ferðabók Ólafíusar frá 1776 komi fram að Ánavatn sé í
landi Hákonarstaða, Eiríksstaða og Brúar. Vísað er til landamerkjabréfs fyrir jörðina
frá 1921 en það sé undirritað vegna aðliggjandi jarða. Þá er byggt á svarbréfi
hreppstjóra Jökuldalshrepps til sýslumanns í Norður-Múlasýslu, dags. 3. júní 1920,
um að enga almenninga eða afrétti sé að finna í hreppnum. Bent er á að
fjallskilavenjur geti ekki ráðið úrslitum þegar metið sé hvort land jarðar sé undirorpið
beinum eignarrétti. Loks er vísað til þess að skilyrði hefðar séu uppfyllt en að öðru
leyti vísað til sjónarmiða er fram komi varðandi Brú enda sé Heiðarseli skipt út úr
henni.
6.15.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Heiðarsels er rakin í kafla
5.21. Þar kemur fram að hér er um að ræða eitt svokallaðra heiðarbýla, sbr. kafla
6.1.2., í byggð með hléum frá 1859–1946. Svo sem fram kemur í kafla 6.2. er því ekki
lýst í Landnámu hversu langt upp til fjalla og inn til lands landnám á þessu svæði
náði. Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort þar hafi í
öndverðu verið stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði með námi. Sé tekið mið af
staðháttum og fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga verður þó að telja fremur
líklegt að svæði það sem hér er til umfjöllunar sé a.m.k. að hluta innan þess.
Fyrstu og einu lýsinguna á landamerkjum Heiðarsels er að finna í
landamerkjabréfi sem dagsett er 13. október 1921 og var þinglesið 27. júlí 1922.
Verður þá fyrst litið til vesturmerkja Heiðarsels gagnvart Möðrudal.
Samkvæmt landamerkjabréfi Heiðarsels eru þau miðuð við „yzta þríhyrninginn, þaðan
út fjallgarð í Svartagil beint á móti Búrfellshorni ytra“. Bréfið er áritað vegna
Möðrudals og Brúar. Samkvæmt eldra landamerkjabréfi Möðrudals frá 1884 virðist sú
jörð ekki eiga land vestan Heiðarsels. Síðar virðast mörk Möðrudals gagnvart Brú
hafa færst sunnar. Samkvæmt landamerkjabréfi Möðrudals frá 1921 eru merki
jarðarinnar hins vegar miðuð við „há-þríhyrning, þaðan út þríhyrningsfjallgarð að gili
vestur af Háfsvatnaöldu, þaðan út á móts við Einbúa“. Bréfið er áritað vegna
Heiðarsels. Samkvæmt þessu landamerkjabréfi Möðrudals liggur jörðin vestan
Heiðarsels og getur bréfið samrýmst landamerkjabréfi Heiðarsels þótt nokkur óvissa
sé um nákvæma staðsetningu einstakra örnefna.
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Norðurmerki
Heiðarsels
eru
gagnvart
Grunnavatni.
Samkvæmt
landamerkjabréfi Heiðarsels eru merkin miðuð við „Svartagil beint á móti
Búrfellshorni ytra. Úr Búrfellshorni ytra í Krókinn á Netselslæk ofan við
Ánavatnsöldu utan við Hálsamýri, þaðan ræður Netselslækur ofan í Ánavatn“. Bréfið
er áritað vegna Grunnavatns og gagnkvæmt. Það er orðrétt í samræmi við þinglýst
landamerkjabréf Grunnavatns frá 1921.
Samkvæmt landamerkjabréfi Heiðarsels eru austurmerki gagnvart
Eiríksstöðum miðuð við „Krókinn á Netselslæk ofan við Ánavatnsöldu utan við
Hálsamýri, þaðan ræður Netselslækur ofan í Ánavatn þaðan beint inn vatnið og
Rifpoll í Kílinn“. Landamerkjabréfið er áritað vegna Eiríksstaða og í ágætu samræmi
við tvö þinglesin landamerkjabréf þeirrar jarðar, hið fyrra frá 1894 og hið síðara 1921.
Landamerkjabréf Eiríksstaða frá 1894 er áritað vegna Brúar og bréfið frá 1921 vegna
Heiðarsels og Brúar. Eins og áður segir tók landamerkjabréf Brúar frá 1894 til lands
Heiðarsels. Bréfið er í samræmi við landamerkjabréf Heiðarsels að því er varðar
mörkin gagnvart Eiríksstöðum.
Loks verður litið til suðurmerkja Heiðarsels gagnvart Brú, sbr. kafla 6.13.
Samkvæmt landamerkjabréfi Heiðarsels eru merkin miðuð við Svínabúðarlæk „úr
Kílnum upp á ölduna neðan við Gyltuteig. Þaðan í lágan mel utan við
Fiskidalshálsinn, þaðan beina línu í yzta þríhyrninginn“. Landamerkjabréfið er áritað
vegna Brúar og gagnkvæmt. Framangreind merkjalýsing er nær orðrétt í samræmi við
lýsingu í yngra landamerkjabréfi Brúar frá 1921. Eldra landamerkjabréfi Brúar, sem
dagsett er 4. júlí 1890 og þingl. 6. júní sama ár, nær hins vegar norðar og samkvæmt
því er Heiðarsel innan merkja þeirrar jarðar. Í því bréfi eru mörk gagnvart
Eiríksstöðum, Hákonarstöðum og Möðrudal, miðuð við garð „er liggur úr Jökulsá
utan við svokallaða „Orustustaði“, sjónhending í fremstu Hnefilöxl; þaðan í
svokallaðan Stóralæk, er fellur í Þverárvatn, og allt land vestan vatna, út í sel sem
stendur í svo kölluðum Skalladal; þaðan beina leið í Rúnastein á Urðarhlíð,
sjónhending í hestleið á Þríhyrningsfjallgarði“. Landamerkjabréfið er áritað vegna
Eiríksstaða, Möðrudals og að öllum líkindum vegna Hákonarstaða.
Í kjölfar þess að ný landamerkjalög tóku gildi 1919 var gert landamerkjabréf
fyrir Heiðarsel. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum Heiðarsels sé þar
rétt lýst. Af heimildum verður ráðið að land Heiðarsels sé úr landi Brúar sem er
sjálfstæð jörð. 432 Landamerkjabréf Heiðarsels er þinglesið, fært í landamerkjabók og á
því byggt síðan um afmörkun án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir
yfirvalda eða ágreiningur við nágranna. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi
verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja.
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Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Af heimildum virðist ljóst að Heiðarsel er byggt úr landi Brúar. Í samræmi við
það segir í sóknarlýsingu Þorvaldar Ásgeirssonar frá 1874 að Heiðarsel sé hjáleiga
Brúar, fyrst byggð 1854. Með afsalsbréfi, dags. 21. október 1905 og þingl. 3. júní
1907, afsalaði Eiríkur Guðmundsson, þáverandi eigandi Brúar, „eignarjörð“ sína
Heiðarseli til Sigfúsar Einarssonar. Síðari framsöl og veðsetningar Heiðarsels voru
áfram færð á veðmálaregistur Brúar. Í gerðabók fasteignamats 1916–1918 segir að
Heiðarsel sé orðin sérstök eign. Innan merkja Heiðarsels eru leitarsvæði Jökuldælinga.
Í sóknarlýsingu Hofteigssóknar frá árinu 1874 segir að aðalafréttarlönd séu
„Fljótsdals- og Jökuldalsheiðin, þ.e. hver jörð hefur afrétt í þeirri heiði sem henni
tilheyrir“. Benedikt Gíslason í Hofteigi lýsir í bókinni Göngur og réttir fyrirkomulagi
leita eins og þær voru á fyrri hluta 20. aldar. Þar segir að heiðarsvæðið milli Gilsár og
Möðrudalsfjallgarða sé smalað í einni rétt á Hákonarstöðum. Eftir 1950 urðu nokkrar
breytingar á smölun. Virðist land Heiðarsels vera hluti af leitarsvæði sem kallað er
Fram-Fjallagarðar. Þurfa jarðir á Jökuldal að leggja sameiginlega til smölunar á þessu
svæði.
Samkvæmt því er að framan greinir er Heiðarsel byggt úr landi jarðar og sama
máli gegnir um aðliggjandi landsvæði. Óbyggðanefnd telur nægjanlega fram komið
að Heiðarsel hafi stöðu jarðar að lögum, sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í almennum
niðurstöðum óbyggðanefndar. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir við mat á
sönnun um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1. Heimildir um
beitarnot innan merkja Heiðarsels á síðari tímum verða fremur taldar vísa til notkunar
viðkomandi landsvæðis en eignarréttarlegrar stöðu þess. 433 Staðhættir, gróðurfar eða
nýtingarmöguleikar verða ekki talin hafa úrslitaáhrif í þessu sambandi.
Ekki eru þannig heimildir um annað en Heiðarsel hafi verið byggt og nýtt eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind eru
1921 hafa eigendur Heiðarsels farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir
með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Heiðarsels sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 434
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Heiðarsels, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
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Sbr. umfjöllun um jarðir og afrétti í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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6.16. Grunnavatn
6.16.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Grunnavatns. Þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins í
máli þessu tekur til landsvæðis á Jökuldalsheiði, þar á meðal alls þess lands sem
þinglýstur eigenda Grunnavatns gerir kröfu til sem eignarlands. Kröfum íslenska
ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.22.
Að Grunnavatni liggur Möðrudalur til vesturs og Rangárlón og Sænautasel til
norðurs. Til austurs eru Eiríksstaðir en Heiðarsel til suðurs. Landsvæðið sem um ræðir
liggur í yfir 550 m hæð yfir sjávarmáli. Vestan til er land hallamikið og lítt gróið þar
sem hluti Þríhyrningsfjallgarðs liggur. Austan Þríhyrningsfjallgarðs liggur
Háfsvatnaalda (643 m) en Háfsvötn liggja í lægð þar á milli. Umhverfis
Háfsvatnaöldu er land hallalítið, votlent og mólent. Austast á svæðinu liggur
Grunnavatnsalda (618 m), einnig kölluð Skotalda og Skollaalda. Bæjarstæði
Grunnavatns lá sunnan Netselslækjar sem rennur í gegnum Grunnavatn.
Þá ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi
gróðurþekja á Jökuldal, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og
grósku en nú er, sbr. skjal nr. 31.
6.16.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(8), er almennt byggt á því að landnám
og lög séu frumstofnunarhættir beins eignarréttar. Grundvöllur að beinum eignarrétti
hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum
eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum svæðum fjölgað með
tímanum. Heimildir um landnám á svæðinu bendi ekki til að stofnast hafi til beins
eignarréttar að Jökuldalsheiði fyrir nám. Vísað er til dóma Hæstaréttar varðandi Gilsá,
frá 21.1.1999, í máli nr. 171/1998, og varðandi Víðirhóla frá 17.2.2000, í máli nr.
368/1999. Í dómunum sýnist Hæstiréttur komast að þeirri niðurstöðu að landið hafi
ekki verið numið. Vísað er til þess að samkvæmt Jónsbók hafi bæði verið heimilt að
byggja sel í almenningum og eignarlandi. Upplýsingar um seljabúskap komi því ekki
að notum við mat á eignarréttarlegri stöðu svæðisins. Byggt er á Ferðabók Eggerts og
Bjarna frá 18. öld en þar komi fram að heiðin milli Jökuldals og Möðrudals liggi
notalaus vegna fjarlægðar frá byggð. Vísað er til þess að á tíma nýbýlatilskipunarinnar
hafi ekki verið gerður greinarmunur á afréttum og almenningum. Jafnframt er byggt á
því að heimildir um fjallskil á Jökuldalsheiði bendi til afréttarsmölunar en það sé eitt
þeirra atriða sem Hæstiréttur hafi lagt til grundvallar niðurstöðu sinni í svonefndum
Gilsárdómi. Loks er vísað til þess að hefð sé framsal eignarréttinda en ekki
frumstofnun. Þannig hafi ekki verið hægt að hefða land Sænautasels hafi landið verið
þjóðlenda.
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Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 9 og 9(3), er því haldið fram að land
Grunnavatns sé innan landnáms Hákonar sem numið hafi Jökuldal allan fyrir vestan
Jökulsá og ofan Teigarár. Því er mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu geti orðið til
þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi Grunnavatns verði dregin í efa. Vísað er til
hreppsbókar Jökuldalshrepps frá 1854 en þar sé að finna elstu heimildina um
Grunnavatn. Byggt sé á því í sýslu- og sóknarlýsingu frá 1874 og gerðabók
fasteignamats 1916–1918 að Grunnavatn sé hjáleiga Brúar. Þá er byggt á því að í
Ferðabók Ólafíusar frá 1776 segi að Ánavatn sé í landi Hákonarstaða, Eiríksstaða og
Brúar. Vísað er til landamerkjabréfs Brúar frá 1890 en það bréf taki til lands
Grunnavatns sem síðar hafi verið skipt út úr Brú. Þá er byggt á landamerkjabréfi
Grunnavatns, dags. 21. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922, en það sé áritað vegna
aðliggjandi jarða. Vísað er til þess að gagnaðili hafi fengið greitt svokallað felligjald
af hreindýrum sem felld hafi verið innan merkja jarðarinnar. Íslenska ríkið hafi með
því og öðrum athöfnum sínum vakið hjá gagnaðila réttmætar væntingar til þess að
land jarðarinnar innan lýstra merkja sé undirorpið beinum eignarrétti. Þá er byggt á
svarbréfi hreppstjóra Jökuldalshrepps til sýslumanns í Norður-Múlasýslu, dags. 3. júní
1920, um að enga almenninga eða afrétti sé að finna í hreppnum. Jafnframt er bent á
að fjallskilavenjur geti ekki ráðið úrslitum þegar metið sé hvort land jarðar sé
undirorpið beinum eignarrétti. Loks er vísað til þess að skilyrði hefðar séu uppfyllt en
að öðru leyti vísað til sjónarmiða er fram komi varðandi Brú enda sé Grunnavatni
skipt út úr henni.
6.16.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Grunnavatns er rakin í kafla
5.22. Þar kemur fram að hér er um að ræða eitt svokallaðra heiðarbýla, sbr. kafla
6.1.2., í byggð með hléum á tímabilinu 1853–1923. Svo sem fram kemur í kafla 6.2.
er því ekki lýst í Landnámu hversu langt upp til fjalla og inn til lands landnám á þessu
svæði náði. Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort þar hafi í
öndverðu verið stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði með námi. Sé tekið mið af
staðháttum og fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga verður þó að telja fremur
líklegt að svæði það sem hér er til umfjöllunar sé a.m.k. að hluta innan þess.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Grunnavatns er lýst í
landamerkjabréfi en eldri heimildir um merki þess liggja ekki fyrir. Jafnframt verður
litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að Grunnavatni. Að fenginni
niðurstöðu um landamerki Grunnavatns verður fjallað um eignarréttarlega stöðu þess
landsvæðis sem til umfjöllunar er.
Fyrstu og einu lýsinguna á landamerkjum Grunnavatns er að finna í
landamerkjabréfi þess, dags. 13. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922.
Verður þá fyrst litið til vesturmerkja Grunnavatns gagnvart Möðrudal.
Samkvæmt landamerkjabréfi Grunnavatns eru merkin miðuð við Klettagil í

429
429
Þríhyrningsfjallgarði „inn þríhyrningsfjallgarð í Svartagil“. Landamerkjabréfið er
áritað vegna Möðrudals og gagnkvæmt. Þá er landamerkjabréfið í ágætu samræmi við
landamerkjabréf Möðrudals, ódagsett en þinglesið 25. júlí 1923.
Samkvæmt kröfugerð íslenska ríkisins fylgir þjóðlendukröfulína þess mörkum
Grunnavatns og Möðrudals. Hefur eigandi Möðrudals, íslenska ríkið, dregið kröfulínu
jarðarinnar gagnvart Grunnavatni nokkru austar en ef miðað væri við kröfulínur
gagnaðila.
Norðurmerki Grunnavatns eru gagnvart Rangárlóni og Sænautaseli.
Samkvæmt landamerkjabréfi Grunnavatns eru merkin miðuð við „Skotmannsvík beint
í Rúnastein á Urðarhlíð, þaðan beint yfir Háfsvatnsöldu í Klettagil í
þríhyrningsfjallgarði“. Landamerkjabréfið var áritað vegna Sænautasels og Möðrudals
en land Rangárlóns, fyrir norðan Grunnavatn, var á þessum tíma í eign Möðrudals.
Landamerkjabréfið er í góðu samræmi við tvö landamerkjabréf Sænautasels, hið eldra
dagsett 4. júní 1894 og þinglýst 6. júní sama ár og hið yngra dagsett 24. október 1921
og þingl. 27. júlí 1922. Bréf Sænautasels frá 1894 var áritað vegna Brúar en bréfið frá
1921 vegna Grunnavatns. Landamerkjabréf Rangárlóns, dags. 23. október 1921 og
þingl. 27. júlí 1922, er einnig í samræmi við landamerkjabréf Grunnavatns og áritað
vegna þess.
Verður þá litið til austurmerkja Grunnavatns gagnvart Eiríksstöðum.
Samkvæmt landamerkjabréfi Grunnavatns eru merkin miðuð við Ánavatn.
Landamerkjabréfið er áritað vegna Eiríksstaða. Það er í samræmi við tvö
landamerkjabréf Eiríksstaða, hið eldra dags. 21. maí 1894 og þingl. 6. júní sama ár og
hið yngra dags. 14. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922. Landamerkjabréf Eiríksstaða
frá 1894 er áritað vegna Brúar en hið yngra vegna Brúar og Grunnavatns. Eldri
heimildir um merki Eiríksstaða liggja ekki fyrir.
Suðurmerki
Grunnavatns
eru
gagnvart
Heiðarseli.
Samkvæmt
landamerkjabréfi Grunnavatns miðast þau við Svartagil „í Búrfellshorn ytra, þaðan
beint í krókinn ofan við Ánavatnsöldu utan við Hálsamýri, þaðan ræður Netselslækur
í Ánavatn“. Bréfið er áritað vegna Heiðarsels og gagnkvæmt. Þá er landamerkjabréf
Grunnavatns í samræmi við landamerkjabréf Heiðarsels, dags. 13. október 1921 og
þingl. 27. júlí 1922. Hér ber þess að geta að samkvæmt eldra landamerkjabréfi
jarðarinnar Brúar, sbr. kafla 6.13, sem dagsett er 4. júlí 1890 og þingl. 6. júní sama ár,
voru merki hennar gagnvart Eiríksstöðum, Hákonarstöðum og Möðrudal, miðuð við
garð „er liggur úr Jökulsá utan við svokallaða „Orustustaði“, sjónhending í fremstu
Hnefilöxl; þaðan í svokallaðan Stóralæk, er fellur í Þverárvatn, og allt land vestan
vatna, út í sel sem stendur í svo kölluðum Skalladal; þaðan beina leið í Rúnastein á
Urðarhlíð, sjónhending í hestleið á Þríhyrningsfjallgarði“. Landamerkjabréfið er áritað
vegna Eiríksstaða, Möðrudals og að öllum líkindum vegna Hákonarstaða. Samkvæmt
þessari lýsingu liggur Grunnavatn á svæði sem áður var innan merkja Brúar.
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Í kjölfar þess að ný landamerkjalög tóku gildi 1919 var gert landamerkjabréf
fyrir Grunnavatn. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum sé þar rétt lýst.
Af heimildum verður ráðið að land Heiðarsels sé úr landi Brúar sem er sjálfstæð
jörð. 435 Landamerkjabréf Grunnavatns er þinglesið, fært í landamerkjabók og á því
byggt síðan um merki án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda
eða ágreiningur við nágranna sem þýðingu hafi hér. Þetta bendir allt til þess að lýsing
merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja.
Af heimildum virðist ljóst að Grunnavatn er byggt úr landi Brúar. Í samræmi
við það voru fyrstu aðilaskipti og veðsetningar Grunnavatns færð á veðmálaregistur
Brúar. Aðrar heimildir vísa í sömu átt. Þannig segir í sóknarlýsingu Þorvaldar
Ásgeirssonar frá 1874 að Grunnavatn sé hjáleiga Brúar. Þá segir í gerðabók
fasteignamats 1916–1918 að Grunnavatn sé afbýli frá Brú. Innan merkja Grunnavatns
eru leitarsvæði Jökuldælinga. Í sóknarlýsingu Hofteigssóknar frá árinu 1874 segir að
aðalafréttarlönd séu „Fljótsdals- og Jökuldalsheiðin, þ.e. hver jörð hefur afrétt í þeirri
heiði sem henni tilheyrir“. Benedikt Gíslason í Hofteigi lýsir í bókinni Göngur og
réttir fyrirkomulagi leita eins og þær voru á fyrri hluta 20. aldar. Þar segir að
heiðarsvæðið milli Gilsár og Möðrudalsfjallgarða sé smalað í einni rétt á
Hákonarstöðum. Eftir 1950 urðu nokkrar breytingar á smölun. Virðist land
Grunnavatns vera hluti af leitarsvæði sem kallað er Út-Fjallagarðar. Þurfa jarðir á
Jökuldal að leggja sameiginlega til smölunar á þessu svæði.
Samkvæmt því er að framan greinir er Grunnavatn byggt úr landi jarðar og
sama máli gegnir um aðliggjandi landsvæði. Óbyggðanefnd telur nægjanlega fram
komið að Grunnavatn hafi stöðu jarðar að lögum, sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í
Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir
við mat á sönnun um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Heimildir um beitarnot innan merkja Grunnavatns á síðari tímum verða fremur taldar
vísa til notkunar viðkomandi landsvæðis en eignarréttarlegrar stöðu þess. 436
Staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar verða ekki talin hafa úrslitaáhrif í þessu
sambandi.
Ekki eru þannig heimildir um annað en Grunnavatn hafi verið byggt og nýtt
eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind
eru 1921 hafa eigendur jarðarinnar farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir
með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Grunnavatns sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
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Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
Sbr. umfjöllun um jarðir og afrétti í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 437
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Grunnavatns, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.17. Hluti Vatnajökuls
Hér verður tekin afstaða til eignarréttarlegrar stöðu þess hluta Vatnajökuls sem til
umfjöllunar er í máli þessu, sbr. kafla 2.4., og liggur sunnan þess lands sem fjallað er
um í kafla 6.13., Brú.
Kröfugerð íslenska ríkisins felur í sér að umrætt jökulsvæði sé þjóðlenda, sbr.
kafla 3.1.1. Aðrir hafa ekki gert kröfu um eignarréttindi innan jökuljaðars.
Óbyggðanefnd hefur áður komist að þeirri niðurstöðu að um eignarréttarlega
stöðu jökulsvæða almennt fari eftir sömu reglum og um önnur landsvæði.438 Að því er
varðar þann hluta Vatnajökuls sem hér um ræðir, er ekkert sem bendir til að þar hafi
stofnast til beins eignarréttar eða takmarkaðra eignarréttinda fyrir nám, löggerninga,
hefð eða með öðrum hætti.
Að því leyti sem jökulsvæði þetta liggur að afrétti í þjóðlendu, svo sem
skilgreint hefur verið fyrr í úrskurði þessum og í úrskurðarorðum, telur óbyggðanefnd
fullnægjandi að miða einfaldlega og án nánari afmörkunar við jaðar jökulsins eins og
hann var við gildistöku laga nr. 58/1998.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að landsvæði þetta á Vatnajökli, svo
sem það er afmarkað hér á eftir, sé þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr.
laga nr. 58/1998:
Að austan er miðað við línu sem dregin er frá jaðri Brúarjökuls, við
upptök Jökulsár á Jökuldal, til suðvesturs í miðja Breiðubungu.
Að vestan er miðað við línu sem dregin er frá jaðri Brúarjökuls, við
upptök Kverkár, og til suðvesturs inn á Vatnajökul, til skurðar við línu
þá sem afmarkar svæðið til suðurs. Þar er hornmark.
Að sunnan er miðað við línu sem liggur frá miðri Breiðubungu og til
vesturs í stefnu á Svíahnjúk eystri, þar til kemur að hornmarki við
vesturmörk. Hornmark þetta kemur fram á korti Miðhálendisskipulags
og er þar sem lína dregin frá aðalupptökum Jökulsár á Fjöllum við
Dyngjujökul sker línu þá sem liggur á milli miðrar Breiðubungu og
Svíahnjúka eystri.
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Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
Sjá umfjöllun um jökla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Að norðan, á milli framangreindra austur- og vesturmarka við jaðar
Brúarjökuls, er jökuljaðrinum fylgt og miðað við stöðu jökuls eins og
hann var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998, sbr. 22. gr. þjóðll.
6.18. Um málskostnað
Í samræmi við 2. mgr. 17. gr. laga nr. 58/1998 hefur óbyggðanefnd lagt mat á það
hvað telja megi nauðsynlegan kostnað vegna hagsmunagæslu fyrir nefndinni í máli
þessu. Við það mat hefur nefndin m.a. litið til þess hvort aðilar, sem svipaðra
hagsmuna eiga að gæta, hafi sameinast um aðstoð lögmanns og annarra sérfræðinga
enda rekist hagsmunir ekki á. Þóknun til lögmanna vegna Laugarvalla tekur þannig
m.a. mið af því að þrír lögmenn fóru með þá hagsmunagæslu án þess að sýnt hafi
verið fram á nauðsyn þess. Við mat á fjárhæð kostnaðar hefur nefndin enn fremur litið
til þess hvað telja megi sanngjarnt og eðlilegt endurgjald fyrir hagsmunagæslu í máli
þessu.
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Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Brúaröræfi, er þjóðlenda í skilningi 1.
gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá tindi Álftadalsdyngju í 802 m hæð yfir sjávarmáli er dregin lína til
norðvesturs í annan tind (840 m) og þaðan yfir þriðja tindinn (700 m)
og beina línu í Kreppu. Ræður síðan Kreppa þar til Kverká fellur í
hana, og Kverká að upptökum við Vatnajökul. Þaðan er jökuljaðrinum,
eins og hann var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998, fylgt að
upptökum Jökulsár á Jökuldal. Þeirri á er síðan fylgt að suðurmerkjum
Laugarvalla, en þau liggja þaðan sem Sauðá fellur í Jökulsá. Þaðan er
Sauðá fylgt þangað sem Stórilækur fellur í hana. Þaðan er dregin lína
vestan megin Hvannstóðsfjalla í fjallgarðinn norðan við Vesturdal, inn
undir Hvannstóðsfjöllum. Þar sem þessi merkjalína Laugarvalla sker
línu sem dregin er frá tindi í Þríhyrningsfjallgarði (777 m) og til
suðausturs í stefnu á gilendann í Vesturárdal er hornmark. Frá
hornmarkinu er framangreindri línu fylgt í áðurnefndan tind í
Þríhyrningsfjallgarði (777 m), þaðan er dregin lína í tinda í
Álftadalsfjalli, þann fyrri í 828 m hæð yfir sjávarmáli og þann síðari í
904 m hæð yfir sjávarmáli. Loks er dregin lína í tind í Álftadalsdyngju í
785 m hæð yfir sjávarmáli og í þann tind á fjallinu er hér að framan
var fyrst nefndur og er í 802 m hæð yfir sjávarmáli.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda Brúar, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7.
gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir og liggur norðan Þjóðfells er
þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Úr gróf þeirri er fellur í Hölkná, framanvert við Súlendur er dregin
lína suðvestur á Þjóðfell og þaðan í upptök Skarðsár. Frá upptökum
Skarðsár er línan síðan dregin í Svartfell á sýslumörkum. Þaðan er
fylgt sveitarfélagamörkum til austurs og suðausturs uns þau koma í
gróf þá er fellur í Hölkná, framanvert við Súlendur.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. hluti Vatnajökuls, er
þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
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Sjá til skýringar fylgiskjal nr. I (Kort). Við afmörkun þjóðlendu í hverju máli fyrir sig er miðað við
orðalag í fyrirliggjandi heimildum um það landsvæði sem til meðferðar er. Blæbrigðamunur kann því
að vera á lýsingum á sömu línu á milli einstakra mála.
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Að austan er miðað við línu sem dregin er frá jaðri Brúarjökuls, við
upptök Jökulsár á Jökuldal, til suðvesturs í miðja Breiðubungu.
Að vestan er miðað við línu sem dregin er frá jaðri Brúarjökuls, við
upptök Kverkár, og til suðvesturs inn á Vatnajökul, til skurðar við línu
þá sem afmarkar svæðið til suðurs. Þar er hornmark.
Að sunnan er miðað við línu sem liggur frá miðri Breiðubungu og til
vesturs í stefnu á Svíahnjúk eystri, þar til kemur að hornmarki við
vesturmörk. Hornmark þetta kemur fram á korti Miðhálendisskipulags
og er þar sem lína dregin frá aðalupptökum Jökulsár á Fjöllum við
Dyngjujökul sker línu þá sem liggur á milli miðrar Breiðubungu og
Svíahnjúka eystri.
Að norðan, á milli framangreindra austur- og vesturmarka við jaðar
Brúarjökuls, er jökuljaðrinum fylgt og miðað við stöðu jökuls eins og
hann var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998, sbr. 22. gr. þjóðll.
Útlagður kostnaður málsaðila, annarra en fjármálaráðherra vegna íslenska
ríkisins, utan þóknunar lögmanna, hefur þegar verið endurgreiddur úr ríkissjóði, sbr.
17. gr. laga nr. 58/1998. Þóknun málflytjenda ákvarðast svo: Friðbjörn E. Garðarsson
hdl. kr. 3.980.000; Friðjón Örn Friðjónsson hrl. kr. 210.000; Kristinn Bjarnason hrl.
kr. 210.000; Bjarni G. Björgvinsson hrl. kr. 870.000 og Óskar Sigurðsson hrl. kr.
615.000, og greiðist úr ríkissjóði, sbr. 17. gr. laga nr. 58/1998.
Gerður er fyrirvari um hnitasetningu þjóðlendulínu að liðnum
málsskotsfrestum eða að fenginni dómsniðurstöðu. Þá getur skipan þjóðlendu innan
staðarmarka sveitarfélaga komið til endurskoðunar.

Kristján Torfason
Allan Vagn Magnússon

Sif Guðjónsdóttir
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VIÐAUKI
Almennar niðurstöður óbyggðanefndar í málum nr. 1-7/2000 (Uppsveitir Árnessýslu) og
1-5/2001 (Sveitarfélagið Hornafjörður).
Sjá bls.
Sjá
bls. nnnnnnn
151-215.
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Yfirlitskort
ÞJÓÐLENDUR

Mál nr. 2/2005
Jökuldalur norðan og vestan Jökulsár
á Jökuldal ásamt Jökulsárhlíð

Kortagrunnur: IS50V birt með leyfi Landmælinga Íslands (L05040005)

Mörk þjóðlendu skv. úrskurði óbyggðanefndar
Mörk afréttareignar innan þjóðlendu skv. úrskurði óbyggðanefndar
Aðalkrafa ríkisins um þjóðlendumörk
Varakrafa ríkisins um þjóðlendumörk

Um tölusetta kröfulínupunkta vísast til kröfulýsinga málsaðila

Kröfur gagnaðila ríkisins
Afmörkun á kröfugerð ábúenda
Skörun á kröfum gagnaðila ríkisins

Línur sem liggja samsíða hafa sömu staðsetningu
Um þjóðlendumörk á jökli, sjá yfirlitskort

Mörk sveitarfélaga

Dags. 29. maí 2007

Blað nr. FHE-01

LANDFORM ehf

LANDSLAGSARKITEKTAR FÍLA, AUSTURVEGUR 6, 800 SELFOSS, s/482 4090 fax/482 3542, landform@landform.is

440

II. Aðilaskrá
Þjóðlendur

Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins

Ármótasel

Guðrún Ragna Einarsdóttir

Ármótasel

Þorsteinn Snædal

Breiðamörk

Stefán Sigurðsson

Brú

Sigvarður Halldórsson

Brú

Stefán Halldórsson

Eiríksstaðir

Bragi S. Björgvinsson

Fossvellir

Anna Einarsdóttir

Fossvellir

Ragnheiður Ragnarsdóttir

Gilsá

Eiríkur S. Skjaldarson

Grunnavatn

Fljótsdalshérað

Hallgeirsstaðir

Benedikt Hrafnkelsson

Hallgeirsstaðir

Þórarinn Hrafnkelsson

Háreksstaðir

Sesselja Níelsdóttir

Heiðarsel

Fljótsdalshérað

Hjarðarhagi

Páll Hjarðar

Hjarðargrund

Guðgeir Ragnarsson

Hlíðarhús

Björg Runólfsdóttir

Hofteigur

Ríkissjóður Íslands

Hrafnabjörg I

Helga Hallgrímsdóttir

Hrafnabjörg I

Jónas Guðmundsson

Hrafnabjörg II

Rúnar Guðmundsson

Hrafnabjörg III

Jónas Guðmundsson

Hrafnabjörg IV

Helga Hallgrímsdóttir

Hrafnabjörg IV

Jónas Guðmundsson

Laugarvellir

Guðgeir Ragnarsson

Laugarvellir

Gunnhildur Þ. Hjarðar

Laugarvellir

Páll Hjarðar

Laugarvellir

Þorvaldur Benediktsson

Möðrudalur

Fjársýsla ríkisins

Möðrudalur

Vernharð Vilhjálmsson (ábúandi)
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Rangalón

Atli Jóhann Hauksson

Rangalón

Jóhann Kr. Jónsson

Rangalón

Málfríður Þorvaldsdóttir

Skjöldólfsstaðir I

Vilhjálmur Snædal

Skjöldólfsstaðir I

Þorsteinn Snædal

Skjöldólfsstaðir II

Eiríkur S. Skjaldarson

Sleðbrjótssel

Ása S. Björnsdóttir

Sleðbrjótssel

Sólveig Björnsdóttir

Sleðbrjótssel

Svavar Björnsson

Sleðbrjótur

Lífsval ehf.

Surtsstaðir

Ragnheiður Haraldsdóttir

Surtsstaðir

Veturliði Kristjánsson

Sænautasel

Fljótsdalshérað

Veturhús

Dánarbú Björgvins Sigvaldasonar

Veturhús

Gréta Dröfn Þórðardóttir

Veturhús

Sigvaldi H. Ragnarsson

Víðirhólar

Aðalsteinn Jökull Kristjánsson

Víðirhólar

Anna Aðalsteinsdóttir

Víðirhólar

Anna Björg Þorgrímsdóttir

Víðirhólar

Dánarbú Björgvins Sigvaldasonar

Víðirhólar

Edda Einarsdóttir

Víðirhólar

Edda Katrín Rögnvaldsdóttir

Víðirhólar

Gísli Einar Rögnvaldsson

Víðirhólar

Gréta Dröfn Þórðardóttir

Víðirhólar

Guðmundur Jökull Þorgrímsson

Víðirhólar

Guðný Kristjánsdóttir

Víðirhólar

Margrét Pétursdóttir

Víðirhólar

Margrét Unnur Rögnvaldsdóttir

Víðirhólar

Sigvaldi H. Ragnarsson

Víðirhólar

Torfi Hermann Pétursson
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III. Skjalaskrá 1
Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. f.h. fjármálaráðherra:
1
Kröfulýsing, dags. 14.10.2004.
1(1)
Skjalaskrá, dags. 10.11.2004.
1(2)
Tilvísanaskrá, dags. 6.10.2004.
1(3)
Kort sem sýnir kröfulínu fjármálaráðherra á Jökuldal norðan og vestan
Jökulsár ásamt Jökulsárhlíð og Hróarstungu, ódags. en móttekið 2.11.2004.
Gert af Sigurgeiri Skúlasyni landfr. (mælikvarði 1:100.000).
1(4)
Bréf óbyggðanefndar til fjármálaráðherra, dags. 1.3.2004. Tilkynning um
meðferð á svæði V.
1(5)
Bréf fjármálaráðuneytisins til óbyggðanefndar um þjóðlendukröfur á svæði
V, Norðausturlandi, dags. 11.11.2004.
1(6)
Dómur Héraðsdóms Austurlands frá 30.10.2003 í máli nr. S-175/2002 um
rjúpnaveiðar á Jökuldalsheiði.
1(7)
Dómur Héraðsdóms Austurlands 10.5.1996 í máli nr. E-43/1996 um jörðina
Háreksstaði í Jökuldalshreppi.
1(8)
Greinargerð fjármálaráðuneytisins fyrir hönd íslenska ríkisins, dags.
10.12.2005.
1(9)
Kort (A4) sem sýnir breytingar á kröfulínu fjármálaráðherra á Jökuldal
norðan og vestan Jökulsár ásamt Jökulsárhlíð og Hróarstungu, dags.
15.12.2005.
Lagt fram af óbyggðanefnd:
2
Yfirlit Þjóðskjalasafns Íslands yfir heimildaleit í óprentuðum (A-skjöl) og
prentuðum (B-skjöl) frumgögnum, dags. 10.8.2006.
Landamerkjabækur (skjalaflokkur A.1.):
2(1)
Hjarðarhagi, dags. 19.6.1884. (Merkt 1, nr. 4).
2(2)
Hjarðarhagi, dags. 24.10.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisa-b
firði. (Merkt 2, nr. 4).
2(3)
Hjarðargrund, útdráttur úr afsali, dags. 10.11.1958. (Merkt 3, nr. 4).
2(4)
Hofteigur, dags. 20.6.1884. (Merkt 4, nr. 4).
2(5)
Hofteigur, dags. 12.6.1923, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði.
a-b
(Merkt 5, nr. 4).
2(6)
Hofteigur II, útdráttur úr afsali, dags. 7.12.1953, ásamt uppskrift frá sýslua-b
manninum á Seyðisfirði. (Merkt 6 a-b, nr. 4).
2(7)
Skjöldólfsstaðir, þingl. 21.6.1884. (Merkt 7, nr. 4).
2(8)
Skjöldólfsstaðir og Háreksstaðir, dags. 24.10.1921, ásamt uppskrift frá sýslua-b
manninum á Seyðisfirði. (Merkt 8 a-b, nr. 4).
2(9)
Gilsá (nýbýli úr Skjöldólfsstöðum), útdráttur úr kaupsamningi, dags.
6.7.1941. (Merkt 9, nr. 4).
2(10)
Ármótasel, dags. 15.12.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisa-b
firði. (Merkt 10, nr. 4).
2(11)
Arnórsstaðir, Víðirhólar, Möðrudalur, útdráttur úr dómsmálabók NorðurMúlasýslu, dags. 20.9.1888. (Merkt 11 a-b, nr. 4).
2(12)
Víðirhólar, dags. 24.10.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisa-b
firði. (Merkt 12, nr. 4).
2(13)
Hákonarstaðir, dags. 2.6.1885. (Merkt 13 a-b, nr. 4).
2(14)
Hákonarstaðir og Víðirhólar, dags. 16.9.1893. (Merkt 14 a-b, nr. 4).
2(15)
Hákonarstaðir dags. 15.12.1921. (Merkt 15, nr. 4).

1

Skjölum er raðað undir efnisflokka og þau því ekki í réttri númeraröð að öllu leyti. Sjá einnig í kafla
4.2.
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2(16)
2(17)
a-b
2(18)
a-b
2(19)
2(20)
2(21)
2(22)
a-b
2(23)
a-b
2(24)
a-b
2(25)
a-b
2(26)
a-b
2(27)
a-b
2(28)
2(29)
a-b
2(30)
a-b
2(31)
a-b
2(32)
2(33)
2(34)
a-b
2(35)
2(36)
2(37)
2(38)
2(39)
2(40)
a-b
2(41)
2(42)
2(43)
2(44)
2(45)
2(46)
a-b
2(47)
a-b
2(48)
2(49)
a-b
2(50)
2(51)
2(52)
a-b

Sænautasel, dags. 4.6.1894. (Merkt 16 a-b, nr. 4).
Sænautasel, dags. 15.12.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði fylgir. (Merkt 17, nr. 4).
Veturhús, dags. 24.10.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 18 a-b, nr. 4).
Eiríksstaðir og Grund, vottorð, dags. 23.7.1893. (Merkt 19 a-b, nr. 4).
Eiríksstaðir, Grund og Hákonarstaðir, dags. 8.7.1897. (Merkt 20 a-b, nr. 4).
Eiríksstaðir, dags. 21.5.1894. (Merkt 21, nr. 4).
Eiríksstaðir, dags. 14.10.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 22 a-b, nr. 4).
Brú, dags. 4.7.1890, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt
23 a-b, nr. 4).
Brú, dags. 14.10.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði.
(Merkt 24, nr. 4).
Brú og Laugarvellir, dags. 15.12.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á
Seyðisfirði. (Merkt 25 a-b, nr. 4).
Heiðarsel, dags. 13.10.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 26 a-b, nr. 4).
Grunnavatn, dags. 24.10.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 27, nr. 4).
Rangárlón, dags. 6.6.1894. (Merkt 28, nr. 4).
Rangárlón, dags. 15.12.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 29, nr. 4).
Rangárlón, dags 23.10.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 30 a-b, nr. 4).
Möðrudalur, þingl. 25.7.1923, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 31 a-b, nr. 4).
Víðidalur, þingl. 27.7.1922. (Merkt 32 a-b, nr. 4).
Hauksstaðir, dags. 18.6.1883. (Merkt 33, nr. 4).
Hauksstaðir, dags. 24.10.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 34, nr. 4).
Hauksstaðir, dags. 29.5.1964. (Merkt 35, nr. 4).
Hauksstaðir, dags. 23.8.1968. (Merkt 36, nr. 4).
Hvanná, dags. 20.6.1884. (Merkt 37 a-b, nr. 4).
Hvanná, dags. 12.6.1923. (Merkt 38 a-b, nr. 4).
Arnórsstaðir, dags. 30.11.1921. (Merkt 39 a-b, nr. 4).
Arnórsstaðir, dags. 24.10.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 40, nr. 4).
Fagrahlíð og Hlíðarhús, þingl. 9.6.1890. (Merkt 1, nr. 3).
Fagrahlíð og Hlíðarhús, dags. 30.6.1899. (Merkt 2, nr. 3).
Hlíðarhús, dags. 24.7.1922. (Merkt 3 a-b, nr. 4).
Hlíðarhús, Sleðbrjótur og Breiðamörk, samkomulag um landamerki og veiðiréttindi, dags. 30.7.1974. (Merkt 4 a-b, nr. 3).
Sleðbrjótssel, dags. 28.4.1890. (Merkt 5 a-b, nr. 3).
Sleðbrjótssel, dags. 30.10.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 6, nr. 3).
Sleðbrjótssel II, útdráttur úr landskiptagjörð, dags. 26.4.1963, ásamt uppskrift
frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 7, nr. 3).
Sleðbrjótur og Mássel, dags. 21.6.1884. (Merkt 8, nr. 3).
Sleðbrjótur, dags. 24.7.1922, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 9, nr. 3).
Breiðamörk II, dags. 10.7.1965. (Endurrit). (Merkt 10, nr. 3).
Surtsstaðir, dags. 21.6.1884. (Merkt 11 a-b, nr. 3).
Surtsstaðir, dags. 29.9.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 12 a-b, nr. 3).
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2(53)
2(54)
2(55)
a-b
2(56)
2(57)
2(58)
2(59)
a-b
2(60)
2(91)
2(96)
2(97)
a-b
2(98)
a-b
2(99)
a-b
2(100)
a-b
2(101)
2(102)
2(103)
a-b
2(104)
2(105)
a-b
2(106)
a-c
2(107)
2(108)
2(109)
a-b
2(110)
a-b
2(111)
a-b
2(112)
2(113)
2(114)
2(115)
2(116)
2(117)
2(118)
2(119)
2(120)
2(121)
2(122)
2(123)
2(124)
2(125)
2(126)
2(127)

Surtsstaðir, landskiptagjörð, dags. 13.3.1961. (Merkt 13, nr. 3).
Hallgeirsstaðir, dags. 21.6.1884. (Merkt 14 a-b, nr. 3).
Hallgeirsstaðir, dags. 29.9.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á
Seyðisfirði. (Merkt 15, nr. 4).
Hrafnabjörg, dags. 21.6.1884. (Merkt 16, nr. 3).
Hrafnabjörg I og IV, ódags. (Merkt 17 a-b, nr. 3).
Fossvellir, dags. 21.6.1884. (Merkt 18 a-b, nr. 3).
Fossvellir, dags. 28.10.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 19, nr. 4).
Selland, útdráttur úr afsali, dags. 8.6.1944. (Merkt 20, nr. 3).
Reykjahlíð í Skútustaðahreppi, dags. 8.4.1891. (Merkt 1 a-b).
Gnýsstaðir, þingl. 14.7.1885. (Merkt 28, nr. 2).
Gnýsstaðir, dags. 14.7.1922, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 29 a-b, nr. 2).
Hraunfell, þingl. 14.7.1885, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 30, nr. 2).
Egilsstaðir, dags. júlí 1885, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði.
(Merkt 34, nr. 2).
Egilsstaðir, dags. 28.7.1922, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 35, nr. 2).
Egilsstaðir I og II, landskiptagerðir, dags. 21.3.1963. (Merkt 36 a-b, nr. 2).
Hrappsstaðir, dags. í júlí 1885. (Merkt 31, nr. 2).
Hrappsstaðir, dags. 1.8.1922, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 32 a-b, nr. 2).
Refsstaður, þingl. 14.7.1885. (Merkt 37 a-b, nr. 2).
Refsstaður, dags. 28.7.1922, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 38, nr. 2).
Refsstaður II og III, útdrættir úr afsölum, dags. 29.11.1951 og 26.7.1957,
ásamt uppskriftum. (Merkt 39 a-b, nr. 2).
Böðvarsdalur, Fagridalur og Eyvindarstaður, þingl. 24.6.1884. (Merkt 54, nr.
2).
Böðvarsdalur, Fagridalur og Eyvindarstaðir, dags. 7.7.1922. (Merkt 55 a, nr.
2).
Vaðbrekka, dags. 13.12.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 1, nr. 2).
Vaðbrekka II, útdráttur úr afsali, dags. 12.4.1957, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 2, nr. 2).
Aðalból, dags. 13.12.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði.
(Merkt 3 a-b, nr. 2).
Stóribakki og Blöndugerði, dags. 21.6.1884. (Merkt 1 a-b, Hróarstunga).
Litlibakki og Hrærekslækur, dags. 21.6.1884. (Merkt 2 a-b, Hróarstunga).
Hrærekslækur, dags. í maí 1884. (Merkt 3 a-b, Hróarstunga).
Galtastaðir ytri, dags. 5.6.1890. (Merkt 4 a-b, Hróarstunga).
Stóribakki, dags. 23.9.1920. (Merkt 5, Hróarstunga).
Blöndugerði, dags. 26.11.1921. (Merkt 6 a-b, Hróarstunga).
Árbakki, landskiptagerð, dags. 14.8.1959. (Merkt 7 a-b, Hróarstunga).
Galtastaðir ytri I og II, dags. 27.10.1951. (Merkt 8, Hróarstunga).
Torfastaðir og Hnitbjörg, dags. 18.6.1883. (Merkt 21 a, nr. 3).
Hnitbjörg og Torfastaðir, dags. 18.6.1883. (Merkt 21 b, nr. 3).
Hnitbjörg, þingl. 9.6.1890. (Merkt 22, nr. 3).
Ketilsstaðir, dags. 2.7.1916. (Merkt 23 a-b, nr. 3).
Ketilsstaðir (athugasemd), þingl. 21.7.1922. (Merkt 24 a-b, nr. 3).
Torfastaðir, dags. 5.12.1921. (Merkt 25 a-b, nr. 3).
Hnitbjörg, dags. 17.10.1921. (Merkt 26 a-b, nr. 3).
Fagrahlíð, dags. 17.10.1921. (Merkt 27 a-b, nr. 3).

444

445
2(128)
2(129)
2(130)
2(131)
2(132)
2(133)
2(134)
2(135)
2(136)
2(137)
2(138)
2(139)
2(140)
2(141)
2(142)
2(143)
2(144)
2(145)
2(249)
2(250)
2(251)
2(337)
2(338)
2(339)
2(340)
2(341)
2(342)

Ketilsstaðir I og II, landskiptagerð, dags. 13.2.1963. (Merkt 28 a-b, nr. 3).
Skriðufell, útdráttur úr afsali, dags. 16.5.1950. (Merkt 29 a-b, nr. 3).
Langagerði, útdráttur úr afsali, dags. 15.11.1941. (Merkt 41, nr. 4).
Skeggjastaðir, þingl. 18.6.1883. (Merkt 4, nr. 4b).
Hnefilsdalur, dags. 15.6.1884. (Merkt 5, nr. 4b).
Gauksstaðir, dags. 16.6.1884. (Merkt 6, nr. 4b).
Klaustursel og Fossgerði, dags. 14.6.1884. (Merkt 7, nr. 4b).
Skeggjastaðir, dags. 28.10.1921. (Merkt 8 a-b, nr. 4b).
Hnefilsdalur, dags. 18.10.1921. (Merkt 9, nr. 4b).
Gauksstaðir, dags. 18.10.1921. (Merkt 10, nr. 4b).
Merki, dags. 16.10.1921. (Merkt 11 a-b, nr. 4b).
Klaustursel, dags. 16.10.1921. (Merkt 12 a-b, nr. 4b).
Fossgerði, dags. 27.8.1922. (Merkt 13, nr. 4b).
Arnarhóll og Merki, útdráttur úr byggingabréfi, dags. 8.11.1960. (Merkt 14
a-b, nr. 4b).
Mælivellir, útdráttur úr afsali, dags. 12.11.1952 og 27.3.1957. (Merkt 15 a-b,
nr. 4b).
Refshöfði, yfirlýsing um landamerki, dags. 30.6.1966. (Merkt 16 a-b, nr.
4b).
Skuggahlíð útdráttur úr kaupsamningi, ódags. (Merkt 17, nr. 4b).
Smáragrund, útdráttur úr afsali, dags. 4.11.1937. (Merkt 18, nr. 4b).
Hvanná I. Útdráttur úr landskiptagerð, dags. 22.9.1958. (Merkt 42, nr. 4a).
Hvanná II. Útdráttur úr landskiptagerð, dags. 22.9.1958. Útdráttur úr afsali,
dags. 16.11.1962, hvað varðar ný merki milli Hvannár og Hofteigs. (Merkt
43 a-b, nr. 4a).
Hvanná III. Útdráttur úr afsali, dags. 1.9.1959. (Merkt 44, nr. 4a).
Brunahvammur, dags. 1.8.1894. (Merkt 19 a-b, nr. 2).
Fagrakinn og Gestreiðarstaðir, útskrift úr dómsmálabók Norður-Múlasýslu,
dags. 13.9.1892. (Merkt 21 a-d, nr. 2).
Fagrakinn og Gestreiðarstaðir, dags. 13.7.1894. (Merkt 22 a-b, nr. 2).
Steinvarartunga, dags. 24.2.1885. (Merkt 25, nr. 2).
Steinvarartunga, dags. 12.8.1885. (Merkt 26 a-b, nr. 2).
Böðvarsdalur, Fagridalur og Eyvindarstaður, þingl. 24.6.1884. (Merkt 54, nr.
2).
Þorbrandsstaðir, þingl. 14.7.1885. (Merkt 56 a-b, nr. 2).

2(343)
2(344)
2(345) Þorbrandsstaðir, dags. 14.7.1922, ásamt uppskrift. (Merkt 57 a-b, nr. 2).
a-b
Jarðabréf á Þjóðskjalasafni (skjalaflokkur A.2.):
2(202) Makaskipti á Hrærekslæk (landamerki tiltekin) og hálfum Saursstöðum/
Surtsstöðum (talað um landamerki sem jarðarinnar bréf ávísa), dags.
1.8.1647, afskrift, dags. 17.5.1712. Apogr. A.M. 5455. Staðfest uppskrift,
dags. 30.1.1929. (Merkt 1 a-g, nr. 3).
2(331) Hákonarstaðamáldagi. Skjal (skinnbréf, skorið í tvennt) þetta á að vera afrit
a-b
af skjali gerðu í Skálholti 1663 og vera vitnisburður um Hákonarstaðakirkju
og landamerki Hákonarstaða m.m. Þetta skjal liggur í jarðaskjölum Þ.Í. með
athugasemdinni „líklega falsbréf“. Því var það ekki sent. Hins vegar kom í
ljós að það hefur verið fært inn í landamerkjabók Norður-Múlasýslu (sjá
skjal nr. 2 (14)) og notað í dómsmálum, bæði máli Arnórsstaða og Víðirhóla
gegn Möðrudal og máli Möðrudals og Bustarfells. Þetta skjal er heldur
tortryggilegt eins og kemur fram í greinargerð starfsmanna Þ.Í. Afrit af
landamerkjabréfinu hefur verið sent en hér með fylgja ljósrit af þeim afritum
sem lögð voru fram í áðurnefndum málum, N° 11 er úr Arnórsstaðamáli en
Ltra D er úr Bustarfellsmáli, ásamt endurriti. (Merkt 1 a-b, nr. 4a).
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Afsals og veðmálabækur (skjalaflokkur A.3.):
2(203) Lögfesta fyrir Fögruhlíð 1833 og 1845, ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-b, nr. 3).
a-b
2(204) Lögfesta fyrir Möðrudal 1844, ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-b, nr. 4a).
a-b
2(205) Lögfesta fyrir Hákonarstöðum 1844, ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-b, nr. 4a).
a-b
2(206) Lögfesta fyrir Eiríksstöðum 1844, ásamt uppskrift. (Merkt 3, nr. 4a).
a-b
2(332) Afsalsbréf fyrir Laugavöllum, dags. 20.10.1924. Eiríkur Guðmundsson selur
Einari Eiríkssyni. (Merkt 4, nr. 4a).
2(333) Kaupsamningur um Ármótasel, dags. 12.5.1925. Stefán Benediktsson selur
Sigurjóni Ágústi Sigurðssyni. (Merkt 5 a-b nr. 4a).
2(334) Afsöl fyrir Rangárlóni, dags. 11., 12. og 27.7.1940 og 9.10. Guðný Torfadóttir, Guðlaug, Einar og Aðalbjörg Stefánsbörn og Sigurður Haraldsson
selja Jóni Þórarinssyni Rangárlón. (Merkt 6 a-e, nr. 4a).
2(335) Afsal fyrir Veturhúsum, dags. 29.7.1942. Sýslumaður N. Múl. f.h. dánarbús
Önnu Einarsdóttur (með heimild dómsmálaráðuneytisins) selur Kjartani
Ólafssyni Veturhús. (Merkt 7, nr. 4a).
2(336) Afsal Brúareiganda fyrir Heiðarseli með rétti til Hrossagöngu í Arnardal að
vetri, dags. 21.10.1905. (Merkt 8, nr. 4a).
Fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur A.5.):
2(93)
Fasteignamat 1916–1918: Jökuldalur, norðan Jökulsár: Hauksstaðir,
Hvanná (þar er athugasemd varðandi landamerki við Hauksstaði), Hofteigur,
Hjarðarhagi, Skjöldólfsstaðir, Arnórsstaðir, Hákonarstaðir (Víðirhólar voru
þá komnir í eyði og metnir með Hákonarstöðum), Grund, Veturhús (þar
segir að landamerki séu ekki innfærð en ágreiningur enginn að sögn jarðeiganda (Hákonarstaðabónda), Eiríksstaðir, Brú, Laugavellir, Heiðarsel,
Grunnavatn, Sænautasel, Rangárlón, Möðrudalur, Víðidalur (landamerkjum
Víðidals er þar lýst), Háreksstaðir (landamerki sögð ágreiningslaus). (Merkt
1 a-ee, nr. 4a).
2(94)
Fasteignamat 1916–1918: Jökulsárhlíðarhreppur: Fagrahlíð, Hlíðarhús,
Sleðbrjótssel, Sleðbrjótur, Grófarsel með Másseli (hjáleiga frá Sleðbrjóti,
land óskipt), Surtsstaðir, Hallgeirsstaðir, Hrafnabjörg, Fossvellir. (Merkt 1
a-o, nr. 3)
2(146) Jarðamat 1849: Jökuldals- og Hlíðarhreppar, ásamt uppskrift að hluta:
a-b
Ketilsstaðir, Torfastaðir, Fagrahlíð með Hnitbjörgum og Hlíðarhúsum,
Sleðbrjótssel, Sleðbrjótur með Másseli, Surtsstaðir, Hallgeirsstaðir,
Hrafnabjörg, Fossvellir með Fossvallaseli. (Merkt 2 a-d, nr. 3).
2(147) Jarðamat 1849: Jökuldals- og Hlíðarhreppur, ásamt uppskrift að hluta:
a-b
Hauksstaðir, Hvanná, Hofteigur, Hjarðarhagi, Skjöldólfsstaðir, Arnórsstaðir, Hákonarstaðir með Sænautaseli og Veturhúsum, Eiríksstaðir með
Hneflaseli, Brú, Möðrudalur með Gestreiðarstöðum og Fögrukinn, Víðidalur, Háreksstaðir, Rangárlón. (Merkt 2 a-f, nr. 4a).
2(148) Jarðamat 1849: Jökuldals- og Hlíðarhreppur: Gil, Skeggjastaðir, Teigasel,
Hnefilsdalur, Gagursstaðir, Merki, Klaustursel með Fossgerði, Brattagerði,
Aðalból, Vaðbrekka. (Merkt 2 a-d, nr. 4b).
2(207) Jarðamat 1804: Möðrudalur, Kjólsstaðir, Víðidalur, Brú, Eiríksstaðir,
a-b
Hákonarstaðir, Arnórsstaðir, Skjöldólfsstaðir, Hjarðarhagi, Hofteigur,
Hvanná, Hauksstaðir, Fossvellir, Hrafnabjörg, Hallgilsstaðir, Saursstaðir,
Sleðbrjótur, Sleðbrjótssel, Fagrahlíð, Hnitbjörg. (Merkt 3 a-n, nr. 3 og 4a).
Uppskrifað það sem helst skiptir máli.
2(208) Jarðamat 1804: Reykjahlíð. (Merkt: 1 a-b).
2(229) Fasteignamat 1930–1932: Fossvellir. Um aðrar jarðir segir yfirleitt að
afréttarland sé nægilegt fyrir heimafé eða sambærileg orð notuð nema um
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jarðirnar Bakkagerði (þar er sagt „Já“ við spurningu um rétt til upprekstrar í
afrétt í sveitareign) og Eyjasel en þar segir: „Jörðin á upprekstur í afrétt sem
er sveitareign“. Allar jarðir í sveitinni með ágreiningslaus landamerki.
Lýsingum ábúenda ber að mestu saman við fasteignamatið. (Merkt 3, nr. 3).
2(230) Fasteignamat 1930–1932: Hauksstaðir, Hvanná, Hofteigur, Hjarðarhagi,
Skjöldólfsstaðir, Arnórsstaðir, Hákonarstaðir, Grund, Veturhús, Eiríksstaðir, Brú (aðalfasteignamatið nefnir ekki ítök í landið en ábúandi segir
þrjár jarðir eiga 12 hesta göngu í Arnardal), Laugavellir, Heiðarsel, Grunnavatn, Sænautasel, Rangalón, Möðrudalur, Víðidalur, Háreksstaðir, Ármótasel. Lýsingum ábúenda ber að mestu saman við fasteignamatið. (Merkt 4 acc, nr. 4).
Bréfabækur, bréfasöfn og gerðabækur sýslumanna, hreppa og sáttanefnda
(skjalaflokkur A.6.):
2(92)
Aukaréttur að Ketilsstöðum á Völlum, dags. 30.10.1856. Dómur í
a-b
Háreksstaðamáli, ásamt uppskrift. (Merkt 28 a-n, nr. 4a).
2(95)
Skoðun og mat á Brú á Jökuldal, dags. 24.8.1824, ásamt uppskrift. (Merkt 2
a-b
a-c, nr. 4a).
2(149) Þing að Ási í Fellum, dags. 23.2.1759. Listi yfir eyðijarðir í fjórum þinga-b
sóknum N-Múlasýslu, m.a. Hlíðarhús og Sleðbrjótshjáleiga í Brúarþingsókn, ásamt uppskrift. (Merkt. 1 a-e, nr. 3).
2(150) Manntalsþing við trébrúna, dags. 3.5.1775. Upplestur á lögfestu fyrir
a-b
Hrafnabjörgum, ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-b, nr. 3).
2(151) Manntalsþing við trébrúna, dags. 3.5.1775. Upplestur á lögfestu fyrir Fögrua-b
hlíð, ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-b, nr. 3).
2(152) Manntalsþing að Fossvelli við trébrúna, dags. 16.11.1799. Upplesin lögfesta
a-b
fyrir Hrafnabjörgum, ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-b, nr. 3).
2(153) Manntalsþing að Fossvelli við trébrúna, dags. 11.7.1808. Upplesin lögfesta
a-b
fyrir Fossvelli, ásamt uppskrift. (Merkt 5 a-c. nr. 3).
2(154) Manntalsþing að Fossvelli við trébrúna, dags. 15.6.1812. Upplesin lögfesta
a-b
fyrir Sleðbrjót, ásamt uppskrift. (Merkt 6, nr. 3).
2(155) Extraréttur að Fossvöllum, dags. 11.6.1819, áhrærandi landmerki milli
a-b
Hrafnabjarga og Hallgeirsstaða, ásamt uppskrift. (Merkt 7 a-c, nr. 3).
2(156) Manntalsþing að Fossvöllum, dags. 4.6.1832. Upplesin lögfesta fyrir Surtsa-b
stöðum, ásamt uppskrift. (Merkt 8 a-b, nr. 3).
2(157) Manntalsþing að Fossvöllum, dags. 1.6.1833. Upplesin lögfesta fyrir Fögrua-b
hlíð, ásamt uppskrift. (Merkt 9 a-b, nr. 3).
2(158) Manntalsþing að Fossvöllum, dags. 29.5.1834. Upplesin lögfesta fyrir
a-b
Hallgeirstöðum, ásamt uppskrift. (Merkt 10 a-b, nr. 3).
2(159) Manntalsþing að Fossvöllum, dags. 29.5.1834. Upplesin lögfesta fyrir
a-b
Hrafnabjörgum, ásamt uppskrift. (Merkt 11 a-b, nr. 3).
2(160) Manntalsþing að Fossvöllum, dags. 28.5.1848. Upplesin lögfesta Fögrua-b
hlíðar, ásamt uppskrift. (Merkt 12 a-c, nr. 3).
2(161) Manntalsþing að Fossvöllum, dags. 28.6.1876. Upplesin lögfesta Fögrua-b
hlíðar og Hlíðarhúsa. (Merkt 13 a-b, nr. 3).
2(162) Þing að Ási í Fellum, dags. 23.2.1759. Listi yfir eyðijarðir í fjórum
a-b
þingsóknum í N-Múlasýslu, m.a. Heiðarsel í Brúarþingsókn, ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-e, nr. 4a).
2(163) Manntalsþing við trébrúna, dags. 24.5.1773. Upplestur á lögfestu fyrir Hofa-b
teigs beneficio ásamt Arnórsstöðum, ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-c, nr. 4a).
2(164) Manntalsþing við trébrúna yfir Jökulsá, dags. 10.5.1774. Upplestur á löga-b
festu fyrir Möðrudal á Fjalli, ásamt uppskrift. (Merkt 5 a-b, nr. 4a).
2(165) Manntalsþing við trébrúna, dags. 27.5.1793. Upplestur á lögfestu fyrir landaa-b
merkjum og ítökum Hofteigskirkju, ásamt uppskrift. (Merkt 6 a-b, nr. 4a).
2(166) Manntalsþing við trébrúna, dags. 23.4.1796. Upplestur á lögfestu fyrir
a-b
Möðrudal á Fjalli eftir gömlum máldögum og biskupa vísitasíum, ásamt
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a-b
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a-b
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2(177)
a-b
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2(183)
a-b
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2(185)
a-b
2(186)
a-b
2(187)
a-b
2(188)
a-b
2(189)
a-b
2(190)
2(198)

uppskrift. (Merkt 7 a-b, nr. 4a).
Manntalsþing að Fossvöllum við trébrúna, dags. 11.7.1808. Upplestur á lögfestu fyrir Haugsstöðum, ásamt uppskrift. (Merkt 8 a-c, nr. 4a).
Manntalsþing að Fossvöllum við trébrúna, dags. 11.7.1808. Upplestur á lögfestu fyrir Hjarðarhaga, ásamt uppskrift. (Merkt 9 a-c, nr. 4a.)
Manntalsþing að Fossvöllum, dags. 11.5.1837. Upplesin lögfesta fyrir
Hákonarstöðum, ásamt uppskrift. (Merkt10 a-c, nr. 4a).
Manntalsþing að Fossvöllum, dags. 20.5.1840. Upplesin lögfesta fyrir
Arnórsstaði, ásamt uppskrift. (Merkt 11 nr. 4a).
Manntalsþing að Fossvöllum, dags. 13.6.1843. Upplesin lögfesta fyrir
Hofteigslandi, ásamt uppskrift. (Merkt 12 a-b, nr. 4a).
Manntalsþing að Fossvöllum, dags. 11.5.1844. Upplesin lögfesta fyrir
Möðrudal á Fjalli, ásamt uppskrift. (Merkt 13 a-c, nr. 4a).
Manntalsþing að Fossvöllum, dags. 11.5.1844. Upplesin lögfesta Hákonarstaða, ásamt uppskrift. (Merkt 14 a-c, nr. 4a).
Manntalsþing að Fossvöllum, dags. 11.5.1844. Upplesin lögfesta Eiríksstaða, ásamt uppskrift. (Merkt 15 a-c, nr. 4a).
Aukaréttur að Fossvöllum, dags. 7.9.1844, áhrærandi eignarrétt til Háreksstaða. Fram koma landamerki aðliggjandi jarða, ásamt uppskrift. (Merkt 16
a-f, nr. 4a).
Aukaréttur að Háreksstöðum, dags. 15.7.1845. Áframhald Háreksstaðamáls,
ásamt uppskrift. (Merkt 17 a-f, nr. 4a).
Aukaréttur að Ketilsstöðum, dags. 11.8.1845. Áframhald Háreksstaðamáls,
ásamt uppskrift. (Merkt 18 a-b, nr. 4a).
Aukaréttur að Ketilsstöðum, dags. 1.10.1845. Áframhald Háreksstaðamáls,
ásamt uppskrift. (Merkt 19 a-b, nr. 4a).
Aukaréttur að Ketilsstöðum, dags. 11.11.1845. Áframhald Háreksstaðamáls,
ásamt uppskrift. (Merkt 20 a-,c nr. 4a).
Áreiðar- og skoðunargjörð á Háreksstaðaland, dags. 2.9.1854, ásamt uppskrift. (Merkt 21 a-e, nr. 4a).
Aukaréttur að Hofteigi, dags. 26.5.1856, um eignarrétt til Háreksstaðalands,
ásamt uppskrift. (Merkt 22 a-c, nr. 4a).
Aukaréttur að Fossvöllum, dags. 12.6.1856. Áframhald Háreksstaðamáls,
ásamt uppskrift. (Merkt 23 a-c, nr. 4a).
Aukaréttur að Bót í Tungu, dags. 5.7.1856. Áframhald Háreksstaðamáls,
ásamt uppskrift. (Merkt 24 a-d, nr. 4a).
Aukaréttur að Hofi í Vopnafirði, dags. 12.8.1856. Áframhald Háreksstaðamáls, ásamt uppskrift. (Merkt 25 a-e, nr. 4a).
Aukaréttur að Fossvöllum, dags. 13.8.1856. Áframhald Háreksstaðamáls,
ásamt uppskrift. (Merkt 26 a-d, nr. 4a).
Aukaréttur að Fossvöllum, dags. 20.9.1856. Áframhald Háreksstaðamáls,
ásamt uppskrift. (Merkt 27 a-b, nr. 4a).
Manntalsþing að Skjöldólfsstöðum, dags. 20.6.1893. Þinglýst í landamerkjadómi, dags. 20.9.1888, milli Möðrudals á Fjalli og Víðirhóls og Arnórsstaða, ásamt uppskrift. (Merkt 42 a-b, nr. 4a).
Manntalsþing að Fossvöllum, dags. 25.6.1866. Fjórir menn útnefndir til að
segja álit sitt á landakorti Vallanesprests yfir heiðarlönd er liggja kringum
Háreksstaðaland, ásamt uppskrift. (Merkt 29 a-d, nr. 4a).
Manntalsþing að Fossvöllum, dags. 18.6.1883. Skrásett og þinglýst landamerki nokkurra jarða, þ.á m. Hauksstaða á Jökuldal, ásamt uppskrift. (Merkt
30 a-c, nr. 4a).
Aukaréttur á skrifstofu sýslunnar, dags. 5.5.1884. Tveir óvilhallir menn
skipaðir til þess að virða jörðina Möðrudal í Jökuldals- og Hlíðarhreppi.
(Merkt 31, nr. 4a).
Árið 1796 var lesin á Skútustaðaþingi lögfesta og byggingarbréf fyrir
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2(240)
2(241)
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Reykjahlíð. Ábúandi mótmælti byggingarbréfinu (inntak lögfestunnar fylgir
ekki). (Merkt 1, Suður-Þing).
Árið 1799 var spurt á Skútustaðaþingi hvort hrossaganga á Mývatnsfjöllum
hefði verið nýtt af ábúendum Möðrudals á Fjalli, ásamt uppskrift. (Merkt 2,
Suður-Þing).
Árið 1804 voru lesnar á Skútustaðaþingi lögfestur fyrir Skútustöðum,
Reykjahlíð og Garði (inntak vantar). (Merkt 3, Suður-Þing).
Skútustaðaþing 1855. Lesin lögfesta fyrir Reykjahlíð (9. liður) (inntak
vantar). (Merkt 4 a-b, Suður-Þing.).
Aukaréttur að Fossvöllum, dags. 15.9.1884. Útnefndir menn í áreið sem fara
skal fram næsta sumar vegna landamerkjamáls er varðar Möðrudal. (Merkt
32 a-b, nr. 4a).
Aukaréttur að Fossvöllum, dags. 15.9.1884. Útnefndir menn í áreið sem fara
skal fram næsta sumar vegna landamerkjamáls er varðar Möðrudal og
Bustarfell. (Merkt 33 a-b, nr. 4a).
Aukaréttur að Hákonarstöðum, dags. 17.9.1885. Ágreiningur um landamerki
á milli Arnórsstaða og Víðirhóls gegn Möðrudal, ásamt uppskrift. (Merkt 34
a-b, nr. 4a).
Aukaréttur að Gestreiðarstöðum, dags. 18.9.1885. Landamerkjamál milli
Arnórsstaða og Víðirhóls annars vegar og Möðrudals hins vegar, ásamt
uppskrift. (Merkt 35 a-c, nr. 4a).
Aukaréttur að Fossvöllum, dags. 25.5.1887. Vitni yfirheyrð í landamerkjamáli milli Möðrudals og aðliggjandi jarða að austan, ásamt uppskrift. (Merkt
36 a-b, nr. 4a).
Manntalsþing að Fossvöllum, dags. 7.7.1888. Útnefndir þrír dómsmenn í
landamerkjamál á milli Arnórsstaða ásamt Víðirhóli og Möðrudals annars
vegar og Möðrudals og Bustarfells hins vegar, ásamt uppskrift. (Merkt 37 ac, nr. 4a).
Aukaréttur að Gestreiðarstöðum, dags. 17.7.1888. Ágreiningur um landamerki Arnórsstaða auk Víðirhóls og Möðrudals annars vegar og Brúnahvamms og Möðrudals hins vegar, ásamt uppskrift. ( Merkt 38 a-c, nr. 4a).
Aukaréttur að Fossvöllum, dags. 20.9.1888. Dómur vegna landamerkja
Arnórsstaða auk Víðirhóls og Möðrudals. (Merkt 39 a-d, nr. 4a).
Aukaréttur að Skjöldólfsstöðum, dags. 12.9.1892. Útnefndir menn í landamerkjamáli Bustarfells og Möðrudals. (Merkt 40 a-b, nr. 4a).
Aukaréttur að Bustarfelli, dags. 13.9.1892. Dómur í landamerkjamáli
Bustarfells og Möðrudals. (Merkt 41 a-c, nr. 4a).
Sáttafundur í Vopnafirði, dags. 12.8.1884 á milli Bustarfells og Möðrudals
vegna landamerkja. (Merkt 43, nr. 4a).
Opið bréf, dags. 3.4.1674, þar sem jarðir eru lagðar til fátækra prestakalla á
Íslandi. Meðal þeirra eru jarðirnar Hvanná (kölluð Hvammá í bréfinu) og
Eiríksstaðir á Jökuldal. Tekið er greinilega fram hvað jörðunum fylgi.
(Merkt 1 a-b, nr. 4 a).
Bréf innanríkisráðuneytisins til amtmanns í Norður- og Austuramtinu um
nýbýlisréttindi á Möðrudalsheiði, dags. 26.5.1852. (Merkt 2 ,nr. 4 a).
Konungsúrskurður um sölu á Eiríksstöðum á Jökuldal, eign Skeggjastaðakirkju, dags. 16.2.1862. (Merkt 3, nr. 4 a).
Yfirlit um öll prestaköll á Íslandi og tekjur þeirra 1748. (Merkt 1 a-b,
almennt).
Fyrirmæli til Ólafs Gíslasonar Skálholtsbiskups varðandi löggildingu
máldagabókar Gísla Jónssonar, dags. 5.4.1749. (Merkt 2, almennt).
Bréf tollkammersins til stiftamtmanns um uppörvun til byggingar eyðijarða á
Íslandi, dags. 14. 3.1775. (Merkt 3 a-c, almennt).
Tilskipun um réttindi fyrir þá sem vilja byggja eyðijarðir eða óbyggðar
lendur á Íslandi, dags. 15.4.1776. (Merkt 4 a-e, almennt).
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Bréf sýslumanns í Norður-Múlasýslu til amtmanns í Norður- og Austuramtinu varðandi nýbýlastofnanir, dags. 24.3.1849, ásamt uppskrift. (Merkt
43 a-b, nr. 4a).
Bréf amtmanns í Norður- og Austuramtinu til sýslumanns í NorðurMúlasýslu, dags. 23.4.1849, með úrskurðum varðandi umsóknir um nýbýlastofnanir í Möðrudalsheiði sem öllum er hafnað. (Merkt 44 a-b, nr. 4a).
Bréf sýslumanns í Norður-Múlasýslu til hreppstjórans í Jökuldals- og Hlíðarhreppi, dags. 12.5.1849, þar sem tilkynnt er um bréf amtmanns, dags. 23.4.
s.á. (Merkt 45, nr. 4a)
Beiðni Einars Hjörleifssonar til sáttanefndar um sáttastefnu, dags. 16.7.1844,
með áritunum um birtingu. Stefna sýslumanns, dags. 14.8.1844, til Jóns
Sölvasonar, Háreksstöðum, Gunnlaugs Þorkelssonar, Eiríksstöðum, Péturs
Péturssonar, Hákonarstöðum, Jónatans Péturssonar, Eyjólfs Bjarnasonar,
Hjarðarhaga, Sigfúsar Finnssonar, Hofteigi, Hallgríms Péturssonar, Fremraseli (beiðni um yfirheyrslu Solveigar Eiríksdóttur, Miðhúsum, með áritunum
var ekki send óbyggðanefnd). Ásamt uppskrift. (Merkt 46 a-d, nr. 4a).
Spurningar sem Einar Hjörleifsson vildi leggja fyrir vitni, dags. 7.9.1844,
ásamt uppskrift. (Merkt 47 a-b, nr. 4a).
Vitnisburður Gunnlaugs Þorkelssonar á Eiríksstöðum, dags. 5.9.1844, þar
sem hann segist hafa heyrt að Háreksstaðadalur og Vatnaflói séu innan
landamerkja Skjöldólfsstaða. Hann viti ekki til að neitt landspláss á Jökuldalsheiðum sé almenningur heldur hafi heyrt að Jökuldalsjarðir eigi land allt
norður að Möðrudalslandi, ásamt uppskrift. (Merkt 48)
Innlegg Einars Hjörleifssonar, dags. 7.9.1844, ásamt uppskrift. (Merkt 49 ac).
Álit Jóns Sölvasonar, dags. 12.10.1844, um að land fyrir norðan Fellnahlíð
sýnist vera almenningur. (Merkt 50 a-b).
Vitnisburður Guttorms Þorsteinssonar á Hofi, dags. 21.9.1844, að eftir löggiltum máldögum og gömlum lögfestum Hofs og gamalla manna vitnisburðum séu landamerki fyrir Steinvarartungu að framanverðu úr Geldingalæk fremri, þaðan hér um bil í vestur í svokallaða Kolfinnulind, niður af
fremra Brunahorni, og þaðan í Hofsá. (Merkt 51).
Vitnisburður Guðmundar Jónssonar á Másseli, dags. 6.10.1844, um að aldrei
hafi verið notað land fyrir norðan Fellahlíð [væntanlega frá Skjöldólfsstöðum] síðan hann myndi fyrst eftir. Guðmundur Gíslason á Másseli ber hið
sama, dags. 8.10.1844. (Merkt 52).
Torfi Jónsson á Hlíðarhúsum og Sveinn Jónsson á Tjarnarlandi bera að þeir
muni ekki eftir, að land fyrir norðan Fellnahlíð hafi verið notað, lánað eða
leigt nema einu sinni voru grafnar rætur við Háfslæk, dags. 21.10.1844.
Benjamín Þorgrímsson á Bakkagerði ber hið sama, dags. 10.10.1844. (Merkt
53).
Spurningar sem Jón Sölvason óskar, að lagðar séu fyrir vitni, dags.
15.7.1845, ásamt uppskrift. (Merkt 54 a-b).
Spurningar sem Jón Sölvason óskar, að lagðar séu fyrir vitnin, dags.
15.7.1845. (Merkt 55).
Innlegg Jóns Sölvasonar, dags. 13.7.1845. (Merkt 56 a-d).
Athugasemdir Jóns Sölvasonar, dags. 12.7.1845, við vitnisburði, dags.
7.9.1844. (Merkt 57 a-b).
Spurningar sem Einar Hjörleifsson vill að lagðar séu fyrir vitni, dags.
12.7.1845, ásamt uppskrift. (Merkt 58 a-b).
Innlegg Einars Hjörleifssonar, dags. 11.8.1845. (Merkt 59 a-d).
Innlegg Jóns Sölvasonar, dags. 25.5.1845. (Merkt 60 a-f).
Innlegg Einars Hjörleifssonar, dags. 1.10.1845. (Merkt 61 a-b).
Bréf Einars Hjörleifssonar til sýslumanns, dags. 30.4.1856, með stefnu
sýslumanns til Jóns Sölvasonar og Vigfúsar Péturssonar, dags. 3.5. s.á.
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(Merkt 62 a-b).
Sáttakæra Einars Hjörleifssonar til Jóns Sölvasonar, dags. 17.8.1855. (Merkt
63 a-d).
Spurningar sem Einar Hjörleifsson óskar lagðar fyrir Sigurð Jónsson í
Möðrudal, dags. 26.5.1856. (Merkt 64 a-b).
Innlegg Einars Hjörleifssonar, dags. 26.5.1856. (Merkt 65 a-b).
Nýbyggjarabréf Jóns Sölvasonar á Háreksstöðum, útgefið af amtmanni,
dags. 14.10.1854. (Merkt 66).
Athugasemdir Jóns Sölvasonar, dags. 7.6.1856, við innlegg Einars Hjörleifssonar, dags. 26.5. (Merkt 67 a-h).
Athugasemdir Einars Hjörleifssonar við athugasemdir Jóns Sölvasonar,
dags. 5.7.1956. (Merkt 68 a-g).
Vitnisburður Halldórs Jónssonar á Hofi, um að hann hafi goldið ábúanda
Skjöldólfsstaða fyrir notkun Grunnavatnsdals og þríhyrnings, sem liggur
fyrir framan Steinvarartungu, til lands þess sem Háreksstöðum var úthlutað
árið 1854, dags. 28.5.1856. (Merkt 69).
Spurningar sem Vigfús Pétursson, dags. 8.8.1856, vill lagðar fyrir vitni þann
12.8.s.á. (Merkt 70 a-b).
Spurningar sem Vigfús Pétursson, dags. 8.8.1856, vill lagðar fyrir vitni þann
12.8.s.á. (Merkt 71 a-b).
Athugasemdir Jóns Sölvasonar og Vigfúsar Péturssonar, dags. 8.8.1856, við
athugasemdir Einars Hjörleifssonar, dags. 5.7.s.á. (Merkt 72 a-h).
Framhald Einars Hjörleifssonar af skjölum E og O. (Merkt 73).
Viðbótarinnlegg Vigfúsar Péturssonar, dags. 16.9.1856. (Merkt 74 a-c).
Blýantsuppkast að teikningu af þrætulandinu. (Merkt 75).
Skýrari uppdráttur af þrætulandinu. (Merkt 76).
Beiðni um sáttafund, dags. 24.4.1884, með áritunum. (Merkt 77 a-b).
Vitnisburður Bjarna Rustikussonar, dags. 3.5.1884. (Merkt 78 a-b).
Vitnisburður Daníels Frímanns Daníelssonar um að hafa heyrt melhólinn inn
á öldunum, norðan kvíslar fyrir framan Gestreiðarstaði, nefnda Eyktargnípu,
dags. 17.9.1884. (Merkt 79).
Vitnisburður Jóns Benjamínssonar á Háreksstöðum um, hvar Eyktargnípa sé,
dags. 16.9.1885. (Merkt 80 ).
Vitnisburður Stefáns Stefánssonar, dags. 13.9.1885, um að hafa heyrt að
Rangárlón væri í Hákonarstaðalandi og hvar Arnórsstaðasel væri. (Merkt
81).
Kristján Sigurðsson, Víðirhólum, biður sér dæmt land fyrir suðaustan línu
frá Rúnasteini, beina línu í gil sem fellur ofan vestan við Arnórsstaðasel,
dags. 17.9.1885. Hákonarstaðamáldagi undirritaður af Brynjólfi Sveinssyni
o.fl., dags. 14.6.1663 (afrit). (Merkt 82).
Vitnisburður Guðmundar Sigurðssonar um Eyktargnípu, dags. 26.6.1885.
(Merkt 83).
Vitnisburður Sigfúsar Jónssonar, fyrrum á Hlíðarenda, um Eyktagnípu og
Arnórsstaðasel, dags. 15.4.1884. (Merkt 84 a-b).
Jósef Jósefsson í Ameríku selur Sigbirni Sigurðssyni jarðir sínar, dags.
21.1.1881, í Hákonarstaðaheiði, Víðihóla, Veturhús og Sænautasel, enn
fremur Búðarháls austur að Eiríksstaðavegi og land það sem Rangárlón
stendur á út að gili því sem fellur úr Sænautafellshala, norðaustur af Rangárlóni. Sigbjörn Sigurðsson afsalar bróður sínum, Kristjáni Jóni Sigurðssyni,
þessar jarðir 1881. (Merkt 85 a-b).
Sigbjörn Sigurðsson kvittar fyrir móttöku greiðslu fyrir áðurnefndar jarðir,
dags. 26.1.1882. (Merkt 86).
Landamerkjabréf Möðrudals með hjáleigunum Lóni, Gestreiðarstöðum og
Fögrukinn, gert af Stefáni Einarssyni, dags. 20.3.1884. (Merkt 87).
Gerningur um landamerki Háreksstaða og Möðrudals, dags. 19.9.1871.
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(Merkt 88 a-b).
Vitnisburður Péturs Péturssonar Jökuls, dags. 22.4.1873, um að hafa séð 16
ára gamall Möðrudalsmáldaga á kálfsskinni, ritaðan á 14. öld, með tilteknum
landamerkjum og að faðir sinn hafi eyðilagt hann. (Merkt 89).
2(313) Vitnisburður Odds Sæbjörnssonar, dags. 14.4.1884, um Eyktargnípu. (Merkt
90).
2(314) Kaupsamningur, dags. 1.6.1878, um hálfan Möðrudal, Víðidal, Gestreiðarstaði, Rangárlón og Fögrukinn. (Merkt 91 a-b).
2(315) Vitnisburður Ingibjargar Andrésdóttur, sem ólst upp á Gestreiðarstöðum og
var einnig í Kinn, um landamerki Möðrudals, dags. 29.1.1886. (Merkt 92 ab).
2(316) Vitnisburður Péturs Guðmundssonar, sem bjó á Gestreiðarstöðum 1869–
1973, um hver honum voru sögð merki Gestreiðarstaða og Háreksstaða.
Hann heyrði ávallt að lækur sá sem fellur undan Súlendum væri landamerki
milli Bustarfells og Möðrudals, dags. 4.1.1886. (Merkt 93 a-b).
2(317) Vitnisburður Gunnars Jónssonar, dags. 28.4.1845, um leyfi frá Möðrudalsbræðrum til að taka grös í hálsinum fyrir austan Gestreiðarstaðadal. (Frumrit
og afrit). (Merkt 94).
2(318) Vitnisburður Bjarna Pálssonar, dags. 28.4.1845, um að hann hafi heyrt
dalinn fyrir austan „Cornseiru Dal“ nefndan „Cornseiru Háls“ en „Gestreiðar
Háls“ fyrir austan „Gestreiðar Dal“ og Halldór Magnússon, sem ólst upp í
Möðrudal fyrir 80 árum, tók að sögn álftir í sárum á tjörnum á þeim hálsi.
Einnig sagði hann að Hákonarstaðabóndi hefði fengið leyfi Möðrudalsbónda
til að taka fjaðrir fyrir norðan „Sæneitavatn“. (Merkt 95).
2(319) Innlegg málflytjanda Möðrudalsbónda, dags. 2.6.1886. (Merkt 96 a-k).
2(320) Vitnisburður Odds Sæbjarnarsonar og Jóns Methúsalemssonar um Arnórsstaðasel, dags. 6.10.1883. (Merkt 97).
2(321) Vitnisburður Jósefs Jósefssonar um áreið 1871, dags. 2.1.1886. (Merkt 98 ab).
2(322) Vitnisburður Péturs Péturssonar Jökuls um landamerki Möðrudals og
Hákonarstaða, dags. 16.12.1885. Samþykktur af tveimur mönnum (Merkt 99
a-b).
2(323) Frávísunarkrafa málflutningsmanns Möðrudalseiganda, dags. 24.4.1889.
(Merkt 100 a-b).
2(324) Bréf Methúsalems Einarssonar til sýslumanns, dags. 6.9.1884, um árangurslausa sáttatilraun. (Merkt 101).
2(325) Útdráttur úr sáttabók Vopnafjarðar, dags. 30.8.1884. (Merkt 102 a-b).
2(326) Vitnisburður um Eyktagnípu, dags. 15.9.1885. (Merkt 103).
2(327) Frumrit af vitnisburði Péturs Péturssonar Jökuls, dags. 22.4.1873, um
glataðan Möðrudalsmáldaga á skinni, sjá fyrra Möðrudalsmál. (Merkt 104).
2(328) Réttarkrafa Methúsalems Einarssonar, dags. 17.9.1885. (Merkt 105).
2(329) Mótmæli Skjöldólfsstaðabónda móti merkjum sem verið hafa í nokkur ár
milli Háreksstaða og Gestreiðarstaða. Stefna til sáttanefndar, dags. 9.4.1885.
(Merkt 106 a-b).
2(330) Uppdráttur af Jökuldalsheiði, ódags. (Merkt 107 a-b).
2(354) Landamerkjabréf Möðrudals með hjáleigunum Lóni, Gestreiðarstöðum og
Fögrukinn, gert af Stefáni Einarssyni, dags. 20.3.1884. (Merkt 87).
Kirknaskjöl (skjalaflokkur A.7.):
2(61)
Vitnisburður um landamerki Arnórsstaða á Jökuldal 1719. Vitnisburður um
a-b
Purkureka 1692 (afrit 1830–1840), ásamt uppskrift. (Merkt 91).
2(62)
Skrá um rekasanda fyrir Héraðsflóa 1579 (afskrift 1891). (Merkt 92 a-d)
2(346) Útdráttur úr dómabók Norður-Múlasýslu, dags. 22.8.1857. Skjal (Merkt 75
a-b
a-b), ásamt uppskrift.
2(347) Kvittun Skjöldólfsstaðabónda fyrir leigu eftir Grunnavatnsdal og Þríhyrning
a-b
fyrir framan Steinvarartungu, dags. 28.5.1856. Skjal P (merkt 77), ásamt
2(312)
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uppskrift.
Vísitasíubækur biskupa (skjalaflokkur A.8.):
2(63)
Hofteigur 1641, ásamt uppskrift um það sem varðar landeign og landamerki.
a-b
(Merkt 4 a-d).
2(64)
Kirkjubær 1641, ásamt uppskrift. (Merkt 5 a-c).
a-b
2(65)
Möðrudalur 1645, ásamt uppskrift af því sem varðar landeign. (Merkt 8 a-b).
a-b
2(66)
Möðrudalur, máldagi Stefáns Jónssonar biskups, ásamt uppskrift af því sem
a-b
varðar landeign og landamerki. (Merkt 9).
2(67)
Möðrudalur 1648, ásamt uppskrift af því sem varðar landeign og landamerki.
a-b
(Merkt 10 a-b).
2(68)
Möðrudalur 1677, ásamt uppskrift af því sem varðar landeign og landamerki.
a-b
(Merkt 14 a-d).
2(69)
Hofteigur 1677, ásamt uppskrift af því sem varðar landeign og landamerki.
a-b
(Merkt 17 a-c).
2(70)
Möðrudalur 1706, ásamt uppskrift af því sem varðar landeign og landamerki.
a-b
(Merkt 22 a-b).
2(71)
Hofteigur 1706, ásamt uppskrift af því sem varðar landeign og landamerki.
a-b
(Merkt 26 a-f).
2(72)
Hofteigur. (Merkt 35 a-c).
2(73)
Möðrudalur. Þar er umsögn varðandi Möðrudal: A Kyrkiunne liggur Biblia
frá Mödrudal og bakstur Járn, sa stadur er nu i eide. (Merkt 37 a b).
2(74)
Hofteigur 1734. (Merkt 40 a-b).
2(75)
Hofteigur. (Merkt 44 a-c).
2(76)
Hofteigur. (Merkt 52 a-b).
2(77)
Möðrudalur var vísiteraður 1763 af prestinum á Skinnastöðum í umboði
a-b
Skálholtsbiskups, ásamt uppskrift af athugasemd um skjalavöntun. (Merkt 56
a-d).
2(78)
Möðrudalur 1771. (Merkt 57 a-g).
2(79)
Möðrudalur. (Merkt 58 a-c).
2(80)
Hofteigur. (Merkt 61 a-d).
2(81)
Hofteigur, ásamt uppskrift á því sem segir um landeign. (Merkt 70 a-c).
a-b
2(82)
Möðrudalur, ásamt uppskrift á því sem segir um landeign. (Merkt 72 a-c).
a-b
2(83)
Torfastaðir og Ketilsstaðir í Jökulsárhlíð (1585/1672), ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 13 a-b).
2(84)
Kirkjubær 1677, ásamt uppskrift. (Merkt 18 a-c).
a-b
2(85)
Kirkjubær 1706, ásamt uppskrift. (Merkt 27 a-f).
a-b
2(86)
Kirkjubær. (Merkt 34 a-d).
2(87)
Kirkjubær. Vísitasía Ólafs Gíslasonar hefur ekkert fram yfir eldri vísitasíur
varðandi landaeign. (Merkt 45 a-c).
2(88)
Kirkjubær. Vísitasía Finns Jónssonar hefur ekkert umfram fyrri vísitasíur.
(Merkt 53 a-c).
2(89)
Kirkjubær. Vísitasía Hannesar Finnssonar segir ekkert meira en fyrri
vísitasíur. (Merkt 62 a-f).
2(90)
Kirkjubær. Vísitasía Helga G. Thordersesn segir ekkert umfram fyrri
vísitasíur. (Merkt 69 a-d).
Skjalasöfn presta og prófasta (skjalaflokkur A.9.):
2(209) Lögfesta fyrir Fögruhlíð með Hlíðarhúsum og Hnitbjörgum, dags. 6.5.1833,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-b, nr. 3).
2(231) Vísitasía Möðrudals, dags. 13.6.1774. Spurt um not af Arnardal, ásamt
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uppskrift. (Merkt. 1 a-c, nr. 4a).
Vísitasía Hofteigs, dags. 8.9.1840. Á því sumri hafi sóknarprestur lögfest
Arnórsstaðaland norðan og austan Jökulsár eftir löggildum máldögum og
lögfestan verið lesin og árituð á manntalsþingi á Fossvöllum. (Merkt 2 a-c,
nr. 4a).
2(233) Vísitasía Möðrudals, dags. 28.7.1847. Taldar eignir kirkjunnar, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 3 a-d, nr. 4a).
2(234) Skýrsla Hofteigsprests um eignir prestakallsins, dags. 23.5.1844. Þar segir
um kirkjujörðina Arnórsstaði „hennar tilheyrandi landa merkium hefr verid
þyng list tvisvar nefnil. arid 1839 og 1840“. (Merkt 4, nr. 4a).
2(235) Skýrsla Kirkjubæjarprests, dags. 20.2.1844, um eignir Kirkjubæjarkirkju og
prestakalls. Þar er talin meðal ítaka „7 Nauta Afrétt i Kaldártúngum“. (Merkt
2 a-b, nr. 3).
2(348) Vísitasía Hofs, dags. 8.9.1851, þar sem fjallað er um Steinvarartungu, býlið
a-b
Mel og ágreining Hofs og Möðrudals, ásamt uppskrift (Merkt 7 a-b, nr. 2).
2(349) Vísitasía Hofs, dags. 6.8.1853, þar er fjallað um áreið á mörk Hofs og
a-b
Möðrudals, innfærður áreiðarsamningur frá 25.7. s.á. og prófastur fjallar um
eignarlönd Hofskirkju, ásamt uppskrift varðandi það sem helst skiptir máli.
(Merkt 8 a-e, nr. 2).
Skjalasöfn stiftamtmanns, amtmanna og landshöfðingja (skjalaflokkur A.10.):
2(267) Skýrsla sýslumanns í nyrsta hluta Múlasýslu yfir jarðir í sýslunni með dýrleika, nöfnum eigenda og ábúenda m.m. auk hjáleigna gerð, 1753. (Merkt 1
a-i).
2(268) Skýrsla sýslumanns í miðhluta Múlasýslu yfir jarðir í sýslunni með dýrleika,
nöfnum eigenda og ábúenda m.m. auk hjáleigna, gerð 1753. (Merkt 2 a-d og
11.1. a-w almennt).
Skjalasöfn Stjórnarráðs Íslands (skjalaflokkur A.11.):
2(221) Sjá skjal nr. 4(103).
2(222) Sala Arnórsstaða, dags. 10.9.1918. Lýsing jarðar, dags. 4.7.1915, fylgir með
ásamt vitnisburði, dags. 13.2.1719, um landspláss Arnórsstaða handan
Jökulsár. (Merkt 1 a-g, nr. 4a).
2(223) Þreifingar um sölu Hvannár. Lýsing jarðar, dags. 20.6.1882, og umsögn
prófasts á Valþjófsstað, dags. 15.10.1881. (Merkt 2 a-e, nr. 4a).
2(224) Sjá skjal nr. 4(104).
2(225) Skjöl varðandi sölu á Eiríksstöðum 1861 og 1862. [Ekkert kemur fram um
mörk jarðarinnar eða landgæði]. Skjalasafn íslenzku stjórnardeildarinnar IX.
10. (Merkt 3 a-d, nr. 4a).
2(226) Afsal fyrir Eiríksstöðum með hjáleigunni Hneflaseli (afrit), dags. 18.3.1863.
[Liggur með bréfi varðandi konungstíund af jörðinni]. (Merkt 4, nr. 4a).
2(236) Skýrsla um tekjur og útgjöld Hofteigsprestakalls, dags. 11.7.1867. (Þar koma
ekki fram neinar sérstakar upplýsingar). (Merkt 5 a-c, nr. 4 a).
2(237) Skýrsla um tekjur og útgjöld Kirkjubæjarprestakalls, dags. 14.8.1867. Þar er
talin meðal ónotaðra ítaka „Nautaafrétt í Kaldártúngum“. (Merkt 1 a-d, nr.
3).
2(252) Stríðshjálparskattur 1681. Skýrsla sýslumanns í nyrsta hluta Múlasýslu þar
a-b
sem koma fram heiti jarða, dýrleiki, kúgildafjöldi og skattupphæð, ásamt
uppskrift á jarðaheitum og dýrleika. (Merkt 6 a-c, nr. 4a).
2(260) Sjá skjal nr. 4(103).
2(261) Sjá skjal nr. 4(106).
2(262) Sjá skjal nr. 4(107).
2(263) Sjá skjal nr. 4(108).
2(264) Sjá skjal nr. 4(109).
2(265) Sjá skjal nr. 4(110).
2(266) Sjá skjal nr. 4(104).
a-b
2(232)
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Bréfasöfn og bréfabækur biskupa (skjalaflokkur A.12.):
2(191) Kaupbréf fyrir 5 hndr. í Skjöldólfsstöðum 1657 (ekki vikið að landamerkjum). Bréfabækur Brynjólfs Sveinssonar, V. bindi, bls. 579–581.
(Merkt 1 a-c, nr. 4a).
2(192) Kaupbréf fyrir hálfum Hjarðarhaga 1669 (ekki vikið að landamerkjum).
Bréfabækur Brynjólfs Sveinssonar, XII. bindi, bls. 118–120. (Merkt 2 a-c,
nr. 4a).
2(193) Samþykki fyrir sölu á hálfum Saursstöðum/Surtsstöðum 1657 (ekki vikið að
landamerkjum). Bréfabækur Brynjólfs Sveinssonar, III. bindi, bls. 407–408.
(Merkt 1. a-b, nr. , 3).
2(194) Kaupbréf fyrir hálfum Saursstöðum/Surtsstöðum 1657 (ekki vikið að landamerkjum). Bréfabækur Brynjólfs Sveinssonar, IV. bindi, bls. 24–26. (Merkt
2 a-c, nr. 3).
2(195) Kaupbréf fyrir hálfum Saursstöðum/Surtsstöðum 1660 (ekki vikið að landamerkjum). Bréfabækur Brynjólfs Sveinssonar, VI. bindi, bls. 87–90. (Merkt
3 a-d, nr. 3).
2(196) Kaupbréf fyrir hálfum Saursstöðum/Surtsstöðum 1669 (ekki vikið að landamerkjum). Bréfabækur Brynjólfs Sveinssonar, XII. bindi, bls. 34–36. (Merkt
4 a-c, nr. 3).
2(197) Kaupbréf fyrir 4½ hndr. í Hallgeirsstöðum 1669 (ekki vikið að landamerkjum). Bréfabækur Brynjólfs Sveinssonar, XII. bindi, bls. 177–178.
(Merkt 5 a-b, nr. 3).
2(227) Máldagi Reykjahlíðarkirkju 1706 og greinargerð vegna kirkjunnar 1782,
ásamt uppskrift á því helsta. Skýrslur um brauð og kirkjur í Hólabiskupsdæmi 1782. Bps. VIII, 21, bls. 589–591.(Merkt 1 a-c, S.-Þing.).
2(228) Lýsing Möðrudals og Hofteigs. 1752. Um Möðrudal segir: „siden 1712 har
der ingen Præst været, fordi denne Gaard ligger længst op i landet, og at sige
paa udörken”. Um gæði Hofteigs segir: „Skiön Græsgang, Skov til
Fornödenhed”. Bps. B. VII, 17. Designation over alle Præstekaldene i
Skalholts Stift, deres visse og uvisse Indkomster m.m. 1752, bls. 262–263.
(Merkt 6 a-b, nr. 4b).
2(256) Skýrsla um Hofteigsprestakall, dags. 14.6.1839, ásamt uppskrift á því sem
a-b
segir um máldaga.(Merkt 3 a-b, nr. 4a).
2(257) Skýrsla um Kirkjubæjarprestakall, dags. 25.5.1839, vegna brauðamats, ásamt
a-b
uppskrifta af því sem segir um ónýtt ítök. (Merkt 5 a-b, nr. 3).
2(350) Bréf prófasts í Norður-Múlaprófastsdæmi til stiftsyfirvalda, dags. 14.1.1852,
a-b
varðandi ágreining Hofs og Möðrudals um mörk Steinvarartungu. Varðar
byggingu býlisins Mels/Mela. Með fylgja: Bréf Hofsprests til stiftsyfirvalda,
dags. 6.1.1852, og afskrift Hofsprests af lögfestu Steinvarartungu, dags.
6.5.1785, og útdráttur úr óstaðfestri „afskrift“ af gerningi frá Egidíusarmessu
1408, þar sem vikið er að mörkum Möðrudals og Bustarfells, ásamt uppskrift
(Merkt 37 a-g, nr. 2).
3(351) Bréf biskups til prófasts í Norður-Múlaprófastsdæmi, dags. 16.3.1852,
varðandi ágreining um það, í hverrar jarðar landi býlið Melur sé. (Merkt 38c,
nr. 2).
3(352) Bréf biskups til Hofsprests, dags. 18.6.1855, þar sem fallist er á ályktun
gerðarmanna, sem ályktuðu, að nýbýlið Melur væri utan marka Möðrudals.
(Merkt 39, nr. 2).
Önnur óprentuð frumgögn (skjalaflokkur A.16.):
2(247) Jarðabók 1696, bls. 436, 437, 440. Þar eru taldar upp jarðir, getið eignarhalds, leigukúgilda, landskuldar og jarðamats. Eftirtektarvert er að sama mat
er á prestssetrunum Kirkjubæ, Hofteigi og Möðrudal, öll metin á 12 hndr.
(Sama mat á öllum jörðum kemur fram í jarðabók sem talin er frá 1698 og
annarri ártalslausri bók sem báðar eru í rentukammersskjölum). (Merkt 1 ad, nr. 4a).
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2(248)

Skýrsla Kirkjubæjarprests um jarðir í Kirkjubæjarsókn, byggðar og í eyði,
árið 1794 sem gerð var að ósk Sveins Pálssonar (sbr. bréf Guðmundar
Péturssonar sýslumanns til Sveins, dags. 30.6.1795, sjá Vopnafjörð A. 15. 2
a). (Merkt 1, nr. 3 og 4 a).
2(353) Vitnisburður Björns Jónssonar, dags. 4.7.1630, um landamerki Grímsstaða á
Fjalli. Faðir hans byggði jörðina úr eyði og lögfesti hana. Segir Björn
eiganda Hóls á Fjalli hafa fyrir fáum árum viljað eigna sér hluta landsins.
(Uppskrift Jóns Þorkelssonar eftir AM 243, 4to). (Merkt 1 a-b, nr. 1).
Önnur prentuð frumgögn (skjalaflokkur B.11.):
2(245) „Fornbýli og eyðibýli í Múlasýslum“, eftir Halldór Stefánsson, fyrrum
alþingismann. Birt í ársritinu Múlaþing, 5. hefti. Telur Halldór upp eyðibýli
eftir sveitum en því miður getur hann ekki heimilda um einstök býli. (Merkt
1 a-e, almennt).
2(246) Í Árbók Þingeyinga 1965, bls. 66–71, er grein eftir Jóhann Skaptason, sýslumann á Húsavík, „Sýslumörk Þingeyjarsýslu“, þar sem hann greinir frá því
hver hann telur vera mörk Þingeyjarsýslu. Þar heldur hann því fram að mörk
milli Suður-Þingeyjarsýslu og Norður-Múlasýslu eigi að vera um Kreppu og
Krepputunga tilheyri Suður-Þingeyjarsýslu. (Merkt 1 a-c).
3
4

Bréfasöfn og bréfabækur biskupa:
Ekkert lagt fram undir þessum lið, sjá skjalaflokk A.12. í skilabréfi Þjóðskjalasafns Íslands, skjal nr. 2.
Yfirlit óbyggðanefndar yfir heimildaleit í óprentuðum (A-skjöl) og
prentuðum (B-skjöl) frumgögnum, dags. 16.8.2006.
Afsals og veðmálabækur (skjalaflokkur A.3.):
4(18)
Brú, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(19)
Eiríksstaðir, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(20)
Fossvellir, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(21)
Hallgeirsstaðir, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(22)
Háreksstaðir, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(23)
Hjarðarhagi, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(24)
Hlíðarhús, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(25)
Hofteigur, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(26)
Hrafnabjörg í Hlíð, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(27)
Möðrudalur, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(28)
Sleðbrjótur, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(29)
Sleðbrjótssel, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(30)
Ármótasel, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(31)
Brú, yfirlitssíður úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
a-d
4(32)
Brúarás, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(33)
Eiríksstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(34)
Fossvellir, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(35)
Fossvellir II, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(36)
Gilsá, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(37)
Grunnavatn, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(38)
Hallgeirsstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(39)
Heiðarsel, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(40)
Hjarðargrund, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(41)
Hjarðarhagi, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(42)
Hofteigur, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(43)
Hrafnabjörg I, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(44)
Hrafnabjörg II, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(45)
Hrafnabjörg III, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.

456

457
4(46)
4(47)
4(48)
4(49)
4(50)
4(51)
4(52)
4(53)

Hrafnabjörg IV, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Laugarvellir, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Möðrudalur, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Möðrudalur II, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Möðrudalur IV, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Rangalón, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Skjöldólfsstaður, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Skjöldólfsstaður I, ¾ hlutur úr Skjöldólfsstaðarjörðinni, yfirlitssíða úr
Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(54)
Skjöldólfsstaður II, ¼ hluti Skjöldólfsstaðar, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(55)
Sleðbrjótur I, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(56)
Sleðbrjótur II, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(57)
Sleðbrjótssel I, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(58)
Sænautasel, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(59)
Veturhús, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
4(94)
Rangalón, óstaðfest þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
4(95)
Breiðamörk II, þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
4(96)
Víðirhólar, tilkynning sýslumannsins á Seyðisfirði um að jörðin finnist ekki í
þinglýsingabókum embættisins, dags. 18.7.2006.
Skjalasöfn Stjórnarráðs Íslands (skjalaflokkur A.11.):
4(103) Bréf Stjórnarráðs Íslands til allra sýslumanna, dags. 29.12.1919, þar sem
beðið er um skýrslu um svæði sem talin eru til almenninga eða afrétta.
4(104) Svarbréf sslumannsins í Norður-Múlasýslu,dags. 4.11.1920,við bréfi
Stjórnarráðs Íslands, dags. 29.12.1919.
4(105) Svarbréf Fljótsdalshrepps, dags. 22.5.1920, til sýslumannsins í NorðurMúlasýslu vegna bréfs Stjórnarráðs Íslands, dags. 29.12.1919.
4(106) Svarbréf Hjaltastaðarhrepps, dags. 14.5.1920, til sýslumannsins í NorðurMúlasýslu varðandi svæði sem talin eru til almenninga eða afrétta.
4(107) Svarbréf Jökuldalshrepps, dags. 3.6.1920, til sýslumannsins í Norður-Múlasýslu varðandi svæði sem talin eru til almenninga eða afrétta.
4(108) Svarbréf Hlíðarhrepps, dags. 14.5.1920, til sýslumannsins í Norður-Múlasýslu varðandi svæði sem talin eru til almenninga eða afrétta.
4(109) Svarbréf Tunguhrepps, dags. 22.10.1920, til sýslumannsins í Norður-Múlasýslu varðandi svæði sem talin eru til almenninga eða afrétta.
4(110) Svarbréf Fellahrepps, dags. 20.5.1920, til sýslumannsins í Norður-Múlasýslu
varðandi svæði sem talin eru til almenninga eða afrétta.
Fornleifaskráning (skjalaflokkur A.14.):
4(16)
Jökuldalur: Menningarminjar á miðhálendi Íslands. Svæðisskráning.
Fornleifastofnun Íslands 1996, bls. 3–6, 65–67 og 174–190.
4(17)
Kort af menningarminjum á miðhálendinu (mælikvarði 1:600.000), NorðurMúlasýsla og Norður-Þingeyjarsýsla.
Önnur óprentuð frumgögn (A.16.):
4(99)
Fyrirspurn félagsmálaráðuneytisins til sveitarfélaga á Íslandi varðandi afrétti
og upprekstrarrétt sveitarfélaga, dags. 20.2.1989.
4(100) Svarbréf Jökuldalshrepps við fyrirspurn félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989, varðandi afrétt og upprekstrarrétt sveitarfélaga, dags. 1.12.1989.
4(101) Svarbréf Fljótsdalshrepps við fyrirspurn félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989, varðandi afrétt og upprekstrarrétt sveitarfélaga, dags. 11.11.1989.
4(102) Bréf sveitarstjóra Fljótsdalshrepps til Skipulags ríkisins um ágreining um
hreppamörk Fljótsdals og Jökuldalshrepps, dags. 19.9.1991.
Prentuð jarðabréf (skjalaflokkur B.1.):
4(92)
Ljósrit úr Jarðabréfum frá 16. og 17. öld, Gunnar F. Guðmundsson bjó til
prentunar, (Kaupmannahöfn), 1993. Múlasýslur, bls. 265–274.
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Prentuð fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur B.2.):
4(1)
Jarðatal J. Jonhnsens, 1847 (bls. 350–369).
4(2)
Ný jarðabók 1861 (bls. 132–141).
4(3)
Fasteignabók 1921 (bls. 174–185).
4(4)
Fasteignabók 1932 (bls. 93–98).
4(5)
Fasteignabók 1942–1944 (bls. 50–54).
Fjallskilareglugerðir (skjalaflokkur B.4.):
4(6)
Reglugjörð um fjallskil og refaveiðar í Norður-Múlasýslu nr. 102/1893, Bdeild, bls. 166-175.
4(7)
Reglugjörð um fjallskil og refaveiðar í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað nr. 74/1902, B-deild, bls. 150-155.
4(8)
Reglugjörð um fjallskil og refaveiðar í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað nr. 107/1918, B-deild, bls. 207-213.
4(9)
Reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr.
69/1926, B-deild, bls. 143-151.
4(10)
Reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr.
48/1934, B-deild, bls. 108-113.
4(11)
Reglugerð um breyting á reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu og
Seyðisfjarðarkaupstað nr. 48 frá 29. maí 1934. nr. 161/1944, B-deild, bls.
248-251.
4(12)
Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 161 frá 7. des 1944, um breyting á
reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr. 48
frá 29. maí 1934 nr. 92/1950, B-deild, bls. 241.
4(13)
Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað nr.
299/1975, B-deild, bls. 447-453.
4(14)
Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað nr.
366/1989, B-deild, bls. 694-701.
4(15)
Fjallskilasamþykkt fyrir Múlasýslur nr. 472/1991. Stjórnartíðindi 1991, Bdeild, bls. 887-895.
Prentaðir máldagar ofl. úr Ísl. fornbréfasafni (skjalaflokkur B.5.):
4(60)
Máldagi Vallaneskirkju 1270. Á helming viðreka við Sleðbrjótsmenn. (Í.F.
II, bls. 83-84).
4(61)
Máldagi Reykjahlíðarkirkju 1318. (Í.F. II, bls. 429–430).
4(62)
Hítardalsbók 1367 nefnir Kristfjárjörðina Fossvelli. (Í.F. III, bls. 232).
4(63)
Máldagar Péturs Nikulássonar 1394 og síðar. Máldagi Reykjahlíðarkirkju.
(Í.F. III, bls. 508–511, 584–585).
4(64)
Umfjöllun um Vilchinsmáldaga 1397 (almennt) (Í.F. IV, bls. 27–37).
4(65)
Máldagi Hofteigs 1397, þar er Hvannár getið (Í.F. IV, bls. 213–214).
4(66)
Máldagi Möðrudals 1397 (Í.F. IV, bls. 214).
4(67)
Vilchinsmáldagar 1397 geta Kristfjárjarðarinnar á Fossvöllum (Í.F. IV, bls.
220).
4(68)
Máldagi Hofteigs 1454. Lýst landamerkjum Hofteigs og Arnórsstaða (Í.F. V,
bls. 127–128).
4(69)
Sölubréf fyrir Eiríksstöðum 1474/1475 (Í.F. V, bls. 748–749).
4(70)
Máldagar Möðrudals 1491 og 1518 (Í.F. VII, bls. 19).
4(71)
Máldagar Hofteigs 1491 og 1518 (Í.F. VII, bls. 20).
4(72)
Máldagi Möðrudalskirkju 1493. Lýst mörkum Möðrudals og Bustarfells.
Eignarhald á Gestreiðarhálsi og hrossaganga handan Jökulsár. Þangað eiga
kirkjusókn Hákonarstaðir, Eiríksstaðir, Brú og Kjólsstaðir (Í.F. VII, bls.
198–199).
4(73)
Sölubréf fyrir Brú, 20 hndr., 1500/1501 (Í.F. VII, bls. 527–528).
4(74)
Vitnisburður 1512 um sölu á Brú (Í.F. VIII, bls. 368).
4(75)
Gjafabréf fyrir Hvanná til Skriðuklausturs 1514 (Í.F. VIII, bls. 515–516).
4(76)
Makaskipti á Eiríksstöðum 1522 (Í.F. IX, bls. 72–74).
4(77)
Vitnisburður um landamerki Möðrudals 1532. Þar eru nefndar hálfar Herði-
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breiðstungur. Einnig er getið Skjöldólfsstaða (Í.F. IX, bls. 638–639).
Dómur um Brú 1544 (Í.F. XI, bls. 339–341).
Sala á Hjarðarhaga 1546/1547 (Í.F. XI, bls. 453–454).
Kirkja í Möðrudal. Graftarkirkja í Hofteigi. Kirknaskrá Páls Jónssonar 1200
(Í.F. XII, bls. 3).
4(81)
Brú, 20 hndr., Skjöldólfsstaðir og Hjarðarhagi fyrir 30 hndr. lögð í kaupmála 1551 (Í.F. XII, bls. 302–303).
4(82)
Gjörningur um máldaga og landamerki Möðrudals 1408. Lýst landamerkjum. Kjólsstaða getið (Í.F. XII, bls. 37–39).
4(83)
Máldagi Hofteigskirkju 1454/1622. Lýst landamerkjum Hofteigs og Arnórsstaða (Í.F. XII, bls. 44–45).
4(84)
Hauksstaðir nefndir í tíundarreikningi 1564 (Í.F. XIV, bls. 324).
4(85)
Uppgjöf á tilkalli til hálfra Skjöldólfsstaða 1568 (Í.F. XV, bls. 158–159).
4(86)
Máldagi Möðrudals 1570 og síðar. Kjólsstaðir nefndir (Í.F. XV, bls. 674–
675).
4(87)
Máldagi Hofteigs 1570 og síðar. Hvanná, Arnórsstaðir og Kjólsstaðir
nefndir (Í.F. XV, bls. 679–680).
4(88)
Kristsbúið að Fossvöllum nefnt í Gíslamáldögum 1570 og síðar (Í.F. XV,
bls. 707).
4(89)
Vitnisburður um landeign Reykjahlíðar við Mývatn 1506 (Í.F. VIII, bls. 95–
96).
4(90)
Dómur 1506 þar sem Reykjahlíð eru dæmd til fullar eignar öræfi öll fyrir
austan Mývatn (Í.F. VII, bls. 97–99).
4(91)
Samþykki og staðfesting 1506 á dómnum um Reykjahlíð næsta á undan (Í.F.
VIII, bls. 99–101).
4(97)
Vitnisburður um sölu á Bustarfelli 1532 (lýst landamerkjum) (Í.F. IX, bls.
608–609).
4(98)
Vitnisburður um sölu á Bustarfelli 1532 (lýst landamerkjum) (Í.F. X, bls.
66–67).
Landnáma (skjalaflokkur B.7.):
4(93)
Landnámabók. Íslensk fornrit I, bls. 392–294. (Merkt 1 a-b, nr. 4a).
4(78)
4(79)
4(80)

Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Ármótasels:
5
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
5(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Ármótasel, dags. 18.3.2005.
5(2)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006.
5(3)
Almenn umfjöllun í tilefni greinargerðar íslenska ríkisins vegna málsmeðferðar óbyggðanefndar á svæði 5.
5(4)
Ljósrit af korti sem sýnir staðsetningu veiddra hreindýra í landi Ármótasels
2003.
5(5)
Ljósrit af gervitunglamyndum sem á er merkt staðsetning felldra dýra í
a-j
Fljótsdalshreppi og Fljótsdalshéraði, ódags. en mótt. 24.6.2006. Myndirnar
taka til allra jarða í umboði Friðbjörns Garðarssonar hdl. í máli nr. 2/2005.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Brúar 1 og 2:
6
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
6(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Brú I, dags. 18.3.2005.
6(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Brú II, dags. 18.3.2005.
6(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Brú, dags. 31.3.2005.
6(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Brú (Sigurðarskáli), dags. 31.3.2005.
6(5)
Fasteignamatsvottorð fyrir Brú (geymsla), dags. 31.3.2005.
6(6)
Tilkynning um friðlýsingu fornminja í landi Brúar, dags. 18.12.1969.
6(7)
Ljósrit úr bréfabók Jökuldalshrepps 1889–1904.
6(8)
Byggðaleifar í Hrafnkelsdal og á Brúardölum, eftir Sveinbjörn Rafnsson,
Reykjavík, 1990. Umfjöllun um Netsel.
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6(9)
6(10)
a-c
6(11)
6(12)
6(13)
6(14)
6(15)
6(16)

Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Ljósrit af kortum sem sýnir staðsetningu veiddra hreindýra í landi Brúar
2003 og 2004.
Tilkynning Náttúruverndarráðs til Sigvarðar Péturssonar varðandi friðlýsingu Kringilsárrana, dags. 20.5.1975, ásamt frásögn Náttúruverndarráðs
um tilkynningu friðlýsingarinnar, dags. 10.6.1975.
Bréf Náttúruverndarnefndar N-Múlasýslu til Náttúruverndarráðs í Reykjavík
varðandi verndun Hvannalinda í Krepputungu, dags. 23.1.1970.
Bréf Veiðistjórnunarsviðs Umhverfisstofnunar til Friðbjörns Garðarssonar
hdl. Staðfesting á greiddum felligjöldum á ákveðnar jarðir eftir upplýsingum
skráðum á veiðileyfi án GPS punkta, dags. 21.6.2006.
Reglur til samþykktar um fjallgöngur í Fljótsdalshreppi, dags. 18.12.1864.
Landleigusamningur. Stefán og Sigvarður Halldórssynir leigja Völundi
Jóhannessyni 5 ha. úr landi Brúar í Grágæsadal, dags. 1.2.1997.
Lóðarleigusamningur. Stefán og Sigvarður Halldórssynir leigja Jóhanni
Stefánssyni 3 ha. lóð austan Þríhyrningsvatns á Brúaröræfum, dags.
15.10.1998.

Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Eiríksstaða:
7
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
7(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Eiríksstaði, dags. 18.3.2005.
7(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Eiríksstaði (2 síður), dags. 31.3.2005.
7(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Eiríksstaðakirkju, dags. 31.3.2005.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Fossvalla:
8
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
8(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Fossvelli I, dags. 18.3.2005.
8(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Fossvelli II, dags. 18.3.2005.
8(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Fossvelli I, dags. 31.3.2005.
8(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Fossvelli II, dags. 31.3.2005.
8(5)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Grunnavatns:
9
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
9(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Grunnavatn, dags. 18.3.2005.
9(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Grunnavatn, dags. 31.3.2005.
9(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
9(4)
Ljósrit af korti sem sýnir staðsetningu veiddra hreindýra í landi Grunnavatns
2003.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Hallgeirsstaða:
10
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
10(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hallgeirsstaði, dags. 18.3.2005.
10(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hallgeirsstaði (2 síður), dags. 31.3.2005.
10(3)
Greinargerð eigenda jarðarinnar Hallgeirsstaða, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig
skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni greinargerðar íslenska ríkisins.
10(4)
Greinargerð eigenda jarðarinnar Vörðubrúnar, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig
skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Heiðarsels:
11
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
11(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Heiðarsel, dags. 18.3.2005.
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11(2)
11(3)

Fasteignamatsvottorð fyrir Heiðarsel, dags. 31.3.2005.
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.

Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Hjarðarhaga og Hjarðargrundar:
12
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
12(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hjarðargrund, dags. 18.3.2005.
12(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hjarðarhaga, dags. 18.3.2005
12(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hjarðarhaga, dags. 31.3.2005.
12(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hjarðargrund, dags. 31.3.2005.
12(5)
Ljósrit úr Dóma- og þingbók 1842–1854, bls. 47–49.
12(6)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
12(7)
Ljósrit af korti sem sýnir staðsetningu veiddra hreindýra í landi Hjarðarhaga
árið 2003.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Hlíðarhúsa:
13
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
13(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hlíðarhús, dags. 30.3.2005.
13(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hlíðarhús, dags. 31.3.2005.
13(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Hrafnbjarga:
14
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
14(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hrafnabjörg I, dags. 18.3.2005.
14(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hrafnabjörg II, dags. 18.3.2005.
14(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hrafnabjörg III, dags. 18.3.2005.
14(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hrafnabjörg IV, dags. 18.3.2005.
14(5)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hrafnabjörg 1, dags. 31.3.2005.
14(6)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hrafnabjörg 2, dags. 31.3.2005.
14(7)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hrafnabjörg 3, dags. 31.3.2005.
14(8)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hrafnabjörg 4, dags. 31.3.2005.
14(9)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Möðrudals:
15
Kröfulýsing, dags. 7.4.2005.
15(1)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
15(2)
Afrit af embættisbréfum hreppstjóra í Jökuldals- og Hlíðarhreppi 1833–
1854, fjallar m.a. um nýbýlið Mel.
15(3)
Skipting dánarbús Stefáns Einarssonar, Möðrudal, dags. 5.10.1916.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Rangalóns:
16
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
16(1)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Rangalón af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, dags. 31.3.2005.
16(2)
Afsal Guðnýjar Torfadóttur fyrir hluta Rangalóns til Jóns Þórarinssonar,
dags. 11.6.1940.
16(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
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Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. og Bjarna G. Björgvinssyni hdl. vegna
Skjöldólfsstaða I–II, Gilsár og Háreksstaða:
17
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
17(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Skjöldólfsstaði 1, dags. 17.3.2005.
17(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Skjöldólfsstaði 2, dags. 30.3.2005.
17(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Háreksstaði, dags. 30.3.2005.
17(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Gilsá, dags. 30.3.2005.
17(5)
Fasteignamatsvottorð fyrir Skjöldólfsstaði 1 (tvær síður), dags. 31.3.2005.
17(6)
Fasteignamatsvottorð fyrir Skjöldólfsstaði 2, dags. 31.3.2005.
17(7)
Fasteignamatsvottorð fyrir Gilsá, dags. 31.3.2005.
17(8)
Fasteignamatsvottorð fyrir Háreksstaði, dags. 31.3.2005.
17(9)
Fasteignamatsvottorð fyrir Skjöldólfsstaði 1 (lóð), dags. 31.3.2005.
17(10) Fasteignamatsvottorð fyrir Skjöldólfsstaðaskóla, dags. 31.3.2005.
17(11) Landskiptagerð Skjöldólfsstaða, dags. 15.6.2001, ásamt fylgigögnum.
17(12) Úrskurður matsnefndar eignarnámsbóta, dags. 17.11.1998.
17(13) Endurrit úr þingbók Héraðsdóms Austurlands, mál nr. S 495/1997 tekið
fyrir. Dómþing háð 7.1.1998.
17(14) Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
17(15) Ljósrit af kortum sem sýnir staðsetningu veiddra hreindýra í landi Háreksstaða 2003 og 2004.
17(16) Kvittun vegna greiðslu fyrir efnistöku á Háreksstöðum.
17(17) Bréfaskriftir milli Bjarna G. Björgvinssonar og Vegagerðar ríkisins varðandi
greiðslu fyrir efnistöku á Háreksstöðum.
17(18) Hlutakort 1/3, dags. 14.6.2006, með teikningu Páls Pálssonar frá Aðalbóli af
fyrrum landamerkjum Skjöldólfsstaðar og Brúar, ásamt vinnukorti Páls með
áteiknuðum landamerkjum jarða, ódags.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Sleðbrjótssels:
18
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
18(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Sleðbrjótssel, dags. 4.4.2005.
18(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Sleðbrjótssel, dags. 31.3.2005.
18(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Sleðbrjótssel (spilda), dags. 31.3.2005.
18(4)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
18(5)
Þinglýsingarvottorð fyrir Sleðbrjótssel, dags. 11.7.2006.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Sleðbrjóts og Breiðumarkar:
19
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
19(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Sleðbrjót 1, dags. 18.3.2005.
19(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Sleðbrjót 2, dags. 18.3.2005.
19(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Breiðumörk, dags. 17.3.2005.
19(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Sleðbrjót 1, dags. 31.3.2005.
19(5)
Fasteignamatsvottorð fyrir Sleðbrjót 2, dags. 31.3.2005.
19(6)
Fasteignamatsvottorð fyrir Breiðumörk 1, dags. 31.3.2005.
19(7)
Fasteignamatsvottorð fyrir Breiðumörk 2, dags. 31.3.2005.
19(8)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Surtsstaða:
20
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
20(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Surtsstaði, dags. 18.3.2005.
20(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Surtsstaði, dags. 31.3.2005.
20(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
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Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Sænautasels:
21
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
21(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Sænautasel, dags. 18.3.2005.
21(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Sænautasel, dags. 31.3.2005.
21(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Veturhúsa:
22
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
22(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Veturhús, dags. 18.3.2005.
22(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Veturhús, dags. 31.3.2005.
22(3)
Afsal Hjálmars Vilhjálmssonar f.h. dómsmálaráðuneytisins til Kjartans
Ólafssonar fyrir Veturhús, dags. 29.7.1942.
22(4)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
22(5)
Kaupsamningur um 1/3 hluta Veturhúsa, dags. 14.5.1999.
22(6)
Frávísun kaupsamnings um Veturhús frá þinglýsingu, sýslumaðurinn á
Seyðisfirði, dags. 5.1.2006.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Víðirhóla:
23
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
23(1)
Fasteignamatsvottorð fyrir Víðirhóla, dags. 4.4.2005.
23(2)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðjóni Erni Friðjónssyni hrl., Kristni Bjarnasyni hrl. og
Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Laugavalla:
24
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
24(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Laugavelli, dags. 4.4.2005.
24(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Laugavelli, dags. 31.3.2005.
24(3)
Byggingarbréf fyrir jörðina Laugavelli, dags. 1.12.1903.
24(4)
Ljósrit úr Bréfabók Jökuldalshrepps 1889–1904.
24(5)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(3), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
24(6)
Samkomulag. Eigendur Laugavalla heimila Landsvirkjun að stunda rannsóknir í landi Laugavalla til undirbúnings virkjana á Austurlandi, dags.
5.7.2000.
24(7)
Samkomulag. Eigendur Laugavalla heimila Landsvirkjun notkun á landi
Laugavalla í þágu framkvæmda vegna Kárahnjúkavirkjunar, dags.
21.10.2002.
24(8)
Bréf iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis til Gunnhildar Þ. Hjarðar varðandi ósk
Landsvirkjunar um heimild til að taka eignarnámi hluta jarðarinnar Laugavalla, dags. 11.5.2006.
24(9)
Greinargerð og yfirlit vegna málskostnaðarkrafna vegna Laugavalla, ódags.
en mótt. 23.6.2006.
24(10) Laugavallaland. Nánari greinargerð um efnistökur og stíflur. Dags. í
desember 2004.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Reykjahlíðar:
25
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
25(1)
Uppdráttur af merkjum fyrir Krepputungu.
25(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Reykjahlíð 1, dags. 19.1.2004.
25(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Reykjahlíð 3, dags. 19.1.2004.
25(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Reykjahlíð 4, dags. 19.1.2004.
25(5)
Þinglýsingarvottorð fyrir Reynihlíð, dags. 19.1.2004.
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25(6)
25(7)
25(8)
25(9)
25(10)
25(11)
25(12)
25(13)
25(14)
25(15)

Þinglýsingarvottorð fyrir Víðihlíð, dags. 19.1.2004.
Þinglýsingarvottorð fyrir Reykjahlíð 2, dags. 19.1.2004.
Þinglýsingarvottorð fyrir Bjarg, dags. 19.1.2004.
Útprentun af færslum fyrir jörðina Reykjahlíð aðveitust. af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, ódags.
Útprentun af færslum fyrir jörðina Reykjahlíð 1 af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, ódags.
Útprentun af færslum fyrir jörðina Reykjahlíð 2 af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, ódags.
Útprentun af færslum fyrir jörðina Reykjahlíð 2 (lóð) af heimasíðu
Fasteignamats ríkisins, ódags.
Útprentun af færslum fyrir jörðina Reykjahlíð 3 af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, ódags.
Útprentun af færslum fyrir jörðina Reykjahlíð 4 af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, ódags.
Ljósrit af afréttarskrá Skútustaðahrepps, dags. 13.3.1978.

Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. vegna Hofteigs:
26
Kröfulýsing ásamt skjalaskrá, dags. 8.4.2005.
26(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hofteig, dags. 6.12.2005.
26(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hofteig, dags. 30.3.2005.
Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. vegna Möðrudals:
27
Kröfulýsing ásamt skjalaskrá, dags. 8.4.2005.
27(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Möðrudal, dags. 6.12.2005.
27(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Möðrudal, dags. 30.3.2005.
Lagt fram af Óskari Sigurðssyni hdl. vegna Víðihóla:
28
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
28(1)
Fasteignamatsvottorð fyrir Víðihóla, dags. 4.4.2005.
28(2)
Greinargerð, dags. 8.3.2006.
Lagt fram af málsaðilum:
29
a
Yfirlitskort. Mál nr. 2/2005. Kröfulínur allra málsaðila, dags. 14.6.2006.
b
Hlutakort 1/3, dags. 14.6.2006.
c
Hlutakort 2/3, dags. 14.6.2006.
d
Hlutakort 3/3, dags. 14.6.2006.
Lagt fram af óbyggðanefnd:
30
30(1)
Fundargerð 1. fyrirtöku, dags. 17.8.2005.
30(2)
Fundargerð 2. fyrirtöku, dags. 20.12.2005.
30(3)
Fundargerð 3. fyrirtöku, dags. 9.3.2006.
30(4)
Fundargerð aðalmeðferðar, dags. 21.6.2006.
30(5)
Fundargerð endurupptöku, dags. 17.8.2006.
31
Greinargerð Hjörleifs Guttormssonar náttúrufr. um staðhætti og gróðurfar,
dags. 16.5.2006.
32
Greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands um sögu jarða og annarra landsvæða,
dags. 26.7.2006.
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Hliðsjónargögn
Lagt fram til hliðsjónar af Andra Árnasyni hrl. f.h. fjármálaráðherra:
Ónr. Dómur Hæstaréttar 1997, bls. 2792, um jörðina Laugarvelli í Jökuldalshreppi.
Ónr. Dómur Hæstaréttar 21.1.1998, mál nr. 171/1998, varðandi Gilsá í Jökuldalshreppi.
Ónr. Göngur og réttir eftir Braga Sigurjónsson, 5. bindi, bls. 312–366.
Ónr. Austurland. Safn Austfirzkra fræða I, II og V, Ritstjórar: Halldór Stefánsson og
Þorsteinn M. Jónsson, Akureyri, 1947-1970. I. bindi, síður:149–163, 166–171, 182–
229, 236–259, II bindi, síður: 36–45 og V bindi, bls. 328–329.
Ónr. Múlaþing, 5(1970), bls. 172–188.
Ónr. Múlasýslur. Sýslu- og sóknalýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 1839-1844,
Reykjavík, 2000. Hofteigssókn 1874 (bls. 96–99).
Ónr. Múlasýslur. Sýslu- og sóknarlýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 1839–1844,
Reykjavík, 1994. Möðrudalssókn 1839–1844 (bls. 225–229).
Ónr. Þorvaldur Thoroddsen: Lýsing Íslands, Reykjavík, 1919, bls.194–195.
Ónr. Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, Egilsstaðir, 1974, bls. 240–245, 249, 251–257, 259–
273, 275–286, 313, 190–209, 211–212, 214–225, 227–228, 230–231 og 234–235.
Ónr. Landnámabók bls. 294–295. Nánari skýringar Ólafs Sigurgeirssonar hrl. vantar á þessu
skjali.
Ónr. Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar um ferðir þeirra árin 1752–1757
II, Reykjavík, 1981, bls. 83, 114 og 116–117.
Ónr. Yfirlit málflutningsræðu, dags. 23.6.2006.
Lagt fram til hliðsjónar af óbyggðanefnd:
Ónr. Ólafur Ólafsson Olavius: Ferðabók. Landshagir í norðvestur-, norður- og
norðaustursýslum Íslands 1775-1777 II, Reykjavík, 1964-1965, bls. 137–141. Skrá um
eyðibýli í Norður-Múlasýslu (Merkt B 11.2.a-g).
Ónr. Halldór Stefánsson: „Jökuldalsheiðin og byggðin þar“, Austurland: Safn austfirzkra
fræða I, bls. 145–274. (Merkt B 11.3).
Ónr. Halldór Stefánsson: „Landnám í Austfirðingafjórðungi. III. Einstök landnám“,
Austurland: Safn austfirzkra fræða II, bls. 25–43, 54–59. (Merkt B.11.4).
Ónr. Skýrslur um Hofteigs- og Kirkjubæjarbrauð 1854. (Merkt B. 11. 2 a-g, nr. 4a/3).
Ónr. Sveinbjörn Rafnsson: Byggðaleifar í Hrafnkelsdal og á Brúardölum, Reykjavík, 1990,
bls. 75–92 og 109–111. (Merkt B. 11.3, nr. 4a).
Ónr. Lyfrd. og Hrd. (1802–1873) VIII. b. 1857–1863, bls. 13–14, 94–98, 404–406. Háreksstaðamál. (Merkt B. 3.1. a-h, nr. 4a).
Ónr. Lyfrd. og Hrd. (1802–1873) IX. b. 1863–1867, bls. 65–71, 396–397. Háreksstaðamál.
(Merkt B.3.2 a-f, nr. 4a).
Ónr. Lyfrd. og Hrd. (1890–1894) IV. b., bls. 210–211. Möðrudalur og Arnórsstaðir 1891,
frávísun. (Merkt B.3.3 a-b, nr. 4a).
Ónr. Skýrslur í máli 2/2005 hjá óbyggðanefnd (10 blaðsíður, skrifaðar upp eftir hljóðupptöku).
Ónr. Bréf sýslumanns Norður-Múlasýslu um afréttarskrár, dags. 27.1.1986.
Lagt fram til hliðsjónar af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Reykjahlíðar:
Ónr. Jóhann Skaptason: „Sýslumörk Þingeyjarsýslu“, Árbók Þingeyinga 1965 bls. 66–71.
Lagt fram til hliðsjónar af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Brúar:
Ónr. Manntal á Íslandi 1816 I, Prentað að tilhlutan Ættfræðifélagsins með styrk úr
ríkissjóði, Akureyri, 1947.
Ónr. Heimir Þór Gíslason: „Um fjallagrös“, Glettingur tímarit um austfirsk málefni,
1(2005), bls. 15-18.
Ónr. Tíðindi um stjórnamálefni Íslands I, 1854–63, bls. 702–703. Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um jarðarafgjöld af
nýbýlinu Brattagerði.

465

466
Ónr.
Ónr.

Yfirlit málflutningsræðu, ódags. en mótt. 24.6.2006.
Múlasýslur. Sýslu- og sóknarlýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 1839–1874,
Reykjavík, 2000. Hofteigssókn 1840, bls. 66–67 og 96–97.

Lagt fram til hliðsjónar af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna jarða í máli nr. 2/2005:
Ónr. Forn jarðamörk í Jökuldal og Fljótsdal. Uppdráttur gerður af Páli Pálssyni á Aðalbóli,
ódags.
Skjöl lögð fram til upplýsingar fyrir lögmenn um rannsókn óbyggðanefndar
Ónr. Yfirlit yfir frumgögn sem könnuð eru vegna rannsóknarskyldu óbyggðanefndar, sbr. 5.
mgr. 10. gr. þjóðll. nr. 58/1998, sbr. lög nr. 65/2000.
Ónr. Listi ÞÍ yfir þær jarðir á svæði 5 sem leitað er heimilda um. Dags. 28.2.2005–1.3.2005.
Breytt 4.4.2005.
Ónr. Listi óbn yfir jarðir (og eyðibýli) á svæði 5 sem kröfulína íslenska ríkisins liggur um
og/eða með fram, dags.20.3.2005.
Ónr. Efnisyfirlit landamerkjabókar Norður-Múlasýslu A, 1883–1951.
Ónr. Efnisyfirlit landamerkjabókar Norður-Múlasýslu B, 1921–1979.
Ónr. Efnisyfirlit landamerkjabókar Þingeyjarsýslu A, 1883–1888.
Ónr. Efnisyfirlit landamerkjabókar Þingeyjarsýslu B-E, (B 1888–1890, C 1890–1901,
E1901–1936).
Ónr. Efnisyfirlit Björns Teitssonar o.fl. („Heimildaskráning jarða“), fyrir Múlasýslur.
Ónr. Afrit af erindi óbyggðanefndar, dags. 6.9.2005. Beiðni um gögn úr Afsals- og veðmálabókum sem eru í vörslu sýslumannsins á Seyðisfirði.
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1.

ÚRLAUSNAREFNI, SKIPAN OG AÐILD

Þriðjudaginn 29. maí 2007 er tekið fyrir mál nr. 3/2005, Vopnafjarðarhreppur, og í því
kveðinn upp svohljóðandi
ÚRSKURÐUR
Úrskurð þennan kveða upp Kristján Torfason, formaður óbyggðanefndar, og
nefndarmennirnir Karl Axelsson og Sif Guðjónsdóttir.
Aðilar málsins eru: 1
Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins vegna þjóðlendna.
(Andri Árnason hrl.)
Jónína Hannesdóttir og fleiri vegna Böðvarsdals.
Björn Sæmundsson vegna Egilsstaða.
Rósa Jónsdóttir og fleiri vegna Eyvindarstaða.
Sunnudalur ehf. og fleiri vegna Gnýsstaða.
Einar Helgason og Gísli Helgason vegna Hrappsstaða I–II.
Helgi Sigurðsson og Margrét Sigtryggsdóttir vegna Háteigs.
Karl Steingrímsson vegna Hróaldsstaða I.
Sigmundur Steingrímsson og Auður Jónsdóttir vegna Hróaldsstaða II.
Trausti Gunnsteinsson vegna Rauðhóla.
Félagsbúið Refsstað ehf. vegna Refsstaðar I og III.
Þórður Pálsson og Ágústa Þorkelsdóttir vegna Refsstaðar II.
Pétur Ingólfsson og Jón Ingólfsson vegna Skjaldþingsstaða.
Jóhann B. Marvinsson og fleiri vegna Svínabakka.
Gauti Halldórsson og Halldóra Andrésdóttir vegna Engihlíðar.
Ólafur Leifsson og Guðmundur Leifsson vegna Vindfells.
(Friðbjörn Garðarsson hdl.)
Katrín Gústafsdóttir og fleiri vegna Áslaugarstaða.
Bragi Vagnsson og Elín Metúsalemsdóttir vegna Brunahvamms, Fögru-Kinnar
og Gestreiðarstaða (Bustarfells).
Steingerður Gunnarsdóttir og fleiri vegna Hamars, Mælifells og Selsárvalla.
Hámundarstaðir ehf. og Guðni J. Stefánsson vegna Hámundarstaða.
Prestsetrasjóður vegna Steinvarartungu og Mels.
Veiðiklúbburinn Strengur vegna Hvammsgerðis.
Björn Sigmarsson vegna Krossavíkur I.
Karen Björnsdóttir og fleiri vegna Krossavíkur II.
Guðmundur Gústafsson og fleiri vegna Leifsstaða.
1
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Katrín Gústafsdóttir og fleiri vegna Þorvaldsstaða.
Vopnafjarðarhreppur vegna Arnarvatns, Þorbrandsstaðatungna
(Þorbrandsstaða I og II) og Vopnafjarðarafréttar.
(Ólafur Björnsson hrl.)

2.

MÁLSMEÐFERÐ

2.1. Hlutverk óbyggðanefndar
Hinn 1. júlí 1998 tóku gildi lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda,
þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, sbr. einnig lög um breytingar á þeim, nr. 65/2000,
7/2005 og 19/2006. Lögin kveða á um að starfa skuli óbyggðanefnd sem hafi með
höndum eftirfarandi hlutverk, skv. 7. gr.:
a) Að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk
þeirra og eignarlanda.
b) Að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur.
c) Að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.
Af ákvæði 7. gr. leiðir að gildistaka þjóðlendulaga, nr. 58/1998, og úrskurðir
óbyggðanefndar, fela ekki í sér afstöðu til réttinda einstakra aðila yfir eignarlandi eða
hver séu mörk milli eignarlanda og leiða ekki til neinna breytinga þar á.
2.2. Norðausturland tekið til umfjöllunar
Með bréfi, dagsettu 1. mars 2004, tilkynnti óbyggðanefnd fjármálaráðherra þá
ákvörðun sína að taka til umfjöllunar tiltekið landsvæði á Norðausturlandi, sbr. 8., 11.
og 1. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Landsvæði þetta, hið fimmta í röðinni hjá óbyggðanefnd, var að vestanverðu
afmarkað af meginfarvegi Jökulsár á Fjöllum, allt frá Jökulsárósi í Öxarfirði og að
aðalupptökum árinnar í Dyngjujökli. Þaðan er jaðri Dyngjujökuls fylgt þar til komið
er vestur undir Kverkfjöll í Hveradal og þaðan er dregin lína áfram í suður, til skurðar
við línu þá á Vatnajökli sem afmarkar svæðið til suðurs.
Hér ber þess að geta að framangreindum vesturmörkum var síðar breytt að því
leyti að svokölluð Krepputunga, austan Jökulsár á Fjöllum og vestan Kreppuár, var
skilin undan svæðinu, sbr. 8. gr. laga nr. 58/1998. 2
Að austan afmarkast svæðið af farvegi Lagarfljóts, allt frá ósum þess á
Héraðssandi þangað sem Gilsá rennur í það. Síðan fylgja mörk svæðisins Gilsá og
austurmörkum Fljótsdalshrepps við Austur-Hérað, Djúpavogshrepp og Sveitarfélagið
Hornafjörð.

2
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Framangreind afmörkun til austurs endar í Geldingafelli. Þaðan er dregin lína
til suðvesturs inn á Vatnajökul, yfir hnjúk í 1438 m hæð og áfram í Grendil, þaðan í
nafnlausan hnjúk skammt sunnan Grendils, áfram yfir Goðahnjúka og í miðja
Breiðabungu og loks í stefnu á Svíahnjúk eystri til skurðar við framangreind
vesturmörk. Afmörkun á Vatnajökli byggir á markalínum þeim sem samvinnunefnd
um svæðisskipulag miðhálendis Íslands hefur notað við vinnu sína.
Að norðan afmarkast svæðið af hafi.
Fjármálaráðherra var veittur frestur til 1. ágúst 2004 til að lýsa kröfum um
þjóðlendur á þessu svæði, væri um slíkar kröfur að ræða. Sýslumönnum og
fyrirsvarsmönnum viðkomandi sveitarfélaga, þ.e. Öxarfjarðarhrepps, Raufarhafnarhrepps, Svalbarðshrepps, Þórshafnarhrepps, Skeggjastaðahrepps, Vopnafjarðarhrepps, Norður-Héraðs, Fellahrepps og Fljótsdalshrepps var tilkynnt um ákvörðun
óbyggðanefndar og gerð grein fyrir framhaldinu.
Kröfulýsingarfrestur fjármálaráðherra var fyrst framlengdur til 15. október
2004 og síðar til 12. nóvember sama árs og með því orðið við rökstuddri beiðni
ráðuneytisins.
2.3. Lýstar kröfur og kynning
Kröfulýsingar fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins um þjóðlendur á
Norðausturlandi bárust 11. nóvember 2004. Óbyggðanefnd birti tilkynningu um
málsmeðferð á framangreindu svæði og útdrátt úr kröfum ríkisins, ásamt uppdrætti, í
Lögbirtingablaðinu 28. desember 2004, Fréttablaðinu 7. janúar 2005 og
Morgunblaðinu 9. janúar, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998. Skorað var á þá sem
teldu til eignarréttinda á því landsvæði sem félli innan kröfusvæðis ríkisins að lýsa
kröfum sínum fyrir óbyggðanefnd í síðasta lagi 31. mars 2005. Þá kom fram að
yfirlýsingu um kröfugerð og málsmeðferð yrði þinglýst á þær fasteignir á svæðinu
sem skráðar væru í þinglýsingabók og málið varðaði, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr.
58/1998.
Kröfur fjármálaráðherra voru gerðar aðgengilegar almenningi á skrifstofum
sýslumanna á Seyðisfirði og á Húsavík, auk sveitarfélaga á kröfusvæðum og
heimasíðu óbyggðanefndar. Þá var málið kynnt í fjölmiðlum.
Frestur annarra til að lýsa kröfum á kröfusvæði ríkisins var framlengdur
lítillega í þeim tilvikum að leitað var eftir slíku með rökstuddum hætti og bárust
síðustu kröfulýsingar í maí 2005.
Gefið var út yfirlit yfir allar lýstar kröfur og þær færðar inn á uppdrátt.
Lögboðin kynning fór fram með því að yfirlit og uppdráttur lágu frammi á skrifstofum
sýslumanna á Seyðisfirði og á Húsavík, frá 25. maí til og með 30. júní 2005, sbr. 12.
gr. laga nr. 58/1998. Athugasemdafrestur var til 11. júlí 2005. Framangreind
kynningargögn voru jafnframt aðgengileg á skrifstofum viðkomandi sveitarfélaga,
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skrifstofu óbyggðanefndar og heimasíðu óbyggðanefndar. Vakin var athygli á
kynningunni í fjölmiðlum. Engar athugasemdir bárust fyrir lok athugasemdafrests.
Fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins lagði fram kröfulýsingar um
þjóðlendur á svæðinu í sex hlutum og níu kröfulýsingar vegna jarðeigna ríkisins. Á
móti barst 101 kröfulýsing ýmissa aðila, sem sumar sköruðust eða náðu til fleiri en
eins landsvæðis.
2.4. Mál nr. 3/2005, Vopnafjarðarhreppur
Í júlí 2005 var lögmönnum aðila tilkynnt að óbyggðanefnd hefði ákveðið að skipta
þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins niður í fimm mál, þ.e. mál nr. 1/2005, Fljótsdal
og Jökuldal, austan Jökulsár á Jökuldal; mál nr. 2/2005, Jökuldal norðan og vestan
Jökulsár á Jökuldal ásamt Jökulsárhlíð; mál nr. 3/2005, Vopnafjarðarhrepp; mál nr.
4/2005, Svalbarðshrepp, Þórshafnarhrepp og Skeggjastaðahrepp og mál nr. 5/2005,
Öxarfjarðarhrepp.
Mál nr. 3/2005 var fyrst tekið fyrir á fundi óbyggðanefndar og forsvarsmanna
málsaðila 17. ágúst 2005. Gerð var grein fyrir því að óbyggðanefnd skipuðu í málinu
þau Kristján Torfason formaður, Karl Axelsson og Ragnheiður Bragadóttir. Gefið var
færi á athugasemdum en engar slíkar komu fram. Lögð voru fram skjöl málsins ásamt
skjalaskrá og upplýst um ýmis atriði varðandi gagnaöflun nefndarinnar. Skorað var á
lögmenn að fara yfir umrædd atriði af sinni hálfu og gera hið fyrsta athugasemdir ef
þeir teldu ástæðu til. Þá var athygli vakin á þinglýsingu athugasemdar um
yfirstandandi þjóðlendumál á jarðir á ágreiningssvæði, skv. 2. mgr. 10. gr. laga nr.
58/1998, og óskað eftir að lögmenn gerðu umbjóðendum sínum grein fyrir þessu.
Einnig var óskað eftir því að lögmenn skiluðu umboðum hið fyrsta og gerð grein fyrir
mikilvægi þess að lögmenn og óbyggðanefnd ynnu saman að því að þeir sem
hagsmuna ættu að gæta gerðust aðilar að málinu. Enn fremur var sérstaklega vakin
athygli á ákvæði 17. gr. þjóðlendulaga um samnýtingu á sérfræðiaðstoð o.fl. Þá var
því beint til lögmanna að kanna hvort ljúka mætti málinu að einhverju eða öllu leyti
með sátt, sbr. 15. gr. þjóðlendulaga. Jafnframt kom fram að í lok september væri
fyrirhugað að skoða vettvang en þess ber að geta að sú ferð var síðar felld niður vegna
óhagstæðs veðurs.
Við aðra fyrirtöku málsins, 20. desember 2005, var lögð fram greinargerð af
hálfu íslenska ríkisins og fleiri gögn. Við sama tækifæri var öðrum málsaðilum veittur
frestur til 1. mars 2006 til skila á greinargerðum.
Við þriðju fyrirtöku málsins, 9. mars 2006, voru lagðar fram greinargerðir
vegna fjölda jarða. Við þetta tækifæri voru einnig lögð fram frekari gögn og leitast við
að upplýsa málið að öðru leyti.
Aðalmeðferð fór fram dagana 25., 26. og 27. júní 2006. Við upphaf hennar
kom fram að Sif Guðjónsdóttir hefði tekið sæti Ragnheiðar Bragadóttur í málinu.
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Þessi breytta skipan óbyggðanefndar hafði verið kynnt lögmönnum fyrir aðalmeðferð
og engar athugasemdir verið gerðar af því tilefni.
Vettvangsferð fór fram sunnudaginn 25. júní og mánudaginn 26. júní voru
teknar skýrslur, sjá nánar í köflum 4.3. og 4.4. Þriðjudaginn 26. júní fór síðan fram
munnlegur málflutningur í fundarsal Hótels Héraðs, Egilsstöðum. Við það tækifæri
kom m.a. fram að lögmenn teldu ekki sáttagrundvöll í málinu, sbr. 1. mgr. 15. gr.
þjóðlendulaga, nr. 58/1998. Var málið tekið til úrskurðar að málflutningi loknum.
Loks var málið endurupptekið 17. ágúst 2006 og lögð fram ný gögn. Þau
höfðu áður verið kynnt lögmönnum og tækifæri gefið til athugasemda. Engar
athugasemdir komu fram. Var málið síðan tekið til úrskurðar að nýju.
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3.

KRÖFUGERÐ 3

3.1. Kröfur íslenska ríkisins
Af hálfu fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins eru gerðar þær endanlegu
aðalkröfur að eftirfarandi lína verði úrskurðuð þjóðlendumörk í Vopnafirði: ,,Fyrsti
punktur í kröfulínu er í Hágangnaurð í landamerkjapunkti Hámundarstaða (1), þaðan
er dregin lína í Þverfell (2), þaðan í punkt (3) þar sem ytri Almenningsá rennur úr
Almenningsvötnum, þaðan eftir brúnum í Almenningsá fremri (4), þar sem 500 m
hæðarlína sker ána. Síðan er farið niður eftir ánni allt til þess að hún rennur í Selá (5).
Haldið er upp Selá meðfram Mælifelli og Búastaðatungum á aðra hlið og landi
Hauksstaða á hina hlið allt þar til kemur að hornmarki Hauksstaða og Arnarvatns (6).
Draga svo línu milli Hauksstaðalands og Arnarvatnslands allt að Skeljungsá (7).
Fylgja svo landamerkjum Brunahvamms allt að Hölkná (8) og eftir Hölkná þar til áin
fellur í Hofsá (9). Svo er kröfulínan dregin eftir farvegi Hofsár niður meðfram
Steinvarartungu og allt þar til Tunguá fellur í Hofsá (10), svo er farið upp Tunguá allt
þar til Pyttá rennur í hana (11). Eftir þetta liggur kröfulínan meðfram farvegi Pyttár
allt til upptaka (12), þá er farið norður eftir eystri landamerkjalínu Hraunfells og
Þórðará fylgt að ármótum við Sunnudalsá (14), síðan beint yfir Smjörvatnsheiði í
Beinavörðu (15). Frá Beinavörðu er dregin lína í upptök Þverár (16), en það er
punktur á na. mörkum Hrappsstaða. Frá þessum stað er dregin bein lína í 1041 m
hæðarpunkt í Refsstaðafjalli (17), þaðan í 1008 m hæðarpunkt (18) norðan
Lambadalsskarðs, svo meðfram brúnum Krossavíkurfjalla í 593 m hæðarpunkt (19) í
Selfjalli nyrst í Krossavíkurfjöllum og endað á sveitarfélagamörkum í Frökkufjalli
(20).“
Íslenska ríkið gerir þá varakröfu, fari svo að óbyggðanefnd fallist ekki á að
Búastaðatungur og Mælifell liggi innan þjóðlendumarka, ,,að ekki skuli draga línu um
þjóðlendumörk lengra til landsins, en sem nemur Búastaðatungunum sjálfum og ekki
lengra en umhverfis Mælifell“.
3.2. Kröfur Hámundarstaða
Hámundarstaða

ehf.

og

Guðna

J.

Stefánssonar

vegna

Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstir eigendur jarðanna hafi beinan
eignarrétt að öllu landi þeirra og að viðurkennt verði að landamerki séu þessi: [...]
þaðan beint í Há-Skálafell (punktur 4), þaðan í Gæsagilsá (5) og þaðan í Hágangsurð
(6), að sunnan ræður Selá að Borgarlæk (11), hann síðan í svonefndan Efsta-mel (10),
3

Sjá einnig fylgiskjöl nr. I (kort) og II (aðilaskrá). Upphaflega var kröfum einnig lýst vegna jarðanna
Hauksstaða, Einarsstaða og Hraunfells. Breytingar á kröfulínu ríkisins við meðferð málsins hafa hins
vegar leitt til þess að þær falla nú utan þjóðlendukröfusvæðis. Þá var lýst kröfu vegna Syðri-Víkur sem
liggur að þjóðlendukröfusvæði ríkisins en ekki er deilt um eignarréttarlega stöðu þess lands.
Framangreindar jarðir koma því ekki til umfjöllunar í úrskurði þessum nema að því er varðar ákvörðun
málskostnaðar.
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þaðan beint í stein tvíklofinn á Miðöxl (9), þaðan sömu stefnu um vötn (7–8) í
Hágangsröð (6).
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Gerð er sú varakrafa að miðað skuli við vatnaskil á svæðinu en málflutningur
ríkisins verði ekki skilinn öðruvísi en ekki hafi verið ætlunin að gera kröfu inn á land
jarðarinnar.
Loks er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.3. Kröfur Veiðiklúbbsins Strengs vegna Hvammsgerðis
Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstur eigandi Hvammsgerðis hafi beinan
eignarrétt að öllu landi jarðarinnar og heildarlandamerki hennar séu þessi:
„Að austan ræður Selá; að sunnan og vestan milli Hvammsgerðis og
Hróaldsstaða ræður Hvammsá alla leið vestur í Hvammsárvatn. Að utan og norðan
milli Hvammsgerðis og Hámundarstaða er Borgarlækur og úr honum í vörðu á
svokölluðum Efsta-mel þaðan bein stefna í stóran stein tví-klofin á Miðöxl, þaðan
aftur bein lína í ytri Hágangsröð.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Gerð er sú varakrafa að miðað skuli við vatnaskil á svæðinu en málflutningur
ríkisins verði ekki skilinn öðruvísi en ekki hafi verið ætlunin að gera kröfu inn á land
jarðarinnar.
Loks er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.4. Kröfur Karls Steingrímssonar og fleiri vegna Hróaldsstaða I og II
Aðalkrafa er að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt á landi Hróaldsstaða
innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðu landamerkjabréfi, þ.e. allt land innan
eftirtalinna merkja: ,,Að sunnan Skarðsárós í Selá (punktur 1) þaðan í krókinn á
Skarðsá (2) þaðan í Stóruvörðu (3) þaðan í Upsarenda (4) þaðan bein stefna í
vatnaskil. Að norðan frá vatnaskilum í Hvammsárvatn (5) síðan ræður Hvammsá í ós
við Selá (6). Að ofan ráða vatnaskil en Selá að neðan.“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum.
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Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.5. Kröfur Katrínar Gústafsdóttur og fleiri vegna Áslaugarstaða
Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstir eigendur Áslaugarstaða hafi beinan
eignarrétt að öllu landi jarðarinnar og að viðurkennt verði að heildarlandamerki
hennar séu „frá vörðu í há Upsabrún (punktur 4). Að utan Skarðsá (9) upp í
Skarðsárkrók (8), þaðan beint í stóra vörðu og stefnu á Upsarhorn (7), að norðan sem
vötnum hallar (5 og 6).“ Vesturmerki Áslaugarstaða liggi eftir línu sem dregin er í
beina stefnu frá Hvammsárvatni í Syðri-Hágang.
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Gerð er sú varakrafa að miðað skuli við vatnaskil á svæðinu (dregin lína úr
Hvammsárvatni/punkti B í Syðri-Hágang/punkt B2) en málflutningur ríkisins verði
ekki skilinn öðruvísi en ekki hafi verið ætlunin að gera kröfu inn á land jarðarinnar.
Loks er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.6. Kröfur Guðmundar Gústafssonar og fleiri vegna Leifsstaða
Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstir eigendur Leifsstaða hafi beinan
eignarrétt að öllu landi jarðarinnar og að viðurkennt verði að heildarlandamerki
hennar séu þessi:
„Að framan: Almenningsá ytri ræður að upptökum (punktar 1–2). Að norðan:
Fremri Hágangur (3), að utan úr Hágang í Þverfells horn fremra (4), þaðan bein lína í
vörðu á Upsabrún (5), þaðan bein lína í vestur horn á Hnaus, þaðan í Sauðahóla (6).“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Gerð er sú varakrafa að miðað skuli við vatnaskil á svæðinu (dregin lína úr
Syðri-Hágangi/punkti B2 í upptök Almenningsár/Ytri-Almenningsvötn/punkt C) en
málflutningur ríkisins verði ekki skilinn öðruvísi en ekki hafi verið ætlunin að gera
kröfu inn á land jarðarinnar.
Loks er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.7. Kröfur Katrínar Gústafsdóttur og fleiri vegna Þorvaldsstaða
Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstir eigendur Þorvaldsstaða hafi beinan
eignarrétt að öllu landi jarðarinnar og að viðurkennt verði að heildarlandamerki
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hennar séu þessi: ,,Að utan ytri Almenningsá ræður frá Selá að upptökum hennar, þá
Kistufellslækur í Miðfjarðará. Að norðan ræður Miðfjarðará í Miðlæk, þar næst að
vestan Miðlækur á Einstökutorfu, þaðan yfir Kistufell beina stefnu á Merkistein á
Urðarups.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Gerð er sú varakrafa að miðað skuli við línu sem dregin er úr upptökum
Almenningsár/Ytri-Almenningsvötnum/punkti C í Kistufell/punkt D.
Loks er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.8. Kröfur Steingerðar Gunnarsdóttur og fleiri vegna Hamars
Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstir eigendur jarðarinnar hafi beinan
eignarrétt að öllu landi jarðarinnar og að viðurkennt verði að heildarlandamerki
hennar séu þessi: Að austan liggur Selá (punktur 2). Að innan eða vestan liggur Þverá
(2), sem kölluð er Almenningsá Innri og ræður hún upp á Upsabrún (3), þaðan bein
stefna í Miðfjarðará (4). Að norðan ræður Miðfjarðará (4–5). Að utan eða austan er
svokölluð Merkigróf (1), er liggur frá Selá upp í Urðarufs (8), síðan í einstaka torfu
(6) sem er norðan við Kistufell (7) og niður með Miðlæk í Miðfjarðará (5).
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Gerð er sú varakrafa að miðað skuli við línu sem dregin er á milli punkta D og
E á Kistufelli.
Loks er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.9. Kröfur Steingerðar Gunnarsdóttur og fleiri vegna Mælifells
Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstir eigendur jarðarinnar hafi beinan
eignarrétt að öllu landi jarðarinnar og að viðurkennt verði að heildarlandamerki
hennar séu: Selá ræður að Selsárósi, þá ræður Selsá að upptökum, þaðan sjónhending
í Há Bungu og þaðan í Heljardalsfjall, þaðan í Há Kistufell og úr því sjónhending í
upptök Innri-Almenningsár, síðan ræður hún í Selá og svo hún að Selsá.
Sverrir Jörgensson, einn eigenda Mælifells, telur að mörkin að norðan séu
Sýslumannsvarða (punktur 6), síðan með upptökum Miðfjarðarár og síðan sé línan úr
Miðfjarðarárdrögum (8) beint austur í Upsabrúnir (9).
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo að einhver
hluti landsins teljist þjóðlenda.

481
481
Til vara er þess krafist að norðvesturmerki Mælifells liggi eftir línu sem dregin
er frá Kistufelli (E) beina stefnu í upptök Selsár (F).
Loks er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.10. Kröfur Steingerðar Gunnarsdóttur og fleiri vegna Selsárvalla
Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstir eigendur jarðarinnar hafi beinan
eignarrétt að öllu landi jarðarinnar og að viðurkennt verði að heildarlandamerki
hennar séu þessi, sbr. þinglýsta yfirlýsingu frá 31. desember 1974: ,,Selsárvellir
standa rétt innan við Selsá, og tilheyrir jörðinni öll tungan (Bústaðatunga) norðaustan
Selár milli Selsár að utan og Hrútár ytri að innan. En vatnaskil (sýslumörk) ráða að
norðaustan.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Til vara er þess krafist að norðvesturmerki Selsárvalla liggi eftir línu sem
dregin er frá upptökum Selsár (F) beina stefnu í upptök Ytri-Hrútár í Hábungu (4).
Loks er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.11. Kröfur Vopnafjarðarhrepps vegna Arnarvatns
Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstur eigandi Arnarvatns hafi beinan
eignarrétt að öllu landi jarðarinnar og að viðurkennt verði að heildarlandamerki
hennar séu þessi: Frá Vesturdalsá ræður Desjarmýrarlækur (punktur 1) að upptökum
(2), þaðan beina línu norðan við Hlíðarfell (3) yfir Sandhæð að Selá (4). Síðan ræður
Selá allt inn í Selárbotna (5), sem liggja austur úr Grímsstaðadal, og úr Selárbotnum
yfir Grjóturðarkambinn, beina stefnu ofan í Skeljungskvos (6), þar sem Skeljungsá
hefur upptök sín, og fellur hún milli Arnarvatns og Brúnahvammslanda (7).
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Loks er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.12. Kröfur Vopnafjarðarhrepps vegna Vopnafjarðarafréttar
Þess er krafist að viðurkennt verði að það land innan sveitarmarka
Vopnafjarðarhrepps sem tilheyrir engri jörð samkvæmt þinglýstum landamerkjum
verði viðurkennt afréttarland Vopnafjarðarhrepps.
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Litið er svo á að í kröfugerðinni felist krafa um fullkominn afnotarétt í
þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo að umrætt
landsvæði teljist þjóðlenda.
Loks er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.13. Kröfur Braga
Brunahvamms

Vagnssonar

og

Elínar

Metúsalemsdóttur

vegna

Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstir eigendur jarðarinnar hafi beinan
eignarrétt að öllu landi innan þinglýstra landamerkja. Þjóðlendukröfu ríkisins inn á
land jarðarinnar verði að sama skapi hafnað.
Vísað er í landamerkjabréf Brunahvamms þar sem merkjunum er m.a. lýst svo:
,,[...] að ofan nefnd á [Skeljungsá] að landamerkjum inn í Skeljungakvos og í
Súlendur, aftur þaðan í læk þann, sem kemur ofan framan við ofannefnt fjall og í efsta
bug á Hölkná á Möðrudalsveginum. Þaðan ræður áin landamerkjum að innan í
Hofsá.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Loks er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.14. Kröfur Braga Vagnssonar og Elínar Metúsalemsdóttur vegna FögruKinnar og Gestreiðarstaða
Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstir eigendur jarðanna hafi beinan
eignarrétt að öllu landi þeirra innan þinglýstra landamerkja. Þjóðlendukröfu ríkisins
inn á land jarðanna verði að sama skapi hafnað.
Krafist er viðurkenningar þess að land Gestreiðarstaða og Fögrukinnar sé háð
beinum eignarrétti innan eftirfarandi merkja: Ós lækjar úr Súlendum í Hölkná
(punktur 1), þaðan í Stóralækjarvatn (2), merkin liggja yfir það austanvert, […] þaðan
í Eyktarnýpu (3) er stendur fremst og syðst á öxlum þeim er liggja inn og vestur frá
Gestreiðarstöðum, og þaðan beint að Gestreiðarstaðakvísl (4) í ós Kollseiru í Hofsá
(6). Gestreiðarstaðaland fylgir kvíslinni út dalinn eftir að Háreksstaðakvísl sameinast
Gestreiðarstaðakvísl heita þær Hofsá. Síðan tekur við land Fögru-Kinnar og fylgir
Hofsá út að ós Hölknár.
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Loks er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
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3.15. Kröfur Prestssetrasjóðs vegna Steinvarartungu og Mela (Hofs)
Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstur eigandi hafi beinan eignarrétt að öllu
landi Steinvarartungu og Mels og að viðurkennt verði að heildarlandamerki séu þessi:
Að austan ræður Tungnaá (1) suður á heiði að syðri Geldingalæk (2) þar sem hann
fellur í nefnda á, þaðan (gagnvart Háreksstöðum) er miðað við Geldingalæk (G), síðan
fremra-Brunahorn (H) og áfram í ármót fremri – 3. bug á Hofsá (I). Síðan ræður hún
þar til Tungnaá fellur í hana (6).
Þá er þess krafist að viðurkennt verði að landamerki Mels séu þessi: ,,Að
vestan Hofsá norðan frá mótum hennar við Hölkná, og suður að mótum Háreksstaðaog Gestreiðarstaðakvísla.“ Því er haldið fram að landið sem útmælt var hafi verið sem
næst réttur ferningur á vesturlínuna, austur yfir Sauðafellshálsinn að stefnumörkum
Sauðár, er fellur norður um Vatnaflóann.
Litið er svo á að að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
afnotarétt í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo
ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Loks er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.16. Kröfur
Vopnafjarðarhrepps
(Þorbrandsstaða)

vegna

Þorbrandsstaðatungna

Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstir eigendur hafi beinan eignarrétt að öllu
landi jarðarinnar og að viðurkennt verði að heildarlandamerki hennar séu þessi: ,,Að
utan: Eftir gömlu merkigarðs garðslagi (sem nú er vírgirt) yfir Miðdegisgil og upp á
hálsenda, svo inn eftir hálsi eins og hæst liggur fram sanda, allt inn á móti Skjónugili.
Þaðan þvert í Skjónugil, og úr Skjónugili í Merkigil og með Merkigili í Hofsá. Þaðan
Hofsá að fyrrgreindum merkigarði”. Þá fylgi jörðinni svokallað Heiðarstykki í
Hraunfellsparti, (Þorbrandsstaðatungur) og merki þess séu: Ráði þar Þórðará að
sunnan og norðan, er fellur ofan sunnan við Sandfell, myndar horn og ræður allt í
Sunnudalsá. Sunnudalsá ræður að austan. ,,Óákveðið hve langt upp í Sandfell, líklega
eins og vötn falla.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Loks er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
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3.17. Kröfur Sunnudals ehf. og fleiri vegna Gnýsstaða
Aðalkrafa er að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt á landi Gnýsstaða innan
þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt land innan
eftirtalinna merkja: Sunnudalsá ræður til upptaka að vestan (punktur 1), að austan
ræður Fossá frá ósi við Sunnudalsá þangað til áin sker Smjörvatnsheiðarveg (2),
þaðan liggja merkin um veginn til Beinavörðu (3), þaðan í Tröllkarl (4) og úr
Tröllkarli á vatnaskilum til upptaka Sunnudalsár (Þórðarár) (5).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda innan lýstra merkja. Undir afnotarétt
falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.18. Kröfur Einars Helgasonar og fleiri vegna Hrappsstaða og Háteigs
Aðalkrafa er að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt á landi
Hrappsstaða/Háteigs innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt land innan eftirtalinna merkja: ,,Þverá ræður merkjum að utan
í Hofsá (punktur 1) en að innan ræður Brunná (2) í Þverlækjarós (3). Þverlækur ræður
í Steinku (4) þaðan í Beinavörðu (5), að ofan ráða vatnaskil.“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda innan lýstra merkja. Undir afnotarétt
falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.19. Kröfur Björns Sæmundssonar vegna Egilsstaða
Aðalkrafa er að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt á landi Egilsstaða innan
þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt land innan
eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: ,,Þverá
ræður merkjum að innan í Hofsá (1) en Kvíslin ræður merkjum að utan (2). Að ofan
ráða vatnaskil og Hofsá að neðan.“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda innan lýstra merkja. Undir afnotarétt
falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.

485
485

3.20. Kröfur Félagsbúsins Refsstaðar ehf. og fleiri vegna Refsstaðar I–III
Aðalkrafa er að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt á landi Refsstaðar innan
þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt land innan
eftirtalinna merkja: ,,Kvíslin ræður merkjum að innan (1) en Selá ræður merkjum að
utan (2). Að ofan ráða vatnaskil og Hofsá að neðan.“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda innan lýstra merkja. Undir afnotarétt
falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.21. Kröfur Jóhanns B. Marvinssonar og fleiri vegna Svínabakka og Engihlíðar
Aðalkrafa er að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt á landi
Svínabakka/Engihlíðar innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðum
landamerkjabréfum, þ.e. allt land innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra
punkta á meðfylgjandi uppdrætti: ,,Selá ræður merkjum að innan (1), að utan bein lína
frá Einbúa (2) í Votaberg (3), síðan í Hofsá (4). Að ofan vatnaskil.“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda innan lýstra
merkja. Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m.
upprekstrar-, beitar- og námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.22. Kröfur Trausta Gunnsteinssonar vegna Rauðhóla
Aðalkrafa er að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt á landi Rauðhóla innan
þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt land innan
eftirtalinna merkja: ,,Að sunnan bein lína frá Einbúa (1) í Votaberg (2) síðan í Hofsá.
Að norðan Strákar á Strákatindi (1) í Markúsarheystæði (2) síðan í Hofsá. Að ofan
ráða vatnaskil.“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.23. Kröfur Péturs Ingólfssonar og Jóns Ingólfssonar vegna Skjaldþingsstaða
Aðalkrafa er að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt á landi Skjaldþingsstaða
innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt land innan
eftirtalinna merkja: ,,Að sunnan Strákar á Strákatindi (1) í Markúsarheystæði (2) síðan
í Hofsá. Að norðan bein lína frá Einbúa (3) í Hofsá. Að ofan ráða vatnaskil.“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar-,
og námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.24. Kröfur Björns Sigmarssonar og fleiri vegna Krossavíkur I og II
Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstir eigendur jarðarinnar hafi beinan
eignarrétt að öllu landi jarðarinnar innan þinglýstra landamerkja, skv. landamerkjabréfi frá 11. júlí 1890. Krafist er viðurkenningar á eftirfarandi landamerkjum
jarðarinnar: ,,Að framan milli Krossavíkur og Syðri-Víkur þar ræður Marklækur
(punktur 2) ofan að vaði (3). Þaðan ræður bein lína í vörðu á Öxlinni (4), þaðan bein
lína í sjó. Að utan milli Krossavíkur og Vindfells ræður Gljúfursá frá fjalli að fjöru
(1).“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Loks er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.25. Kröfur Ólafs Leifssonar og Guðmundar Leifssonar vegna Vindfells
Aðalkrafa er að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt á landi Vindfells innan
þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt land innan
eftirtalinna merkja: ,,Gljúfursá að framan (1), þá ráða vatnaskil á Vindfellsfjalli (2) og
síðan merkigarður í sjó fram (3).“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi, innan lýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir afnotarétt
falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.26. Kröfur Rósu Jónsdóttur og fleiri vegna Eyvindarstaða
Aðalkrafa er að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt á landi Eyvindarstaða
innan þeirra merkja sem lýst er í framlögðu landamerkjabréfi, þ.e. allt land innan
eftirtalinna merkja: ,,Dalsá að innan (1), vatnaskil á Vindfellsfjalli (2) og
Lambadalsvegur (vatnaskil) að sunnan (3).“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.27. Kröfur Jónínu Hannesdóttur og fleiri vegna Böðvarsdals
Aðalkrafa er að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt á landi Böðvarsdals innan
þeirra merkja sem lýst er í framlögðum landamerkjabréfum, þ.e. allt land innan
eftirtalinna merkja: ,,Dalsá að utan (punktur 1). Að austan ræður Gufa (2) í Gufubotn
(3). Þaðan á Heiðarhnúk (4). Þaðan ráða vatnaskil (5) á Lambadalsveg (vatnaskil)
(6).“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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4.

GÖGN OG GAGNAÖFLUN

4.1. Inngangur
Í málinu hafa verið lögð fram skjöl nr. 1–39 ásamt undirskjölum eða samtals 603
skjöl, auk 20 hliðsjónargagna. Sjá nánar í fylgiskjali nr. III (skjalaskrá).
Gagna var ýmist aflað af málsaðilum eða óbyggðanefnd, á grundvelli
rannsóknarskyldu nefndarinnar. Gerð var leit að frumgögnum sem varpað gætu ljósi á
eignar- og afnotaréttindi á svæðinu, farið á vettvang og jafnframt teknar skýrslur af
málsaðilum. Verður nú gerð nánari grein fyrir hverju þessara atriða.
4.2. Rannsóknarskylda óbyggðanefndar
Óbyggðanefnd ber að hafa frumkvæði að því að afla heimilda og gagna um eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem til meðferðar er og framkvæma rannsóknir og
athuganir um staðreyndir og lagaatriði sem þýðingu hafa fyrir niðurstöðu í einstökum
málum, sbr. 5. mgr. 10. gr. þjóðll., nr. 58/1998. Markmiðið er að tryggja sem best að
rétt niðurstaða fáist um einstök álitaefni.
Á vegum óbyggðanefndar fór fram kerfisbundin leit að frumgögnum,
prentuðum sem óprentuðum, sem líkur voru taldar á að varpað gætu ljósi á eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem hér er til umfjöllunar. Verkið var unnið á
hlutlausan og fræðilegan hátt. Könnun einstakra skjalaflokka skiptist á milli
Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar og grundvallast á „Yfirliti yfir frumgögn
sem könnuð eru vegna rannsóknarskyldu óbyggðanefndar“. Yfirlit þetta hefur verið
kynnt lögmönnum málsaðila og engar athugasemdir komið fram. Við samningu þess
hefur óbyggðanefnd notið ráðgjafar Gunnars Friðriks Guðmundssonar sagnfræðings
og starfsmanna Þjóðskjalasafns Íslands, Bjarkar Ingimundardóttur og Jóns Torfasonar.
Fyrirsvarsmönnum aðila í máli þessu var gerð grein fyrir því að þeir hefðu
óskoraðan rétt til að fá upplýsingar um tilhögun gagnaöflunar á vegum
óbyggðanefndar og afrit allra gagna. Jafnframt átti óbyggðanefnd frumkvæði að því
að upplýsa lögmenn um þessi atriði. Þeir gátu einnig bent starfsmönnum Þjóðskjalasafns eða óbyggðanefndar á gögn sem ástæða væri til að kanna eða afla.
Rannsóknarskylda óbyggðanefndar dregur hins vegar ekki úr skyldu málsaðila til að
afla og leggja fram þær heimildir og gögn sem þeir byggja rétt sinn á, sbr. 4. mgr. 10.
gr. þjóðll. Lögmönnum/málsaðilum ber þannig að leggja sjálfstætt mat á gögn og
gagnaöflun.
Þau frumgögn sem í leitirnar komu og talið var að þýðingu hefðu voru lögð
fram jafnóðum við fyrirtökur í málinu. Um nánari framkvæmd gagnaöflunar vísast til
greinargerða Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar um þetta efni, skjala nr. 2 og
4. Um afraksturinn vísast til skjalaskrár, sjá fylgiskjal nr. III, þar sem skjöl
Þjóðskjalasafns og óbyggðanefndar (þ.e. undir yfirnúmerum 2 og 4) eru flokkuð eftir
efni og uppruna.
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4.3. Vettvangsferð
Að morgni sunnudagsins 25. júní 2006 var haldið af stað í vettvangsferð frá Hótel
Héraði, Egilsstöðum. Auk óbyggðanefndar, lögmanna málsaðila og starfsmanna
óbyggðanefndar voru með í för þeir Hjörleifur Guttormsson náttúrufræðingur og Páll
Pálsson frá Aðalbóli á Jökuldal. Hinir tveir síðastnefndu annast leiðsögn.
Ekið var frá Egilsstöðum um Fellabæ norður á þjóðveg nr. 1 yfir á Jökuldal að
vegamótum við Norðausturveg (nr. 85), þar sem farið var úr bílnum og staðhættir
kannaðir. Frá vegamótunum mátti sjá vesturhluta Steinvarartungu, Bruna og
Brunahorn og glitta í Smjörfjöllin til austurs. Til norðurs sáust Súlendur. Þarna hófu
þátttöku í vettvangsferð (á einkabílum) þeir Bragi Vagnsson, Bustarfelli, Friðbjörn
Haukur Guðmundsson, formaður landbúnaðarnefndar Vopnafjarðar, Hauksstöðum, og
Sverrir Jörgensson, Vakursstöðum, mættur sem fulltrúi jarðanna Mælifells,
Selsárvalla og Hamars. Ekið var norð-austur Norðausturveg og stöðvað á móts við
bæjarstæði Mels þar sem vel sést yfir kröfusvæði Mels og staðhættir skoðaðir. Þaðan
var ferðinni haldið áfram í norð-austurátt og beygt til vesturs út á vegarslóða á móts
við Bruna og ekið vestur yfir Brunahvammsháls. Þetta mun gamli þjóðvegurinn og
telja heimamenn hann hafa verið tekinn í notkun í kringum 1976 en fluttur í núverandi
vegarstæði vegna hentugra veðurfars þar. Stigið var úr rútunni austan við
Biskupsáfanga, suð-vestan kröfulínupunkts nr. 19 í kröfulínu íslenska ríkisins. Horft
var til austurs yfir Súlendugróf. Í norðri sást til Botnafjallgarðs og norðan hans til
Dimmafjallgarðs. Ekið var til baka frá Biskupsáfanga aftur inn á Norðausturveg og
haldið áfram til norð-austurs þar til komið var að ómerktum og ónúmeruðum
vegarslóða sem liggur til norðurs af Norðausturvegi, upp að Arnarvatni. Við
vegamótin við vegarslóðann yfirgaf Bragi Vagnsson hópinn en Sverrir Jörgensson og
Friðbjörn Haukur komu í rútuna. Ekið var upp í norðurhorn Kálffells þar sem sást yfir
Arnarvatn og nágrenni. Við Arnarvatn lýsti Friðbjörn staðháttum og fram kom að Páll
teldi Arnarvatn hafa verið kallað Arnarfjarðarvatn. Til norð-vesturs sáust
Heljardalsfjöll og Stakfell og suð-austan þeirra sást í Hrútafjöll og Kollufellið sem er
þar austan við. Vestar sást í Dimmafjallgarð. Þá sáust Mælifell, Kistufell og SyðriHágangur vel til norðurs.
Gert var hádegishlé við Arnarvatn og að því loknu var vegarslóðinn ekinn til
baka niður á Norðausturveg, þar sem Friðbjörn fór í eigin bíl, og ekið var áfram til
norð-austurs fram hjá Þuríðarvatni og stöðvað við útsýnisskífuna á Bustarfelli. Sverrir
lýsti staðháttum. Frá útsýnisskífunni sást vel niður yfir bæjarstæði Bustarfells og
austur yfir stóran hluta Steinsvarartungu. Einnig sást yfir í Smjörvatnsheiði og í
Smjörfjöllin. Til norð-austurs sást yfir Hofsárdal, Hofsháls og norður til Vesturárdals
og alveg til sjávar.
Frá útsýnisskífunni á Bustarfelli var ekið sem leið lá á Vopnafjörð þar sem
stöðvað var í skamma stund áður en haldið var áfram norður eftir vegi nr. 85. Beygt
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var til suð-vesturs inn á Vesturárdalsveg (nr. 915), að bænum Fremri-Hlíð þar sem
beygt var til norðurs og farið áfram inn á vegarslóða sem liggur um Rjúpnafell og
Viðfellsflóa og farið norður á Viðfell þar til Selárdalur blasti við. Friðbjörn lýsti þar
staðháttum. Vestan vegarslóða er Krókavatn og til vesturs sást í Mælifell. Staðnæmst
var við Viðfell þar sem kröfulínupunktur nr. 5 í þjóðlendukröfulínu íslenska ríkisins
er dreginn á kort og þar sem Almenningsá-Fremri kemur í Selá. Þaðan sást, til vesturs,
yfir á Selsárvelli, Aðalból, Mælifell og Fossvelli. Til norðurs var horft upp eftir
Almenningsá-Fremri þar sem hún fellur niður af Ufsabrúnum. Austan AlmenningsárFremri sást í tóftir Fremri-Hamars og Ytri-Hamars. Til vesturs var horft yfir
Búastaðatungur sem liggja á milli Selsár að norðan, Selár að austan og Hrútár að
vestan.
Þessu næst var haldið til baka inn á Vesturárdalsveg og hann ekinn til norðausturs að veiðihúsi sem er skammt frá bænum Fremri-Hlíð. Þar var gert stutt hlé en
síðan haldið aftur af stað til norð-austurs inn á Norðausturveg og áfram að
afleggjaranum sem liggur til suð-vesturs inn Selárdalinn. Afleggjarinn er ónúmeraður
en hann liggur framhjá bæjunum Hróaldsstöðum I-II og Hvammsgerði. Afleggjarinn
var ekinn sem leið liggur til suð-vesturs að bæjarstæði Leifsstaða þar sem snúið var
við og ekin sama leið til baka út á Norðausturveg. Norðausturvegur var ekinn til
norðurs yfir Hámundarstaðaröxl að Miðheiðarvatni en þaðan sást í rætur YtriHágangs í þokunni til suð-vesturs. Snúið var við og ekið í Vopnafjarðarkaupstað frá
Miðheiðarvatni. Á Vopnafirði var áð í skamma stund en þaðan var haldið suð-vestur
Norðausturveg og ekið suður inn á Sunnudalsveg (nr. 919). Friðbjörn steig í rútuna og
lýsti staðháttum. Sunnudalsvegur var ekinn til suð-vesturs í átt að Sunnudal. Á
leiðinni sást í Þrætutunguhnúk. Stöðvað var við afleggjarann inn í Sunnudal og horft
inn dalinn þar sem sást móta fyrir Sandfelli til suð-vesturs. Ekið var eftir
Sunnudalsvegi til vesturs yfir Þorbrandsstaðarháls og komið inn á Norðausturveg, á
móts við bæinn Teig, og ekið í átt til Vopnafjarðarkaupstaðar. Beygt var til suðurs inn
á veg Hlíðarveg (nr. 917). Friðbjörn og Sverrir hættu þátttöku í vettvangsferð. Ekið
var eftir Hlíðarvegi, til austurs, yfir Hellisheiði eystri og komið niður í Jökulsárhlíð.
Ekið var inn Jökulsárhlíð eftir áðurnefndum Hlíðarvegi inn á þjóðveg nr. 1 og hann
farinn á Egilsstaði þar sem vettvangsferð lauk kl. 20.05.
4.4. Skýrslutökur
Við aðalmeðferð málsins gáfu eftirtaldir skýrslur og svöruðu spurningum
óbyggðanefndar og lögmanna: 1. Runólfur Hannesson, eigandi hluta jarðarinnar
Böðvarsdals; 2. Sverrir Jörgensson, fæddur og uppalinn á Krossavíkurtorfu, býr á
Vakursstöðum; 3. Pétur Ingólfsson, eigandi að hálfri jörðinni Skjaldþingsstöðum; 4.
Þórður Pálsson, eigandi að ¼ hluta af Refsstöðum II; 5. Gunnar Pálsson, eigandi
Refsstaða I; 6. Hallgrímur Helgason, en faðir hans bjó á Hrappsstöðum og tveir
bræður hans eftir þann tíma; 7. Grétar Jónsson, ábúandi Einarsstaða; 8. Bragi
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Vagnsson, ábúandi að Bustarfelli; 9. Friðbjörn H. Guðmundsson, býr að
Hauksstöðum; 10. Karl Steingrímsson, eigandi Hróaldsstaða I; 11. Sigmundur
Steingrímsson, býr á Hróaldsstöðum II.
Að einstökum efnisatriðum í skýrslum aðila er vikið í úrskurði þessum, eftir
því sem tilefni er til, en uppskriftir á þeim eru meðal gagna málsins.
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5.

SAGA JARÐA OG ANNARRA LANDSVÆÐA

Hér verður í fyrstu greint frá elstu ritheimildum um landnám á því svæði sem til
umfjöllunar er. Því næst verða raktar heimildir um landsvæði þau sem þjóðlendukrafa
íslenska ríkisins í máli þessu nær til, að því leyti sem þær varða afmörkun,
eignarréttindi og nýtingu. Fyrrnefndar upplýsingar fylgja að mestu efnisþáttum og
síðan tímaröð. Loks er gerð grein fyrir afréttarnotum á svæðinu almennt.4
5.1. Landnám
Samkvæmt Landnámu nam Eyvindur vápni mestallan Vopnafjörð:
Eyvindr vápni ok Refr enn rauði, synir Þorsteins þjokkubeins, bjöggusk til
Íslands af Strind ór Þrándheimi [...] Refr varð aptrreka, ok lét konungr drepa
hann, en Eyvindr kom í Vápnafjörð ok nam fjörðinn allan frá Vestradalsá ok
bjó í Krossavík enni iðri; hans son var Þorbjörn.
Steinbjörn körtr hét son Refs ens rauða; hann fór til Íslands ok kom í
Vápnafjörð. Eyvindr föðurbróðir hans gaf honum land allt milli
Vápnafjarðarár ok Vestradalsár; hann bjó at Hofi. Hans synir váru þeir
Þormóðr stikublígr, er bjó í Sunnudal, annarr Refr á Refsstöðum, þriði Egill á
Egilsstöðum [...]
Hróaldr bjóla var fóstbróðir Eyvindar vápna; hann nam land fyrir vestran
Vestradalsá, dalinn hálfan ok Selárdal allan út til Digraness; hann bjó á
Torfastöðum [...]
Ölvir enn hvíti hét maðr [...] Hann varð ósáttr við Hákon jarl Grjótgarðsson
ok fór á Yrjar ok dó þar, en Þorsteinn enn hvíti son hans fór til Íslands ok
kom skipi sínu í Vápnafjörð eptir landnám. Hann keypti land at Eyvindi
vápna ok bjó á Tóptavelli fyrir útan Síreksstaði nokkura vetr, áðr hann omsk
at Hofslöndum með því móti, at hann heimti leigufé sitt at Steinbirni kört, en
hann hafði ekki til at gjalda nema landit. 5

Enn segir Landnáma:
Þorsteinn torfi ok Lýtingr bræðr fóru til Íslands, Lýtingr nam
Vápnafjarðarströnd alla ena eystri, Böðvarsdal ok Fagradal, ok bjó í
Krossavík; frá honum eru Vápnfirðingar komnir. 6

Vopnfirðinga saga, sem hefur verið talin rituð á öðrum fjórðungi 13. aldar, 7
fjallar um samskipti Hofverja og Krossvíkinga. Þar eru nefndir bæirnir Hof,
4

Þessi kafli er byggður á greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands, sbr. skjal nr. 37. Þó hefur verið felld út
eða stytt umfjöllun um heimildir sem ekki þykja hafa þýðingu fyrir úrlausn málsins.
5
Skjal nr. 4 (106). bls. 289–290, 291.
6
Skjal nr. 4 (106). bindi, bls. 292, Sturlubókartexti. Hauksbókartextinn er aðeins öðruvísi en
landnámsmörkin eru eins, bls. 293.
7
Austfirðinga sögur, Íslenzk fornrit XI, bls. XVII.
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Krossavík ytri, Síreksstaðir, Sunnudalur, Refsstaðir, Egilsstaðir, sem allir eru nefndir í
Landnámu. Af öðrum bæjum, sem þar eru nefndir og koma við þjóðlendumál, skal
nefna Þorbrandsstaði, Búastaði og Eyvindarstaði. 8 Einnig er getið bæjar í Böðvarsdal,
og giskar Jón Jóhannesson, sem gaf Vopnfirðinga sögu út, á að þar sé átt við býli, sem
staðið hafi á Frökkuseli, frekar en á Laugaseli, en báðir staðirnir eru inni í
Böðvarsdal. 9
5.2. Hámundarstaðir
Mörkum móti Ljósalandi er þannig lýst í bókinni Sveitir og jarðir í Múlaþingi:
Við Hámundarstaði fylgja mörkin Fuglabjargaá í Stóralækjartangasporð og
þaðan í Þrívörðu á Sveinahálsi rétt við veginn yfir Sandvíkurheiði, síðan út
Langahraun í Bakkanúpsskarð og Ljósalandsvatn. 10

Mörk móti Hvammsgerði eru þar sögð:
Mörk við Hvammsgerði eru við Selá og Borgarlæk upp undir Steinsöxl og
þaðan nv. á Fuglabjargahæð (357 m). 11

Landi er svo lýst í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
[...] nær fjalli afhallandi mýrar og mólendi upp undir Hámundarstaðaöxl
(Bæjaröxl á korti), sem er bunguvaxinn hnúkur í heiðarrótinni (um 200 m).
[...] Upp með Borgarlæk frá Selá eru melar neðst, þá móar og mýrar upp
undir Öxl, en þar hálsaland. Heiðin er 100-400 m á hæð og gnæfir YtriHágangur yfir hana í vestri (923 m). [...] Landslag og gróðurfar á heiðinni er
fjölbreytt, þar eru flóar, harðvelli, mólendi, vötn, holt, melar og hryggir á víxl,
mestallt fremur vel gróið og ágætt land til beitar.
[...] engjar hálfdeigjumýrar, ekki samfelldar, [...] flóaengi í heiði. 12

Hinn 5. október 1453 seldi Oddur Ásmundsson Þorgils Finnbogasyni
Ljótsstaði í Vopnafirði fyrir hálfan Presthvamm í Reykjadal. Fram kemur að
Ljótsstöðum fylgi reki fyrir Hámundarstöðum. 13
Brynjólfur Sveinsson keypti Hámundarstaði 16. ágúst 1654. 14
Hús á Hámundarstöðum voru skoðuð og uppskrifuð 7. ágúst 1657. Þar eru
jafnframt tilfærð svohljóðandi takmörk:
Landamerke Jardarennar mille Hvamms á hid fremra, enn fuglabiarga á hid
ytra upp ad axlarhædunum Sídan Siónhendijng upp effter upp umm þvera

8

Austfirðinga sögur, bls. 51, 59, 60.
Austfirðinga sögur, bls. 59 og 59 neðanmáls.
10
Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 64.
11
Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 66.
12
Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 67.
13
Skjal nr. 4 (80).
14
Skjal nr. 2 (168).
9
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Sveina (þad eru Wordur hladnar), er þar halldenn fiórdungur af Sandwíkur
heide, og so upp sem Wötnum hallar. 15

Með byggingarbréfi frá 17. ágúst 1663 byggði Brynjólfur biskup Sveinsson
Vilhjálmi Jóhannssyni jörðina Hámundarstaði ásamt hjáleigunni Hvammsgerði með
eftirfarandi takmörkum:
[...] I millum Hwamms ár og Fuglabiarga ár til allra þeirra nota og brukunar
sem leigumadur a ad lögum ad hafa. 16

Hinn 30. maí 1669 á Hofi í Vopnafirði báru þeir Villum Jóhannsson, Þorgeir
Þorgrímsson, Jón Þorkelsson og Jón Þórðarson svohljóðandi landamerkjavitnisburð
þar sem Hámundarstaðir koma við sögu:
Wmm landamerke Strandhaffnar, Hamundarstadar, liosalands og Ytra Nyps,
sem þeir seigiast Wita hallded hafa Wered Wmm allann sinn alldur, j fyrstu
ad halldinn hafe Wered landeign Strandhaffnar Wti Stapá þar fyrer utann, enn
ad framann j Illukielldu. Hamundarstada landeign, uti fuglabiargará, Enn í
Hraunsá ad framann og Selá. Liósaland framm I fuglabiargará og uti
Illukielldu. 17

Brynjólfur biskup Sveinsson byggði Vilhjálmi Jóhannssyni jörðina
Hámundarstaði ásamt Hvammsgerði með bréfi frá 6. ágúst 1669. Takmörk jarðarinnar
eru sögð vera:
midlum Hvamz ár og fuglabjarga ár uppa Hafiall sem Wötn deila, og ofann i
Selá ad framann, enn ofann i Sio ad utann, med ollum þeim gögnum og
giædum sem þeirre Jord framast fylgia meiga og eiga. 18

Hinn 25. ágúst 1843 á manntalsþingi á Vopnafjarðarkaupstað var þinglesin
lögfesta fyrir Hámundarstöðum. Innihald lögfestunnar kemur ekki fram. 19
Lögfesta Þorgríms Péturssonar fyrir jörðina Hámundarstaði var útbúin 21. maí
1845:
Hérmed lögfesti eg Eignarjörd mína er Hamundarstadir heita, liggiandi i
Vopnafiardar og Hofs Kirkiu sókn og Nordrmúla Syslu bædi hennar Tödr
Eingiar Holt og Haga Vötn og Veidistadi alla item Reka og landsnytiar allar
hvöriu Nafni sem heita, og Landamerkium

15

Skjal nr. 2 (261). Undir bréfið setja eftirfarandi menn nöfn sín: Tómas Finnsson, Árni Halldórsson,
Ólafur Þórðarson ábúandi jarðarinnar, Þorleifur Árnason, Hjalti Jónsson, Björn Stefánsson, Gísli
Sigurðsson og Sigurður Guðnason.
16
Skjal nr. 2 (179). Þess má geta að í texta bréfsins stendur Vilhjálmur en hann skrifar nafn sitt Villum
í undirskrift á bréfinu. En auk hans og Brynjólfs biskups skrifa Vigfús Árnason, Oddur Eyjólfsson,
Sigurður Björnsson og Teitur Pétursson undir bréfið.
17
Skjal nr. 2 (191). Bréfið er fært inn í bréfabók biskups 9. júlí 1669.
18
Skjal nr. 2 (193). Auk Brynjólfs biskups og Vilhjálms (Villems) skrifa Ólafur Jónsson, Jón Ólafsson,
Þorsteinn Gunnarsson og Gísli Eiríksson undir bréfið.
19
Skjal nr. 2 (207) a-b.
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1. Ad framanverdu úr Borgáslækiarós á efsta mel á Brúninni Heidarland
óskipt
Ad utan verdu úr Fuglabiargarárósi í Stóra lækiartánga beint þadann á
Brúnina fyrir framann fremsta Sellæk, þadann beinst i Grénishöfda, þadan
beint vestr Höfda og sunnan vid Ytra Hágáng i Hvamsá. 20

Lögfestan var þinglesin á manntalsþingi í Vopnafirði 31. maí 1845. Þar var
henni mótmælt varðandi ítök.21 Nokkrum dögum síðar, nánar tiltekið 2. júní 1845, var
lögfestan þinglesin á Skeggjastaðamanntalsþingi. Þar mótmælti sr. Hóseas Árnason
þeim hlutum hennar sem kynnu að ganga á skjön við skjöl sem til væru um
Skeggjastaðaland. 22
Landamerki Hámundarstaða voru skráð 10. júlí 1885 og þinglesin fjórum
dögum síðar:
Að utan milli Ljósalands og Hámundarstaða ræður Fuglabjargaá frá sjó
og alla leið í Stóralækjar tungusporð, þaðan sömu stefnu í vörðu á
Sveinahálsi, þaðan beint á há-Skálafell, þaðan í Gæsagilsá og þaðan í
Hágangsröð; að sunnan ræður Sela að Borgarlæk, hann síðan á svo
nefndan Efsta-mel, þaðan beint í stein tvíklofinn á Miðöxl, þaðan sömu
stefnu um vötn og í Hágangsröð. 23
Undir skjalið skrifuðu eigendur Hámundarstaða, þeir Guðvaldur Jónsson og
Einar Jónsson, ábúendur Ljósalands, þeir Jóhann Jónsson og Jón Jónsson og eigendur
Bakka, Þórarinn Hálfdánarson og N. Höygaard.
Hinn 15. júlí 1957 var samin landskiptagerð fyrir jarðirnar Hámundarstaði I,
II, III og IV. Þar kemur eftirfarandi fram:
Landamerki milli Hámundarstaða I og III annars vegar og Hámundarstaða II
hins vegar, skulu vera eftirfarandi: Kvíagilslækur og Kvíagil ræður frá sjó og
upp á móts við Gráastein, frá Gráasteini í vörðu 100 metra utan við Grjóthól
og úr þeirri vörðu beina stefnu yfir Bæjaröxl í ytri enda Steinsaxlartjarnar.
Tilheyrir útlandið Hámundarstöðum I og III, en framlandið Hámundarstöðum
II. Heiðarland ofan axlar er óskipt. Þó skal hver ábúandi nytja slægjur í
heiðinni upp af sínu landi. Túnstykki utan Kvíagilslækjar, sem áður tilheyrði
Hámundarstöðum II, fellur nú undir Hámundarstaði I, en í stað þess fá
Hámundarstaðir II svokallað Frambæjartún, og greiða eigendur
Hámundarstaða II verðmismun túnanna, kr. 6.000 - sex þúsund krónur - til
eiganda Frambæjartúns, Sigríðar Sveinbjörnsdóttur, Hvammstanga.

20

Skjal nr 2 (220) a-b.
Skjal nr. 2 (209) a-b.
22
Skjal nr. 2 (210) a-b.
23
Skjal nr. 2 (1) a-b.
21
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Hlunnindi, svo sem veiðirétt í ám og vötnum, æðarvarp, reki og uppsátur, sé
sameign, að helmingi milli Hámundarstaða I og III annars vegar og
Hámundarstaða II hins vegar.
Ábúanda Hámundarstaða II er heimiluð vetrarbeit fyrir þrjá hesta í landi
Hámundarstaða I og III. 24

Undir landskiptagerðina skrifuðu Sigríður Jósefsdóttir, Sigríður
Sveinbjarnardóttir, Einar Sveinbjörnsson, Friðrik Sigurjónsson, Sigmar Jörgensson og
Páll Methúsalemsson.
Að loknum skiptunum var nýbýli Guðna Stefánssonar skipt úr landi
Hámundarstaða II. Það var gert á eftirfarandi hátt:
Ræktunarland nýbýlisins verður sem hér segir: Að utan ráða landamerki við
Hámundarstaði I og III ofan mela upp að Jarðbakka, og ræður Jarðbakki að
ofan inn á móts við Skemmugil. Að framan ræður Skemmugil og melbrún að
neðan út að Kvíagili. Inni í þessu er tún það, sem Guðni er þegar byrjaður að
rækta. Önnur tún fylgja áfram Hámundarstöðum II. Að öðru leyti er land og
hlunnindi óskipt sameign og helmingaeign. 25

Undir þetta skrifuðu Sigríður Jósefsdóttir, Guðni J. Stefánsson, Friðrik
Sigurjónsson, Sigmar Jörgensson og Páll Methúsalemsson.
Jarðamat 1804 segir sjálfseignarjörðina Hámundarstaði með eyðihjáleigunni
Hvammsgerði metna tólf hundruð og telur til kosta að þar fáist tvær tunnur af
fjallagrösum og að þar sé silungsveiði. 26 Í jarðamatinu frá 1849 kemur fram að
Hámundarstaðir eiga sinn eigin „afrétt“ og geta tekið í hann 200 fjár. Grasatekja er
dálítil en heyskapur heldur langsóttur. 27 Samkvæmt fasteignamati Norður-Múlasýslu
1916–1918 teljast Hámundarstaðir tvær jarðir (hálflendur). Því eru tveir kaflar um
Hámundarstaði í matinu. Í þeim kemur fram að hálflendurnar eigi báðar
upprekstrarland fyrir afréttarfé ábúenda. Einnig kemur fram að þær hafi útengi og
bithaga fyrir hross. 28
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið að
Hámundarstöðum frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum
kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með
hefðbundnum hætti og verið veðsett.
5.3. Hvammsgerði
Hvammsgerði er svo lýst í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:

24

Skjal nr. 2 (3) a-b.
Skjal nr. 2 (3) a-b.
26
Skjal nr. 2 (221) a-b.
27
Skjal nr. 2 (164) a-b.
28
Skjal nr. 2 (58) a-b.
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Jörðin hefur verið bændaeign. Hún er talin hjáleiga frá Hámundarstöðum
1847 (J ´47) og vitnað til Jarðabókar Skúla Magnússonar 1760 og
jarðamatsbóka 1802-´06. 1861 (F ´61) er hún aftur á móti sögð hjáleiga frá
Hróaldsstöðum. [...]
H. er yst í Selárdal vestan Selár og land takmarkast við ána að sa. Mörk við
Hróaldsstaði eru við Hvammsá og fylgja krókaleiðum árinnar nv. á beygju
við 384 m hæðarpunkt (kort) og þaðan nv. á hreppamörk (sjá
Hámundarstaði).
Bærinn er í hvammi upp af Selá [...] Nokkurt undirlendi er upp að
melakömpum sem liggja út og fram eftir dalnum ofan við hvamminn. Ofan
við melana er afhallandi gróðurlendi, móar, mýrar og harðvelli, upp undir
heiðarhálsinn og síðan brattari brekkur framan við Öxl. Þá tekur við mýrlendi
og flóaflæmi með melhjöllum á milli og fer hækkandi upp til heiðarinnar. Allt
þetta land og heiðin er gott beitiland og gróðursælt. Í heiðinni er Reyðarvatn,
Nyrstavatn og Miðvatn. Nokkur silungsveiði er í þeim. [...]
Engjar voru að mestu á mýrlendi, hálfdeigjum og í blautum flóum. 29

Hvammsgerðis er getið í byggingarbréfum fyrir Hámundarstöðum frá árunum
1663 og 1669. Þar er mörkum Hámundarstaða lýst svo:
[1663] [...] I millum Hwamms ár og Fuglabiarga ár til allra þeirra nota og
brukunar sem leigumadur a ad lögum ad hafa ... 30
[1669] ... i midlum Hvamz ár og fuglabjarga ár uppa Hafiall sem Wötn deila,
og ofann i Selá ad framann, enn ofann i Sio ad utann, med ollum þeim
gögnum og giædum sem þeirre Jord framast fylgia meiga og eiga..31

Hinn 7. júní 1884 var gert „álit“ á landamerki Hvammsgerðis í nærveru
eigenda og ábúenda aðliggjandi jarða. Landamerkin, sem voru þinglesin 11. júní
1886, eru svohljóðandi:
Að austan ræður Selá; að sunnan og vestan milli Hvammsgerðis og
Hróaldsstaða ræður Hvammsá alla leið vestur í Hvammsárvatn; að utan og
norðan milli Hvammsgerðis og Hámundarstaða, er Borgarlækur og úr honum
í vörðu á svo kölluðum Efsta mel, þaðan bein stefna í stóran stein tví klofinn
á Miðöxl, þaðan aftur bein lína í ytri Hágangsröð. 32

Þessi lýsing var staðfest af Þorfinni Þórðarsyni eiganda Hvammsgerðis,
eigendum Hámundarstaða, þeim Guðvaldi Jónssyni og Einari Jónssyni og Jóhanni
Þorsteinssyni, ábúanda á Hróaldsstöðum.
29

Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 69–70.
Skjal nr. 2 (179).
31
Skjal nr. 2 (193). Auk Brynjólfs biskups og Vilhjálms (Villems) skrifa Ólafur Jónsson, Jón Ólafsson,
Þorsteinn Gunnarsson og Gísli Eiríksson undir bréfið.
32
Skjal nr. 2 (4) a-b.
30
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Jarðamat 1804 segir Hvammsgerði eyðihjáleigu frá Hámundarstöðum. Er
matið á þeim saman tólf hundruð. 33 Í jarðamatinu frá 1849 kemur fram að
Hvammsgerði er afbýli undan Hámundarstöðum með afskiptu landi, talið 4 hundruð.
Þar stendur einnig að jörðin eigi sinn eigin „afrétt“ og geti tekið í hann eitthvað lítið af
öðrum. Jörðin hefur mikinn en langsóttan útheyskap. Nokkra grasatekju má telja. 34
Eins og sagt hefur verið hér að framan er Hvammsgerði talið hjáleiga frá
Hróaldsstöðum í Nýrri jarðabók 1861 en með sérstöku mati, 4 hundruð. 35 Í kaflanum
um jörðina í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 er upprekstrarland sagt
nægilegt og gott. Jörðin hefur góða sumarhaga en erfiða fjárgeymslu. Heimaland
jarðarinnar verður fyrir skaða af völdum afréttarfjár. 36
Búskapur hófst í Hvammsgerði á seinni hluta 19. aldar en jörðin féll úr ábúð
árið 1937. 37 Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins
hefur Hvammsgerði verið ráðstafað með hefðbundnum hætti.
5.4. Hróaldsstaðir
Sveitir og jarðir í Múlaþingi hafa eftirfarandi umsögn:
H. getur ekki í Austfirðingasögum fornu og landnámsmaður í Vesturdal
hálfum og Selárdal, Hróaldur bjóla, sagður í Landnámu hafa búið á
Torfastöðum. Þess hefur þó verið getið til vegna bæjarnafns og staðhátta, að
hann hafi í fyrstu búið á H, (Austurl. II, 29), en búið verið flutt að
Torfastöðum. [...]
Landamörk eru við Selá að neðan og Ytri Hágang að ofan. Að na. deilir
Hvammsá mörkum við Hvammsgerði og að sv. eru mörk við Áslaugarstaði
utan við Skarðsá gegnt Breiðumýrarbæ upp á Selbrún (varða) og þaðan á
Ufsabrún og áfram vestur á Hágang (sjá Áslaugarstaði). 38

Hinn 6. ágúst 1542 seldi Loftur Kolbeinsson Árna Brandssyni jörðina
Hróaldsstaði (hrohallzstadi) með öllum gögnum og gæðum er greindu koti fylgt höfðu
að fornu og nýju. Að sögn Lofts voru landamerki jarðarinnar svohljóðandi:
fram j skarszáá og vt j huamsáá vp j vps og ofan j seláá med tueimur
veidivotnum. 39

Hróaldsstaðir, sex hundruð að dýrleika, voru á meðal þeirra jarða sem Bjarni
Oddsson fékk Brynjólfi biskupi Sveinssyni í jarðakaupsgjörningi sem fram fór að

33

Skjal nr. 2 (221) a-b.
Skjal nr. 2 (164) a-b.
35
Skjal nr. 4 (2).
36
Skjal nr. 2 (58) a-b.
37
Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 70.
38
Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 71.
39
Skjal nr. 4 (93).
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Bustarfelli 14. ágúst 1651. Takmörk jarðarinnar, eftir tveimur innsigluðum
kaupbréfum og tveimur innsigluðum vitnisburðum, voru svohljóðandi:
millum Skardsar og Hvams ar og ut i Selá, itölulaust i allann mata, upp i efstu
ups med tveimur veide votnum. 40

Gísli Eiríksson lögfesti, í umboði Brynjólfs Sveinssonar biskups, alla jörðina
Hróaldsstaði í Vopnafirði með eftirfarandi takmörkum:
i midlum Skardzár og Hvammzár uppa háfiall sem wötn deila, i mótz vid
lögmerke annara manna, og ofann í Selá, hvoria Jörd Byskupenn kallar sijna
fullnadar laga eign vera. 41

Lögfestu þessa las Gísli að Hofskirkju 8. ágúst 1669 í viðurvist nálægra
þingsóknarmanna og sex þeirra votta lesturinn með því að skrifa nöfn sín undir bréfið.
Í ódagsettu landamerkjabréfi Hróaldsstaða, sem var þinglýst 24. júní 1884,
stendur eftirfarandi:
Að framan ræður Skarðsá upp í svonefndan Skarðsárkrók, þaðan beint <í>
stóru vörðu, sem er hér um bil mitt á milli Kroksins og Upsanna, og frá
nefndri vörðu beina stefnu í Upsarenda og svo eptir sömu línu norður heiðina
þar sem vötnum fer að halla norður af. Að utan ræður Hvammsá alla leið neðan frá Sela og Norður í Hvammsárvatn.
Þessi landamerki hafa verið óátalin eptir [tvítekið] kunnugra manna sögn, svo
lengi þeir muna til
vitnar Jóhann Þorsteinsson ábúandi á Hróaldsstöðum. 42

Þessa lýsingu staðfestu Guðmundur Magnússon í Hnefilsdal og Ólafur
Runólfsson fyrir hönd eiganda Áslaugarstaða.
Landskiptagerð fyrir Hróaldsstaði I og II var framkvæmd í október 1957 en
samkvæmt henni voru landamerkin svohljóðandi:
Land Steingríms Sigmundssonar er útpartur jarðarinnar og takmarkast að
norðvestan, norðaustan og suðaustan af þinglesnum landamerkjum
aðliggjandi jarða. Frá Selá, þar sem Litlaá kemur í hana, ræður Litlaá
mörkum, suðvestan að landinu að upptökum hennar og þaðan sjónhending til
heiðar eftir höfuðstefnu árinnar, þar til sú lína sker þinglesin landamerki
jarðarinnar. Steingríms jarðarhluta fylgja einnig úthluti túns, 4 hektarar, og er
því skipt með beinni línu og hornmörk uppsett.
Veiðirétt á hvor jarðarhlut að hálfu og er hann sameign.
40

Skjal nr. 2 (218). Þrír menn votta í Skálholti hinn 4. júní 1712 að bréfið sé rétt skrifað eftir frumritinu
sem var kálfskinnsbréf með átta innsiglum.
41
Skjal nr. 2 (192).
42
Skjal nr. 2 (5).
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Hreppurinn fær inn-hluta jarðarinnar innan áðurlýstra marka og þann hluta
túns, sem er innan við áðurgreinda túnmarkalínu. 43

Steingrímur Sigmundsson og Sigurður Gunnarsson oddviti, fyrir hönd
hreppsnefndar Vopnafjarðarhrepps, skrifuðu undir landskiptagerðina.
Meðal kosta Hróaldsstaða í jarðamati 1804 er að þar fæst ein og hálf tunna af
fjallagrösum. Jörðin er metin á sex hundruð. 44 Samkvæmt jarðamatinu frá 1849 eiga
Hróaldsstaðir „afrétt“ fyrir lömb og grasatekju handa heimilinu. Útheyskapur er nógur
en ekki alltaf nálægur. 45 Í kaflanum um jörðina í fasteignamati Norður-Múlasýslu
1916–1918 er upprekstrarland sagt nægilegt og gott. Heimaland jarðarinnar verður
fyrir skaða af völdum afréttarfjár. Sumarhagar eru góðir. 46
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið að
Hróaldsstöðum frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur
fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðinni verið ráðstafað með
hefðbundnum hætti.
5.5. Áslaugarstaðir
Eftirfarandi er í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
Landið nær neðan frá Selá og nv. á Syðri-Hágang. Mörk við Hróaldsstaði (sjá
þar) eru utan við Skarðsá og við Leifsstaði tæpan km utan við Sauðá og til
fjalla na. af Almenningsárvötnum. Leifsstaðir voru hjáleiga frá Á.
Meðfram Selá eru móar og harðvelli á Selárbökkum. Í brekkunum eru þrjár
brúnir, Neðsta-, Mið- og Efstabrún og land svipað og niður við ána, en þó
nokkuð um mýrar. Ofan Efstubrúnar tekur heiðarlandið við með flóum upp
undir Selbrekkur og Lönguhlíð. Ufsir eru nv. flóanna milli 500 og 600 m.
Þaðan heita Urðir inn að Hágangi og er gróðursnautt land yfir að líta, en allt
land neðar vel gróið og gott beitiland.
Selrústir eru í Áslaugarstaðaheiði undir Selbrekkum, og beitarhús voru ofan
við Efstubrún, aflögð um aldamót. [...]
Gangnaskil eru í Hróaldsstaðaheiði og Mælifellsheiði. 47

Frá 17. apríl 1596 er varðveittur vitnisburður Ingveldar Jónsdóttur áhrærandi
Áslaugarstaði en hún bjó þar í þrjú ár ásamt sálugum eiginmanni sínum, Pétri
Oddssyni, sem átti jörðina. Um takmörk jarðarinnar segir hún:
framm j Saudáá og uti Kialhraun, enn eg man eigi hversu langt j Kialhraun
hann eignadi sier: enn eptter þui, ad Pietur heitinn átti uti hraunid vil eg sveria
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ef þurfa þikir og alltijd liet hann rijfa þar hrijs og yrkia þad land ad ollu fyrer
sijna rietta og fullkomliga eign hönum gefna af Sijnum faudr Oddi
Kolbeinssijne: og eigi selldi Sijgurdur Steingrímsson honum þann partt med
Hroallsstodumm: þui hann var áádr fra þeim kominn og alldreigi heyrda ec
Pietur heitinn þvi lijsa fyrer mier nie neinumm: ad hann hefdi þann partt fra
tecid þa hann firrst Þorde Gijslasyne, vegna Sijgurdar Jonssonar, kotid
aslaugastadi til eignar, helldur kotid med þui ollu landi Sijgurdi feingid, sem
hans sálugi fader Oddur Kolbeinsson hafdi mijnumm manni Pietri heittnum
þad feingid. 48

Í byggingarbréfi Brynjólfs biskups Sveinssonar frá 6. ágúst 1669 fær biskup
Vilhjálmi Jóhannssyni Hámundarstaði með Hvammsgerði auk byggingarumboðs yfir
hálfum Áslaugarstöðum með eftirfarandi takmörkum:
j midlum Skardz ár og Sanda ár ofann i Selá og uppa Hafialll sem vötn meiga
deila. 49

Hinn 18. ágúst 1829 var Páll Melsteð sýslumaður mættur í svokallaðan
Almenning í Selárdal, vestanvert við Vopnafjörð, til að takast á hendur, eftir skipun
amtsyfirvalda frá 23. júlí 1828, skoðunar-, útvísunar- og skuldsetningargerð yfir
nauðsynlegt land fyrir tvö mátuleg og í meðallagi góð nýbýli í fyrrnefndum
Almenningi. Einn skoðunarmanna var bóndinn á Áslaugarstöðum. Þar eru mörk
Almennings og Áslaugarstaða sögð:
Ad utanverdu er Almenníngur adskilin frá Aslaugarstada Landi – þeim
fremsta ádrverandi bæ í Selárdal ad nordanverdu Árinnar - vid Þverá, er Ytri
Almenníngsá nefnist, er fellur nær því beint af brúnum ofan í Selá. 50

Á manntalsþingi, sem haldið var 24. júní 1884, var landamerkjabréf
Áslaugarstaða þinglesið. Í því stendur:
Landamerki milli Áslaugarstaða og Leifsstaða eru: Úr Holbakka sem kallaður
er og beint upp í Sandhóla og þaðan beint í læk utan undir mel sunnan til í
Sanda-Klofa, og þaðan beint í vörðu á há Upsarbrún. Að utan: Skarðsá uppí
Skarðsárkrók, þaðan beint í stóruvorðu og stefnu í Upsarhorn, að norðan þar
sem vötnum hallar. [að norðan þar sem vötnum hallar, bætt við með sömu
hendi en öðru bleki]. 51

Fyrir hönd eiganda Áslaugarstaða skrifuðu undir Guðmundur Magnússon í
Hnefilsdal og Ólafur Runólfsson. Einnig skrifuðu undir eigandi Leifsstaða, Stefán
Jónsson, ábúendur Áslaugarstaða, þeir Þórarinn Jóhannesson og Jón Kristjánsson og
Jóhann Þorsteinsson, ábúandi á Hróaldsstöðum.
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Skjal nr. 2 (215). Bréfið er skrifað upp að forlagi Árna Magnússonar árið 1712 eftir gömlu innsiglaog undirskriftalausu pappírsblaði.
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Jarðamat 1804 metur Áslaugarstaði tíu hundruð en þá eru metnar með
eyðihjáleigurnar Leifsstaðir og Lýtingsstaðir. Þar fékkst ein tunna af fjallagrösum. 52
Áslaugarstaðir eru metnir fjögur hundruð í Jarðatali Johnsens en vísað til þess að 1804
sé jörðin metin tíu hundruð með eyðibólunum Leifsstöðum og Lýtingsstöðum.53
Samkvæmt jarðamati frá 1849 og Nýrri jarðabók 1861 hefur jörðin Áslaugarstaðir
hjáleiguna Leifsstaði. Í jarðamatinu 1849 kemur fram að útheyskapur sé góður og að
mestu leyti nærtækur. 54 Í kaflanum um Áslaugarstaði í fasteignamati NorðurMúlasýslu 1916–1918 kemur fram að jörðinni fylgi upprekstrarland. Sumarhagar eru
mjög góðir. 55
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið að
Áslaugarstöðum frá því að jarðarinnar er fyrst getið og þar til hún fellur úr ábúð árið
1962 56 . Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins
hefur jörðinni verið ráðstafað með hefðbundnum hætti.
5.6. Leifsstaðir
Svo segir í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
Þessi jörð byggðist 1850 (Austurl. III. 151), en er þó getið neðanmáls í
Jarðatali Johnsens (J ´47), nefnd „eyðiból“ undir Áslaugarstöðum, og bendir
það til að áður hafi verið þar byggð. [...]
Mörk við Áslaugarstaði eru nálægt Sauðá (sjá Áslaugarstaði), en að innan
ræður Almenningsá upp að Almenningsvötnum sunnan undir Syðri-Hágangi.
L eiga um þriggja km breiða spildu við Selá. [...] Landslag og gróðurfar er
áþekkt því sem gerist á Áslaugarstöðum, harðvellisbakkar að Selá, þá móar
og mýrar, síðan afhallandi hálsaland upp á brúnir og þar upp af heiðarflóar að
bröttum urðarbrúnum Ufsa, þá Urðir, með gróðurlausa grjóthryggi og
gróðurbollum á milli upp undir Syðri-Hágang (952 m). Sauðá kemur úr
heiðarflóunum og Almenningsá af vatna- og flóasvæði í um 520 m hæð suður
af Hágangi. Engjar voru víðlendar bæði í neðra og uppi í flóum og
greiðfærar. 57

Hinn 10. nóvember 1398 seldi Ólafur Jónsson séra Guðmundi Þorsteinssyni
jörðina Bessastaði í Fljótsdal fyrir jarðirnar Torfastaði í Vopnafirði og Skálanes.
Meðal þess sem sagt er fylgja Torfastöðum er:
seljord j selárdal er leifstader heita. 58
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Skjal nr. 2 (164) a-b. Skjal nr. 4 (2).
55
Skjal nr. 2 (58) a-b.
56
Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 74.
57
Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 74–75.
58
Skjal nr. 4 (73).
53

503
503
Leifsstaða er getið í umfjöllun um stríðshjálparskattinn 1681. 59
Einar Stefánsson, prestur á Hofi, samdi skýrslu, að bón Sveins Pálssonar, um
jarðir í Vopnafirði, byggðar og í eyði árið 1794, og er hún dagsett 8. apríl 1795.
Þar kemur fram að Leifsstaðir hafi farið í eyði 1788. 60
Guttormur Þorsteinsson á Hofi segir í sóknarlýsingu árið 1840 Leifsstaði vera
eyðikot í Áslaugarstaðalandi, byggt annað slagið í góðum árum. 61
Hinn 31. júlí 1922 var útbúið landamerkjabréf fyrir Leifsstaði. Því var þinglýst
15. júní 1923:
Að framan. Almenningsá ytri ræður að upptökum. Að norðan fremri
Hágangur, að utan úr Hágang í Þverfells horn fremra, þaðan bein lína í vörðu
á Upsabrún, þaðan bein lína í vesturhorn á Hnaus, þaðan í Sauðhóla, þaðan í
Holbakka við Selá. Svo ræður Selá í Almenningsá. 62

Eigandi Leifsstaða, Kristján Friðbjörn Einarsson, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af Kristjáni Benedikt Stefánssyni, eiganda Þorvaldsstaða,
Jónasi Pálssyni, eiganda hálfs Miðfjarðar, Björgvini Þorgrímssyni, eiganda hálfra
Áslaugarstaða, og Halldóri Stefánssyni oddvita, fyrir hönd Vopnafjarðarhrepps,
eiganda hálfra Áslaugarstaða. Einnig skrifuðu undir eigendur Lýtingsstaða, þau
Sesselja Guðmundsdóttir og Árni Árnason, og ábúendur Miðfjarðar, þeir Eiríkur
Sigurðsson og Bjarni Oddsson.
Leifsstaðir eru eyðihjáleiga, notuð af Áslaugarstöðum samkvæmt jarðamatinu
frá 1804. 63 Jarðatal Johnsens nefnir ekki Leifsstaði, nema í framhjáhlaupi varðandi
Áslaugarstaði, 64 en í jarðamatinu 1849 eru þeir sagðir hjáleiga frá Áslaugarstöðum og
taldir tvö hundruð. 65 Ný jarðabók 1861 segir þá líka hjáleigu frá Áslaugarstöðum og
metur jarðirnar saman. 66 Í kaflanum um Leifsstaði í fasteignamati Norður-Múlasýslu
1916–1918 kemur fram að árið 1915 var jörðin seld. Sumarhagar eru góðir fyrir
stórgripi. Fjárgeymsla er erfið. Landamerkjum milli Leifsstaða og Áslaugarstaða var
þinglýst 1884. 67
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið að Leifsstöðum
frá því að jarðarinnar er fyrst getið og þar til hún fellur úr ábúð árið 1961. 68 Í afsalsog veðmálabókum kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðinni verið
ráðstafað með hefðbundnum hætti.
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5.7. Þorvaldsstaðir
Í bókinni Sveitir og jarðir í Múlaþingi segir svo:
Almenningur. Svo kölluðust hin víðáttumiklu afréttarlönd, sem takmarkast að
norðaustan af Almenningsá ytri, að suðaustan af Selá inn undir
Búastaðatungur, að suðvestan nálægt Fjallamannaleið yfir Haug og að
norðvestan og norðan við sýslu- og hreppamörk. Mikill hluti þessa lands er
Mælifellsheiði, og nú kallast raunar allt þetta svæði svo í sambandi við
fjallskil. [...]
Í suðausturhöllum Mælifellsheiðar inn með Selá og í árdölum Selsár og
Mælifellsár risu á fót nokkur býli á 19. öld. Í eyðibýlaskrá Halldórs
Stefánssonar (Múlaþingi 5) er getið 7 býla á þessum slóðum. Þau voru
Þorvaldsstaðir, Ytri- og Fremri-Hamar, Aðalból (byggt 1851-´1863 og við og
við til 1878), Mælifell, Selsárvellir (1861-´77) og Fossvellir (1861-´64).
Halldór segir heimildir vera fyrir því, að þetta býlahverfi væri kallað
Almenningssveit. [...]
Í ýmsum heimildum er þessi almenningur aðeins talinn ná yfir landið milli
Almenningsánna ytri og fremri, en hitt Hofskirkjueign. [Síðan segir að
brauðamat 1854 og Jarðatal Johnsens segi ekki að Hofskirkja eigi þessi lönd
og einnig vísað til fasteignamats 1918].
Talið er, að einhver fornbýli hafi verið á sömu slóðum og 19. aldar býlin í
Almenningi. Til þess benda eyðitættur sögulausar, en með líklegum
mannvistareinkennum að sögn kunnugra manna. 69

Í lýsingu Hofssóknar árið 1840 eru Hamar og Þorvaldsstaðir sagðir byggðir
fyrir 13 árum í afréttarlandi, sem áður hét Almenningur. 70
Halldór Stefánsson hefur fjallað upphaf byggðar í Almenningi í „Þáttum um
menn og viðburði“, sem birtust í III. bindi ritsafnsins Austurlands og segir þar nánar
frá Þorvaldi Þórðarsyni sem bjó í Almenningi og Þorvaldsstaðir eru kenndir við.
Halldór telur Almenningslandið milli Almenningsánna, ytri og innri, Hofskirkja ætti
land fyrir sunnan en Áslaugarstaðir fyrir norðan. 71
Um Þorvaldsstaði er sagt í bókinni Sveitir og jarðir í Múlaþingi:
Skammt fyrir innan Leifsstaði fellur Almenningsá ytri í Selá. Önnur á með
sama nafni, Almenningsá fremri, fellur einnig í Selá undan Kistufelli um 10
km innar. Svæðið milli ánna og upp til fjalla, það sem gróið land nær, eða
vestur í Miðfjarðará, heitir Almenningur, og var fram á 19. öld sameignarland
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Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 76.
Múlasýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 49 og 51. Sjá einnig skjöl nr. 2 (59) og 2 (205) a-b.
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Halldór Stefánsson: „Þættir um menn og viðburði“ Austurland. Safn austfirzkra fræða III, bls. 149–
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Vopnfirðinga í umsjá sveitarstjórnarinnar. Á þessu landi risu upp 3 býli á 19.
öld á grundvelli nýbýlatilskipunarinnar frá 1776, og var hið fyrsta byggt á Þ
eitthvert árið milli 1812 og 1816. Landneminn var Þorvaldur Þórðarson frá
Krossavík. Býli hans hét í fyrstu Almenningur og ekki kennt við hann fyrr en
eftir hans dag. Ekki er ljóst, hvort Þorvaldur hefur haft leyfi til að byggja
býlið, en synir Jóns almáttugs Björnssonar, Jónas og Jón, fengu formlegt leyfi
til nýbýlastofnunar 1839. Jónas hóf þó búskap á Þ fyrr eða 1828.
Landamörk milli Þ og Hamars eru nálægt því mitt á milli bæja (sbr. kort). 72

Hinn 18. ágúst 1829 var Páll Melsteð sýslumaður mættur í svokallaðan
Almenning í Selárdal vestanvert við Vopnafjörð til þess að takast á hendur, eftir
skipun amtsyfirvalda frá 23. júlí 1828, skoðunar-, útvísunar- og skuldsetningargerð
yfir nauðsynlegt land fyrir tvö mátuleg og í meðallagi góð nýbýli í fyrrnefndum
Almenningi. Til verksins voru ásamt sýslumanni eftirfarandi skoðunarmenn:
Guðmundur Guðmundsson á Áslaugarstöðum, Sigurður Jónsson á Hróaldsstöðum,
Vigfús Jónsson á Ljótsstöðum og Þorgrímur Þorsteinsson á Búastöðum. Methúsalem
Árnason, hreppstjóri á Bustarfelli, var mættur til þess að vera viðstaddur fyrir hönd
sveitarinnar en eigendur og ábúendur þeirra jarða, sem lágu að téðum almenningi,
höfðu skýrt frá því á manntalsþingi að Ásbrandsstöðum 15. sama mánaðar að þeir
gætu ekkert tilkall gert til almenningsins og höfðu þ.a.l. ekkert á móti því að þar væri
tekin upp byggð. Vegna Hofskirkju, sem eignað var land framan við almenninginn,
mætti Methúsalem hreppstjóri að beiðni Hofsprests. Einnig voru til staðar bræðurnir
Jónas og Jón Jónssynir sem höfðu þegar tekið sér bólfestu í umræddum almenningi.
Næst var riðið á landið og lýstu skoðunarmennirnir takmörkum almenningsins
með eftirfarandi hætti:
Hinn svonefndi Almenníngur liggur í Selárdal, ad Nordan- edr réttara sagt,
vestanverdu vid Selá, er rennur eptir midium Dalnum alt í Sjó út. Ad
utanverdu er Almenníngur adskilin frá Aslaugarstada Landi – þeim fremsta
ádrverandi bæ í Selárdal ad nordanverdu Árinnar – vid Þverá, er Ytri
Almenníngsá nefnist, er fellur nær því beint af brúnum ofan í Selá, enn þó
svoleidis, ad Farvegur hennar geingur nokkud út á vid, og gjörir altsvo
Landid Lítid eitt breidara nidr vid Selá enn á brúnum uppi. Ad austanverdu
skiptir, eins og ádr er sagt, Selá, sem fyrir öllum Almenníngi rennur í
Gliúfrum, og er ófær Yfirferdar fyrri en út vid Ytri Almenníngsá, Landinu edr
Almenníngnum frá Löndum Jardanna Vakurstada, Ytrihlýdar og
Fremrihlýdar í Vesturárdal, sem allar ega Land Nordur yfer Háls þann, er
skilur Vesturardal og Selardal, alt í Selá. Ad sunnan- edr framan-verdu er
Almenníngur adskilin frá Landsplátsi því, er Túnga nefnist, og Hofs Kyrkiu
tilheyrir, vid Þverá er fremri Almenníngsá kallast, hvöred fellr af brúnum,
Lítid eitt framá vid, ofaní Selá, svoleidis, ad hún eins og Ytri Almenníngsá,
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gjörir Landid Lítid eitt breidara nedan til vid Selá nidr, heldr enn þad er upp
vid Fiallsbryrnar. Ad Nordanverdu edr til Fialls upp, hefr Almenníngur eingin
viss nátturleg Takmörk, önnur enn þau, ad hönum er eignad Land svo lángt
upp sem Grasvegur nær, sem ekki er Leingra en upp á Fiallsbrýrnar, því þá
taka vid Melar, Sandar og ad öllu graslaus Öræfi. Alt þad Land, sem innan
hérgreindra Ummerkia Liggur, og Almenníngur kallast, er, eptir Ágétskíngu,
hérum 1 ¼ Míla á Leingd, millum Ytri- og Fremri-Almenníngsár, en ekki
meira en fra 1/8 til 1/6 Mílu á breidd, sömuleidis eptir Ágétskan, frá brúnum
og nidur í Selá. Land þetta, sem eginlega er nokkud vidbrött Hálshlýd, er med
nokkrum, samt ei miög mörgum Melum, Höltum, og þarámillum Graslendis
Ennum og Flóum, og er í því töluverdt Slægiuland, og vídslægt, en hvörgi,
eru þar Hardvellis-balar. Allan Almenníng álýta Sýsslumadurin og
Skodunarmennirnir ekki betri en svo, ad samsvari medallags gódri 10 hndr.
Jörd hér Austanlands, nær þar væri Túnkorn uppræktad; Og þegar Land skal
útvísa til 2ia Jarda, þeirra er byggilegar séu, er þad efalaust, ad allan
Almenníng, innan framanskrifadra takmarka, verdr ad útleggia, svo ekkert
verdi af hönum Afgángs. 73

Að sögn skoðunarmanna hafði Jónas Jónsson tekið sér bólfestu í ytri parti
almenningsins árið 1827 og byggt þar bæinn Þorvaldsstaði. Þeir sögðu Jón Jónsson
hafa haldið til í fremri parti almenningins síðan 1828 og byggt þar bæinn Hamar. Líkt
og á Þorvaldsstöðum mætti þar umhverfis rækta upp túnkorn fyrir eina kú.
Skoðunarmennirnir töldu almenninginn innihalda nægilegt land handa tveimur
smákotum og álitu að þar mætti leggja báðum nýbýlunum út land. Þeir hófust því
handa við skiptin og höfðu það að leiðarljósi að landamerkin yrðu glögg og
ágreiningslaus, að ekki yrði mjög mikill mismunur milli kotanna og að hvor
nýbýlingur mætti halda því sem þeir höfðu samið um sín á milli og notað fram að
þessu. Skoðunarmennirnir settu því landamerkin milli kotanna:
úr Landamerkiaklauf – er liggur nidri vid Selá – í Vördu sem stendr á
Dýarhól, þadan í Vördu á Mel þeim er stendr i beinni Línu upp af tédum
Merkium og þadan beint upp á Uppsir edr Melbrún þá hvar Grasvegurin
hættir. Fyrir utan þessi Merki var Þorvaldsstödum útlagt Land alt út ad Ytri
Almenníngsá, ofan í Selá, og upp svo lángt sem Grasvegur nær. En fyrir
framan þau var Hamri útlagt Land alt fram ad fremri Almenníngsá, ofaní
Selá, og svo lángt upp sem Grasvegr nær. 74

Það land sem Þorvaldsstöðum var útlagt var talið framfleyta 40 ám, 30
geldkindum, 30 lömbum og tveimur hestum og mátu skoðunarmennirnir jörðina sex
hundruð til tíundar og afgjalds. Þeir bræður Jónas og Jón Jónssynir gerðu sig ánægða
með þessa niðurstöðu skoðunarmannanna og með því var gerðinni lokið.
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Þeim bræðrum Jónasi Jónssyni á Þorvaldsstöðum og Jóni Jónssyni á Hamri var
veitt byggingarbréf fyrir jörðunum 5. nóvember 1829. Þetta kemur fram í bréfi Gríms
Jónssonar amtmanns í Norður- og Austuramti til Páls Melsteðs, sýslumanns í NorðurMúlasýslu, frá 2. júlí 1830. 75
Í lýsingu Hofssóknar árið 1840 eru Hamar og Þorvaldsstaðir sagðir byggðir
fyrir 13 árum í afréttarlandi, sem áður hét Almenningur. 76
Skrifað var undir landamerkjabréf jarðarinnar Þorvaldsstaða 25. júní 1885.
Skjalinu var þinglýst 11. júní 1886:
Jörðin Þorvaldsstaðir í Vopnfjarðarhrepp á land innan þeirra landamerkja, er
nú skulu greind: Að austan og sunnan er Selá, er fellur eftir endilöngum
Selárdal; að innan eða vestan er svo kölluð Merkigróf, sem liggur undan
Urðarufs í Selá niður; að norðan er Miðfjarðará, er rennur út
Miðfjarðarárdrög og út norður heiði; að utan er Kistufellslækur fyrir norðan
Urðir, á Urðunum Almenningsárvötn, fyrir neðan Urðir Almenningsá, er
fellur í Selá. 77

Stefán Jónasson, eigandi Þorvaldsstaða, skrifaði undir bréfið. Það var einnig
samþykkt af Einari Jónssyni, eiganda Hamars, og Stefáni Jónssyni á Leifsstöðum.
Hinn 31. júlí 1922 var útbúið nýtt landamerkjabréf fyrir Þorvaldsstaði. Það var
þinglesið 15. júní 1923:
Að utan ytri Almenningsá ræður frá Selá að upptökum hennar, þá
Kistufellslækur í Miðfjarðará, að norðan ræður Miðfjarðará í Miðlæk, þar
næst að vestan Miðlækur á Einstökutorfu, þaðan yfir Kistufell beina stefnu á
Merkis-stein á Urðarups, frá Merkjasteini í vörðu á brúninni og það<an> í
vörðu við Selá framan við Merkigil. Þá ræður Selá í Almenningsá ytri. 78

Eigandi Þorvaldsstaða, Kristján Benedikt Stefánsson, skrifaði undir
landamerkjabréfið. Það var samþykkt af Sigurjóni Hallgrímssyni, eiganda Ytri-Hlíðar,
Pétri Ólafssyni, eiganda Vakursstaða, Árna Árnasyni, eiganda hálfra Lýtingsstaða,
Kristjáni Friðbirni Einarssyni, eiganda Leifsstaða, Sesselju Guðmundsdóttur, eiganda
hálfra Lýtingsstaða og Jörgen Sigfússyni, eiganda Hamars.
Jarðatal Johnsens telur Þorvaldsstaði sem jörð en hefur eftir sýslumanni að
þeir séu nýbýli og metnir sex hundruð. 79 Þeir eru einnig sérmetin jörð í Nýrri jarðabók
1861, nýja matið 14,8 hundruð. 80 Samkvæmt jarðamatinu frá 1849 á nýbýlið
Þorvaldsstaðir, metið til sex hundraða, „afrétt“ fyrir sig. Útheyskapur er góður en
nokkuð langsóttur. 81 Fasteignamat 1916–1918 segir engjar á Þorvaldsstöðum á víð og
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dreif um landið; fjárgeymsla sé erfið haust og vor því að landið liggi að „afrétti“.
Mikill ágangur er af afréttarfé. Sumarhagar eru góðir. 82
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið að
Þorvaldsstöðum frá því að útvísunargerðin fór fram og þar til jörðin fór í eyði árið
1952. 83 Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins frá
árinu 1885 hefur jörðinni verið ráðstafað með hefðbundnum hætti.
5.8. Hamar
Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja:
Fjórum til fimm km innan við Þorvaldsstaði stofnaði Jón bróðir Jónasar á
Þorvaldsstöðum nýbýlið Hamar 1829 [...]
Árið 1916 keypti Jörgen Sigfússon í Krossavík jörðina ásamt eyðibólum innar
í Selárdal [...]
Landamörk koma fram í Þorvaldsstaðalýsingu og vísast til þess.
[...] Framan við bæ er harðvelli og mólendisbelti með mýrardrögum á milli
upp frá Selárgili, síðan afhallandi mýrlendi upp á brún, ofar flóadrög upp
undir Ufsir, sem er brattur og allhár urðarhryggur, sem liggur um lönd
nokkurra jarða utar í dalnum. ...
Afbýli frá H var Fram-Hamar byggður úr afrétt 1869. Þá kallaðist H ÚtHamar. Fram-Hamar var í byggð með köflum til 1888. Bæjarstæðið er inn
undir Almenningsá fremri.
H. fór í eyði 1928. 84

Hinn 18. ágúst 1829 var Páll Melsteð sýslumaður mættur í svokallaðan
Almenning í Selárdal vestanvert við Vopnafjörð til þess að takast á hendur, eftir
skipun amtsyfirvalda frá 23. júlí 1828, skoðunar-, útvísunar- og skuldsetningargerð
yfir nauðsynlegt land fyrir tvö mátuleg og í meðallagi góð nýbýli í fyrrnefndum
almenningi. Þetta voru býlin Þorvaldsstaðir og Hamar. Nánar er sagt frá þessu máli í
kaflanum um Þorvaldsstaði. En skoðunarmennirnir settu landamerkin milli kotanna:
úr Landamerkiaklauf – er liggur nidri vid Selá – í Vördu sem stendr á
Dýarhól, þadan í Vördu á Mel þeim er stendr i beinni Línu upp af tédum
Merkium og þadan beint upp á Uppsir edr Melbrún þá hvar Grasvegurin
hættir. Fyrir utan þessi Merki var Þorvaldsstödum útlagt Land alt út ad Ytri
Almenníngsá, ofan í Selá, og upp svo lángt sem Grasvegur nær. En fyrir
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framan þau var Hamri útlagt Land alt fram ad fremri Almenníngsá, ofaní
Selá, og svo lángt upp sem Grasvegr nær. 85

Hamar var talinn framfleyta þrjátíu ám, þrjátíu geldkindum, tuttugu lömbum
og tveimur hestum og var metin til fjögurra hundraða. Þeir bræður Jónas og Jón
Jónssynir gerðu sig ánægða með þessa niðurstöðu skoðunarmannanna og með því var
gerðinni lokið.
Þeim bræðrum Jónasi Jónssyni á Þorvaldsstöðum og Jóni Jónssyni á Hamri var
veitt byggingarbréf fyrir jörðunum 5. nóvember 1829. Þetta kemur fram í bréfi Gríms
Jónssonar amtmanns í Norður- og Austuramti til Páls Melsteðs, sýslumanns í NorðurMúlasýslu, frá 2. júlí 1830. 86
Í lýsingu Hofssóknar árið 1840 eru Hamar og Þorvaldsstaðir sagðir byggðir
fyrir 13 árum í afréttarlandi sem áður hét Almenningur. 87
Landamerkjabréf fyrir Hamar var undirritað 25. júní 1885 og þinglesið 11. júní
1886:
Jörðin Hamar í Vopnafjarðarhreppi á land innan þeirra landamerkja er nú
skulu greind: að austan og sunnan liggur Selá, er fellur eftir endilöngum
Selárdal; að innan eða vestan liggur Þverá, sem kölluð er Almenningsá hin
innri; hefur hún upptök sín undir Kistufelli og fellur niður í Selá; að norðan
liggja Kistufellsurðir; að utan eða austan er svo kölluð Merkigróf, er liggur
frá Urðarufs niður að Selá. 88

Einar Jónsson, eigandi Hamars, skrifaði undir bréfið. Það gerðu einnig
umboðsmaður Mælifells, Jón Jónsson, og Stefán Jónsson, eigandi Þorvaldsstaða.
Hinn 4. ágúst árið 1922 var útbúið landamerkjabréf fyrir jörðina Hamar. Því
var þinglýst 15. júní 1923:
Að austan liggur Selá, er fellur eftir endilöngum Selárdal. Að innan eða
vestan liggur Þverá, sem kölluð er Almenningsá hin innri og ræður hún upp á
Upsabrún, þaðan bein stefna í Miðfjarðará, að norðan ræður Miðfjarðará, að
utan eða austan er svokölluð Merkigróf er liggur frá Selá uppí Urðarups.
Síðan í einstaka torfu, sem er norðan við Kistufell og niður með Miðlæk í
Miðfjarðará. 89

Jörgen Sigfússon, eigandi Hamars og Mælifells, skrifaði undir
landamerkjabréfið. Það var samþykkt af Kristjáni Benedikt Stefánssyni, eiganda
Þorvaldsstaða, Sigurði Þorsteinssyni, eiganda Fremrihlíðar, og Gunnari H.
Gunnarssyni, umboðsmanni Rjúpnafells.
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Jarðatal Johnsens telur Hamar sem jörð en hefur eftir sýslumanni að hann sé
nýbýli, metinn fjögur hundruð. 90 Hamar er einnig sérmetin jörð í Nýrri jarðabók 1861,
nýja matið 9,8 hundruð. 91 Jarðamat 1849 segir nýbýlið Hamar, metið á fjögur
hundruð, hafa „afrétt“ fyrir sig. Engjar eru víðslægar en heyskapur er langsóttur. 92 Í
kaflanum um Hamar í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 kemur fram að
jörðin hafi upprekstrarland nægilegt og gott. Ágangur er af afréttarfé. Sumarhagar eru
góðir en engjar eru dreifðar um landið. 93
Hinn 8. janúar árið 2004 var kveðinn upp eignardómur í Héraðsdómi
Austurlands í málinu nr. E-310/2003. Í dómsorði segir svo: „Viðurkenndur er
eignarréttur stefnenda [...] að eyðijörðunum Mælifelli, landnúmer [...], Hamri
landnúmer [...] og Selsárvöllum, landnúmer [...], öllum í Vopnafirði ásamt öllu því
sem þeim fylgja og fylgja ber“ í tilteknum eignarhlutföllum. 94
Hamar var í byggð frá því að útvísunargerðin fór fram og þar til jörðin fór í
eyði árið 1928. 95
5.9. Mælifell
Sveitir og jarðir í Múlaþingi hafa eftirfarandi um Mælifell og Fossvelli:
M telst nýbýli stofnað í afréttarlandi Hofskirkju 1854, og er heimild um það í
matsgerð Selsárvalla 1918 (F ´18). [...]
Land M takmarkast við Selsá, Selá og Mælifellsá í hinni miklu láglendiskvos
austur af Dimmafjallgarði og Haugsurðum. Upp af hásléttunni rís fell mikið
og hrikalegt með keilulaga toppi háum, sem sést víða að úr sveitinni. Það er
Mælifell. Bærinn stóð í 400 m hæð í rót fjallsins austanverðu [...]
Aðaleinkenni á Mælifellslandi í neðra eru víðáttumiklir brokflóar og
starartjarnir, ágætt engi en votlent [...]
Fossvellir tæpum þremur km sv. af M hljóta að teljast afbýli þaðan. Býlið var
aðeins 3 ár í byggð, 1861-1864. 96

Í máldagasafni Vilkins biskups frá 1397 er minnst á Mælifell sem eign
Hofskirkju. 97 Hið sama er í máldögum Gísla Jónssonar frá um 1570 98 og vísitasíu
Brynjólfs Sveinssonar 1641, 99 svo og síðari vísitasíum (sjá kafla um Steinvarartungu).
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Við áreið á Almenning hinn 18. ágúst 1829 til útmælingar á tveimur nýbýlum
mætti Methúsalem Árnason, hreppstjóri á Bustarfelli, vegna Hofskirkju sem eignað
var land framan við almenninginn að beiðni Hofsprests. Við áreiðina lýstu
skoðunarmennirnir takmörkum Almenningsins móti landi Hofskirkju svo:
Hinn svonefndi Almenníngur liggur í Selárdal, ad Nordan- edr réttara sagt,
vestanverdu vid Selá [...] Ad sunnan- edr framan-verdu er Almenníngur
adskilin frá Landsplátsi því, er Túnga nefnist, og Hofs Kyrkiu tilheyrir, vid
Þverá er fremri Almenníngsá kallast, hvöred fellr af brúnum, Lítid eitt framá
vid, ofaní Selá, svoleidis, ad hún eins og Ytri Almenníngsá, gjörir Landid
Lítid eitt breidara nedan til vid Selá nidr, heldr enn þad er upp vid
Fiallsbryrnar. 100

Hofsprestur tók saman skýrslu yfir eignir Hofsprestakalls 10. janúar 1844 þar
sem eftirfarandi upplýsingar koma fram:
2 Afréttir edur Heidarlönd
1. Steinvarartunga brúkast sem Afrétt fyrir Hofsárdal 2. Staxfell og Mælifell sem stundum líka brúkast fyrir afrétt af nokkrum
Mönnum. 101

Að Hofi í Vopnafirði hinn 14. maí 1844 lögfesti G. Thorstensen ítök
Hofskirkju með eftirfarandi orðum:
Innan Vopnafjardar þingsóknar tilheyrir Kyrkiunni hér á Hofi eptir
authoriserudum Máldögum eptirfylgiandi Rekaítök á Bændaeignum m.m.
[...]
Mælifells Land allt - ad svokölludum Búastadatúngum undanteknum - samt
Staxfell. 102

Nánar er sagt frá lögfestunni í kaflanum um Steinvarartungu.
Þorsteinn Jónsson sýslumaður sendi Norður- og Austuramtinu bréf 18. nóvember 1853 en því fylgdi bónarbréf Arngríms Jónssonar á nýbýlinu Mælifelli. Í því óskar
hann eftir að öðlast skatt- og tíundarfrelsi samkvæmt 10. grein nýbýlatilskipunarinnar.
Pétur Havstein amtmaður skrifaði sýslumanni 29. sama mánaðar og bað hann um að
tilkynna Arngrími um að ekki væri hægt að verða við ósk hans. Ástæðan væri sú að
jörðin hafi verið notuð að undanförnu og eftir hana goldið og því væri ekki hægt að
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krefjast þess sem 10. greinin heimilar nýbýlisjörðum og þaðan af síður þar sem engin
útvísun hafi farið fram. 103
Býlisins Mælifells er fyrst getið í sóknarmannatali Hofs í árslok 1854. 104
Með byggingarbréfi frá 26. janúar 1856 byggði séra Halldór Jónsson á Hofi
bræðrunum Arngrími og Vigfúsi Jósefssonum:
hid svokallada Mælifells land, er tilheyrir Hofskyrkju, ad undanskildri
túngunni milli Mælifellsár og Almenníngsár hinnar fremri, - þó svoleidis, ad
ytri partur nefnds lands frammad skridu [undir midju fellinu, yfirstrikað]
nidurundan ytri enda á hamrabelti, sem liggr [??] á midju fellinu er mót 3/5
portum afgjaldsins byggdt hinum fyrrnefnda - Arngrími Josepssyni, en fremri
parturinn móti 2/5 portum afgjaldsins hinum sídarnefnda Vigfúsi
Jósepssyni. 105

Sama ár, 1856, segir sóknarmannatal þá bræður báða búendur á Mælifelli. Svo
er einnig næstu árin. 106
Fremri partur Mælifellslands, sem Vigfús Jónsson hafði fengið sér byggðan
26. janúar 1856, var byggður Birni Guðmundssyni á Torfastöðum 11. apríl 1861.
Bréfið er mjög skert að neðan en það af því sem lesið verður hljóðar þannig:
Jeg undirskrifaður byggi hjermeð bóndanum Birni Guðmundssyni á
Torfastöðum frá næstkomandi fardögum til allra löglegra leigulið[a] nota
fremra part Mælifellslands útvið ... sem liggur niðurundan ytra enda á hamra
... því sem er í miðju fellinu, og geldur ... eptir land þetta árlega tvo sauði ... 107

Í árslok 1861 er Björn Guðmundsson sagður bóndi á Fossvöllum samkvæmt
sóknarmannatali. 108
Af byggingarbréfi Arngríms Jósefssonar á Mælifelli, frá 20. júní 1865, fyrir
Fossvallalandi undir Mælifelli má sjá að fremri partur Mælifellslands heitir nú
Fossvellir. Arngrímur fær hér sama part og bróðir hans fékk 26. janúar 1856 en fram
kemur að ekkjan Ólöf Arngrímsdóttir (ekkja Björns Guðmundssonar 109 ) hafði sagt
honum lausum. Tekið er fram að Arngrími sé heimilt landið til allra löglegra
leiguliðanota gegn tveggja veturgamalla sauða árlegu eftirgjaldi og að sauðirnir séu
góðar meðalkindur að vænleik. Einnig er tekið fram að engin hús séu á jörðinni.
Bókin sem bréfið er í er illa farin og því verður ekki meira lesið af henni. 110
Skýrsla um tekjur og útgjöld Hofsprestakalls var útbúin 6. júní 1867. Þar er
meðal ískylda, ítaka o.s.frv., sem:
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b) Öðrum leigðar:
2. Mælifellsland (þar sem nú er byggður bær, sem kirkjan á ekki) [...] 111

Nánar er fjallað um þessa skýrslu í kaflanum um Steinvarartungu.
Landamerkjaskrá fyrir jörðina Mælifell var útbúin 22. febrúar 1886. Hún var
þinglesin 11. júní 1886:
Selá ræður að Selsárósi, þá ræður Selsá að upptökum, þaðan sjónhending í há
Bungu og þaðan í Heljardalsfjall, þaðan í há Kistufell og úr því sjónhending í
upptök Innri-Almenningsár, síðan ræður hún í Selá, og svo hún að Selsá. 112

Undir skrána skrifuðu Jón Jónsson, prestur á Hofi, Einar Jónsson, eigandi
Hamars, og Jón Rafnsson, umboðsmaður Búastaðatungna.
Gerð var úttekt á eyðibýlinu Mælifelli vegna fyrirhugaðar sölu hinn 30. maí
1912. Þar kemur m.a. eftirfarandi fram:
Eyðibýlið Mælifell liggur í Vopnafjarðarhreppi innan Norður Múlasýslu
vestast í hreppnum uppfrá Selá innst uppúr Selárdal og er landið þar mjög
mjótt meðfram Selá. Landið uppfrá Selá er alt grasivaxið uppað svokallaðri
„Ufs“ og uppað Mælifellsbænum sem var enn er nú niðurrifinn, einnig er
graslendi suður með Mælifellshnúk og í svokolluðum Grænafellsdokkum
vestan hnúksins. Graslendi þetta er sem næst ¼ af landi því er telst til
býlisins.
[...] engar líkur eru til að býlið komist í ábúð aftur eftir að hafa staðið í eyði í
6 ár. Þar oss er kunnugt um að það er nú tilgangur kaupanda að brúka land
þetta fyrir afrjett. [...]
Við álítum því að það sé hlutverk okkar að meta hvað margt fje að land þetta
beri sem afrjettar land í samanburði við afrjettir hjer í kring og er það álit
okkar að það beri 300 – 400 fjár og afrjettar tollur hjer er vanalega 2-3 aurar á
kind. 113

Í afsali sem útbúið var í september 1913 kemur fram að ráðherra Íslands selji
Mælifellsland til Jörgens Sigfússonar, leigjanda þess. 114
Í jarðamatinu frá 1849 kemur fram varðandi Hof að fyrir upprekstur í
svokallað Mælifellsland við Selárdal gjaldist 40 fiskar árlega. 115 Ný jarðabók 1861
getur ekki um Mælifell eða Fossvelli.116 Í kaflanum um eyðibýlið Mælifell í
fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 kemur fram að í jarðamatinu 1861 og
Jarðatali Johnsens sé býlið talið sem hluti Hofskirkju en svo sé ekki lengur. Þar segir
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einnig að upprekstrarland sé nægilegt og sérlega gott. Beitiland er víðlent og engjar
dreifðar um allt landið. Afréttarfé skemmir jörðina.117
Sveitir og jarðir í Múlaþingi greina frá því að búseta á Mælifelli hafi verið
slitrótt og býlið farið í eyði árið 1906. 118
Hinn 8. janúar árið 2004 var kveðinn upp eignardómur í héraðsdómi
Austurlands í máli nr. E-310/2003. Í dómsorði segir svo: „Viðurkenndur er
eignarréttur stefnenda [...] að eyðijörðunum Mælifelli, landnúmer [...], Hamri
landnúmer [...] og Selsárvöllum, landnúmer [...], öllum í Vopnafirði ásamt öllu því
sem þeim fylgja og fylgja ber“ í tilteknum eignarhlutföllum. 119
5.10. Selsárvellir og Aðalból (Búastaðatungur)
Búastaða er getið í Vopnfirðinga sögu, sem talin hefur verið rituð einhvern tíma á
öðrum fjórðungi 13. aldar. 120
Minnst er á Búastaði í kaupbréfi Brynjólfs biskups Sveinssonar fyrir hluta
jarðarinnar frá 11. ágúst 1657. 121
Húsaskoðun fór fram á Búastöðum 29. mars 1658. Þar koma einnig fram
eftirfarandi landamerki, með mörkum Búastaðatungna:
Landamerke Jardarennar effter tilsögn Halls Björnssonar sem hann seiger
Biarni Oddsson og adrer hafe sier sagt, rædur Oddsgil hid fremra uppá midian
háls og ofan i Westrardalsá, hid ytra i Lambhaga læk, rædur hann þá i
Westrar dals á og uppi Walhól og rettsynis uppi Hrafnakletta og so framm
effter midium hálse. Item tilseiger Hallur ad Buastader eige tveggia hundrada
Land Westur i heide sem kallast Buastadatungur fyrer nordan Selá, á mille
Hrutár og Selaár. 122

Í bréfabók Brynjólfs biskups Sveinssonar er að finna afrit, gert af fimm
mönnum í Skálholti 7. júlí 1660, af kaupbréfi frá 17. júlí 1646 þar sem séra Sigurður
Bjarnarson selur Hjalta Jónssyni, fyrir hönd Brynjólfs biskups, fimm hundruð í
Búastöðum
med ollummm þeim gognumm og giædumm, sem greindumm fimm
hundrudumm I nefndre Jordu Buastodum fylgia og fylgt hafa, ad fornu og
nyu til fiallz og landz ... 123
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Frá 23. júlí 1666 er varðveittur vitnisburður fjögurra manna í Skálholti um
uppskrift og samlestur á kaupbréfi fyrir Búastöðum frá 15. apríl 1592. Þar kaupir
Ingibjörg Vigfúsdóttir Búastaði, tólf hundruð að dýrleika, af Þórði Gíslasyni með
eftirfarandi takmörkum:
framm frá sier allt sudur j Oddsgil og Wppa háls so lángt ad rettsynis sie Wt
effter hálsinum, Wt i Hrafnakletta, Wr Hrafnaklettum og i Walhól, Wr
Walhol og rettsynis ofann i Westurdalsá. Item Raudabergshólma, og þá þar
framm frá eru. Item Tungurnar allar j midlum Selsár, og Gásadalsár; þetta
land allt itolu laust. 124

Býlið Aðalból, sem sóknarmannatal getur fyrst um í árslok 1851, virðist
samkvæmt landakortum vera í Búastaðatungum, en engin afmörkun hefur fundist á
Aðalbólslandi. Bóndi þar var Páll Guðmundsson sem var á Aðalbóli til ársins 1863.125
Með byggingarbréfi frá 22. febrúar 1859 byggði umboðsmaður Odds
Guðmundssonar, stúdents í Krossavík, bændunum Páli Guðmundssyni á Aðalbóli og
Grími Grímssyni á Rjúpnafelli hinar svokölluðu Búastaðatungur til allra löglegra
leiguliðanota. Getið er um afgjald, þ.e. þrjá veturgamla sauði árlega fyrir
Mikaelsmessu, að þeir hafi notkun landsins að helmingi og því hvíli eftirgjaldið jafnt
á þeim báðum nema þeir semji um annað sín á milli. Fleiri skilyrði umboðsmannsins
eru tíunduð í bréfinu, þ.á m. þetta:
en þad áskil jeg að þeir fyrir sanngjarna þóknun, unni bændunum á
Búastödum þeirrar notkunar á Túngum, sem þeir sjálfir geta misst og hinir
kunna ad æskja sjer. 126

Sóknarmannatal Hofssóknar í árslok 1859 segir Grím Grímsson bónda á
Aðalbóli en Pál Guðmundsson húsmann. 127 Allsherjarmanntal árið 1860 segir Aðalból
og Selsárvelli/Selárvelli hjáleigur en ekki kemur fram hvaða jarðar.128
Búskap Páls Guðmundssonar á Aðalbóli lýkur samkvæmt sóknarmannatali
árið 1863. 129 Eftir það er það í eyði nema í árslok 1877 er þar skráð fjölskylda sem
áður var í tvíbýli á Selsárvöllum. Frá árinu 1878 er Aðalból í eyði. 130
Hinn 10. maí 1872 voru þeir Guðmundur Stefánsson hreppstjóri og Björn
Ásbjörnsson virðingarmaður mættir að Selsárvöllum. Frú Ó. Stefánsdóttir í Krossavík
hafði óskað þess að þeir virtu húsin á jörðinni til ríkisdalatals af eigandanum Grími
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Grímssyni í Ytrihlíð. Undir virðingargerðina skrifa Guðmundur og Björn auk Gríms
sem titlar sig seljanda. 131
Grímur Grímsson var töluverðan tíma bóndi á Selsárvöllum og stundum var
þar tvíbýli. Árið 1878 virðist jörðin fara í eyði. 132
Ódagsett landamerkjabréf fyrir Búastaði var þinglesið 24. júní 1884 en
Búastaðatungur eru ekki nefndar:
Landamerki fyrir Búastaðalandi. Vesturdalsá ræður að norðan að Oddsgili og
Oddsgil að sunnan að Krók sunnanvert við Oddsgils-steina og þaðan út
háhálsinn eptir því sem vötnum hallar á brekkubrún útnorður af háuþúfu, og
þaðan beina stefnu í vörðu á Selfjalli, þaðan beina línu í vörðu við Miðklauf
og síðan sjónhending í Vesturdalsá. 133

Jón Rafnsson og Sigurður Jónsson skrifuðu undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af Jóni Jónssyni, presti að Hofi.
Um aðskilnað Búastaða og Búastaðatungna segja Sveitir og jarðir í Múlaþingi:
B<úastaðir> komust í eigu ábúanda um 1893, seljandi var Ólöf ríka
Stefánsdóttir, ekkja Odds í Krossavík Guðmundssonar sýslumanns
Péturssonar [...] Við þá sölu gekk undan jörðinni afréttarlandið
Bú<a>staðatungur milli Selár og Selsár inn að Ytri-Hrútá og hefur síðan
tilheyrt Krossavík. 134

Í yfirlýsingu sýslumanns Norður-Múlasýslu um Selsárvelli frá 31. desember
1974 stendur:
Að sögn Björns Sigmarssonar, Krossavík, standa Selsárvellir rétt innan við
Selsá, og tilheyrir jörðinni öll tungan (Bú<a>staðatungur) norðaustan Selár
milli Selsár að utan og Hrútár ytri að innan. En vatnaskil (sýslumörk) ráða að
norðaustan. 135

Samkvæmt jarðamatinu frá 1849 er Búastöðum eignað afréttarland í Selárdal,
sem sé mjög afnotalítið.136
Í kaflanum um Selsárvelli í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918
kemur fram að jörðin hafi verið óbyggð síðan 1880. Einnig að beitiland sé nærtækt og
hún eigi mikið upprekstrarland. Þar er og að finna lýsingu ábúanda á landamerkjum
hennar:
Selsá ræður mörkum frá ósi að upptökum, þaðan sjónhending á há „Bungu“
þaðan eftir fjallgarði þeim sem skiptir löndum milli Vopnafjarðar og
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Fjallahrepps að Hrútá þá ræður Hrútá þar til hún fellur í Selá; úr því ræður
Selá að Selsárósi. 137

Selárbakki er býli, sem var í byggð samkvæmt sóknarmannatölum 1855–1868.
Þar bjó ein kona ásamt syni sínum og ekki annað fólk. 138 Ekki kemur fram hvar þetta
býli hefur verið en af röð býla í sóknarmannatölunum má ætla að það hafi verið í
Búastaðatungum þar sem það er talið á undan Selsárvöllum sem síðan eru á undan
Mælifelli. Ekki hafa komið fram aðrar heimildir um þetta býli.
Hinn 8. janúar árið 2004 var kveðinn upp eignardómur í héraðsdómi
Austurlands í málinu nr. E-310/2003. Í dómsorði segir svo: „Viðurkenndur er
eignarréttur stefnenda [...] að eyðijörðunum Mælifelli, landnúmer [...], Hamri
landnúmer [...] og Selsárvöllum, landnúmer [...], öllum í Vopnafirði ásamt öllu því
sem þeim fylgja og fylgja ber“ í tilteknum eignarhlutföllum. 139
5.11. Arnarvatn (Hauksstaðir)
Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja um Hauksstaði:
Hauksstaðaheiði heitir spildan milli Vesturdalsár og Selár utan frá Rjúpnafelli
og sv. á hreppamörk í Selárbotnum og Súlendum. Í Hauksstaðaheiði, þ.e.
þeim hluta er H<auksstöðum> tilheyrir, er upprekstrarland, fyrir 2000 fjár
segir í F ´18, og virt á 30 krónur. Gengur þar fé víða af bæjum í Vesturdal.
Nafn heiðarinnar er oft notað um mun stærra svæði en hér er gert (sjá Göngur
og réttir III., 309 og Landið þitt II). [...]
Afbýli tvö byggðust úr Hauksstaðalandi, Desjarmýri og Skálamóar, sem síðar
nefndist Arnarvatn, Arnarvatn var byggt á þessari öld og lýst sér..140

Hauksstaða mun fyrst getið þegar minnst er á Hauksstaðaskóg í máldaga
Refsstaðarkirkju frá því um 1367. 141
Hauksstaðir eru sagðir kirkjueign í stríðshjálparskattskýrslum árið 1681. 142
Hins vegar eru þeir ekki nefndir í máldögum Vilkins og Gísla Jónssonar meðal eigna
kirkjunnar á Hofi og ekki heldur í vísitasíum biskupa á 17. og 18. öld. Það er fyrst í
vísitasíu Helga G. Thordersens árið 1850 að Hofskirkja er sögð eiga Hauksstaði með
Barkárdal. 143 Það virðist þó sem Hofskirkja hafi eignast Hauksstaði miklu fyrr en ekki
sést hvenær. E.t.v. má láta sér detta í hug að þeir séu sama jörðin og Ásdísarstaðir sem
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Vilkinsmáldagi segir eign Hofskirkju 144 og síðan er endurtekið í máldaga Gísla
Jónssonar og vísitasíum biskupa.
Ábúandi Hauksstaða í Vopnafirði, Björn Gíslason, sótti 25. janúar 1872 um
kaup á jörðinni með hjáleigunum Hólum og Skálamó, áður Desjarmýri. (Skálamór
varð síðar að Arnarvatni. 145 ) Sagði hann jörðina fyrrum hafa verið metna sex hundruð
en nú 29,6 hundruð með hjáleigunum. Hús, sem fylgdu, væru bæði fá og smá. Því
vildi hann eignast jörðina, svo hann þyrfti ekki sem leiguliði í ótryggri ábúð að ráðast
í miklar framkvæmdir. Yfirvöld samþykktu með konungsúrskurði 22. júní 1872 að
jörðin með hjáleigum yrði seld fyrir 2.500 ríkisdali.146 Ekkert kemur fram í skjölum
varðandi jarðarsöluna um landstærð og gæði jarðarinnar.
Guttormur Þorsteinsson segir í sóknarlýsingu Hofs árið 1840 að Dysjarmýri sé
byggð fyrir sex árum í Hauksstaðalandi.147 [Land hjáleigunnar Desjarmýrar mun síðar
hafa fallið til Arnarvatns.] 148
Hauksstaðir ásamt hjáleigunum Hólum og Skálamó (áður Desjarmýri) og
tveimur kúgildum voru seldir 25. janúar árið 1872 fyrir 3.500 ríkisdali með samþykki
kirkju- og kennslumálaráðuneytisins danska. 149
Vorið 1885 var samið landamerkjabréf fyrir Hauksstaði. Því var þinglýst 14.
júlí sama ár:
Landamerki milli Hauksstaða og Rjúpnafells eru þessi, sem hér greinir: Frá
gamalli markvörðu, sem stendur norðan við Vesturdalsá og þaðan upp til
Fellsbrúna eftir settum vörðum af hlutaðeigendum vorið 1884, og svo frá
nefndri Fellsbrún í næstu vörðu norðan við fellið, þaðan beint yfir Flóasundin
og beinastefnu í Grasalækjarós, sem fellur í Selá. Þaðan eins og Selá ræður
allt inn í Selárbotna, sem liggja austur úr Grímsstaðadal, og úr Selárbotnum
yfir Grjóturðar-Kambinn beina stefnu ofan í Skeljungskvos, þar sem að
Skeljungsá hefur upptök sín, og fellur hún millum Hauksstaða og
Brúnahvamms landa og skiftir þeim eftir gömlum farveg árinnar, alla leið út í
Arnarfjarðarvatn, svo eftir nefndu vatni í ós þann, er úr því rennur og sem eru
upptök að Vesturdalsá, og þaðan til lands og vatns eins og áin ræður út að svo
nefndum Mið-fiskilæk á móts við Fossland, og þaðan sem lækurinn ræður
upp í Urðarfjallsbrún og er sett markvarða á mel í fjallsbrúninni, úr nefndri
vörðu beina stefnu í Fiskivötn, þaðan beint út Urðarfjallið móts við
Bustarfellsland og í næsta Markvörðumel, og þaðan út drögin, sem liggja út í
Kílinn, sem rennur eftir Urðarfjallinu alla leið út í Nykurvatn og skiftir hann
löndum milli Bustarfells og Hauksstaða. Og úr Kílsósnum og í norðari
Sandvík á Vatninu; þaðan beint í mel yzt á háfjallinu, sunnan við
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Urðarfjallshnaus á móts við Teigsland, þaðan beint út sunnan við Sandfell og
í Oddsgil, beina stefnu á Marksteina, svo eftir Oddsgili ofan í Vesturdalsá, og
svo fram sem áin ræður inn á móts við þá upphaflega tilgreindu Markvörðu
millum Hauksstaða og Rjúpnafells.
Svo er allt land innan þessara tilnefndu takmarka eign Hauksstaða. 150

Kr. Jóhannsson eigandi Hauksstaða skrifaði undir þetta skjal. Það gerðu einnig
Jón Jónsson prestur á Hofi (væntanlega vegna Rjúpnafells), Gestur Sigurðsson
eigandi Foss, P. Guðjohnsen sem var umboðsmaður Teigs af hendi
Vopnafjarðarhrepps og M. Einarsson, eigandi Bustarfells.
Landamerkjabréf fyrir Hauksstaði var útbúið í desember 1921. Það var
þinglesið 15. júní 1923:
Landamerki milli Hauksstaða og Rjúpnafells eru þessi, sem hér greinir:
Frá gamalli markvörðu, sem stendur norðan við Vesturdalsá og þaðan upp til
Fellsbrúna eftir settum vörðum af hlutaðeigendum vorið 1884 og svo frá
nefndri Fellsbrún í næstu vörðu norðanvið fellið, þaðan beint yfir Flóasundin
og beina stefnu í Grasalækjarós, sem fellur í Selá. Þaðan ræður Selá inn á
móts við Sandhæð. Frá nefndri Sandhæð beina línu norðan við Hlíðarfell í
upptök Desjarmýrarlæks, síðan ræður nefndur lækur merkjum milli
Hauksstaða og Arnarvatns í Vesturdalsá. Frá Desjarmýrarlæk ræður
Vesturdalsá út að svonefndum Miðfiskilæk, ræður sá lækur merkjum milli
Hauksstaða og Kálffells upp til fjallsbrúnar, og er sett markvarða á
fjallsbrúnina, úr nefndri vörðu beina stefnu í Fiskivötn, þaðan beint út fjallið
móts við Bustarfellsland og í næsta markvörðumel og þaðan út drögin, sem
liggja út í kílinn, sem rennur eftir Urðarfjallinu alla leið út í Nykurvatn og
skiftir það löndum milli Bustarfells og Hauksstaða. Úr norðari Sandvík á
nefndu vatni beina stefnu í mel yzt á háfjallinu, sunnan við Urðarfjallshnaus,
og skal þar sett markvarða, þaðan beint út sunnan við Sandfell í Oddsgil beina
stefnu í Marksteina, svo ræður Oddsgil ofan í Vesturdalá, og svo fram með
ánni inn á móts við þá upphaflega tilgreindu Markvörðu milli Hauksstaða og
Rjúpnafells.
Svo er alt land innan þessara tilnefndu takmarka eign Hauksstaða. 151

Eigandi Hauksstaða, Víglundur Helgason, skrifaði undir landamerkjabréfið.
Það var samþykkt af Þórarni Ketilssyni, eiganda Arnarvatns, M. Einarssyni, eiganda
Bustarfells, Sigurði Þorsteinssyni, eiganda Kálffells, Þorgrími Jónatanssyni, eiganda
Búastaða, og Jörgen Sigfússyni, eiganda Búastaðatungu [Selsárvalla] og Hamars.
Einnig skrifuðu undir Steindór Jóhannesson fyrir hönd eigenda Grímsstaða [á
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Fjöllum], Jakob Einarsson vegna Teigs og Gunnar H. Gunnarsson, umráðamaður
Rjúpnafells.
Jarðamat 1804 segir Hauksstaði fjögurra hundraða kirkjujörð frá Hofi. Einnig
stendur að jörðin hafi „afrétt“, metinn á 44 álnir, er tilheyri kirkjunni. Jörðin gefur sex
tunnur af fjallagrösum. 152 Jarðatal Johnsens getur um Desjarmýri sem hjáleigu frá
Hauksstöðum og segir fornt mat á Hauksstöðum sex hundruð. 153 Svo og Ný jarðabók
1861. En nýja matið er 29, 6 hundruð. 154 Í jarðamatinu frá 1849 kemur fram að
Desjarmýri sé hjáleiga frá Hauksstöðum. Þar stendur einnig að jörðin eigi „afrétt“
fyrir sig og geti tekið af öðrum 600 fjár. Gott útengi en langsóttur heyskapur.155 Í
fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 er minnst á að heiðarbýlið Arnarvatn hafi
verið byggt út úr Hauksstöðum. Báðar jarðirnar hafi síðan verið seldar. Samkvæmt
fasteignamatinu átti salan á Hauksstöðum sér stað árið 1916. Í því kemur einnig fram
að Hauksstaðir eigi upprekstrarland fyrir 2000 fjár. Útengjar eru á víð og dreif en
sumarhagar eru frekar slæmir. 156
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið að Hauksstöðum
frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir
gerð landamerkjabréfsins frá árinu 1885 hefur jörðinni verið ráðstafað með
hefðbundnum hætti.
Eftirfarandi er í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
A var frá upphafi afbýli frá Hauksstöðum og hét Skálamór. Býlið er ekki
nefnt í jarðabókinni 1861 (F ´61) eða öðrum eldri prentuðum heimildum frá
19. öld. [...]
Býlið er í breiðri lægð í Hauksstaðaheiði norðvestan við Arnarvatn.
Landamörk eru að sa. við Vesturdalsá, sem telst eiga upptök í vatninu, þótt
aðdragandi sé innar, og við Arnarvatnið. Að sv. ræður mörkum Skeljungsá,
að nv. Selá, og að na. er markalínan frá Selá yfir Sandhæð, sa. í
Desjarmýrarlæk (sjá Hauksst.). Hjáleigan Desjarmýri er innan þessara
takmarka.157

Í skýrslu um Hofsbrauð frá 1854 kemur fram að Desjarmýri sé hjáleiga byggð
í Hauksstaðalandi.158
Helgi Guðlaugsson á Hauksstöðum seldi Jóni Helgasyni áttunda hluta úr
Hauksstöðum, 3, 7 hndr. að dýrleika skv. nýju mati frá 5. júlí 1915. Þar er mörkum
lýst svo:
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Að norðan úr Desjarmýrarlæk þar sem hann rennur í Vesturdalsá og ræður
hann að upptökum, þá beina sjónhendingu í Selá, að vestan ræður Selá, að
sunnan Skeljungsá, að austan Arnarvatn og Vesturdalsá að Desjarlæk. 159

Tekið var fram að seljandi hefði ekki þinglesna eignarheimild. Nafnið
Arnarvatn á þessum eignarhluta var þinglesið um leið og afsalið, 10. júlí 1915. Er þá
tekið fram að nýbýlið hafi verið byggt árið 1901. 160
Landamerkjabréf fyrir Arnarvatn var útbúið í desember 1921. Það var
þinglesið 15. júní 1923:
Frá Vesturdalsá ræður Desjarmýrarlækur að upptökum, þaðan beina línu
norðan við Hlíðarfell yfir Sandhæð að Selá. Síðan ræður Selá alt inn í
Selárbotna, sem liggja austur úr Grímsstaðadal, og úr Selárbotnum yfir
Grjóturðarkambinn, beina stefnu ofan í Skeljungskvos, þar sem Skeljungsá
hefur upptök sín, og fellur hún milli Arnarvatns og Brúnahvammslanda og
skiftir þeim eftir farveg árinnar alla leið út í Arnarvatn, svo eftir nefndu vatni
í ós þann er úr því rennur og sem eru upptök að Vesturdalsá og þaðan til lands
og vatns eins og áin ræður að þeim upphaflega nefndum Desjamýrarlæk.
Svo er alt land innan þessara takmarka eign Arnarvatns.161

Þórarinn Ketilsson, eigandi Arnarvatns, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það
var samþykkt af Víglundi Helgasyni, eiganda Hauksstaða, Sigurði Þorsteinssyni,
eiganda Kálffells, M. Einarssyni, eiganda Brunahvamms, og Jóni A. Stefánssyni í
Möðrudal. Einnig skrifaði undir Steindór Jóhannesson fyrir hönd eigenda Grímsstaða
og Víðidals.
Jarðatal Johnsens getur um Desjarmýri sem hjáleigu frá Hauksstöðum. 162 Svo
og Ný jarðabók 1861. 163 Í kaflanum um Arnarvatn í Fasteignamati Norður-Múlasýslu
1916–1918 stendur að í jarðamatinu 1861 sé kot þetta metið með jörðinni
Haugsstöðum [Hauksstöðum] sem það sé byggt úr. Í kaflanum kemur einnig fram að
jörðin hafi nægilegt afréttarland og landamerki hennar séu ókunn. Samkvæmt matinu
má lesa þau út úr landamerkjum Hauksstaða. Ágætir sumarhagar. 164
Arnarvatn var í byggð frá síðari hluta 19. aldar en fór endanlega í eyði árið
1934.
5.12. Bustarfell, Brunahvammur, Fagrakinn og Gestreiðarstaðir
5.12.1. Bustarfell og Brunahvammur
Sveitir og jarðir í Múlaþingi hafa eftirfarandi um Bustarfell:
159
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B kemur fyrst við sögu í Sturlungu, er Ólafur bóndi þar barðist í liði
Þorvarðar Þórarinssonar á Hofi í Þverárbardaga 1255. Jörðin hefur verið
bændaeign og í sjálfsábúð sömu ættar frá 1532 [...]
Býlin Foss og Brunahvammur eru í eign B og taldar hjáleigur þaðan í J ´47,
en Foss ekki í F ´61. Núverandi ábúendur telja, að báðar þessar jarðir hafi
verið lögbýli í eign Bustarfellsmanna.
Vopnafirði og Brunahvammi tilheyrir síðan 1892 löng og mjó spilda vestan
Hofsár og Gestreiðarstaðakvíslar allt suður á Eyktagnípu í Jökuldalsheiði. Þar
voru býlin Fagrakinn (Kinn á korti) og Gestreiðarstaðir (sjá Möðrudal).
[...] upprekstrarland í heimalandi, Brunahvamms- og Gestreiðarstaðalandi. 165

Í máldagasafni Vilkins biskups frá 1397 kemur fram að Péturskirkja hafi verið
á Bustarfelli en þar kemur ekkert fram um land kirkjunnar. Í sama máldagasafni er
Brunahvamms getið sem eignar Hofskirkju. 166
Í gerningi frá 1. september 1408 um máldaga og landamerki Möðrudals á
Fjalli, sem talinn er vera falsbréf, er mörkum Möðrudals og Bustarfells lýst þannig:
Þad skilur Land millum Mödrudals og Bustarfells og so i Læk þann sem fellur
i Krokunum i Holkna til Hofsar.167

Úr tíð Stefáns biskups Jónssonar er máldagi Möðrudalskirkju frá 1493 en þar
er mörkum Möðrudals og Bustarfells lýst á eftirfarandi hátt:
þat skilur landamerki millvm modrvdals oc Bvstarfells: oc sionhending j
Eykarnypu: vr læk þeim er fellur vr holknaa:168

Hinn 11. febrúar 1532 seldi Þorsteinn Pálsson, með samþykki Gamla
Magnússonar, bróður síns, Árna Brandssyni tvo parta í jörðinni Bustarfelli. Því næst
greinir hann frá takmörkum jarðarinnar:
seigir hann þessi landamerki halldin hafa uerit af sinum forelldrum og
aunguan ataulu veitt hafa. fram med hofsa fyrir uestan gegnt grasakro og
þuersyne uestur j selaa. riettsyne ur anne og j skieliungsuatn þadan og ut j
arnarfiardaruatn. Riettsyne j þuridarnup og ut j teigaraa. ofan med anne og j
arnarhol fyrir austan hofsaa. or raudanup og austur j þordaraa og suo fram j
helluskard. þadan og j tungaa ofan med anne og j hofsaa og suo aptur i
raudanup. 169

Hinn 7. maí 1660 fóru fram eignaskipti á Bustarfelli, sem var 50 hundruð að
dýrleika, á milli bræðranna Sigurðar og Péturs yngra Bjarnasona. Eftir að hafa skipt á
165
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milli sín húsum jarðarinnar og völlum beggja vegna götunnar koma eftirfarandi
upplýsingar fram um landið:
Enn landed allt Sudur I Þurijdará, og vt I Teigará thil eijngia og beijtar, thil
retts Jaffnadar eignar og brúkunar med bródurlegum kiærleika, og so á fiall
upp, wmm allar heidar nordur og sudur effter eignar heffd gamallre og
Skiölum Jardarennar. Eirnen med eijgenlegre eijnijngu Skifftu þeir so
Jordunum Eijnarstödum og Fosse, ad Sigurdur ætte Jordena Eynarsstade x
hndr. ad dijrleika med öllu þuij lande fyrer austan Hofsá Sem henne fylger og
fylgtt heffur ad fornu og niju effter breffanna hliódan, enn Petur ætte
neffndann Foss og lete ser lijka fyrer x hndr. á mótz vid Eijnar Stade med
þessu lande, Sudur frá, Sem leijngst breffenn vtvijsa og hallded heffur vered,
og So I fiall vpp og ut vmm heide, I Þurijdarvatn, enn ut fra Fosse I
Þurijdará. 170

Í kaupbréfi Brynjólfs biskups Sveinssonar og Sigurðar Bjarnasonar frá 18.
ágúst 1663 selur biskup Sigurði m.a. Bakka á Ströndum sem var tólf hundruð að
dýrleika. Í staðinn fékk Sigurður, með samþykki konu sinnar, föður, bróður, systur og
mágs, biskupi hálft Bustarfell 25 hundruð að dýrleika. Biskup taldi hins vegar að
réttur dýrleiki jarðarinnar væri tuttugu hundruð vegna mismunar á landinu sem þeir
bræður, Sigurður og Pétur yngri, skiptu á milli sín er þeir skiptu Bustarfelli 7. maí
1660. En þar kom fram að Foss sem féll í hlut Péturs yngra væri ekki tíu hundruð að
dýrleika og því ekki jafngildi Einarsstaða. 171
Hinn 3. september 1673 að Torfastöðum í Vopnafirði fékk Pétur eldri
Bjarnason, í umboði bróður síns, Péturs yngra, Bjarna Einarssyni, umboðsmanni
Brynjólfs biskups Sveinssonar, jörðina Innrihlíð (Fremrihlíð) í Vesturárdal auk
peningagreiðslu í lausum aurum í skiptum fyrir hálft Bustarfell. Bustarfell var metið
25 hundruð að dýrleika og voru takmörk þess svohljóðandi:
... ad Innan I Þuridará, enn ad utann I Teigar á nedann Vr Hofs á midlum
þessara Landamerkia og so Vppa Hafiöll sem Vötn deila til helminga midlum
fyrrgreindra Landamerkia effter þeim skiptum sem Biarne Oddsson giördi a
þui Lande midlum sona sinna Peturs yngra og Sigurdar Bjarnasonar. 172

Aukaréttur var settur að Fossvöllum 15. september 1884 af sýslumanninum,
Einari Thorlaciusi. Þá var tekið fyrir mál Methúsalems Einarssonar á Bustarfelli
(vegna Brunahvamms) gegn Stefáni Einarssyni, bónda í Möðrudal, út af ágreiningi
170
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áhærandi landamerki. Í dóm voru valdir Jón Methúsalemsson á Brú, Jónas Eiríksson á
Eiríksstöðum, Þorvarður Kjerúlf, læknir á Ormarsstöðum, og Sæbjörn Egilsson á
Hrafnkelsstöðum. Sökum þess hversu langt var liðið sumars og hve langt í burtu
landið sem skoða átti lá uppi á Jökuldalsheiði var áreiðinni frestað til næsta sumars og
ákveðið að merkjagangan skyldi fara fram í lok júlí eða byrjun ágúst.173
Á manntalsþingi að Fossvöllum 7. júlí 1888 tók Bjarni Jónsson í Víðidal sæti
Jóns Methúsalemssonar frá Brú í landamerkjamáli Bustarfells (Brunahvamms) gegn
Möðrudal. Ákveðið að réttað skyldi í málinu 17. júlí næstkomandi á
Gestreiðarstöðum. 174
Einar sýslumaður Thorlacius setti aukarétt á Gestreiðarstöðum 17. júlí eins og
boðað hafði verið. Sýslumaður spurði málsparta hvort þeir gerðu kröfu um að ný áreið
færi fram þar sem nýr dómsmaður hafði verið skipaður í málið. Ekki reyndist þörf á
því.
Umboðsmaður sækjanda lagði nokkur skjöl inn fyrir réttinn og að auki var
lögð fram sáttargerð þar sem Jón Jónsson, hreppstjóri á Skjöldólfsstöðum, gerði tilkall
til þess lands sem ágreiningurinn stóð um. Að því búnu lagði umboðsmaður sækjanda
málið í dóm. 175
Vegna forfalla í merkjadómnum var Guðmundur Snorrason í Fossgerði
skipaður í hann 12. september 1892. 176
Hinn 13. september 1892 var aukaréttur settur að Bustarfelli og loks kveðinn
upp dómur í landamerkjamáli því sem Methúsalem Einarsson, eigandi Bustarfells,
hafði höfðað gegn Stefáni Einarssyni í Möðrudal. Dómsmenn töldu lítið hægt að
byggja á þeim skjölum sem framlögð höfðu verið fyrir réttinn því að bæði væru þau fá
og höfðu að þeirra mati ekki sönnunargildi að undanskildum útdrætti frá 29. júlí 1645
af máldaga Möðrudalskirkju úr tíð Stefáns biskups. Þeir yrðu því að mestu leyti að
byggja á eðlilegum landsháttum. Fram kom að ágreiningurinn um ofangreint
þrætuland milli Bustarfells og Möðrudals hefði staðið í nokkur ár án þess að hafa
verið leiddur til lykta. Árið 1888 hefðu landamerki Möðrudals annars vegar og
Arnórsstaða og Víðihóla hins vegar verið ákvörðuð með dómi og hefðu staðið
óhögguð síðan. Landamerkin þar á milli hefðu verið ákvörðuð með eftirfarandi hætti:
eftir sjónhendingu úr Rúnasteini á Urðarhlíð og í Eyktargnípu 177

Sú landamerkjalína sem stefnandinn krafðist að yrði látin ráða landamerkjum
milli Bustarfells og Möðrudals var í beinni áframhaldandi sjónhendingu frá
ofangreindum landamerkjum frá 1888. Þar sem merkjadómnum þótti ekki ástæða til
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þess að hrófla við þeim voru takmörk Möðrudals og Bustarfells ákveðin á eftirfarandi
hátt:
sjónhending úr ós lækjar þess, er fellur í Hólkná undan Súlendum á
Möðrudalsvegi, yfir austanvert Stóralækjarvatn í Eyktargnýpu, er stendur
fremst og syðst á öxlum þeim, er liggja inn og vestur frá Gestreiðarstöðum. 178

Þessum dómi var þinglýst á manntalsþingi í Vopnafirði 9. júlí 1894.
Landamerkjaskrá fyrir Bustarfell var útbúin 7. júlí 1894. Hún var þinglesin
tveimur dögum síðar:
Að utan úr Teigarárós þar sem áin fellur í Hofsá og upp með henni í
Nikurvatnsósinn ytri; þaðan inn Nikurvatn í kýl þann, sem fellur í vatnið að
vestan [upphaflega skrifað „austan“ en strikað yfir það] og nefndur er
Nikurvatnskýll, ræður hann svo inn fjall og í Fiskivatn; þaðan beina stefnu
inn á móts við Fiskilæk; þaðan austur beina leið ofan fyrir framan Litlu öxl
ofan í svo kallaðann Fremri-Sniðalæk, sem ræður landamerkjum að framan í
Hofsá. 179

Methúsalem Einarsson, eigandi Bustarfells, skrifaði undir lýsinguna. Það
gerðu einnig Gestur Sigurðsson, eigandi Foss, og Kr. Jóhannsson fyrir Hauksstaði.
Hinn 7. júlí 1894 var útbúin landamerkjaskrá fyrir jörðina Brunahvamm.
Henni var þinglýst tveimur dögum síðar. Þar kemur eftirfarandi fram:
Að utan, þar sem Hafragerðislækur fellur í Hofsá, upp með honum í neðsta
bug á ofannefndum læk, þaðan beina línu framan á há-Kálfell, þaðan norður
beina línu í stæðsta eða neðsta foss í Skjeljungsá, svo ræður að ofan nefnd á
landamerkjum inn í Skeljungskvos og í Súlendur, aptur þaðan og í læk þann,
sem kemur ofan framan við ofannefnt fjall og í efsta bug á Hólkná á
Möðrudalsveginum; þaðan ræður áin landamerkjum að innan í Hofsá. 180

Methúsalem Einarsson, eigandi Brunahvamms, skrifaði undir þessa lýsingu.
Hún var einnig samþykkt af Gesti Sigurðssyni, eiganda Foss, og Kr. Jóhannssyni,
eiganda Hauksstaða.
Sjálfseignarjörðin Bustarfell er sögð 30 hundruð í jarðamati 1804 og nýtir hún
eyðihjáleiguna Brunahvamm. Þar er silungsveiði og á jörðinni fást átta tunnur af
fjallagrösum. Jörðin getur nýtt skóg. 181
Í jarðamatinu frá 1849 stendur að útheyskapur Bustarfells sé víðfenginn. 182
Brunahvammur er hjáleiga frá Bustarfelli með afskiptu landi samkvæmt
jarðamatinu 1849. Þar stendur einnig:
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.Utheyisskapur langsóktur enn toluverdur og Heifall gott [...] Afrétt hefir
Jördinn fyrir sig og má taka af ödrum 100 Fjár. 183

Samkvæmt fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 fylgir Bustarfelli
sérstakt upprekstrarland sem er nægilega stórt fyrir fé ábúanda. Sumarhagar stórgripa
eru lakir. Í kaflanum um Brunahvamm í sama mati kemur fram að sumarhagar séu
ágætir en engjar langsóttar og fjárgeymsla erfið. Mikill ágangur er á engi af afréttarfé.
Landamerki eru innfærð í landamerkjabók Norður-Múlasýslu, þinglýst 9. júlí 1894. 184
Heimildir benda ekki til annars en búseta hafi verið nokkuð samfelld í
Brunahvammi frá því að jarðarinnar er fyrst getið og þar til hún fellur úr ábúð árið
1945. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur
jörðinni verið ráðstafað með hefðbundnum hætti.
5.12.2. Fagrakinn og Gestreiðarstaðir
Eftirfarandi er í bókinni Sveitir og jarðir í Múlaþingi:
Gestreiðarstaðir og Fagrakinn (Kinn) voru býli í Jökuldalsheiði norður frá
Rangárlóni og upphaflega talin í landi Möðrudals. Á G er talið, að verið hafi
fornbýli [...] Síðari byggðartími G var 1844-1897 og F 1855-1886. 185

Einar Stefánsson, prestur á Hofi, samdi skýrslu, að bón Sveins Pálssonar, um
jarðir í Vopnafirði, byggðar og í eyði árið 1794, og er hún dagsett 8. apríl 1795. Þar
kemur fram að hjáleigan Gestreiðarstaðir sé í eyði en Hofsprestur getur þess ekki
hvenær það gerðist. 186
Gestreiðarstaðir byggðust árið 1844. Þar var búið með hléum 1844–1897. 187
Halldór Stefánsson segir Fögrukinn byggða úr Möðrudalslandi, eftir því sem
þá var talið, árið 1855. Þar var búið nær samfellt til 1886 er jörðin fór í eyði vegna
uppblásturs á túni jarðarinnar. 188
Fullyrðing Halldórs Stefánssonar stenst ekki hvað varðar Fögrukinn en
nýbýlingarnir á Fögrukinn og Gestreiðarstöðum voru meðal þeirra sem komu við sögu
í bréfaskiptum sýslumanns í Norður-Múlasýslu og amtmanns í Norður- og Austuramti
árið 1849 sem fjallað er um í kaflanum um Mel hér á eftir.
Gestreiðarstaðir og Fagrakinn voru meðal þeirra nýbýla sem sýslumaður sagði
reist í ómótmælanlegri landareign áður byggðra jarða. 189
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Hinn 15. september 1884 að Fossvöllum var aukaréttur settur að Fossvöllum
af sýslumanninum, Einari Thorlaciusi. Þar var tekið fyrir mál séra Stefáns
Halldórssonar, á Hofteigi sem umboðsmaður kirkjujarðarinnar Arnórsstaða og
Kristján Sigurðsson á Víðihólum gegn Stefáni Einarssyni í Möðrudal út af ágreiningi
um landamerki.
Dómur var svo kveðinn upp í málinu að Fossvöllum 20. september 1888:
Landamerki millum Möðrudals á Fjalli annarsvegar og Víðirhóla í
Jökuldalsheiði og Arnórsstaða á Jökuldal hinsvegar eru þessi: sjónhending úr
Rúnasteini, er stendur á svo nefndri Urðarhlíð, inn og vestur frá Sænautaseli,
og í Eyktargnýpu, þverbrattan gnúp, er stendur fremst og syðst á öxlum þeim,
er liggja inn og vestur frá Gestreiðarstöðum, vestanvert við kvísl þá, er fellur
úr Sænautavatni út, skammt frá gnúpum að austan. 190

Þessum dómi var þinglýst 20. júní 1893 á manntalsþingi á Skjöldólfsstöðum. 191
Málinu var vísað til Landsyfirréttar árið 1891 en vísað frá vegna dráttar á
áfrýjunarstefnu. 192
Í lok 19. aldar hófust landamerkjadeilur milli eigenda Bustarfells og
Möðrudals. Deilt var um landsvæði sem tengdist býlunum Fögrukinn og
Gestreiðarstöðum. Um þetta mál hefur verið fjallað í kaflanum um Bustarfell hér á
undan en dómurinn í heild sinni er á þessa leið:
Var þá lagt fram: „Extract útskriptar af máldaga Stefáns biskups um
Möðrudalskirkju“ frá 1645 og afstöðu - uppdráttur af Jökuldalsheiði frá svo
kölluðum „Rúnasteini“ á „Urðarhlíð“ út í Súlendur. - Sækjandi er viðstaddur
og af hendi hins stefnda Jón bóndi Kjartansson á Arnórsstöðum. Málspartar
lögðu málið í dóm eptir að áreið að nýju hafi farið fram í gær á landið. Var
síðan í landamerkjamáli Matúsalem Einarsson, eigandi Bustarfells og
Brúnahvamms gegn Stefáni Einarssyni í Möðrudal uppkveðinn svolátandi

Dómur
Mál þetta, er lagt hefur verið til sátta, eins og lög standa til, og síðan var lagt í
dóm eptir að málspörtum hafði verið veittur nægur frestur til þess að útvega
sjer skilríki þau, er fengizt gætu, er hafið af Metúsalem bónda Einarssyni á
Bustarfelli gegn Stefáni bónda Einarssyni í Möðrudal út af ágreiningi um
landamerki nýnefndra eignarjarða þeirra, og hafa dómsmenn tvisvar riðið á
landið ásamt málspörtum, að fráteknum Guðmundi Snorrasyni, sem er nýr
maður í dóminum, og hefir því aðeins riðið á það einusinni, en er áður
gagnkunnugur. Á framlögðum skjölum af hálfu málparta verður ekkert

190

Skjal nr. 2 (108).
Skjal nr. 2 (310).
192
Landsyfirrjettardómar og hæstarjettardómar í íslenzkum málum IV, 3 (frá 1893), bls. 210-211.
191

528
528
verulegt byggt, þar eð þau eru fá, og hafa ekki sönnunargildi að ætlun
merkjadómsins, nema ef vera skyldi extract af máldaga Stefáns biskups um
Möðrudalskirkju, 29. júlí 1645; verður merkjadómurinn því að öðru leyti að
byggja á eðlilegum landsháttum. Þess skal hjer getið, að um undanfarin mörg
ár hefur verið ágreiningur um þrætuland þetta milli Bustarfells og Möðrudals
án þess að misklið þeirri hafi verið ráðið til lykta. Árið 1888 var felldur
landamerkjadómur milli Möðrudals annarsvegar og Arnórsstaða og Víðirhóla
hinsvegar með þeim úrslitum, er óhögguð standa enn þá, að landamerki þar á
milli skyldu vera: „eftir sjónhendingu úr Rúnasteini á Urðarhlíð og í
Eyktargnýpu“, er hinn nýi dómsmaður viðurkennir einnig rjett ákveðin. Nú
stendur hjer svo á, að landamerkjalína sú, er sækjandi heimtar ákveðna milli
Bustarfells og Möðrudals liggur í beinni sjónhending áframhaldandi af hinum
innri áður ákveðnu mörkum, og virðist merkjadómnum engin ástæða til að
breyta þeirri stefnu, er þá var tekin. [...]
Því dæmist rjett að vera:
Landamerki milli Bustarfells í Vopnafirði og Möðrudals á Fjalli skulu vera
þessi: Sjónhending úr ós lækjar þess, er fellur í Hólkná undan Súlendum á
Möðrudalsvegi, yfir austanvert Stóralækjarvatn í Eyktargnýpu, er stendur
fremst og syðst á Öxlum þeim, er liggja inn og vestur frá Gestreiðarstöðum. 193

Dómurinn var lesinn á manntalsþingi 9. júlí 1894.
Methúsalem Einarsson á Bustarfelli seldi Jóni Jónssyni á Skjöldólfsstöðum
hluta jarðarinnar Bustarfells hinn 13. júlí 1894. Hið selda land tengdist býlunum
Fögrukinn og Gestreiðarstöðum. Í afsalsbréfinu kemur eftirfarandi fram:
Eg Metusalem Einarsson eptirlæt hjermeð og afsala frá Eignarjörð minni
Bustarfelli í Vopnafirði öllu því landi austan Gestreiðarstaðakvísla, sem
áðurnefndri eignarjörð minni Bustarfelli var tildæmt með landamerkjadómi
milli hennar og Möðrudals dagsettum 13 Juli 1892. 194
Skal því hjereptir áðurnefnd Gestreiðarstaðakvísl vera einustu landamerki
milli jarðanna Bustarfells í Vopnafirði, og Skjöldulfsstaða í Jökuldal, svo
lengi, sem hún fellur í þeim sama farvegi, er nú fellur hún, og allt land austan
hennar, sem með áðurnefndum landamerkjadómi er tildæmt Bustarfelli vera
landareign Skjöl<d>úlfsstaða óátalið af mjer og mínum erfingjum.
Eg Jón Jónsson skuldbind mig aptur á móti til að greiða Metusalem
Einarssyni einn þriðjung þess kostnaðar er málssókn hans við eiganda
Möðrudals hefur bakað honum. 195

Afsalið var lesið á manntalsþingi á Skjöldólfsstöðum 8. júní 1895.
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Ný jarðabók 1861 telur Gestreiðarstaði og Fögrukinn meðal afbýla frá
Möðrudal og metin með þeirri jörð.196
5.13. Steinvarartunga (Hofskirkja)
Um Steinvarartungu segja Sveitir og jarðir í Múlaþingi:
Í Steinvarartungu í Tunguheiði var Tungusel í tungusporðinum yst. Það er
talið á skrá Hofsprests 1794 [eyðibýlaskrá gerð fyrir Svein Pálsson] og byggt
aftur af Jóhannesi Friðrikssyni frá Fossi 1861-´64. Munnmæli herma frá og
nafn bendir þar til sels áður, en síðar voru þar sauðahús Hofspresta fyrir
aldamótin og sauðamaður á Einarsstöðum. [...] Hin býlin í heiðinni voru
Melur (sjá þar) og Hólmavatn. Hólmavatn er við Langhólmavatn, raunar í
Jökuldals- og Skjöldólfsstaðalandi eftir hreppamörkum á korti að dæma, og
þótt talið sé hér, er ekki fullyrt, að það sé í Hofskirkjulandi. Það var í byggð
eitt ár skv. heiðarbýlasögu Halldórs Stefánssonar. [Síðan kemur ábending um,
að ársetning Halldórs á búsetu standist ekki.]197

Hofs er getið í Landnámu. Eyvindur vápni, landnámsmaður í Vopnafirði, gaf
Steinbirni kört Refssyni, bróðursyni sínum, land allt milli Vopnafjarðarár og
Vesturdalsár. Bjó Steinbjörn að Hofi. Síðan varð hann að fá Þorsteini hvíta Ölvissyni
Hofslönd upp í skuldir og bjó Þorsteinn lengi á Hofi. 198 Samkvæmt Vopnfirðinga sögu
varð Hof miðstöð valds og mannaforráða í Vopnafirði á dögum afkomenda Þorsteins
hvíta.
Kirkja var á Hofi þegar um 1200 er kirknaskrá Páls biskups Jónssonar var
tekin saman. 199
Í máldagasafni Vilkins biskups frá 1397 segir m.a. um Hofskirkju:
Allra heilagra kirkia ath hofe j uopnafirde aa heimaland allt ok tungoland allt
ok sirexstade. asdisarstade [aldisarstadi, skv. öðru afriti]. saudardal
[„Sandardal“ skv. öðru afriti] ok brunahuam. staksfell [„Stackfell“ skv.
tveimur afritum] ok mælefell ... steinuarartungo alla. 200

Annar af tveimur óársettum máldögum Hofskirkju, sem taldir eru frá árunum
1491–1518, nafngreinir ekki jarðir kirkjunnar heldur segir aðeins:
Kirkian ad hofe a heimaland alltt: þar til lxx hndr. j fasta eign. 201

Máldagi Gísla Jónssonar biskups frá um 1570 (1570–1576) er að mörgu leyti
sambærilegur Vilkinsmáldaga. Í máldaganum stendur að Hofskirkja eigi:
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heimaland alltt. og Tunguland alltt og Syraxstade. Asdijsarstade. Saudardal
[„Saudadal“ skv. öðru afriti] og Brunahuamm. Staxfell [„Stapafiall“ skv. öðru
afriti] og Mælefell [...] Steinuarartungu alla. 202

Árið 1641 vísiteraði Brynjólfur Sveinsson biskup í Skálholti Hof. Í vísitasíunni
er margt sem finna má í máldögum Vilkins og Gísla en einnig er í henni ýmislegt sem
ekki kemur þar fram:
Allra Heilagra Kyrkia ad Hofe j Vopnafirde á Heimaland allt, Tungu land allt
og Sijreksstade, Álfdysarstadi, Saudárdal Brúna Huamm, Staksfell og
Mælifell, hun á Skála land allt, og flutning allann og uidreka. Sköruuyk,
Kumlauyk, Vidauyk, Fremri Nypur, Skoga, Riupnafell. hun á Steinuarar
tungu alla [...]
Halft Standanda Nes til bejtar alla Straumseyre og Hraunfell, Bidur Biskupinn
Sr Vigfus Arnasson ad Seigia til landa merkia Stadarins Og Stadarins Jarda
og Jtaka. Og þad hand Skriftad ad Senda til Skalholtz Jnnan Jafn leingdar.

[Í öllum vísitasíum er tekið fram, að Hofskirkja eigi Bjarnarey alla.] 203
Sömu upplýsingar er að finna í vísitasíu frá árinu 1677. 204 Fyrsti hluti vísitasíu
frá árinu 1706 er byggður á vísitasíunum frá 1641 og 1677:
Anno 1706, 20. Augusti visiterud Kirkian ad Hofe i Vopnafyrde. Hun a
Heimaland allt og tunguland allt og Sirekstade, asdísarstede, Sudurárdal
[þessu orði hefur verið breytt og fæst helst þessi merking út] og Bruna
Hvamm, Staxfell og Mælefell [...] Steinvarar tungu alla [...] Hun á Skalaland
allt og flutning allan og vidreka [...] Framar á Kirkian þessar iarder [...]
Riupnafell, Hraunfell. [...]
Skiöl þesse liggia á Kirkiunne; Vitnisburdur Priors Brands Rafnssonar um
lambsfódur Dat. 1546 med einu Hangande innsigle a pergament. Vitnisburdur
Jons prestz Jónssonar officialis og þriggia annara Presta hliodande umm ad
þeir hafi sied Maldaga sem þa hafe leiged i Skalhollte, enn nu var
vitnisburdurinn Samanboren vid Maldaga Hofs Kirkiu i visitatiu bok hr. Gisla
Jónzsonar, og finst i öllum hönum Samhliódandj, So miked sem vidvikur
landeign [breytt úr: landareign] og reka itokum Kirkiunnar, bref þetta er á
Kalfskinn Dat 1448. Hafa vered fyrer 4 Hangande innnsigle hver nu eru öll i
burt. 205

Ekki er ástæða til að vitna í biskupsvísitasíur á Hofi 1727 og 1748. Rétt er þó
að geta þess að í vísitasíunni frá 1727 er ýmislegt skrifað öðruvísi en í fyrri vísitasíum
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og að í þeirri frá 1748 er dalur sá sem í öðrum vísitasíum er annað hvort kallaður
Sauðárdalur eða Suðurárdalur kallaður Sandárdalur. 206
Finnur Jónsson og Hannes Finnsson vísiteruðu Hof á árunum 1763 og 1779. Í
vísitasíunum, sem þá voru skráðar, er ekkert að finna sem ástæða er til að skrá hér
enda eru þær byggðar á fyrri vísitasíum. 207
Í vísitasíu biskups árið 1850 stendur eftirfarandi:
Ár 1850 dag 11da August, vísiteraði Biskup H. G. Thordersen Riddari af Dbr.
Kyrkjuna að Hofi í Vopnafyrði, við hana er með Rescripti af 4ða Sept 1812
sameinuð sú fyrrverandi Beneficiairkyrkja á Refstað með hennar eignum og
ítökum; Hofs kyrkja á nú heimaland alt með gögnum og gæðum, þessar
jarðir: Fagradal, Rauðhóla, Refstað, Hraunfell, Sýreksstaði –venjulega kallað
Sýríngsstaðir – Hauksstaði með Barkárdal, Rjúpnafell, Skóga, Fremriníp,
Viðvík og Saurbæ – báðar á Lánganessströnd – Kumlavík, Skála og Sköruvík
– þessar 3 seinasttöldu á Lánganesi – héraðauki Hofsborgartúngu – sem áður
kallaðist Túnguland – sem næstum ætíð fylgt hefir og ennþá fylgir beneficio
sem beitarland, samt Bjarnarey, sem ekki er bygð, enfremur 2 eggvershólma,
fyrir Austurskálnesslandi; Steinvarartúngu, sem nú brúkast sem afrétt fyrir
Hofsárdal, og er nú sem stendur nokkur vafi um landamerki hennar að
framan, Stakksfell og Mælifell, sem einnig brúkast á stundum fyrir afrétt;
allan reka samt selveiði milli Bergtánga og Valdavíkurlækjar, – uppaf
Bjarnarey – samt hálft Standandanes til beitar [síðan kemur upptalning á rekaog skógarítökum]. 208

Í lýsingu Hofs frá 1752 stendur eftirfarandi:
temmelig god Græsgang, nogen Skov. 209

Hinn 20. ágúst 1776 á manntalsþingi á Ásbrandsstöðum lagði séra Skafti
Árnason fram lögfestu, sem dagsett var samdægurs, undir nafni sínu fyrir landeign
Hofsstaðar beneficii. Innihaldsins er ekki getið en að upplestri loknum var lögfestan
árituð af sýslumanni og skilað aftur. 210
Á manntalsþingi í Vopnafjarðarkaupstað 19. maí 1783 var lesin upp lögfesta
séra Árna Þorsteinssonar fyrir heimalandinu á Hofi. Innihalds er að engu getið. 211
Að Hofi hinn 6. maí 1785 lögfesti séra Árni Þorsteinsson Steinvarartungu:
Jeg underskrifadur Lögfeste hier i dag mier Allra nádugast Tiltrudads Hofs
Beneficii Kijrkiu Eignarland, Steinvarar-Tungu (kallad). Liggiande i
Vopnafyrde innann Hofs Sóknar, med ollumm þess Gognumm og Giædumm
– sem tjedre Jörd fylgt hefur og fylgia ber, ad fornu og Niju til Lands og
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Vatns, Hagbeitar, Eingia Skóga og Grasa tekiu Jnnann efter skrifadra
Takmarka. Nla. ad Framann ur Hofsá a móts vid Bruna enda fremre og
þadann riettsijnis austur i Gieldinga læk þar hann fellur ur Vatnenu og þadann
austur i Tungá mots vid Hellers Öxl; rædur so nefnd Tungá Landeign ad
austann verdu, alt til ár móta fyrer nordann Tungusel; Sijdann rædur adur
nefnd Hofsá Landeign ad Nordann og Vestannverdu framm efter, alt þar til
kiemur á mots vid ádur nefndann Fremre Brunaenda.
Fyrer byd eg öllumm greindt Hofs-Beneficii Eignar Land Steinvarar Tungu
ad bruka án mïns leifis edur i Nockru til Gagns muna sier Hagnijta inann
Ádrgreindra Takmarka undir vidliggiande Sekter og Laga tiltal.
Til merkis mitt Nafn ad Hofi i Vopnafyrde þann 6ta Maii 1785. Arne
Thorsteinsson.
Upplesed fyrer Manntals Þinge a Vopnafiardar Kaupstad þann 6ta. Maii
178<5> G. Petersen. 212

Hinn 12. febrúar 1793 sendi Hofsprestur stiftamtmanni bréf þar sem hann
tilkynnti honum að árið áður hefði hann ekki getað skilað inn útsvari vegna kotanna
Hofsborgar og Tungusels. Í bréfinu kemur einnig fram að presturinn var mjög
óánægður með að vera krafinn útsvars vegna kotanna þar sem þau væru í eyði og nær
ónýt. Máli sínu til frekari stuðnings rakti presturinn sögu þessara kota í stuttu máli. Í
máli hans kom fram að Tungusel lægi í afréttarlandi Hofskirkju, svokallaðri
Steinvarartungu. Þar hefði verið mjög stopul búseta. Þannig hefði aðeins í þrígang
verið reynt að halda þar bú frá árinu 1601. Í öll skiptin hefðu þær tilraunir staðið stutt
yfir enda hefði búskapur í Tunguseli verið mjög erfiður. Eftir að síðasta tilraunin fór
út um þúfur hafði margoft verið reynt að fá einhverja til að setjast þar að en án
árangurs. 213
Einar Stefánsson, prestur á Hofi, samdi skýrslu, að bón Sveins Pálssonar, um
jarðir í Vopnafirði, byggðar og í eyði árið 1794, og er hún dagsett 8. apríl 1795.
Þar kemur fram að hjáleigan Tungusel hafi legið í eyði síðan 1784. 214
Hinn 23. maí 1839 var útbúin lýsing á Hofsprestakalli Þar kemur m.a. fram:
Afriett, sem nefnist Steinvarartunga, tilheÿrir kirkunni, þar hefir aldrei verid
buid, Nema litinn tima, fyrir seinustu Vulcans Arinn 1783 og 1784, eg hefi
haft þar beitarhus, fyri Saudi á vetrum og afrjett, fyri geldfé á Sumrum, og
stundum 2 eda 3, lambsfódr i afriettartoll.
[...]
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n, Raudsholar hafa ei byggdir verid meir enn 300 ár, eg byggdi þá upp fyri 30
arum, dÿrleika þess Kots hefi eg hvörgi gétad feingid enn - er nu byggt - - 4
hndr. [landsk.] 80 [fiskar] 1 [Kúgildi] 215

Ekki er minnst á Mælifell eða Stakfell í þessari lýsingu Hofsbrauðs.
Hofsprestur tók saman skýrslu yfir eignir Hofsprestakalls 10. janúar 1844 þar
sem eftirfarandi upplýsingar koma fram:
2 Afréttir edur Heidarlönd
1. Steinvarartunga brúkast sem Afrétt fyrir Hofsárdal 2. Staxfell og Mælifell sem stundum líka brúkast fyrir afrétt af nokkrum
Mönnum. 216

Að Hofi í Vopnafirði hinn 14. maí 1844 lögfesti G. Thorstensen ítök
Hofskirkju með eftirfarandi orðum:
Innan Vopnafjardar þingsóknar tilheyrir Kyrkiunni hér á Hofi eptir
authoriserudum Máldögum eptirfylgiandi Rekaítök á Bændaeignum m.m.
[...]
i Steinvarartúnga med þessum Ummmerkium: Úr Geldingalæk fremri og
þadan i Kolfinnulind fyrir framan fremra Brunahörn og þadan i Armót.
k, Mælifells Land allt - ad svokölludum Búastadatúngum undanteknum - samt
Staxfell.
Hvör Rekaítök eg samqvæmt Cancellísíns og Háyfirvaldanna Skikkun
útgéfinni á nærstl. Ári hermed auglýsi ad vera Kyrkiunnar Eign og lögfesti
þau samqvæmt Jónsbókar Landsleigubálks 17d-18d og 26 Capit. og NL-1-2217, samt Forordníngu af 1ta Julii 1746 henar 16du Grein.
Öll framan skrifud Itök og Eignir, sem til þessa Tíma ad minni Vitund hafa
verid i átölulausri Hefd og Brúkun, fyrirbýd eg hvörium Manni undir Laga og
Oheimildar Sektir, á nokkurn Hátt sér ad nota án míns Vilia og Vitundar.217

J. C. Voigt, settur sýslumaður í Norður-Múlasýslu, vottar að lögfestan hafi
verið lesin upp fyrir manntalsþingsrétti að Fossvöllum hinn 18. maí 1844.
Þessi lögfesta var þinglesin að nýju árið 1886. 218
Hinn 7. september 1844 var réttað í máli vegna nýbýlisins á Háreksstöðum:
Vitnin, sex að tölu, höfðu öll dvalið langdvölum á Jökuldal. Milli Hofskirkjulands og
Skjöldólfsstaða sögðu þrjú vitni nokkurn veginn samhljóða merkin vera: Úr
215

Skjal nr. 2 (283) a-b.
Skjal nr. 2 (242).
217
Skjal nr. 2 (219) a-b. G. Thorstensen er væntanlega séra Guttormur Þorsteinsson sem hélt Hof frá
1805–1848, sbr. Sveinn Níelsson: Prestatal og prófasta, bls. 5.
218
Skjal nr. 2 (23) a-b.
216

534
534
Geldingalæk í Kolfinnulind undir Bruna og til vesturs frá Kolfinnulind í
Sauðafellshorn og allan Háreksstaðaháls. Fjórða vitnið sagðist hafa heyrt að allur
Vatnaflói lægi undir Skjöldólfsstaði. 219
Í vísitasíu Stefáns prófasts Árnasonar 15. ágúst 1845 að Hofi kemur fram að
kirkjan haldi öllum eignum sínum og ítökum í hefð og brúkun. Einnig er þess getið að
sóknarpresturinn hafi árið áður látið þinglýsa öllum skjölum áhrærandi eignir og ítök
kirkjunnar án þess að nokkur hafi mótmælt þeim. 220
Í bréfi frá 14. október 1848 til Péturs Havsteens sýslumanns skýrir Jón
Guðmundsson á Melum frá nýbýlisstofnun sinni. Bréf þetta varð tilefni nokkurra
bréfaskrifta milli yfirvalda hér á landi þar sem fjallað er m.a. um Hof. Nánar er sagt
frá þessu bréfi í kaflanum um Mel hér á eftir.221
Um miðja 19. öld kviknaði landamerkjadeila milli Hofs í Vopnafirði og
Möðrudals á Fjalli. Orsök deilunnar var sú að stuttu eftir að Jón Guðmundsson
stofnaði nýbýlið Mel/Mela vestur undir hryggnum Bruna, árið 1848, veitti Sigurður
Jónsson í Möðrudal honum byggingarleyfi fyrir jörðinni. Presturinn á Hofi, Halldór
Jónsson, var ósáttur við þetta enda taldi hann bæinn vera innan svokallaðrar
Steinvarartungu, landsvæðis sem á væri afréttarland og teldist í eigu Hofskirkju
samkvæmt gömlum máldögum, vísitasíum og lögfestu frá 1785. Hann ræddi málið
við Sigurð og komust þeir að þeirri niðurstöðu að rétt væri að stiftsyfirvöld skæru úr
um deiluna og var prófasturinn í Norður-Múlaprófastsdæmi beðinn um að koma
gögnum sem málsaðilarnir byggðu málflutning sinn á til stiftsyfirvalda.
Minnst er á þessa deilu í vísitasíu á Hofi 8. september 1851. Þar stendur:
Í tilliti til afrettar landsens Steinvarartungu ber Beneficiarius þad samt fram,
ad fyrir herum 3r árum, se upptekid Nýbyli kallad Melur, sem hann, svo vel
eptir skjölum þeim er liggja vid þetta - Hofs - prestakall, sem kunnugra
manna aliti geti ei annad ætlad, en liggi innan afrettarlandsens
Steinvarartungu takmarka, en sem ad proprietarius Moðrudals kirkju, vilji
eigna ser, eda kirkju sinni hvar um fyrir skemstu fallid hafa umrædur millum
velnefnds Beneficiarii, og proprietariens i Moðrudal, þa þeir jafnframt gjerdu
areid á land þetta [síðan hefur verið strikað yfir síðustu stafina og orðin „sem
samliggia“] án þess þó, ad nefndur proprietarius i Moðrudal, gjeti sannfærst
um, ad Nýbylid Melur lægi innan Steinvarartungu takmarka, [„og“
yfirstrikað] jafnvel þo hann hinsvegar gjæti ei mótmælt edur onytt, logfestur
af 1785 6 dag Mai m. sem tiltekur med skírum og ljosum ordum landamerki
Steinvarartungu, innan hvorra umgétid Nýbyli Melur liggur. - Komi nú
hlutadegendur, ser saman um ad utkljá þetta landaþrætu efni sín á milli,
svoleidis ad Nýbylið Melur alitist innan Steinvarartungu takmarka og allt svo
Hofs kirkjueign, verdur profasturinn að tilhalda Beneficiario á Hofi, til ad
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halda [„landamer“ yfirstrikað] afrettarlandinu Steinvarartungu undir Hofs
kirkju innan þeirra Merkia sem umgetin logfesta af 1785 tiltekur, allt svo
leingi, ad þad annadhvort eptir Stiptyfirvaldanna Úrsliti, edur Dómi ekki
verdur fra henni tekid. 222

Líkt og nefnt var hér að framan var prófasturinn í Norður-Múlaprófastsdæmi
beðinn um að koma gögnum sem málsaðilarnir byggðu málflutning sinn á til
stiftsyfirvalda. Af hálfu Hofsprests var um að ræða afrit lögfestunnar frá 1785 þar sem
mörkum Steinvarartungu er lýst svo:
ad framan úr Hofsá á mótsvid Brunaenda fremri og þadan rjettsýnis austur í
Gjeldíngalæk þar hann fellur úr Vatninu og þadan austur í Tungá móts vid
Hellersöxl; rædur svo nefnd Tungá Landeign ad austanverdu alt til Armóta
fyrir nordan Tungusel; sidan rædur ádurnefnd Hofsá Landeign ad nordan – og
vestan – verdu framm eftir alt þar til kjemur á móts vid ádurnefndan fremri
Brunaenda. 223

En Möðrudalsbóndi sendi eftirfarandi útdrátt úr óstaðfestri „afskrift“ af
gerningi frá Egidíusarmessu árið 1408:
A Egidyus Messudag ad Breidabólstad í Fliots Hlijd voru til stadar ad
sofeldum gjörníngi a almennilegri Presta Stefnu Offisyalis Skaulhollts Stadar
Umdæmiss á Austfiördum Þorarinn prestur Jónsson i umbodi Jóns Biskups í
Skaulhollti er veitti Messudiakn Olafe Jo [...] um Mödrudal [...] og Sturlafleti
millum lækja tvegga og kallast Péturstúnga, þad skilur Land millum
Mödrudals og Bustarfells og so í læk þann sem fellur í Krókunum í Hölkná til
Hofs ár og sjónhendíng í Eikar-Nípu! allan géstreidar Hals vestur til þryvördu
[...]
Egidyus Messudag Breidabólstad í Fljótshlýd Offisyalis, Þórarin prestur
Andrésson

Ar Eptir Krists Burd MCCCCVIIJ
Jón prestur Eygilsson, Oddur prestur Jónsson, Gudmundur prestur
Þorsteinsson, Jón prestur Wigfússon, Hallur prestur Ormsson, Gudmundur
prestur Styggsson
Ad þessi útdráttur sé réttr vitnar, H. Jónsson 224

Prófasturinn sendi skjölin til stiftsyfirvalda 14. janúar 1852. Með bréfinu
fylgdu, að beiðni Hofsprests, þær upplýsingar sem hann taldi sig geta veitt varðandi
landamerkjadeiluna. Þær voru svohljóðandi:
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þann 4ra ára tíma, sem eg á fullordins aldri, var í Vopnafirdi og Hofs-sókn,
heýrdi eg aldrei nein tvímæli á því, ad Hofs-Kyrkja ætti ei alla
Steinvarartúngu millum Hofs- og Tungu-ár framad géldingalæk, og þar þvert
yfir túnguna frá austri, úr tunguá þar sem géldingalækurinn fellur í hana, og
til vesturs í Hofsá; - brúkadi prófastur sál. G. Þorsteinsson þetta land
átölulaust sjalfur fyrir AfréttarLand, sem og til ad leigja þad ödrum til
gjeldfjáruppreksturs á sumardag allan þann tíma sem hann var soknarprestur á
Hofi í yfir 40 ár. 225

Biskup sendi prófasti svarbréf 16. mars 1852. Í því hvatti hann prófastinn til
þess að leita sátta í málinu og mælti með því að farin yrði áreiðargerð á hið umdeilda
land. 226
Í vísitasíu Stefáns Árnasonar frá 6. ágúst 1853 að Hofi er drepið á framvindu
landaþrætumáls Hofs og Möðrudals. Þar segir að málið hafi á yfirstandandi sumri
verið útkljáð með áreið og samkomulagi á milli deiluaðila. Aðeins sé beðið eftir
samþykki stiftisins og þegar það fáist muni samningurinn vera innfærður aftan við
vísitasíuna. Staðið var við það og sjá má af áreiðarsamningnum að deiluaðilar mættu
eftir tillögum stiftsyfirvalda til nýbýlisins Mels 25. júlí 1853. Þar mættu staðarhaldari
á Hofi, eigandi hálfs Möðrudals á Fjöllum og umboðsmaður eiganda hins helmings
jarðarinnar. Einnig voru mættir til þess að vera viðstaddir Jón Jónsson hreppstjóri á
Vakursstöðum, Methúsalem Friðriksson á Fossi, Jón Jónsson á Skjöldólfsstöðum og
Andrés Andrésson á Gestreiðarstöðum.
Deiluaðila greindi á um hvort nýbýlið Melur lægi í landi Möðrudals eða Hofskirkju. Máli sínu til stuðnings lagði séra Halldór fram þrjá máldaga, tvær lögfestur
(frá 1785 og 1844) og þrjá vitnisburði núlifandi manna. Einkum mátti sjá af lögfestunum og vitnisburðunum að fyrrnefnt nýbýli lægi í landi Hofskirkju. Af hálfu
Möðrudalseigenda var lagður fram máldagi Stefáns biskups og annað eldra máldagablað. Tilkall Möðrudalskirkju til Mela var byggt á örnefninu „Eikar nypu“ samkvæmt
máldaga Stefáns biskups en „Eiktarnýpu“ samkvæmt eldra máldagablaðinu.
Deiluaðilar gátu ekki komist að niðurstöðu og því brugðu þeir á það ráð, uppá
væntanlegt samþykki stiftsyfirvalda, að láta fyrrnefnda fjóra bændur sem viðstaddir
voru skera úr um málið. Þeirra niðurstaða var svohljóðandi:
Þareð það er ósannað, að eiktar/eða eykar- nýpa sje til, annarsstaðar en á
„Gestreiðarhálsi“, þá verðum við að álíta, að nýbýlið „Melur“ liggi utan
takmarka Möðrudals kyrkjulands. 227

Undir samninginn skrifuðu fyrrgreindir fjórir bændur og þrír málsaðilar en
aftan við hann er þetta innfært:
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Þa i framanskrifudum areidargjorningi nefndu 3 Maldaga nl. biskups
Brinjulfs Vilchins og Gisla Jonss(ona)r, logfestur og vitnisburdi hefi eg lika
gegnum lesid, og nefna maldagarnir - einsog allar Visitatiur biskupa og
prófasta, ad Hofs kirkju tilheýri Sauðárdalur og Brunahvammur allur, samt
Steinvarartúnga öll, en Sauðárdalur liggur á fremri parti tungunnar, og
brunahvammur er álitid, að liggi fyrir suðvestan brunahornið fremra, en
takmörk þau ad framanverdu sem logfesturnar og vitnisburdirnir tilgreina, eru
þessi: úr geldingalæk fremri og þaðan í Kolfinnu lind fyrir framan fremra
brunahorn [Sums staðar: í brunahorn fremra] og þaðan i ármót (sumstaðar i
þriðja bug a hofsá, sumst. [og ber: yfirstrikað] somu stefnu i hofsa) liggur lina
þessi vid fremra enda á sauðárdal, og framanvert i þeim meinta brunahvammi,
talsvert f(yrir) framan nybylid Mel. 228

Undir þessa athugasemd setti Stefán Árnason, prófastur í Norður-Múlasýslu,
nafn sitt að Hofi 6. ágúst 1853.
Í bréfi sem biskup sendi prestinum á Hofi 18. júní 1855 kemur fram að hann
samþykki niðurstöðu bændanna fjögurra. 229
Jón Guðmundsson hóf árið 1848 byggingu nýbýlis í landi sem Hofskirkja og
Skjöldólfsstaðaeigandi töldu sig eiga og var síðan dæmt þeim eftir töluverð málaferli,
sem eru rakin í kaflanum um Mel hér á eftir.
Hinn 28. maí 1856 kvittaði Jón Jónsson bóndi í Skjöldólfsstöðum Halldór
Jónsson, prófast á Hofi, fyrir leigu tveggja undanfarinna ára eftir Grunnavatnsdal og
þríhyrning fyrir framan Steinvarartungu sem náði til lands þess sem sumarið 1854 var
útvísað Háreksstöðum. 230
Á sáttafundi í deilu Hofsprests og Jóns Guðmundssonar á Melum 20. október
1856 var ábúð á Stakfelli eitt af sáttaboðum prestsins til Jóns:
2. að ákærði standi í næstkomandi fardögum góðviljuglega, og kæranda
fyrirhafnarlaust upp af Mel, og kærandi byggi honum aptur Hofs kyrkjuland
„Staxfell“ kallað, og skuli hann njóta þar þess landskuldarfrelsis, sem
tilskipun 15 April 1776 ákveður. 231

Þessu boði var hafnað eins og öðrum sáttaboðum.
Í skýrslu um Hofsbrauð frá 1854 kemur fram að presturinn hafi engin not af
ískyldum, ítökum né hlunnindum þeim sem fylgja eiga prestakallinu samkvæmt
máldögum nema af Steinvarartungu. Hún sé notuð til fjárupprekstrar á sumrum og til
beitar á vetrum þegar á þurfi að halda sem sé þó sjaldan. Þess er jafnframt getið að
Steinvarartunga hafi verið leigð og að jafnaði gefið af sér 45 álnir og fyrir leigðan
heyskap 15 álnir eða samtals 60 álnir á 16 2/5 skildinga sem samsvari 10 ríkisdölum
og 24 skildingum. Þar er einnig að finna athugasemd um að í landi Steinvarartungu sé
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nýlega komið á eitt býli sem tvær veturgamlar kindur væri sanngjörn leiga fyrir.
Einnig sé Mælifellsland leigt fyrir 20 pund af ull og tólg til helminga. Að endingu er
minnst á að Stakfell sé svo fjarri mannabyggðum að hvorki sé hægt að leigja né nota
það. 232
Hinn 30. október 1856 tók Þorsteinn Jónsson sýslumaður Háreksstaðamálið til
dóms fyrir aukarétti að Ketilsstöðum á Völlum. Þar lögsótti séra Einar Hjörleifsson í
Vallanesi Jón Sölvason og Vigfús Pétursson á Háreksstöðum til þess annaðhvort að
greiða sér hæfilega árlega landskuld eftir nýbýlið Háreksstaði sem hann taldi liggja í
landeign eignarjarðar sinnar Skjöldólfsstaða eða að rýma jörðina í næstu fardögum
eftir að dómur hefði fallið. Í málinu var m.a. borið vitni um að landamerki
Skjöldólfsstaða, Arnórsstaða, Möðrudals, Hofskirkju (Steinvarartunga) og Hjarðarhaga ættu að liggja saman. Háreksstaðir lægju hins vegar mitt á milli þessara landeigna ef þeir tilheyrðu ekki einhverri þeirra en af þeim hefðu einungis Skjöldólfsstaðir
gert tilkall til Háreksstaðalands. 233
Skýrsla um tekjur og útgjöld Hofsprestakalls var útbúin 6. júní 1867. Þar
ermeðal ískylda og ítaka o.s.frv., sem:
a) Notaðar eru af prestinum:
2. Hagbeit á Steinvarartungu fyrir geldfjenað á sumrum og í viðlögum fyrir
sauði á vetrum
b) Öðrum leigðar:
2. Mælifellsland (þar sem nú er byggður bær, sem kirkjan á ekki) [...]
3. Steinvarartunga (þar sem nú er komið upp 1 býli) [...]
c) Ónotuð:
2. Staksfell svo fjarlægt öllum mannabyggðum, að hvorki verður leigt nje
notað. 234

Landamerki Hofs voru þinglesin 14. júlí 1885. Jón Jónsson, prestur að Hofi,
skrifaði undir landamerkjalýsinguna. Hún var samþykkt af Runólfi Magnússyni,
bónda á Felli, og Jóni Rafnssyni, bónda á Búastöðum. 235 Aðeins er fjallað um
heimaland Hofs í þessu bréfi. Er uppskrift því sleppt hér.
Tvær landamerkjalýsingar fyrir Steinvarartungu voru skráðar með skömmu
millibili á síðari hluta níunda áratugar 19. aldar. Skrifað var undir aðra
landamerkjalýsinguna 24. febrúar 1886. Hún var þinglesin 11. júní 1886:
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Að austan sem Tunguá fellur í Hofsá og suður á heiði að Syðri-Geldingalæk,
þar sem hann fellur í fyr nefnda á. Þaðan sjónhending í Kolfinnulind á
Sauðárdal og í Brunahorn og í þriðja bug í Hofsá og ræður hún síðan þar til
Tunguá fellur í hana. 236

Undir þetta landamerkjabréf skrifuðu Jón Jónsson, prófastur á Hofi, Jón
Benjamínsson, bóndi á Háreksstöðum, og Methúsalem Einarsson, eigandi Bustarfells.
Hin var undirrituð 12. ágúst 1886 og þinglesin 21. júlí 1887:
Að austan ræður Tungná suður á heiði að syðri Geldingalæk þar sem hann
fellur í nefnda á, þaðan sjónhending í Kolfinnulind, þaðan beint í syðra
Brunahorn og svo í þriðja bug á Hofsá, síðan ræður hún þar til Tunguá fellur í
hana. 237

Jón Jónsson (prófastur á Hofi), Methúsalem Einarsson, eigandi Bustarfells, og
Gestur Sigurðsson, eigandi Foss, skrifuðu undir þessa lýsingu.
Lögfesta séra Guttorms Þorsteinssonar fyrir ítökum Hofskirkju frá árinu 1844
var þinglesin að nýju 11. júní 1886. 238 Vísast til hennar hér framar.
Biskup Íslands sendi sýslumanni Norður-Múlasýslu bréf 29. apríl 1954 og bað
hann að lýsa ítökum kirkna í sýslunni samkvæmt ósk dóms- og
kirkjumálaráðuneytisins og lögum nr. 113/1952 um lausn ítaka af jörðum. Þar á meðal
voru eftirtaldar eignir Hofskirkju í Vopnafirði:
h. Steinvarartunga með þessum ummerkjum: Úr Geldingalæk fremri og þaðan
í Kolfinnulind fyrir framan fremri Brunnahorn og þaðan í Ármót.
i. Mælifellsland allt - að svokölluðum Bústaðatungum undanteknum -samt
Staxfell.
Ítök þessi eru talin samkvæmt landamerkjabók N. Múlasýslu (No 3 1886, sjá
No 5 1887). 239

Samkvæmt jarðamatinu 1804 er kirkjujörðin Hof metin til tólf hundraða. 240
Í jarðamatinu frá 1849 kemur fram að jörðin Hof hafi eyðibýlin Hofsborg og
Steinvarartungu. Engjar eru víðslægar Þar kemur einnig fram að:
Vetrarbeit gód og verst vel á Steinvarartungu, hvar Beitarhus eru á Vetrum og
Afrétt fyrir Géldfé á Sumrum. - I Afréttartolla fyrir Upprekstur á
Steinvarartungu gialdast til Jafnadar 60 Fiskar árlega, enn fyrir Upprekstur í
svokallad Mælifellsland vid Selárdal, 40 Fiskar árlega. 241
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Í kaflanum um Hof í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 kemur fram
að síðan jörðin var metin 1861 hafi Bjarnarey og Mælifell gengið undan. Sumarhagar
eru ágætir. Mikill ágangur er af gripum nábúa. Þar kemur líka fram að jörðinni fylgi
mikið upprekstrarland sem kallist Steinvarartunga:
Staðnum fylgir upprekstrarland mikið og gott svonefnt „Steinvarartunga“;
Mætti taka í afrétt þá æði margt fé auk heimafjár, en þess ekki verið leitað um
langt skeið.

Síðar segir:
Samkvæmt fyrirmælum stjórnarráðs Íslands með símskeyti meðteknu 12. júlí
1918 ber hér að sérmerkja „ítök“ Hofsstaðakirkju í annara löndum og
varphólma þá sem kirkjan á fyrir Skálaneslandi en telja síðan matsverð
ítakanna til heimajarðarinnar Hofs. Verður því ítökunum lýst hér í stuttu máli
hverju fyrir sig. [...]
Steinvarartunga: Landamerki þessa afréttarlands, sem talið er eign Hofskirkju
eru innfærð í landamerkjabók Norður Múlasýslu bls. 94 þingl. á Vopnafjarðar
manntalsþingi 11. júní 1885.
Þar sem afrétt þessi hefir legið undir Hof og verið notuð sem upprekstrarland
þaðan um ómunatíð, álíst rétt að meta hana með heimajörðinni en eigi
sérstaklega. 242

5.14. Melar
Í Sveitum og jörðum í Múlaþingi er sagt frá stofnun býlisins og landi:
Býlið var byggt sem nýbýli i Tunguheiði 1848. Frumbyggjar voru Jón
Guðmundsson [...] og kona hans Steinunn Torfadóttir ... [stuttlega er rakinn
málarekstur vegna byggingarinnar].
Land M náði yfir nokkurn veginn rétthyrnda spildu milli Hofsár að vestan og
Sauðár að austan, norður að Höltnárósi og suður að mótum Gestreiðarstaðaog Háreksstaðakvíslar. Nálægt 7,5x4 km (kort). 243

Í bréfi frá 14. október 1848 til Péturs Havsteens sýslumanns skýrði Jón
Guðmundsson á Melum frá nýbýlisstofnun sinni. Hann kvaðst hafa verið í vist hjá
Jóni Sölvasyni á Háreksstöðum árið 1847 og kvænst þá um haustið án þess þó að fá
jörð eða jarðarpart til ábúðar þrátt fyrir að hafa gert allt hvað hann gat til þess. Síðasti
kostur hans í stöðunni hefði verið að byggja sér nýlendu, nú í vor, u.þ.b. einni
bæjarleið utan við Háreksstaði í landsplássi sem hann vissi ekki til að nokkur maður
hefði eignað sér. Enda hefði komið á daginn að enginn hefði bannað honum að byggja
þar þótt enginn hefði heldur gefið honum leyfi til þess. Jón spurði sýslumann ráða um
242
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hvernig hann ætti að snúa sér í málinu og vildi vita hvort hann ætti að óska eftir
útmælingu lands handa býlinu og hvaða gjöld honum bæri að greiða.244
Pétur Havsteen sýslumaður skrifaði J. Stefánssyni, hreppstjóra á Egilsstöðum,
um málið 1. desember sama ár. Í bréfinu greinir hann frá bólfestu Jóns
Guðmundssonar í Skjöldólfsstaðaheiði og spyr hvort nokkur jarðeigandi eða
umboðsmaður jarða í þessum hreppi geri tilkall til umrædds landsvæðis og hvort
sveitin hljóti nokkurn skaða af byggingu nýbýlis þar. Hreppstjóri svaraði um hæl 10.
janúar 1849. Í bréfi sínu segir hann að kunnugir menn sem hann hefði ráðfært sig við
teldu að nýbýlið stæði annaðhvort öldungis eða því sem næst á takmörkum lands þess
sem Jón Sölvason á Háreksstöðum eignaði sér og Steinvarartungu. Hann greinir síðan
frá því að Steinvarartunga sé afréttarland frá Hofi og þangað reki allir bændur í
Hofsárdal geldfé sitt á sumrum ásamt nokkrum bændum annars staðar frá. Skiljanlega
teldu menn hin mestu óþægindi stafa af byggð Jóns Guðmundssonar því að þar væru
helstu geldfjárstöðvar og vegna nálægðar byggðarinnar, sem nú væri komin upp um
allar heiðar við „afréttina“, væri þess skammt að bíða að tekið yrði fyrir að menn
fengju að láta fénað sinn ganga þar á sumrum og yrði það mikill skaði fyrir velmegun
fólks. J. Stefánsson segir erfitt að greina ráðvendni manna sem heimildarlaust setjist
niður í eða upp við „afréttir“ manna. Hann fullyrðir að mörgum sveitarmönnum þyki
haustheimtur sínar hafa farið versnandi síðan byggðin óx í heiðinni en hvort sem
heiðarbyggðinni væri um að kenna eða ekki væri ljóst að hún væri enginn búbætir. Af
þessum orsökum óski Hofsprestur, sem ráði fyrir afréttarlandi kirkjunnar, og fleiri
bændur í Vopnafirði, sem reka fé sitt í Steinvarartungu, að byggð Jóns
Guðmundssonar á Melum verði aflögð og fari fram á aðstoð sýslumanns í því efni.245
Sýslumaður skrifaði einnig Jóni Jónssyni, hreppstjóra á Skjöldólfsstöðum, 1.
desember 1848 og spurði hann um nýlendu Jóns Guðmundssonar á Melum. Jón
svaraði 8. janúar 1849 og sagðist ekki hafa orðið þess var að nokkur vildi né gæti gert
tilkall til þess landsvæðis sem Jón á Melum hefði numið. Hann sagði einnig að
nokkrir væru þeirrar skoðunar að svæðið væri kirkjuland frá Hofi í Vopnafirði og víst
væri að Vopnfirðingar hefðu notað það sem „afrétt“. Því væri þetta býli, líkt og önnur
heiðarbýli, illa þokkað af nærliggjandi sveitum. Hann sagði líka að íbúar
heiðarbýlanna yrðu hvort tveggja að vera greiðviknir við afréttarfé og ráðvandir að
öllu leyti því að ekki væri ávallt hægt að leiða sannleikann í ljós. En þar vísar
hreppstjóri væntanlega til versnandi heimta af afréttarsvæðinu með aukningu
heiðarbyggðar, líkt og J. Stefánsson hreppstjóri gerir í bréfi sínu. 246
Pétur Havsteen sýslumaður skrifaði Grími Jónssyni amtmanni 24. mars 1849.
Þar segir hann að við embættistöku sína hafi þegar nokkrir nýbyggjarar verið búnir að

244

Skjal nr. 2 (282) a-b.
Skjal nr. 2 (282) a-b.
246
Skjal nr. 2 (282) a-b.
245

542
542
setja sig niður í Möðrudalsheiði, þ.e.a.s. í fjalllendi það sem liggur á milli Möðrudals,
Vopnafjarðar og Jökuldals. Fjöldi nýbýla hefði aukist þar hratt á undanförnum árum
og væru þau nú um átta talsins. Fimm þeirra, þ.e. Sænautasel, Gestreiðarstaðir,
Veturhús, Hneflasel og Fagrakinn, væru reist í ómótmælanlegri landareign áður
byggðra jarða. Ábúendur þessara jarða greiddu árlegt eftirgjald til eigenda þeirra en
því væri ekki að skipta varðandi Háreksstaði, Rangárlón og Mela. Hann segir vafa
leika á um hvort nýbýlið Háreksstaðir tilheyrði Skjöldólfsstöðum eða væri byggt í
almenningi en nýbýlismaðurinn ætlaði að láta reyna á það fyrir dómstólum. Það sama
ætti við um hvort Rangárlón tilheyri Hofskirkju, Hákonarstöðum eða Möðrudal og
ekki væri minna deilt um nýbýlið Mela.
Sýslumaður lét fylgja með bréf Jóns Guðmundssonar, nýbýlismanns á Melum,
frá 14. október 1848 og svör hreppstjóra við fyrirspurnum sínum varðandi það. Hann
segir enn fremur að jafnvel þótt ekki yrði fallist á að nýbýlið Melar lægi innan
Steinvarartungu, landsvæðis Hofskirkju í Vopnafirði þá mætti ætla, staðsetningarinnar
vegna, að eigandi Skjöldólfsstaða gerði ekki síður kröfu til þeirra heldur en
Háreksstaða. Því vildi sýslumaður, fordæmisins vegna, að amtið gæfi ekki leyfi fyrir
útvísun til nýbyggjarans fyrr en samþykki lægi fyrir. En slíkt samþykki myndi ekki
haldast nema nýbyggjarinn viðurkenndi eignarrétt hins og greiddi árlegt eftirgjald sem
þó væri ólíklegt að af yrði. Að lokum segist sýslumaður sammála hreppstjórunum um
að leggja beri niður byggð á Melum því að Jón Guðmundsson hefði í algeru
heimildarleysi sett sig niður í heiðina og að sama skapi væri vera hans þar til
óþæginda fyrir íbúa Vopnafjarðar. Sýslumaður óskar þó álits amtmanns á málinu.247
Grímur amtmaður skrifaði Pétri sýslumanni 23. apríl 1849 þar sem hann segist
hafa fengið í síðasta mánuði bréf frá átta mönnum sem kölluðu sig nýbyggjara í
Skjöldólfsstaðaheiði. Amtmaður nafngreindi menninna og voru þeir ábúendur þeirra
jarða sem sýslumaður nefndi í bréfi sínu 24. mars 1849 en þar á meðal var Jón
Guðmundsson á Melum. Áttmenningarnir fóru fram á að amtmaður hlutaðist til um að
þeim yrði útmælt land til þeirra nýbýla sem þeir sögðust hafa upptekið. Eftir að hafa
kynnt sér bréf sýslumanns bað Grímur amtmaður hann að tilkynna áttmenningunum
svohljóðandi svar sitt við bón þeirra:
Ad öll þessi svokölludu nýbýli séu uppbygd annadhvurt í efalausri landareign
annara jardeigenda ellegar í þrætuplátsum, sem fleyri vilja eigna sér,
Ad amtid þessvegna ekki géti álitid tilskipun 15da April 1776. ad eiga vid
þetta málefni,
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Ad einginn þessara manna hafi præsterad þá skilmála sem nefnd tilskipun í §§
1 til 10 hefir fyrirlagt,
Ad amtid ekki géti sannfært sig um ad slíkir heidarbúar, sem ekki einasta vilja
vera fríir vid allar borgaralegar skyldur, heldur ödlast öll borgaraleg réttindi,
géti verid landinu til sannrar uppbyggingar og nota, og
Ad amtid þessvegna ekki álíti sig competent til ad gjöra radstöfun um
útmælíngu og útskiptíngu lands til þessara heidarbýla, hvarum vidkomendur
verda ad koma sér saman vid hlutadeigandi eignarmenn, edur þá sem gjöra
tilkall til eignanna. 248

Ágreiningur varð um hluta af því landi sem Melar (Melur) voru byggðir í,
milli Hofsprests og Möðrudalsbónda. Hefur það mál verið rakið hér á undan í
kaflanum um Steinvarartungu.
Jafnframt hófust deilur milli Hofsprests og Jóns Guðmundssonar á Melum,
sem voru á þessa leið:
Í sóknarskjali Hofsprests, sem dagsett er 24. ágúst 1858, er rakinn aðdragandi
málshöfðunar gegn Jóni Guðmundssyni, þ.e. stofnun nýbýlisins í banni Hofsprests og
ágreiningur við Möðrudal. 249 Strax í kjölfar áreiðar árið 1853 vegna ágreinings
Hofsprests og Möðrudalsbónda um landið fór Jón Guðmundsson að fala landið af
Hofspresti til byggingar gegn framboðinni landskuld og gerðu þeir með sér samning
þar að lútandi. Eftir honum galt Jón landskuld í tvö ár, eins og bréf hans frá 14.
desember 1855 ber með sér, en rauf svo gerða samninga. Haldinn var sáttafundur
vegna samningsrofsins 20. október 1856 250 og gerði Hofsprestur Jóni sáttatilboð sem
hann vildi ekki þekkjast. Jón fékk því frest til 17. nóvember og sendi þá Sigurð
vinnumann sinn með umboð sitt sem sáttanefndin mat ógilt og var málinu vísað til
aðgerða réttarins. Setudómari var skipaður í málinu 15. apríl 1857 en 20. júní það ár251
náðust samningar á milli málsparta sem skyldu álítast jafngildir og gerðir hefðu verið
fyrir sáttanefnd. Fyrir rétti að Melum 22. ágúst 1857, eftir að Jón hafði sjálfur kosið
tvo menn til þess að meta landskuld Mela samkvæmt fyrrnefndum samningi, neitaði
hann að viðurkenna að landið væri eign Hofskirkju. 252
Samkvæmt sáttagerð á Hofi 20. júní 1857 bauð Hofsprestur Jóni
Guðmundssyni að kjósa tvo menn til þess að meta landskuld Mela, fimm hundruð að
dýrleika, og var ákveðið við útvísunina að hún skyldi vera tvær veturgamlar kindur,
einn fjórðungur ullar og tveir fjórðungar tólgar. 253
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Þorsteinn Jónsson, sýslumaður í Norður-Múlasýslu, var mættur 22. ágúst 1857
til þess að útvísa nýbýlinu Melum, að skipun Norður- og Austuramtsins, hæfilegt land
að lokinni löglegri áreiðar- og skoðunargerð. Halldór Jónsson, prófastur á Hofi, taldi
nýbýlið Mela vera eign Hofskirkju en nýbýlismaðurinn Jón Guðmundsson hélt að það
kynni að vera í almenningi og ekki eign neins einstaks manns. Það var sameiginlegt
álit allra skoðunarmanna að nýbýlið skyldi hafa:
land úr ármótum Háreksstaða- og Gestreiðarstaða-kvíslar austur beint í
Sauðafell, þaðan sömu stefnu á Skálafell beint austur að Sauðá; þá ræður
Sauðá að austan þangað til Höltná eða Hólkná fellur í Hofsá að norðan, úr því
ræður Hofsá allt að fyrrnefndum ármótum Háreksstaða- og Gestreiðarstaða
kvísla. 254

Mela með ofangreindum takmörkum mátu skoðunarmennirnir til fimm
hundraða. Þeir Halldór prófastur og séra Einar Hjörleifsson í Vallanesi viðurkenndu
að þar af væru fjögur hundruð úr landi Hofskirkju en séra Einar áleit að fimmta
hundraðið væri úr eignarjörð sinni Skjöldólfsstöðum komið. Um nokkur ár hafði
Hofsprestur goldið ábúanda Skjöldólfsstaða leigu fyrir þetta eina hundrað sem eignað
var Skjöldólfsstöðum og takmarkaðist með eftirfarandi hætti:
úr fyrrgreindum ármótum í Skálafell að framan, eins og áður er sagt, og úr
sömu ármótum í svo nefnt fremra Brunahorn að utan, og beina stefnu austur í
Sauðá. 255

Melum var því úthlutað land innan ofangreindra takmarka þó að geymdum
óskertum rétti allra þeirra er hlut áttu að máli. Undir þessa útvísun Mela skrifa
eftirfarandi menn nöfn sín: Þorsteinn Jónsson sýslumaður, Halldór Jónsson, prófastur
á Hofi, séra Einar Hjörleifsson í Vallanesi, K. Kröyer. Jón Sölvason, S. Jónsson, F.
Ólafsson og Björn Hannesson. Jón Guðmundsson neitaði að skrifa undir vegna þess
að hann viðurkenndi ekki að Melaland tilheyrði Hofskirkju og beitti í því sambandi
fyrir sig máldögum Vilkins og Gísla Jónssonar biskupa sem hann vildi þó hvorki að
væru framlagðir né innfærðir í útskrift af þingbókinni. J. Thorstensen vottar að skjalið
hafi verið lagt fyrir aukarétt Norður-Múlasýslu 25. ágúst 1858.
Hinn 29. apríl 1858 komu saman átta nefndarmenn sem Jón Guðmundsson á
Melum hafði kallað saman til þess að yfirvega og segja álit sitt á landamerkjum.
Nefndarmennirnir átta voru Grímur Magnússon, Þórður Guðmundsson, Sigurður
Jóakimsson, Jón Þorleifsson, Jón Guðlaugsson, Jón Sölvason, Andrés Andrésson og
Páll Pétursson. Þeir byrjuðu á því að segja álit sitt á því hver takmörk Hofskirkjulands
væru að framan fram til heiðarinnar eftir örnefnum sem talin hefðu verið merki þeirra
landsparta sem máldagarnir eignuðu Hofskirkju:

254
255

Skjal nr. 2 (64) a-b. Sjá einnig skjal nr. 2 (211) a-b.
Skjal nr. 2 (64) a-b. Sjá einnig skjal nr. 2 (211) a-b.

545
545
[...] Hellisöksl og Gjeldíngalæk, úr hvörjum örnefnum að stefnan á að takast
ifir Brunann í framanverdann Brunahvam og fellur hún so sunnantil við
Súlendur. 256

Nefndarmenn greindu einnig frá áliti sínu á takmörkum Hofskirkjulands:
Hellisöksl og Gjeldíngalækur, sem við allir þekkjum grant, eru rjett sett á
uppdrættinum, og gjetum við ej haft nejtt verulegt ámóti honum, að hann ej
rjettur sje; við vitum, að kirkjan á Hofi á ekkjert land eður hefur nokkurntíma
átt firir austan Túngá, en Stejnvarartúnga endar við Gjeldíngalæk og þá
álitum við, að kirkjan ejgi ej lejngra land fram, en að honum; hvað Prófastur
ej heldur ejgnar henni eptir máldögunum. Þá tekur Sauðárdalur (Suðurdalur)
við að vestan; og gjetum við ej álitið, að hann eður það, sem dalur gjetur
nefnst eður sem vanalega kallast dalur, nái lejngra fram, en að línunni eður
stefnunni úr Hellisöksl í Gjeldíngalækinn, jafnvel þó lítilfjörleg drög hans
kunni að sjást eður gjeta hejtið framar með Sauðá; enda ejgna ej máldagarnir
kirkjunni útþrikkilega allann dalinn, heldur nefna ejnúngis Sauðárdal
(Suðurdal) sem ejgn kirkjunnnar, hvað við skiljum so: að kirkjan ejgi
mejgindalinn að stefnunni fram við hin örnefnin og móts við Gjeldíngalækinn
og þar, er Stejnvarartúnga endar og móts við Brunahvam; við álitum því, að
kirkjan ejgi ej land lejngra fram, en í stefnuna, er fellur úr Hellisökslinni í
upptök Gjeldíngalæksins, þar er hann fellur úr Gjeldíngavatni, sem við allir
þekkjum, það sem fremst má verda. So tekur sonefndur Bruni við þar
vesturundan, vestan við Sauðárdalinn og Sauðá, fellur stefnan ifir hann í
framanverdann Brunahvam eður í takmörk hans að sunnan og lítið ejtt firir
sunnan Súlendur. 257

Einnig greindu þeir frá áliti sínu á takmörkum Brunahvamms:
Við álítum, að Brunahvammur nái ej lejngra fram, en þar sem stefnan fellur,
nl. gagnvardt því, er Hölkná fellur í Hofsá; biggjum við álit okkar það bæði á
því, sem landslagið sjálft vottar, því þar er auðsjáanlegur hvammur útmeð
Hofsá, en ej heldur lejngra fram, því þar kjemur hæð eður lejti, sem liggur
fast að ánni fram, sem við álítum að takmarka hvamminn og þar er og lind,
sem við allir þekkjum, sem við álitum að sje sonefnd Kolfinnulind, því hún
ber það með sjer, að hún hefur öll ejnkjenni lindar og fellur niðurundan
Brunanum, að kalla má, en landið þar firir framan bædi vestan og austan við
Brunann og kríngum hann, er ímist mírarflóar, melhólar, hollt, melhriggir
með tjörnum í hjer og hvar innanum o.s.fr.; gjetum við ómögulega álitið það
hvam og þá undirejns ej Brunahvam og líka á því, er við höfum hejrt og
vitum, að Brunahvammur hefur alment verið nefndur og álitinn þángað, sem
áður er sagt, og ej lejngra fram og að þessi lind hefur og verið alment álitin
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eður af mörgum að minsta kosti Kolfinnulind og nefnd so; eptir áðursögðu
álítum við því Brunahvam að takmarkast og ná ej lejngra, en að nefndri lind,
sem við álitum Kolfinnulind og þá undir ejns, að kirkjan ejgi ej land lejngra á
þann bóginn eður framar eptir máldögunum. Varda sú, sem er á Brunanum, er
auðsjáanlega gömul, þar hún er vaksin gejtaskóf frá neðsta uppúr, sem ej
kjemur á grjót eður stejna af loptsverkaninni firren um lángann tíma, hana
álítum við landamerkjavördu; biggjum við það álit okkar á því, að hún er að
kalla má í rjettri áðurgrejndri stefnu, þá miðað er úr Gjeldíngalæk og hinum
örnefnunum, þó er hún ej í öldúngis rjettri stefnu, þá miðað er úr
Gjeldíngalæk, þar er hann fellur úr vatninu, heldur verdur hún í rjettri stefnu,
þá miðað er þaðan, er hann fellur í Túngá, sem og á því, að hún stendur þar
ejn, hvar ejnginn vegur er, sem allir vita, ifir Brunann, hún gjetur því ej
vegavarda verið, ej heldur grasafólks þar grös eru ej tekin á Brunanum; við
álítum hana því landamerkjavördu. 258

Eftir að hafa sagt álit sitt á takmörkum Hofskirkjulands og takmörkum Brunahvamms sögðust nefndarmennirnir aldrei hafa heyrt að land það sem nú væri nýlendan Melar hafi nokkurn tíma, fyrr eða síðar, verið notað af Hofi. Það sama ætti við
um önnur lönd á heiðinni sem að Melum lægju og hvorki væru Hofskirkjulönd né
eign. 259
Í réttarstefnu frá 23. júlí 1858 kemur fram að séra Halldór Jónsson á Hofi sjái
sér ekki annað fært en höfða mál gegn Jóni Guðmundssyni vegna ábúðar hans á
Melum en Hofsprestur vildi að hann viki þaðan. Á stefnuna hefur Jón skrifað klausu
þar sem hann ónýtir hana því að hvorki séra Halldór á Hofi né séra Einar í Vallanesi
hefðu framvísað skilríkjum fyrir Melalandi er útvísunin fór fram. Einnig benti hann á
að samkvæmt lögum ætti málið að takast fyrir á þrætulandinu og því ætti að kalla
hann fyrir þar en ekki til þinghússins á Hofi eins og gert væri í stefnunni. 260
Hér að framan var nefnt sóknarskjal Hofsprests frá 24. ágúst 1858, þar sem
aðdragandi deilunnar var rakinn.261 Í því skjali sagðist Hofsprestur hafa sent mótmæli
sín gegn útmælingunni 22. ágúst 1857 rakleiðis til amtsins og sagðist sem umráðandi
landsins ekki kæra sig um að Jón öðlaðist nýbyggjarabréf og varð það úr enda hefði
hann enn ekki fengið slíkt bréf. Næst hefði Jóni verið birt útbyggingarskjal, dagsett
10. desember 1857, en þegar hann sat sem fastast fram yfir fardaga og í ofanálag
skrifaði Hofspresti bréf, dagsett 24. apríl 1858, sem prestur taldi uppfullt af
ósannindum og meiðandi ummælum, kærði prestur hann fyrir sáttanefnd. Enn á ný
hefði verið reynd tilraun til sátta262 en Jón hafnað sáttaboði Hofsprests og málinu því
verið vísað til réttarins aðgerða samkvæmt bréfi stiftsyfirvalda frá 28. október 1857.
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Í sóknarskjali Hofsprests kemur enn fremur fram að hann hafi eftir fremsta
megni reynt að forðast málssókn. Einnig segir að Jón hafi ítrekað viðurkennt landið
sem eign Hofskirkju og gert samninga um eftirgjald þess en svo rofið þá hvað eftir
annað og með því fyrirgert ábúðarrétti sínum samkvæmt lögum um jarðabyggingu og
samninga. Jón segi sjálfur í bréfi sínu að hann hafi reist býli sitt í banni Hofsprests og
fullyrðingar hans um að landið hafi almennt verið álitið almenningur séu beinlínis
rangar. Það sýni lögfestur Hofspresta frá 18. og 19. öld, vitnisburðir núlifandi manna
og aðgerðir Jóns sjálfs sem tók landið fyrst til byggingar af eigendum Möðrudals og
svo Hofspresti. Umrætt mál snerist því að mati Hofsprests um samningsrof en ekki
heimild Hofskirkju fyrir Melalandi en sú heimild teldist fullsönnuð með
áreiðargerðinni á milli Hofs- og Möðrudalskirkna frá árinu 1853. En þar voru lögð
fram heimildaskjöl, eins og máldagar biskupanna Vilkins, Gísla og Brynjólfs, auk
lögfesta og vitnisburða.
Hofsprestur taldi augljóst að Jón Guðmundsson væri rækur af Melum fyrir rof
á skilmálum, skyldur að skila húsum á jörðinni sem væru metin á 50 ríkisdali, skyldur
til greiðslu fjársekta til fátækra fyrir meiðandi ummæli og skyldi gert að greiða allan
málskostnað. Að endingu vildi presturinn að rétturinn tæki kröfu sína um vangreidda
landskuld frá fardögum 1857 til greina. 263
H. Kröyer var talsmaður Jóns Guðmundssonar á Melum í máli Hofsprests
gegn honum sem tekið var fyrir í aukarétti á Hofi 26. ágúst 1858. Í varnarskjali Jóns
sagði Kröyer að rétt væri að Jón hefði goldið landskuld af Melum í tvö ár en það
þýddi hvorki að hann viðurkenndi að landið væri eign Hofskirkju né að hann væri
skyldugur til þess eins og Hofsprestur vildi meina. Þegar Jón reisti nýbýli sitt vissi
hann ekki betur en að það væri í almenningi. Það var jafnframt álit annarra kunnugra
manna eins og átta manna nefndarálit frá 29. apríl 1858 sannaði en þar voru tilgreind
takmörk þeirra Hofskirkjulanda sem lægju fram að heiðinni og að nýlendunni Melum.
Einnig sýndu máldagar Vilkins og Gísla biskupa, sem Jón hafði fengið staðfest afrit af
frá biskupi, að þeir eigni Hofskirkju einungis alla Steinvarartungu, Sauðárdal,
Brunahvamm og ekkert meira. Hins vegar kalli Jón og kunnugir menn það land, sem
Melar standi á, Illaflóa og allt út að Brunahvammi en þar sem máldagarnir minnist
ekki á Illaflóa þá bendi það til þess að hann tilheyri ekki Hofskirkju. Eftirfarandi
upplýsingar um staðsetningu umrædds landsvæðis komu fram í máli Kröyers er hann
minnist á:
Illaflóa eður það land framanvið Brunahvam vestan og sunnan við Brunann,
er Melaland að mestu liggur í. 264

Kröyer taldi að ofangreindar upplýsingar hefðu valdið því að Jón hefði skipt
um skoðun og að hann hefði ekki talið sig þurfa að greiða Hofspresti landskuld eða
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hefði ranglega skuldbundið sig til þess. Að því búnu lagði Kröyer nefndarálit
áttmenninganna og máldagana fyrir réttinn. En hann sagði þau skjöl sýna að
nýlendulandið væri utan þeirra takmarka Hofskirkjulands sem máldagarnir eignuðu
kirkjunni. Til þess að hægt væri að dæma um það hvort Hofskirkja ætti
nýlendulandið, þ.e.a.s. Illaflóa, og hvort Hofsprestur hefði haft heimild til þess að gera
samninga um það þá krafðist Kröyer þess að hann legði fram öll þau skjöl sem kirkjan
ætti fyrir landinu. Því ef svo reyndist að kirkjan ætti ekki landið þá taldi hann Jón
lausan undan öllum loforðum og samningum um eftirgjald af Melum því samningur
sem gerður væri í villu ætti ekki að standa. Það ætti ennfremur við ef báðir aðilar
hefðu verið í villu því e.t.v. hefði Hofsprestur ekki vitað hvort kirkjan ætti landið
samkvæmt máldögum eða ekki.
Kröyer taldi það fráleitt að Jón hefði brotið af sér ábúðarrétt sinn á landinu
þótt hann hefði tregðast við að gjalda landskuld eftir gerðum samningi enda hefði
hann efast um heimild hans. Enda hefði hann enn ekkert byggingarbréf fengið sem
virtist benda til þess að Hofsprestur væri ekki fullviss um rétt kirkjunnar til landsins.
Jón neitaði því að þáverandi Hofsprestur hefði bannað sér að byggja en sagðist þó
hafa fengið ávæning af því. Kröyer sagði að hér skipti höfuðmáli hvort Jóni hefði
verið birt þetta bann því það gæti ekki komið til réttarhnekkis nema það hefði verið
auglýst honum. En hefði Hofsprestur ekki auglýst Jóni það benti það enn og aftur til
þess að hann hefði ekki treyst sér til þess eða ekki þóst hafa ástæðu til að banna
bygginguna. Kröyer benti þó á að engu máli skipti hvort honum hefði verið bannað að
byggja og vísaði til nýbýlatilskipunarinnar frá 15. apríl 1776 því til stuðnings. 265
Í varnarskjali Kröyers koma að mestu fram sömu upplýsingar og í tveimur
réttarsvörum Jóns Guðmundssonar á Melum sem lögð voru fyrir réttinn á Hofi 26. og
27. ágúst. 266 Í réttarsvörunum er þó greint nánar frá ýmsum málsatvikum, t.d.
ásökunum Jóns í garð Hofsprests um samningsrof. Hann hefur þar uppi eftirfarandi
orð um staðsetningu Illaflóa:
Landið vestan og suðvestan við Brunann sje nefndur Illiflói, að norðan lítið
ejtt firir framan Brunahvamm.

267

Einnig viðurkennir Jón að hann hafi ekki fullkomið leyfi til að njóta
nýbyggjararéttarins fyrr en hann hafi fengið leyfi en um það sækti hann nú til amtsins
og hann ætlaði að skrifa út í haust þegar útvísunargerðin hafði borist honum í hendur.
Dæmt var í Melamáli í aukarétti á Eskifirði 5. október 1858. Hofsprestur
krafðist þess að Jón yrði dæmdur til þess að víkja af ábýlisjörð sinni, skila
bæjarhúsunum og borga landskuld til þess tíma samkvæmt samingi. Áðurnefnd
málsatvik voru stuttlega rakin. Með innleggi, dagsettu 26. ágúst 1858, vildi Jón rifta
sátt frá 20. júní 1857 því að séra Halldór væri ekki réttur umráðamaður Melalands. Sú
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fullyrðing var hins vegar ósönnuð að mati dómsins en sannað þótti að séra Halldór
hefði full umráð yfir því landi sem tilheyrði Skjöldólfsstöðum. Einnig hefði enginn
nema Möðrudalskirkja við áreiðina 1853 gert tilkall til þessa lands en sú þræta hefði
eftir bréfi stiftsyfirvaldanna frá 18. júní 1855 þegar verið útkljáð. Þar sem Jón, í fyrsta
lagi, hefði ekki tekið út gagnstefnu til þess að leiða þrætuna um eignarhald landsins
inn í þetta mál sem séra Halldór hefði höfðað einungis vegna samningsrofs og þar sem
Jón hefði, í öðru lagi, engan rétt til landsins, annan en þann sem hann hefði samið um
við Hofsprest, og hefði ekki einu sinni nýbyggjarabréf upp á vasann, þá taldi rétturinn
óþarfa að taka eignarrétt Hofskirkju á Melalandi til umfjöllunar. Hann myndi því
aðeins taka afstöðu til réttar séra Halldórs gagnvart Jóni, þar sem sannað væri af hálfu
séra Halldórs að hann hefði haldið þá sætt sem gerð var 20. júní 1857. Þar var
einungis krafist þeirrar landskuldar sem metin var af gerðarmönnum tilnefndum af
Jóni og áleit rétturinn þá að honum hefði einnig borið að halda þessa sætt. Með því að
brjóta hana hefði hann eftir 6. grein tilskipanar frá 15. maí 1705 fyrirgert ábúðarrétti
sínum og því hlyti hann að víkja þaðan á fardögum 1859 eftir kröfu séra Halldórs,
skila húsum jarðarinnar, borga umsamda landskuld til þess tíma frá fardögum 1857 og
greiða málskostnað. 268
Jón Guðmundsson, nýbýlingur á Melum, sótti um nýbýlisrétt á býlinu 6.
janúar 1860 til konungs. Allir sem komu að málinu, prestur á Hofi og hreppstjóri í
Vopnafirði, sem voru umsagnaraðilar, sýslumaður í Norður-Múlasýslu og amtmaður í
Norður- og Austuramti, lögðust gegn því, að nýbýlisleyfi yrði veitt. Leyfissynjun
dómsmálaráðuneytisins danska er skráð á síðasta málsskjal.269
Jón Guðmundsson var ekki af baki dottinn og í byrjun sjöunda áratugarins
(1861 og 1862) ítrekaði hann kröfur sínar til Mela:
Á manntalsþingi að Hofi 10. júní 1861 var þinglýst skjali Jóns
Guðmundssonar í Hvammsgerði, frá 12. maí sama ár m.a. viðvíkjandi brúkun
og afnot af nýbýlinu Melum. Halldór Jónsson prófastur á Hofi mótmæti
innihalds skjalsins sem er látið ógetið og geymdi sér og kirkju sinni óskertan
rétt.

270

Hinn 27. júní 1862 á manntalsþingi að Hofi var auglýst skjal Jóns Guðmundssonar á Melum, dagsett 24. júní 1862, viðvíkjandi meintum eignarrétti hans til
Melalands og afnotum þess. Halldór Jónsson, prófastur og prestur á Hofi, mótmælti
skjalinu sem tilefnis- og ástæðulausu og bar fyrir sig óraskanlegan dóm gengnum á
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móti Jóni Guðmundssyni út af Melalandi. Einnig bætti hann við að Jón væri aftur
fluttur með búslóð sína að Melum í fullkomnu heimildarleysi. 271
Búið var á Mel með hléum til vorsins 1904. 272
5.15. Þorbrandsstaðir og Þorbrandsstaðatungur
Þorbrandsstaða er getið í Vopnfirðinga sögu, sem talin hefur verið rituð einhvern tíma
á öðrum fjórðungi 13. aldar.273
Þorbrandsstaða er einnig getið í máldaga Refsstaðarkirkju frá því um 1367. 274
Á Þorbrandsstöðum stóð bænhús samkvæmt óársettum máldaga sem talinn er
frá árunum 1491–1518. 275
Minnst er á Þorbrandsstaði í makaskiptabréfi frá 25. febrúar 1640 þegar
Brynjólfur Sveinsson biskup eignast hálfa jörðina. 276
Hús á Þorbrandsstöðum voru skoðuð og uppskrifuð 17. ágúst 1657. Þar er
jafnframt getið svohljóðandi takmarka:
Landamerke Jardarennar ad framan hafa hallden wered i Mörk, er þad gil eitt
framm og yfer undan Bustarfelle, sem nær ofan wr fialle og nidur á
Sliettlende, Enn ad utan i gard og ofan j Hofsá, er þad sá ytre gardurenn sem
gyrder af Refstadar kyrkiu Skógar Itak er mællt ad Þorbrandstader eige afftur
Mánadar beit á wetur fyrer tvo hesta I Refstadar nese, gardur sá rædur
landamerkiumm á hálsenn upp, og so framm effter háhálsenum ofan ad
fyrrskrifudu Marka gile. 277

Minnst er á Þorbrandsstaðatungur í eftirfarandi landamerkjavitnisburði
Jóhanns Villemssonar, Þorláks Þorljótssonar og Jóns Þórðarsonar sem þeir báru á
Egilsstöðum 30. maí 1669:
Wmm landamerke Haga, Hraffnstada og Eigilstada og Sunnudals, sem þeir
segiast Wita átölulaust hallded Wered hafa, ad fráteknum þeim Holma, sem
felle er eignadur. I fyrstu landeign Sunnudal, framm I Wpptök Sunnudalsár,
fyrer utann Þorbrandstada Tungur og allt landed fyrer austann Sunnudalsá og
uti merkegil og I Wppi (sic) Brunnárgil og so Wpp i Suarttfall. [...] og þetta
agreiningslaust, Wmm allann Worn alldur, sem Wier til munum. 278

Á manntalsþingi að Vopnafjarðarkaupstað 28. maí 1842 var birt lögfesta
Thorstensens prófasts, líklega séra Guttorms Þorsteinssonar er þá hafði nýlega látið af
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embætti prófasts, fyrir eignarjörð sinni Þorbrandsstöðum. Innihalds lögfestunnar er
ekki getið. 279
Hinn 14. júlí 1885 voru ódagsett landamerki Þorbrandsstaða þinglesin.
Landamerkjalýsingin er svohljóðandi:
Að utan úr Hofsá eftir gömlu garðlagi þvert upp á há hálsendan, þaðan
sjónhending eftir há hálsinum í svo kallað Skjónugil, þaðan þvert ofan í
Merkigil, sem fellur í Hofsá. 280

Undir þetta skrifa Einar Helgason, eigandi Þorbrandsstaða, Jón Jónsson prestur
að Hofi (væntanlega sem umráðamaður Hraunfells) og Sveinn Jónsson, eigandi
Einarsstaða.
Í landamerkjalýsingunni stendur einnig:
Þess utan eiga Þorbrandsstaðir heiðarland undir Sandfelli, og ræður Þórðará
að innan og neðan þar til hún fellur í Sunnudalsá; svo ræður Sunnudalsá upp í
Sandfell, þaðan beina sjónhending í áðurnefnda Þórðará. 281

Einar Helgason, eigandi Þorbrandsstaða, og Jón Jónsson, umráðamaður
Hraunfells, skrifuðu undir þennan texta.
Landamerkjabréf fyrir Þorbrandsstaði var útbúið 14. júlí 1922. Það var
þinglesið 15. júní 1923:
Að utan: Eftir gömlu merkisgarðs garðlagi, (sem nú er vírgirt) yfir
Miðdegisgil og upp á hálsenda, svo inn eftir hálsi eins og hæst liggur fram
sanda, alt inn á móti Skjónugili. Þaðan þvert í Skjónugil, og úr Skjónugili í
Merkigil og með Merkigili í Hofsá. Þaðan Hofsá að fyrgreindum
merkigarði. 282

Einar Helgason, eigandi Þorbrandsstaða, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það
var samþykkt af Jóni Sigfússyni, eiganda Einarsstaða, Jóni Kristjánssyni, eiganda
Hraunfells, Jósep Hjálmarssyni, eiganda Síreksstaða, og eigendum Bustarfells, þeim
Methúsalem Einarssyni og Methúsalem Methúsalemssyni. Einnig skrifuðu undir
Einar Jónsson, Hofi, og Halldór Stefánsson oddviti, fyrir hönd Vopnafjarðarhrepps,
eiganda Teigs.
Sjálfseignarjörðin Þorbrandsstaðir er metin til tólf hundraða samkvæmt
jarðamatinu 1804. Þar er að finna silung og hún gefur fjórar tunnur af fjallagrösum. 283
Samkvæmt fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 eiga Þorbrandsstaðir
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upprekstur undir Sandfelli fyrir 200 fjár. Sumarhagar eru lélegir en engjar eru dreifðar
um landið. 284
Heimildir benda ekki til annars en að samfelld búseta hafi verið að
Þorbrandsstöðum frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum
kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins frá árinu 1885 hefur jörðinni verið
ráðstafað með hefðbundnum hætti.
5.16. Gnýsstaðir
Þessar upplýsingar um Gnýsstaði eru í bókinni Sveitir og jarðir í Múlaþingi:
G eru fyrst taldir sem eyðihjáleiga frá Sunnudal (J ´47) 1804, en voru byggðir
upp á 18. öld. [...] Er G féllu úr ábúð 1945, keypti Björgvin Stefánsson [...]
jörðina [...] en upprekstrarrétt í Gnýstaðaheiði keyptu bæirnir Sunnudalur,
Guðmundarstaðir og Hrappsstaðir. ... [...] G eru innsti bær í Sunnudal forna,
nú Hraunfellsdal, austan Sunnudalsár. Landamörk við Borgir fylgja Fossá upp
í Smjörvötn, þaðan um Hofteigsöldu í Tröllkarl við syðra Sandfellshorn,
þaðan um Sandfell í upptök Sunnudalsár, sem síðan ræður vesturmörkum á
móti Hraunfelli. Frá Fossá og inn í Tröllkarl eru um 15 km (kort).
[...] Smjörvatnshæðir eru suður af Svartfelli og Gnýstaðaurðir inn að Sandfelli
mjög gróðurlítið land. 285

Að sögn Landnámu bjó Þormóður stikublígur, sonur Steinbjarnar kartar, í
Sunnudal. Steinbjörn körtur var bróðursonur Eyvindar vopna landnámsmanns. Þrír
synir Steinbjarnar, Þormóður, Egill og Refur, eru allir sagðir hafa búið í því landi sem
Eyvindur nam en utan þess sem Steinbjörn fékk að gjöf. 286
Sunnudals er getið í umfjöllun um stríðshjálparskattinn 1681. Nefnt er að hann
sé kirkjujörð. 287
Minnst er á Sunnudal í eftirfarandi landamerkjavitnisburði Jóhanns
Villemssonar, Þorláks Þorljótssonar og Jóns Þórðarsonar sem þeir báru á Egilsstöðum
30. maí 1669:
Wmm landamerke Haga, Hraffnstada og Eigilstada og Sunnudals, sem þeir
segiast Wita átölulaust hallded Wered hafa, ad fráteknum þeim Holma, sem
felle er eignadur. I fyrstu landeign Sunnudal, framm I Wpptök Sunnudalsár,
fyrer utann Þorbrandstada Tungur og allt landed fyrer austann Sunnudalsá og
uti merkegil og I Wppi (sic) Brunnárgil og so Wpp i Suarttfall. [...] og þetta
agreiningslaust, Wmm allann Worn alldur, sem Wier til munum. 288
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Einar Stefánsson, prestur á Hofi, samdi skýrslu, að bón Sveins Pálssonar, um
jarðir í Vopnafirði, byggðar og í eyði árið 1794, og er hún dagsett 8. apríl 1795. Þar
kemur fram að Gnýsstaðir hafi farið í eyði 1784. 289
Á manntalsþingi, sem haldið var 14. júlí 1885, voru ódagsett landamerki
Gnýsstaða þinglesin. Þau voru svohljóðandi:
Að utanverðu úr Sunnudalsá upp með Fossá að Svartfelli allt þar til
Smjörvatnsheiðarvegur liggur yfir hana, ræður svo áður nefndur vegur að
Beinavörðu, þaðan bein sjónhending í Tröllkarl undir Sandfelli, og þaðan
þvert ofan í áður nefnda Sunnudalsá. 290

Þrír aðilar rituðu nöfn sín undir þessa lýsingu: þeir Einar Helgason, eigandi
Gnýsstaða, Jóhannes Einarsson, eigandi Hrappsstaða, og V. Sigfússon varaoddviti
(væntanlega vegna Borga).
Hinn 14. júlí 1922 var útbúið landamerkjabréf fyrir Gnýsstaði. Því var þinglýst
15. júní 1923:
Að utan milli jarðanna Gnýstaða og Borga sem nú er hreppseign.
Úr Sunnudalsá upp með Fossá alt upp í Smjörvatnalæk og með honum í
Smjörvatn og úr Smjörvatni í Beinavörðu. Frá Beinavörðu inn miðja heiði og
í Tröllkarl. Frá Tröllkarli niður með Sunnudalsá, eins og hún rennur.
Þess skal getið, að Sunnudalsá rennur eftir dalnum fyrir neðan Gnýstaðaland,
eftir gljúfragili, og breytist því farvegur hennar ekkert. 291

Einar Helgason, eigandi Gnýsstaða, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af Birni Sigurðssyni, eiganda Hrappsstaða, og Halldóri Stefánssyni oddvita,
f.h. Vopnafjarðarhrepps, eiganda Borga.
Jarðamat 1804 segir Sunnudal með eyðihjáleigunni Gnýsstöðum sextán
hundruð. Þar fást sex tunnur af fjallagrösum. Þá tilheyrir jörðinni „afréttur“ sem
metinn er á 44 álnir. 292 Jarðatal Johnsens segir Gnýsstaði hjáleigu frá Sunnudal, fyrst
talda 1804, þá sem eyðihjáleigu. Þá eru Gnýsstaðir taldir fjögur hundruð að mati,
önnur hjáleiga frá Sunnudal, Borgir, fjögur hundruð, en Sunnudalur átta hundruð. 293
Samkvæmt jarðamatinu frá 1849 eru Gnýsstaðir hjáleiga frá Sunnudal með afskiptu
landi. Þar kemur einnig fram að jörðin eigi „afrétt“ fyrir sig. Útheyskapur er
sæmilegur og dálitla grasatekju má telja. 294 Ný jarðabók 1861 segir Gnýsstaði enn
hjáleigu frá Sunnudal en sérstakt mat er þá á jörðinni, 6,59 hundruð, en Sunnudalur og
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Borgir saman 24,71 hundrað. 295 Samkvæmt fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–
1918 eiga Gnýsstaðir nægilegt upprekstrarland fyrir afréttarfé ábúanda. Engjar eru
nokkuð langsóttar. 296
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið að Gnýsstöðum
frá því að byggð tókst þar aftur og þar til hún fór í eyði árið 1945. Í afsals- og
veðmálabókum kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins frá árinu 1885 hefur
jörðinni verið ráðstafað með hefðbundnum hætti.
5.17. Hrappsstaðir og Háteigur
Eftirfarandi er úr bókinni Sveitir og jarðir í Múlaþingi:
H hafa jafnan verið bændaeign og löngum í sjálfsábúð á síðari tímum.
Jarðarinnar er getið í jarðeignaskrá Björns Péturssonar sýslum. á Bustarfelli
við dauða hans 1744. [...] Munnmæli herma, að Hrappur sá, er jörðina byggði
í öndverðu hafi deilt og barist við Egil bónda á Egilsstöðum um
afréttarsvæðið Þrætutungur undan Smjörfjöllum. Hrappur féll, Egilsstaðir
hafa tungurnar. [...]
Selrústir eru á Þverárdal.
Jörðin liggur allt norðan frá Hofsá og sv. að Beinavörðu á Smjörvatnsheiði,
rúmlega 20 km vegalengd samkv. korti. Landamörk við Egilsstaði fylgja
Þverá að baki hálsins frá ósi (í Hofsá) til upptaka og þaðan þvert austur og
upp á Smjörfjöll milli Þrætutungna og Lambatungna. Að nv. er mörk við
Brunná og sunnar Fossá, í Smjörvötn og Beinavörðu. [...]
Hrappsstaðir II eru nýbýli í landi Hrappsstaða stofnað 1956. Ræktunarland er
30 ha., en beitiland óskipt og aðrar nytjar að ⅓ á móti Hrappsstöðum og
Háteigi. 297

Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja um tilurð Háteigs:
Háteigur er annað nýbýli í Hrappsstaðalandi stofnað 1957. Ræktunarlandið er
30 ha. og aðrar landsnytjar að þriðjungi (sjá Hrappsstaði II). 298

Hrafnsstaða/Hrappsstaða (Hrafstaða) er getið í dómi sex manna, útnefndum af
Oddi lögmanni Ásmundssyni 3. október 1465, um ólöglega sölu á tuttugu hundruðum
úr Bustarfelli. 299
Brynjólfur Sveinsson biskup keypti Hrappsstaði 29. janúar 1659. 300
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Mörkum Hrappsstaða og Egilsstaða er lýst við húsaskoðun á Egilsstöðum 13.
ágúst 1657:
Landamerke Jardarennar [...] enn ad framman mille Rafnstada og Eigilstada
rædur Þverárgil wr fialle so lángt ofan effter rettsynis sem witnisburder og
Skiöl umm fullnast, hvar effter er ad Spyria hiá Biarna Oddssyne, hvar Þverár
farwegurenn riettastur sie, og hvorsu Lángt ráda skule ad Hofsá. 301

Brynjólfur Sveinsson fékk sendan húsareikning Hrappsstaða, dagsettan 30.
maí 1659, frá umboðsmanni sínum í Múlaþingi. Þar koma m.a. fram eftirfarandi
takmörk jarðarinnar (áþekk þeim frá 1657):
Landeign Jardarennar effter tilsögn ábuandans Jóns Sigvatssonar, framm i
Brunná hid efra, effter þui hann seiger sera Sigurdur Arnason hafe sier bygt,
rædur hun þá i Hofsá, enn hid ytra rædur Þverá wr fialle og ofan i gegn, þo
seiger Jón til átölu hid nedra milli ánna, og þikist aflaga borenn af
Hagamönnum. 302

Á Egilsstöðum hinn 30. maí 1669 báru þeir Jóhann Villemsson, Þorlákur
Þorljótsson og Jón Þórðarson vitni um landamerki milli nokkurra jarða og þ. á m.
Hrappsstaða/Hrafnsstaða. Þar kemur m.a. eftirfarandi fram:
Wmm landamerke Haga, Hraffnstada og Eigilstada og Sunnudals, sem þeir
segiast Wita átölulaust hallded Wered hafa, ad fráteknum þeim Holma, sem
felle er eignadur. [...] Landeign Hraffnsstaða, allt fyrer austann Brunná ofann
j fornu kujsl og so uti Þuerá, og so framm med Þuerá I fiallgarda. [...] og þetta
agreiningslaust, Wmm allann Worn alldur, sem Wier til munum. 303

Í júlí árið 1885 var útbúið landamerkjabréf fyrir jörðina Hrappsstaði. Það var
þinglesið 14. þess mánaðar. Samkvæmt því eru landamerki Hrappsstaða eftirfarandi:
Landamerki jarðarinnar Hrappsstaða í Vopnafirði eru þessi: Að utan ræður
„Þverá“ frá upptökum þar til hún kvíslast á láglendinu og ræður þá
Miðkvíslin landamerkjum milli Egilsstaða og Hrappstaða og eru settar vörður
utan megin árinnar; þá ræður Hofsá í Brunná, og ræður hún þar til Þverlækur
fellur í hana suðvestur af Tungufelli, síðan Þverlækur inn með Langahrygg í
Steinku, þaðan í Beinavörðu og þaðan í Smjörfjöll.304
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Jóhannes Einarsson, eigandi Hrappsstaða, skrifaði undir lýsinguna auk P.
Guðjohnsens, eiganda Egilsstaða, Sigvalda Jónssyni, umboðsmanni Sunnudals, og
Einars Helgasonar, eiganda Gnýsstaða.
Landamerkjabréf fyrir Hrappsstaði var útbúið 1. ágúst 1922 og þinglesið 15.
júní 1923:
Að utan ræður Þverá ofan úr háfjöllum og niður í Hofsá. Þaðan ræður Hofsá í
gamlan farveg Brunnár. Þá ræður þessi gamli farvegur Brunnár upp í Brunná,
þar sem hún hefur yfirgefið hinn gamla farveg. Úr því ræður Brunná þangað
til þverlækur fellur í hana suðvestanvert við Tungufell, þá ræður Þverlækur
inn með Langahrygg í Steinku, þaðan í Beinavörðu og þaðan í Smjörfjöll. 305

Undir landamerkjabréfið skrifaði Björn Sigurðsson, eigandi Hrappsstaða. Það
var samþykkt af Ásbirni Stefánssyni, eiganda Guðmundarstaða, Helga Fr.
Magnússyni, eiganda Fells, Einari Helgasyni, eiganda Gnýsstaða, Jóni Vilhjálmssyni,
ábúanda Sunnudals, og Gísla S. Helgasyni sem skrifaði undir bæði sem eigandi
Egilsstaða og sem umboðsmaður Hallgríms Gíslasonar, eiganda Haga.
Landamerkjabréfið var einnig samþykkt af Jakobi Einarssyni vegna Borga fyrir hönd
Vopnafjarðarhrepps.
Árið 1957 var 30 ha. lands úr Hrappsstöðum ásamt beitarrétti í landi
jarðarinnar að ¼ hluta afsalað vegna stofnunar nýbýlisins Háteigs. 306
Jarðamat 1804 segir sjálfseignarjörðina Hrappsstaði tólf hundruð og þar fáist 3
tunnur af fjallagrösum. 307 Hrappsstaðir eiga samkvæmt jarðamati 1849 „afrétt“ fyrir
sig. Útheyskapur er langsóttur. 308 Samkvæmt fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–
1918 fylgir Hrappsstöðum nægilegt upprekstrarland fyrir afréttarfé. Sumarhagar eru
góðir. 309
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið að Hrappsstöðum
frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir
gerð landamerkjabréfsins frá árinu 1885 hefur jörðinni verið ráðstafað með
hefðbundnum hætti.
Hinn 4. nóvember 1957 afsalaði Helgi Gíslason 30 ha. af óræktuðu landi úr
eignarjörð sinni Hrappsstöðum til Sigurðar Björnssonar, Hrappsstöðum, vegna
nýbýlisins Háteigs er hann ætlaði að byggja á téðu landi. Í afsalsbréfinu stendur
eftirfarandi:
Landinu fylgja beitarréttindi í landi jarðarinnar að ¼ hluta, óskipt, svo og
önnur réttindi í sama hlutfalli. Landið liggur norðaustan túns á Hrappsstöðum
og takmarkast af landi nýbýlis Hallgríms Helgasonar að suðvestan, úr
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langamelsenda undir Hrappsstaðahálsi í Stóramóslág, um Stóramó í
Stekkjarhvamm við Brunná. 310

Eftirfarandi stendur í afsalsbréfi frá 28. nóvember 1957:
Hér með gef ég afsal fyrir 30 ha. af óræktuðu landi úr eignarjörð minni
Hrappsstöðum [...]
#

#

#

Landið liggur norðaustan túns á Hrappsstöðum úr Réttarmel í Langamelsenda
um þúfu í Svarðalækjarós við Brunná. Landinu fylgja beitarréttindi í landi
jarðarinnar að ¼ hluta, svo og önnur réttindi í sama hlutfalli. 311

5.18. Egilsstaðir
Eftirfarandi er í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
E er innsta jörð í sveitarhlutanum Fjallasíðu, sem nær út að Gljúfursárdal.
Mörk við Hrappsstaði eru við Þverá (sjá Hrappsst.), en við Refsstað við
Kvíslá ofan úr Kvíslárskarði og niður í Kvíslárbug fram og niður af Refsstað,
[...]
Egilsstaðaafrétt liggur suður Þverárdal og þar suður af Þrætutunga að
upptökum Þverár. Á Egilsstaðaafrétt er undirlendi mjótt meðfram Þverá, en
fjallið mikið um sig og bratt með hjöllum og botnum upp á brúnir.
Hestárdalur liggur austur í fjöllin. Þrætutunga er bungumyndað urðarsvæði
undir Smjörfjöllum með undirlendisræmu meðfram Þverá. 312

Egilsstaða er getið í Landnámu. Þar bjó Egill, sonur Steinbjarnar kartar á Hofi,
bróðursonar Eyvindar vápna landnámsmanns. Þrír synir Steinbjarnar, Þormóður, Egill
og Refur, eru allir sagðir hafa búið í því landi, sem Eyvindur nam, en utan þess sem
Steinbjörn fékk að gjöf. 313
Hús á Egilsstöðum voru skoðuð og uppskrifuð 13. ágúst 1657. Þar kemur fram
að jörðin sé sextán hundruð að dýrleika og að takmörk hennar séu svohljóðandi:
Landamerke Jardarennar ad utan mille refstada og Eigilstada rædur gardur
nedan wr Hofsár böckumm og rietta sióndeilíng I Hofsá, og so upp effter so
Lángt sem hann náer, og effter þui sem hann wísar sióndeilijng i qvíslar giled,
Sidan rædur gilid I fiall upp, enn ad framman mille Rafnstada og Eigilstada
rædur Þverárgil wr fialle so lángt ofan effter rettsynis sem witnisburder og
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Skiöl umm fullnast, hvar effter er ad Spyria hiá Biarna Oddssyne, hvar Þverár
farwegurenn riettastur sie, og hvorsu Lángt ráda skule ad Hofsá. 314

Varðveittur er vitnisburður þeirra Jóhanns Villemssonar, Þorláks Þorljótssonar
og Jóns Þórðarsonar sem þeir báru á Egilsstöðum 30. maí 1669 um landamerki
nokkurra jarða og þ.á m. eru Egilsstaðir. Í vitnisburði þessum segir:
Wmm landamerke Haga, Hraffnstada og Eigilstada og Sunnudals, sem þeir
segiast Wita átölulaust hallded Wered hafa, ad fráteknum þeim Holma, sem
felle er eignadur. [...] Landeign Egilstada, framm j Þuerá ofarlega og ofann ad
Hoffsá, effter þuj sem Þuera hefur ad fornu Runned, og so uti gard þann, sem
nefnist merkegardur, og Wpp frá gardenum i Ytrekuísl, sem liggur milli
Egilstada og Refstada, og so efst j giled og þetta agreiningslaust, Wmm allann
Worn alldur, sem Wier til munum. 315

Landamerki jarðarinnar Egilsstaða voru færð til bókar í júlí 1885. Þau voru
þinglesin 14. þess mánaðar:
Að framan ræður „Þverá“ frá upptökum þar til er hún kvíslast á láglendinu og
ræður þá miðkvíslin landamerkjum milli Hrappstaða og Egilsstaða. Að utan
ræður „Kvíslin“ ofan úr fjalli ofan í „Bug“ eða svo kallaðan Kvíslarkrók fram
og niður af Refstað og þaðan sjónhending í Merkigarðsleifar, sem liggja
neðan við svo kallaða „Kílsbreidd“, rétt framan við Hofshlöðuna og eftir
sömu stefnu í Hofsá. 316

Undir landamerkjabréfið skrifuðu P. Guðjohnsen, eigandi Egilsstaða, Jóhannes
Einarsson, eigandi Hrappsstaða, og Jón Jónsson, prestur á Hofi (væntanlega vegna
Refsstaðar).
Hinn 28. júlí 1922 var útbúið annað landamerkjabréf fyrir jörðina Egilsstaði.
Það var þinglesið 15. júlí 1923:
Að framan ræður Þverá ofan úr háfjöllum og niður í Hofsá.
Að utan ræður Refsstaðakvísl ofan úr háfjöllum niður í Kvíslarkrók, þaðan
beina línu í gamlan merkigarð niður undir Hofsárbökkum og þaðan beint í
Hofsá.
Að neðan Hofsá. 317

Ábúandi Egilsstaða, Benedikt Gíslason, skrifaði undir landamerkjabréfið í
umboði eiganda jarðarinnar. Það var samþykkt af Birni Pálssyni, eiganda Refsstaðar,
314
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Helga Fr. Magnússyni, eiganda Fells, Birni Sigurðssyni, eiganda Hrappsstaðaog
Guðmundi Kristjánssyni, eiganda Ásbrandsstaða.
Landskiptagerðir fyrir Egilsstaði I og II voru útbúnar 21. mars 1963:
Egilsstöðum I, eigandi Björn Sæmundsson, Egilsstöðum Vopnafjarðarhreppi,
skal fylgja, af gamla túninu, allt framtúnið frá brekku um skurð og ræður sá
skurður í svokallaðan Miðlæk. Að norvestan ræður vegur fram á fremra
nátthagahorn og þaðan upp í Nátthagamel um Klaufarlæk beina línu í
Lækjarhús og þaðan í áður nefndan skurð. Auk þess spilda 30 mtr. norðvestur
frá íbúðarhúsi og 35 mtr. suðaustur frá íbúðarhúsi. Spilda þessi nær frá skurði
að suðvestan, að túngirðinu að norðvestan austan
Einnig fylgir ræktanlegt land frá Lækjarhúsum, suðaustur Klauf að
„Myrarbletti“ og þaðan suður neðri brún á Húsgrundarmó á móts við
heystæði á Húsgrund og þaðan norðaustur í Húsgrundarlæk og ræður hann út
að áðurnefndum Mýrarbletti. Einnfremur ræktunarland neðan vegar með
affallsskurði og þaðan með þverskurði út að Fornukvísl og með henni 300
mtr. niður á nesið og suðvestur jafnbreiða spildu að Þveráreyrum og með
þeim upp að vegi, og með honum út að á<ð>urnefndum affallsskurði.
Að öðru leiti fylgir þessum hluta jarðarinnar beitiland og hlunnindi að hálfu.
Einnig hálft afréttarland í Egilsstaðaafrétt.
Vopnafirði 21. marz 1963

Egilsstöðum
II,
eigandi
Baldur
Sæmundsson,
Egilsstöðum
Vopnafjarðarhreppi, skal fylgja af gamla túninu, úttúnið neðan túnspildu
Björns, sem nær 30 mtr. norður fyrir íbúðarhús og suðvestur með henni að
skurði og með honum niður í gegn um veg og niður að þverskurði og með
honum út áð Fornuhvísl og með henni og túngirðingu að norðaustan upp að
áðurnefndri spildu Björns. Auk þess spilda frá túngirðingu að norðaustan,
sjónhendingu 15 mtr. austan við fjóshlöðu og 15 mtr. vestan Brekkufjárhúsa í
Brekkuhorn og upp það í túngirðingu að suðaustan og með henni í
túngirðingu að norðaustan.
Einnig fylgir ræktanlegt land úr túngirðingu við Brekkuhorn upp með
melnum í Fagurhól. Úr honum í Kvísl með henni að vegi og ræður hann að
túngirðingu í Brekkuhorn. Ennfremur ræktunarland neðan vegar við Kvísl og
með henni 400 mtr. og þaðan suðvestur jafnbreiða spildu að Fornukvísl og
með henni upp að vegi og með honum að Kvísl.
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Að öðru leiti fylgir þessum hluta jarðarinnar beitiland og hlunnindi að hálfu.
Einnig hálft afréttarland í Egilsstaðaafrétt.
Vopnafirði 21. marz 1963 318

Undir skrifa Baldur og Björn Sæmundssynir.
Jarðamat 1804 segir sjálfseignarjörðina Egilsstaði með eyðihjáleigunni Gerði sextán
hundruð að dýrleika. Jörðinni tilheyrir „afréttur“, metinn á 22 álnir.319 Samkvæmt
jarðamati 1849 eiga Egilsstaðir „afrétt“ fyrir sig. Útheyskapur er reitingssamur. 320
Samkvæmt fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 fylgir Egilsstöðum
upprekstrarland. Sumarhagar eru góðir en smalamennska er erfið því landið liggur að
„afrétti“. 321
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið að Egilsstöðum
frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir
gerð landamerkjabréfsins frá árinu 1885 hefur jörðinni verið ráðstafað með
hefðbundnum hætti.
5.19. Refsstaður
Um Refsstað segja Sveitir og jarðir í Múlaþingi:
R er landnámsjörð og getið í Landnámu og Vopnfirðingasögu. [...] R var
kirkjustaður frá um miðja 14. öld til 1812, en þá var sóknin lögð til Hofs. [...]
Jörðin er milli Kvíslár og Selár, og nær land af Smjörfjöllum norðan til og
niður í Hofsá. [...] Landið er um 2 km á breidd, en 12-13 km á lengd sa. af
Smjörfjöllum nv. í Hofsá (kort). [...]
Refsstaður III. Nýbýli stofnað 1957 í landi Refsstaðar. Útmælt ræktunarland
var 30 ha. í miðju landi neðan vega og ¼ af óskiptu landi. [...]
Refsstaður II: Nýbýli var stofnað 1951 í landi Refsstaðar, sem þá varð R I.
Býlið fékk í sinn hlut 30 ha. ræktunarland og ¼ af óskiptu landi og
hlunnindum. 322

Refsstaðar er getið í Landnámu. Þar bjó Refur, sonur Steinbjarnar kartar á
Hofi, bróðursonar Eyvindar vápna landnámsmanns. Þrír synir Steinbjarnar, Þormóður,
Egill og Refur, eru allir sagðir hafa búið í því landi, sem Eyvindur nam en utan þess
sem Steinbjörn fékk að gjöf. 323
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Á Refsstað var kirkja þegar um 1200 er Páll biskup Jónsson setti saman
kirknaskrá sína. 324
Í Hítardalsbók sem er máldagasafn úr biskupstíð Oddgeirs biskups
Þorsteinssonar og talið frá því um 1367 kemur eftirfarandi fram:
Kirkia hins heilaga Laurentij á Refstodum á heimaland allt. Raudzhola
land. 325

Hér er aðeins tæpt á innihaldi máldagans en ítarlegri afskrift hefur
varðveist af honum þar sem talin eru ítök kirkjunnar. 326
Sömu upplýsingar koma fram í máldaga Refsstaðarkirkju í máldagasafni
Vilkins biskups frá 1397 og komu fram í Hítardalsbók frá því um 1367 að því
undanskildu að árið 1397 á kirkjan aðeins hálft heimaland. 327
Í öðrum af tveimur óársettum máldögum Refsstaðarkirkju sem taldir eru frá
árunum 1491–1518 segir:
Kirkian ad Refstodvm a heimaland alltt oc xj hndr. kot ad auk. 328

Samkvæmt máldaga Gísla Jónssonar biskups frá um 1570 (1570–1576), sem
byggður er á eldri máldögum, átti kirkjan á Refsstað allt heimaland og Rauðhólaland
(Rauðshólaland/Rauðahólaland). Þá eru talin sömu ítök og í ítarlegri gerðinni frá árinu
1367. 329
Árið 1641, í tíð Brynjólfs Sveinssonar biskups í Skálholti, var Refsstaður
vísiteraður. Í vísitasíunni er vitnað í og tekið upp úr máldögum Vilkins og Gísla en
einnig er í henni minnst á ýmis önnur atriði:
Visiteruð Laurentii Kyrkia ad Refstad. Hun á efter Wilchins Maldaga
heimaland halft. Allt efter Visitatiu bok H. Gysla Jonssonar, og leikur eigi á
tueim tungum kyrki<a>nn eigi ecki alla Jordina So langt sem menn kunna
Minni Reka. Hun á Rauds hola land [síðan kemur ítakaupptalning]
Efter Spurdi Biskupinn prestinn Sera Olaf ad Landamerkium Stadarins. Lofar
hann hefdar vitnum jnnan jafnleingdar, Og Jardar og Jtaka til Fjalls Og fiöru,
ad Senda j Skalholt, a Stadnum og Stadarins Jtokum. 330

Við húsaskoðun á Svínabökkum 8. ágúst 1657 var lýst landamerkjum milli
Svínabakka og Refsstaðar:

324

Skjal nr. 4 (94).
Skjal nr. 4 (71).
326
Skjal nr. 4 (72).
327
Skjal nr. 4 (78).
328
Skjal nr. 4 (85). Oddur biskup Einarsson fann gamlan máldaga Refsstaðarkirkju frá 1566 inni í
prentaðri kirkjubók þegar hann reið þar um 29. júlí 1601. Þar kemur hins vegar ekkert meira fram en í
fyrri máldögum, sbr. skjal nr. 4 (98).
329
Skjal nr. 4 (101).
330
Skjal nr. 2 (78) a-b. Umræddur prestur er séra Ólafur Magnússon sem hélt Refsstað frá 1638 eða
1639 til 1652, sbr. Páll Eggert Ólafsson: Íslenzkar æviskrár IV, 66.
325

562
562
Landamerke Jardarennar ad framan millum Refstadar og Svínabacka Wr Selá,
sem áen rennur ofan i Hofsá og so upp effter henne so sem hun rennur ofan
effter Lambadal uppi fiall á mótz wid Bödvarsdal, Ad utan millum Raudhóla
og Svínabacka wr Hofsá effter þui sem Gardurenn rædur, þó sígenn sie sem
þó siest enn, og wr gardenum og uppi Einbuaklett, og sídan siónhendijng I
fiall upp. 331

Hús á Egilsstöðum voru skoðuð og uppskrifuð 13. ágúst 1657. Þar er lýst
mörkum á móti Refsstað:
Landamerke Jardarennar ad utan mille refstada og Eigilstada rædur gardur
nedan wr Hofsár böckumm og rietta sióndeilíng I Hofsá, og so upp effter so
Lángt sem hann náer, og effter þui sem hann wísar sióndeilijng i qvíslar giled,
Sidan rædur gilid I fiall upp. 332

Varðveittur er vitnisburður þeirra Jóhanns Villemssonar, Þorláks Þorljótssonar
og Jóns Þórðarsonar sem þeir báru á Egilsstöðum 30. maí 1669 um landamerki
nokkurra jarða, þ. á m. Egilsstaða og Refsstaðar. Þar segir:
Landeign Egilstada, framm j Þuerá ofarlega og ofann ad Hoffsá, effter þuj
sem Þuera hefur ad fornu Runned, og so uti gard þann, sem nefnist
merkegardur, og Wpp frá gardenum i Ytrekuísl, sem liggur milli Egilstada og
Refstada, og so efst j giled og þetta agreiningslaust, Wmm allann Worn
alldur, sem Wier til munum. 333

Þórður Þorláksson biskup vísiteraði Refsstað árið 1677:
Þann 20 Augustj. Laurentij Kirkia ad Refstad á heimaland allt, Raudzhoola
land a millj hvors og Skialldtijngsstada greinast landamerkj Raudzhooll hinn
Jtrj rettsyniz upp j fiallsgnijpu og rettsynis ofann i Hofs Á videatur visitatio
Annj 1669. 334

Í vísitasíum Refsstaðar frá 1706 og 1727 er ekki að finna neinar upplýsingar
um land umfram það sem kemur fram í vísitasíu 1677. 335
Ekki er ástæða til að vitna í vísitasíur Refsstaðar 1748, 1763 og 1779. 336
Refsstaður var lagður undir Hof með konungsúrskurði 4. september 1812 og
kirkjan aftekin. 337
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Ódagsettum landamerkjum Refsstaðar var þinglýst 14. júlí 1885 ásamt
landamerkjum margra jarða Hofskirkju. Þau voru svohljóðandi.
Að innan ræður Kvíslin ofan úr fjalli og ofan í Bug eða svo kallaðan
Kvíslarkrók fram og niður af Refstað og þaðan sjónhending í Merkigarðleifar,
sem liggja neðan við svo kallaða Kílsbreidd, rétt framan við Hofshlöðuna og
eftir sömu stefnu í Hofsá. Að utan ræður Selá frá fjalli til Hofsár.338

Landamerkjabréfið var samþykkt af Jóni Jónssyni, presti að Hofi (þá
umráðamanni Refsstaðar), og P. Guðjohnsen, eiganda Egilsstaða [en hann var einnig
umboðsmaður aðaleiganda Svínabakka. Sjá þar].
Gerð var úttekt á Refsstað 2. janúar 1911 vegna fyrirhugaðar sölu jarðarinnar.
Þar kemur fram að bærinn liggi undir austurfjöllum Vopnafjarðar. Samkvæmt
úttektinni liggur hann fast við fjallið og nes frá honum liggur niður að Hofsá. Einnig
kemur fram að landamerki jarðarinnar séu glögg og útkljáð samkvæmt
landamerkjalögum. Þar kemur líka fram að:
Fremur er jörð þessi landþröng, þar eð landið er mjög stutt meðfram fjallinu,
en liggur aðallega í breiddinni frá Hofsá og upp til fjallsins, alt er landið grasi
vaxið, (ekki blásið) upp að fjallsbrún, úr því taka við eintómar urðir. 339

Á manntalsþingi á Vopnafirði 3. júní 1912 var þinglesið bann Björns
Pálssonar á Refsstað gegn heimildarlausum afnotum jarðarinnar og eggja- og dúntekju
í landi hennar. 340
Ábúandi Refsstaðar, Björn Pálsson, keypti jörðina af ríkinu 28. júní 1912. Í
kaupsamningnum kemur fram að undanskildir sölunni séu námar sem hafi fundist eða
kunna að finnast á jörðinni. 341
Hinn 28. júlí 1922 var útbúið nýtt landamerkjabréf fyrir Refsstaði sem var
þinglesið 15. júní 1923:
Að framan, milli Egilsstaða og Refsstaðar ræður Refsstaðakvísl ofan úr
háfjöllum niður á Kvíslarkrók, þaðan beina línu í gamlan merkigarð niður
undir Hofsárbökkum, þaðan beint í Hofsá.
Að neðan Hofsá, sú kvíslin, sem rennur í gamla farveginum: norðan við
Hólmann.
Að utan, milli Svínabakka og Refsstaðar, ræður Selá alla leið austan úr
háfjöllum, þar til hún fellur í Hofsá.
Að ofan háfjöllin. 342
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Björn Pálsson, eigandi og ábúandi Refsstaðar, skrifaði undir
landamerkjabréfið. Það var samþykkt af Guðmundi Kristjánssyni, eiganda
Ásbrandsstaða, Birni V. Methúsalemssyni, eiganda Svínabakka, og Benedikt
Gíslasyni, umboðsmanni Egilsstaða.
Eftirfarandi útdráttur er úr afsali fyrir Refsstað II sem gefið var út 29.
nóvember 1951:
Landshluti þessi takmarkast þannig:
Allt land milli Selár og línu, sem hugsast dregin sjónhending úr Tungugili á
milli Selár og Haugsár í Byttugil norðan Hofsár ofanað svonefndu Miðnesi,
og norður nesið síðan, þar til það fellur í Selá.
Innan þessara landamerkja er þó um tveggja hektara tún, sem tilheyrir
heimajörðinni, og skal nýbýlið skila jafn stóru ræktuðu landi.
Sömuleiðis er innan þessara merkja svarðarland ca. 1 hektari í svokölluðum
Svarðartöngum, skal það tilheyra heimajörðinni að hálfu.
Land nýbýlisins er 32 hektarar, sem er allt gott land til ræktunar, og er í þessu
stykki 50-70 hesta engi árlega.
Beitiland er að öðru leyti óskipt, en nýbýlið skal hafa aðgang að 40 hesta engi
árlega úr heimajörðinni, ef ábúandi þess hefur sjálfur þörf fyrir það. 343

Undir skrifar Páll Methúsalemsson.
Eftirfarandi útdráttur er úr afsali fyrir Refsstað III sem gefið var út 26. júlí
1957:
Býlið fékk eftirtalinn hluta úr jörðinni Refsstað I:
Landspildu, er takmarkast að utan af affallsskurði, að ofan af þjóðveginum,
að framan af línu, sem er sjónhending úr Selárgljúfri um íbúðarhúsið
Refsstaði I í þann enda íbúðarhússins á Ásbrandsstöðum, að neðan takmarkast
spildan af svonefndu Miðnesi. Landspilda þessi er sem næst 30 hektarar og
fylgja með henni í kaupum þessum ¼ – einn fjórði hluti – af óræktuðu og
óskiptu landi jarðarinnar Refstaður I. Þá fylgir í kaupum þessum girðingar,
sem nú eru um hluta áðurgreindrar landspildu, en að öðru leyti fylgja henni
ekki nein mannvirki. 344

Undir skrifa Páll Methúsalemsson, seljandi, og Erlingur Pálsson, kaupandi.
Fyrrum kirkjujörðin Refsstaður er metin níu hundruð að dýrleika í jarðamati
1804 en landkostir ekki nefndir. 345 Ekkert kemur heldur fram um afréttarnot í
jarðamati 1849. Þar stendur hins vegar að útheyskapur sé góður.346 Samkvæmt
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fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 á Refsstaður ekkert upprekstrarland. Hún
hefur góða sumarhaga fyrir nautgripi og hross.347
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið að Refsstað frá
því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfsins frá árinu 1885 hefur jörðinni verið ráðstafað með hefðbundnum
hætti.
5.20. Svínabakkar og Engihlíð
Þessi lýsing er í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
Býlið Fáskrúðarbakki, sem getur í Vopnfirðingasögu er talið hafa verið í landi
S, en S eru ekki nefndir í sögunni. Árið 1899 var F byggður sem nýbýli í
landi S (sjá ábt.) og er sérmetið býli í F ´18. [...]
Svínabakkaland nær frá Hofsá og upp á fjöll. Mörk við Refsstað eru við Selá
sem kemur af Lambadal, en við Rauðhóla um 500 m innan við Rauðhólaá [...]
Engihlíð er nýbýli frá S og á helming lands. 348

Brynjólfur Sveinsson biskup eignaðist Svínabakka með makaskiptum 5. maí
1656.

349

Hús á Svínabökkum voru skoðuð og uppskrifuð 8. ágúst 1657. Þar er getið
svohljóðandi merkja:
Landamerke Jardarennar ad framan millum Refstadar og Svínabacka Wr Selá,
sem áen rennur ofan i Hofsá og so upp effter henne so sem hun rennur ofan
effter Lambadal uppi fiall á mótz wid Bödvarsdal, Ad utan millum Raudhóla
og Svínabacka wr Hofsá effter þui sem Gardurenn rædur, þó sígenn sie sem
þó siest enn, og wr gardenum og uppi Einbuaklett, og sídan siónhendijng I
fiall upp. 350

Samkvæmt þessu virðast Svínabakkar eiga land móti Böðvarsdal þótt það
komi ekki fram í síðari lýsingum.
Landamerki jarðarinnar Svínabakka voru skráð í júlí 1885 og voru þinglesin
14. þess mánaðar. Merkin eru þessi:
Að framan ræður Selá frá fjalli til Hofsár. Að utan sjónhending úr efsta
Einbúa í Klöpp á Votabergi og þaðan um Melshorn utan við Merkigil í
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gamlan skurð, er vottar fyrir á Nesinu niður í Illukeldu ós. - Þá ræður
Hofsá. 351

P. Guðjohnsen, umboðsmaður eiganda að ¾, skrifaði undir. Það gerðu einnig
Kristján Eymundsson, eigandi að ¼ jarðarinnar, og Jón Jónsson, prestur að Hofi, en
Hofskirkja átti þá Refsstað og Rauðhóla.
Hinn 6. september 1915 mæltist hreppstjórinn, Gunnar H. Gunnarsson, til þess
við stjórnarráðið að það fyrirskipaði nýja áreið á landamerki Rauðhóla því að þau
væru óljós. Eða eins og segir í bréfi hreppstjórans:
Því Illukelduós fellur ekki í Hofsá og þá á jörðin hvergi land í Hofsá en
einungis í Hesthólmahyl. Þá er fram tekið að Hofsá ráði en neðanvert við
hesthólmahyl er hólmi sem Svínabakkar næsta jörð vilja helga sér. 352

Hinn 28. júlí 1922 var útbúið annað landamerkjabréf fyrir Svínabakka sem var
þinglesið 15. júní 1923:
Að framan: Selá ofan úr háfjöllum til ósa. Að ofan: háfjöllin. Að utan: úr
röðinni fremst á Strákatindi, utan við Öskjuna og í Selhryggjakverk fremst,
þaðan beint í efsta Einbúa, úr honum í merkjavörðu á Votabergi, þaðan í
melshorn utan við Merkigil, þaðan í fornan skurð, sem vottar fyrir á nesinu og
í Illukelduós ytri, og þaðan beint í Hofsá. Að neðan: Hofsá. 353

Björn V. Methúsalemsson, sem átti hluta Svínabakka, skrifaði undir
landamerkjabréfið. Það var samþykkt af Stefáni Stefánssyni, eiganda Rauðhóla,
Guðmundi Kristjánssyni, eiganda Ásbrandsstaða, og Birni Pálssyni, eiganda
Refsstaðar.
Árið 1955 var hluta lands Svínabakka afsalað til nýbýlisins Engihlíðar. 354
Sjálfseignarjörðin Svínabakkar er sögð tólf hundruð að dýrleika í jarðamati
1804. Engir kostir til lands eru nefndir nema góður útigangur. Útheyskapur er
mikill. 355 Ekkert er minnst á upprekstur eða „afrétt“ á Svínabökkum í jarðamati
1849. 356
Samkvæmt fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 vantar Svínabakka
upprekstrarland fyrir afréttarfé. Jörðin hefur góða sumarhaga fyrir nautgripi og hross.
Í matinu kemur einnig fram að jörðin Fáskrúðsbakkar sé byggð og skipt út úr
Svínabakkalandi. Í kaflanum um Fáskrúðsbakka í fasteignamatinu frá 1916–1918
stendur að jörðin eigi ekkert upprekstrarland og hennar sé ekki getið í jarðamatinu
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1861. Í fasteignamatinu kemur einnig fram að landamerki Fáskrúðsbakka hafi ekki
verið skráð. Sumarhagar fyrir nautgripi og hross eru góðir en sauðland er lélegt. 357
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið að Svínabökkum
frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir
gerð landamerkjabréfsins frá árinu 1885 hefur jörðinni verið ráðstafað með
hefðbundnum hætti.
Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja um Engihlíð:
Nýbýlið E er stofnað
Fáskrúðsbakkalandi. 358

1959

í

landi

Svínabakka,

nánar

tiltekið

Hinn 10. september 1955 afsalaði eigandi Svínabakka, Ólafía Sigríður
Einarsdóttir, landi til Halldórs Björnssonar, sonar síns, þannig að hann gæti reist
nýbýli. Í afsalinu kemur eftirfarandi fram:
Land þetta takmarkast þannig:
Austan þjóðvegar svonefnd Tunga, þ.e. land allt milli Selár að sunnan og
Haugsár að norðan og ráða þinglesin landamerki jarðarinnar að austan
takmörkum landsins. Fylgir með í afsali þessu tún það sem í tungunni er og
fjárhús fyrir 130 fjár og hlaða yfir 250 hesta. Enn fremur fylgir með í afsali
þessu ræktanlegt land ca. 30 hektarar, sem afmarkast þannig:
Suðaustan af skurði og girðingu norðaustan af gamla túninu (gamall skurður
og girðing). Suðvestan af Haugsá og Selá og norðvestan frá svokölluðum
fremri vörðum sjónhending í þjóðveginn, enn fremur fylgja býlinu 3 hektarar
nýrækt, sem liggur utan Haugsár. 359

Undir skjalið skrifar Ólafía Sigríður Einarsdóttir.
5.21. Rauðhólar
Eftirfarandi er tekið upp úr Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
Fornum sögum fer ekki af býlinu, en lega þess og lögun jarðarinnar bendir til,
að því hafi verið holað niður í fullbyggðu landi. Í neðanmál<s>grein í J ´47
segir, að það hafi verið kirkjujörð frá Refsstað og „eftir brauðaskýrslu
prestsins 1839 verið í eyði um meir en 300 ár, uns hann byggði hana upp.“
Byggð er hún þó 1703 (manntal), svo að eitthvað er hér málum blandað [...]
Land R er „langt og mjótt“ [...] Það nær austan úr innstu Dalsárdrögum (eða
jafnvel innar) sa. af Strákatindi (1080 m) framan við Skjaldþingsstaðaskarð
og liggur í mjúkum boga niður í Hofsá. Breiddin er aðeins 600-700 m, og
fellur Rauðhólaá víðast aðeins utar en um mitt landið [...]
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Beitarhús voru uppi við Selhryggi, og selrústir og sæmilegar fjallaslægjur í
kring. Slægjublettir eru víðar á reytingi um fjallið. 360

Fram kemur í máldaga Refsstaðarkirkju frá því um 1367 að kirkjan eigi
Rauðshólaland. 361 Rauðhólar töldust eign Refsstaðarkirkju meðan þar var kirkja en
lögðust síðan til Hofs. 362
Við húsaskoðun á Svínabökkum 8. ágúst 1657 var getið merkja milli Rauðhóla
og Svínabakka:
Landamerke Jardarennar [...] Ad utan millum Raudhóla og Svínabacka wr
Hofsá effter þui sem Gardurenn rædur, þó sígenn sie sem þó siest enn, og wr
gardenum og uppi Einbuaklett, og sídan siónhendijng I fiall upp.363

Mörkum Rauðhóla við Skjaldþingsstaði var lýst við húsaskoðun á
Skjaldþingsstöðum sama dag 1657:
Landamerke hennar [...] enn ad framan helldur Biskupenn under Raudhól
hinn ytra wera eige, þar til önnur skiöl framm koma, og ofan i kyl þann sem
þar er fyrer nedan, wr þeim kyl I raudhólenn og retta Siónhendijng i fiall upp,
enn wijst hyggur hann, ad Skialldteinstader eige til þessara merkia og wr
kylnum eiga þeir ofan i Hofsá ef Landslög ráda skulu. 364

Í biskupsvísitasíu á Refsstað árið 1677 segir um landamerki Rauðhóla móti
Skjaldþingsstöðum:
Þann 20 Augustj. Laurentij Kirkia ad Refstad á heimaland allt, Raudzhoola
land a millj hvors og Skialldtijngsstada greinast landamerkj Raudzhooll hinn
Jtrj rettsyniz upp j fiallsgnijpu og rettsynis ofann i Hofs Á videatur visitatio
Annj 1669. 365

Einar Stefánsson, prestur á Hofi, samdi skýrslu, að bón Sveins Pálssonar, um
jarðir í Vopnafirði, byggðar og í eyði árið 1794, og er hún dagsett 8. apríl 1795. Þar
kemur fram að hjáleigan Rauðshólar í Refsstaðarsókn sé í eyði en ekki er getið
hvenær það á að hafa gerst. 366
Hinn 23. maí 1839 var útbúin lýsing á Hofsprestakalli. Þar segir m.a. um
kirkjujarðir:
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n, Raudsholar hafa ei byggdir verid meir enn 300 ár, eg byggdi þá upp fyri 30
arum, dÿrleika þess Kots hefi eg hvörgi gétad feingid enn - er nu byggt - - 4
hndr. [landsk.] 80 [fiskar] 1 [Kúgildi] 367

Landamerkjum Rauðhóla var þinglýst 14. júlí 1885:
Að framan sjónhending úr efsta Einbúa í klöpp á „Votabergi“ og þaðan um
melshorn utan við Merkigil í gamlan skurð, er vottar fyrir á nesinu niður í
Illukelduós; þá ræður Hofsá. Að utan: Sjónhending úr Strákum á Strákatindi
um ytra „heystæði“ niður á nesi í Hofsá. 368

Landamerkjabréfið var samþykkt af Jóni Jónssyni, presti á Hofi, umráðamanni
Rauðhóla, P. Guðjohnsen, umboðsmanni eiganda ¾ hluta Svínabakka og E.
Eymundssyni, umboðsmanni Skjaldþingsstaða.
Gerð var úttekt á Rauðhólum 2. júlí 1915 vegna væntanlegrar sölu. Þar kemur
fram að jörðin liggi undir austurfjöllum Vopnafjarðarhrepps, skammt innan við
fjarðarbotninn. Einnig að jörðin nái alveg upp á fjallsbrún. Í úttektinni kemur einnig
fram að landamerki jarðarinnar séu útkljáð samkvæmt landamerkjalögum en séu ekki
glögg. 369
Hinn 6. september 1915 mæltist hreppstjórinn, Gunnar H. Gunnarsson, til þess
við stjórnarráðið að það fyrirskipaði nýja áreið á landamerki Rauðhóla því að þau
væru óljós. Eða eins og segir í bréfi hreppstjórans:
Því Illukelduós fellur ekki í Hofsá og þá á jörðin hvergi land í Hofsá en
einungis í Hesthólmahyl. Þá er fram tekið að Hofsá ráði en neðanvert við
hesthólmahyl er hólmi sem Svínabakkar næsta jörð vilja helga sér. 370

Ábúandi Rauðhóla, Stefán Stefánsson, keypti jörðina af ríkinu 31. júlí 1916. Í
kaupsamningnum kemur fram að undanskildir sölunni séu námar sem hafi fundist eða
kunna að finnast á jörðinni. 371
Hinn 28. júlí 1922 var útbúið landamerkjabréf fyrir jörðina Rauðhóla. Það var
þinglesið 15. júní 1923:
Að framan: Úr röðinni fremst á Strákatindi utan við Öskjuna, þaðan í
Selhryggjakverk fremst, þaðan beint í efsta Einbúa, úr Efsta Einbúa í
merkjavörðu á Votabergi, þaðan í Melshorn utan við Merkigil, þaðan í skurð,
er vottar fyrir á nesinu og í Illukelduós og þaðan beint í Hofsá.
Að utan: Sjónhending úr Strákum á Strákatindi um ytra Heystæði niður á
nesi, þaðan beint í Hofsá. 372
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Stefán Stefánsson, eigandi jarðarinnar Rauðhóla, skrifaði undir
landamerkjabréfið. Það var samþykkt af Stefáni Valdimarssyni, eiganda
Vatnsdalsgerðis, Guðmundi Kristjánssyni, eiganda Ásbrandsstaða, Ingólfi
Eyjólfssyni, eiganda Skjaldþingsstaða, og Birni V. Methúsalemssyni, eiganda að hluta
Svínabakka.
Jarðamatið 1804 segir Refsstaðarkirkjujörðina Rauðhóla fjögur hundruð að
dýrleika. Ekki eru nefndir neinir kostir landsins nema útigangur. 373 Jarðamat 1849
nefnir ekki upprekstrarland eða land fyrir afréttarfé. Útheyskapur er töluverður. 374
Samkvæmt fasteignamati 1916–1918 eiga Rauðhólar ekkert upprekstrarland.
Sumarhagar eru góðir fyrir nautgripi og hross en sauðfjárhagar í lakara lagi. 375
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Rauðhólum frá
því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfsins hefur jörðinni verið ráðstafað með hefðbundnum hætti.
5.22. Skjaldþingsstaðir
Um Skjaldþingsstaði segja Sveitir og jarðir í Múlaþingi:
Býlisins er ekki getið í fornum bókum [...] Jörðin er kölluð Skjalþing(s)staðir
í eldri heimildum [...] og rithættinum Skjal(d)teinsstaðir bregður fyrir. [...]
Land S nær frá Hofsá og á fjöll upp austur í Dalsárdrög. Mörk við Rauðhóla
(úr Markúsartótt í Hofsárbakka í Strákatind á fjalli) eru skv. korti nokkurn
veginn mitt á milli Rauðhólaár og Skjalþingsstaðaár [...] Syðri-Víkurmörk
skammt innan við Litluá. 376

Skjaldþingsstaðir koma við sögu í kaupbréfi frá 20. október 1539 þar sem
Kolbeinn Oddason selur Snorra Árnasyni
alla sydri wík og skiallteinsstadj j vópnafirdi er ligia j Refsstadar
ki(r)k(i)vsokn. 377

Skjaldþingsstaðir voru sex hundruð að dýrleika, eða fjórðungur úr Syðrivík,
samkvæmt kaupbréfi frá 10. maí 1559. 378
Hús á Skjaldþingsstöðum voru skoðuð og uppskrifuð 8. ágúst 1657. Þar koma
einnig fram svohljóðandi takmörk jarðarinnar:
Landamerke hennar ad utan millum Sidre wikur og hennar Melalækur edur
Litla á, edur hvad prófast þui þad er óskyrt, enn ad framan helldur Biskupenn
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under Raudhól hinn ytra wera eige, þar til önnur skiöl framm koma, og ofan i
kyl þann sem þar er fyrer nedan, wr þeim kyl I raudhólenn og retta
Siónhendijng i fiall upp, enn wijst hyggur hann, ad Skialldteinstader eige til
þessara merkia og wr kylnum eiga þeir ofan i Hofsá ef Landslög ráda
skulu. 379

Hús í Syðrivík voru skoðuð og uppskrifuð 9. ágúst 1657. Þar er getið
landamerkja Skjaldþingsstaða og Syðrivíkur:
Jardarennar Landamerke [...] enn Inn frá millum Skialldteinstada og Sidre
wikur rædur Melalækur ofan wr fialle; og I kylenn, þar ofan undan, þadan I
Einbuar ofan I Hofsá, rædur hun wt ad sande [...] 380

Í biskupsvísitasíu á Refsstað árið 1677 segir um landamerki Rauðhóla móti
Skjaldþingsstöðum:
Þann 20 Augustj. Laurentij Kirkia ad Refstad á heimaland allt, Raudzhoola
land a millj hvors og Skialldtijngsstada greinast landamerkj Raudzhooll hinn
Jtrj rettsyniz upp j fiallsgnijpu og rettsynis ofann i Hofs Á videatur visitatio
Annj 1669. 381

Hinn 11. júlí 1890 var útbúið landamerkjabréf fyrir jörðina Skjaldþingsstaði.
Því var þinglýst sama dag:
Að framan milli Skjalþingsstaða og Rauðhóla, ráða Strákar á Strákatindi,
þaðan bein lína í Markúsarheystæði í Lambhaga og þaðan beint í Hofsá. Að utan milli Skjalþingsstaða og Syðri-Víkur skal taka beina línu úr Einbúa í
fjallsbrún, þannig að tveir hlutir landsstykkis þess sem eru á milli Litluár og
Melalækjar tilheyri Skjalþingsstöðum en einn hluti þess Syðri-Vík, og skal
varða landamerki á því svæði. Frá Einbúa ræður bein lína í Hofsá. 382

P. V. Davíðsson skrifaði undir eftir fullmakt fyrir eiganda Skjaldþingsstaða, Ó.
A. Stefánsdóttur. Einnig skrifuðu undir Jóhannes Jóhannesson, eigandi að 5/6 úr
jörðinni Syðrivík, og V. Sigfússon, eigandi að 1/6 úr Syðrivík.
Landamerkjabréf fyrir Syðrivík er frá sama degi og ber bréfunum saman um
landamerki við Skjaldþingsstaði. 383
Nýtt landamerkjabréf fyrir Skjaldþingsstaði var útbúið 31. júlí 1922 og
þinglesið 15. júní 1923:
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383
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Að framan milli Skjalþingsstaða og Rauðhóla ráða Strákar á Strákatindi,
þaðan bein lína í Markúsarheystæði í Lambhaga og þaðan beint í Hofsá, eins
og hún rennur nú.
Að utan, milli Skjalþingsstaða og Syðri-Víkur skal taka beina línu úr Einbúa á
fjallsbrún, þannig að tveir hlutar landsstykkis þess, sem er á milli Litluár og
Melalækjar, tilheyri Skjalþingsstöðum, en einn hluti þess Syðri-Vík og skal
varða landamerki á því svæði. Frá Einbúa ræður bein lína í Hofsá, eins og hún
rennur nú. 384

Ingólfur Eyjólfsson, eigandi jarðarinnar Skjaldþingsstaða, skrifaði undir
landamerkjabréfið. Það var samþykkt af Stefáni Valdimarssyni, eiganda
Vatnsdalsgerðis, Steindóri Kristjánssyni, eiganda Syðrivíkur, og Stefáni Stefánssyni,
eiganda Rauðhóla.
Jarðamatið 1804 getur engra kosta til lands á sjálfseignarjörðinni Skjaldþingsstöðum sem máli skipta hér. Jörðin er sögð sex hundruð. 385 Skjaldþingsstaðir hafa
allgóðan útheyskap samkvæmt jarðamatinu 1849. 386 Samkvæmt fasteignamati
Norðður-Múlasýslu 1916–1918 eiga Skjaldþingsstaðir ekkert upprekstrarland.
Sumarhagar eru góðir fyrir nautgripi og hross. 387
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið að
Skjaldþingsstöðum frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum
kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins frá árinu 1890 hefur jörðinni verið
ráðstafað með hefðbundnum hætti.
5.23. Krossavík
Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja um Krossavík:
Fyrr á öldum var jörðin í eigu ýmissa höfðingja, svo sem Jóns biskups
Arasonar um 1530, að talið er, og um 1777 setur Guðmundur Pétursson
sýslumaður bú í K. Hann og afkomendur hans áttu jörðina til 1893 [...]
K er á suðausturströnd Vf. gegnt kauptúninu á Kolbeinstanga. Mörk við
Syðri-Vík eru við Marklæk ofan af Krossavíkurbungu [...] Mörk við Vindfell
eru við Gljúfursá frá Árvík við sjó og suður Gljúfursárdal að baki
Krossavíkurfjalla. Landið markar þríhyrning á korti og strandlengjan er um 6
km utar víkum og vogum. [...]
Í F ´18 segir að jörðin eigi ekkert upprekstrarland, og að vísu á hún ekki land
að víðáttumiklum heiðum. [...] Sumarhagar eru einnig góðir fyrir alla gripi, en
munu hafa þótt fullþröngir fyrir margt fé [...]
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Nú er öllu landi skipt milli K I og K II, en milli K I og Hellisfjörubakka er
einungis skipt túni og ræktunarlandi. 388

Samkvæmt Landnámu nam Lýtingur Vopnafjarðarströnd alla hina eystri,
Böðvarsdal og Fagradal og bjó í Krossavík. 389
Í máldagasafni Vilkins biskups frá 1397 er að finna máldaga Krossavíkur en
þar kemur ekkert fram um land kirkjunnar.390
Afrit var tekið af þremur vitnisburðum um landamerki Syðrivíkur móti
Krossavík í Skálholti 1661 og er þá að finna í bréfabók Brynjólfs biskups
Sveinssonar. Fyrsti vitnisburðurinn er frá miðvikudegi næstum fyrir Þorláksmessu
1643 en þar segist Eiríkur Kolbeinsson vera 54 ára gamall og hafa dvalið allan sinn
aldur í Vopnafirði að tveimur árum undanskildum er hann var á Bakka á Ströndum.
Eiríkur segist
alldrei heyrt annad enn Sydriwik ætti I marklæk hid Efra enn ad Grenjum hid
nedra, allt thil þess Salugi Tumi Jonsson kom thil krossauikur, og alldrei
umm alla mina daga hefi eg heyrt Greni kollud, milli krossauijkur og
Sydriuijkur nema fyrer utan Hrúthaga, og thad plass sem hvalenn rak næsta
fyrer farandi Wetur I Sama mata hafa Sydrevikur abuendur allann
adurnefndann tima nytkad og brukad land og Reka ad greindum takmörkum,
thil fialls og fiöru effter þvi Sem eg heyrt hefi ad þeim hafi Wered bygt ... 391

Næstur er vitnisburður Þorljóts Sturlasonar sem segist 67 ára gamall og hafa
dvalið allan þann tíma í Vopnafirði að frátöldum átta árum á Skeggjastað. Í
vitnisburðinum, sem er frá árinu 1643, kemur fram að hann hafi
[...] aldrei heyrt annad enn Sydreujk ætte I Marklæk hid efra, enn ad grenjum
hid Nedra, allt thar thil Saluge Tumi Jonsson kom thil Krossaujkur, og alldrej
umm alla Mina æfi hefi eg heyrt Milli Sydriujkur og krossauikur greni kollud
Nema fyrer utan Hrúthaga, Og þad plass sem hvalenn rak a næsta fyrerfarandi
Wetur Somuleidis hafa Sydreujkur abuendur, allann adur nefndann tima
nytkad og brukad land og Reka ad adurgreindum takmorkum, til fjalls og
fjöru effter þui sem eg heyrt hefi ad þeim hafi bygt wered ... 392

Síðasti vitnisburðurinn er frá miðvikudeginum næsta fyrir Þorláksmessu 1643
en þar segist Magni Gíslason vera 52 ára gamall og hafa dvalið nítján ár í Vopnafirði
og sjö í Viðvík og
ei annad heyrt ne Witad enn Sydriujkur abuendum hafi bygt Wered ut ad
grenium hid nedra Enn I Marklæk hid efra allann adurnefndann tima, Og
alldrei hefi eg heyrt greni kollud Milli Sydrivikur og krossavikur nema fyrer
utann Hruthaga, og fyrer utann þad plass sem hvalenn rak á fyrer farandi
388
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Wetri, War eg tuo ár buandi I Sydre Wik, og War mier bigdt ad greindum
takmorkum I huor eg eirnenn hiellt. 393

Við skoðun á húsum í Syðrivík 9. ágúst 1657 er getið landamerkja móti
Krossavík:
Jardarennar Landamerke hid ytra millum Krossa wíkur og Sidre Wíkur i
Marklæk hid efra, enn ad Grenjum hid nedra. 394

Hús á Vindfelli (Vindfullu) voru skoðuð og uppskrifuð 11. ágúst 1657. Þar
ákveður Brynjólfur biskup Sveinsson landamerki á milli Krossavíkur og Vindfells
sem menn hafði greint á um. Takmörk jarðarinnar voru svohljóðandi:
Landamerke Jardarennar ad Innan rædur gliufursá millum fialls og fiöru
millum Krossa wíkur og Windfellz, enn ad utan millum Eyvindarstada og
Windfellz, er merke ad Griótgördum enn þeir eru tveir og hefur ágreint, hvort
sá ytre edur Innre skyllde merkium ráda, leggur nu Biskupenn sem bádar
Jardernar á þad atkvæde á, ad Windfell eige land, wti ytre grjótgardenn. 395

Haldinn var árangurslaus sáttafundur milli eigenda Krossavíkur og Syðrivíkur
um landamerki téðra jarða 21. júní 1884. Því var málinu vísað til dóms. 396
Hinn 19. september 1884 setti sýslumaðurinn, Einar Thorlacius, aukarétt að
Vopnafjarðarkaupstað. Þangað voru mættir út af landamerkjaágreiningi Vigfús
Sigfússon kaupmaður fyrir eigin hönd og vegna meðeiganda sinna að Syðrivík og hins
vegar Guttormur Þorsteinsson og Runólfur Magnússon sem mætti einnig fyrir
sameiganda þeirra Ólöfu Stefánsdóttur. Sóknaraðili gerði þá kröfu að:
landamerki milli Syðrivíkur og Krossavíkur sé hinn svo nefndi Marklækur úr
fjalli ofan niður að Marklækjarvaði, þar sem mannaverk byrja á læknum,
síðan ráði bein lína eptir sjónhendingu framarlega á Grenisöxl í sjó niður. 397

Krafa varnaraðila var hins vegar svohljóðandi:
að landamerkjalínan verði bein lína úr gili við sjóinn í upptök lækjarins í
fjallinu, eða þá að Marklækurinn ráði eins og hann nú er úr fjalli og í sjó
niður. 398

Því næst voru átta menn nefndir í dóm og ruddu málsaðilar tveimur mönnum
hvor úr honum. Að því búnu var ákveðið að merkjagangan skyldi fara fram daginn
eftir.
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Rétturinn var settur aftur að Syðrivík degi síðar, eða 20. september, og eftir að
dómsmenn höfðu svarið eið skýrði sýslumaðurinn þeim frá því um hvað
ágreiningurinn stæði og svo var gengið á landamerki. Að aflokinni merkjagöngu
skýrðu dómsmenn frá því hvernig þeim þætti eðlilegast að landamerkjalínan lægi og
var gerð eftirfarandi sátt á milli málsaðila:
Landamerki milli jarðanna Syðrivíkur og Krossavíkur skulu hér eptir vera
þessi: Marklækur úr fjalli ofan niður að svo nefndu Marklækjarvaði, þaðan
bein lína eptir sjónhendingu í vörðu framarlega á svo nefndri Grenisöxl,
þaðan í aðra vörðu niður undir sjó (við Klappargats fjöru) fyrir utan Þorsteins
höfn og ber að setja landamerki þar eptir.
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Málsaðilar skrifuðu undir sáttargerðina, auk sýslumanns og dómsmanna.
Landamerkjabréf Krossavíkur 11. júlí 1890 (þinglesið sama dag) er byggt á
áðurnefndri sáttargerð frá 1884:
Að framan milli Krossavíkur og Syðri-Víkur þar ræður Marklækur ofan að
vaði; þaðan bein lína í vörðu á Öxlinni; þaðan bein lína í sjó.
Að utan milli Krossavíkur og Vindfells ræður Gljúfursá frá fjalli til fjöru.400

P. V. Davíðsson, umboðsmaður O. Stefánsdóttur, eiganda 1/3 Krossavíkur,
skrifaði undir bréfið, og samþykkti það einnig sem eigandi þriðjungs úr Krossavík.
Landamerkjabréfið var einnig samþykkt af Jóhannesi Jóhannessyni (eiganda að 5/6 úr
Syðrivík), M. og S. Jósefssonum (eigendum Vindfells), V. Sigfússyni eiganda að 1/6
úr Syðrivík, og Guttormi Þorsteinssyni en hann átti þriðjung í Krossavík.
Landamerki á milli Krossavíkur I og II voru skráð 26. ágúst 1959 og þinglesin
árið eftir:
Úr Grímsgjá í Tjaldstein, úr Tjaldsteinibeina línu í miðjan fjóshlöðuvegg í
Krossavík I. Þaðan í bæjarlæk á milli íbúðarhúsa Krossavíkur I og
Krossavíkur II. Þaðan sjónhending í norðurenda klappar ofan Neðri Rauðár.
Þaðan í Rauðárós.
++

++

++

Það skal tekið fram, að ábúendum Krossavíkur I og ábúendum nýbýla, sem
þar kunna að rísa upp, er heimilt að fá engjar til slægna í landi Krossavíkur II
næstu 5 ár, ef þeir óska þess.
Reka og öðrum hlunnindum jarðanna er óskift.
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Skjal nr. 2 (48) a-b.

576
576
Var skiftum þar með lokið og undirrita hlutaðeigendur gjörð þessa henni til
staðfestingar. 401

Undir skrifuðu Sigmar Jörgensson, Frímann Jakobsson, Friðrik Sigurjónsson,
Sigurður Pétursson og Páll Methúsalemsson.
Sjálfseignarjörðin Krossavík er sögð 30 hundruð að dýrleika með tveimur
eyðihjáleigum í jarðamatinu 1804. Engir kostir til lands eru taldir nema útigangur. 402
Í jarðamatinu frá 1849 kemur fram að jörðinni Krossavík fylgi afbýlið
Hellisfjörubakkar. Ekkert er minnst á upprekstur. Útheyskapur er góður og
nærtækur. 403
Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 er tveimur köflum varið í
umfjöllun um Krossavík. Í öðrum er fjallað um 2/3 hluta jarðarinnar en í hinum 1/3
hluta hennar. Í kaflanum um 2/3 hlutana stendur að finna megi dálítinn heyskap, sem
sé nokkuð langsóttur, í bithögum og jörðin hafi eitt sinn átt selfarar- og viðarítak í
Böðvarsdal. Í báðum köflunum stendur síðan að jörðin eigi ekkert upprekstrarland og
sumarhagar séu ágætir fyrir nautgripi og hesta.
Í fasteignamatinu frá 1916–1918 er kafli um Hellisfjörubakka. Þar kemur fram
að í jarðamatinu 1861 er býlið skráð sem afbýli frá Krossavík. Þar segir einnig að
jörðin hafi ekkert upprekstrarland og landamerki hennar séu þau sömu og Krossavíkur. Sumarhagar fyrir nautgripi og hross eru góðir. 404
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið í Krossavík frá
því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfsins frá árinu 1890 hefur jörðinni verið ráðstafað með hefðbundnum
hætti.
5.24. Vindfell
Eftirfarandi er í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
Jörðin hefur jafnan verið bændaeign [...]
V er nv. fjalls þess, er bærinn dregur nafn af. Mörk við Krossavík eru við
Gljúfursá en við Eyvindarstaði um vatnaskil á Vindfellinu út í Merkiklett á
hálsenda og þaðan beina línu í sjó við Refsstaðarbás.
[...] en á Gljúfursárdal eru uppgrónar skriður einkennandi. Þar eru rústir,
líklega sels, á Seltorfu. [...]
Engjar voru fremur reytingssamar um fellið og í framlandi. 405
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Í máldaga Refsstaðarkirkju frá því um 1367 er fyrst minnst á Vindfellsland
(Vindfulluland) en kirkjan átti þar reka. 406
Hús á Vindfelli (Vindfullu) voru skoðuð og uppskrifuð 11. ágúst 1657. Þar
ákveður Brynjólfur biskup Sveinsson landamerki á milli Krossavíkur og Vindfells
sem menn hafði greint á um. Takmörk jarðarinnar eru svohljóðandi:
Landamerke Jardarennar ad Innan rædur gliufursá millum fialls og fiöru
millum Krossa wíkur og Windfellz, enn ad utan millum Eyvindarstada og
Windfellz, er merke ad Griótgördum enn þeir eru tveir og hefur ágreint, hvort
sá ytre edur Innre skyllde merkium ráda, leggur nu Biskupenn sem bádar
Jardernar á þad atkvæde á, ad Windfell eige land, wti ytre grjótgardenn ... 407

Sama dag voru hús á Eyvindarstö-ðum skoðuð og takmörk jarðarinnar ákveðin
með eftirfarandi hætti:
Landamerke Jardarennar wr grjótgard ytra riettsynis uppi fiall, og wr þeim
griótgarde med Siónum wti Bodvarzdalsá, rædur hun so framm effter öllum
dal I fiöll upp framm yfer alla afriett, og so wt effter fiallgardenum til fyrstu
Siónhendíngar i Griótgardenn. 408

Brynjólfur Sveinsson biskup var staddur í Böðvarsdal í Vopnafirði 23. ágúst
1663 og voru landamerki á milli Eyvindarstaða og Vindfells sett eftir skikkun hans.
Þar kemur eftirfarandi fram:
Brynjólfur Sweinsson ad Skalhollti medkennist med þessu brefi og
undirskrifudu nafni ad eg hefi formerkt ad fyrer mier hafi adur rangliga
underrettad werid umm Landamerki millum Jarda minna Windfells og
Eyvindarstada I Woknafirdi, þar willt hefur werid um griótgarda Nöfnin sem
merkium ráda wid sioenn millum greindra Jarda, enn adur hafa Jafnliga
halldinn werid merki þessara Jarda I mille, I Grótgard þann Innra þad menn
kunna ad minnast I tid Biarna saluga Einarssonar, allt til þess, eg okunnugur
war þar ödruwise um talinn. Þwi skicka eg nu þar eg Weit sannari rök
merkianna Jordunne Eywindarstodum þau fornu merki og alla brukun hennar
ábuanda Inn I grótgardenn Innra, og þau rett merki seigiandi millum greindra
Jarda, Eywindarstada og Windfells, fyrerbiódandi her á móte ad göra. 409

Hinn 7. ágúst 1669 byggði Brynjólfur biskup Sveinsson Jóni Jónssyni jörðina
Vindfell í Vopnafirði, sex hundruð að dýrleika, með eftirfarandi takmörkum:
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Ur Glifurz á, og ut I Griotgard hinn ytra uppa Hahals, sem Wötn meiga falla,
og ofann I Sió 410

Skrifað var undir landamerkjabréf fyrir Vindfell 23. júní 1884 og þinglesið
degi síðar:
Landamerki fyrir Vindfelli í Vopnafirði: Að utan er Klafastapi sem stendur
niður undan ytri grjótgarði upp í Stórusteinsvörðu, sem stendur í norðurbrún
fjallsenda, úr þeirri vörðu inn hæstu urðir að Vesturkvísl fyrir utan
Lambadalsveg; að innan skilur Gljúfursá á milli Krossavíkur og Vindfells. 411

Undir bréfið skrifuðu Stefán Jósefsson, Methúsalem Jósefsson, G.
Þorsteinsson og Friðrik Sigurðsson. (Stefán og Methúsalem munu hafa verið fyrir
Vindfell, G. Þorsteinsson fyrir Krossavík en Friðrik Sigurðsson fyrir Eyvindarstaði.)
Hinn 2. ágúst 1922 var útbúið landamerkjabréf fyrir Vindfell. Það var
þinglesið 15. júní 1923:
Lönd að Vindfellslandi eiga aðeins 2 jarðir, Eyvindarstaðir að utan og austan,
en Krossavík að innan.
Milli Krossavíkur og Vindfells ræður merkjum Gljúfursá, alla leið úr
Gljúfursárdalsbotni til sjávar. En milli Eyvindarstaða og Vindfells ræður
merkjum að utan svo kallaður Miðgrjótgarður, sem liggur frá sjó fyrir utan
Refsstaðabás. Úr fyrnefndum grjótgarði beina línu austur, á hornmerki að
utan og austan á Vindfellsfjalli. Þaðan svo inn urðir eftir miðju háfjalli
(Vindfellsfjalli) alla leið inn að Krossavíkurlandi.412

Ólafur Sæmundsson skrifaði undir fyrir Vindfell. Landamerkjabréfið var
samþykkt af Þorbjörgu Jónatansdóttur vegna Eyvindarstaða og Jörgen Sigfússyni
vegna Krossavíkur.
Engir kostir til lands eru taldir á sjálfseignarjörðinni Vindfelli í jarðamati 1804
en jörðin sögð SEX hundruð. 413 Samkvæmt jarðamatinu frá 1849 á Vindfell „afrétt“
fyrir sig. Útheyskapur er lítill. 414 Í fasteignamatinu 1916–1918 kemur fram að Vindfell
hafi nægilegt upprekstrarland. Jörðin hefur sumarhaga og sauðland. Hún verður fyrir
nokkrum ágangi af afréttarfé. 415
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Vindfelli frá
því að jarðarinnar er fyrst getið og þar til hún fellur úr ábúð árið 1970. Í afsals- og
veðmálabókum kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins frá árinu 1884 hefur
jörðinni verið ráðstafað með hefðbundnum hætti.
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Hinn 21. desember árið 1995 var kveðinn upp eignardómur í Héraðsdómi
Austurlands í máli nr. E-139/1995. Í dómsorði segir svo: „Viðurkenndur er óskiptur
eignarréttur Guðmundar Leifssonar kt. [...], og Ólafs Leifssonar kt. [...], að jörðinni
Vindfelli í Vopnafirði, ásamt öllum húsum, mannvirkjum og réttindum sem jörðinni
fylgja“ í tilteknum eignarhlutföllum.
5.25. Eyvindarstaðir
Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja:
E. hafa jafnan verið bændaeign. Bærinn er í Böðvarsdal vestan árinnar, sem
heitir Dalsá, og stendur um 2 km frá sjó með ána á aðra hlið, en Vindfellið,
sem raunar kallast Vindfellsfjall (740 m), á hina. Mörk við Vindfell (sjá þar)
eru um vatnaskil á fjalli. Dalsá skiptir löndum milli E og Böðvarsdal inn til
innstu draga, en hann nær 16-17 km suður í fjöll.
[...] Afrétt er í landi jarðarinnar, Eyvindarstaðaafrétt, smöluð á 7-9 stundum af
2-3 mönnum, fótgangandi, því að hestum verður ekki komið við vegna
bratta. 416

Eyvindarstaða er getið í Vopnfirðinga sögu sem talin hefur verið rituð
einhvern tíma á öðrum fjórðungi 13. aldar. 417
Hinn 23. ágúst 1654 fóru fram jarðaskipti á milli Brynjólfs biskups
Sveinssonar og hjónanna Ólafs eldra Ketilssonar og Sesselju Torfadóttur. Torfi
Einarsson, faðir Sesselju, hafði lofað biskupi fyrstum manna kaupum á jörðinni
Eyvindarstöðum, sex hundruðum að dýrleika, fyrir aðra fastaeign og höfðu þeir gert
með sér bréflegan gjörning um það. Af þessum sökum fékk Ólafur, með samþykki
konu sinnar sem hafði fengið jörðina að gjöf frá föður sínum, biskupi jörðina
Eyvindarstaði með:
ollum þeim gögnum og giædum til fialls og fiöru Lands og siafar sem
fyrrskrifadre Jordu fylgia og fylgia eiga ad fornu og niju. 418

Hús á Eyvindarstöðum voru skoðuð og uppskrifuð 11. ágúst 1657. Þar
upplýsist að dýrleiki jarðarinnar er sex hundruð og um takmörk hennar kemur
eftirfarandi fram:
Landamerke Jardarennar wr grjótgard ytra riettsynis uppi fiall, og wr þeim
griótgarde med Siónum wti Bodvarzdalsá, rædur hun so framm effter öllum
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Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 180.
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dal I fiöll upp framm yfer alla afriett, og so wt effter fiallgardenum til fyrstu
Siónhendíngar i Griótgardenn. 419

Við húsaskoðun á Vindfelli sama dag ákvað Brynjólfur biskup Sveinsson
landamerki Vindfells móti Krossavík og Eyvindarstöðum:
Landamerke Jardarennar ad Innan rædur gliufursá millum fialls og fiöru
millum Krossa wíkur og Windfellz, enn ad utan millum Eyvindarstada og
Windfellz, er merke ad Griótgördum enn þeir eru tveir og hefur ágreint, hvort
sá ytre edur Innre skyllde merkium ráda, leggur nu Biskupenn sem bádar
Jardernar á þad atkvæde á, ad Windfell eige land, wti ytre grjótgardenn ... 420

Brynjólfur Sveinsson biskup var staddur í Böðvarsdal í Vopnafirði 23. ágúst
1663 og voru landamerki á milli Eyvindarstaða og Vindfells sett eftir skikkun hans:
Brynjólfur Sweinsson ad Skalhollti medkennist med þessu brefi og
undirskrifudu nafni ad eg hefi formerkt ad fyrer mier hafi adur rangliga
underrettad werid umm Landamerki millum Jarda minna Windfells og
Eyvindarstada I Woknafirdi, þar willt hefur werid um griótgarda Nöfnin sem
merkium ráda wid sioenn millum greindra Jarda, enn adur hafa Jafnliga
halldinn werid merki þessara Jarda I mille, I Grótgard þann Innra þad menn
kunna ad minnast I tid Biarna saluga Einarssonar, allt til þess, eg okunnugur
war þar ödruwise um talinn. Þwi skicka eg nu þar eg Weit sannari rök
merkianna Jordunne Eywindarstodum þau fornu merki og alla brukun hennar
ábuanda Inn I grótgardenn Innra, og þau rett merki seigiandi millum greindra
Jarda, Eywindarstada og Windfells, fyrerbiódandi her á móte ad göra. 421

Jafnframt því að byggja Jóni Jónssyni Vindfell í Vopnafirði með bréfi frá 7.
ágúst 1669 fékk Brynjólfur biskup honum byggingarráð fyrir Eyvindarstöðum með
eftirfarandi takmörkum:
ur griotgarde hinum ytra, og rettsynis uppa Háháls og ut I Bodvarzdalzá, og
so upp effter henne, i Hafioll sem Wötn meiga deila. 422

Hinn 23. júní 1884 var skrifað undir landamerkjabréf Eyvindarstaða og því
þinglýst daginn eftir. Samkvæmt bréfinu eru mörkin þessi:
Landamerki jarðarinnar Eyvindarstaða eru: Dalsá að austan og utan; að
norðan í Klafastapa, sem stendur niður undan ytri Grjótgarði upp í Stóru
steins vörðu; að sunnan er Lambadalsvegur. 423

Undir bréfið skrifa Friðrik Sigurðsson (væntanlega bóndi á Eyvindarstöðum)
og Stefán Jósefsson (frá Vindfelli).
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Landamerkjabréf Vindfells frá sama degi segir mörk jarðanna:
Að utan er Klafastapi sem stendur niður undan ytri grjótgarði upp í
Stórusteinsvörðu, sem stendur í norðurbrún fjallsenda, úr þeirri vörðu inn
hæstu urðir að Vesturkvísl fyrir utan Lambadalsveg. 424

Samkvæmt landamerkjabréfi fyrir Böðvarsdal, Fagradal og Eyvindarstaði frá
árinu 1884 skilur Böðvarsdalsá milli Eyvindarstaða og Böðvarsdals. 425
Böðvarsdalsá er einnig sögð vera í mörkum milli Eyvindarstaða og
Böðvarsdals í landamerkjabréfi Böðvarsdals frá 7. júlí 1922. 426
Landamerkjabréf Vindfells árið 1922 segir:
Lönd að Vindfellslandi eiga aðeins 2 jarðir, Eyvindarstaðir að utan og austan,
en Krossavík að innan.
[...] En milli Eyvindarstaða og Vindfells ræður merkjum að utan svo kallaður
Miðgrjótgarður, sem liggur frá sjó fyrir utan Refsstaðabás. Úr fyrnefndum
grjótgarði beina línu austur, á hornmerki að utan og austan á Vindfellsfjalli.
Þaðan svo inn urðir eftir miðju háfjalli (Vindfellsfjalli) alla leið inn að
Krossavíkurlandi. 427

Þessi mörk voru samþykkt af umráðamönnum Vindfells og Eyvindarstaða.
Sjálfseignarjörðin Eyvindarstaðir er sögð sex hundruð að dýrleika í jarðamati
1804. Jörðin á „afrétt“ sem metinn er á 22 álnir. 428
Samkvæmt jarðamatinu frá 1849 eiga Eyvindarstaðir „afrétt“ fyrir sig og geta
tekið af öðrum 100 fjár. Engjar eru fremur litlar og verða fyrir skriðuföllum. 429
Fasteignamat Norður-Múlasýslu, sem samið var á árunum 1916-1918, segir
upprekstrarland á Eyvindarstöðum nægilegt fyrir afréttarfé ábúanda og hafi sú „afrétt“
verið lítið eitt notuð af öðrum en tekjurnar ekki teljandi. Engjar eru á víð og dreif,
sumar mjög langsóttar, og smalamennska er erfið. Jörðin hefur ágæta sumarhaga. 430
Samkvæmt landakorti virðast mörk Sleðbrjóts í Jökulsárhlíð og Eyvindarstaða
geta legið saman. Nánar er fjallað um landamerki Sleðbrjóts í kaflanum um Egilsstaði.
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið að
Eyvindarstöðum frá því að jarðarinnar er fyrst getið og þar til hún fellur úr ábúð árið
1984. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins frá
árinu 1884 hefur jörðinni verið ráðstafað með hefðbundnum hætti.
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5.26. Böðvarsdalur
Svohljóðandi lýsing er í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
Samnefndur eru dalur og bær, og er dalsins getið í Vopnfirðingasögu o.fl.
fornsögum, einnig í Landnámu sem hluta af landnámi Lýtings. Á söguöld
virðist bær einn eða fleiri hafa staðið innar í dalnum [...] og eru að vísu
seljaörnefni inni í dalnum, Laugasel og Frökkusel [...]
Landamörk B og Eyvindarstaða eru við Dalsána, en að utan eru mörk við
Fagradal frá sjó að telja: Gufulækur, sem steyptist fram undan Gufuhæð og
frá hæðinni að Heiðarhnúk (699 m) eftir austurbrún Búrsins, síðan eftir
Seldalsfjalli og á hreppamörk austur af Seldal. [...] Suður af Frökkufjalli er
enn hálendissvæði með skriðum, urðum og grasgeirum, þar er Yxnadalur með
samnefndri á og hæst í landi B Yxnadalstunga 882 m. Landið nær suður undir
Selskarð upp af Sleðbrjótsseli í Hlíð. 431

Böðvarsdals er getið í rekaskrá Skálholtsstaðar sem talin er vera frá því um
1270.
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Hinn 27. nóvember 1602 í Breiðdal voru fjórir menn viðstaddir er Kolbeinn
Oddsson seldi séra Einari Sigurðssyni, í umboði sonar síns, Odds Skálholtsbiskups,
föðurleifð sína hálfan Böðvarsdal sem var tólf hundruð að dýrleika. Kolbeinn seldi
jörðina:
undann sier og sinum erfingium enn under Herra Odd Einarsson og hans
erfingia: med aullum þeim gögnum og giædum sem greindre hálfre jördu
fylger og fylgt hefur ad fornu og nyiu bæde til fialls og fioru: sem hann vard
fremst eigande ad epter sinn födur: til riettra laga skipta vid sinn samborinn
bródur Gudbrand Oddsson: innan þessara tilgreindra takmarka: vt ad Gufugiá
og inn ad Griótgördum: ad öllu þui tilskildu sem i lögmalenu skipar ad
tilskiled skule vera i riettum jardakaupum. 433

Hús á Svínabökkum voru skoðuð og uppskrifuð 8. ágúst 1657. Þar er getið
landamerkja sem virðast að nokkru liggja móti Böðvarsdal:
Landamerke Jardarennar ad framan millum Refstadar og Svínabacka Wr Selá,
sem áen rennur ofan i Hofsá og so upp effter henne so sem hun rennur ofan
effter Lambadal uppi fiall á mótz wid Bödvarsdal [...] 434
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Landamerkjum á Eyvindarstöðum er lýst við húsaskoðun 11. ágúst 1657.
Samkvæmt því er Böðvarsdalsá í merkjum móti Böðvarsdal:
Landamerke Jardarennar wr grjótgard ytra riettsynis uppi fiall, og wr þeim
griótgarde med Siónum wti Bodvarzdalsá, rædur hun so framm effter öllum
dal I fiöll upp framm yfer alla afriett, og so wt effter fiallgardenum til fyrstu
Siónhendíngar i Griótgardenn. 435

Hús í Böðvarsdal voru skoðuð og uppskrifuð 12. ágúst 1657. Þar er getið
svohljóðandi takmarka:
Landamerke Jardarennar ad Innan rædur Bödvars dalz á, nedan wr sió og uppi
fiall, rædur so fiallgardurenn framan effter sem wötnum hallar, ad Örnu bud,
wr Örnu bud I Gufugiá, og þadan Siónhendijng rjetta i þufu þá sem Stendur á
Jadrenum fyrer utan Gufu Læk, og til þessara merkia Seiger Biörn fader Sinn
Biarne Einarzson hafe bygt Bödvarsdal, og ecke hafe Sídan tvímæle hier á
leiked. 436

Með bréfi frá 3. október 1668 byggði Brynjólfur biskup Sveinsson Hjalta
Jónssyni, umboðsmanni sínum, Böðvarsdal í Vopnafirði með hjáleigunni Þýfi sem
samtals voru átján hundruð að dýrleika. Brynjólfur biskup fól landseta sínum að
byggja bæ á jörðunni með eftirfarandi orðum:
Bæ Wil eg lá[ta] setia framm j dalnum, á hentugu platze nockud háfu, þar
sem af hallar á allar sidur nockud, og Wænt þiker til Tuns og Bæarstædis,
sem leingst má framm under Mulanum, þo so ad Wel sie laust Wid hann, so
hwörke sie Skriduhætt ne Snioflóda, hwörke á Tuned ne bæenn [...] hwört
sem hentugra þiker bæarstæded j Laugasele, eda annarsstadar framm undir
Mulanum, enn framar i dölunum Wil eg hann ei hafa, þuj þar er helldur
Skridu og Snjóflóda Won. 437

Brynjólfur biskup fékk Jóni Jónssyni byggingarráð fyrir Vindfelli með
eftirfarandi takmörkum 7. ágúst 1669:
ur griotgarde hinum ytra, og rettsynis uppa Háháls og ut I Bodvarzdalzá, og
so upp effter henne, i Hafioll sem Wötn meiga deila. 438

Landamerkjabréf fyrir Torfastaði og Hnitbjörg í Jökulsárhlíð var útbúið 18.
júní 1883 og þinglesið samdægurs. Þar koma fram mörk móti Böðvarsdal:
Milli Böðvarsdals og Torfastaða eru mörkin beint út fjallið eptir því sem vötnum
hallar. 439
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Páll Ólafsson, umboðsmaður Skriðuklaustursjarða, skrifaði undir
landamerkjalýsinguna. Hún var samþykkt af Runólfi Magnússyni, eiganda
Böðvarsdals.
Skjal með upplýsingum um landamerki milli Böðvarsdals, Fagradals og
Eyvindarstaða var þinglesið 24. júní 1884. Samkvæmt því eru landamerkin
eftirfarandi:
Gufa og ræður hún frá sjó í Gufubotn, þaðan beinsýn í Heiðarhnúk og inn á
Seldalsurðir, úr Seldalsurðum og inn á Lambadalsveg, þaðan norður í
Böðvarsdalsá og ræður hún til sjávar. 440

Undir bréfið er skrifað af R. Magnússyni (eiganda Böðvarsdals) og tveimur
bændum í Fagradal, þeim Ó. Runólfssyni og Halldóri Þórðarsyni. Einnig skrifaði Jón
Jónsson, prestur að Hofi, undir skjalið en Hofskirkja átti Fagradal.
Landamerkjabréf fyrir Böðvarsdal var útbúið 7. júlí 1922. Það var þinglesið
15. júní 1923:
Landamerki á milli Böðvarsdals og Fagradals og Eyvindarstaða eru þessi:
Gufa, og ræður hún frá sjó í Gufubotn, þaðan bein sýn í Heiðarhnúk og inn á
Seldalsurðir, úr Seldalsurðum og inn á Lambadalsveg, þaðan norður í
Böðvarsdalsá og ræður hún til sjávar. 441

Runólfur Hannesson skrifaði undir bréfið. Það var samþykkt af Sveini
Jónssyni í Fagradal og Þorbjörgu Jónatansdóttur á Eyvindarstöðum.
Sjálfseignarjörðin Böðvarsdalur er sögð átján hundruð að dýrleika í jarðamati
1804. Þá er jörðin sögð eiga „afrétt“ sem metinn er á 22 álnir. 442
Samkvæmt jarðamatinu frá 1849 fylgir nýbýlið Þýfi jörðinni Böðvarsdal. Þar
kemur einnig fram að jörðin eigi „afrétt“ fyrir sig og geti tekið af öðrum svo sem 200
fjár. Útengjar eru nokkuð víðslægnar. 443
Í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 kemur fram að Böðvarsdalur
hafi nægilegt upprekstrarland fyrir fé ábúanda en það gefi ekki aðrar tekjur. Engjar
eru á víð og dreif um landið og sumarhagar eru ágætir. 444
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið í Böðvarsdal frá
því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfsins frá árinu 1883 hefur jörðinni verið ráðstafað með hefðbundnum
hætti.

440

Skjal nr. 2 (54).
Skjal nr. 2 (55) a-b.
442
Skjal nr. 2 (221) a-b.
443
Skjal nr. 2 (164) a-b.
444
Skjal nr. 2 (58) a-b.
441

585
585
5.27. Afréttarnot
Á fimmta áratug 18. aldar var sýslumönnum á Íslandi boðið að semja lýsingar á
sýslum sínum. Lýsing Þorsteins Sigurðssonar á Norður-Múlasýslu, sem er einhver sú
nákvæmasta, er dagsett á Víðivöllum 5. júní 1745. Þar segir m.a. að „afréttir“ þekkist
aðeins sunnan Jökulsár á Brú:
Ingen Stutterie er her [...] men der imod har vi paa fiældene og udi de
ubebygte Dale vores Kvæg om Sommertiden neml. Heste, Studer, Lambe og
Gieldfaar og kalder vi desse Stæder Afrett; hvor om meldes i vores islandske
Lov udi Landsleyebalken. Saadan Afretter er synden for Jökulsaae og
Jökulsaaedal i de ubebygte Dale [...] Ingen anden lovlig Afrett er her i
Sysselets Norderdeel, men Böndene lade deres Kvæg gaae i de Daler og
Marker som ligger i kring Gaardene. 445

Í jarðamatinu 1804, sem aldrei var löggilt, eru „afréttir“, sem jörðum fylgja,
metnir sérstaklega. Þannig á Böðvarsdalur „afrétt“, sem metinn er á 22 álnir.
Sömuleiðis Eyvindarstaðir, og matið hið sama. Egilsstöðum tilheyrir „afréttur“, einnig
metinn á 22 álnir. Sunnudal með eyðihjáleigunni Gnýsstöðum tilheyrir „afréttur“ sem
metinn er á 44 álnir. Sama mat er á „afrétti“ á Hauksstöðum. Fjallagrasatekja er víða
mikil, sem ætla verður í fjall- eða heiðalandi: Hrappsstöðum þrjár tunnur, Sunnudal
með Gnýsstöðum sex tunnur, Þorbrandsstöðum tvær tunnur, Einarsstöðum fjórar
tunnur, Bustarfelli átta tunnur, Hauksstöðum átta tunnur, Rjúpnafelli sex tunnur,
Áslaugarstöðum með eyðihjáleigunum Leifsstöðum og Lýtingsstöðum ein tunna,
Hróaldsstöðum ein og hálf tunna og Hámundarstöðum með eyðihjáleigunni
Hvammsgerði tvær fjallagrasatunnur. 446
Í lýsingu Hofssóknar árið 1840 segir Guttormur Þorsteinsson, prestur á Hofi: 447
Afréttum hér er víðast svo varið að geldfé er rekið til fjalls frá þeim bæ er
næst stendur fjalli og nokkrum nábúabæjum, t. að m. Eyvindarstaðaafrétt,
Egilsstaðaafrétt o.fl. Þær afréttir sem flestir reka á, og kalla má almennar
afréttir, eru: Steinvarartunga, sem Hofsk[ir]kja á, og er ysti hluti Tunguheiðar
milli Tung[u]ár og Hofsár, og Hauksstaðaheiði, undirlendi hjá
Dimmafjallgarði sem Hauksstaðir eiga. [...] Er hvör skyldur að leggja menn
til fjársafns á afrétt hvörri sem kindur hefir látið á hana. 448

Framar í lýsingunni kemur fram að Eyvindarstaðadalur, sem norðaustan megin
heiti Böðvarsdalur, sé „afréttar-, búfjár- og slægjuland“ frá Eyvindarstöðum og
Böðvarsdal.449
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Guttormur nefnir Tungusel sem eyðibýli í Steinvarartungu. 450 Í sömu lýsingu
segir:
Grasatekja er í heiðarlöndum bæjanna í Hraunfells- og Hofsárdal,
Hrappsstöðum, Sunnudal, Hraunfelli, Bustarfelli, Brunahvammi. Í
Hauksstaðaheiði og inn af Selárdal fæst líka lítið eitt af fjallagrösum. 451

Sýslumaðurinn í Norður-Múlasýslu, Ole Vorm Smith, skrifaði öllum
hreppstjórum í sýslunni 13. júní 1864 og fól þeim á hendur að gera uppástungur um
sérhvað, sem þeir álitu nauðsynlegt varðandi fjallgöngur á haustum í hreppum þeirra,
m.a.:
c, hvar hverjir skulu gjöra gangnaskil og hvað langt skuli gengið til öræfa eða
mots við aðrar sveitir eða sýslur. 452

Ætlaðist hann til þess, að uppástungurnar yrðu gerðar í samþykktarformi fyrir
hverja sveit og komnar til sín fyrir miðjan ágústmánuð næstkomandi. Síðan mundi
hann kveðja til tvo eða þrjá menn úr hverjum hreppi til fundar til þess að gera
frumvarp til samþykkta fyrir alla sýsluna sem síðan yrði send amtmanni til
samþykktar. Svör bárust úr flestum hreppum, þó ekki Jökuldals- og Hlíðarhreppum,
Hróarstungu- og Seyðisfjarðarhreppum. Ekki verður séð af bréfa- og bréfadagbókum
sýslumanns að orðið hafi úr frekari framkvæmdum.
Hreppstjóri Vopnafjarðarhrepps, ásamt meðráðamönnum sínum, lagði m.a. til:
4. gr. Hér eptir skal eingum leyfast að sleppa géldfé sínu í heimalönd þau,
sem ekki fylgjir heiðar land svo mikið að á lítist fyrir fé það sem sleppt er
bagalaust fyrir næstu búendur.
[...]
8. gr. Lögréttir skulu vera.
1 á Eyvindastöðum og skal þar vera réttað fé af Eyvindastaða og Böðvarsdals
afrétt.
2. á Eigilsstöðum og réttist þar fé af Eigilsstaðaafrétt. [Hér er strikað yfir
gangnasvæði, sem á við næsta svæði á eftir.]
3. á Gnýstöðum þar réttist fé af Gnýstaðadal og Smjör vatns heiði norðan
verðri.
4. á Einarstöðum þar réttist fé af Einarstaðaafrétt og svo nefndum Parti sem
tilheyrir Þorbrandsstöðum (afréttar stykkji.)
5. á Túnguseli þar réttist fé af Steinvarartúngu.
450
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6. á Hauksstöðum þar réttist fé úr Hauksstaðaheiði.
7. á Hámundastöðum þar réttist fé innan frá Almenníngsá, úr
Miðfjarðarárdrögum, Upsum bak við Selárdal og Sandvíkurheiði austanverðri
útí gegn fyrir austan Viðvíkurdal. 453

Hinn 25. júní 1906 á manntalsþingi að Skeggjastöðum var þinglýst áreiðargerð
á afréttarland í grennd við Bungufjallgarð, Heljardal, Stakfellsdal og Haugstorfur sem
framkvæmd var af fimm mönnum 9.–11. júlí 1905. Innihalds áreiðargerðarinnar er
ekki getið en henni var einnig þinglýst á manntalsþingi á Vopnafirði 26. júní 1906. 454
Stjórnarráð Íslands sendi öllum sýslumönnum beiðni 29. desember 1919 um
skýrslu um svæði í sýslum þeirra sem talin væru almenningar, svo og um afréttarlönd
sem ekki sannanlega hefðu tilheyrt eða nú tilheyrðu nokkru lögbýli.455 Ari Arnalds,
sýslumaður í Norður-Múlasýslu, sendi eftirfarandi svar hreppstjórans í Vopnafirði
með bréfi 4. nóvember 1920:
Ljótsstöðum 13 okt 1920
Eg hefi meðtekið brjef yðar velborni herra sýslumaður frá 2 sept sl. þar sem
þjer spyrjist fyrir um hvort nokkur lönd sjeu hjer í hreppnum sem teljist
almenningur. Eg hefi leitað mjer upplýsinga um þetta og komist að þeirri
niðurstöðu að hjer í kring Vopnafjörð sjeu eigi til nein lönd sem teljist
almenningur þau eru öll talin til jarða og býla
Virðingarfylst

Gunnar H. Gunnarsson 456

Gunnlaugur A. Jónsson, hreppstjóri í Skeggjastaðahreppi, svaraði 20. október
1920 og sagðist nýbúinn að fá bréf sýslumanns frá 20. september sem hafi verið
samhljóða bréfi hans frá 20. apríl 1920. Af þeim sökum sendi hann honum aftur svar
sitt frá 20. júní en þar kemur m.a. þetta fram:
Eins og kunnugt er, liggur bæjaröðin í Skeggjastaðahreppi meðfram
sjávarströndinni, að undanskildum 4 bæjum, er lítið eitt liggja upp frá sjó. Inn
til landsins frá bæjunum liggja svo misstórar landsspildur, sem eftir stærð
þeirra, ýmist eru talin heimalönd (búfjárhagar) eða afrjettarlönd. Eiga því
allar stærri jarðir hreppsins óslitið land úr heimahögum inn í afrjettir, alveg
inn að afrjettarlöndum Vopnfirðinga að sunnan og Langnesinga að vestan. Þó
er eitt svæði innst í svokallaðri Miðfjarðarheiði, sem hjeðan úr hreppi eru
gjörð fjallskil á, og teljast mun mega til afrjettarlanda er ekki tilheyri nokkru
lögbýli. Svæði þetta var áður fyrri smalað af Vopnfirðingum, en við áreið,
sem gjörð var fyrir nokkrum árum síðan á heiðalönd þau er liggja milli
Vopnafjarðar-, Skeggjastaða-, Fjalla-, Svalbarðs-, og Sauðaneshreppa var það
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tildæmt Skeggjastaðahreppi. Er það því hið eina svæði, er um getur verið að
ræða hjer í hreppi í tilgangi þeim er áður umgetið brjef yðar ræðir um. 457

Gunnlaugur hreppstjóri segir enn fremur að ofangreindar upplýsingar verði að
duga að sinni því hann hafi ekki getað aflað sér nægilegra upplýsinga um stærð eða
legu umrædds svæðis. Hann muni hins vegar reyna að gera ítarlegri lýsingu á svæðinu
verði óskað eftir því.
Í Göngum og réttum er afréttartakmörkum Vopnfirðinga lýst þannig af
Benedikt Gíslasyni frá Hofteigi sem var fæddur og uppalinn í Vopnafirði: 458
Liggja þessar afréttir allt í kringum sveitina frá Kollumúla (Kothellumúla)
yzt, austan fjarðarins (málvenja), suður um hin snævi þöktu Smjörfjöll, á
miðja Smjörvatnsheiði, að hinu mikla Sandfelli, sem er niður numið á miðjum
heiðum milli Jökuldals- og Vopnafjarðarheiða, norðan við Sandfell í
Gilsárbotna, yfir Skjaldklofa, sem er skammt fyrir norðaustan Heiði við
Jökuldal (byggðin gamla), utanvert við Möðrudalsöræfi, að Dimmafjallgarði
og norður með honum, að Stakfelli, innst á Þistilfjarðarheiðum, meðfram
Miðfjarðará, er fellur til sjávar á miðri Strönd, að Hágangnalæk, er fellur úr
Kistufelli norður í Miðfjarðará rétt vestan við Háganga syðri um Háganga
ytri, og út á Digranes norðan fjarðarins. Þó eru á einu svæði kringum sveitina
engar afréttir, en það er á svæðinu frá Gljúfursá, um 5 km fyrir utan
Krossavík á Vopnafjarðarströnd eystri, að Selá, sem fellur skammt frá
Refstað ofan úr fjöllunum, en þetta svæði, og nokkru innar, er nefnt í daglegu
tali Undir Fjöllum. 459

Leitarsvæðum Vopnfirðinga er þannig lýst í Göngum og réttum:
Böðvarsdalsafrétt Böðvarsdalurinn er tvö leitarsvæði, austan og vestan við
Dalsána, sem eftir honum rennur. Er Böðvarsdalsafrétt austan árinnar. Er
dalurinn alllangur, og uppi í hlíðum eru skörð í fjöllin, sem þarna eru þó mjög
þunn milli Héraðs og Böðvarsdals. Ganga þetta svæði 5-6 menn, og er
dagsmölun. [...]
Eyvindarstaðaafrétt Fyrir vestan Dalsána gegnt Böðvarsdalsafrétt liggur
Eyvindarstaðaafrétt. Er hún minna leitarsvæði en Böðvarsdalsafrétt, en erfið
vegna bratta, og leita hana venjulega þrír menn, og er dagsmölun.
Á Dalaafréttir ráku bændur undir Fjöllum um nokkurt skeið lömb til
hagagöngu, meðan fráfærur tíðkuðust. [...] Til Dalabæjanna heyrir bærinn
Vindfell, er eigi á afrétt með sínu landi, og rekur bóndinn jafnan upp í heiðar
eins og það er kallað. [...]

457

Skjal nr. 2 (166).
Um lýsingarnar segir í Sveitum og jörðum í Múlaþingi I, bls. 76: „Afréttarlöndum Vopnafjarðar er
ágætlega lýst af Benedikt Gíslasyni frá Hofteigi og Methúsalem Methúsalemssyni í III. bindi Gangna
og rétta.“
459
Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir V, bls. 251.
458

589
589
Egilsstaðaafrétt Suður frá Egilsstöðum gengur Þverárdalur með daladrögum
suður í Smjörfjöll. Austan Þverár liggur Egilsstaðaafrétt og er afmörkuð í
fjögur svæði: Fjallið milli Kvíslár og Gjárinnar, Kvíslárskarð, Afréttina milli
Gjár og Hestár, og Þrætutungur, milli Hestár og Þverár, sem kemur úr
Smjörfjöllum fyrir innan Tungurnar. [...] Þrætutungurnar eru allvíðáttumikið
urðarsvæði undir Smjörfjöllum og hafa lítið álit sem afrétt. [...]
Egilsstaðaafrétt smala fimm menn [...] Það er dagsmölun.
Smjörvatnsheiði [...] Gangnamennirnir á Smjörvatnsheiði fara líka veginn á
miðja heiði að Beinavörðu. Þaðan smala þeir stykki það, sem þessu nafni
heitir í gangnaseðli Vopnfirðinga, en er aðeins lítill hluti af öllu því flæmi,
sem í raun og veru heitir Smjörvatnsheiði [...] Þetta leitarland, sem kallað er
Smjörvatnsheiði, er í þremur svæðum, og liggur það innsta milli Beinavörðu
og Steinku, ár sem fellur ofan úr Smjörfjöllum og niður í Sunnudalsá í
Hraunfellsdal, og heitir Fossá úr brúnum á dalnum. Þetta er mikið
urðarstykki, og er smalað milli Smjörfjalla og Smjörvatna og í
Smjörfjallaskarð. Fyrir utan Steinku er smalað ofan á brúnir á Hraunfellsdal
og að Þverlæk. Upp af þessu stykki undir Smjörfjöllum eru
Lambalækjartungur og næst fyrir innan Þrætutungur í Egilsstaðaafrétt. Fyrir
utan Þverlæk heitir heiðin Hrappsstaðadalur og liggur með Þverá að
norðanverðu. Frá Þverlæk eru norðurtakmörk heiðarinnar Brunná, og er
smalað út með henni og stykki, sem heitir Tungufell, er afmarkast af Brunná
og Tunguá, sem kemur af Tungudal rétt fyrir utan Þverlæk, og fellur í Brunná
skammt fyrir framan Hrappsstaði.
[...] ganga svæðið 6-7 menn. Það er dagsmölun.
Gnýstaðadalur Þetta leitarsvæði liggur á milli Fossár (Steinku) og Sandfells,
sem fyrr hefir verið nefnt, og liggur meginhluti þess í hinni eiginlegu
Smjörvatnsheiði. Farið er upp með Fossá og suður með henni fram hjá
Svartsfelli, sem er skammt vestan við Steinku, snertuspöl ofan við brúnir. [...]
Farið er suður að Smjörvötnum, sem er vatnaklasi á heiðinni, og er hið innsta,
Stóra-Smjörvatn, rétt vestan við Beinavörðu. Frá Stóra-Smjörvatni er smalað í
stefnu á Sandfell, þar sem stendur steinn einn mikill og heitir Tröllkarl. Smala
nú Jökuldælir á móti að sunnan, og eiga þeir að hittast við Tröllkarl,
Jökuldælir og Vopnfirðingar. Þarna á heiðinni er geysivíðáttumikið
urðarstykki og ákaflega torleitað. [...] Liggur meiri hluti þessa svæðis í
löndum Jökuldæla. [...] Við Tröllkarl er Tröllkarlsflói, og er þar oft margt fé.
[...] Með Sandfelli eru Sunnudalsárdrög, og hagar góðir. [...] Sandfellið er stór
háslétta og er aldrei gengið uppi á því, talið öruggt, að þar séu engir hagar,
enda oft kominn snjór á það um göngur [...] Smalað er svo út dalinn með
Sunnudalsá og rekið til réttar á Gnýstöðum [...] Gnýstaðadal smala venjulega
sex menn, og er gangan erfið og dagsmölun.
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Hraunfellspartur Innsti bær í Hraunfellsdalnum norðan Sunnudalsár er
Hraunfell, og aðeins litlu utar en Gnýstaðir. Tunga mikil myndast milli
Sunnudalsár og Hofsár[...] Á tungu þessari liggur hálsinn milli Hofsárdals og
Hraunfellsdals, og heitir Þorbrandsstaðaháls yzt, en síðar Hraunfellsháls, og
Einarsstaðafjall upp af bænum Einarsstöðum, innst austan Hofsár í Hofsárdal.
Stutt fyrir innan Einarsstaði kemur Tunguá í Hofsá eftir daladragi, sem nefnt
er Tungudalur. Liggur Tungudalur suður undir Sandfell. Ofan af Sandfelli
kemur Pyttá, um miðju þess að norðvestanverðu. Pyttá rennur í Tunguá, og
landið á þessu afmarkaða vatnasvæði er nefnt Hraunfellspartur. [...]
Gangnamenn leggja upp frá Hraunfelli og smala norðanvert við Sandfell að
Pyttá og síðan út með Tunguá og Sunnudalsá, Einarsstaðafjall og
Hraunfellsháls, og reka til réttar á Þorbrandsstöðum. Er þetta erfið dagsmölun
[...] Hraunfellspart ganga venjulega sjö menn.
Tunguheiði [...] Nokkru fyrir innan Einarsstaði, austan Hofsár, og
Burstarfells, norðan Hofsár í Hofsárdal, fellur Tunguá í Hofsá, eins og áður
segir. [...] Milli ánna verður tunga ein mikil, og breikkar eftir því, sem fjær
dregur tungusporði [...] Af Hofsá að vestan og Tunguá og Sandfelli að austan
markast Tunguheiði, og liggur nokkur hluti þessa leitarsvæðis Vopnfirðinga í
löndum Jökuldæla. Leitað er suður fyrir Sandfell í Gilsárbotna í
Skjöldólfsstaðalandi [...] Úr Gilsárbotnum liggja svo innstu mörk
Tunguheiðar framanvert á Skjaldklofa, sem er hnjúkur á hálendisræmu, er
liggur eftir Tunguheiði stutt frá brúnum í Vopnafirði og heitir Fellahlíð. [...]
Norður frá Skjaldklofa rennur Háfslækur í Háreksstaðakvísl, sem þarna heitir
að vísu Lindará, og fylgja Vopnfirðingar honum. Fyrir innan lækinn er
Ármótaselsheiði í löndum Jökuldæla, en fyrir norðan Háreksstaðakvísl er
Háreksstaðaháls, og smala Jökuldælir hann til Háreksstaða, um leið og
Vopnfirðingar
Tunguheiði.
Háreksstaðaháls
er
smalaður
að
Gestreiðarstaðakvísl á Gestreiðarstaðadal, en þangað smala Vopnfirðingar í
leitarsvæði, sem heitir Hauksstaðaheiði.
Leitarmenn safnast saman á Fossi í Hofsárdal [...] og hefja göngurnar þaðan í
einu samfloti, venjulega 16 saman, suður að Geldingafelli, en það er yzt á
Fellahlíðinni. [...] Breiður dalur liggur milli Fellahlíðar og Sandfells, er heitir
Grunnavatnsdalur, og er hann smalaður inn eftir. Tveir menn fara í
Gilsárbotna og vestur innstu mörk, en fé af Grunnavatnsdal er rekið yfir
Fellahlíð fyrir utan Skjaldklofa og norður í Háreksstaði. Fyrir norðan
Fellahlíð og að Háreksstaðakvísl liggur geysistórt land, sem kallað er
Vatnaflói af smávötnum og mýrargróðri. Er þetta land smalað að
Háreksstöðum, og kemur þar saman allt fé af þessum svæðum og af
Háreksstaðahálsi, sem Jökuldælir smala. Er réttað á Háreksstöðum, og taka
Jökuldælir sitt fé. Háreksstaðaland liggur allt í Jökuldælalöndum, og einnig
mikill hluti af Melslandi, sem þar er næst fyrir utan.
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Næsta dag er safnið rekið út með Háreksstaðakvísl, er bráðlega fellur í Hofsá,
og út með Hofsá yfir Melsland. Þar fyrir utan er há fjallsbunga á brún dalsins
og heitir Bruni. [...] fyrir utan Bruna er Sauðárdalur, og fellur Sauðá eftir
honum sunnan úr heiðinni, en austan við hann heitir Fríðufell. Er nú smalaður
hinn ytri hluti svæðisins og farið utanvert við Vatnaflóa og að Geldingafelli,
síðan smalað með Tunguá, en féð hefir ætíð styggzt frá henni af smölun
Hraunfellspartsmanna fyrri daginn. Yzti hluti Tunguheiðar heitir
Steinvarartunga, og mun áður hafa staðið bær þar samnefndur í
tungusporðinum, og lengi voru þar beitarhús frá Hofi, en smalinn hélt til á
Einarsstöðum. [...]
Hauksstaðaheiði Þegar farið er frá Hofi í Vopnafirði að Hauksstöðum, innsta
bæ í Vesturárdal, er farið yfir svokallaðan Hofsháls. [...] Heiðalöndin inn af
þessum hálsi, með Burstarfellinu, og svo heiðin vestur af Hauksstöðum fyrir
innan Fjallamannaveg vestur í Haugsfjöll, eru nefnd Hauksstaðaheiði í
gangnaseðlinum. Er þetta stærsta leitarsvæði Vopnfirðinga og tekur yfir
Burstarfells-, Foss-, Arnarvatns- og Hauksstaðalönd, og norðvestast í þessu
leitarsvæði heita Búastaðatungur. Hafa þær kannske fyrr meir fylgt þeirri
jörð. Liggja Burstarfellslönd innst og syðst í þessari heiði að Hofsá, og ná yfir
Brunahvamms-, Kinnar- og Gestreiðarstaðalönd, sem eru aflögð býli á
heiðinni. Fossheiði nær yfir Fossfjall, norður af bænum Fossi, og er þar
eyðibýlið Kálffell. Arnarvatnsland er í kringum Arnarvatn, en úr því kemur
Vesturdalsá, og liggur það því í daladrögum hennar. Hauksstaðaland er þar
fyrir vestan, með eyðibýlinu Desjarmýri, og að fyrrsögðum mörkum.
Leitarsvæði þetta er allskýrt afmarkað af Hofsá að sunnan og
Dimmafjallgarði og Haugsfjöllum að vestan. Þó ná Burstarfellslönd suður í
Möðrudalsfjallgarð og heitir þar Kollseyrudalur, og er hann fjærsta
leitarsvæði í löndum Vopnfirðinga. [...] Er hann jafnan smalaður inn eftir og
féð rekið yfir í Gestreiðarstaðadal og út með Gestreiðarstaðakvísl. Fyrir
norðan Kollseyrudal skerst Langidalur í gegnum Möðrudalsfjallgarð, eða á
milli Möðrudalsfjallgarðs og Dimmafjallgarðs. Heitir endi Dimmafjallgarðs
Þjóðfell, líklega upprunalega Þjóffell, og er smalað af Vopnfirðingum inn
fyrir Þjóðfell í dalnum. Þar fyrir innan smala Möðrudælingar. [...]
Þegar Burstarfellslöndum sleppir við Hálsenda, tekur við Fossheiði og nær út
að Burstarfellsfjalli norður af bænum Burstarfelli. Er Fossheiði smöluð að
Arnarvatni, eins og öll Hauksstaðaheiði, en Burstarfellsfjall, út, og ofan af
Burstarfelli, fast við Hofsveg til Hauksstaða, sem fyrr segir, og féð rekið til
Hauksstaða. Er þetta hinn syðri eða syðsti hluti Hauksstaðaheiðar. Miðhluta
Hauksstaðaheiðar má svo kalla daladrög Vesturárdals, Arnarvatnsland og
Möðrudalskvos fyrir norðan Brunahvammsháls og inn í Selárbotna vestan
undir Súlendum og upp að Dimmafjallgarði. [...]
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Vestan við Selá og stutt frá Dimmafjallgarði eru Hrútafjöll. [...] Er oft erfitt
að ná fé úr Hrútafjöllum [...]
Fyrir sunnan Hrútafjöll rennur Hrútafjallaá syðri innan úr Dimmafjallgarði,
en norðan við þau samnefnd á, nyrðri, og falla þær báðar í Selá gegnt
Víðilækjum. Fyrir norðan Hrútafjallaá nyrðri heita Búastaðatungur að Selsá,
er kemur vestan úr Haugsfjöllum og fellur í Selá, þar sem Víðilækir enda. Eru
þar leitarmörk Hauksstaðaheiðar við Mælifellsheiði [...]
Hauksstaðaheiði smala ætíð yfir 20 menn. [...] Farið er upp frá Brunahvammi,
og liðinu skipt um suðurhluta og norðurhluta heiðarinnar, inn í Kollseyrudal
og Langadal, og vestur í Selárbotna og Hrútafjöll og Búastaðatungur. [...] Er
heiðin nálega öll smöluð á gangnadag að Arnarvatni, og er safnið réttað þar.
[...]
Daginn eftir er safnið rekið frá Arnarvatni út með Vesturdalsá, og heitir
dalurinn þar Þverfellsdalur af samnefndu felli fyrir norðan ána. Einnig er
smalað út Fossheiði og Burstarfellsfjall, sem fyrr segir. [...]
Mælifellsheiði Fyrir norðan og norðvestan Vopnafjörð er háslétta mikil [...]
Upp af þessari hásléttu rísa einstök fjöll [...] rísa þar í stefnu frá norðaustri í
suðvestur Hágangar ytri og syðri, Kistufell og Mælifell, sem stendur eigi
langt frá Haugsfjöllum. Við Hágangana eru sveitarmörk, og er sá ytri allnærri
brúnum á Norður-Strönd (Skeggjastaðahreppi) [...]
Stutt fyrir sunnan Syðri-Hágang tekur svo við Kistufellið, og skiptir mörgum
kílómetrum á lengd. [...] Rétt fyrir framan Syðri-Hágang rennur lækur vestur í
Miðfjarðará, sem fellur til sævar á miðri Norður-Strönd. Eru landmörk
Vopnafjarðar að innan við þennan læk, sem ýmist er nefndur Hágangna- eða
Kistufjallalækur, og við Miðfjarðará að vestan. Þessi vestustu lönd
Vopnafjarðar, frá Syðri-Hágang, og norður að Miðfjarðará, að Haugsfjöllum
sunnarlega, og mörkum Hauksstaðaheiðar, heita einu nafni Mælifellsheiði.
Þessi heiði skiptist þó, ef svo mætti kalla, í ýmis lönd, því að á þessu svæði
eru sex eyðibýli, og fjögur af þeim fóru ekki í eyði fyrr en í tíð núlifandi
manna: [...] Um síðustu aldamót og nokkru síðar keypti Jörgen Sigfússon í
Krossavík [...] öll þessi lönd, og hafði fyrir upprekstur fjár af
Krossavíkurtorfunni. [...] Áður hétu þessi lönd Almenningur, líklega af
sameign sveitarmanna. Þó er ekki vitað, að það hafi verið öll þessi lönd, sem
svo hétu [...]
Fyrir norðan Kistufell og innan Hágangnalæk norður að Miðfjarðará, er
geysimikið og vel gróið haglendi, og er ætíð kallað Miðfjarðarárdrög, og ná
þau með Miðfjarðará inn í fjöll. [...]
Mælifellsheiði smala ævinlega 14 menn, og eru margir þeirra frá Krossavík.
[...] Er farið upp frá Þorvaldsstöðum og upp undir Hágang, og liðinu skipt.
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Fara fjórir í Miðfjarðarárdrög, en tíu smala inn sunnan Kistufells og alla leið
inn í Haugsfjöll og kringum Mælifellshnjúk að leitarmörkum
Hauksstaðaheiðarmanna. Er fénu smalað að Aðalbóli, eyðibýlinu gamla, sem
stendur við Selsá stutt þar fyrir framan, er Selsá fellur í Selá, og reka þeir úr
Drögum féð þangað. [...]
Stakfellsstykki Fyrir vestan Mælifellsheiði, í löndum Þistilfirðinga, stendur
brotið keilumyndað fjall, sem heitir Stakfell. Er það rétt fyrir austan
fjallgarðinn mikla og dimma, þar sem hann heitir Heljardalsfjöll.
Vopnfirðingar smala í kringum þetta fell, og heitir Heljardalur milli þess og
fjallanna. [...] Austan undir Stakfelli stendur litla Stakfell, eins og barn hjá
fullorðnum manni. Það er umhverfi þessi fell, sem Vopnfirðingar smala, og
kalla Stakfellsstykki. [...]
Hróaldsstaðaheiði Stutt fyrir utan bæinn Þorvaldsstaði í Selárdal rennur
Almenningsá í Selá. Hún á upptök sín í Almenningsvötnum, sem eru rétt fyrir
sunnan Syðri-Hágang. Landið fyrir sunnan Háganga að Hvammsá, er fellur í
Selá rétt fyrir framan bæinn Hvammsgerði, sem er stutt frá botni Nýpsfjarðar,
er nefnt Hróaldsstaðaheiði á fjárskilamáli sveitarmanna, þótt bæirnir
Áslaugarstaðir og Leifsstaðir eigi þarna lönd með Hróaldsstöðum. Milli
Háganganna heitir Þverfellsdalur. [...]
Hróaldsstaðaheiði smala venjulega sex menn [...] Heiðin er smöluð að innan
frá Almenningsá og komið með safnið niður með Hvammsá [...]
Sandvíkurheiði Norðurströnd Vopnafjarðar frá botni Nýpsfjarðar út á
Digranes er alllöng [...] Þar standa bæirnir Strandhöfn yzt, þá Purkugerði,
Ljósaland, Hámundarstaðir og Hvammsgerði í mynni Selárdals. Heiðalöndin
upp frá þessum bæjum á heiðinni, sem skilur Vopnafjörð og Norður-Strönd,
eru einu nafni nefnd Sandvíkurheiði af hinu gamla nafni á Bakkafirði,
Sandvík. [...] Heiðarlandið takmarkast af landmörkum Vopnafjarðar og
Strandar, og liggja þau frá Löngutó á Digranesi móti austri, milli Strandhafnar
og Viðvíkur í Skeggjastaðahreppi á Strönd, inn Vatnahrygg miðheiðis, og
beygjast þar í vestur á Skálafell, um Gæsadalsárdrög, í Ytri-Hágang og að
Hvammsá í Þverfellsdal. Er smalað inn heiðina og safnið rekið niður með
Hvammsá að utan og réttað á svokallaðri Hringsrétt. [...] Er heiðin dagsmölun
og smala venjulega tíu menn. 460

Síðan þetta var skrifað (um og fyrir 1950) hafa ýmsar breytingar orðið á leitum
á ýmsum leitarsvæðum. Samkvæmt lýsingu frá 1987 fara smalamenn á Tunguheiði
inn heiðina í næturstað á eyðibýlinu Mel. Að morgni fara nokkrir suðvestur á
Háreksstaðaháls og smala hann að Háreksstöðum, aðrir fara austur yfir heiði, smala út
beggja vegna við Geldingafell, snúa við og safna fé af öllu svæðinu: Grunnavatnsdal,
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Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir V, bls. 253–270.
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Fellahlíð og Vatnaflóa, inn á Skjaldklofa, um Reiðtjörn og Háfslæk. Þar koma til liðs
menn af Jökuldal og smala út með Háreksstaðakvísl. Fé af öllu þessu svæði er safnað
að Háreksstöðum og réttað þar. Þaðan reka Vopnfirðingar að Mel og smala Sauðafell
og Sauðárdal og flóasvæðið norðan Sauðafells að Hofsá. Næsta dag er smalað svæðið
milli Hofsár og Tunguár. Steinvarartunga. Gestreiðarstaðadalur, Kollseyrudalur,
Kinnarland, Brunahvamms- og Fossland eru einnig smöluð með öðrum hætti. Fyrstu
nótt gist að Mel, að morgni riðið suðaustur fyrir á Dalina, þeir smalaðir út. Næsta dag
smalað Kinnarland ásamt aðliggjandi svæðum í samsmölun við innstu
Hauksstaðaheiðarmenn, síðari hluta dags smalað Brunahvammsland út í Foss. Þriðja
dag smalað út með Hofsá og hið efra um Bustarfellsland. Hauksstaðaheiði. Gist er í
kofa á Arnarvatni. Fyrri smaladag fara sumir í Langadal um Þjóðfell og
Biskupsáfanga og smala að Banatorfurétt, síðan um Brunahvammsháls, Kvosir og
Laka í Arnarvatn. Sumir fara í Hrútafjöll og Selárbotna. Allir fara út heiði að morgni.
Mælifellsheiði. Farið er í kofa á Aðalbóli. Næsta dag farið vestur um Búastaðatungur
og norður fyrir Stakfell og Mælifell og smalað í átt að Selá. Seinni smaladag farið um
svæðið utan Mælifellsár, í efra um Urðir og Upsir að Almenningsá ytri.
Miðfjarðarárdrög eru nú sérstakt smalasvæði. Við það hefur bæst svæði utar með
Miðfjarðaránni samliggjandi við Drögin og nær út að læk sem kemur norðan úr YtriHágangi. 461
Afréttarlöndum er ekki lýst nákvæmlega í Sveitum og jörðum í Múlaþingi. Þar
segir:
Afréttarlönd eru víðáttumikil og allgóð [...] Torsótt getur reynst að smala
afréttirnar, þar sem þær liggja að víðernum Jökuldalsheiðar, Möðrudalslanda
og Haugsfjallgarðs. 462

Í lýsingum einstakra jarða og landsvæða er eftirfarandi:
Almenningur:
Almenningur. Svo kölluðust hin víðáttumiklu afréttarlönd, sem takmarkast að
norðaustan af Almenningsá ytri, að suðaustan af Selá inn undir
Búastaðatungur, að suðvestan nálægt Fjallamannaleið yfir Haug og að
norðvestan og norðan við sýslu- og hreppamörk. Mikill hluti þessa lands er
Mælifellsheiði, og nú kallast raunar allt þetta svæði svo í sambandi við
fjallskil. [...] 463

Þorvaldsstaðir. Um heiðarlandið segir:
Gil er að Selá fyrir neðan Þ [...] Þar upp af er gróin hlíð [...] upp á Efstubrún
og uppi í heiðinni flóaflæmi hækkandi upp að Ufsum. Þar taka við Urðir,
grýtt land með einstöku grasvinjum. Kistufell er að mestu gróðurvana.
Norðvestur af fjallinu eru Miðfjarðarárdrög með ljósalykkjuflóum ríkjandi, en
461

Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir V, bls. 307–310.
Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 56
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Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 76.
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harðvellisholt og melbrúnir á milli. Þetta land er í heild hið besta haglendi og
telst hluti af Mælifellsheiði. 464

Hauksstaðir:
Hauksstaðaheiði heitir spildan milli Vesturdalsár og Selár utan frá Rjúpnafelli
og sv. á hreppamörk í Selárbotnum og Súlendum. Í Hauksstaðaheiði, þ.e.
þeim hluta er H<auksstöðum> tilheyrir, er upprekstrarland, fyrir 2000 fjár
segir í F ´18, og virt á 30 krónur. Gengur þar fé víða af bæjum í Vesturdal.
Nafn heiðarinnar er oft notað um mun stærra svæði en hér er gert (sjá Göngur
og réttir III., 309 og Landið þitt II). [...] 465

Búastaðatungur:
B komust í eigu ábúanda um 1893, seljandi var Ólöf ríka Stefánsdóttir, ekkja
Odds í Krossavík Guðmundssonar sýslumanns Péturssonar [...] Við þá sölu
gekk undan jörðinni afréttarlandið Bú<a>staðatungur milli Selár og Selsár inn
að Ytri-Hrútá og hefur síðan tilheyrt Krossavík. 466

Bustarfell:
Vopnafirði og Brunahvammi tilheyrir síðan 1892 löng og mjó spilda vestan
Hofsár og Gestreiðarstaðakvíslar allt suður á Eyktagnípu í Jökuldalsheiði. Þar
voru býlin Fagrakinn (Kinn á korti) og Gestreiðarstaðir (sjá Möðrudal).
[...] upprekstrarland í heimalandi, Brunahvamms- og Gestreiðarstaðalandi. 467

Einarsstaðir:
Landamerki [...] þá inn endilangan Hraunfellspart, sem er heiðarbunga milli
Hraunfellsdals og Hofsárdals, mikið afréttarland með melöldum, mólendi og
víðáttumiklum flóum, og áfram suður liggja mörkin sem næst vatnaskilum
allt suður að Pyttá vestur af Sandfelli, þangað eru um 20 km heiman frá bæ
(sjá aths. við Hraunfell varðandi landamörk við Skjöldólfsstaði, kort). Síðan
fylgja landamörk Tungá na. grunnan heiðardal og síðast Hofsá. 468

Gnýsstaðir:
G eru fyrst taldir sem eyðihjáleiga frá Sunnudal (J ´47) 1804, en voru byggðir
upp á 18. öld. [...] Er G féllu úr ábúð 1945, keypti Björgvin Stefánsson [...]
jörðina [...] en upprekstrarrétt í Gnýstaðaheiði keyptu bæirnir Sunnudalur,
Guðmundarstaðir og Hrappsstaðir. [...] .469

Egilsstaðir:
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[...] Egilsstaðaafrétt liggur suður Þverárdal og þar suður af Þrætutunga að
upptökum Þverár. Á Egilsstaðaafrétt er undirlendi mjótt meðfram Þverá, en
fjallið mikið um sig og bratt með hjöllum og botnum upp á brúnir.
Hestárdalur liggur austur í fjöllin. Þrætutunga er bungumyndað urðarsvæði
undir Smjörfjöllum með undirlendisræmu meðfram Þverá. 470

Krossavík:
Í F ´18 segir að jörðin eigi ekkert upprekstrarland, og að vísu á hún ekki land
að víðáttumiklum heiðum. [...] Sumarhagar eru einnig góðir fyrir alla gripi, en
munu hafa þótt fullþröngir fyrir margt fé [...] 471

Eyvindarstaðir:
[...] Afrétt er í landi jarðarinnar, Eyvindarstaðaafrétt, smöluð á 7-9 stundum af
2-3 mönnum, fótgangandi, því að hestum verður ekki komið við vegna
bratta. 472

Elsta fjallskilareglugerð Norður-Múlasýslu er frá árinu 1893 473 en síðan þá
hafa nokkrar fjallskilareglugerðir verið gerðir. Síðasta fjallskilasamþykkt fyrir
Norður-Múlasýslu og Seyðisfjörð sérstaklega er frá árinu 1989. 474
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6.

NIÐURSTÖÐUR ÓBYGGÐANEFNDAR

6.1. Almenn atriði og dómafordæmi í þjóðlendumálum
Í úrskurðum óbyggðanefndar á fyrsta landsvæðinu sem tekið var til meðferðar, sjá
mál nr. 1–7/2000, er í kaflanum Almennar niðurstöður óbyggðanefndar gerð grein
fyrir athugunum og niðurstöðum um nokkrar staðreyndir og lagaatriði sem almenna
þýðingu geta haft við úrlausn þjóðlendumála. Í úrskurðum á næsta landsvæði sem
tekið var til meðferðar er í kaflanum Viðauki við almennar niðurstöður
óbyggðanefndar aukið við þessa umfjöllun og nokkrum nýjum atriðum bætt við, sjá
mál nr. 1–5/2001. Kaflar þessir voru felldir saman, með lítilsháttar breytingum, og
birtir þannig sem viðauki með úrskurðum í málum á þriðja svæðinu, nr. 1–9/2003, og
því fjórða, nr. 1–6/2004. Sami viðauki fylgir hér og með öðrum úrskurðum í málum á
fimmta landsvæðinu sem óbyggðanefnd hefur tekið til umfjöllunar, nr. 1–5/2005.
Á þeim tíma sem liðinn er frá því Almennar niðurstöður óbyggðanefndar og
viðauki við þær birtist hefur Hæstiréttur kveðið upp nokkurn fjölda dóma sem fela í
sér afstöðu réttarins til atriða sem almenna þýðingu hafa við efnislega úrlausn
þjóðlendumála. Skal þar fyrst getið um dóm Hæstaréttar frá 6. september 2005 í máli
nr. 367/2005 sem fjallað var um í inngangi að niðurstöðum óbyggðanefndar í málum á
svæði 4. Svo sem þar segir verður sú ályktun af honum dregin, sbr. nú einnig dóm
Hæstaréttar frá 16. maí 2007 í máli nr. 571/2006, að óbyggðanefnd sé bundin af
kröfugerð aðila, hvort heldur er íslenska ríkisins eða annarra, og verði að leysa úr máli
á þeim grundvelli. Í tilvikum ríkisjarða hefur því þó verið lýst yfir af hálfu íslenska
ríkisins að í þjóðlendukröfu felist ekki afsal á eignarlandi og því eigi niðurstaða
óbyggðanefndar, að því leyti sem hún tekur til ríkisjarða, að ráðast af sömu atriðum
og lögð séu til grundvallar um annað eignarland. Aðrir dómar varða fremur
heimildamat og sönnunarkröfur, nánar tiltekið tveir dómar Hæstaréttar frá 21. október
2004 (mál nr. 47 og 48/2004); þrír dómar frá 11. maí 2006 (mál nr. 496/2005,
454/2005 og 345/2005); tveir dómar frá 28. september 2006 (mál nr. 497/2005 og
498/2005); tveir dómar frá 5. október 2006 (mál nr. 67/2006 og 133/2006) og nú
síðast þrír dómar frá 16. maí 2007 (mál nr. 448/2006, 536/2006 og 24/2007).
Sú umfjöllun um einstök landsvæði sem hér fer á eftir er í beinu samhengi og
samræmi við framangreindar Almennar niðurstöður óbyggðanefndar, ásamt viðauka
við þær, og vísar til þeirra. Fyrirliggjandi dómar og úrskurðir óbyggðanefndar eru
einnig fordæmi við úrlausn málsins, í þeim tilvikum að reynt hefur á atriði sem
almenna þýðingu hafa.
Hér á eftir verður fyrst lagt mat á hvort dómar gefi tilefni til að herða
sönnunarkröfur til landamerkjabréfa jarða og að því loknu fjallað almennt um stofnun
heiðarbyggðar á Norðausturlandi. Þá verður gerð grein fyrir landnámi á því svæði sem
mál þetta varðar og því næst koma niðurstöður óbyggðanefndar um eignarréttarlega
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stöðu einstakra landsvæða, í staðfræðilegri röð. 475 Loks verður fjallað um ákvörðun
málskostnaðar.
6.1.1. Gildi landamerkjabréfa jarða
Í forsendum dóms Hæstaréttar í máli nr. 48/2004, sem birtur er í dómasafni þess árs á
bls. 3796, tók rétturinn almenna afstöðu til mats á gildi landamerkjabréfa, annars
vegar jarða og hins vegar annarra landsvæða, og inntaks eignarréttar á svæði, sem lýst
er í landamerkjabréfi jarðar, sbr. einnig tilvísanir í síðari dómum í þjóðlendumálum,
t.d. máli nr. 345/2005. Orðrétt segir svo:
Við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á svæði,
sem þar er lýst, skiptir almennt máli hvort um er að ræða jörð eða annað
landsvæði, en þekkt er að landamerkjabréf hafa ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir, heldur einnig til dæmis afrétti, sem ekki tengjast sérstaklega tiltekinni
jörð. Felur landamerkjabréf fyrir jörð í sér ríkari sönnun fyrir því að um
eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs
sérstaklega.

Einnig kemur fram það álit réttarins að áritun um samþykki eigenda
aðliggjandi jarða, þinglýsing og innfærsla í landamerkjabók auki sönnunargildi
landamerkjabréfs. Sama máli gegnir ef ekki hefur verið ágreiningur um merki
viðkomandi jarðar. Hins vegar verði ekki litið fram hjá þeirri staðreynd að fyrir
gildistöku laga nr. 58/1998 hafi engum verið til að dreifa sem gat sem handhafi beins
eignarréttar gert samninga um mörk þess lands sem nú nefnist þjóðlenda. Þá verði
þess að gæta að með því að gera landamerkjabréf gátu menn ekki einhliða aukið við
land sitt eða annan rétt umfram það sem verið hafði. Verði til þess að líta hvort til séu
eldri heimildir sem fallið geti að lýsingu í landamerkjabréfi enda stangist sú lýsing
heldur ekki á við staðhætti, gróðurfar og upplýsingar um nýtingu lands.
Segja má einnig að í nýjustu dómum, sbr. mál nr. 536/2006 og 24/2007, hafi
enn verið hnekkt á þýðingu þess að landsvæði teljist innan merkja jarðar. Samkvæmt
þessu er óbyggðanefnd rétt að leggja áfram áherslu á landamerkjabréf jarða, sbr.
umfjöllun um þau í Almennum niðurstöðum, enda þótt með skýrum fyrirvörum sé.
Umfjöllun dómstóla um landamerkjabréf jarðanna Úthlíðar, Stafafells (hluta),
Skaftafells og Hóla gefur þó tilefni til að huga sérstaklega að því hvort óbyggðanefnd
beri að herða kröfur til sönnunar eignarlands innan landamerkjabréfa jarða, frá því
sem lagt er til grundvallar í Almennum niðurstöðum. Viðkomandi landsvæði voru öll
talin eignarlönd en í forsendum dóma samt sem áður lýst efasemdum um að svo væri
að öllu leyti.
475

Umfjöllun um staðhætti og gróðurfar á svæðinu er byggð á skýrslu Hjörleifs Guttormssonar
náttúrufræðings, sbr. skjal nr. 36, útgefnum kortum Landmælinga Íslands, örnefnaskrám frá
Örnefnastofnun Íslands, athugunum í vettvangsferð, sbr. kafla 4.3., og almennum uppsláttarritum, svo
sem árbókum Ferðafélags Íslands.
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Í tilvikum Úthlíðar og þess hluta Stafafellslands sem liggur sunnan og vestan
Jökulsár, sbr. mál nr. 48/2004 og 498/2005, lágu fyrir bæði landamerkjabréf og eldri
heimildir um merki. Lýsingar þessar fengu vel samrýmst en beinn eignarréttur á hluta
þeirra landsvæða sem afmörkuð voru þrátt fyrir það talinn vafa undirorpinn. Fram
kemur að staðhættir og fyrirliggjandi heimildir um gróðurfar styðji ekki að þar hafi
verið stofnað til beins eignarréttar með námi. Ekki voru þó talin skilyrði til að skilja
þessi landsvæði undan eignarlandi jarðanna, einkum þar sem ekkert hefði komið fram
af hálfu íslenska ríkisins sem leggja mætti til grundvallar við nánari afmörkun að
þessu leyti. Varðandi umræddan hluta Úthlíðar var einnig tekið fram að ekki hefði
verið sýnt fram á að landsvæðið hefði verið nýtt sem samnotaafréttur.
Í tilvikum Skaftafells og Hóla, sbr. mál nr. 496/2005 og 48/2004, voru
landamerkjabréf fyrir hendi en engar eldri heimildir. Um landamerkjabréf Skaftafells,
sem er ódagsett en var þinglesið á árinu 1890, segir svo í dómi Hæstaréttar:
Þótt landamerkjabréfið geti haft sönnunargildi um mörk eignarlands
Skaftafells með því að það var áritað um samþykki af eigendum aðliggjandi
jarða, þinglesið og fært í landamerkjabók, verður að líta til þess að ekki var á
valdi eigenda jarðarinnar að auka með landamerkjabréfinu við land sitt eða
annan rétt umfram það, sem áður hafði verið. Getur landamerkjabréf þetta því
ekki eitt og sér nægt gegn andmælum áfrýjanda til að sanna beinan eignarrétt
eigenda Skaftafells II að landinu á Skeiðarársandi, sem deilt er um í málinu,
heldur verða önnur atriði jafnframt að koma til, sem stutt geta sömu
niðurstöðu, sbr. dóm Hæstaréttar 21. október 2004 í máli nr. 48/2004 [sem
fjallar m.a. um Hóla], sem birtur er í dómasafni þess árs á bls. 3796.

Hér skal einnig getið dóms í máli nr. 345/2004, varðandi jörðina Fell í
Suðursveit. Þar lá fyrir skýr eldri heimild, nánar tiltekið lögfesta frá árinu 1851, þar
sem merki inn til landsins voru m.a. miðuð við aðliggjandi jökul. Landamerkjabréf
jarðarinnar frá árinu 1922 var mun óskýrara, náði skemur inn til landsins, þ.e. í átt að
jökli, og gat ekki sérstaklega um merki gagnvart jöklinum. Fjalllendið næst jökli var
dæmt þjóðlenda og þannig fremur miðað við hina yngri heimild, þ.e.
landamerkjabréfið, sem náði skemur en hin eldri. Þar höfðu þó önnur atriði einnig
vægi.
Óbyggðanefnd hefur nú þegar kveðið upp úrskurði sem fjalla um fjölda jarða á
sunnanverðu landinu, þ.e. svæðum 1–4, og heimilda um afmörkun og eignarréttindi á
ágreiningssvæðum verið skipulega leitað, m.a. á Þjóðskjalasafni og hjá
sýslumannsembættum. Séu þær skoðaðar heildstætt kemur í ljós að landamerkjabréf
hátt í tvöhundruð jarða hafa verið könnuð sérstaklega. Í upp undir helmingi tilvika
hefur það verið elsta lýsing á merkjum jarðar og beinn samanburður við eldri
heimildir þannig ekki mögulegur. Því fer einnig fjarri að eldri heimildir séu almennt
heildstæðar merkjalýsingar. Þvert á móti geta þær verið brotakenndar og jafnvel
fremur falið í sér vísbendingar en ótvíræðar lýsingar. Loks eru tíu tilvik þar sem
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ekkert landamerkjabréf, í skilningi landamerkjalaga, er fyrir hendi og verður ekki séð
að það hafi nokkurn tíma verið gert. Að því er varðar mikinn meirihluta jarða á
svæðum 1–4, var niðurstaðan sú að aðrar heimildir um merki, væru þær til, ýmist
styddu lýsingu bréfs eða mæltu henni ekki í mót. Merkjum væri því rétt lýst í
landamerkjabréfi svo sem óbyggðanefnd skýrði það. Tekið skal fram að sú skýring
var í ákveðnum tilvikum önnur en málsaðila.
Svo sem að framan greinir virðast dómstólar þannig gera fremur strangar
kröfur til landamerkjabréfa jarða, þ. á m. að þau hafi stuðning af öðru og þá einkum
eldri heimildum. Til þess ber þó að líta að fleiri atriði eru hér samofin og lögð til
grundvallar niðurstöðu hverju sinni, þar á meðal mismunandi vægi eða trúverðugleiki
einstakra heimilda, nýting, gróðurfar og staðhættir. Með hliðsjón af því og með tilliti
til stjórnskipulegrar jafnræðisreglu telur óbyggðanefnd að fara beri varlega í að draga
víðtækar ályktanir af þessari umfjöllun. Líta ber til þess að eftir að gengið hafði verið
frá landamerkjabréfi, með tilheyrandi opinberri skráningu, hafði jarðeigandi síður
ástæðu til að varðveita skjöl sem þar kann að hafa verið byggt á. Eðlilegt verður að
telja að íslenska ríkið beri hallann af þeim vafa sem fyrir hendi kann að vera í slíkum
tilvikum.
Niðurstaða óbyggðanefndar er því sú að ekki sé ástæða til að herða sérstaklega
kröfur um sönnun eignarlands innan lýsingar í landamerkjabréfi jarðar, umfram það
sem áður hefur verið lagt til grundvallar og samrýmist vel þeirri almennu afstöðu
Hæstaréttar til landamerkjabréfa sem áður var lýst. Eftir sem áður er ljóst að
dómstólar gera nokkuð strangar kröfur til sönnunar eignarlands, sbr. einnig þá
meginreglu í íslenskum rétti að sá sem telur til eignarréttar yfir landi verður að færa
fram heimildir fyrir eignartikalli sínu. Jafnframt liggur fyrir að landamerkjabréf hafa
ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir, sbr. t.d. dóm Hæstaréttar 28. september 2006 í
máli nr. 497/2005 þar sem segir svo:
[...] nær frá upphafi Íslandsbyggðar mörkuðu menn sér ekki eingöngu ákveðin
landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta
og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
manna. Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda
merkjum réttindanna við, hvers eðlis sem þau voru. Af framanrituðu þykir
leiða að skýra verði hvaða réttindi það séu sem menn voru að skipta á milli
sín.

6.1.2. Heiðarbýli á Norðausturlandi
Í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar er gerð almenn grein fyrir þeirri stofnun
eignarréttar sem heimilaður var í nýbýlatilskipun frá 15. apríl 1776, um landnám og
byggingu eyðijarða, og síðar nýbýlalögum, nr. 15/1897. 476 Að því er varðar
Norðausturland sérstaklega í þessu sambandi benda heimildir til að í kjölfar
476

Sbr. kafla 3.3. í viðauka.
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nýbýlatilskipunar og fram yfir miðja 19. öld hafi þar verið stofnað til heiðarbyggðar í
meiri mæli en í þeim landshlutum sem áður hafa komið til umfjöllunar hjá
óbyggðanefnd. Byggð þessi stóð að jafnaði stutt, oft slitrótt, og þegar komið var fram
á miðja 20. öld var henni nær alveg lokið. Í kjölfar gildistöku landamerkjalaga voru
ýmist gerð sérstök landmerkjabréf fyrir slík heiðarbýli eða þau felld innan
landamerkjalýsingar tiltekinnar jarðar.
Samkvæmt ákvæðum nýbýlatilskipunar gat slík býlisstofnun hvort heldur er
verið í landi jarðar eða utan þess. Kveðið var á um útmælingu viðkomandi landsvæðis
undir stjórn sýslumanns og útgáfu amtmanns á byggingarbréfi til handa nýbýlingi
enda hefði skilyrðum verið fullnægt.
Í þeim tilvikum að stofnað var til nýbýlis í landi jarðar með lögformlegum
hætti, sbr. einkum 2. gr. nýbýlatilskipunar, er ljóst að með því hefur ekki orðið
breyting á eignarréttarlegri stöðu landsvæðisins. Hér gegnir sama máli og ef þar var
stofnað til byggðar með öðrum hætti, svo sem leigu eða sölu hluta jarðar. 477 Um slík
landsvæði hlýtur því að fara eftir sömu sjónarmiðum og jarðir almennt, hvernig sem
formlegum frágangi hefur verið háttað. Um jarðir almennt vísast nánar til Almennra
niðurstaðna óbyggðanefndar.
Hafi hins vegar tekist byggð utan jarðar, sbr. einkum 4. gr. nýbýlatilskipunar,
verður að kanna hvort þar hafi verið stofnað til lögformlegs nýbýlis. Hafi svo verið er
ljóst að viðkomandi landsvæði er eignarland, þá þegar af þeirri ástæðu. Ella verður að
líta svo á að ekki hafi verið stofnað til beins eignarréttar á grundvelli þeirrar löggjafar.
Eignarréttarleg staða viðkomandi landsvæðis breyttist því ekki, hvernig sem henni var
farið. Annað mál er að í kjölfarið kann að hafa stofnast þar eignarland á öðrum
grundvelli, sbr. lög nr. 46/1905 um hefð.
Heiðarbyggð á Norðausturlandi er nefnd ýmsum nöfnum í heimildum, einkum
nýbýli, afbýli, heiðarkot og hjáleiga. Notkun þessara hugtaka er misvísandi og tekur
ekki endilega mið af ákvæðum nýbýlatilskipunar eða nýbýlalaga. Þannig kann tiltekið
býli að vera nefnt nýbýli í heimildum án þess að byggingarbréf liggi fyrir.
Málsmeðferð nýbýlaumsóknar getur þá af einhverjum ástæðum hafa lokið á einhverju
stigi, svo sem eftir útmælingu, eða jafnvel ekki hafist yfirleitt. Á hinn bóginn getur
verið að byggingarbréf hafi verið gefið út en býlið þrátt fyrir það nefnt annað en
nýbýli, t.d. hjáleiga.
Útgáfa byggingarbréfs, sem stundum er nefnt nýbýlaleyfi, tekur af vafa um
stofnun eignarlands og að landsvæði hafi frá þeim tíma öðlast stöðu jarðar að lögum.
Að öðru leyti hlýtur að þurfa að leggja mat á eignarréttarlega stöðu viðkomandi
landsvæðis áður en þar tókst byggð og hvort sú staða hafi tekið breytingum síðan. Í
því sambandi ber að líta til þeirra krafna sem Hæstiréttur hefur gert til sönnunar
eignarlands, sbr. kafla 6.1.1.
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Sbr. kafla 4.2. í viðauka.
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6.2.

Landnám

Í kafla 5.1. hér að framan er gerð grein fyrir frásögn Landnámu af landnámi í
Vopnafirði og þá fyrst og fremst horft til þess svæðis sem hér er til meðferðar. Svo
sem þar greinir nam Eyvindur vápni mestallan Vopnafjörð eða nánar tiltekið „fjörðinn
allan frá Vestradalsá ok bjó í Krossavík“. Hann gaf Sveinbirni kört „land allt milli
Vápnafjarðarár ok Vestradalsár“ og seldi Þorsteini hinum hvíta óskilgreint land.
Þorsteinn „bjó á Tóptavelli fyrir útan Síreksstaði nokkura vetr, áðr hann omsk at
Hofslöndum“. Þá nam Hróaldur bjóla land „fyrir vestran Vestradalsá, dalinn hálfan ok
Selárdal allan út til Digraness; hann bjó á Torfastöðum“. Loks nam Lýtingur
„Vápnafjarðarströnd alla ena eystri, Böðvarsdal ok Fagradal, ok bjó í Krossavík“.
Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrlausnum sínum byggt á því að skýrar frásagnir
Landnámu hafi sönnunargildi um tilvist eignarréttar en talið hæpið að af takmörkuðum lýsingum í Landnámu verði afdráttarlausar ályktanir dregnar um það hvort
í öndverðu hafi verið stofnað til eignarréttar yfir landsvæði með námi, sbr. einnig dóm
Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 497/2005 sem fjallaði um HoffellsLambatungur í Nesjum. Af þeim frásögnum Landnámu sem að framan er lýst verður
ekki ráðið hversu langt inn til landsins landnám á Vopnafjarðarsvæðinu náði og að því
leyti verða þannig engar afdráttarlausar ályktanir af þeim dregnar. Að öðru leyti vísast
til þeirrar umfjöllunar um einstök landsvæði sem hér fer á eftir.
6.3. Hámundarstaðir
6.3.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Hámundarstaða.
Íslenska ríkið hefur dregið þjóðlendukröfulínu sína frá Hágangaurð (punktur
1) beina línu í Þverfell (2). Á móti hefur gagnaðili, þinglýstur eigandi Hámundarstaða,
gert kröfu um beinan eignarrétt að því landsvæði sem hann telur að liggi innan merkja
jarðarinnar samkvæmt landamerkjabréfi hennar. Þjóðlendukrafa ríkisins tekur til
vestanverðs lands Hámundarstaða eins og gagnaðilar hafa teiknað það á
kröfulínukorti. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila
í kafla 3.2.
Að Hámundarstöðum liggur ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 hjá
óbyggðanefnd til norðurs. Til suðurs er Hvammsgerði. Að austan liggja
Hámundarstaðir að Ljósalandi og hafi. Í vestri gnæfir Ytri-Hágangur (923 m), undir
honum Hágangaheiði og Hágangaurð en þegar austar dregur lækkar landið. Frá
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bæjarstæði Hámundarstaða í Ytri-Hágang (923 m) eru rúmlega 16,5 km í beinni
loftlínu.
6.3.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er almennt byggt á því að
grundvöllurinn að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á
landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað
aukist heldur hafi eigendalaus svæði orðið fleiri með tímanum. Þetta verði helst ráðið
af lögtöku nýbýlatilskipunar konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo til
væru úrræði til að gera eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð.
Því er haldið fram að af landnámslýsingum megi ráða að land hafi ekki verið numið
til heiða og fjalla í Vopnafirði nema austast þar sem eru Böðvarsdalur og Fagridalur.
Þá er byggt á því af hálfu ríkisins að afréttir, eins og þeir hafi verið skilgreindir fyrir
gildistöku þjóðlendulaga 1998, hafi verið þjóðlendur þar sem tilteknum jörðum fylgdi
réttur til afréttarnota. Af hálfu ríkisins er því haldið fram að kröfulína þess sé eðlileg
þjóðlendulína miðað við landamerkjalýsingu jarðarinnar en hún verði ekki skilin
öðruvísi en svo að báðir endapunktar liggi í Hágangsurð.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 24 og 19(3), er því haldið fram að af
lýsingum Landnámu megi ráða að allt land í Vopnafjarðarhéraði hafi verið numið og
undirorpið beinum eignarrétti síðan. Gróðurfar, nýting og búseta bendi einnig til að
land þetta hafi allt verið numið í öndverðu enda landið forsenda búsetu og byggðar á
þessu svæði. Þá er á því byggt að land innan landamerkja jarðar sé eignarland.
Landamerkjalög 1882 hafi ekkert kveðið á um hvaða land eða hver landgæði fylgdu
jörðum eða öðrum fasteignum enda hafi ekkert verið um það deilt þar sem jarðeigandi
hafi verið talinn eiga fullkominn eignarrétt innan landamerkja jarðar sinnar.
Venjuréttur og hefðarsjónarmið leiði einnig til þess að allt land innan landamerkja
jarða teljist eignarland.
Þá telja eigendur Hámundarstaða sig hafa réttmætar væntingar til eignarhalds
innan merkja jarðarinnar vegna fyrri lögskipta við ríkisvaldið. Landamerkjum
jarðarinnar og aðliggjandi jarða hafi verið þinglýst athugasemdalaust og viðurkennd
af öllum, þ.m.t. hinu opinbera, um áratugaskeið. Hafi þau aldrei verið vefengd af
ríkisvaldinu. Þá hafi skattar og önnur lögboðin gjöld alltaf verið greidd af öllu
landinu. Um áraraðir hafi öll landgæði verið nýtt af eigendum og enginn hafi getað
nýtt jörðina án samþykkis þeirra. Venjur varðandi fjallskil geti ekki ráðið úrslitum
þegar tekin sé afstaða til þess hvort jörðin sé öll beinum eignarrétti háð. Þá er því
haldið fram að í ljósi þeirra gjörninga sem liggi fyrir um ráðstöfun landsins hafi
eigendur Hámundarstaða nægar heimildir fyrir eignartilkalli sínu. Það sé því ríkisins
að hrekja þá staðhæfingu að landsvæðið sé fullkomin eign þeirra. Vísað er til fyrri
úrskurða óbyggðanefndar um að landsvæði sem talið hafi verið jörð eða hluti jarðar
samkvæmt elstu heimildum sé háð beinum eignarrétti, fari landamerkjalýsingi ekki í
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bága við þær eldri heimildir. Byggt er á úrlausnum Mannréttindadómstóls Evrópu um
réttmætar væntingar. Þessar væntingar styðjist meðal annars við framkomu ríkisins
gagnvart þeim með athöfnum og athafnaleysi. Loks er vísað til þess að skilyrði hefðar
séu fyrir hendi.
6.3.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Hámundarstaða er rakin í kafla
5.2. Þar kemur fram að Hámundarstaða er getið í heimildum allt frá miðri 15. öld. Af
heimildum verður ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða.478 Lýsingar
Landnámabókar benda til þess að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar sé a.m.k.
að einhverju leyti innan upphaflegs landnáms, sbr. kafla 6.2.
Kemur þá til skoðunar hvað ráðið verður af heimildum um merki
Hámundarstaða. Fyrirliggjandi er landamerkjabréf jarðarinnar, dags. 10. júlí 1885 og
þingl. 14. júlí 1885, auk merkjalýsinga í skoðunargjörð frá 1657, byggingarbréfum
1663 og 1669, vitnisburði 1669 og lögfestu frá 1845. Jafnframt verður litið til gagna
um merki þeirra landsvæða sem liggja að Hámundarstöðum. Athugun þessi tekur til
norðurmerkja og norðanverðra vesturmerkja, inn til landsins og innan kröfusvæðis
íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Hámundarstaða verður
fjallað um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Norðurmörkum Hámundarstaða er þannig lýst í landamerkjabréfinu 1885 að
þau liggi um „há-Skálafell, þaðan í Gæsagilsá og þaðan í Hágangsröð“. Úr
Hágangsröð er svo farið „um vötn“ í stein tvíklofinn á Miðöxl og þaðan í Efsta-mel.
Eignarlandskrafa eiganda Hámundarstaða miðar merki í þessu sambandi við YtriHágang en þjóðlendukrafa íslenska ríkisins við Hágangsurð.
Bréf Hámundarstaða er áritað vegna jarðarinnar Bakka (Nýjabæjar) í
Skeggjastaðahreppi en ekki vegna jarðanna Skeggjastaða, Þorvaldsstaða og
Gunnarsstaða sem austar liggja. Um landamerki þessara jarða er fjallað í máli nr.
4/2005 hjá óbyggðanefnd. Þar er komist að þeirri niðurstöðu að eignarland
Skeggjastaða, Þorvaldsstaða og Gunnarsstaða nái ekki suður að kröfusvæði eigenda
Hámundarstaða og úrskurðuð þjóðlenda í afréttareign á tilteknu svæði.
Jörðin Hvammsgerði var áður hjáleiga frá Hámundarstöðum, sbr. kafla 6.4.
Samkvæmt landamerkjabréfi Hvammsgerðis, dags. 7. júní 1884 og þingl. 11. júní
1886, eru merki jarðarinnar til norðvesturs, gagnvart Hámundarstöðum, og
landsvæðum sem fjallað er um í áðurnefndu máli nr. 4/2005 svofelld: ,,... að utan og
norðan milli Hvammsgerðis og Hámundarstaða, er Borgarlækur og úr honum í vörðu
á svokölluðum Efsta mel“ en þaðan beina stefnu í stóran stein tvíklofinn á Miðöxl og
þaðan aftur beina línu í Ytri-Hágangsröð. Bréf Hvammsgerðis er þannig í samræmi
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við bréf Hámundarstaða og er jafnframt áritað vegna þeirrar jarðar. Tekið er fram að
miðað sé við ,,Ytri“-Hágangsröð.
Hér skal þess getið að u.þ.b. 8 km suður af Ytri-Hágangi (923 m) er SyðriHágangur (952 m) og þar á milli Þverfell (650 m). Fjallaröð þessi myndar skýr
landfræðileg mörk og vatnaskil vestur af Selárdal og heiðarlöndum ofan hans.
Í eldri heimildum um merki Hámundarstaða, þá norðan Hvammsár og þannig
að meðtöldu Hvammsgerði, er ýmist miðað við vatnaskil eða örnefni sem liggja í
námunda við vatnaskil. Þannig er merkjum lýst svo í skoðunargjörð sem fram fór á
árinu 1657: „Landamerke Jardarennar mille Hvamms á hid fremra, enn fuglabiarga á
hid ytra upp ad axlarhædunum Sídan Siónhendijng upp effter upp umm þvera Sveina
(þad eru Wordur hladnar), er þar halldenn fiórdungur af Sandwíkur heide, og so upp
sem Wötnum hallar“. Í byggingarbréfi frá árinu 1669 voru takmörk jarðarinnar ,,i
midlum Hvamz ár og fuglabjarga ár uppa Hafiall sem Wötn deila“. Í lögfestu fyrir
Hámundarstaði sem útbúin var 1845 eru merki þessi: ,,Ad utan verdu úr
Fuglabiargarárósi í Stóra lækiartánga beint þadann á Brúnina fyrir framann fremsta
Sellæk, þadann beinst i Grénishöfda, þadan beint vestr Höfda og sunnan vid Ytra
Hágáng i Hvamsá.“ Aðrar eldri heimildir, byggingarbréf 1663 og vitnisburður 1669,
eru ógleggri að þessu leyti.
Óbyggðanefnd telur að eldri heimildir um Hámundarstaði, sbr. einnig
landamerkjabréf Hvammsgerðis, styðji þá skýringu á landamerkjabréfi jarðarinnar að
merki hennar til norðvesturs miðist við Ytri-Hágang.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
jörðina Hámundarstaði. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum hennar sé
þar rétt lýst. Landamerkjabréf Hámundarstaða var undirritað af eigendum jarðarinnar,
þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt síðan um merki jarðarinnar án þess að
séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna.
Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt
var talið gilda. Jafnframt er ljóst að eigendur Hámundarstaða hafa um langa hríð haft
réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa almennt fyrir jarðir við mat á
sönnun um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Ekki eru heimildir um annað en jörðin Hámundarstaðir hafi verið byggð og
nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem
tilgreind eru 1885, svo sem þeim er nánar lýst hér framar, hafa eigendur jarðarinnar
farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og
gildir um eignarland almennt. Hálendari hluti jarðarinnar hefur þar ekki verið
undanskilinn enda þótt nýting þar hafi verið takmörkuð. Ekki verður annað séð en
þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða athugasemda. Engar heimildir eru um að
land innan marka jarðarinnar hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða
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staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki talin hafa þar úrslitaáhrif í því
sambandi. Þar ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi
gróðurþekja í Vopnafirði, sem og á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og
grósku en nú er, sbr. skjal nr. 36. Þá verður fyrirkomulag smölunar ekki talið hafa
eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á það af hálfu íslenska
ríkisins að land innan tilgreindra landamerkja Hámundarstaða sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 479
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Hámundarstaða, svo sem því er
að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga
nr. 58/1998.
6.4. Hvammsgerði
6.4.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Hvammsgerðis.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá Hágangnaurð (punktur 1) beina
línu í Þverfell (2). Á móti hefur gagnaðili, þinglýstur eigandi Hvammsgerðis, lýst
kröfu um beinan eignarrétt að því landsvæði sem hann telur að liggi innan merkja
jarðarinnar samkvæmt landamerkjabréfi hennar. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst
í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.3.
Að Hvammsgerði liggja Hámundarstaðir til norðurs en Hróaldsstaðir til
suðurs. Að norðvestan er ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd. Jörðin
liggur yst í Selárdal, vestan Selár, en ágreiningssvæði aðila er í suður- og
austurhlíðum Ytri-Hágangs (923 m). Frá bæjarstæði Hvammsgerðis í Ytri-Hágang
(923 m) eru rúmlega 14,7 km í beinni loftlínu.
6.4.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er byggt á því að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði orðið fleiri með tímanum. Þetta verði helst ráðið af lögtöku nýbýlatilskipunar
konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo til væru úrræði til að gera
eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Því er haldið fram að af
landnámslýsingum megi ráða að land hafi ekki verið numið til heiða og fjalla í
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Vopnafirði nema austast þar sem eru Böðvarsdalur og Fagridalur. Þá er byggt á því af
hálfu ríkisins að afréttir, eins og þeir hafi verið skilgreindir fyrir gildistöku
þjóðlendulaga 1998, hafi verið þjóðlendur þar sem tilteknum jörðum fylgdi réttur til
afréttarnota. Af hálfu ríkisins er því haldið fram að kröfulína þess sé eðlileg
þjóðlendulína miðað við landamerkjalýsingu jarðarinnar auk lýsingar Hámundarstaða
og Hróaldsstaða. Lýsing merkja milli Hámundarstaða og Hvammsgerðis við YtriHágang að ofan verði vart skilin öðruvísi en orðalagið segi til um, átt sé við urðina við
fjallið en ekki topp þess. Sama gildi um merkjalýsingu milli Hvammsgerðis og
Hróaldsstaða sem segi merkin beina línu í ytri Hágangsurð.
Af hálfu gagnaðila er því haldið fram að af lýsingum Landnámu megi ráða að
allt land í Vopnafjarðarhéraði hafi verið numið og undirorpið beinum eignarrétti
síðan. Gróðurfar, nýting og búseta bendi einnig til að land þetta hafi allt verið numið í
öndverðu enda landið forsenda búsetu og byggðar á þessu svæði. Í ljósi fornra
heimilda um jörðina, sem sýni að henni tilheyri land allt að vatnaskilum, sé ljóst að
landamerkjabréf Hvammsgerðis sé í góðu samræmi við eldri heimildir. Þá er á því
byggt að land innan landamerkja jarðar sé eignarland. Landamerkjalög 1882 hafi
ekkert kveðið á um hvaða land eða hver landgæði fylgdu jörðum eða öðrum
fasteignum enda hafi ekkert verið um það deilt þar sem jarðeigandi hafi verið talinn
eiga fullkominn eignarrétt innan landamerkja jarðar sinnar. Venjuréttur og
hefðarsjónarmið leiði einnig til þess að allt land innan landamerkja jarða teljist
eignarland.
Þá telur eigandi Hvammsgerðis sig hafa réttmætar væntingar til eignarhalds
innan merkja jarðarinnar vegna fyrri lögskipta við ríkisvaldið. Landamerkjum
jarðarinnar og aðliggjandi jarða hafi verið þinglýst athugasemdalaust og landamerkin
verið viðurkennd af öllum, þ.m.t. hinu opinbera, um áratugaskeið. Hafi þau aldrei
verið vefengd af ríkisvaldinu. Þá hafi skattar og önnur lögboðin gjöld alltaf verið
greidd af öllu landinu. Um áraraðir hafi öll landgæði verið nýtt af eigendum og enginn
getað nýtt jörðina án samþykkis þeirra. Venjur varðandi fjallskil geti ekki ráðið
úrslitum þegar tekin er afstaða til þess hvort jörðin sé öll beinum eignarrétti háð. Þá er
því haldið fram að í ljósi þeirra gjörninga sem liggi fyrir um ráðstöfun landsins hafi
eigendur Hvammsgerðis nægar heimildir fyrir eignartilkalli sínu. Það sé því ríkisins
að hrekja þá staðhæfingu að landsvæðið sé fullkomin eign þeirra. Vísað er til fyrri
úrskurða óbyggðanefndar um að landsvæði sem talið hafi verið jörð eða hluti jarðar
samkvæmt elstu heimildum sé háð beinum eignarrétti, fari landamerkjalýsingi ekki í
bága við þær eldri heimildir. Byggt er á úrlausnum Mannréttindadómstóls Evrópu um
réttmætar væntingar. Þessar væntingar styðjist meðal annars við framkomu ríkisins
gagnvart þeim með athöfnum og athafnaleysi. Loks er vísað til þess að skilyrði hefðar
séu fyrir hendi.
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6.4.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar að Hvammsgerði er rakin í
kafla 5.3. Þar kemur fram að þess er getið fyrst í byggingarbréfum fyrir
Hámundarstaði frá árunum 1663 og 1669. Af heimildum verður ráðið að
Hvammsgerði var áður hluti jarðarinnar Hámundarstaða, sbr. kafla 6.3. 480 Lýsingar
Landnámabókar benda til þess að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar sé a.m.k.
að einhverju leyti innan upphaflegs landnáms, sbr. kafla 6.2.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Hvammsgerðis er lýst í
landamerkjabréfi frá 7. júní 1884 og þingl. 11. júní 1886. Hvammsgerði sýnist hafa
rúmast innan merkjalýsinga fyrir Hámundarstaði áður en landamerkjabréf voru gerð
fyrir jarðirnar á árunum 1884 og 1885. Ber þar að nefna merkjalýsingar í
skoðunargjörð frá 1657, byggingarbréfum 1663 og 1669, vitnisburði 1669 og lögfestu
frá 1845. Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að
Hvammsgerði. Athugun þessi tekur til norðvesturmerkja jarðarinnar, inn til landsins
og innan kröfusvæðis íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki
Hvammsgerðis verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Samkvæmt landamerkjabréfi Hvammsgerðis eru merki jarðarinnar til
norðvesturs og vesturs, gagnvart Hámundarstöðum og landsvæðum sem fjallað er um
í máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd, svofelld: ,,að utan og norðan milli Hvammsgerðis
og Hámundarstaða, er Borgarlækur og úr honum í vörðu á svokölluðum Efsta mel...“
og þaðan beina stefnu í stóran stein tvíklofinn á Miðöxl og þaðan aftur beina línu í
Ytri Hágangsröð. Bréfið er áritað vegna Hámundarstaða og í samræmi við lýsingu í
bréfi þeirrar jarðar, sbr. kafla 6.3. Landamerkjabréf Hvammsgerðis er hins vegar ekki
áritað vegna Gunnarsstaða og Miðfjarðar né heldur bréf þeirra vegna Hvammsgerðis.
Í áðurnefndu máli, nr. 4/2005, er komist að þeirri niðurstöðu að eignarland
Gunnarsstaða og Miðfjarðar nái ekki suður að kröfusvæði eiganda Hvammsgerðis og
úrskurðuð þjóðlenda í afréttareign á tilteknu svæði.
Samkvæmt landamerkjabréfi Hvammsgerðis eru merki til suðvesturs, gagnvart
Hróaldsstöðum, með Hvammsá vestur í Hvammsárvatn. Landamerkjabréf
Hróaldsstaða, þingl. 24. júní 1884, lýsir þessum merkjum eins. Fyrr í bréfinu segir að
merkin liggi frá Upsarenda og eftir sömu línu norður heiðina þar sem vötnum fer að
halla norður af. Eldri heimildir um merki Hróaldsstaða miða einnig við Hvammsá
„upp í ups“, í „efstu ups“ eða „upp á háfjall sem vötn deila“, sbr. kafla 6.5.
Hvammsgerði var áður innan merkja Hámundarstaða og í eldri heimildum um
suður- og norðvesturmerki Hámundarstaða er miðað við Hvammsá og vatnaskil eða
örnefni sem liggja í námunda við vatnaskil. Þannig er merkjum lýst svo í
skoðunargjörð sem fram fór á árinu 1657: „Landamerke Jardarennar mille Hvamms á
hid fremra, enn fuglabiarga á hid ytra upp ad axlarhædunum Sídan Siónhendijng upp
480
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effter upp umm þvera Sveina (þad eru Wordur hladnar), er þar halldenn fiórdungur af
Sandwíkur heide, og so upp sem Wötnum hallar“.
Í byggingarbréfi frá árinu 1669 voru takmörk jarðarinnar ,,i midlum Hvamz ár
og fuglabjarga ár uppa Hafiall sem Wötn deila.“ Í lögfestu fyrir Hámundarstaði sem
útbúin var 1845 eru merki þessi: ,,Ad utan verdu úr Fuglabiargarárósi í Stóra
lækiartánga beint þadann á Brúnina fyrir framann fremsta Sellæk, þadann beinst i
Grénishöfda, þadan beint vestr Höfda og sunnan vid Ytra Hágáng i Hvamsá.“ Aðrar
eldri heimildir, byggingarbréf 1663 og vitnisburður 1669, eru ógleggri að þessu leyti.
Hér skal þess getið að u.þ.b. 8 km suður af Ytri-Hágangi (923 m) er SyðriHágangur (952 m) og þar á milli er Þverfell (650 m). Fjallaröð þessi myndar skýr
landfræðileg mörk og vatnaskil vestur af Selárdal og heiðarlöndum ofan hans.
Óbyggðanefnd telur að eldri heimildir um Hámundarstaði styðji þá skýringu á
landamerkjabréfum Hámundarstaða og Hvammsgerðis að merki þeirra til norðvesturs
miðist við Ytri-Hágang. Sömu heimildir styðja einnig þá skýringu á bréfi
Hvammsgerðis að miða við vatnaskil frá Ytri-Hágangi og suður yfir Þverfellsdal. Á
þeim slóðum eru nokkur vötn og þaðan rennur Hvammsá í mörgum kvíslum.
Vatnaskilin skera það landsvæði sem ágreiningur málsaðila tekur til. Um þýðingu
þess við mat á eignaréttarlegri stöðu landsins verður fjallað hér síðar.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
jörðina Hvammsgerði. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum hennar sé
þar rétt lýst, svo langt sem sú lýsing nær. Bréfið var undirritað af eiganda jarðarinnar,
þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt síðan um merki jarðarinnar án þess að
séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna.
Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt
var talið gilda. Jafnframt er ljóst að eigendur Hvammsgerðis hafa um langa hríð haft
réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða þess landsvæðis sem hér til
umfjöllunar og samkvæmt framangreindu er að hluta innan merkja jarðarinnar
Hvammsgerðis en að hluta utan þeirra. Um þýðingu landamerkjabréfa almennt fyrir
jarðir við mat á sönnun um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla
6.1.1.
Ekki eru heimildir um annað en jörðin Hvammsgerði, eins og hún er afmörkuð
hér að framan, hafi verið byggð og nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum
tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind eru 1884, svo sem þeim er nánar lýst hér
framar, hafa eigendur jarðarinnar farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir
með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt. Hálendari hluti
jarðarinnar hefur ekki verið þar undanskilinn, enda þótt nýting þar hafi verið
takmörkuð. Ekki verður annað séð en innan þessara marka hafi eignarhald verið án
ágreinings eða athugasemda. Þannig eru engar heimildir um að land innan marka
jarðarinnar hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða
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nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þar ber þess að geta að
talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi gróðurþekja í Vopnafirði, sem og á
Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og grósku en nú er, sbr. skjal nr. 36. Þá
verður fyrirkomulag smölunar ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á það af hálfu íslenska
ríkisins að land innan tilgreindra landamerkja jarðarinnar Hvammsgerðis sé
þjóðlenda. Á hinn bóginn hefur ekki verið sýnt fram á það af hálfu gagnaðila að merki
jarðarinnar nái svo langt til norðvesturs sem gerð er krafa til. Ræðst því afmörkun að
því leyti af vatnaskilum, líkt og að framan er rakið. Ekki hefur verið sýnt fram á að
utan merkja jarðarinnar Hvammsgerðis en innan kröfusvæðis eiganda hennar í máli
þessu sé eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum hætti. Eins og
notkun landsins hefur verið háttað hefur ekki heldur verið sýnt fram á að eignarhefð
hafi verið unnin á því. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu
að vestan umræddrar vatnaskilalínu sé þjóðlenda en austan hennar eignarland, án þess
þó að tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 481
Kemur þá til skoðunar hvort stofnast hafi til óbeinna eignarréttinda innan þess
lands sem gerð er krafa til af hálfu gagnaðila en fellur utan landamerkja jarðarinnar
Hvammsgerðis samkvæmt framangreindri afmörkun, þ.e. landsvæði sem nær frá
vatnaskilum og vestur að kröfulínu gagnaðila. Fyrir liggur að landsvæði þetta hefur
verið nýtt af eigendum Hvammsgerðis til beitar og annarra venjubundinna afréttarnota
og aðrir hafa ekki sett fram kröfur til þess. Verður því fallist á að landið sé í
afréttareign Hvammsgerðis.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að umrætt landsvæði utan landamerkja
jarðarinnar Hvammsgerðis, suðvestur undir Ytri-Hágangi, svo sem það er afmarkað
hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr.
58/1998:
Frá vatnaskilum á Ytri-Hágangi, á sveitarfélagamörkum og jafnframt í
nyrðri kröfulínu vegna Hvammsgerðis, er vatnaskilum fylgt suður þar
til kemur að skurðpunkti við syðri kröfulínu vegna Hvammsgerðis (sem
jafnframt er nyrðri kröfulína Hróaldsstaða II) í máli þessu. Þeirri
kröfulínu er síðan fylgt til norðvesturs að skurðpunkti við línu sem
dregin er úr vörðu sem stendur á hól við Kistufellslæk í Hölknárdrög
við nyrsta Hágangshorn. Hinni síðastnefndu línu er síðan fylgt til
norðurs, að kröfulínu vegna Hvammsgerðis á sveitarfélagamörkum.
Loks er sveitarfélagamörkum fylgt til austurs í hinn fyrstnefnda punkt á
vatnaskilum.
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Sama landsvæði er í afréttareign Hvammsgerðis, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7.
gr. sömu laga.
6.5. Hróaldsstaðir
6.5.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Hróaldsstaða, sem nú skiptast í Hróaldsstaði I og II.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá Hágangnaurð (punktur 1) og
beina línu í Þverfell (2) og síðan í punkt þar sem ytri Almenningsá rennur úr
Almenningsvötnum (3). Á móti hafa gagnaðilar, þinglýstir eigendur Hróaldsstaða,
gert kröfu um beinan eignarrétt að því landsvæði sem þeir telja að liggi innan merkja
jarðarinnar samkvæmt landamerkjabréfi hennar. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst
í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.4.
Að Hróaldsstöðum liggja Hvammsgerði til norðurs og Áslaugarstaðir til
suðurs. Að vestan er ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd.
Hróaldsstaðir eru í Selárdal, vestan Selár, en ágreiningssvæði aðila liggur í um 480 m
hæð yfir sjávarmáli og tekur til Þverfellsdals auk Þverfells (650 m).
6.5.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1 (6), er byggt á því að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði orðið fleiri með tímanum. Þetta verði helst ráðið af lögtöku nýbýlatilskipunar
konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo til væru úrræði til að gera
eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Því er haldið fram að af
landnámslýsingum megi ráða að land hafi ekki verið numið til heiða og fjalla í
Vopnafirði nema austast þar sem eru Böðvarsdalur og Fagridalur. Þá er byggt á því af
hálfu ríkisins að afréttir, eins og þeir hafi verið skilgreindir fyrir gildistöku
þjóðlendulaga 1998, hafi verið þjóðlendur þar sem tilteknum jörðum fylgdi réttur til
afréttarnota. Af hálfu ríkisins er því haldið fram að kröfulína þess sé eðlileg
þjóðlendulína miðað við landamerkjalýsingu jarðarinnar auk lýsingar Hámundarstaða
og Hvammsgerðis. T.d. verði lýsing merkja milli Hróaldsstaða og Hvammsgerðis,
sem segi merkin liggja eftir beinni línu í ytri Hágangsurð, vart skilin öðruvísi en
orðalagið segi til um. Átt sé við urðina við fjallið en ekki topp þess.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 12, 12 (5) og 5 (4), er því haldið fram að allt
land jarða og afrétta í Vopnafjarðarhreppi hafi frá landnámi verið undirorpið beinum
eignarrétti. Gróðurfar, nýting og búseta bendi einnig til að land þetta hafi allt verið
numið í öndverðu enda landið forsenda búsetu og byggðar á þessu svæði.
Athugasemdalausri landamerkjalýsingu jarðar verði ekki hnekkt nema óyggjandi
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sönnunargögn liggi því til grundvallar. Sönnunarbyrði um inntak eignarréttar á landi
jarðarinnar hvíli þannig á íslenska ríkinu. Norðurmerkjum jarðarinnar sé lýst í heimild
frá 1657 og falli sú lýsing alveg saman við landamerkjalýsingu í framlögðu
landamerkjabréfi. Þetta styrki enn frekar sönnunargildi landamerkjabréfsins svo ekki
sé unnt að efast um fullkominn eignarrétt innan lýstra merkja. Þá telja gagnaðilar að í
kröfum ríkisins felist ásælni til beinna eignarréttinda þeirra án þess að skilyrði 72. gr.
stjórnarskrárinnar séu uppfyllt og beri þegar af þeirri ástæðu að hafna kröfu ríkisins.
Gagnaðilar hafi í gegnum tíðina haft réttmætar ástæður til að ætla að land innan
landamerkja jarðarinnar væri undirorpið fullkomnum eignarrétti þeirra. Til vara
byggja gagnaðilar á því að þeir hafi hefðað landið enda hafi þeir byggt það og nýtt
langt umfram tilskilinn hefðartíma.
6.5.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar að Hróaldsstöðum er rakin í
kafla 5.4. Þar kemur fram að þeirra er getið í heimildum allt frá árinu 1542. Af
heimildum verður ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða.482 Lýsingar
Landnámabókar benda til þess að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar sé a.m.k.
að einhverju leyti innan upphaflegs landnáms, sbr. kafla 6.2.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Hróaldsstaða er lýst í
landamerkjabréfi, ódags. en þingl. 24. júní 1884. Einnig eru fyrir hendi eldri
merkjalýsingar, nánar tiltekið frá sölu jarðarinnar frá 1542, í jarðakaupsamningi frá
1651 og lögfestu sem lesin var upp að Hofskirkju árið 1669. Jafnframt verður litið til
gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að Hróaldsstöðum. Athugun þessi tekur
til norðvestur- og vesturmerkja jarðarinnar, inn til landsins innan kröfusvæðis íslenska
ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Hróaldsstaða verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Samkvæmt landamerkjabréfi Hróaldsstaða eru merki jarðarinnar til norðurs,
gagnvart Hvammsgerði, miðuð við „Hvammsá, alla leið neðan frá Selá og norður í
Hvammsárvatn“. Hróaldsstaðir eiga síðan merki gagnvart Áslaugarstöðum að
sunnanverðu. Þau eru miðuð við „Skarðsá upp í svonefndan Skarðsárkrók, þaðan
beint í stóru vörðu, sem er hér um bil mitt á milli Króksins og Upsanna, og frá nefndri
vörðu beina stefnu í Upsarenda og svo eptir sömu línu norður heiðina þar sem vötnum
fer að halla norður af“. Þær eldri heimildir um merki Hróaldsstaða sem að framan var
getið miða einnig við Skarðsá, Hvammsá og „upp í ups“, í „efstu ups“ eða „upp á
háfjall sem vötn deila“.
Landamerkjabréf Hvammsgerðis, dags 7. júní 1884 og þingl. 11. júní 1886, og
Áslaugarstaða, ódags. en þingl. 24. júní 1884, eru í samræmi við bréf Hróaldsstaða.
Þau eru bæði árituð vegna þeirrar jarðar en bréf hennar einungis vegna Áslaugarstaða
482
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Í kafla 6.4. hér að framan er komist að þeirri niðurstöðu að eldri heimildir um
Hámundarstaði, sem einnig taka til Hvammsgerðis, styðji þá skýringu á
landamerkjabréfi Hvammsgerðis að þar sé miðað við vatnaskil frá Ytri-Hágangi og
suður yfir Þverfellsdal. Sams konar niðurstaða í umfjöllun um Áslaugarstaði, sbr.
kafla 6.6, styðst jafnframt við eldri heimild um þá jörð.
Hér skal þess getið að u.þ.b. 8 km suður af Ytri-Hágangi (923 m) er SyðriHágangur (952 m) og þar á milli er Þverfell (650 m). Fjallaröð þessi myndar skýr
landfræðileg mörk og vatnaskil vestur af Selárdal og heiðarlöndum ofan hans. Í
Þverfellsdal, á milli Þverfells og Ytra-Hágangs, eru nokkur vötn og þaðan rennur
Hvammsá í mörgum kvíslum. Á kortum Landmælinga Íslands eru Ufsir merktar í
heiðarbrúninni upp af Selárdal en Hágangsurð norðar og nær Ytri-Hágangi. Ufs, eða
ups, hefur ekki einhlíta merkingu í íslensku máli og mun þannig almennt bæði geta
vísað til fjallseggjar og láréttra bergstalla.
Óbyggðanefnd telur að eldri heimildir um Hróaldsstaði styðji þá skýringu á
landamerkjabréfi jarðarinnar að norðvesturmerki miðist við vatnaskil, þ.e.a.s. liggi úr
Ytri-Hágangi yfir Þverfellsdal, Þverfell og upp í hlíðar Syðri-Hágangs. Vatnaskilin
skera það landsvæði sem ágreiningur málsaðila tekur til. Um þýðingu þessa við mat á
eignaréttarlegri stöðu landsins verður fjallað hér síðar.
Í áðurnefndu máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd er komist að þeirri niðurstöðu
að eignarland jarðarinnar Miðfjarðar nái ekki suður að kröfusvæði eiganda
Hróaldsstaða og úrskurðuð þjóðlenda í afréttareign á tilteknu svæði.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
jörðina Hróaldsstaði. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum hennar sé
þar rétt lýst. Bréfið var undirritað af fyrirsvarsmanni Hróaldsstaða, þinglesið, fært í
landamerkjabók og á því byggt án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir
yfirvalda eða ágreiningur við nágranna sem þýðingu hafi hér. Þetta bendir allt til þess
að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Jafnframt
er ljóst að eigendur Hróaldsstaða hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að
vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða þess landsvæðis sem hér er
til umfjöllunar og er samkvæmt framangreindu innan merkja jarðarinnar Hróaldsstaða
austan vatnaskila en utan þeirra vestan vatnaskila. Um þýðingu landamerkjabréfa
almennt fyrir jarðir við mat á sönnun um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið
er í kafla 6.1.1.
Ekki eru heimildir um annað en jörðin Hróaldsstaðir, eins og hún er afmörkuð
hér að framan, hafi verið byggð og nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum
tíma. Innan þessara marka hafa eigendur jarðarinnar farið með umráð og hagnýtingu
og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt.
Hálendari hluti jarðarinnar hefur ekki verið þar undanskilinn enda þótt nýting þar hafi
verið takmörkuð. Ekki verður annað séð en innan þessara marka hafi eignarhald verið
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án ágreinings eða athugasemda. Þannig eru engar heimildir um að land innan marka
jarðarinnar hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða
nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þar ber þess að geta að
talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi gróðurþekja í Vopnafirði, sem og á
Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og grósku en nú er, sbr. skjal nr. 36. Þá
verður fyrirkomulag smölunar ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á það af hálfu íslenska
ríkisins að land innan tilgreindra landamerkja jarðarinnar Hróaldsstaða sé þjóðlenda.
Á hinn bóginn hefur ekki verið sýnt fram á það af hálfu gagnaðila að merki
jarðarinnar nái svo langt til norðvesturs sem gerð er krafa til. Ræðst því afmörkun að
því leyti af vatnaskilum, líkt og að framan er rakið. Ekki hefur verið sýnt fram á að
utan merkja jarðarinnar Hróaldsstaða, en innan kröfusvæðis eiganda hennar í máli
þessu, sé eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum hætti. Eins og
notkun landsins hefur verið háttað hefur ekki heldur verið sýnt fram á að eignarhefð
hafi verið unnin á því. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu
að vestan umræddrar vatnaskilalínu sé þjóðlenda en austan hennar eignarland, án þess
þó að tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 483
Kemur þá til skoðunar hvort stofnast hafi til óbeinna eignarréttinda innan þess
lands sem gerð er krafa til af hálfu gagnaðila en fellur utan landamerkja jarðarinnar
Hróaldsstaða samkvæmt framangreindri afmörkun, þ.e. landsvæði sem nær frá
vatnaskilum og vestur að kröfulínu gagnaðila. Fyrir liggur að landsvæði þetta hefur
verið nýtt af eigendum Hróaldsstaða til beitar og annarra venjubundinna afréttarnota
og aðrir hafa ekki sett fram kröfur til þess. Verður því fallist á að landið sé í
afréttareign Hróaldsstaða.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að umrætt landsvæði utan landamerkja
jarðarinnar Hróaldsstaða, þ. á m. í Þverfellsdal, svo sem það er afmarkað hér á eftir,
teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Farið er úr punkti sem er þar sem nyrðri kröfulína vegna Hróaldsstaða
II (sem jafnframt er syðri kröfulína vegna Hvammsgerðis) mætir línu
sem dregin er úr vörðu sem stendur á hól við Kistufellslæk í
Hölknárdrög við nyrsta Hágangshorn, og með þeirri línu til suðurs í
punkt sem er þar sem syðri kröfulína Hróaldsstaða I (sem jafnframt er
nyrðri kröfulína Áslaugarstaða) mætir sömu línu. Þaðan er kröfulínu
Hróaldsstaða I (og Áslaugarstaða) fylgt að vatnaskilum. Síðan er
vatnaskilum fylgt norður að framangreindri nyrðri kröfulínu
Hróaldsstaða II (og Hvammsgerðis) og henni fylgt til vesturs í þann
punkt sem hér að framan var fyrst nefndur.
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Sama landsvæði er í afréttareign Hróaldsstaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr.
sömu laga.
6.6. Áslaugarstaðir
6.6.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Áslaugarstaða.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá Þverfelli (punktur 2) og í punkt
þar sem ytri Almenningsá rennur úr Almenningsvötnum (3). Á móti hafa gagnaðilar,
þinglýstir eigendur Áslaugarstaða, gert kröfu um beinan eignarrétt að því landsvæði
sem þeir telja að liggi innan merkja jarðarinnar samkvæmt landamerkjabréfi hennar.
Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.5.
Að Áslaugarstöðum liggja Hróaldsstaðir til norðurs og Leifsstaðir til suðurs.
Að vestan er ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd. Jörðin liggur í
Selárdal, vestan Selár, en ágreiningssvæði aðila er á og við Syðri-Hágang. Frá
bæjarstæði Áslaugarstaða í 761 m hæðarpunkt í Syðri-Hágangi eru um 9,7 km í beinni
loftlínu.
6.6.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er byggt á því að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði orðið fleiri með tímanum. Þetta verði helst ráðið af lögtöku nýbýlatilskipunar
konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo að til væru úrræði til að gera
eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Því er haldið fram að af
landnámslýsingum megi ráða að land hafi ekki verið numið til heiða og fjalla í
Vopnafirði, nema austast þar sem eru Böðvarsdalur og Fagridalur. Þá er byggt á því af
hálfu ríkisins að afréttir, eins og þeir hafi verið skilgreindir fyrir gildistöku
þjóðlendulaga 1998, hafi verið þjóðlendur þar sem tilteknum jörðum fylgdi réttur til
afréttarnota. Sá punktur á kröfulínu ríkisins þar sem ytri Almenningsá renni úr
Almenningsárvötnum sé tekinn að álitum úr útmælingargerð fyrir Þorvaldsstaði sem
nýbýlis frá 1829. Af hálfu ríkisins er því haldið fram að þessi punktur á kröfulínu þess
sé eðlilegur punktur á þjóðlendulínu þar sem land hafi við útmælinguna verið mælt út
beint upp á Upsir eða melbrún þangað sem grasvegur hætti. Lítill grasvegur sé til
staðar þegar komið sé upp á brúnir.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 19(3) og 20, er því haldið fram að af
lýsingum Landnámu megi ráða að allt land í Vopnafjarðarhéraði hafi verið numið og
undirorpið beinum eignarrétti síðan. Gróðurfar, nýting og búseta bendi einnig til að
land þetta hafi allt verið numið í öndverðu enda landið forsenda búsetu og byggðar á
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þessu svæði. Þá er á því byggt að land innan landamerkja jarðar sé eignarland.
Landamerkjalög 1882 hafi ekkert kveðið á um hvaða land eða hver landgæði fylgdu
jörðum eða öðrum fasteignum enda hafi ekkert verið um það deilt þar sem jarðeigandi
hafi verið talinn eiga fullkominn eignarrétt innan landamerkja jarðar sinnar.
Venjuréttur og hefðarsjónarmið leiði einnig til þess að allt land innan landamerkja
jarða teljist eignarland.
Þá telja gagnaðilar sig hafa réttmætar væntingar til eignarhalds innan merkja
jarðarinnar vegna fyrri lögskipta við ríkisvaldið. Landamerkjum jarðarinnar og
aðliggjandi jarða hafi verið þinglýst athugasemdalaust og hafi landamerkin verið
viðurkennd af öllum, þ.m.t. hinu opinbera, um áratugaskeið. Hafi þau aldrei verið
vefengd af ríkisvaldinu. Þá hafi skattar og önnur lögboðin gjöld alltaf verið greidd af
öllu landinu. Um áraraðir hafi öll landgæði verið nýtt af eigendum og enginn hafi
getað nýtt jörðina án samþykkis þeirra. Venjur varðandi fjallskil geti ekki ráðið
úrslitum þegar tekin sé afstaða til þess hvort jörðin sé öll beinum eignarrétti háð. Í
ljósi þeirra gjörninga sem liggi fyrir um ráðstöfun landsins hafi eigendur
Áslaugarstaða nægar heimildir fyrir eignartilkalli sínu. Það sé því ríkisins að hrekja þá
staðhæfingu að landsvæðið sé fullkomin eign þeirra. Vísað er til fyrri úrskurða
óbyggðanefndar um að landsvæði sem talið hafi verið jörð eða hluti jarðar samkvæmt
elstu heimildum sé háð beinum eignarrétti, fari landamerkjalýsingi ekki í bága við þær
eldri heimildir. Byggt er á úrlausnum Mannréttindadómstóls Evrópu um réttmætar
væntingar. Þessar væntingar styðjist meðal annars við framkomu ríkisins gagnvart
þeim með athöfnum og athafnaleysi. Loks er vísað til þess að skilyrði hefðar séu fyrir
hendi.
6.6.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar að Áslaugarstöðum er rakin í
kafla 5.5. Þar kemur fram að Áslaugarstaða er getið í heimildum allt frá árinu 1596.
Af heimildum verður ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 484 Lýsingar
Landnámabókar benda til þess að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar sé a.m.k.
að einhverju leyti innan upphaflegs landnáms, sbr. kafla 6.2.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Áslaugarstaða er lýst í
landamerkjabréfi, ódags. og þingl. 24. júní 1884. Einnig eru fyrir hendi eldri heimildir
sem að meira eða minna leyti greina frá merkjum, nánar tiltekið vitnisburður frá 1596
og byggingarbréf frá 1669, auk skoðunar og útvísunargerðar vegna Almennings í
Selárdal frá 1829. Þá verður jafnframt litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem
liggja að Áslaugarstöðum. Athugun þessi tekur til norðvesturmerkja jarðarinnar, inn
til landsins og innan kröfusvæðis íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um
landamerki Áslaugarstaða verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
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Samkvæmt landamerkjabréfi Áslaugarstaða eru merki jarðarinnar að
norðanverðu, m.a. gagnvart Hróaldsstöðum, í Skarðsá upp í Skarðsárkrók, þaðan beint
í stóruvörðu og stefnu í Upsarhorn. Að norðan þar sem vötnum hallar. Þetta er í
samræmi við landamerkjabréf Hróaldsstaða, ódagsett en þingl. 24. júní 1884, og
bréfin bera gagnkvæmar áritanir um samþykki merkja. Í byggingarbréfi Áslaugarstaða
frá 1669 er jafnframt miðað við Skarðsá og upp á Háfjall sem vötn mega deila. Eldri
heimildir um merki Hróaldsstaða miða einnig við Skarðsá og „upp í ups“, í „efstu
ups“ eða „upp á háfjall sem vötn deila“, sbr. kafla 6.5.
Samkvæmt landamerkjabréfi Áslaugarstaða eru merki jarðarinnar að
sunnanverðu, gagnvart Leifsstöðum, úr Holbakka í Sandhóla og þaðan beint í læk
utan undir mel sunnan til í Sanda-Klofa og þaðan beint í vörðu á há Upsarbrún.
Landamerkjabréfið er samþykkt vegna Leifsstaða og gagnkvæmt. Í landamerkjabréfi
Leifsstaða, frá 31. júlí 1922 og þingl. 15. júní 1923, er svohljóðandi lýsing: ,,Að
norðan fremri Hágangur, að utan úr Hágang í Þverfells horn fremra, þaðan bein lína í
vörðu á Upsarbrún, þaðan bein lína í vesturhorn á Hnaus, þaðan í Sauðhóla, þaðan í
Holbakka við Selá.“ Heimildir um merki Áslaugarstaða og Leifsstaða virðast þannig
að einhverju leyti skarast hið efra en afmörkun í kröfugerð eigenda Leifsstaða í máli
þessu virðist fremur miða við landamerkjabréf Áslaugarstaða að þessu leyti. Þá
virðast merki jarðanna hafa tekið breytingum hið neðra. Framangreint kann að skýrast
af því að land þessara jarða virðast á tíma hafa runnið saman að meira eða minna
leyti, sbr. merkjalýsingu í skoðunar- og útvísunargjörð vegna Almennings í Selárdal
frá 1829. Þar var lýst merkjum gagnvart Áslaugarstöðum og þannig gert ráð fyrir
landi Leifsstaði innan þess og ótilgreint.
Hér skal þess getið að u.þ.b. 8 km suður af Ytri-Hágangi (923 m) er SyðriHágangur (952 m) og þar á milli er Þverfell (650 m). Fjallaröð þessi myndar skýr
landfræðileg mörk og vatnaskil vestur af Selárdal og heiðarlöndum ofan hans. Á
kortum Landmælinga Íslands eru Ufsir merktar í heiðarbrúninni upp af Selárdal en
Hágangsurð norðar og nær Ytri-Hágangi. Ufs, eða ups, hefur ekki einhlíta merkingu í
íslensku máli og mun þannig almennt bæði geta vísað til fjallseggjar og láréttra
bergstalla.
Óbyggðanefnd telur að eldri heimild um Áslaugarstaði, sbr. einnig heimildir
um merki aðliggjandi jarða, styðji þá skýringu á landamerkjabréfi jarðarinnar að
norðvesturmerki miðist við vatnaskil, þ.e.a.s. liggi úr Þverfelli og yfir Syðri-Hágang.
Vatnaskilin skera það landsvæði sem ágreiningur málsaðila tekur til. Um þýðingu
þessa við mat á eignaréttarlegri stöðu landsins verður fjallað hér síðar.
Í áðurnefndu máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd er komist að þeirri niðurstöðu
að eignarland jarðarinnar Miðfjarðar nái ekki suður að kröfusvæði eigenda
Áslaugarstaða og úrskurðuð þjóðlenda í afréttareign á tilteknu svæði.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
jörðina Áslaugarstaði. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum hennar sé
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þar rétt lýst, svo langt sem sú lýsing nær. Landamerkjabréf Áslaugarstaða var
undirritað af eigendum jarðarinnar, þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt
síðan án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur
við nágranna. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það
sem almennt var talið gilda. Jafnframt er ljóst að eigendur Áslaugarstaða hafa um
langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa almennt fyrir jarðir við mat á
sönnun um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Ekki eru heimildir um annað en jörðin Áslaugarstaðir, eins og hún er
afmörkuð hér að framan, hafi verið byggð og nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum
á hverjum tíma. Innan þessara landamerkja hafa eigendur jarðarinnar farið með umráð
og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um
eignarland almennt. Hálendari hluti jarðarinnar hefur ekki verið þar undanskilinn enda
þótt nýting þar hafi verið takmörkuð. Ekki verður annað séð en innan þessara marka
hafi eignarhald verið án ágreinings eða athugasemda. Þannig eru engar heimildir um
að land innan marka jarðarinnar hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða
staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því
sambandi. Þar ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi
gróðurþekja í Vopnafirði, sem og á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og
grósku en nú er, sbr. skjal nr. 36. Þá verður fyrirkomulag smölunar ekki talið hafa
eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á það af hálfu íslenska
ríkisins að land innan tilgreindra landamerkja Áslaugarstaða sé þjóðlenda. Á hinn
bóginn hefur ekki verið sýnt fram á það af hálfu gagnaðila að merki jarðarinnar nái
svo langt til norðvesturs sem gerð er krafa til. Ræðst því afmörkun að því leyti af
vatnaskilum, líkt og að framan er rakið. Ekki hefur verið sýnt fram á að utan merkja
jarðarinnar Áslaugarstaða, en innan kröfusvæðis eigenda hennar í máli þessu, sé
eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum hætti. Eins og notkun
landsins hefur verið háttað hefur ekki heldur verið sýnt fram á að eignarhefð hafi
verið unnin á því. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að
vestan umræddrar vatnaskilalínu sé þjóðlenda en austan hennar eignarland, án þess þó
að tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 485
Kemur þá til skoðunar hvort stofnast hafi til óbeinna eignarréttinda innan þess
lands sem gerð er krafa til af hálfu gagnaðila en fellur utan landamerkja jarðarinnar
Áslaugarstaða samkvæmt framangreindri afmörkun, þ.e. landsvæði sem nær frá
vatnaskilum og vestur að kröfulínu gagnaðila. Fyrir liggur að umrætt landsvæði hefur
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verið nýtt af eigendum Áslaugarstaða til beitar og annarra venjubundinna afréttarnota
og aðrir hafa ekki sett fram kröfur til þess. Verður því fallist á þá kröfu að landið sé í
afréttareign Áslaugarstaða.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að umrætt landsvæði utan landamerkja
jarðarinnar Áslaugarstaða, þ. á m. á vestanverðum Syðra-Hágangi, svo sem það er
afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998:
Farið er úr punkti á Syðri-Hágangi sem er þar sem syðri kröfulína
vegna Áslaugarstaða (sem er jafnframt nyrðri kröfulína vegna
Leifsstaða) mætir línu sem dregin er úr vörðu sem stendur á hól við
Kistufellslæk í Hölknárdrög við nyrsta Hágangshorn og með þeirri línu
til norðurs í þann punkt þar sem nyrðri kröfulína Áslaugarstaða (og
jafnframt syðri kröfulína vegna Hróaldsstaða I) mætir sömu línu.
Þaðan er kröfulínu Áslaugarstaða (og Hróaldsstaða I) fylgt austur að
vatnaskilum og síðan vatnaskilum í suðurátt í þann punkt sem hér að
framan var fyrst nefndur.
Sama landsvæði er í afréttareign Áslaugarstaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7.
gr.
6.7. Leifsstaðir
6.7.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Leifsstaða.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá Þverfelli (punktur 2) og í punkt
þar sem ytri Almenningsá rennur úr Almenningsvötnum (3). Á móti hafa gagnaðilar,
þinglýstir eigendur Leifsstaða, gert kröfu um beinan eignarrétt að því landsvæði sem
þeir telja að liggi innan merkja jarðarinnar samkvæmt landamerkjabréfi hennar.
Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.6.
Að Leifsstöðum liggja Áslaugarstaðir til norðurs og Þorvaldsstaðir til suðurs.
Til vesturs er ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd. Til austurs er Selá.
Ágreiningssvæði aðila liggur á og sunnan við Syðri-Hágang (952 m), þ. á m.
Almenningsárvatna sem liggja í u.þ.b. 520 m hæð yfir sjávarmáli. Frá bæjarstæði
Leifsstaða að 952 m hæðarpunkti í Syðri-Hágangi eru um 9,4 km í beinni loftlínu.
6.7.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er byggt á því að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði orðið fleiri með tímanum. Þetta verði helst ráðið af lögtöku nýbýlatilskipunar
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konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo til væru úrræði til að gera
eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Því er haldið fram að af
landnámslýsingum megi ráða að land hafi ekki verið numið til heiða og fjalla í
Vopnafirði nema austast þar sem eru Böðvarsdalur og Fagridalur. Þá er byggt á því af
hálfu ríkisins að afréttir, eins og þeir hafi verið skilgreindir fyrir gildistöku
þjóðlendulaga 1998, hafi verið þjóðlendur þar sem tilteknum jörðum fylgdi réttur til
afréttarnota. Leifsstaðamörkin eystri séu fremri Hágangur, að utan úr Hágang í
Þverfellshorn fremra, þaðan bein lína í vörðu á Ufsabrún. Þetta sé á engan hátt hægt
að skilja. Sé raunin sú að línan nái frá Ytri-Hágangi í Þverfellshorn og svo í SyðriHágang þá liggi línan frá vesturmörkunum en ekki að þeim eins og eigi að vera en þau
eru Almenningsá ytri að upptökum sem eru í Almenningsárvötnum og þannig langt
frá Syðri-Hágangi. Þessar lýsingar verði að meta þannig að eignarlönd jarðanna nái
ekki inn fyrir Hróaldsstaðaheiðina og inn á Hágangnaheiði.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 19(3) og 28, er því haldið fram að af
lýsingum Landnámu megi ráða að allt land í Vopnafjarðarhéraði hafi verið numið og
undirorpið beinum eignarrétti síðan. Gróðurfar, nýting og búseta bendi einnig til að
land þetta hafi allt verið numið í öndverðu enda landið forsenda búsetu og byggðar á
þessu svæði. Þá er á því byggt að land innan landamerkja jarðar sé eignarland.
Landamerkjalög 1882 hafi ekkert kveðið á um hvaða land eða hver landgæði fylgdu
jörðum eða öðrum fasteignum enda hafi ekkert verið um það deilt þar sem jarðeigandi
hafi verið talinn eiga fullkominn eignarrétt innan landamerkja jarðar sinnar.
Venjuréttur og hefðarsjónarmið leiði einnig til þess að allt land innan landamerkja
jarða teljist eignarland.
Þá telja gagnaðilar sig hafa réttmætar væntingar til eignarhalds innan merkja
jarðarinnar vegna fyrri lögskipta við ríkisvaldið. Landamerkjum jarðarinnar og
aðliggjandi jarða hafi verið þinglýst athugasemdalaust og landamerkin verið
viðurkennd af öllum, þ.m.t. hinu opinbera, um áratugaskeið. Hafi þau aldrei verið
vefengd af ríkisvaldinu. Þá hafi skattar og önnur lögboðin gjöld alltaf verið greidd af
öllu landinu. Um áraraðir hafi öll landgæði verið nýtt af eigendum og enginn getað
nýtt jörðina án samþykkis þeirra. Venjur varðandi fjallskil geti ekki ráðið úrslitum
þegar tekin sé afstaða til þess hvort jörðin sé öll beinum eignarrétti háð. Þá því haldið
fram að í ljósi þeirra gjörninga sem liggi fyrir um ráðstöfun landsins hafi eigendur
Leifsstaða nægar heimildir fyrir eignartilkalli sínu. Það sé því ríkisins að hrekja þá
staðhæfingu að landsvæðið sé fullkomin eign þeirra. Vísað er til fyrri úrskurða
óbyggðanefndar um að landsvæði sem talið hafi verið jörð eða hluti jarðar samkvæmt
elstu heimildum sé háð beinum eignarrétti, fari landamerkjalýsingi ekki í bága við þær
eldri heimildir. Byggt er á úrlausnum Mannréttindadómstóls Evrópu um réttmætar
væntingar. Þessar væntingar styðjist meðal annars við framkomu ríkisins gagnvart
þeim með athöfnum og athafnaleysi. Loks er vísað til þess að skilyrði hefðar séu fyrir
hendi.
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6.7.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar að Leifsstöðum er rakin í kafla
5.6. Þar kemur fram að Leifsstaða er getið í heimildum allt frá 14. öld, ýmist sem
sjálfstæðrar jarðar eða hjáleigu frá Áslaugarstöðum, en byggð þar mun ekki hafa verið
samfelld. 486 Lýsingar Landnámabókar benda til þess að landsvæði það sem hér er til
umfjöllunar sé a.m.k. að einhverju leyti innan upphaflegs landnáms, sbr. kafla 6.2.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Leifsstaða er lýst í landamerkjabréfi,
dags. 31. júlí 1922 og þingl. 15. júní 1923. Þá er getið um suðurmerki Áslaugarstaða
að meðtöldum Leifsstöðum í skoðunar- og útvísunargjörð vegna Almennings í
Selárdal frá 1829. Aðrar eldri heimildir um Áslaugarstaði virðast hins vegar einungis
lýsa merkjum gagnvart Leifsstöðum. Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra
landsvæða sem liggja að Leifsstöðum. Athugun þessi tekur til norðvesturmerkja
jarðarinnar, inn til landsins, og innan kröfusvæðis íslenska ríkisins. Að fenginni
niðurstöðu um landamerki Leifsstaða verður fjallað um eignarréttarlega stöðu
landsvæðisins.
Samkvæmt landamerkjabréfi Leifsstaða eru merki jarðarinnar að norðan
miðuð við „fremri“ [Syðri]-Hágang en „að utan“ er merkjum lýst svo: ,, [...] úr
Hágang í Þverfells horn fremra, þaðan bein lína í vörðu á Upsabrún, þaðan bein lína í
vesturhorn á Hnaus, þaðan í Sauðhóla, þaðan í Holbakka við Selá.“ Bréfið er áritað
vegna Miðfjarðar og Áslaugarstaða. Samkvæmt landamerkjabréfi Áslaugarstaða,
ódags. en þingl. 24. júní 1884, eru landamerki milli Áslaugarstaða og Leifsstaða: ,,Úr
Holbakka sem kallaður er og beint upp í Sandhóla og þaðan beint í læk utan undir mel
sunnan til í Sanda-Klofa, og þaðan beint í vörðu á há Upsarbrún, að norðan þar sem
vötnum hallar.“ Bréfið er áritað vegna Leifsstaða.
Heimildir um merki Leifsstaða og Áslaugarstaða virðast þannig að einhverju
leyti skarast hið efra en afmörkun í kröfugerð eigenda Leifsstaða í máli þessu virðist
fremur miða við landamerkjabréf Áslaugarstaða að þessu leyti. Þá virðast merki
jarðanna hafa tekið breytingum hið neðra. Framangreint kann að skýrast af því að land
þessara jarða virðist á tíma hafa runnið saman að meira eða minna leyti, sbr.
merkjalýsingu í skoðunar- og útvísunargjörð vegna Almennings í Selárdal frá 1829.
Þar var lýst merkjum gagnvart Áslaugarstöðum og þannig gert ráð fyrir landi
Leifsstaði innan þess og ótilgreint.
Samkvæmt landamerkjabréfi Leifsstaða eru merki til suðurs, gagnvart
Þorvaldsstöðum, í Almenningsá ytri sem ræður að upptökum. Bréfið er áritað vegna
Þorvaldsstaða. Samkvæmt landamerkjabréfi Þorvaldsstaða, frá 25. júní 1885, eru
merkin samhljóða en ná þó nokkuð lengra til vesturs eða frá Almenningsárvötnum á
Urðunum í Kistufellslæk og með honum í Miðfjarðará. Bréfið er áritað vegna
486
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Leifsstaða. Í skoðunar-, útvísunar- og skuldsetningargerð sem fram fór árið 1829 var
landi lýst fyrir tvö mátuleg og í meðallagi góð nýbýli í Almenningi þeim er síðar var
nefndur Þorvaldsstaðir eftir ábúanda. Þar er mörkum lýst með Ytri-Almenningsá og
svo langt upp sem Grasvegur nær. Yngri heimildir um Þorvaldsstaði lýsa merkjum
hins vegar mun lengra inn til landsins, sjá nánar í kafla 6.8.
Hér skal þess getið að u.þ.b. 8 km suður af Ytri-Hágangi (923 m) er SyðriHágangur (952 m) og þar á milli er Þverfell (650 m). Fjallaröð þessi myndar skýr
landfræðileg mörk og vatnaskil vestur af Selárdal og heiðarlöndum ofan hans. Á
kortum Landmælinga Íslands eru Ufsir merktar í heiðarbrúninni upp af Selárdal en
Hágangsurð norðar og nær Ytri-Hágangi. Ufs, eða ups, hefur ekki einhlíta merkingu í
íslensku máli og mun þannig almennt bæði geta vísað til fjallseggjar og láréttra
bergstalla. Almenningsá kemur af vatna- og flóasvæði í um 520 m hæð suður undir og
suðaustur af Syðri-Hágangi og ofan Ufsa.
Óbyggðanefnd telur að orðalag í landamerkjabréfi Leifsstaða, sbr. einnig
heimildir um merki aðliggjandi landsvæða, styðji þá skýringu á norðvesturmerkjum
jarðarinnar að þau liggi úr Syðri-Hágangi að upptökum Almenningsár ytri, sbr.
afmörkun í kröfugerð eigenda Leifsstaða í máli þessu. Lína þessi liggur nærri
vatnaskilum.
Í áðurnefndu máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd er komist að þeirri niðurstöðu
að eignarland jarðarinnar Miðfjarðar nái ekki suður að kröfusvæði eigenda Leifsstaða
og úrskurðuð þjóðlenda í afréttareign á tilteknu svæði.
Í kjölfar þess að landamerkjalög frá 1919 tóku gildi var gert landamerkjabréf
fyrir jörðina Leifsstaði. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að kröfulína eigenda
Leifsstaða í máli þessu hafi stuðning af þeirri lýsingu, sbr. einkum merkjalýsingar
Áslaugarstaða. Landamerkjabréf Leifsstaða var undirritað af eiganda jarðarinnar,
þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt síðan án þess að séð verði að komið
hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna. Þetta bendir allt til
þess að jarðamerki á þessu svæði hafi verið talin ná svo langt inn til landsins sem að
framan greinir. Jafnframt er ljóst að jarðeigendur hafa um langa hríð haft réttmætar
ástæður til að vænta þess.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa almennt fyrir jarðir við mat á
sönnun um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Ekki eru heimildir um annað en jörðin Leifsstaðir hafi verið byggð og nýtt
eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan merkja jarðarinnar, sbr.
umfjöllun um þau hér að framan, hafa eigendur hennar farið með umráð og
hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland
almennt. Hálendari hluti jarðarinnar hefur ekki verið þar undanskilinn enda þótt
nýting þar hafi verið takmörkuð. Ekki verður annað séð en þetta eignarhald hafi verið
án ágreinings eða athugasemda. Þannig eru engar heimildir um að land innan marka
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jarðarinnar hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða
nýtingarmöguleikar ekki talin hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þar ber þess að geta að
talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi gróðurþekja í Vopnafirði, sem og á
Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og grósku en nú er, sbr. skjal nr. 36. Þá
verður fyrirkomulag smölunar ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á það af hálfu íslenska
ríkisins að land innan tilgreindra landamerkja Leifsstaða sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 487
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Leifsstaða, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.8. Þorvaldsstaðir
6.8.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Þorvaldsstaða.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá þeim stað sem ytri Almenningsá
rennur úr Almenningsárvötnum (punktur 3), eftir brúnum í fremri Almenningsá þar
sem 500 metra hæðarlína sker ána (4). Á móti hafa gagnaðilar, þinglýstir eigendur
Þorvaldsstaða, lýst kröfu um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa landsvæðis sem
þeir telja að liggi innan merkja jarðarinnar samkvæmt landamerkjabréfi. Kröfum
íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1 og kröfum gagnaðila í kafla 3.7.
Að Þorvaldsstöðum liggja til suðvesturs Ytri- og Fremri-Hamar og til
norðausturs eru Leifsstaðir. Til norðvesturs er ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 hjá
óbyggðanefnd. Til suðausturs er Selá. Í máli þessu deila aðilar um landsvæði á og við
Kistufell, suðvestur af Ytri-Hágangi. Upp af Kistufelli rísa nokkrir smáhnjúkar í 680–
760 m hæð yfir sjávarmáli. Norðvestan til, ofan Kistufells, er nokkuð flatlendur og
gróinn flói er kallast Miðfjarðarárdrög. Liggja þau í um 500–520 m hæð yfir
sjávarmáli. Frá bæjarstæði Þorvaldsstaða í 760 m hæðarpunkt í Kistufelli eru tæplega
9,5 km í beinni loftlínu.
6.8.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er byggt á því að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
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svæði orðið fleiri með tímanum. Þetta verði helst ráðið af lögtöku nýbýlatilskipunar
konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo að til væru úrræði til að gera
eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Því er haldið fram að af
landnámslýsingum megi ráða að land hafi ekki verið numið til heiða og fjalla í
Vopnafirði nema austast þar sem eru Böðvarsdalur og Fagridalur. Þá er byggt á því af
hálfu ríkisins að afréttir, eins og þeir hafi verið skilgreindir fyrir gildistöku
þjóðlendulaga 1998, hafi verið þjóðlendur þar sem tilteknum jörðum fylgdi réttur til
afréttarnota. Heimilt hafi verið að reisa býli utan eignarlanda fjarri byggð á grundvelli
nýbýlatilskipunarinnar og líkindi séu á því að slík nýbýli hafi verið reist á
almenningslandi ef ekki væri gerður sérstakur kaupsamningur eða byggingarbréf við
einhvern jarðeiganda eða heimildir til um að nýbýlið teldist hjáleiga eða afbýli. Slík
nýbýli, sem reist hafi verið utan eignarlanda, hafi ekki getað orðið eignarlönd nema
með þau væri farið eftir ákvæðum tilskipunarinnar frá 1776. Þá er því haldið fram að
menn hafi átölulaust getað reist nýbýli á heiðum og því hafi verið næsta fátítt að leitað
væri eftir leyfi amtmanns heldur býlið reist. Flest hafi þessi heiðarbýli staðið stutt og
eftir að landamerkjalög voru sett 1882 hafi stórjarðir innlimað eyðibýlin í
landamerkjalýsingar sínar. Þá er byggt á því að afréttir, eins og þeir hafi verið
skilgreindir fyrir gildistöku þjóðlendulaga 1998, hafi verið þjóðlendur þar sem
tilteknum jörðum fylgdi réttur til afréttarnota. Því er haldið fram að land
Þorvaldsstaða sé reist í svokölluðum Almenningi, hluta af Mælifellsheiði. Um
almenning í skilningi lögbókanna hafi verið að ræða og þau býli sem þar hafi verið
reist á 19. öld hafi aldrei getað orðið eignarlönd nema til þeirra hafi verið stofnað eftir
ákvæðum tilskipunar 1776. Til nýbýlis að Þorvaldsstöðum sé stofnað með lögmætum
hætti en hins vegar hafi land jarðanna við gerð landamerkjabréfa verið stækkað og
dregið allt að hreppamörkum. Slíkt sé marklaust að lögum og þess vegna sé kröfulína
ríkisins miðuð við útmælingargerðina. Ríkið telur kröfulínu sína vera eðlilega
þjóðlendulínu þar sem hún miði við mörk útmælds lands Þorvaldsstaða í brúnum eða
þar sem grasvegur hættir, svo sem það sé orðað í útmælingunni.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 31 og 19 (3), er því haldið fram að af
lýsingum Landnámu megi ráða að allt land í Vopnafjarðarhéraði hafi verið numið og
undirorpið beinum eignarrétti síðan. Gróðurfar, nýting og búseta bendi einnig til að
land þetta hafi allt verið numið í öndverðu enda landið forsenda búsetu og byggðar á
þessu svæði. Þá er á því byggt að land innan landamerkja jarðar sé eignarland.
Landamerkjalög 1882 hafi ekkert kveðið á um hvaða land eða hver landgæði fylgdu
jörðum eða öðrum fasteignum enda hafi ekki verið um það deilt þar sem jarðeigandi
hafi verið talinn eiga fullkominn eignarrétt innan landamerkja jarðar sinnar.
Venjuréttur og hefðarsjónarmið leiði einnig til þess að allt land innan landamerkja
jarða teljist eignarland.
Þá telja eigendur Þorvaldsstaða sig hafa réttmætar væntingar til eignarhalds
innan merkja jarðarinnar vegna fyrri lögskipta við ríkisvaldið. Landamerkjum
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jarðarinnar og aðliggjandi jarða hafi verið þinglýst athugasemdalaust og hafi
landamerkin verið viðurkennd af öllum, þ.m.t. hinu opinbera, um áratugaskeið. Hafi
þau aldrei verið vefengd af ríkisvaldinu. Þá hafi skattar og önnur lögboðin gjöld alltaf
verið greidd af öllu landinu. Um áraraðir hafi öll landgæði verið nýtt af eigendum og
enginn getað nýtt jörðina án samþykkis þeirra. Venjur varðandi fjallskil geti ekki
ráðið úrslitum þegar tekin sé afstaða til þess hvort jörðin sé öll beinum eignarrétti háð.
Þá er því haldið fram að í ljósi þeirra gjörninga sem liggi fyrir um ráðstöfun landsins
hafi eigendur Þorvaldsstaða nægar heimildir fyrir eignartilkalli sínu. Það sé því
ríkisins að hrekja þá staðhæfingu að landsvæðið sé fullkomin eign þeirra. Vísað er til
fyrri úrskurða óbyggðanefndar um að landsvæði sem talið hafi verið jörð eða hluti
jarðar samkvæmt elstu heimildum sé háð beinum eignarrétti fari landamerkjalýsing
ekki í bága við þær eldri heimildir. Byggt er á úrlausnum Mannréttindadómstóls
Evrópu um réttmætar væntingar. Þessar væntingar styðjist meðal annars við
framkomu ríkisins gagnvart þeim með athöfnum og athafnaleysi. Loks er vísað til
þess að skilyrði hefðar séu fyrir hendi. Núverandi landamerki Þorvaldsstaða hafi verið
afráðin með eldra landamerkjabréfi frá árinu 1885, á grundvelli þágildandi
landamerkjalaga frá 1882 sem síðan hafi verið byggt á athugasemdalaust.
6.8.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Þorvaldsstaða er rakin í kafla
5.7. Svo sem þar kemur fram er hér um að ræða eitt svokallaðra heiðarbýla, sbr. kafla
6.1.2, í byggð frá því snemma á 19. öld til ársins 1952. Ekki er um það deilt að til þess
var stofnað í svokölluðum Almenningi, utan landamerkja jarða á svæðinu. Árið 1829
fór fram „Skoðunar-, útvísunar- og skuldsetningargjörð“ yfir tvö nýbýli í fyrrnefndum
Almenningi, nánar tiltekið Þorvaldsstaði og Hamar, undir stjórn sýslumanns og að
skipan amtsyfirvalda. Í kjölfar þessarar útmælingar var gefið út byggingarbréf vegna
Þorvaldsstaða og sama máli gegndi um Hamar, sbr. kafla 6.9. Síðar gerðu eigendur
jarðarinnar tvö landamerkjabréf fyrir hana, hið fyrra dags. 25. júní 1885 og þingl. 11.
júní 1886, hið síðara dags. 31. júlí 1922 og þingl. 15. júní 1923.
Ljóst er af framangreindu að fyrirmælum nýbýlatilskipunar var fullnægt og er
það viðurkennt af hálfu íslenska ríkisins í máli þessu. Ágreiningur aðila í máli þessu
varðar afmörkun jarðarinnar til norðurs. Skeikar þá verulegu á kröfugerð íslenska
ríkisins, sem sögð er miða við „enda grasvegsins“ í skilningi útmælingarinnar 1829,
og kröfugerð eigenda Þorvaldsstaða, þar sem miðað er við Miðfjarðará og vísað til
eldra og yngra landamerkjabréfs jarðarinnar. Með hliðsjón af þeim sérstaka
stofnunarhætti eignarréttar sem hér er um að ræða, þ.e. á grundvelli
nýbýlatilskipunarinnar, skiptir það höfuðmáli hvernig útmælingin verður túlkuð og
hvort hin yngri gögn fá samrýmst henni. Til athugunar er þannig til hvaða landsvæðis
útmælingin taki, hvort landamerkjabréf jarðarinnar taki til stærra svæðis og hver sé
eignarréttarleg staða þess lands sem þar kann að muna.
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Kemur þá fyrst til nánari skoðunar hvernig merkjum Þorvaldsstaða er lýst í
útmælingargjörðinni 1829 og tveimur landamerkjabréfum jarðarinnar, hið eldra dags.
25. júní 1885, þingl. 11. júní 1886, og hið yngra dagsett 31. júlí 1922, þingl. 15. júní
1923. Landamerkjabréfin voru samþykkt vegna aðliggjandi jarða í Vopnafirði en ekki
vegna lands að norðanverðu. Athugun þessi tekur til norðvesturmerkja jarðarinnar, inn
til landsins og innan kröfusvæðis íslenska ríkisins. Jafnframt verður litið til gagna um
merki þeirra landsvæða sem liggja að Þorvaldsstöðum.
Hér skal þess getið að u.þ.b. 8,5 km norðaustur af Kistufelli (820 m) er SyðriHágangur (952 m) og enn norðar Ytri-Hágangur (923 m). Fjallaröð þessi myndar skýr
landfræðileg mörk og vatnaskil vestur af Selárdal og heiðarlöndum upp af honum.
Almenningsá rennur af vatna- og flóasvæði í um 520 m hæð Selárdalsmegin við
Kistufell og Syðri-Hágang. Norðvestan sömu fjalla, handan vatnaskila, rennur
Miðfjarðará. Drög hennar koma af svæðinu upp undir Kistufelli en Kistufellslækur á
upptök sín norðar og nær Syðri-Hágangi, vestur af Almenningsárvötnum. Frá
Kistufelli að mótum Kistufellslækjar og Miðfjarðarár eru u.þ.b. 7,5 km.
Í eldra landamerkjabréfi Þorvaldsstaða eru austurmörk miðuð við
Almenningsá ytri, Almenningsárvötn og Kistufellslæk í Miðfjarðará. Hið yngra bréf
lýsir þessum merkjum með sambærilegum hætti. Í útmælingunni er hins vegar miðað
við Almenningsá ytri „og upp svo langt sem Grasvegur nær“. Að þessum hluta
kröfusvæðis eigenda Þorvaldsstaða í máli þessu, en það miðast við landamerkjabréf
jarðarinnar, liggja Leifsstaðir og ágreiningssvæði í máli 4 hjá óbyggðanefnd þegar
vestar dregur og inn í landið.
Merkjum Leifsstaða, sem liggja til móts við Þorvaldsstaði á umræddu svæði,
er lýst svo í landamerkjabréfi, dags. 31. júlí 1922 og þingl.15. júní 1923, að
Almenningsá ytri ráði til upptaka en síðan og að norðan fremri Hágangur (Syðri
Hágangur). Lína þessi liggur mjög nærri vatnaskilum. Bæði bréf Þorvaldsstaða eru
árituð af hálfu Leifsstaða og bréf Leifsstaða er áritað af eiganda Þorvaldsstaða. Ofan
við Leifsstaði tekur við kröfusvæði eigenda Miðfjarðar, sbr. mál nr. 4/2005 hjá
óbyggðanefnd. Þar er komist að þeirri niðurstöðu að eignarland jarðarinnar Miðfjarðar
nái ekki suður að kröfusvæði eigenda Leifsstaða og úrskurðuð þjóðlenda í afréttareign
á tilteknu svæði. Grundvallast sú niðurstaða m.a. á því að landamerkjabréf Miðfjarðar
frá 1921 lýsi merkjum lengra inn til landsins en eldra bréf hennar, frá 1884.
Í eldra landamerkjabréfi Þorvaldsstaða er vesturmerkjum lýst um Merkigróf
sem liggur undan Urðarufs og í Selá. Merkjum Hamars, sem liggur þarna á móti að
vestanverðu, er lýst með sama hætti í eldra landamerkjabréfi jarðarinnar frá 1885.
Bæði bréf Þorvaldsstaða eru árituð af eiganda Hamars og bréf Hamars af eiganda
Þorvaldsstaða. Í yngra landamerkjabréfi Þorvaldsstaða segir að vesturmerki liggi um
Miðlæk á Einstökutorfu, þaðan yfir Kistufell beina stefnu á Merkis-stein á Urðarups,
frá Merkjasteini í vörðu á brúninni og þaðan í vörðu við Selá framan við Merkigil. Í
yngra landamerkjabréfi Þorvaldsstaða, frá 1922, er svipuð lýsing og þau bera einnig
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gagnkvæmar áritanir. Útmælingin 1829 miðar hins vegar við „landamerkiaklauf“ við
Selá, vördu á Dýarhól, vördu á Mel sem standi þar ofar í beinni línu og loks „beint
upp á Uppsir eður Melbrún þá hvar Grasvegurin hættir“.
Að norðan miðar landamerkjabréf Þorvaldsstaða við Miðfjarðará. Í
útmælingunni eru merkin hins vegar og svo sem fyrr segir miðuð við „grasveginn“.
Bréfið er ekki áritað vegna norðurmerkjanna en þar á móti liggur land, utan
landamerkjabréfa, sem fjallað er um í máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd. Þar er
komist að þeirri niðurstöðu að svæðið sé þjóðlenda og afréttur Þórshafnarhrepps.
Þá verður líka talið skipta máli við þennan samanburð að skoða afmörkun
jarðarinnar Hamars til norðurs en útmælingin 1829 tók jafnframt til þeirrar jarðar og
er um norðurmörk hennar vísað til þess staðar þar sem grasveginn þrjóti. Í eldra
landamerkjabréfi Hamars frá 25. júní 1885 er þessum sömu merkjum Hamars lýst um
Kistufellsurðir en í yngra landamerkjabréfi þeirrar jarðar frá 4. ágúst 1922 er hins
vegar miðað við Miðfjarðará og afmörkun þá orðin sú sama og í landamerkjabréfum
Þorvaldsstaða.
Það er niðurstaða óbyggðanefndar að útilokað sé að framangreindar
merkjalýsingar, annars vegar í útmælingu og hins vegar í landamerkjabréfum, fái
samrýmst. Telur óbyggðanefnd óyggjandi að merki jarðarinnar séu afmörkuð lengra
inn til landsins í hinum yngri heimildum, þ.e. landamerkjabréfunum. Verður þetta
m.a. ráðið af því að útmælingin er venju fremur glögg, skýr og ítarleg um lands- og
staðhætti og útilokað annað en í henni hafi jafnframt verið miðað við ýmis þau
kennileiti sem koma fyrir í landamerkjabréfunum og tengja afmörkun að norðaustan
og vestanverðu Miðfjarðará sem norðurmerkjum.
Mat á því hvar gróðurveginn hafi þrotið árið 1829 er eðli málsins samkvæmt
erfiðleikum bundið. Um þetta atriði má þó hafa nokkra hliðsjón af fyrrnefndri
útmælingu frá 1829 þegar þar segir „Ad Nordanverdu edr til Fialls upp, hefr
Almenníngur eingin viss nátturleg Takmörk, önnur enn þau, ad hönum er eignad Land
svo lángt upp sem Grasvegur nær, sem ekki er Leingra en upp á Fiallsbrýrnar, því þá
taka vid Melar, Sandar og ad öllu graslaus Öræfi. Alt þad Land, sem innan
hérgreindra Ummerkia Liggur, og Almenníngur kallast, er, eptir Ágétskíngu, hérum 1
¼ Míla á Leingd, millum Ytri- og Fremri-Almenníngsár, en ekki meira en fra 1/8 til
1/6 Mílu á breidd, sömuleidis eptir Ágétskan, frá brúnum og nidur í Selá.“ Hér má
jafnframt líta til úttektar á eyðibýlinu Mælifelli frá 30. maí 1912 en þar segir: „Landið
uppfrá Selá er alt grasivaxið uppað svokallaðri „Ufs“ og uppað Mælifellsbænum sem
var en er nú niðurrifinn, einnig er graslendi suður með Mælifellshnúk og í
svokolluðum Grænafellsdokkum vestan hnúksins. Graslendi þetta er sem næst ¼ af
landi því er telst til býlisins.“
Styðja framangreind sjónarmið og afmörkun fráleitt þá lýsingu norðurmerkja í
Miðfjarðará, norður yfir Kistufell, sem tekin er upp í landamerkjabréfunum. Eru í
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raun engar líkur til annars en að viðmiðunin „lok grasvegar“ hafi legið sunnan
Kistufells.
Að fenginni þessari niðurstöðu um merki Þorvaldsstaða þarf að leysa úr
eignarréttarlegri stöðu þess landsvæðis sem liggur vestan og utan útmælingarinnar en
innan landamerkjabréfanna og ágreiningur aðila í máli þessu stendur um. Svo sem
rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til fjalla landnám
á þessu svæði náði. Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort þar
hafi í öndverðu verið stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði með námi. Staðhættir
eru námi ekki til stuðnings. Óvissa um aðferðir við landnám er þó of mikil til þess að
hægt sé að fullyrða um stærð landnáma á þeim grundvelli, sbr. umfjöllun um landnám
í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar.
Í kafla 6.1.1. er fjallað um sönnunargildi landamerkjabréfa fyrir eignarrétt að
landi í ljósi dóma Hæstaréttar og almennra niðurstaðna óbyggðanefndar. Eins og þar
kemur fram hafa menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt með því
að gera landamerkjabréf. Þegar sönnunargildi landamerkjabréfs er virt verður að líta
til þess hvort önnur gögn geta fallið að bréfinu eða mæla því gegn. Ekkert hefur
komið fram sem rennir stoðum undir að á svæðinu utan útmælingarinnar hafi verið
stofnað til beins eignarréttar á grundvelli nýbýlatilskipunarinnar. Þá hafa heldur ekki
verið leidd í ljós nein þau not af þessu fjalllendi sem stofnað hafi til beins eignarréttar
á grundvelli hefðar, sbr. lög nr. 46/1905.
Í málinu verður hins vegar ekki byggt á kröfulínu íslenska ríkisins sem að mati
óbyggðanefndar er dregin of austarlega. Eigendur Þorvaldsstaða miða varakröfu sína
til norðvesturs við vatnaskil. Af því sem að framan er rakið má telja ljóst að mörk
samfelldrar gróðurþekju hafa ekki náð lengra inn til landsins en að vatnaskilum er
útmælingargerðin var gerð þó ómögulegt sé að segja hversu nærri vatnaskilum
gróðurþekjan hefur náð. Að virtri þeirri afmörkun sem fram kemur í útmælingargerð
frá 1829, almennum staðháttum og sérfræðilegum líkindum fyrir mörkum samfelldrar
gróðurþekju við útmælingu verða norðvesturmerki Þorvaldsstaða dregin um vatnaskil
á Kistufelli, svo sem þau eru afmörkuð á grundvelli upplýsinga frá Vatnamælingum
Orkustofnunar. Vatnaskil þess liggja vestar en þjóðlendukröfulína íslenska ríkisins.
Ekki verður gerð krafa til eigenda Þorvaldsstaða um frekari sönnun í þeim efnum og
við það miðað að kröfusvæði þeirra austan vatnaskilalínunnar sé beinum eignarrétti
háð.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á það af hálfu íslenska
ríkisins að land innan landamerkja Þorvaldsstaða, svo sem þeim hefur verið lýst hér
að framan, sé þjóðlenda. Með hliðsjón af staðháttum á heiðarlandi þessu, og að
gættum þeim sönnunarkröfum sem gera verður í ljósi dóma Hæstaréttar í
þjóðlendumálum, verður á hinn bóginn að telja svo verulegan vafa leika á því að land
norðan Kistufells og að Miðfjarðará hafi við gerð landamerkjabréfsins verið
eignarland, fyrir nám, löggerninga eða með öðrum hætti, að á slíku verði ekki byggt.
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Ræðst því afmörkun að því leyti af vatnaskilum, líkt og að framan er rakið. Eins og
notkun landsins hefur verið háttað hefur ekki heldur verið sýnt fram á að eignarhefð
hafi verið unnin á því. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir þannig til þeirrar niðurstöðu
að vestan umræddrar vatnaskilalínu sé þjóðlenda en austan hennar eignarland, án þess
þó að tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 488
Kemur þá til skoðunar hvort stofnast hafi til óbeinna eignarréttinda innan þess
lands sem gerð er krafa til af hálfu gagnaðila en fellur utan landamerkja jarðarinnar
Þorvaldsstaða samkvæmt framangreindri afmörkun, þ.e. landsvæði sem nær frá
vatnaskilum og vestur að kröfulínu gagnaðila. Fyrir liggur að umrætt landsvæði hefur
verið nýtt af eigendum Þorvaldsstaða til beitar og annarra venjubundinna afréttarnota
og aðrir hafa ekki sett fram kröfur til þess. Verður því fallist á þá kröfu að landið sé í
afréttareign Þorvaldsstaða.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að umrætt landsvæði norðvestan
Kistufells utan landamerkja jarðarinnar Þorvaldsstaða, svo sem það er afmarkað hér á
eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá þeim stað þar sem kröfulína vegna Þorvaldsstaða, á milli SyðriHágangs og Kistufells, sker vatnaskil er kröfulínunni fylgt í
Kistufellslæk og þeim læk í Miðfjarðará. Miðfjarðará er fylgt til
suðvesturs og síðan Miðlæk í Einstöku torfu. Þaðan er dregin lína yfir
Kistufell í stefnu á Merkisstein á Urðarups og ræður sú lína, sem
jafnframt er kröfulína vegna Þorvaldsstaða, að vatnaskilum á
Kistufelli. Loks er vatnaskilum fylgt norðaustur að hinum fyrstnefnda
punkti.
Sama landsvæði er í afréttareign Þorvaldsstaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr.
sömu laga.
6.9. Hamar
6.9.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Hamars.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá þeim stað sem ytri Almenningsá
rennur úr Almenningsárvötnum (punktur 3), eftir brúnum í fremri Almenningsá þar
sem 500 metra hæðarlína sker ána (4). Á móti hafa gagnaðilar, þinglýstir eigendur
Hamars, kröfu um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa landsvæðis sem þeir telja að
liggi innan merkja samkvæmt landamerkjabréfi jarðarinnar. Kröfum íslenska ríkisins
er nánar lýst í kafla 3.1 og kröfum gagnaðila í kafla 3.8.
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Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Að Hamri liggja til suðvesturs Mælifell og Fossvellir og til norðausturs eru
Þorvaldsstaðir. Til suðausturs er Selá og þar liggja á móti jarðirnar Fremrihlíð og
Rjúpnafell. Til norðvesturs er ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd.
Landsvæði það sem hér er deilt um liggur að stórum hluta í yfir 500 m hæð yfir
sjávarmáli. Norðvestan til, í um 500–520 m hæð yfir sjávarmáli, liggur suðurhluti
Miðfjarðarárdraga sem er nokkuð flatlendur og gróinn flói. Upp af honum rís
suðurhluti bratts fells, Kistufells (820 m). Frá bæjarstæði Ytri-Hamars í 820 m
hæðarpunkt í Kistufelli eru rúmlega 7,7 km í beinni loftlínu.
6.9.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er byggt á því að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði orðið fleiri með tímanum. Þetta verði helst ráðið af lögtöku nýbýlatilskipunar
konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo til væru úrræði til að gera
eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Því er haldið fram að af
landnámslýsingum megi ráða að land hafi ekki verið numið til heiða og fjalla í
Vopnafirði nema austast þar sem eru Böðvarsdalur og Fagridalur. Þá er byggt á því af
hálfu ríkisins að afréttir, eins og þeir hafi verið skilgreindir fyrir gildistöku
þjóðlendulaga 1998, hafi verið þjóðlendur þar sem tilteknum jörðum fylgdi réttur til
afréttarnota. Heimilt hafi verið að reisa býli utan eignarlanda fjarri byggð á grundvelli
nýbýlatilskipunarinnar og líkindi séu á því að slík nýbýli hafi verið reist á
almenningslandi ef ekki var gerður sérstakur kaupsamningur eða byggingarbréf við
einhvern jarðeiganda eða heimildir til um að nýbýlið teldist hjáleiga eða afbýli. Slík
nýbýli, sem reist hafi verið utan eignarlanda, hafi ekki getað orðið eignarlönd nema
með þau væri farið eftir ákvæðum tilskipunarinnar frá 1776. Þá er því haldið fram að
menn hafi átölulaust getað reist nýbýli á heiðum og því hafi verið næsta fátítt að leitað
væri eftir leyfi amtmanns heldur býlið reist. Flest hafi þessi heiðarbýli staðið stutt og
eftir að landamerkjalög voru sett 1882 hafi stórjarðir innlimað eyðibýlin í
landamerkjalýsingar sínar. Því er haldið fram að land Hamars sé reist í svokölluðum
Almenningi, hluta af Mælifellsheiði. Um almenning í skilningi lögbókanna hafi verið
að ræða og þau býli sem þar hafi verið reist á 19. öld hafi aldrei getað orðið
eignarlönd nema til þeirra hafi verið stofnað eftir ákvæðum tilskipunar 1776. Til
nýbýlis að Hamri sé stofnað með lögmætum hætti en hins vegar hafi land jarðanna við
gerð landamerkjabréfa verið stækkað og dregið allt að hreppamörkum. Slíkt sé
marklaust að lögum og þess vegna sé kröfulína ríkisins miðuð við útmælingagerðina.
Ríkið telur kröfulínu sína vera eðlilega þjóðlendulínu þar sem hún miði við mörk
útmælds lands Hamars í brúnum eða þar sem grasvegur hættir, svo sem það er orðað í
útmælingunni.
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Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl 22 og 19(3), er því haldið fram að af lýsingum
Landnámu megi ráða að allt land í Vopnafjarðarhéraði hafi verið numið og undirorpið
beinum eignarrétti síðan. Gróðurfar, nýting og búseta bendi einnig til að land þetta
hafi allt verið numið í öndverðu enda landið forsenda búsetu og byggðar á þessu
svæði. Þá er á því byggt að land innan landamerkja jarðar sé eignarland.
Landamerkjalög 1882 hafi ekkert kveðið á um hvaða land eða hver landgæði fylgdu
jörðum eða öðrum fasteignum enda hafi ekki verið um það deilt þar sem jarðeigandi
hafi verið talinn eiga fullkominn eignarrétt innan landamerkja jarðar sinnar.
Venjuréttur og hefðarsjónarmið leiði einnig til þess að allt land innan landamerkja
jarða teljist eignarland.
Þá telja eigendur Hamars sig hafa réttmætar væntingar til eignarhalds innan
merkja jarðarinnar vegna fyrri lögskipta við ríkisvaldið. Landamerkjum jarðarinnar og
aðliggjandi jarða hafi verið þinglýst athugasemdalaust og hafi landamerkin verið
viðurkennd af öllum, þ.m.t. hinu opinbera, um áratugaskeið. Hafi þau aldrei verið
vefengd af ríkisvaldinu. Þá hafi skattar og önnur lögboðin gjöld alltaf verið greidd af
öllu landinu. Um áraraðir hafi öll landgæði verið nýtt af eigendum og enginn getað
nýtt jörðina án samþykkis þeirra. Venjur varðandi fjallskil geti ekki ráðið úrslitum
þegar tekin sé afstaða til þess hvort jörðin sé öll beinum eignarrétti háð. Þá er því
haldið fram að í ljósi þeirra gjörninga sem liggi fyrir um ráðstöfun landsins hafi
eigendur Hamars nægar heimildir fyrir eignartilkalli sínu. Það sé því ríkisins að hrekja
þá staðhæfingu að landsvæðið sé fullkomin eign þeirra. Vísað er til fyrri úrskurða
óbyggðanefndar um að landsvæði sem talið hafi verið jörð eða hluti jarðar samkvæmt
elstu heimildum sé háð beinum eignarrétti, fari landamerkjalýsing ekki í bága við þær
eldri heimildir. Byggt er á úrlausnum Mannréttindadómstóls Evrópu um réttmætar
væntingar. Þessar væntingar styðjist meðal annars við framkomu ríkisins gagnvart
þeim með athöfnum og athafnaleysi. Loks er vísað til þess að skilyrði hefðar séu fyrir
hendi. Núverandi landamerki Hamars hafi verið afráðin með eldra landamerkjabréfi
frá árinu 1885, á grundvelli þágildandi landamerkjalaga frá 1882 sem síðan hafi verið
byggt á athugasemdalaust.
6.9.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Hamars er rakin í kafla 5.8.
Svo sem þar kemur fram er hér um að ræða eitt svokallaðra heiðarbýla, sbr. kafla
6.1.2, í byggð frá því skömmu fyrir 1830 til ársins 1928. Ekki er um það deilt að til
þess var stofnað í svokölluðum Almenningi, utan landamerkja jarða á svæðinu. Árið
1829 fór fram „Skoðunar-, útvísunar- og skuldsetningargjörð“ yfir tvö nýbýli í
fyrrnefndum Almenningi, nánar tiltekið Hamar og Þorvaldsstaði, undir stjórn
sýslumanns og að skipan amtsyfirvalda. Í kjölfar þessarar útmælingar var gefið út
byggingarbréf vegna Hamars og sama máli gegndi um Þorvaldsstaði, sbr. kafla 6.8.
Síðar gerðu eigendur jarðarinnar tvö landamerkjabréf fyrir hana, hið fyrra dagsett 25.
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júní 1885 og þingl. 11. júní 1886, hið síðara dags. 4. ágúst 1922 og þingl. 15. júní
1923.
Ljóst er af framangreindu að fyrirmælum nýbýlatilskipunar var fullnægt og er
það viðurkennt af hálfu íslenska ríkisins í máli þessu. Ágreiningur aðila í máli þessu
varðar afmörkun jarðarinnar til norðurs. Skeikar þá verulegu á kröfugerð íslenska
ríkisins, sem sögð er miða við „enda grasvegsins“ í skilningi útmælingarinnar 1829,
og kröfugerð eigenda Hamars þar sem miðað er við Miðfjarðará og einkum vísað til
yngra landamerkjabréfs jarðarinnar. Með hliðsjón af þeim sérstaka stofnunarhætti
eignarréttar sem hér er um að ræða, þ.e. á grundvelli nýbýlatilskipunarinnar, skiptir
það höfuðmáli hvernig útmælingin verður túlkuð og hvort hin yngri gögn fá samrýmst
henni. Til athugunar er þannig til hvaða landsvæðis útmælingin taki, hvort
landamerkjabréf jarðarinnar taki til stærra svæðis og hver sé eignarréttarleg staða þess
lands sem þar kann að muna.
Af hálfu gagnaðila hefur sérstaklega verið vísað til eignardóms Héraðsdóms
Austurlands frá 8. janúar 2004 í máli nr. E-310/2003. Í dómsorði segir svo:
„Viðurkenndur er eignarréttur stefnenda [gagnaðila íslenska ríkisins í máli þessu] að
eyðijörðunum [...] Hamri, landnúmer FMR 156477 [...] öllum í Vopnafirði ásamt öllu
því sem þeim fylgja og fylgja ber“ í tilteknum eignarhlutföllum. Í forsendum dómsins
kemur fram að Jörgen Sigfússon sé þinglýstur eigandi Hamars og liggi þar fyrir
þinglýstur kaupsamningur. Frá andláti Jörgens, á árinu 1928 hafi aldrei verið þinglýst
skiptayfirlýsingu á jörðina og sé hún því enn skráð á nafn hans. Dómur þessi
grundvallast á ákvæði 1. mgr. 122. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991.
Samkvæmt því veitir eignardómur dómhafa heimild til yfirráða og ráðstafana eins og
hann hefði í höndum afsalsbréf eða annað viðeigandi skjal. Skilyrði er að hann hafi
sannað eða gert sennilegt að hann hafi öðlast réttindi með samningi eða hefð en skorti
skilríki fyrir rétti sínum. Ljóst er þannig að dómhafi er ekki í annarri eða betri stöðu
en afsalshafi sem getur samkvæmt almennum reglum þurft að færa á það sönnur að í
afsali hafi falist raunveruleg yfirfærsla á eignarréttindum. Má í því sambandi t.d. vísa í
dóma Hæstaréttar frá 21. október 2004 í máli nr. 47/2004 (Afréttur Biskupstungna
norðan vatna) og 11. maí 2006 í máli nr. 496/2005 (Breiðármörk). Af
framangreindum eignardómi Héraðsdóms Austurlands leiðir því hvorki að í
„eyðijörðinni Hamri, landnúmer FMR 156477“ felist tiltekin eignarréttindi né
afmörkun hugsanlegs réttindasvæðis.
Kemur þá til nánari skoðunar hvernig merkjum Hamars er lýst í
útmælingargjörðinni 1829 og tveimur landamerkjabréfum jarðarinnar, hið eldra frá
1885 og hið yngra frá 1922. Landamerkjabréfin voru samþykkt vegna aðliggjandi
landsvæða í Vopnafirði, að því þó gættu að sami fyrirsvarsmaður var fyrir Hamar og
Mælifell 1922 en ekki vegna lands að norðanverðu. Athugun þessi tekur til
norðvesturmerkja jarðarinnar, inn til landsins og innan kröfusvæðis íslenska ríkisins.
Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að Hamri.
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Hér skal þess getið að u.þ.b. 8,5 km norðaustur af Kistufelli (820 m) er SyðriHágangur (952 m) og enn norðar Ytri-Hágangur (923 m). Fjallaröð þessi myndar skýr
landfræðileg mörk og vatnaskil vestur af Selárdal og heiðarlöndum upp af honum.
Norðvestan sömu fjalla, handan vatnaskila, rennur Miðfjarðará. Drög hennar koma af
svæðinu upp undir Kistufelli. Á kortum Landmælinga Íslands eru Ufsir merktar í
heiðarbrúninni upp af Selárdal. Ufs, eða ups, hefur ekki einhlíta merkingu í íslensku
máli og mun þannig almennt bæði geta vísað til fjallseggjar og láréttra bergstalla.
Í útmælingunni er austurmerkjum Hamars, gagnvart Þorvaldsstöðum, lýst „úr
Landamerkiaklauf – er liggur nidri vid Selá – í Vördu sem stendr á Dýarhól, þadan í
Vördu á Mel þeim er stendr i beinni Línu upp af tédum Merkium og þadan beint upp á
Uppsir edr Melbrún þá hvar Grasvegurin hættir“. Í eldra landamerkjabréfi Hamars er
miðað við „Merkigróf, er liggur frá Urðarufs niður að Selá“. Merkjum Þorvaldsstaða,
sem liggja til móts við Hamar á umræddu svæði, er lýst með sama hætti í eldra
landamerkjabréfi þeirrar jarðar, einnig frá 1885, og bréfin bera gagnkvæmar áritanir. Í
yngra landamerkjabréfi Hamars er mörkum að norðaustan lýst úr Selá og í „Merkigróf
er liggur frá Selá uppí Urðarups. Síðan í einstaka torfu, sem er norðan við Kistufell og
niður með Miðlæk í Miðfjarðará.“ Í yngra landamerkjabréfi Þorvaldsstaða, frá 1922,
er svipuð lýsing og þau bera einnig gagnkvæmar áritanir.
Í útmælingunni 1829 segir varðandi vestur- og norðurmerki að Hamri tilheyri
„Land alt fram ad fremri Almenníngsá, ofaní Selá, og svo lángt upp sem Grasvegr
nær“. Í landamerkjabréfinu 1885 er vesturmerkjum lýst svo: „að innan eða vestan
liggur Þverá, sem kölluð er Almenningsá hin innri; hefur hún upptök sín undir
Kistufelli og fellur niður í Selá.“ Bréfið ber áritun umboðsmanns Mælifells sem liggur
þar að vestan. Landamerkjabréfið 1922 lýsir vesturmerkjum í „[...] Almenningsá hin
innri og ræður hún upp á Upsabrún, þaðan bein stefna í Miðfjarðará.“
Landamerkjabréf Mælifells, dags. 22. febrúar 1886 og þingl. 11. júní 1886, er áritað
af eiganda Hamars. Þar er merkjum lýst langt norðvestur fyrir Miðfjarðará og
sveitarmörk, nánar tiltekið í Heljardalsfjöll. Í kafla 6.10. er komist að þeirri niðurstöðu
að umrætt landamerkjabréf verði ekki lagt til grundvallar um afmörkun
Mælifellslands, sjá nánar í þeim kafla.
Í útmælingunni eru norðurmerki miðuð við þann stað þar sem „grasveginn“
þrjóti. Landamerkjabréf Hamars frá 1885 miðar að þessu leyti við Kistufellsurðir en
samkvæmt landamerkjabréfinu 1922 eru norðurmörk í Miðfjarðará. Bréfin eru ekki
árituð vegna norðurmerkjanna en þar á móti liggur land, utan landamerkjabréfa, sem
fjallað er um í máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd. Þar er komist að þeirri niðurstöðu
að svæðið sé þjóðlenda og afréttur Þórshafnarhrepps. Lega Miðfjarðarár er óumdeild
og Kistufellsurðir taka yfir allstórt svæði suðaustan undir Kistufelli. Suðvestan undir
fellinu erj Mælifellsurðir.
Þegar tilvitnaðar lýsingar eru bornar saman með heildstæðari hætti hagar
þannig til að í útmælingunni er um vesturmerkin miðað við Almenningsá fremri milli
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Selár og þess staðar þar sem grasvegur nái. Í eldra landamerkjabréfinu er hins vegar
miðað við endimörk að norðan í upptökum Almenningsár fremri undir Kistufelli. Um
norðausturmörkin er í útmælingunni miðað við endimörk að norðan í Uppsum eða
Melbrún þar sem grasvegurinn hætti. Í eldra landamerkjabréfinu er um sömu merki
vísað til „... Merkigróf, er liggur frá Urðarufs niður að Selá.“ en í því yngra
„Merkigróf er liggur frá Selá uppí Urðarups. Síðan í einstaka torfu, sem er norðan við
Kistufell og niður með Miðlæk í Miðfjarðará.“
Það er niðurstaða óbyggðanefndar að útilokað sé að framangreindar
merkjalýsingar fái samrýmst. Telur óbyggðanefnd óyggjandi að merki jarðarinnar séu
afmörkuð lengra inn til landsins í yngstu heimildinni, þ.e. landamerkjabréfinu frá
1922. Verður þetta m.a. ráðið af því að útmælingin er venju fremur glögg, skýr og
ítarleg um lands- og staðhætti og útilokað annað en í henni hafi jafnframt verið miðað
við ýmis þau kennileiti sem koma fyrir í yngra landamerkjabréfinu og tengja
afmörkun að norðaustan og vestanverðu við Miðfjarðará sem norðurmerki. Hitt skiptir
ekki síður máli að lýsing yngra og eldra landamerkjabréfs á norðurmörkum er ekki í
samræmi og virðist lýsing eldra bréfsins, sem um norðurmörk vísar til upptaka
Almenningsár fremri undir Kistufelli og Kistufellsurða, fá samrýmst lýsingu í
útmælingu en ekki viðmiðun við Miðfjarðará í hinu yngra bréfi.
Mat á því hvar gróðurveginn hafi þrotið árið 1829 er eðli málsins samkvæmt
erfiðleikum bundið. Um þetta atriði má þó hafa nokkra hliðsjón af fyrrnefndri
útmælingu frá 1829 þegar þar segir að: „Ad Nordanverdu edr til Fialls upp, hefr
Almenníngur eingin viss nátturleg Takmörk, önnur enn þau, ad hönum er eignad Land
svo lángt upp sem Grasvegur nær, sem ekki er Leingra en upp á Fiallsbrýrnar, því þá
taka vid Melar, Sandar og ad öllu graslaus Öræfi. Alt þad Land, sem innan
hérgreindra Ummerkia Liggur, og Almenníngur kallast, er, eptir Ágétskíngu, hérum 1
¼ Míla á Leingd, millum Ytri- og Fremri-Almenníngsár, en ekki meira en fra 1/8 til
1/6 Mílu á breidd, sömuleidis eptir Ágétskan, frá brúnum og nidur í Selá.“ Eru í raun
engar líkur til annars en viðmiðunin „lok grasvegar“ hafi því legið sunnan Kistufells.
Styðja framangreind sjónarmið og afmörkun því fráleitt þá lýsingu norðurmerkja í
Miðfjarðará sem tekin er upp í yngra landamerkjabréfinu en sýnist á hinn bóginn geta
samrýmst afmörkun eldra landamerkjabréfsins um Kistufellsurðir. Hér má jafnframt
líta til úttektar á eyðibýlinu Mælifelli frá 30. maí 1912 en þar segir: „Landið uppfrá
Selá er alt grasivaxið uppað svokallaðri „Ufs“ og uppað Mælifellsbænum sem var enn
er nú niðurrifinn, einnig er graslendi suður með Mælifellshnúk og í svokolluðum
Grænafellsdokkum vestan hnúksins. Graslendi þetta er sem næst ¼ af landi því er telst
til býlisins.“
Styðja framangreind sjónarmið og afmörkun fráleitt þá lýsingu norðurmerkja í
Miðfjarðará, norður yfir Kistufell, sem tekin er upp í landamerkjabréfi 1922. Eru í
raun engar líkur til annars en viðmiðunin „lok grasvegar“ hafi legið sunnan Kistufells.
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Að fenginni þeirri niðurstöðu um merki Hamars sem að framan greindi þarf að
leysa úr eignarréttarlegri stöðu þess landsvæðis sem liggur vestan og utan
útmælingarinnar en innan landamerkjabréfsins og ágreiningur aðila í máli þessu
stendur um. Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt
inn til fjalla landnám á þessu svæði náði. Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir
dregnar um hvort þar hafi í öndverðu verið stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði
með námi. Staðhættir eru námi ekki til stuðnings. Óvissa um aðferðir við landnám er
þó of mikil til þess að hægt sé að fullyrða um stærð landnáma á þeim grundvelli, sbr.
umfjöllun um landnám í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar.
Í kafla 6.1.1. er fjallað um sönnunargildi landamerkjabréfa fyrir eignarrétt að
landi í ljósi dóma Hæstaréttar og almennra niðurstaðna óbyggðanefndar. Eins og þar
kemur fram hafa menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt með því
að gera landamerkjabréf. Þegar sönnunargildi landamerkjabréfs er virt verður að líta
til þess hvort önnur gögn geta fallið að bréfinu eða mæla því gegn. Ekkert hefur
komið fram sem rennir stoðum undir að á svæðinu utan útmælingarinnar hafi verið
stofnað til beins eignarréttar á grundvelli nýbýlatilskipunarinnar. Þá hafa heldur ekki
verið leidd í ljós nein þau not af þessu fjalllendi sem stofnað hafi til beins eignarréttar
á grundvelli hefðar, sbr. lög nr. 46/1905.
Í málinu verður hins vegar ekki byggt á kröfulínu íslenska ríkisins sem að mati
óbyggðanefndar er dregin of austarlega. Eigendur Ytri- og Fremri-Hamars miða
varakröfu sína til norðvesturs við vatnaskil. Af því sem að framan er rakið má telja
ljóst að mörk samfelldrar gróðurþekju hafa ekki náð lengra inn til landsins er
útmælingargerðin var gerð en að vatnaskilum, þó ómögulegt sé að segja hversu nærri
vatnaskilunum gróðurþekjan hefur náð. Að virtri þeirri afmörkun sem fram kemur í
útmælingargerð frá 1829, almennum staðháttum, sérfræðilegum líkindum fyrir
mörkum samfelldrar gróðurþekju við útmælingu og líklegri staðsetningu svokallaðra
Kistufellsurða verða norðvesturmerki Hamars dregin um vatnaskil í Kistufelli svo sem
þau eru afmörkuð á grundvelli upplýsinga frá Vatnamælingum Orkustofnunar.
Vatnaskil þess liggja vestar en þjóðlendukröfulína íslenska ríkisins. Ekki verður gerð
krafa til eigenda Ytri- og Fremri-Hamars um frekari sönnun í þeim efnum og við það
miðað að kröfusvæði þeirra austan vatnaskilalínunnar sé beinum eignarrétti háð.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á það af hálfu íslenska
ríkisins að land innan landamerkja Hamars, svo sem þeim hefur verið lýst hér að
framan, sé þjóðlenda. Með hliðsjón af staðháttum á heiðarlandi þessu, og að gættum
þeim sönnunarkröfum sem gera verður í ljósi dóma Hæstaréttar í þjóðlendumálum,
verður á hinn bóginn að telja svo verulegan vafa leika á því að land norðan vatnaskila
á Kistufelli og að Miðfjarðará hafi við gerð landamerkjabréfsins verið eignarland,
fyrir nám, löggerninga eða með öðrum hætti, að á slíku verði ekki byggt. Ræðst því
afmörkun að því leyti af vatnaskilum, líkt og að framan er rakið. Eins og notkun
landsins hefur verið háttað hefur ekki heldur verið sýnt fram á að eignarhefð hafi

636
636
verið unnin á því. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir þannig til þeirrar niðurstöðu að
vestan umræddrar vatnaskilalínu sé þjóðlenda en austan hennar eignarland, án þess þó
að tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 489
Kemur þá til skoðunar hvort stofnast hafi til óbeinna eignarréttinda innan þess
lands sem gerð er krafa til af hálfu gagnaðila en fellur utan landamerkja jarðarinnar
Hamars samkvæmt framangreindri afmörkun, þ.e. landsvæði sem nær frá vatnaskilum
og vestur að kröfulínu gagnaðila. Fyrir liggur að umrætt landsvæði hefur verið nýtt af
eigendum Hamars til beitar og annarra venjubundinna afréttarnota og aðrir hafa ekki
sett fram kröfur til þess. Verður því fallist á þá kröfu að landið sé í afréttareign
Hamars.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að umrætt landsvæði norðvestan
Kistufells og utan landamerkja jarðarinnar Hamars, svo sem það er afmarkað hér á
eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998.
Frá þeim stað þar sem nyrðri kröfulína vegna Hamars, svo sem hún
liggur frá Merkissteini á Urðarups í Einstöku torfu, sker vatnaskil á
Kistufelli er vatnaskilum fylgt yfir Kistufell þar til þau skera syðri
kröfulínu vegna Hamars (sem jafnframt er nyrðri kröfulína vegna
Mælifells). Sú kröfulína liggur í stefnu frá Upsarbrún í Miðfjarðará og
henni er fylgt norðvestur yfir Kistufell og í Miðfjarðará. Síðan er
Miðfjarðará fylgt að Miðlæk og þeim læk í Einstöku torfu. Þaðan er
dregin lína yfir Kistufell í stefnu á Merkisstein á Urðarups og ræður sú
lína, sem jafnframt er kröfulína vegna Hamars (og Þorvaldsstaða), að
hinum fyrstnefnda punkti í vatnaskilum á Kistufelli.
Sama landsvæði er í afréttareign Hamars, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. sömu
laga.
6.10. Mælifell
6.10.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Mælifells. Þess skal strax getið að þá er miðað við
afmörkun eignarlandskröfusvæðis eins og hún er á uppdrætti þeim sem gagnaðilar
ríkisins hafa lagt fram samhliða texta kröfugerðar. Svo sem nánar verður gerð grein
fyrir hér á eftir er ósamræmi á milli uppdráttar og texta þar sem í texta er miðað við
landamerkjabréf Mælifells, dags. 22. febrúar 1886 og þingl. 11. júní 1886, en á
uppdrætti er eignarlandskröfusvæðið minna. Um þau landsvæði sem falla innan
afmörkunar í texta en utan uppdráttar er fjallað í kafla 6.9. um Hamar í kafla 6.11. um
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Selsárvelli og máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd, nánar tiltekið að því er varðar afrétti
Svalbarðshrepps og Þórshafnarhrepps.
Íslenska ríkið hefur dregið aðalkröfulínu sína frá Almenningsá fremri þar sem
500 m hæðarlína sker ána (punktur 4), með þeirri á í Selá (5) og síðan eftir Selá þar til
kemur að hornmarki Hauksstaða og Arnarvatns (6). Aðalkrafa ríkisins gerir þannig
ráð fyrir að Mælifell sé allt í þjóðlendu. Til vara er þess krafist að ekki skuli draga
þjóðlendumörk lengra til landsins en umhverfis Mælifell. Á móti hafa gagnaðilar,
þinglýstir eigendur Mælifells, lýst kröfu um beinan eignarrétt að öllu því landsvæði
sem þeir telja að liggi innan merkja þess. Til vara er að norðvestanverðu miðað við
línu sem dregin er frá Kistufelli beina stefnu í upptök Selsár. Kröfum íslenska ríkisins
er nánar lýst í kafla 3.1 og kröfum gagnaðila í kafla 3.9.
Að Mælifelli liggur Hamar til norðausturs en Selsárvellir og Aðalból til suðurs
og suðvesturs. Handan Selár, að austanverðu, eru jarðirnar Hauksstaðir og Rjúpnafell.
Til norðvesturs eru ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd. Að
norðanverðu tilheyrir landsvæði þetta Mælifellsheiði, hásléttu sem liggur í um 500 m
hæð yfir sjávarmáli. Sunnan til rís Mælifell (822 m) og undir því, norðan Selsár, er
land nokkuð gróið, í u.þ.b. 400 m hæð. Norðan og austan Mælifells rennur Mælifellsá.
6.10.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er byggt á því að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði orðið fleiri með tímanum. Þetta verði helst ráðið af lögtöku nýbýlatilskipunar
konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo til væru úrræði til að gera
eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Því er haldið fram að af
landnámslýsingum megi ráða að land hafi ekki verið numið til heiða og fjalla í
Vopnafirði nema austast þar sem eru Böðvarsdalur og Fagridalur. Þá er byggt á því af
hálfu ríkisins að afréttir, eins og þeir hafi verið skilgreindir fyrir gildistöku
þjóðlendulaga 1998, hafi verið þjóðlendur þar sem tilteknum jörðum fylgdi réttur til
afréttarnota. Heimilt hafi verið að reisa býli utan eignarlanda fjarri byggð á grundvelli
nýbýlatilskipunarinnar frá 1776 og líkindi séu á því að slík nýbýli hafi verið reist í
almenningslandi ef ekki var gerður sérstakur kaupsamningur eða byggingarbréf við
einhvern jarðeiganda eða heimildir til um að nýbýlið teldist hjáleiga eða afbýli. Slík
nýbýli, sem reist hafi verið utan eignarlanda, hafi ekki getað orðið eignarlönd nema
með þau væri farið eftir ákvæðum tilskipunarinnar frá 1776. Þá er því haldið fram að
menn hafi átölulaust getað reist nýbýli á heiðum og því hafi verið næsta fátítt að leitað
væri eftir leyfi amtmanns heldur býlið reist. Flest hafi þessi heiðarbýli staðið stutt og
eftir að landamerkjalög voru sett 1882 hafi stórjarðir innlimað eyðibýlin í
landamerkjalýsingar sínar. Því er haldið fram að býlin Mælifell og Fossvellir séu reist
í almenningi um miðja 19. öld án nýbýlaleyfis amtmanns. Um almenning í skilningi
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lögbókanna hafi verið að ræða og þau býli sem þar hafi verið reist á 19. öld hafi aldrei
getað orðið eignarlönd nema til þeirra hafi verið stofnað eftir ákvæðum tilskipunar
1776. Engar heimildir séu um að svo hafi verið varðandi Mælifell og Fossvelli.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl 29 og 19(3), er því haldið fram að af lýsingum
Landnámu megi ráða að allt land í Vopnafjarðarhéraði hafi verið numið og undirorpið
beinum eignarrétti síðan. Gróðurfar, nýting og búseta bendi einnig til að land þetta
hafi allt verið numið í öndverðu enda landið forsenda búsetu og byggðar á þessu
svæði. Þá er á því byggt að land innan landamerkja jarðar sé eignarland.
Landamerkjalög 1882 hafi ekkert kveðið á um hvaða land eða hver landgæði fylgdu
jörðum eða öðrum fasteignum enda hafi ekko verið um það deilt þar sem jarðeigandi
hafi verið talinn eiga fullkominn eignarrétt innan landamerkja jarðar sinnar.
Venjuréttur og hefðarsjónarmið leiði einnig til þess að allt land innan landamerkja
jarða teljist eignarland.
Þá telja gagnaðilar sig hafa réttmætar væntingar til eignarhalds innan merkja
jarðarinnar vegna fyrri lögskipta við ríkisvaldið. Landamerkjum jarðarinnar og
aðliggjandi jarða hafi verið þinglýst athugasemdalaust og landamerkin verið
viðurkennd af öllum, þ.m.t. hinu opinbera, um áratugaskeið. Hafi þau aldrei verið
vefengd af ríkisvaldinu. Þá hafi skattar og önnur lögboðin gjöld alltaf verið greidd af
öllu landinu. Um áraraðir hafi öll landgæði verið nýtt af eigendum og enginn getað
nýtt jörðina án samþykkis þeirra. Venjur varðandi fjallskil geti ekki ráðið úrslitum
þegar tekin sé afstaða til þess hvort jörðin sé öll beinum eignarrétti háð. Þá er því
haldið fram að í ljósi þeirra gjörninga sem liggi fyrir um ráðstöfun landsins hafi
eigendur Mælifells og Fossvalla nægar heimildir fyrir eignartilkalli sínu. Það sé því
ríkisins að hrekja þá staðhæfingu að landsvæðið sé fullkomin eign þeirra. Vísað er til
fyrri úrskurða óbyggðanefndar um að landsvæði sem talið hafi verið jörð eða hluti
jarðar samkvæmt elstu heimildum sé háð beinum eignarrétti fari landamerkjalýsingi
ekki í bága við þær eldri heimildir. Byggt er á úrlausnum Mannréttindadómstóls
Evrópu um réttmætar væntingar. Þessar væntingar styðjist meðal annars við
framkomu ríkisins gagnvart þeim með athöfnum og athafnaleysi. Loks er vísað til
þess að skilyrði hefðar séu fyrir hendi.
6.10.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Mælifells og Fossvalla er rakin
í kafla 5.9. Þar kemur fram að um var að ræða tvö svokallaðra heiðarbýla, sbr. kafla
6.1.2, stofnuð um miðja 19. öld í Mælifelli sem virðist hafa legið undir Hofskirkju.
Byggð í Mælifelli lagðist af árið 1906 en nokkru fyrr á Fossvöllum.
Af hálfu gagnaðila hefur sérstaklega verið vísað til eignardóms Héraðsdóms
Austurlands frá 8. janúar 2004 í máli nr. E-310/2003. Í dómsorði segir svo:
„Viðurkenndur er eignarréttur stefnenda [gagnaðila íslenska ríkisins í máli þessu] að
eyðijörðunum Mælifelli, landnúmer FMR 156508 [...] öllum í Vopnafirði ásamt öllu
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því sem þeim fylgja og fylgja ber“ í tilteknum eignarhlutföllum. Í forsendum dómsins
kemur fram að Jörgen Sigfússon sé þinglýstur eigandi Mælifells og liggi þar fyrir
þinglýstur kaupsamningur. Frá andláti Jörgens, á árinu 1928, hafi aldrei verið þinglýst
skiptayfirlýsingu á jörðina og sé hún því enn skráð á nafn hans. Dómur þessi
grundvallast á ákvæði 1. mgr. 122. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991.
Samkvæmt því veitir eignardómur dómhafa heimild til yfirráða og ráðstafana eins og
hann hefði í höndum afsalsbréf eða annað viðeigandi skjal. Skilyrði er að hann hafi
sannað eða gert sennilegt að hann hafi öðlast réttindi með samningi eða hefð en skorti
skilríki fyrir rétti sínum. Ljóst er þannig að dómhafi er ekki í annarri eða betri stöðu
en afsalshafi sem getur samkvæmt almennum reglum þurft að færa á það sönnur að í
afsali hafi falist raunveruleg yfirfærsla á eignarréttindum. Má í því sambandi t.d. vísa í
dóma Hæstaréttar frá 21. október 2004 í máli nr. 47/2004 (Afréttur Biskupstungna
norðan vatna) og 11. maí 2006 í máli nr. 496/2005 (Breiðármörk). Af
framangreindum eignardómi Héraðsdóms Austurlands leiðir því hvorki að í
„eyðijörðinni Mælifelli, landnúmer FMR 156508“ felist tiltekin eignarréttindi né
afmörkun hugsanlegs réttindasvæðis.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Mælifells er lýst í landamerkjabréfi
frá 22. febrúar 1886, þingl. 11. júní 1886. Einnig verður kannað hvað ráðið verður af
öðrum heimildum um það efni en þar nýtur við úttektar frá 1912 vegna fyrirhugaðrar
sölu. Auk þess verður litið til heimilda um merki aðliggjandi svæða, þ. á m.
útmælingar vegna aðliggjandi landsvæðis frá 1829.
Í landamerkjaskrá Mælifells frá 1886 er suðurmörkum lýst svo að Selá ráði að
Selsárósi, þá Selsá að upptökum og þaðan sjónhending í há Bungu. Að vestan eru
mörkin sögð úr há Bungu í Heljardalsfjall. Að norðan er línan dregin úr
Heljardalsfjalli í há Kistufell og þaðan sjónhendingu í upptök Innri-Almenningsár og
hún síðan í Selá. Landamerkjalýsingin er undirrituð af Hofspresti. Í mati sem fram fór
vegna fyrirhugaðrar sölu Mælifells 30. maí 1912 er ekki að finna heildstæða
afmörkun landsvæðisins. Þó kemur þar fram að landið sé upp frá Selá innst upp úr
Selárdal og af því má ráða að Ufs, Mælifellshnúkur og Grænafellsdokkir séu innan
marka. Í framangreindum dómi frá 2004 er ekki að finna afmörkun né heldur í afsali
til Jörgens Sigfússonar frá 1913.
Í útmælingu á landi í Almenningi frá árinu 1829 kemur fram lýsing á mörkum
hin útmælda lands gagnvart landsvæði er Hofskirkju tilheyri og er þar miðað við
Fremri-Almenningsá. Bréf Mælifells er áritað vegna Hamars sem liggur að til
norðausturs. Í kafla 6.9. hér að framan er fjallað um nýbýlið Hamar og því lýst
hvernig eldri heimildir um merki þess, þ.e. útmælingin frá 1829 og landamerkjabréf
frá 1885, lýsa merkjum mun skemur inn til landsins en landamerkjabréf frá 1922.
Eldra bréf Hamars er áritað af umboðsmanni Mælifells og yngra bréf Hamars af
Jörgen Sigfússyni sem þá hafði fest kaup á Mælifellslandi.
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Suðvestan við Mælifell eru Selsárvellir, sbr. kafla 6.11. hér á eftir. Svo sem
þar segir benda eldri heimildir um afmörkun Selsárvalla ekki til þess að merki hafi
náð eins langt inn til landsins og og yngri heimildir gera ráð fyrir.
Landamerkjabréf Mælifells er óglöggt um afmörkun og kemur ekki heim og
saman við uppdrátt sem lagður hefur verið fram af hálfu þeirra sem gera
eignarlandskröfu til þess. Á uppdrættinum, sbr. einnig skýrslutökur í máli þessu, er
landsvæðið afmarkað svo: Selá ræður frá þeim stað þar sem Almenningsá fremri
rennur í hana og að Selsárósi. Þá ræður Selsá að upptökum. Þaðan er dregin bein lína í
Sýslumannsvörðu á mörkum Vopnafjarðarhrepps og Þórshafnarhrepps (sem nú er
hluti Langanesbyggðar) og þeim mörkum síðan fylgt í Miðfjarðarárdrög. Úr
Miðfjarðarárdrögum er farið í Upsabrúnir og þaðan er Almenningsá fremri fylgt aftur
í Selá. Í landamerkjabréfinu er merkjum hins vegar lýst í há-Bungu, sem er langt
suðvestan við umrædda afmörkun á kröfulínukorti, og Heljardalsfjall sem er á
mörkum Svalbarðshrepps og Norðurþings. Bréfið er ekki undirritað af hálfu
landsvæða utan Vopnafjarðarhrepps og skarast verulega á við kröfur gagnaðila
íslenska ríkisins í máli 4/2005 auk þess að ganga inn á það land sem tilheyrði
svokölluðum Almenningi. Þá bendir útmælingin 1829 og matsgerðin 1912, þar sem
fjallað er um land á og við Mælifellið sjálft, ekki til þess að merki hafi náð svo langt
til norðvesturs. Hér skal þess getið að Heljardalsfjöll eru rúmlega 24 km norðvestur af
Mælifelli. Að mati óbyggðanefndar hafa ekki fengist haldbærar útskýringar á þeirri
afmörkun sem lögð er til grundvallar í texta kröfugerðar af hálfu gagnaðila í máli
þessu. Í ljósi alls þessa verður ekki byggt á landamerkjabréfi Mælifellslands um
afmörkun þess.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var þannig gert
landamerkjabréf fyrir Mælifell. Það var þinglesið og innfært í landamerkjabók
sýslumanns. Bréfið tekur til þess landsvæðis sem hér er til umfjöllunar og mun stærra
svæðis að auki, svo sem áður er lýst. Þekkt er að landamerkjabréf hafa ekki eingöngu
verið gerð fyrir jarðir. Með því að gera landamerkjabréf hafa menn ekki getað
einhliða aukið við land sitt eða annan rétt. Frá upphafi Íslandsbyggðar helguðu menn
sér ekki eingöngu ákveðin landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig
ítök, afrétti og öll önnur réttindi sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra.
Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda við merkjum
réttindanna, hvers eðlis sem þau voru. Um þetta má t.d. vísa til dóma Hæstaréttar 28.
september 2006 í máli nr. 497/2006 (Hoffellslambatungur) og 5. október 2006 í máli
nr. 67/2006 (Skjaldbreiður). Í ljósi dóma Hæstaréttar um eignarréttarlega þýðingu
landamerkjabréfa og almennra niðurstaðna óbyggðanefndar liggur jafnframt fyrir að
með gerð landamerkjabréfs varð ekki einhliða stofnað til eignarréttar á landsvæði sem
ekki var fyrir undirorpið eignarrétti.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindrar afmörkunar. Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í
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Landnámabók hversu langt inn til fjalla landnám á þessu svæði náði. Af því verða
engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í öndverðu hafi verið stofnað til beins
eignarréttar á þessu svæði með námi. Staðhættir eru námi ekki til stuðnings. Óvissa
um aðferðir við landnám er þó of mikil til þess að hægt sé að fullyrða um stærð
landnáma á þeim grundvelli, sbr. umfjöllun um landnám í Almennum niðurstöðum
óbyggðanefndar.
Engin gögn liggja fyrir um það hvernig Hofskirkja er upphaflega komin að
rétti sínum til þess landsvæðis sem hér er til umfjöllunar. Í heimildum er ítrekað
minnst á Mælifell sem eign Hofskirkju í máldögum og vísitasíum, fyrst í
máldagasafni Vilkins biskups frá 1397. Við útmælingu á nýbýlunum Þorvaldsstöðum
og Hamri árið 1829 var mætt fyrir hönd Hofskirkju vegna lands framan við
Almenninginn. Í skýrslum yfir eignir Hofsprestakalls frá 1844 er Mælifells getið með
afréttum eða heiðarlöndum prestakallsins og meðal ítaka, öðrum leigð, í skýrslu 1867.
Í síðastnefndu heimildinni er tekið fram að þar sé nú byggður bær sem kirkjan eigi
ekki. Þá er Mælifells getið í lögfestu á ítökum Hofskirkju frá 14. maí 1844. Í
jarðamatinu frá 1849 kemur fram varðandi Hof að fyrir upprekstur í svokallað
Mælifellsland við Selárdal gjaldist 40 fiskar árlega.
Engin gögn liggja fyrir um að umrætt landsvæði hafi lengst af verið nýtt til
annars en sumarbeitar fyrir búfé og annarra takmarkaðra nota. Það er ekki fyrr en um
miðja nítjándu öld sem stofnað er til búsetu á þessu landi og í árslok 1853 eiga sér
stað bréfaskipti þar sem því er hafnað að veita skatt- og tíundarfrelsi samkvæmt 10.
grein nýbýlatilskipunarinnar. Vísað er til þess að „jörðin“ hefði verið notuð að
undanförnu og eftir hana goldið og því væri ekki hægt að krefjast þess sem 10. greinin
heimilaði nýbýlisjörðum og þaðan af síður þar sem engin útvísun hefði farið fram.
Hofsprestur gaf síðan út byggingarbréf fyrir Mælifellslandi, að hluta skipt í tvennt, í
ársbyrjun 1856. Fyrir fremri partinn liggja einnig fyrir byggingarbréf frá 1861 og
1865 sem þá virðist nefndur Fossvellir. Samkvæmt því er fram kemur í úttekt á
eyðibýlinu Mælifelli vegna fyrirhugaðrar sölu hinn 30. maí 1912 lauk byggð á þessu
svæði 1906. Árið 1913 afsalaði ráðherra Íslands Mælifellslandi til leigjanda þess,
Jörgens Sigfússonar. Kaupverð var hið sama og matsmenn höfðu komust að
niðurstöðu um árið áður. Í matsgerðinni kemur fram að matsmenn álitu það hlutverk
sitt að meta hversu margt fé land þetta bæri sem afréttarland. Gagnaðilar leiða rétt
sinn frá umræddum kaupanda, sbr. einnig framangreindan eignardóm Héraðsdóms
Austurlands frá 8. janúar 2004.
Í heimildum frá fyrri hluta 19. aldar er Mælifell þannig flokkað með
afréttum/heiðarlöndum Hofskirkju og þangað er rekið fé gegn greiðslu afréttartolls.
Afmörkun þess er ekki vafalaus en ljóst er þó að landsvæði það sem hér er gert tilkall
til sem eignarlands Mælifells og Fossvalla hefur áður fyrr, a.m.k. að hluta til, tilheyrt
því. Sú aðgreining sem felst í því að Mælifell er ekki hluti af eiginlegu landi
Hofskirkju, jafnan getið með sérstökum hætti í heimildum og einnig beinlínis nefnt
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afréttur eða ítak Hofskirkju, bendir til þess að þar hafi verið afréttur kirkjunnar í þeim
skilningi að hún hafi átt þar óbein eignarréttindi fremur en beinan eignarrétt. 490 Má í
þessu sambandi vísa til dóms Hæstaréttar 21. október 2004 í máli nr. 47/2004
(Afréttur norðan vatna). Hið sama verður einnig ráðið af staðháttum en um er að ræða
heiðarland fjarri byggð. Í máli þessu er þannig ekki sýnt fram á annað en réttur til
Mælifells hafi orðið til á þann veg að landsvæðið hafi verið tekið til sumarbeitar fyrir
búpening og ef til vill annarrar takmarkaðrar notkunar. Um afréttarnotkun og fjallskil
voru snemma settar opinberar reglur, sem sveitarstjórnum var falið að annast
framkvæmd á.
Að öllu þessu virtu verður því ekki talið að landsvæði þetta sé undirorpið
eignarrétti nema til hans hafi stofnast á grundvelli nýbýlatilskipunarinnar frá 15. apríl
1776 eða í skjóli hefðar síðar.
Í málinu liggur ekki fyrir byggingarbréf útgefið af amtmanni fyrir nýbýli á
umræddu svæði og raunar virðist ágreiningslaust að slíkt bréf hefur ekki verið gefið
út. Með því að ekki hefur verið leitt í ljós að fyrirmælum nýbýlatilskipunar hafi verið
fullnægt hefur ekki verið sannað að stofnað hafi verið til beins eignarréttar á
grundvelli þeirrar löggjafar. Verður því ekki miðað við að eignarréttarleg staða
landsvæðisins hafi tekið breytingum á þeim grundvelli. Í þessu sambandi ber að vísa
til þeirra krafna sem Hæstiréttur hefur gert til sönnunar eignarlands, sbr. kafla 6.1.1.
Kemur þá til skoðunar hvort stofnast hafi til eignarréttar að landsvæðinu á
grundvelli hefðar. Svo sem áður er rakið var byggð stopul að Mælifelli og
Fossvöllum, á árunum 1854–1906. Möguleg hagnýting landsins fyrir setningu laga
um hefð, nr. 46/1905, gat ekki að þágildandi lögum stofnað til eignarréttar yfir
landinu. Vísast um þetta til almennra niðurstaðna óbyggðanefndar.491 Hins vegar þarf
að huga nánar að stöðu landsvæðisins við og eftir gildistöku þeirra laga. Í aðdraganda
þess að ríkið seldi Mælifellsland árið 1913 er upplýst að það hafði verið í eyði í sex ár
en leigt út til beitar. Það er selt leigjandanum, Jörgen Sigfússyni í Krossavík, og
verðlagt í samræmi við möguleg afréttarnot. Upplýst hefur verið að eftir þennan tíma
hafi landið verið nýtt til upprekstrar á vegum eigenda Krossavíkur og á seinni árum
hafi fé frá bæjum í Vesturárdal gengið þangað til beitar. Beit á því landsvæði sem hér
er til umfjöllunar hefur verið ráðstafað og stýrt af þeim aðilum sem gera
eignarréttarlegt tilkall til Mælifells. Þá liggur fyrir að Mælifell hefur verið á arðskrá
Veiðifélags Selár og ráðstafanir á vegum þess félags meðal annars gerðar af sömu
aðilum, í nafni Mælifells.
Óbyggðanefnd telur að framangreind takmörkuð afnot, beit og veiði leiði ekki
til þess að beinn eignarréttur að afréttarsvæði þessu hafi unnist fyrir hefð, sbr. lög nr.
46/1905. Hefur því hvorki verið stofnað til beins eignarréttar á grundvelli
nýbýlatilskipunarinnar né hefðar en af því leiðir að Mælifell hefur ekki öðlast stöðu
490
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Sbr. umfjöllun um hugtakið afréttur í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
Sjá viðauka.
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jarðar að lögum, sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum
óbyggðanefndar. Í afsali ráðherra Íslands á Mælifellslandi gat ekki falist frekari
yfirfærsla eignarráða en áður heyrðu Hofskirkju til og efni afsalsins 1913, auk
aðdragandiaþeirra viðskipta, getur einnig samrýmst því að þar hafi verið seld
afréttareign, þ.e.a.s. hefðbundinn réttur til upprekstrar og veiði.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að umrætt landsvæði,
auðkennt sem Mælifell, sé eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum
hætti. Þá leiðir rannsókn óbyggðanefndar einnig til þeirrar niðurstöðu að á umræddu
landsvæði sé þjóðlenda og er fallist á kröfu íslenska ríkisins þess efnis. 492
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að Mælifellsland, svo sem það er
afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998:
Frá þeim stað þar sem Almenningsá fremri rennur í Selá ræður Selá að
Selsárósi. Þá ræður Selsá að upptökum. Þaðan er dregin bein lína í
Sýslumannsvörðu á mörkum Vopnafjarðarhrepps og Þórshafnarhrepps
og þeim mörkum síðan fylgt í Miðfjarðarárdrög. Úr
Miðfjarðarárdrögum er farið í Upsabrúnir og þaðan er Almenningsá
fremri fylgt aftur í Selá.
Sama landsvæði er í afréttareign Mælifells, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998, sem nýtur veiðiréttar í Selá samkvæmt II. kafla laga um lax- og
silungsveiði, nr. 61/2006.
6.11. Selsárvellir (Búastaðatungur)
6.11.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Selsárvalla.
Íslenska ríkið hefur dregið aðalkröfulínu sína frá þeim stað þar sem
Almenningsá fremri mætir Selá (punktur 5) og síðan eftir Selá þar til kemur að
hornmarki Hauksstaða og Arnarvatns (6). Aðalkrafa ríkisins gerir þannig ráð fyrir að
Selsárvellir séu að öllu leyti í þjóðlendu. Til vara er þess krafist að ekki skuli draga
línu um þjóðlendumörk lengra til landsins en sem nemur Búastaðatungunum sjálfum.
Á móti hafa gagnaðilar, þinglýstir eigendur Selsárvalla, lýst kröfu um beinan
eignarrétt að öllu því landsvæði sem þeir telja að liggi innan merkja þess. Til vara er
að norðvestanverðu miðað við línu sem dregin er frá upptökum Selsár í stefnu í
upptök Ytri-Hrútár í Hábungu. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1 og
kröfum gagnaðila í kafla 3.10.
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Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Aðliggjandi Selsárvöllum eru Mælifell til austurs, ágreiningssvæði í máli nr.
5/2005 hjá óbyggðanefnd til vesturs og ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 til norðurs.
Til suðausturs er land jarðarinnar Hauksstaða en Selá skilur að. Landsvæði þetta er
háslétta í yfir 400 m hæð yfir sjávarmáli. Syðst og austast eru Búastaðatungur, á milli
Selsár og Selár, í 360–400 m hæð yfir sjávarmáli. Þegar vestar dregur og norðar
hækkar land í yfir 500 m hæð yfir sjávarmáli. Þar er Sandhnjúkavatn í 540 m hæð en
austan þess og sunnan eru Sandhnjúkar (642 m og 771 m). Norðvestan vatnsins er
Einbúi (728 m og 823 m).
6.11.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er byggt á því að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði orðið fleiri með tímanum. Þetta verði helst ráðið af lögtöku nýbýlatilskipunar
konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo að til væru úrræði til að gera
eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Því er haldið fram að af
landnámslýsingum megi ráða að land hafi ekki verið numið til heiða og fjalla í
Vopnafirði nema austast þar sem eru Böðvarsdalur og Fagridalur. Þá er byggt á því af
hálfu ríkisins að afréttir, eins og þeir hafi verið skilgreindir fyrir gildistöku
þjóðlendulaga 1998, hafi verið þjóðlendur þar sem tilteknum jörðum fylgdi réttur til
afréttarnota. Heimilt hafi verið að reisa býli utan eignarlanda fjarri byggð á grundvelli
nýbýlatilskipunar frá 1776 og líkindi séu á því að slík nýbýli hafi verið reist á
almenningslandi ef ekki var gerður sérstakur kaupsamningur eða byggingarbréf við
einhvern jarðeiganda eða heimildir til um að nýbýlið teldist hjáleiga eða afbýli. Slík
nýbýli, sem reist hafi verið utan eignarlanda, hafi ekki getað orðið eignarlönd nema
með þau væri farið eftir ákvæðum tilskipunarinnar frá 1776. Þá er því haldið fram að
menn hafi átölulaust getað reist nýbýli á heiðum og því hafi verið næsta fátítt að leitað
væri eftir leyfi amtmanns heldur býlið reist. Flest hafi þessi heiðarbýli staðið stutt og
eftir að landamerkjalög voru sett 1882 hafi stórjarðir innlimað eyðibýlin í
landamerkjalýsingar sínar. Því er haldið fram að býlin Selsárvellir og Aðalból séu
reist í almenningi um miðja 19. öld, án nýbýlaleyfis amtmanns. Um hafi verið að ræða
almenning í skilningi lögbókanna og þau býli sem þar hafi verið reist á 19. öld hafi
aldrei getað orðið eignarlönd nema til þeirra hafi verið stofnað eftir ákvæðum
tilskipunar 1776. Engar heimildir séu um að svo hafi verið varðandi Selsárvelli og
Aðalból.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl 30 og 19(3), er því haldið fram að af lýsingum
Landnámu megi ráða að allt land í Vopnafjarðarhéraði hafi verið numið og undirorpið
beinum eignarrétti síðan. Gróðurfar, nýting og búseta bendi einnig til að land þetta
hafi allt verið numið í öndverðu enda landið forsenda búsetu og byggðar á þessu
svæði. Þá er á því byggt að land innan landamerkja jarðar sé eignarland.
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Landamerkjalög 1882 hafi ekkert kveðið á um hvaða land eða hver landgæði fylgdu
jörðum eða öðrum fasteignum enda hafi ekki verið um það deilt þar sem jarðeigandi
hafi verið talinn eiga fullkominn eignarrétt innan landamerkja jarðar sinnar.
Venjuréttur og hefðarsjónarmið leiði einnig til þess að allt land innan landamerkja
jarða teljist eignarland. Landamerkjum jarðarinnar og aðliggjandi jarða hafi verið
þinglýst athugasemdalaust og viðurkennd af öllum, þ.m.t. hinu opinbera, um
áratugaskeið. Hafi þau aldrei verið vefengd af ríkisvaldinu. Þá hafi skattar og önnur
lögboðin gjöld alltaf verið greidd af öllu landinu. Um áraraðir hafi öll landgæði verið
nýtt af eigendum og enginn getað nýtt jörðina án samþykkis þeirra. Venjur varðandi
fjallskil geti ekki ráðið úrslitum þegar tekin sé afstaða til þess hvort jörðin sé öll
beinum eignarrétti háð. Þá er því haldið fram að í ljósi þeirra gjörninga sem liggi fyrir
um ráðstöfun landsins hafi gagnaðilar nægar heimildir fyrir eignartilkalli sínu. Það sé
því ríkisins að hrekja þá staðhæfingu að landsvæðið sé fullkomin eign þeirra. Vísað er
til fyrri úrskurða óbyggðanefndar um að landsvæði sem talið hafi verið jörð eða hluti
jarðar samkvæmt elstu heimildum sé háð beinum eignarrétti, fari landamerkjalýsing
ekki í bága við þær eldri heimildir. Byggt er á úrlausnum Mannréttindadómstóls
Evrópu um réttmætar væntingar. Þessar væntingar styðjist meðal annars við
framkomu ríkisins gagnvart þeim með athöfnum og athafnaleysi. Loks er vísað til
þess að skilyrði hefðar séu fyrir hendi.
6.11.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Selsárvalla, Aðalbóls og
Selárbakka er rakin í kafla 5.10. Þar kemur fram að um var að ræða svokölluð
heiðarbýli, sbr. kafla 6.1.2, stofnuð um miðja 19. öld í Búastaðatungum sem virðast
hafa legið undir jörðina Búastaði í Vesturárdal. Búseta á svæðinu var stopul og lagðist
endanlega af 1878.
Af hálfu gagnaðila hefur sérstaklega verið vísað til eignardóms Héraðsdóms
Austurlands frá 8. janúar 2004 í máli nr. E-310/2003. Í dómsorði segir svo:
„Viðurkenndur er eignarréttur stefnenda [gagnaðila íslenska ríkisins í máli þessu] að
eyðijörðunum [...] Selsárvöllum, landnúmer FMR 156516 [...] öllum í Vopnafirði
ásamt öllu því sem þeim fylgja og fylgja ber“ í tilteknum eignarhlutföllum. Í
forsendum dómsins segir að enginn sé skráður eigandi Selsárvalla í þinglýsingabókum
sýslumannsins á Seyðisfirði en þó liggi fyrir veðsetning Jörgens Sigfússonar í
Krossavík á jörðinni frá árinu 1927. Hafi hún síðan óvéfengt verið talin í eigu
Krossavíkur en Jörgen lést árið 1928. Dómur þessi grundvallast á ákvæði 1. mgr. 122.
gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991. Samkvæmt því veitir eignardómur
dómhafa heimild til yfirráða og ráðstafana eins og hann hefði í höndum afsalsbréf eða
annað viðeigandi skjal. Skilyrði er að hann hafi sannað eða gert sennilegt að hann hafi
öðlast réttindi með samningi eða hefð en skorti skilríki fyrir rétti sínum. Ljóst er
þannig að dómhafi er ekki í annarri eða betri stöðu en afsalshafi sem getur samkvæmt
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almennum reglum þurft að færa á það sönnur að í afsali hafi falist raunveruleg
yfirfærsla á eignarréttindum. Má í því sambandi t.d. vísa í dóma Hæstaréttar frá 21.
október 2004 í máli nr. 47/2004 (Afréttur Biskupstungna norðan vatna) og 11. maí
2006 í máli nr. 496/2005 (Breiðármörk). Af framangreindum eignardómi Héraðsdóms
Austurlands leiðir því hvorki að í „eyðijörðinni Selsárvöllum, landnúmer FMR
156516“ felist tiltekin eignarréttindi né afmörkun hugsanlegs réttindasvæðis.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Selsárvalla er lýst í yfirlýsingu um
landamerki frá 31. desember 1974 sem gagnaðilar íslenska ríkisins miða kröfugerð
sína við. Einnig verður kannað hvað ráðið verður af öðrum heimildum um það efni en
þar nýtur við úttektar frá 1658, vitnisburðar frá 1666 og fasteignamati 1916–1918.
Auk þess verður litið til heimilda um aðliggjandi svæði.
Af yfirlýsingunni frá 1974, þar sem sýslumaður hefur merkjalýsingu
Selsárvalla eftir Birni Sigmarssyni í Krossavík, má ráða að Selsá ráði norðurmörkum,
Selá og Ytri-Hrútá suðurmörkum og inn til landsins, þ.e. að vestanverðu, ráði
vatnaskil (sýslumörk). Að austanverðu mætast Selá og Selsá. Lýsing í fasteignamati
frá 1916–1918 miðar við sömu ár, en há-Bungu og fjallgarð á milli Vopnafjarðar og
Fjallahrepps inn til landsins. Elstu heimildir um merki Búastaðatungna, úttekt á
jörðinni Búastöðum frá 1658 og vitnisburður frá 1666, virðast miða við tunguna
sunnan Selsár en merki inn til landsins eru ekki tiltekin sérstaklega.
Aðliggjandi Selsárvöllum til suðurs er jörðin Hauksstaðir. Í landamerkjabréfi
Hauksstaða, dags. í desember 1921 og þingl. 15. júní 1923, eru norðurmerki miðuð
við Selá, sbr. það sem að framan greinir um suðurmerki Selsárvalla. Bréfið er m.a.
samþykkt vegna Búastaðatungu [Selsárvalla].
Austan við Selsárvelli er Mælifell, sbr. kafla 6.10. hér að framan. Þar er
komist að þeirri niðurstöðu að um afmörkun svæðisins verði ekki byggt á
landamerkjabréfi Mælifells, dags. 22. febrúar 1886 og þingl. 11. júní sama ár, sem
undirritað var af umboðsmanni Búastaðatungna [Selsárvalla]. Ástæður þessu eru m.a.
þær að lýsing þess á merkjum inn til landsins sé ekki trúverðug.
Norður af Selsárvöllum, svo sem þeir eru afmarkaðir í eignarlandskröfu, er
ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd. Þar er komist að þeirri
niðurstöðu að svæðið, sem er utan landamerkjabréfa, sé þjóðlenda og afréttur
Þórshafnarhrepps. Til vesturs og suðurs eru ágreiningssvæði í máli nr. 5/2005 og þar
er komist að þeirri niðurstöðu að suðurhlutinn sé þjóðlenda í afréttareign Grímsstaða,
utan afmörkunar í landamerkjabréfi þeirrar jarðar en vesturhlutinn þjóðlenda í
afréttareign tiltekinna jarða og innan sérstaks landamerkjabréfs. Þar er nánar tiltekið
um að ræða „Landamerkjaskrá fyrir afrjettarlandi jarðanna: Víðihóls, Hólssels,
Fagradals og Nýhóls í Skinnastaðahreppi“, útbúið 3. júní 1890 og þinglesið 12. júní
1891.
Samkvæmt framansögðu var ekki gert landamerkjabréf fyrir Selsárvelli í
kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882. Gagnaðilar íslenska ríkisins miða
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kröfugerð sína við einhliða merkjalýsingu eiganda jarðarinnar Krossavíkur sem gerð
var og þinglýst á árinu 1974. Sú afmörkun sem þar kemur fram nær lengra inn til
landsins en ráð virðist fyrir gert í hinum elstu heimildum, sbr. tilvísun þeirra
síðarnefndu til tungna. Jafnframt er ljóst að sú lýsing ábúanda sem tekin er upp í
fasteignamati 1916–1918, þar sem miðað er við kennileiti utan Vopnafjarðarhrepps,
nær enn lengra norðvestur en yfirlýsingin 1974.
Á yfirlýsingu Björns Sigmarssonar frá 1974 verður ekki litið sem
landamerkjabréf, í samræmi við fyrirmæli landamerkjalaga, nr. 41/1919. Þá er
jafnframt ljóst að merkjalýsingar, þ. á m. landamerkjabréf, hafa ekki eingöngu verið
gerðar fyrir jarðir. Með gerð slíkrar lýsingar hafa menn ekki getað stofnað til réttinda
sér til handa eða einhliða aukið við land sitt eða annan rétt. Frá upphafi
Íslandsbyggðar helguðu menn sér ekki eingöngu ákveðin landsvæði, sem voru háð
beinum eignarrétti, heldur einnig ítök, afrétti og öll önnur réttindi sem einhverja
þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra. Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér lágu
hagsmunir til þess að halda við merkjum réttindanna, hvers eðlis sem þau voru. Um
þetta má t.d. vísa til dóma Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 497/2006
(Hoffellslambatungur) og 5. október 2006 í máli nr. 67/2006 (Skjaldbreiður). Í ljósi
dóma Hæstaréttar um eignarréttarlega þýðingu landamerkjabréfa og almennra
niðurstaðna óbyggðanefndar liggur jafnframt fyrir að með gerð landamerkjabréfs varð
ekki einhliða stofnað til eignarréttar á landsvæði sem ekki var fyrir undirorpið
eignarrétti.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindrar afmörkunar. Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í
Landnámabók hversu langt inn til fjalla landnám á þessu svæði náði. Af því verða
engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í öndverðu hafi verið stofnað til beins
eignarréttar á þessu svæði með námi. Staðhættir eru námi ekki til stuðnings. Óvissa
um aðferðir við landnám er þó of mikil til þess að hægt sé að fullyrða um stærð
landnáma á þeim grundvelli, sbr. umfjöllun um landnám í Almennum niðurstöðum
óbyggðanefndar.
Um Búastaðatungur er fyrst getið í heimild frá árinu 1658 og þá tilheyrandi
jörðinni Búastöðum í Vesturárdal, sbr. einnig vitnisburð frá 1666 og jarðamat frá
1849. Ekkert bendir til að umrætt landsvæði hafi lengst af verið nýtt til annars en
sumarbeitar fyrir búfé og annarra takmarkaðra nota. Það er ekki fyrr en um miðja 19.
öld að stofnað er til búsetu þar. Virðast eigendur Krossavíkur, sem jafnframt áttu þá
Búastaði, þá byggja landið, að hluta til a.m.k., en áskilja Búastaðabændum eftir sem
áður rétt til afnota af því. Koma þar við sögu a.m.k. þrír bæir, þ.e. Selsárvellir,
Aðalból og Selárbakki, en þeir verða ekki allir staðsettir með vissu. Búseta var stopul
og endanlega aflögð árið 1878. Gagnaðilar leiða rétt sinn frá eigendum Krossavíkur,
sbr. einnig framangreindan eignardóm Héraðsdóms Austurlands frá 8. janúar 2004.
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Búastaðatungna er jafnan getið með sérstökum hætti í heimildum um Búastaði,
í samræmi við það sem oft sést þegar fjallað er um nytjasvæði jarða, og þær eru ekki
hluti af eiginlegu landi Búastaða sem liggja í Vesturárdal. Þá er hér um að ræða
fjallaland, fjarri byggð. Óbyggðanefnd telur að heimildir um Búastaðatungur, nýting
þeirra og staðhættir á svæðinu bendi til þess að þar hafi verið afréttur jarðarinnar
Búastaða í þeim skilningi að hún hafi átt þar óbein eignarréttindi fremur en beinan
eignarrétt. 493 Má í þessu sambandi til samanburði vísa til dóms Hæstaréttar 28.
september 2006 í máli nr. 497/2006 (Hoffellslambatungur). Í máli þessu er þannig
ekki sýnt fram á annað en réttur til Búastaðatungna hafi orðið til á þann veg að
landsvæðið hafi verið tekið til sumarbeitar fyrir búpening og ef til vill annarrar
takmarkaðrar notkunar. Um afréttarnotkun og fjallskil voru snemma settar opinberar
reglur, sem sveitarstjórnum var falið að annast framkvæmd á.
Að öllu þessu virtu verður því ekki talið að Selsárvellir (Búastaðatungur) séu
undirorpnir beinum eignarrétti nema til hans hafi stofnast á grundvelli
nýbýlatilskipunarinnar frá 15. apríl 1776 eða í skjóli hefðar síðar.
Í málinu liggur ekki fyrir byggingarbréf útgefið af amtmanni fyrir nýbýli á
umræddu svæði og raunar ágreiningslaust að slíkt bréf hefur ekki verið gefið út. Með
því að ekki hefur verið leitt í ljós að fyrirmælum nýbýlatilskipunar hafi verið fullnægt
hefur ekki verið sannað að stofnað hafi verið til beins eignarréttar á grundvelli þeirrar
löggjafar. Verður því ekki miðað við að eignarréttarleg staða landsvæðisins hafi tekið
breytingum á þeim grundvelli. Í þessu sambandi ber að vísa til þeirra krafna sem
Hæstiréttur hefur gert til sönnunar eignarlands, sbr. kafla 6.1.1.
Kemur þá til skoðunar hvort stofnast hafi til eignarréttar að landsvæðinu á
grundvelli hefðar. Möguleg hagnýting landsins fyrir setningu laga um hefð nr.
46/1905 gat ekki að þágildandi lögum stofnað til eignarréttar yfir landinu. Vísast um
þetta til almennra niðurstaðna óbyggðanefndar. 494 Hins vegar þarf að huga nánar að
stöðu landsvæðisins eftir gildistöku þeirra laga. Upplýst hefur verið að eftir að
framangreind heiðarbýlabyggð lagðist af hefur landið verið nýtt til upprekstrar á
vegum eigenda og bænda í Krossavík. Á seinni árum mun fé frá bæjum í Vesturárdal
einnig hafa gengið þangað til beitar. Selsárvellir eru ekki á arðskrá Veiðifélags Selár.
Óbyggðanefnd telur að nytjar þessar, fyrst og fremst beit, séu í samræmi við
þær heimildir Búastaða og Krossavíkur sem að framan hafa verið raktar. Þær leiða
ekki til þess að beinn eignarréttur að afréttarsvæði þessu hafi unnist fyrir hefð, sbr. lög
nr. 46/1905. Hefur því hvorki verið stofnað til beins eignarréttar á grundvelli
nýbýlatilskipunarinnar né hefðar en af því leiðir að Selsárvellir hafa ekki öðlast stöðu
jarðar að lögum, sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum
óbyggðanefndar.
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Sbr. umfjöllun um hugtakið afréttur í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
Sjá viðauka.
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Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að umrætt landsvæði,
auðkennt sem Selsárvellir, sé eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum
hætti. Þá leiðir rannsókn óbyggðanefndar einnig til þeirrar niðurstöðu að á umræddu
landsvæði sé þjóðlenda og er fallist á kröfu íslenska ríkisins þess efnis. 495
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að Selsárvellir, svo sem landsvæðið er
afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998:
Selá ræður frá Selsárósi þar til Ytri-Hrútá fellur í hana. Þaðan ræður
Ytri-Hrútá að sýslumörkum. Sýslumörkum er fylgt í Einbúa og þaðan í
Sýslumannsvörðu
á
mörkum
Vopnafjarðarhrepps
og
Þórshafnarhrepps, síðan í upptök Selsár. Loks er Selsá fylgt í Selá og
er þá komið að hinum fyrstnefnda punkti.
Sama landsvæði er í afréttareign þeirra aðila sem kallað hafa til réttinda yfir
Selsárvöllum í máli þessu, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
6.12. Arnarvatn
6.12.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Arnarvatns.
Kröfulína íslenska ríkisins er dregin frá vestara hornmarki Hauksstaða og
Arnarvatns (punktur 6) eftir landamerkjum milli Hauksstaðalands og Arnarvatnslands,
eins og þeim er lýst í landamerkjabréfum þeirra, allt að Skeljungsá (7). Svo er
landamerkjum Brunahvamms fylgt allt að Hölkná (8). Íslenska ríkið gerir þannig
kröfu um að allt land innan landamerkja Arnarvatns, eins og þeim er lýst í
landamerkjabréfi frá 1921, sé þjóðlenda. Á móti hefur gagnaðili, þinglýstur eigandi
Arnarvatns, lýst kröfu um beinan eignarrétt að sama landsvæði. Kröfum íslenska
ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.11.
Að Arnarvatni liggja Hauksstaðir að norðan, landsvæði Brunahvamms,
Kálffells og Foss til austurs. Til norðvesturs og vesturs liggja afréttarlönd
Vopnfirðinga í Botnfjallgarði og ágreiningssvæði í máli nr. 5/2005 hjá óbyggðanefnd.
Til suðurs er afréttarland Vopnfirðinga við Súlendur. Landsvæði það sem hér um
ræðir liggur í um og yfir 500 m hæð yfir sjávarmáli á Hauksstaðaheiði. Land er
hallalítið en þó eru þar nokkrar melöldur. Á svæðinu eru nokkur vötn. Ber þar helst að
nefna Arnarvatn (413m) austast á svæðinu, Langavatn (521 m) vestur undir Langafelli
og Leirvatn (500 m) sem liggur sunnan Langafells (619 m). Skammt norðaustan þess
er Hlíðarfell (561 m) og melalda þeirra á milli. Syðst rís land skarpt í Súlendum í um
720 m hæð yfir sjávarmáli.
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Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).

650
650
6.12.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er byggt á því að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði orðið fleiri með tímanum. Því er haldið fram að af landnámslýsingum megi
ráða að land hafi ekki verið numið til heiða og fjalla í Vopnafirði nema austast þar
sem eru Böðvarsdalur og Fagridalur. Heimilt hafi verið að reisa býli utan eignarlanda
fjarri byggð á grundvelli nýbýlatilskipunarinnar frá 1776 og líkindi séu á því að slík
nýbýli hafi verið reist á almenningslandi ef ekki var gerður sérstakur kaupsamningur
eða byggingarbréf við einhvern jarðeiganda eða heimildir til um að nýbýlið teldist
hjáleiga eða afbýli. Engin gögn séu fyrirliggjandi um að landskipti hafi farið fram á
Hauksstaðalandi, selt hafi verið úr landinu, gert byggingarbréf eða stofnuð hjáleiga
eða afbýli frá Hauksstöðum nema í bókinni Sveitir og jarðir í Múlaþingi I þar sem
býlið er nefnt afbýli. Byggt er á því að slík nýbýli sem reist hafi verið utan
eignarlanda hafi ekki getað orðið eignarlönd nema með þau væri farið eftir ákvæðum
tilskipunarinnar frá 1776. Þá er því haldið fram að menn hafi átölulaust getað reist
nýbýli á heiðum og því hafi verið næsta fátítt að leitað væri eftir leyfi amtmanns
heldur býlið reist. Flest hafi þessi heiðarbýli staðið stutt og eftir að landamerkjalög
voru sett 1882 hafi stórjarðir innlimað eyðibýlin í landamerkjalýsingar sínar. Þá er
byggt á því að afréttir, eins og þeir hafi verið skilgreindir fyrir gildistöku
þjóðlendulaga 1998, hafi verið þjóðlendur þar sem tilteknum jörðum fylgdi réttur til
afréttarnota. Því er því haldið fram að eldri heimildir um landamerki Hauksstaða en
landamerkjabréfin frá 1922 skorti því til sönnunar að heiðarbýlið hafi verið byggt úr
landi jarðarinnar. Gera verði kröfu til slíkrar sönnunar þar sem land býlisins sé í landi
sem notað hafi verið sem afréttur og standi það hátt að þar hafi ekki reynst
grundvöllur fyrir viðvarandi byggð. Ekki hafi komið fram afsal eða byggingarbréf
varðandi það landsvæði sem um ræðir því til sönnunar að þar hafi nýbýli verið reist í
landi háðu eignarrétti. Nýbýlið Arnarvatn hafi verið reist í afréttarlandi Hauksstaða án
nýbýlaleyfis amtmanns. Öll rök séu þannig til að telja land Arnarvatns í þjóðlendu.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl 19 og 19(3), er því haldið fram að landsvæði það
sem hér er til meðferðar sé og hafi verið undirorpið beinum eignarrétti allt frá
landnámsöld. Telja verði röksemdir ríkisins þess efnis að landnám í Vopnafirði hafi
almennt ekki náð til heiða og ekki til fjalla fráleitar enda séu þær ekki reistar á neinum
hlutlægum sönnunargögnum. Vísað er til dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar
sem reynt hafi á skýringu hugtaksins eign. Þá er byggt á því að land innan
landamerkja jarðar sé eignarland. Landamerkjalög 1882 hafi ekkert kveðið á um
hvaða land eða hver landgæði fylgdu jörðum eða öðrum fasteignum enda hafi ekki
verið um það deilt þar sem jarðeigandi hafi verið talinn eiga fullkominn eignarrétt
innan landamerkja jarðar sinnar. Venjuréttur og hefðarsjónarmið leiði einnig til þess
að allt land innan landamerkja jarða teljist eignarland.
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Þá byggja gagnaðilar á réttmætum væntingum til eignarhalds innan merkja
jarðarinnar vegna fyrri lögskipta við ríkisvaldið. Landamerkjum jarðarinnar og
aðliggjandi jarða hafi verið þinglýst athugasemdalaust og hafi landamerkin verið
viðurkennd af öllum, þ.m.t. hinu opinbera, um áratugaskeið. Hafi þau aldrei verið
vefengd af ríkisvaldinu. Þá hafi skattar og önnur lögboðin gjöld alltaf verið greidd af
öllu landinu. Um áraraðir hafi öll landgæði verið nýtt af eigendum og enginn getað
nýtt jörðina án samþykkis þeirra. Venjur varðandi fjallskil geti ekki ráðið úrslitum
þegar tekin sé afstaða til þess hvort jörðin sé öll beinum eignarrétti háð. Til stuðnings
kröfunum er m.a vísað til jarðamats 1849, þar sem Desjarmýri er tilgreind með
Hauksstöðum, og sölugernings frá 1872 þar sem Hauksstaðir voru seldir með
hjáleigunum Hólum og Skálamó.
6.12.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Arnarvatns er rakin í kafla
5.11. Þar kemur fram að Arnarvatni var skipt út úr landi jarðarinnar Hauksstaða á 19.
öld og hét þá Skálamór og þar áður Desjarmýri. Samkvæmt sóknarlýsingu Hofs frá
1840 var Desjarmýri byggð úr landi Hauksstaða árið 1834. Samkvæmt fasteignamati
Norður-Múlasýslu 1916–18 var heiðarbýlið Arnarvatn byggt út úr Hauksstöðum og
síðan selt. Búið var á Arnarvatni nær samfellt til ársins 1935. Af heimildum verður
ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 496 Lýsingar Landnámabókar benda
fremur til þess að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar sé, a.m.k. að einhverju
leyti, innan upphaflegs landnáms, sbr. kafla 6.2.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Arnarvatns er lýst í landamerkjabréfi
jarðarinnar, frá desember 1921 og þingl.15. júní 1923. Landsvæðið sem um ræðir var
áður innan landamerkja Hauksstaða, sbr. landamerkjabréf Hauksstaða frá vorinu 1885
sem þinglýst var 14. júlí það ár. Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra
landsvæða sem liggja að Arnarvatni. Athugun þessi tekur til alls lands Arnarvatns eins
og það er afmarkað í landamerkjabréfi en umrætt svæði er allt innan kröfulínu
íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Arnarvatns verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Í landamerkjabréfi Arnarvatns er landamerkjum Arnarvatns lýst svo: „Frá
Vesturdalsá ræður Desjarmýrarlækur að upptökum, þaðan beina línu norðan við
Hlíðarfell yfir Sandhæð að Selá. Síðan ræður Selá allt inn í Selárbotna, sem liggja
austur úr Grímsstaðadal, og úr Selárbotnum yfir Grjóturðarkambinn, beina stefnu ofan
í Skeljungskvos, þar sem Skeljungsá hefur upptök sín, og fellur hún milli Arnarvatns
og Brúnahvammslanda og skiptir þeim eftir farveg árinnar alla leið út í Arnarvatn, svo
eftir nefndu vatni í ós þann er úr því rennur og sem eru upptök að Vesturdalsá og
þaðan til lands og vatns eins og áin ræður að þeim upphaflega nefndum
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Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Desjamýrarlæk. Svo er allt land innan þessara takmarka eign Arnarvatns.“ Bréfið er
m.a. samþykkt vegna Hauksstaða, Möðrudals og fyrir hönd eigenda Grímsstaða á
fjöllum og Víðidals. Þessi merki eru í samræmi við merki Hauksstaða samkvæmt
landamerkjabréfi þeirrar jarðar frá vorinu 1885, sem þinglesið var 14. júlí sama ár, að
því leyti sem þau liggja innan merkja Hauksstaða áður en Arnarvatni var skipt úr
Hauksstöðum. Í yngra bréfi Hauksstaða, frá desember 1921 og þingl. 15. júní 1923, er
svo lýst því landsvæði sem tilheyrir Hauksstöðum eftir að Arnarvatni var skipt út úr
jörðinni. Merki Arnarvatns fá jafnframt samræmst merkjum Brunahvamms, sbr.
landamerkjabréf þeirrar jarðar frá 7. júlí 1894 og þingl. tveimur dögum síðar. Þá eru
merki Arnarvatns í samræmi við merki Grímsstaða en um þau er nánar fjallað í máli
nr. 5 hjá óbyggðanefnd. Merki Arnarvatns til suðvesturs og suðurs liggja að
afréttarlöndum Vopnafjarðarhrepps í Botnfjallgarði og Súlendum sem eru í syðri hluta
Hauksstaðaheiðar en á þeim landsvæðum eru engar lögformlegar merkjalýsingar.
Svo sem rakið hefur verið var gert landamerkjabréf fyrir Hauksstaði í kjölfar
þess að landamerkjalög tóku gildi 1882. Í kjölfar setningar nýrra landamerkjalaga
1919 var gert sérstakt landamerkjabréf fyrir Arnarvatn. Heimildir þær sem raktar eru í
kafla 5.11 benda til að þá hafi verið búið að skipta Arnarvatni út úr landi Hauksstaða.
Fyrirliggjandi gögn benda ekki til annars en landamerkjum sé rétt lýst í
landamerkjabréfunum. Þau eru jafnan árituð af hálfu aðliggjandi jarða svo sem fyrr
greinir þrátt fyrir að ekki hafi verið leitað samþykkis yfir sveitarfélagamörk varðandi
eldra landamerkjabréf Hauksstaða, þinglesin, færð í landamerkjabók og á þeim byggt
síðan um merki jarðarinnar að þessu leyti, án þess að séð verði að komið hafi fram
athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna. Þetta bendir allt til þess að
lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Jafnframt er
ljóst að þeir sem telja til eignarréttinda yfir Arnarvatni hafa um langa hríð haft
réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé rétt lýst í framangreindum
heimildum.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir við mat á sönnun
um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Fram kemur í heimildum að Arnarvatn hafi verið byggt í landi Hauksstaða og
líkt og áður er rakið rúmast lýsing landamerkjabréfs Arnarvatns innan fyrra
landamerkjabréfs Hauksstaða sem gert var árið 1885. Verður til þess að líta að forsaga
jarðanna er sú sama en fyrir Hauksstöðum eru heimildir frá því á 14. öld, líkt og nánar
er rakið í kafla 5.11. Verður þetta talið renna frekari stoðum undir sönnunargildi
landamerkjabréfs Arnarvatns. Þá hefur ekkert komið fram sem fer í bága við
landamerkjabréf fyrir landið eða veikir það sem sönnunargagn um eignarhaldið.
Ekki eru heimildir um annað en jörðin Arnarvatn hafi verið byggð og nýtt eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma bæði meðan landsvæðið taldist til
Hauksstaða og allt til ársins 1935. Innan þeirra marka sem hér er byggt á um

653
653
landamerki Arnarvatns hafa eigendur jarðarinnar í gegnum tíðina farið með umráð og
hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland
almennt.
Ekki verður annað séð en þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða
athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan marka jarðarinnar hafi
mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þá eru engar heimildir um að
land innan merkja Hauksstaða hafi haft mismunandi eignarréttarlega stöðu áður en
Arnarvatni var skipt þaðan út. Þá ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf
landnáms hafi gróðurþekja í Vopnafirði, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að
víðáttu og grósku en nú er, sbr. skjal nr. 36. Þá verður fyrirkomulag smölunar á þessu
svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Arnarvatns sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 497
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Arnarvatns, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.13. „Afréttur Vopnafjarðarhrepps “
6.13.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem gert er
tilkall til sem afréttar Vopnafjarðarhrepps samkvæmt kröfulýsingu sveitarfélagsins.
Um er að ræða tvö landfræðilega aðskilin svæði en á milli þeirra liggur jörðin
Arnarvatn. Þá verður jafnframt fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska
ríkisins sem gerð hefur verið krafa til sem eignarlands Brunahvamms en ágreiningur
er milli eigenda Brunahvamms og íslenska ríkisins um hvernig vesturmörk jarðarinnar
séu dregin gagnvart fyrstnefndu kröfusvæði Vopnafjarðarhrepps. Um eignarréttarlega
stöðu Brunahvamms er ekki ágreiningur.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá hornmarki Hauksstaða og
Arnarvatns (punktur 6) en síðan er línan dregin milli Hauksstaðalands og
Arnarvatnslands allt að Skeljungsá (7). Þá fer línan að Hölkná (punktur 8) og eftir
Hölkná þar til áin fellur í Hofsá (9). Miðað við þessa afmörkun er gerð þjóðlendukrafa
til beggja landsvæðanna. Gagnaðilar eru Vopnafjarðarhreppur og þinglýstir eigendur
Brunahvamms. Af hálfu Vopnafjarðarhrepps hefur verið lýst kröfu um að landsvæðið
sem afmarkað er á korti sé afréttur þeirra og eigendur Brunahvamms um beinan
497
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eignarrétt að austasta hluta þessa landsvæðis. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í
kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.12. og 3.14.
Að því landsvæði sem liggur lengra til vesturs, og kennt verður hér eftir við
Botnfjallgarð og nær yfir stærstan hluta svæðisins, er ágreiningssvæði í máli nr. 5 til
vesturs og norðurs, jörðin Arnarvatn til austurs og ágreiningssvæði í máli nr. 2 til
suðurs. Að hinu landsvæðinu, sem nær yfir hluta af kröfusvæði Brunahvamms en að
öðru leyti yfir kröfusvæði vegna afréttar Vopnafjarðarhrepps og einkennist af fjallinu
Súlendur, er jörðin Arnarvatn til vesturs og norðurs, Brunahvammur til vesturs og
ágreiningssvæði í máli nr. 2 til suðurs. Botnafjallgarður liggur í yfir 500 m yfir
sjávarmáli og nær hæst í 779 m hæð. Um 62% lands Botnafjallgarðs flokkast sem
ógróið og 25,2% flokkast sem hálfgróið. Landsvæðið vestan undir Súlendum (798 m)
liggur í yfir 600 m yfir sjávarmáli. Súlendur eru allhátt fjall og sums staðar hömrum
girt. Súlendur eru ógrónar til hálfgrónar.
6.13.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 2 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið fleiri með tímanum. Þetta er talið helst ráðið af lögtöku
nýbýlatilskipunar konungs 1776 sem hafi verið lögtekin svo að til væru úrræði til að
gera eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Heimilt hafi verið að
reisa býli utan eignarlanda fjarri byggð og séu líkindi fyrir því að slík nýbýli hafi
verið reist á almenningslandi ef ekki hafi verið gerður sérstakur kaupsamningur eða
byggingarbréf við einhvern jarðeiganda eða heimildir til um að nýbýlið teldist
hjáleiga eða afbýli. Öll heiðin milli Jökuldals og Vopnafjarðar virðist samkvæmt
þessu hafa verið almenningur en á umræddu landsvæði hafi aldrei verið stofnað til
nýbýlis né búið. Þetta bendi til að landsvæðið sé þjóðlenda.
Af hálfu gagnaðila, Vopnafjarðarhrepps, sbr. skjöl nr. 13(1) og 33, er byggt á
almennri venju þess efnis að afréttarlönd er ekki tilheyri neinni sérstakri jörð séu
afréttareign viðkomandi sveitarfélags. Þá er byggt á hefð en eigendur hafi farið með
öll hefðbundin afnot, s.s. beit, veiði og nýtingu auðlinda í jörðu sem m.a. hafi lýst sér í
því að þeir hafi bannað öðrum not eignarinnar og hafi öll nýting verið háð leyfi
sveitarfélagsins. Vísað er til fyrri úrskurða óbyggðanefndar þess efnis að landsvæði
sem talið hafi verið afréttur samkvæmt elstu heimildum sé afréttareign viðkomandi
sveitarfélags. Sérstaklega er vísað til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár
um að sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að jafnræði ríki milli borgaranna.
Af hálfu gagnaðila, eigenda Brunahvamms, sbr. skjöl nr. 19(3) og 21, er byggt
á þinglýstum landamerkjabréfum og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi
fyrir þessari eign sinni, afsölum og fasteignamötum. Fullur hefðartími sé einnig liðinn
frá því að framangreindum landamerkjagjörðum hafi verið þinglýst. Öll afnot og
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nytjar landsins séu háðar leyfi landeigenda enda enginn notað landið með nokkrum
hætti nema eigendur þess. Samkvæmt fyrrnefndum heimildum hafi gagnaðilar
óskoraðan eignarrétt fyrir landinu m.a. á grundvelli hefðar. Á því er byggt að
ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið
fullkomnum eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Hafi öllum heimildaskjölum
gagnaðila verið þinglýst athugasemdalaust. Þá er vísað sérstaklega til jafnræðisreglu
stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að
jafnræði ríki milli borgaranna.
6.13.3. Niðurstaða
Í kafla 5.27. eru raktar heimildir um afréttarnot á þeim svæðum sem fjallað er um í
máli þessu, þ. á m. á Hauksstaðaheiði. Kröfulýsing Vopnafjarðarhrepps nær til syðri
hluta heiðarinnar og hér verður tekin afstaða til hennar. Að því er varðar Brunahvamm
vísast til kafla 5.12. þar sem rakin er saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og
nýtingar Brunahvamms. Þar kemur fram að Brunahvamms er getið í heimildum frá
því á 19. öld og var skipt út úr jörðinni Bustarfelli. 498 Svo sem áður sagði greinir aðila
ekki á um að jörðin Brunahvammur sé eignarland.
Engar heimildir finnast um nákvæma afmörkun á þessum landsvæðum né að
þau hafi haft sérstakt heiti. Þannig voru hvorki gerð landamerkjabréf fyrir landsvæðin
í kjölfar setningar landamerkjalaga frá árinu 1882 né árinu 1919. Í kröfulýsingu er
Botnfjallgarður afmarkaður af kröfusvæði í máli nr. 5 hjá óbyggðanefnd til norðurs og
vesturs. Suðurmörkin afmarkast af kröfusvæði í máli nr. 2 hjá óbyggðanefnd og
austurmörkin af jörðinni Arnarvatni eins og henni er lýst í landamerkjabréfi frá árinu
1921. Landsvæðið í kringum Súlendur afmarkast af kröfusvæði í máli nr. 2 til suðurs
og suðvesturs og af jörðinni Arnvarvatni til norðurs og norðvesturs eins og henni er
lýst í landamerkjabréfi frá árinu 1921. Til austurs afmarkast landsvæðið í samræmi
við merkjalýsingu Brunahvamms sem fram kemur í landamerkjabréfi jarðarinnar frá
árinu 1894. Vegna þess að landsvæðin eru landfræðilega aðskilin verður til
hagræðingar fyrst fjallað um mörk Botnafjallgarðs og landsvæði kringum hann en
síðan um svæðið við Súlendur og þá sérstaklega vikið að mörkum gagnvart
Brunahvammi. Að því loknu verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsvæðanna.
Verður þá litið til vestur- og norðurmerkja Botnafjallgarðs og landsvæðis
umhverfis hann sem afmörkuð eru í landamerkjabréfi Grímsstaða sem er ódags. en
þingl. 31. maí 1886. Samkvæmt því eru merki til austurs og norðurs frá Svartfelli á
Dimmafjallgarðsvegi, þaðan að Dimmagili en svo að þeim stað þar sem Hrútá fellur í
Selá. Sjá nánari umfjöllun um Grímsstaði í máli nr. 5/2005 hjá óbyggðanefnd.
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Austurmörk landsvæðisins eru gagnvart jörðinni Arnarvatni. Samkvæmt
landamerkjabréfi Arnarvatns frá desember árið 1921 og þingl. 15. júní 1923, eru mörk
til norðvesturs og vesturs með Selá inn í Selárbotna.
Merki landsvæðisins til suðurs fara úr Selárbotnum og með hreppmörkum
Vopnafjarðar- og fyrrum Jökuldalshrepps út að merkjum Grímsstaða. Um aðliggjandi
landsvæði er fjallað í umfjöllun um Möðrudal í máli nr. 2/2005 hjá óbyggðanefnd.
Þá verður litið til landsvæðis í kringum fjallið Súlendur. Mörk landsvæðisins
til vesturs og norðvesturs eru miðuð við landamerkjabréf Arnarvatns. Samkvæmt
landamerkjabréfi þeirrar jarðar frá desember árið 1921 og þingl. 15. júní 1923, eru
merki til suðausturs úr Selárbotnum yfir Grjóturðarkambinn beina stefnu ofan í
Skeljungskvos. Nánari umfjöllun um merki Arnarvatns er að finna í kafla 6.12. hér að
framan.
Til austurs eru merki landsvæðisins gagnvart Brunahvammi. Af hálfu ríkisins
er viðurkennt að jörðin Brunahvammur sé eignarland en um mörk hennar gagnvart
umræddu landsvæði er ágreiningur. Þarfnast þau því nánari athugunar. Samkvæmt
landamerkjabréfi Brunahvamms frá 7. júlí 1894 og þingl. tveimur dögum síðar, eru
merki til austurs miðuð við Skeljungsá inn í Skeljungskvos og í Súlendur ,,aptur
þaðan og í læk þann, sem kemur ofan framan við ofannefnt fjall og í efsta bug á
Hólkná á Möðrudalsveginum“. Íslenska ríkið dregur þjóðlendulínu úr Skeljungsá í
Skeljungskvos og beina línu til suðurs í hæsta punkt í Súlendum og síðan í læk sem
rennur úr fjallinu. Eigendur Brunahvamms afmarka jörðina þannig að í stað þess að
fara beina línu úr Skeljungsánni er farið í boga yfir Súlendur og í læk sem rennur úr
fjallinu. Með þessu ná vesturmörk jarðarinnar lengra til vesturs en samkvæmt
kröfulínu íslenska ríkisins. Ekki er skýrt í landamerkjabréfi Brunahvamms hvert sé
nákvæmlega farið í fjallið Súlendur en um önnur kennileiti er ekki ágreiningur.
Óbyggðanefnd telur að úr Skeljungsá skuli farið í hæsta punkt (798 m) í fjallinu
Súlendur og þaðan í læk þann sem rennur úr Súlendum í Hölkná.
Mörk landsvæðisins til suðurs og suðvesturs eru gagnvart landsvæði sem
ábúendur Möðrudals hafa gert tilkall til og miðast við hreppamörk Vopnafjarðar- og
fyrrum Jökuldalshrepps. Þau eru miðuð við ós lækjar úr Súlendum í Hölkná og þaðan
beina línu í norðvestur í Selárbotna. Nánar er fjallað um þetta aðliggjandi landsvæði í
máli nr. 2/2005.
Svo sem hér hefur verið rakið var hvorki gert landamerkjabréf fyrir
landsvæðin í kjölfar gildistöku landamerkjalaga frá 1882 né gildandi laga frá árinu
1919. Þannig liggur ekki fyrir lögformleg lýsing á heildarmerkjum landsvæðanna. Þau
eru afmörkuð af landamerkjalýsingum aðliggjandi jarða og landsvæða auk
hreppamarka. Fyrirliggjandi gögn benda ekki til annars en merkjum sé rétt lýst hér að
framan og þau séu ágreiningslaus.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan þeirra merkja
svo sem þau hafa verið skilgreind hér að framan. Líkt og áður er rakið gerir
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sveitarfélagið ekki kröfu um beinan eignarrétt að landsvæðunum, einungis að
viðurkennt verði að landsvæðið sé afréttur. Eins og venja er í þessum málum verður
kröfugerðin skilin þannig að þessi krafa sé höfð uppi vegna jarða í sveitarfélaginu.
Ekki fæst séð að sú krafa sæti sérstökum andmælum af hálfu íslenska ríkisins. Kemur
því til skoðunar hvernig landsvæðin hafa verið nýtt af jörðum í hreppnum.
Umrædd landsvæði eru hluti svokallaðrar Hauksstaðaheiðar. Þegar hennar er
getið í skriflegum heimildum er það tengt upprekstri og afréttarnotum. Af
fjallskilareglugerð verður ekkert ráðið um hagnýtingu svæðisins. Í greinargerð um
staðhætti og náttúrufar í Vopnafjarðarhreppi eftir Hjörleif Guttormsson
náttúrufræðing segir frá Hauksstaðaheiði í umfjöllun um afréttarlönd Vopnfirðinga.
Þar segir: ,,Hún er vestur af Fossdal, markast af Hofsá að sunnan og Dimmafjallgarði
og Haugsfjöllum að vestan. Nær er Botnafjallgarður og Hrútafjöll og afréttarmörk við
Ytri-Hrútá og ármót við Selá.“ Svipaða lýsingu á heiðinni er að finna í ritinu Göngur
og réttir V. Þar segir jafnframt að miðhluta Hauksstaðaheiðar megi kalla daladrög
Vesturárdals, Arnarvatnslands og Möðrudalskvos fyrir norðan Brunahvammsháls og
inn í Selárbotna vestan undir Súlendum og upp að Dimmafjallgarði. Í ritinu Sveitir og
jarðir í Múlaþingi, I. bindi segir um umrætt landsvæði: ,,Hauksstaðaheiði heitir
spildan milli Vesturdalsár og Selár utan frá Rjúpnafelli og sv. á hreppmörk í
Selárbotnum og Súlendum.“ Af lýsingum á landsvæðinu verður ráðið að umrædd fjöll
,,rammi af Hauksstaðaheiðina til suðvesturs og séu smöluð með henni“.
Af framangreindu verður ráðið að búfjáreigendur í Vopnafjarðarhreppi hafi
haft af landsvæðinu hefðbundin afréttarnot, undir umsjón hreppsins, á sama hátt og
gildir um samnotaafrétti almennt. 499 Ekki verður annað séð en leitarfyrirkomulag hafi
verið ágreinings- og athugasemdalaust.
Ljóst er að einstakir hlutar þess svæðis sem hér hefur verið fjallað um eru
misjafnlega fallnir til beitar. Beitarsvæði taka þó breytingum auk þess sem þau eru
ekki endilega samfelld. Land það sem hér er til umfjöllunar verður því talið falla undir
skilgreininguna ,,landsvæði [...] sem að staðaldri hefur verið notað til sumarbeitar
fyrir búfé“, sbr. 1. gr. laga nr. 58/1998. Engin gögn liggja fyrir um að landsvæði þetta
hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að það landsvæði sem hér hefur verið
fjallað um, svo sem það er afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr.,
sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998, og er fallist á kröfu íslenska ríkisins þess
efnis: 500
Úr Selárbotnum er farið yfir Grjóturðarkambinn beina stefnu ofan í
Skeljungskvos þar sem Skeljungsá hefur upptök sín. Þaðan er farið
beina línu í hæsta punkt í Súlendum og síðan í læk þann sem kemur
ofan framan við Súlendur og í efsta bug á Hölkná. Þá er farið með
499
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Sbr. umfjöllun um hugtakið afréttur í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Hölkná að sveitarfélagamörkum og þeim fylgt til norðvesturs aftur í
Selárbotna. Þaðan er svo farið í Selá og henni fylgt þar til FremriHrútá fellur í hana en þá er farið vestur Dimmagil og í Svartfell sem er
á sveitarfélagamörkum. Loks er sveitarfélagamörkum fylgt til austurs í
Selárbotna.
Sama landsvæði er afréttur jarða í Vopnafjarðarhreppi í skilningi 1. gr. og bliðar 7. gr. laga nr. 58/1998. Um rétt til upprekstrar á afréttinn og annarra
hefðbundinna nota sem afréttareign fylgja fer eftir ákvæðum laga þar um, sbr. 5. gr.
laga nr. 58/1998.
6.14. Fagrakinn og Gestreiðarstaðir
6.14.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Fögrukinnar (Kinnar) og Gestreiðarstaða.
Kröfulína íslenska ríkisins er dregin með landamerkjum Brunahvamms að
Hölkná og eftir Hölkná þar til hún fellur í Hofsá. Á móti hafa gagnaðilar, þinglýstir
eigendur Brunahvamms og Bustarfells II, lýst kröfu um beinan eignarrétt að sama
landsvæði. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. auk kafla 3.1. úrskurðar í
máli 2/2005 hjá óbyggðanefnd, og kröfum gagnaðila í kafla 3.13.
Að kröfusvæði Fögrukinnar liggur Brunahvammur að norðan, Melar að austan
og Gestreiðarstaðir að sunnan. Til vesturs er Möðrudalur á Hólsfjöllum, sbr. mál nr.
2/2005 hjá óbyggðanefnd. Að kröfusvæði Gestreiðarstaða liggur Fagrakinn til
norðurs, norðan Hofsár, en til vesturs og austurs eru landsvæði sem fjallað er um í
máli nr. 2/2005 hjá óbyggðanefnd. Það eru nánar tiltekið Möðrudalur og Háreksstaðir,
auk Arnórsstaða til suðurs. Landsvæðið sem um ræðir hefur leguna norður-suður og
liggur í um 500 m hæð yfir sjávarmáli. Austan til rennur Gestreiðarstaðakvísl til
norðurs í Hofsá. Svæðið er lítt gróið og er þar helst mosi og mólendi. Frá 615 m
hæðarpunkti í Eyktarnípu í ós Hölknár í Hofsá eru um 15,5 km, mælt í beinni loftlínu.
6.14.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er byggt á því að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði með tímanum orðið fleiri. Þetta verði helst ráðið af lögtöku nýbýlatilskipunar
konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo að til væru úrræði til að gera
eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Því er haldið fram að af
landnámslýsingum megi ráða að land hafi ekki verið numið til heiða og fjalla í
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Vopnafirði, nema austast þar sem eru Böðvarsdalur og Fagridalur. Þá er byggt á því af
hálfu ríkisins að afréttir, eins og þeir hafi verið skilgreindir fyrir gildistöku
þjóðlendulaga 1998, hafi verið þjóðlendur þar sem tilteknum jörðum fylgdi réttur til
afréttarnota. Heimilt hafi verið að reisa býli utan eignarlanda fjarri byggð á grundvelli
nýbýlatilskipunarinnar og líkindi séu á því að slík nýbýli hafi verið reist á
almenningslandi ef ekki var gerður sérstakur kaupsamningur eða byggingarbréf við
einhvern jarðeiganda eða heimildir til um að nýbýlið teldist hjáleiga eða afbýli. Slík
nýbýli, sem reist hafi verið utan eignarlanda, hafi ekki getað orðið eignarlönd nema
með þau væri farið eftir ákvæðum tilskipunarinnar frá 1776. Þá er því haldið fram að
menn hafi átölulaust getað reist nýbýli á heiðum og því hafi verið næsta fátítt að leitað
væri eftir leyfi amtmanns heldur býlið reist. Flest hafi þessi heiðarbýli staðið stutt og
eftir að landamerkjalög voru sett 1882 hafi stórjarðir innlimað eyðibýlin í
landamerkjalýsingar sínar.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl 21 og 19(3), er því haldið fram að af lýsingum
Landnámu megi ráða að allt land í Vopnafjarðarhéraði hafi verið numið og undirorpið
beinum eignarrétti síðan. Gróðurfar, nýting og búseta bendi einnig til að land þetta
hafi allt verið numið í öndverðu enda landið forsenda búsetu og byggðar á þessu
svæði. Þá er á því byggt að land innan landamerkja jarðar sé eignarland.
Landamerkjalög 1882 hafi ekkert kveðið á um hvaða land eða hver landgæði fylgdu
jörðum eða öðrum fasteignum enda hafi ekki verið um það deilt þar sem jarðeigandi
hafi verið talinn eiga fullkominn eignarrétt innan landamerkja jarðar sinnar.
Venjuréttur og hefðarsjónarmið leiði einnig til þess að allt land innan landamerkja
jarða teljist eignarland.
Þá telja gagnaðilar sig hafa réttmætar væntingar til eignarhalds innan merkja
jarðarinnar vegna fyrri lögskipta við ríkisvaldið. Landamerkjum jarðarinnar og
aðliggjandi jarða hafi verið þinglýst athugasemdalaust og hafi landamerkin verið
viðurkennd af öllum, þ.m.t. hinu opinbera, um áratugaskeið. Hafi þau aldrei verið
vefengd af ríkisvaldinu. Þá hafi skattar og önnur lögboðin gjöld alltaf verið greidd af
öllu landinu. Um áraraðir hafi öll landgæði verið nýtt af eigendum og enginn getað
nýtt jörðina án samþykkis þeirra. Venjur varðandi fjallskil geti ekki ráðið úrslitum
þegar tekin sé afstaða til þess hvort jörðin sé öll beinum eignarrétti háð. Í ljósi þeirra
gjörninga sem liggi fyrir um ráðstöfun landsins hafi gagnaðilar nægar heimildir fyrir
eignartilkalli sínu. Það sé því ríkisins að hrekja þá staðhæfingu að landsvæðið sé
fullkomin eign þeirra. Vísað er til fyrri úrskurða óbyggðanefndar um að landsvæði
sem talið hafi verið jörð eða hluti jarðar samkvæmt elstu heimildum sé háð beinum
eignarrétti, fari landamerkjalýsing ekki í bága við þær eldri heimildir. Byggt er á
úrlausnum Mannréttindadómstóls Evrópu um réttmætar væntingar. Þessar væntingar
styðjist meðal annars við framkomu ríkisins gagnvart þeim með athöfnum og
athafnaleysi. Einnig séu skilyrði hefðar uppfyllt. Að auki er byggt á dómi aukaréttar
Norður-Múlasýslu frá 1892. Hluti þess lands sem þá hafi verið dæmt Bustarfelli hafi
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svo verið selt til Skjöldólfsstaða án athugasemda af hálfu yfirvalda. Vísað er
sérstaklega til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár og bent á að ekki verði
gerð ríkari sönnunarkrafa á hendur eigendum Fögrukinnar og Gestreiðarstaða en til
annarra landeigenda í landinu. Eignarréttur innan merkja jarðarinnar Möðrudals á
Fjöllum sé viðurkenndur og því sé vandséð hvernig hægt sé að telja land Fögrukinnar
og Gestreiðarstaða þjóðlendu. Hér sé um sambærilegt land að ræða þar sem
sambærileg gögn búi að baki.
6.14.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Gestreiðarstaða og
Fögrukinnar er rakin í kafla 5.12. Þar kemur fram að Gestreiðarstaða er fyrst getið í
skýrslu Einars Stefánssonar, prests á Hofi, um jarðir í Vopnafirði frá 1795. Þar kemur
fram að Gestreiðarstaðir séu hjáleiga sem sé í eyði. Heimildir greina frá því að
Gestreiðarstaðir hafi byggst árið 1844 og þar hafi verið búið með hléum til ársins
1897. Af heimildum má ráða að Fagrakinn hafi verið komin í byggð árið 1849 og þar
hafi verið búið nær samfellt til ársins 1886, er býlið fór í eyði. Svo sem rakið er í kafla
6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til fjalla landnám á þessu svæði
náði. Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í öndverðu hafi
verið stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði með námi.
Kemur þá til skoðunar hvernig afmörkun Fögrukinnar og Gestreiðarstaða er
lýst í fyrirliggjandi heimildum, sbr. kafla 5.12. Jafnframt verður leitast við að varpa
ljósi á það hvort um er að ræða landsvæði sem hefur verið innan landamerkja jarða. 501
Í því skyni að varpa ljósi á framangreind atriði er óhjákvæmilegt að líta til afmörkunar
aðliggjandi jarða, einkum Möðrudals, í fyrirliggjandi heimilum þar sem umræddar
heimildir hafa ekki að geyma heildstæðar lýsingar á afmörkun Gestreiðarstaða og
Fögrukinnar. Að fenginni niðurstöðu um þessi atriði verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Ekki eru til landamerkjabréf fyrir Fögrukinn og Gestreiðarstaði en þau
landsvæði sem hér um ræðir voru dæmd eignarland Bustarfells í dómi aukaréttar
Norður-Múlasýslu í landamerkjamáli gagnvart Möðrudal, uppkveðnum 13. september
1892. Í dómnum 1892 var landamerkjum milli Bustarfells og Möðrudals lýst svo:
„Sjónhending úr ós lækjar þess, er fellur í Hólkná undan Súlendum á Möðrudalsvegi,
yfir austanvert Stóralækjarvatn í Eyktargnýpu, er stendur fremst og syðst á Öxlum
þeim, er liggja inn og vestur frá Gestreiðarstöðum.“ Eigandi Bustarfells afsalaði 1894
þeim hluta landsins sem er austan Gestreiðarstaðakvíslar. Dómurinn var lesinn upp á
manntalsþingi 9. júlí 1894. Þrátt fyrir dóminn er umrætt landsvæði ekki tilgreint innan
merkja Bustarfells í landamerkjabréfi jarðarinnar frá 7. júlí 1894 sem þinglesið var
tveimur dögum síðar, eða sama dag og dómurinn var lesinn upp á manntalsþingi.
501

Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Landsvæðunum er heldur ekki lýst innan merkja Brunahvamms í landamerkjabréfi
þeirrar jarðar sem einnig var útbúið 7. júlí 1894 og þinglesið tveimur dögum síðar.
Í máldaga Möðrudalskirkju frá árinu 1493 er mörkum Möðrudals og
Bustarfells að hluta lýst svo að tekin sé sjónhending í Eyktarnípu úr læk þeim sem
fellur úr Hölkná. Þar kemur og fram að lönd Möðrudals og Bustarfells liggi saman. Í
landamerkjalýsingum Bustarfells frá 1532 og 1660 eru þau landsvæði sem nú er gerð
eignarréttarkrafa um vegna Fögrukinnar og Gestreiðarstaða hins vegar ekki talin með
innan landamerkja jarðarinnar en fyrri landamerkjalýsingin var gerð vegna sölu hluta
úr Bustarfelli, sú síðari vegna eignarskipta á jörðinni. Í vísitasíum fyrir Möðrudal frá
árunum 1648, 1677 og 1706 kemur hið sama fram og í fyrrnefndum máldaga, það er
að sjónhending sé tekin í Eyktarnípu úr læk þeim sem fellur úr Hölkná. Vísitasíur
1779 og 1850, svo og lögfesta fyrir Möðrudal frá 1844, lýsa merkjunum á sama hátt
hvað þetta varðar. Í skýrslu Hofsprests frá árinu 1795 er minnst á hjáleiguna
Gestreiðarstaði innan Hofssóknar og að hún sé í eyði. Í lögfestu fyrir Möðrudal 1844
er vísað í áðurnefndan máldaga frá 1493 og sjónhending tekin í Eyktarnípu úr læk
þeim sem fellur í Hölkná. Í óstaðfestri „afskrift“ af gerningi frá Egidíusarmessu árið
1408 sem Sigurður í Möðrudal lagði fram vegna landamerkjadeilu við Hof sem
kviknaði um miðja 19. öld kemur fram að mörkin milli Möðrudals og Hofslanda liggi
í læk þann er fellur í krókunum í Hölkná til Hofsár og sjónhending í Eyktarnípu. Í
landamerkjabréfi Möðrudals, sem dagsett er 20. mars 1884 og lagt var fram á þingi
sem haldið var árið 1885 vegna landamerkjaágreinings, eru hjáleigurnar
Gestreiðarstaðir og Fagrakinn taldar með Möðrudal og merkjunum lýst svo: „[...] að
norðanverðu ræður merkjum austan við Fjallgarða, lækur sá sem rennur undan
„Súlendum“ ofan í krókinn á „Hólkná“, svo ræður áin þar til hún rennur í „Hofsá“. Að
austan verðu ræður, fyrst Hofsá suður að „Háreksstaðakvísl“, þá „Þrívörður“ á
hálsinum milli Háreksstaða og Gestreiðarstaða, og síðan Þrí varðna háls, svo í mitt
„Sænautavatn.“ Svo virðist sem þau landsvæði sem hér er gerð eignarréttarkrafa um
vegna Fögrukinnar og Gestreiðarstaða séu þannig að öllu leyti innan lýstra merkja
Möðrudals samkvæmt landamerkjabréfinu. Bréfið er hins vegar einungis undirritað af
eiganda Möðrudals en ekki af eigendum aðliggjandi jarða.
Í bréfi Péturs Havsteen sýslumanns til Gríms Jónssonar amtmanns frá árinu
1849 kemur fram að Gestreiðarstaðir og Fagrakinn séu reist í ómótmælanlegri
landareign áður byggðra jarða og ábúendur þeirra greiði árlegt eftirgjald til eigenda
þeirra eins og rakið er m.a. í kafla 5.14., um Mela. Hið sama kemur fram í svari
amtmanns til sýslumanns sama ár. Í jarðamati 1849 kemur fram að Möðrudalur hafi
afbýlin Gestreiðarstaði og Fögrukinn og í Nýrri jarðabók 1861 eru Fagrakinn og
Gestreiðarstaðir einnig talin afbýli frá Möðrudal. Á þingi vegna Háreksstaðamáls árið
1856 var lagður fram vitnisburður frá árinu 1532 þar sem eigandi Möðrudals
staðhæfði að lönd Möðrudals og Skjöldólfsstaða lægju saman en eins og rakið er í
máli nr. 2/2005 eru til heimildir um að nýbýlinu Háreksstöðum hafi verið skipt út úr
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landi Skjöldólfsstaða á 19. öld. Þá var fyrir aukarétti að Ketilsstöðum á Völlum árið
1856 m.a. borið vitni um að landamerki Skjöldólfsstaða, Arnórsstaða, Möðrudals,
Hofskirkju (Steinvarartunga) og Hjarðarhaga ættu að liggja saman
Í kjölfar setningar nýrra landamerkjalaga 1919 var gert nýtt landamerkjabréf
fyrir Möðrudal. Bréfið er ódagsett en var þinglesið 25. júlí 1923. Þar er merkjunum
lýst „Úr Eyktagnýpu í gróf þá er fellur í Hólkná, framanvert við Súlendur, þaðan beint
vestur á Þjóðfell.“ Undir bréfið skrifuðu m.a. þáverandi ætlaðir eigendur
Gestreiðarstaða og Fögrukinnar. Samkvæmt lýsingu þessa síðara landamerkjabréfs
Möðrudals er landsvæði það sem nú er gerð eignarréttarkrafa um vegna Fögrukinnar
og Gestreiðarstaða ekki lengur innan landamerkjalýsingar Möðrudals nema að litlu
leyti þar sem kröfulínan er dregin vestar en umrædd lýsing gefur til kynna og til
samræmis við niðurstöðu aukaréttar Norður-Múlasýslu 1892 í landamerkjamálinu
milli Möðrudals og Bustarfells. Tilvitnaðar heimildir um merki Möðrudals á Fjöllum
eru nánar raktar í úrskurði óbyggðanefndar í máli nr. 2/2005.
Þær heimildir sem raktar hafa verið eru að nokkru leyti misvísandi um það
hvaða jörðum það landsvæði sem hér er deilt um hefur tilheyrt í gegnum tíðina.
Heimildirnar tilgreina Gestreiðarstaði og Fögrukinn ýmist með Möðrudal eða
Bustarfelli. Þá bera deilurnar milli eigenda Bustarfells og Möðrudals sem lauk með
dómi aukaréttar Norður-Múlasýslu árið 1892 því vitni að ágreiningur var um
eignarhald landsvæðisins. Þrátt fyrir þessa óvissu virðist ávallt hafa verið óumdeilt að
landsvæðin hafi verið innan merkja jarða. Það verður einnig afdráttarlaust ráðið af
heimildum og er niðurstaða óbyggðanefndar sú að svo hafi verið.
Í landamerkjabréfi fyrir Skjöldólfsstaði og Háreksstaði frá 24. október 1921,
sem þinglýst var 27. júlí 1922, er ekki að finna nákvæma lýsingu á vesturmerkjum
þeirra jarða gagnvart Gestreiðarstöðum. Efni bréfsins, svo og aðrar heimildir um
landamerki Skjöldólfsstaða og Háreksstaða eru raktar í máli nr. 2/2005 hjá
óbyggðanefnd.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða þess landsvæðis sem til
umfjöllunar er.
Ekki er gerð krafa um það af hálfu ríkisins að landsvæðið vestan kröfusvæða
Gestreiðarstaða og Kinnar sé þjóðlenda en þar er um að ræða kröfusvæði Möðrudals á
Fjöllum. Þá hefur óbyggðanefnd komist að þeirri niðurstöðu í máli 2/2005 að
landsvæði þau er liggja að Gestreiðarstöðum til austurs og suðurs séu eignarlönd, sbr.
umfjöllun þar um Arnórsstaði og Háreksstaði. Um landsvæðin norðaustan
kröfusvæðis Fögrukinnar er hins vegar fjallað í kafla 6.15 um Steinvarartungu og
Mela í máli þessu. Þá er ekki vefengt af hálfu ríkisins að land Brunahvamms sem
liggur að Kinn til norðurs sé háð beinum eignarrétti. Það landsvæði sem hér er til
umfjöllunar er þannig umlukið eignarlöndum á flesta vegu. Tillit til þess styður þá
niðurstöðu að landsvæði Gestreiðarstaða og Fögrukinnar hafi sömu eignarréttarlegu
stöðu.
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Þá ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi
gróðurþekja í Vopnafirði, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og
grósku en nú er, sbr. skjal nr. 36, og rennir sú staðreynd stoðum undir að landsvæðið
hafi verið numið í upphafi. Ekki eru heimildir um annað en löndin hafi verið byggð og
nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma með sama hætti og aðliggjandi
landsvæði. Innan þeirra merkja sem hér er byggt á um landamerki Gestreiðarstaða og
Fögrukinnar virðist sem eigendur hafi í gegnum tíðina farið með umráð og hagnýtingu
og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt og
ekki verður gerð frekari krafa um sönnun þess. Þá verður fyrirkomulag smölunar á
þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu. Þegar þessi aðstaða er virt í heild
sinni standa ekki rök til annars en niðurstaðan verði sú sama að því er varðar
Gestreiðarstaði og Kinn og land aðliggjandi jarða.
Ekki verður annað séð en ágreiningslaust hafi verið að landsvæðin hafi verið
háð beinum einkaeignarrétti þótt langvinnar deilur hafi áður staðið um landamerkin
eins og að framan er rakið. Engar heimildir eru um að land á svæðinu hafi
mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan kröfusvæða Gestreiðarstaða og Kinnar sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 502
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Gestreiðarstaða og Kinnar, svo
sem því er að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7.
gr., laga nr. 58/1998.
6.15. Steinvarartunga og Melar
6.15.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Steinvarartungu og Mela. Um þann hluta Mela, skv.
afmörkun í áreiðar- og skoðunargjörð frá 22. ágúst 1857, sem liggur innan merkja
Skjöldólfsstaða í Jökuldal er fjallað í máli nr. 2/2005 hjá óbyggðanefnd.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína úr þeim punkti þar sem Hölkná fellur
í Hofsá (9), eftir farvegi Hofsár niður meðfram Steinvarartungu og allt þar til Tunguá
fellur í Hofsá (10), svo er farið upp Tunguá allt þar til Pyttá rennur í hana (11).
Samkvæmt þessari kröfugerð falla Steinvarartunga og Melur að öllu leyti innan
þjóðlendu. Á móti hefur Prestssetrasjóður lýst kröfu um beinan eignarrétt að sama
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Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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landsvæði innan nánar tilgreindra merkja. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í
kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.15.
Að Steinvarartungu liggja til norðvesturs og norðurs Brunahvammur, Kálffell,
Foss og Bustarfell. Til austurs eru Einarsstaðir og til suðurs er Melur að vestanverðu
og ágreiningssvæði í máli nr. 2/2005 hjá óbyggðanefnd að austanverðu, þ. á m.
kröfusvæði vegna Háreksstaða. Síðastnefnda svæðið liggur einnig sunnan við Mela en
vestan við Mela, sunnan Brunahvamms, eru Gestreiðarstaðir og Kinn.
Steinvarartunga og Melur liggja syðst í Vopnafjarðarhreppi og eru hluti
Tunguheiðar, í 200–560 m hæð yfir sjávarmáli. Nyrst á tungunni liggur fjallið
Tungukollur (475 m), þar inn af er Fríðufell (561 m) og síðan Bruni (526 m). Á milli
Bruna og Fríðufells er Sauðárdalur og um hann rennur Sauðá til norðurs í Hofsá.
Steinvarartunga er nokkuð gróin og er þar einkum mólendi og votlendi. Frá ármótum
Hofsár og Tunguár við norðurenda Steinvarartungu í ós Geldingalækjar í
Geldingavatni eru u.þ.b. 12 km, mælt í beinni loftlínu.
6.15.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er byggt á því að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði orðið fleiri með tímanum. Þetta verði helst ráðið af lögtöku nýbýlatilskipunar
konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo að til væru úrræði til að gera
eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Því er haldið fram að af
landnámslýsingum megi ráða að land hafi ekki verið numið til heiða og fjalla í
Vopnafirði nema austast þar sem eru Böðvarsdalur og Fagridalur. Þá er byggt á því af
hálfu ríkisins að afréttir, samkvæmt skilgreiningu þeirra fyrir gildistöku þjóðlendulaga
1998, hafi verið þjóðlendur þar sem tilteknum jörðum fylgdi réttur til afréttarnota. Þá
er því haldið fram að þar sem í skriflegum heimildum sé sagt að land utan byggðar sé
eign einhvers aðila sé allt eins átt við afréttareign. Byggt er á því að Steinvarartunga
sé ekki hluti af Hofsjörðinni og ekki vitað til að þar hafi verið jörð.
Að því er varðar Mela sérstaklega er af hálfu íslenska ríkisins vísað til
niðurstöðu dóms aukaréttar Norður-Múlasýslu frá 5. október 1858. Niðurstaða
dómsins hafi verið sú að ábúandinn á Melum þurfti að víkja af býli sínu þar sem hann
hafi ekki virst eiga neinn rétt til landsins og ekki fengið nýbyggjarabréf. Málið hafi
varðað deilur um afgjald en ekki hafi reynt á eignarrétt Hofskirkju né Skjöldólfsstaða
að landi Mela. Þannig hafi áfram verið óvissa fyrir hendi um hvort landið væri
almenningur, afréttur eða í eign einhverrar jarðar. Ábúandi Mela hafi ekki getað orðið
löglegur eigandi að heiðarbýlinu þar sem hann hafi ekki fylgt ákvæðum
nýbýlatilskipunnar frá 1776 en aðeins hafi farið fram áreiðargjörð. Að öðru leyti er
vísað í framangreind sjónarmið varðandi eignarréttarlega stöðu Steinvarartungu.
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Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl 25 og 19(3), er því haldið fram að af lýsingum
Landnámu megi ráða að allt land í Vopnafjarðarhéraði hafi verið numið og undirorpið
beinum eignarrétti síðan. Gróðurfar, nýting og búseta bendi einnig til að land þetta
hafi allt verið numið í öndverðu enda landið forsenda búsetu og byggðar á þessu
svæði. Þá er á því byggt að land innan landamerkja jarðar sé eignarland.
Landamerkjalög 1882 hafi ekkert kveðið á um hvaða land eða hver landgæði fylgdu
jörðum eða öðrum fasteignum enda hafi ekki verið um það deilt þar sem jarðeigandi
hafi verið talinn eiga fullkominn eignarrétt innan landamerkja jarðar sinnar.
Venjuréttur og hefðarsjónarmið leiði einnig til þess að allt land innan landamerkja
jarða teljist eignarland.
Einnig telur gagnaðili sig hafa réttmætar væntingar til eignarhalds innan
merkja jarðarinnar vegna fyrri lögskipta við ríkisvaldið. Landamerkjum jarðarinnar og
aðliggjandi jarða hafi verið þinglýst athugasemdalaust og landamerkin viðurkennd af
öllum, þ.m.t. hinu opinbera, um áratugaskeið. Hafi þau aldrei verið vefengd af
ríkisvaldinu. Þá hafi skattar og önnur lögboðin gjöld alltaf verið greidd af öllu
landinu. Um áraraðir hafi öll landgæði verið nýtt af eigendum og enginn getað nýtt
jörðina án samþykkis þeirra. Venjur varðandi fjallskil geti ekki ráðið úrslitum þegar
tekin sé afstaða til þess hvort jörðin sé öll beinum eignarrétti háð. Þá er því haldið
fram að í ljósi þeirra gjörninga sem liggi fyrir um ráðstöfun landsins hafi eigendur
Steinvarartungu og Mela nægar heimildir fyrir eignartilkalli sínu. Það sé því ríkisins
að hrekja þá staðhæfingu að landsvæðið sé fullkomin eign þeirra. Vísað er til fyrri
úrskurða óbyggðanefndar um að landsvæði sem talið hafi verið jörð eða hluti jarðar
samkvæmt elstu heimildum sé háð beinum eignarrétti, fari landamerkjalýsing ekki í
bága við þær eldri heimildir. Byggt er á úrlausnum Mannréttindadómstóls Evrópu um
réttmætar væntingar. Þessar væntingar styðjist meðal annars við framkomu ríkisins
gagnvart þeim með athöfnum og athafnaleysi. Einnig er vísað til þess að skilyrði
hefðar séu fyrir hendi.
Að því er varðar Steinvarartungu vísar gagnaðili sérstaklega til lögfestu frá
1785 svo og eldri heimilda, máldaga og vísitasía, sem og landamerkjalýsingar 1885.
Vakin er athygli á að sú lýsing sé í samræmi við lögfestuna.
Varðandi Mela vísar gagnaðili sérstaklega til lögfestu Steinvarartungu, dags.
6. maí 1785, og löglegrar áreiðar- og skoðunargjörð fyrir Mel, dags. 22. ágúst 1857.
Einnig er vísað til dóms aukaréttar Norður-Múlasýslu, dags. 5. október 1858, um
deilur um afgjald ábúenda Mela. Málsóknin hafi byggst á samningi sem rétturinn taldi
löglegan og heimilan. Í málinu hafi reynt á eignarrétt Hofskirkju eða Skjöldólfsstaða á
hinu umþrætta landi. Samningur um greiðslu afgjalds hefði verið markleysa, hefði
ábúandinn ekki verið dæmdur til að víkja frá Melum vegna vangoldinnar leigu nema
vegna þess að dómurinn viðurkenndi eignarrétt kirkjunnar. Þannig hafi óvissu um
hvort landið var almenningur, afréttur eða eign jarðar verið eytt.
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6.15.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Steinvarartungu er rakin í kafla
5.13. hér að framan og Mela í kafla 5.14. Þar kemur fram að Steinvarartunga virðist
hafa legið undir Hofskirkju og að Melar voru meðal svokallaðra heiðarbýla, sbr. kafla
6.1.2., stofnuð á tungunni suðvestanverðri um miðja 19. öld. Byggð á Melum stóð á
tímabilinu 1848 til 1904, að fimm árum undanskildum.
Kemur þá fyrst til athugunar hvað ráðið verður af þessum heimildum um
afmörkun Steinvarartungu og Mela. Um afmörkun Steinvarartungu er fjallað í fjölda
heimilda og ber þar að nefna lögfestur Hofskirkju frá 1785 og 1844, tvö
landamerkjabréf Steinvarartungu frá 1886. Um Hof sjálft var fjallað í öðru bréfi.
Nokkur fjöldi gagna á rætur að rekja til deilna um afmörkun Steinvarartungu. Annars
vegar deildi Hofskirkja við Skjöldólfsstaði um suðurmerki Steinvarartungu og
afmörkun heiðarbýlanna Mela og Háreksstaða, og hins vegar deildi Hofskirkja við
Möðrudal á Fjalli um vesturmerki Steinvarartungu og afmörkun Mela að því leyti. Í
þessu sambandi verður einnig litið til gagna um merki Mela og einnig aðliggjandi
landsvæða, einkum Háreksstaða. Að lokinni umfjöllun um afmörkun verður gerð
grein fyrir eignarréttarlegri stöðu Steinvarartungu og Mela.
Landamerkjalýsing Steinvarartungu til austurs og vesturs er í samræmi við
landamerkjalýsingar aðliggjandi jarða sem eru Einarsstaðir, Bustarfell, Kálffell, Foss
og Brunahvammur. Hofsá og Tunguá skilja Steinvarartungu frá umræddum jörðum.
Austur- og vesturmerki Steinvarartungu þarfnast því ekki frekari umfjöllunar.
Í fyrri landamerkjalýsingu Steinvarartungu, dags. 24. febrúar 1886 og þingl.
11. júní 1886, er merkjum hennar inn til landsins lýst svo að frá Syðri-Geldingalæk,
þar sem hann fellur í Tunguá, sé tekin sjónhendingu í Kolfinnulind, þaðan beint í
syðra Brunahorn og svo í þriðja bug á Hofsá. Síðari landamerkjalýsing
Steinvarartungu, dags. 12. ágúst 1886 og þingl. 21. júlí 1887, er á sama veg hvað þetta
varðar. Hún var undirrituð af þáverandi bónda á Háreksstöðum. Elsta lýsing á
merkjum Steinvarartungu, í lögfestu séra Árna Þórarinssonar fyrir Hofi 1785, fær
samrýmst þessu. Þá bar vitnum í máli vegna nýbýlisins á Háreksstöðum árið 1844
saman um að merkin milli Hofskirkjulands og Skjöldólfsstaða væru úr Geldingalæk í
Kolfinnulind undir Bruna.
Í landamerkjabréfi Skjöldólfsstaða og Háreksstaða frá 1921 er norðurmörkum
þeirra jarða lýst frá syðri Geldingalæk, sjónhending í Kolfinnulind og í Brunahorn og
3. bug Hofsár. Bréfið er m.a. undirritað af ábúanda Hofs. Þannig verður ekki séð að á
þeim tíma hafi Háreksstaðir og Hof deilt um landamerki. Í máli þessu, sbr. og mál
2/2005 hjá óbyggðanefnd, hefur hins vegar komið upp ágreiningur milli umræddra
aðila um staðsetningu þeirra kennileita sem landamerkjabréfin greina frá á mörkum
Háreksstaða og Steinvarartungu. Sá ágreiningur lýtur fyrst og fremst að staðsetningu
3. bugs á Hofsá, svo sem sjá má af því hvernig aðilar draga kröfulínur sínar á kort.
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Sunnanvert kröfusvæði Steinvarartungu og Mela skarast þannig við kröfusvæði
Háreksstaða.
Fyrstu og einu lýsinguna á landamerkjum Mela er að finna í áreiðar- og
skoðunargjörð frá 22. ágúst 1857. Samkvæmt henni er norðurhluti Mela innan merkja
Steinvarartungu, sbr. tvö landamerkjabréf hennar. Suðurhluti Mela er hins vegar innan
merkja Skjöldólfsstaða samkvæmt landamerkjabréfi þeirrar jarðar, dags. 24. október
1921 og þingl. 27. júlí 1922. Samkvæmt áreiðargjörðinni frá 1857 eru landamerki
Mela þessi:
[...] land úr ármótum Háreksstaða- og Gestreiðarstaða-kvíslar austur beint í
Sauðafell, þaðan sömu stefnu á Skálafell beint austur að Sauðá; þá ræður
Sauðá að austan þangað til Höltná eða Hólkná fellur í Hofsá að norðan, úr
því ræður Hofsá allt að fyrrnefndum ármótum Háreksstaða- og
Gestreiðarstaða kvísla.
Við áreiðargjörðina var sá hluti Mela sem talinn var vera úr Skjöldólfsstöðum
afmarkaður með þessum hætti:
úr fyrrgreindum ármótum í Skálafell að framan, eins og áður er sagt, og úr
sömu ármótum í svo nefnt fremra Brunahorn að utan, og beina stefnu austur í
Sauðá.
Athygli vekur að við áreiðargjörðina 1858 virðist miðað við að mörk
Skjöldólfsstaða og Steinvarartungu að vestan hafi legið úr ármótum Háreksstaða- og
Gestreiðarstaðakvíslar. Í framangreindum landamerkjabréfum er hins vegar miðað við
þriðja bug Hofsár og í lögfestunni frá 1785 er miðað við Hofsá á móts við Brunaenda
fremri. Lýsingar landamerkjabréfanna og lögfestan eru vel samrýmanlegar. Allt að
einu er ljóst að merki Steinvarartungu og Skjöldólfsstaða hafa skorið land Mels, enda
eru ármót Háreksstaða- og Gestreiðarstaðakvísla, Sandfell og Skálafell mun sunnar en
framangreind lína. Að sama skapi eru ármót Hölknár og Hofsár mun norðar.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 voru gerð sérstök
landamerkjabréf fyrir Steinvarartungu sem einnig taka til hluta Mela. Bréfin voru
þinglesin og innfærð í landamerkjabók sýslumanns. Fyrirliggjandi gögn benda til þess
að landamerkjum Steinvarartungu sé þar rétt lýst og svæðið er glöggt afmarkað af ám
til austurs og vesturs. Eftir sem áður þarfnast eignarréttarleg staða Steinvarartungu og
Mela athugunar enda þekkt að landamerkjabréf hafa ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir. Frá upphafi Íslandsbyggðar helguðu menn sér ekki eingöngu ákveðin
landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig ítök, afrétti og öll önnur
réttindi sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra. Meðan landsvæði gaf
eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda við merkjum réttindanna, hvers eðlis
sem þau voru. Um þetta má t.d. vísa til dóma Hæstaréttar 28. september 2006 í máli
nr. 497/2006 (Hoffellslambatungur) og 5. október 2006 í máli nr. 67/2006
(Skjaldbreiður). Með því að gera landamerkjabréf hafa menn ekki getað einhliða
aukið við land sitt eða annan rétt. Í ljósi dóma Hæstaréttar um eignarréttarlega
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þýðingu landamerkjabréfa og almennra niðurstaðna óbyggðanefndar liggur jafnframt
fyrir að með gerð landamerkjabréfs varð ekki einhliða stofnað til eignarréttar á
landsvæði sem ekki var fyrir undirorpið eignarrétti.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindrar afmörkunar. Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í
Landnámabók hversu langt inn til fjalla landnám á þessu svæði náði. Af því verða
engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í öndverðu hafi verið stofnað til beins
eignarréttar á þessu svæði með námi. Staðhættir eru námi ekki til stuðnings. Óvissa
um aðferðir við landnám er þó of mikil til þess að hægt sé að fullyrða um stærð
landnáma á þeim grundvelli, sbr. umfjöllun um landnám í Almennum niðurstöðum
óbyggðanefndar.
Engin gögn liggja fyrir um það hvernig Hofskirkja er upphaflega komin að
rétti sínum til þess landsvæðis sem hér er til umfjöllunar. Í máldögum og vísitasíum
Hofskirkju er ítrekað minnst á Steinvarartungu sem eign kirkjunnar, fyrst í
máldagasafni Vilkins biskups frá 1397. Í vísitasíu 1850 segir að Steinvarartunga
brúkist nú sem afrétt fyrir Hofsárdal og í lögfestu frá 1785 er Steinvarartunga nefnd
eignarland og jörð Hofskirkju. Í lýsingu á Hofsprestakalli frá 1839 kemur fram að
afréttin Steinvarartunga tilheyri kirkjunni. Þar hafi aldrei verið búið nema lítinn tíma
en prestur hafi haft þar beitarhús fyrir sauði á vetrum og afrétt fyrir geldfé á sumrum
og stundum haft tvö eða þrjú lambsfóður í afréttartoll. Í skýrslu Hofsprests frá 1844
um eignir Hofsprestakalls kemur fram að Steinvarartunga brúkist sem afrétt. Hið sama
kemur fram í vísitasíu biskups frá 1851 og skýrslu um Hofsbrauð 1854. Þá má nefna
skýrslu um tekjur og útgjöld Hofsprestakalls frá 1867 þar sem tilgreind er hagbeit á
Steinvarartungu fyrir geldfénað á sumrum og í viðlögum fyrir sauði á vetrum. Þá
kemur fram í jarðamatinu 1849 Hofi sé goldinn afréttartollur vegna Steinvarartungu. Í
kaflanum um Hof í fasteignamati Norður-Múlasýslu 1916–1918 kemur fram að
jörðinni fylgi mikið upprekstarland sem kallist Steinvarartunga. Árið 1954 lýsir
biskup Íslands Steinvarartungu sem ítaki Hofskirkju.
Búseta í Steinvarartungu hefur verið stopul og skammvinn. Ber þar fyrst að
nefna Tungusel. Þannig kemur fram í bréfi Hofsprests til stiftamtmanns árið 1793 að
kotið Tungusel lægi í afréttarlandi Hofskirkju í Steinvarartungu og væri í eyði. Þar
hefði verið mjög stopul búseta, aðeins í þrígang verið reynt að halda þar bú frá árinu
1601. Þær tilraunir hefðu staðið stutt enda búskapur þar mjög erfiður. Þá kemur fram í
skýrslu Hofsprests frá 1795 að Tungusel hafi verið í eyði síðan 1784.
Að því er varðar Mela nýtur ekki við heimilda fyrr en árið 1848 þegar
heiðarbýlið var reist. Þar mun byggð hafa staðið til 1904 að slepptum fimm árum. Í
dómi aukaréttar Norður-Múlasýslu hinn 5. október 1858 var fjallað um kröfu Halldórs
Jónssonar prófasts á Hofi til þess að Jón Guðmundsson, bóndi á Mel, yrði dæmdur til
að víkja af ábýlisjörð sinni, skila bæjarhúsum og borga til þess tíma landskuld. Í
forsendum dómsins kom fram að Melur „væri sumpart álitin eign Hofskirkju og
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sumpart byggð sækjanda af eiganda Skjöldólfsstaða á Jökuldal“. Um eignarrétt Jóns
sagði að hann „ekki virtist hafa neinn annan rjett til landsins enn þann er hann hefur
öðlast samkvæmt þeim við sækjanda gjörðu skilmálum, meðan ekki einu sinni fengið
nýbyggjara brjef“. Þá taldi rétturinn að ekki væri nauðsyn að taka afstöðu til
eignarréttar Hofs að Melalandi heldur einungis til réttar aðila samkvæmt samkomulagi
þeirra frá 20. júní 1856 um landskuld. Þrátt fyrir að áreiðar- og skoðunargjörð hafi
farið fram virðist rétturinn byggja á því að skilyrði þess að til eignarréttar nýbýlings
hefði stofnast væri að hann hefði fullgilt byggingarbréf samkvæmt nýbýlatilskipun frá
15. apríl 1776. Fyrir dómnum lá viðurkenning Jóns um að hann hefði ekki fullkomið
leyfi til að njóta nýbyggjararéttarins fyrr en hann hefði fengið leyfi. Það ætlaði hann
að sækja um til amtsins um haustið, þegar útvísunargerðin hefði borist honum í
hendur. Með bréfi, dags. 6. janúar 1860, sótti Jón Guðmundsson um nýbýlaleyfi til
konungs. Var því hafnað af bæði amtmanni og danska dómsmálaráðuneytinu.
Þær heimildir sem raktar hafa verið greina frá því að Steinvarartunga hafi í
aldanna rás fyrst og fremst verið nýtt sem beitiland Hofskirkju. Ekki eru heildstæðar
heimildir um beitingu annars konar eignarráða af hálfu eigenda Hofs í
Steinvarartungu en vegna afréttarnota. Í bréfi biskups Íslands til sýslumanns NorðurMúlasýslu, dags. 29. apríl 1954, biður hann m.a. um að ítaki Hofskirkju í
Steinvarartungu verði lýst í samræmi við lög nr. 113/1952 um lausn ítaka af jörðum.
Beiðni biskups bendir til þess að af hálfu kirkjunnar hafi ekki verið litið svo á
Steinvarartunga væri háð beinum eignarrétti hennar. Sú aðgreining sem felst í því að
Steinvarartunga er ekki hluti af eiginlegu landi Hofskirkju og liggur aðskilin frá því er
jafnan getið með sérstökum hætti í heimildum og einnig beinlínis nefnt afréttur eða
ítak Hofskirkju, bendir til þess að þar hafi verið afréttur kirkjunnar í þeim skilningi að
hún hafi átt þar óbein eignarréttindi fremur en beinan eignarrétt. 503 Má í þessu
sambandi vísa til dóms Hæstaréttar 21. október 2004 í máli nr. 47/2004 (Afréttur
norðan vatna). Hið sama verður einnig ráðið af staðháttum en um er að ræða
heiðarland. Með vísan til dóma Hæstaréttar 16. maí 2007 í málum nr. 448/2006,
536/2006 og 24/2007 skal þess einnig getið að á þeim landsvæðum sem nærri
Steinvarartungu liggja eru bæði eignarlönd og þjóðlendur, sé litið heildstætt á
niðurstöður í málum á svæði 5 hjá óbyggðanefnd.
Í máli þessu er þannig ekki sýnt fram á annað en réttur til Steinvarartungu hafi
orðið til á þann veg að landsvæðið hafi verið tekið til sumarbeitar fyrir búpening og ef
til vill annarrar takmarkaðrar notkunar. Um afréttarnotkun og fjallskil voru snemma
settar opinberar reglur, sem sveitarstjórnum var falið að annast framkvæmd á.
Að öllu þessu virtu verður því ekki talið að landsvæði þetta sé undirorpið
eignarrétti nema til hans hafi stofnast á grundvelli nýbýlatilskipunarinnar frá 15. apríl
1776 eða í skjóli hefðar síðar.
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Í málinu liggur fyrir að byggingarbréf fyrir Mel eða annað nýbýli á umræddu
svæði var ekki gefið út. Með því að ekki hefur verið leitt í ljós að fyrirmælum
nýbýlatilskipunar hafi verið fullnægt hefur ekki verið sannað að stofnað hafi verið til
beins eignarréttar á grundvelli þeirrar löggjafar. Verður því ekki miðað við að
eignarréttarleg staða landsvæðisins hafi tekið breytingum á þeim grundvelli. Í þessu
sambandi ber að vísa til þeirra krafna sem Hæstiréttur hefur gert til sönnunar
eignarlands, sbr. kafla 6.1.1.
Kemur þá til skoðunar hvort stofnast hafi til eignarréttar að landsvæðinu á
grundvelli hefðar. Svo sem áður er rakið var byggð að Melum á árunum 1848–1904,
þó ekki samfelld. Upplýst hefur verið að eftir þennan tíma hafi landið verið nýtt til
upprekstrar á vegum eigenda Hofs á sama hátt og aðrir hlutar Steinvarartungu.
Möguleg hagnýting landsins fyrir setningu laga um hefð, nr. 46/1905, gat ekki að
þágildandi lögum stofnað til eignarréttar yfir landinu. Vísast um þetta til almennra
niðurstaðna óbyggðanefndar. 504 Óbyggðanefnd telur að framangreind takmörkuð
afnot, fyrst og fremst beit, leiði ekki til þess að beinn eignarréttur að afréttarsvæði
þessu hafi unnist fyrir hefð, sbr. lög nr. 46/1905. Gegnir þar sama máli um
Steinvarartungu og Mela. Hefur því hvorki verið stofnað til beins eignarréttar á
grundvelli nýbýlatilskipunarinnar né hefðar en af því leiðir að hvorki Melar né aðrir
hlutar Steinvarartungu hafa öðlast stöðu jarðar að lögum, sbr. umfjöllun um hugtakið
jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að landsvæði það
sem hér er til umfjöllunar, Steinvarartunga og Melar, sé eignarland, hvorki fyrir nám,
löggerninga né með öðrum hætti. Eins og notkun landsins hefur verið háttað hefur
ekki heldur verið sýnt fram á að eignarhefð hafi verið unnin á því. Þá leiðir rannsókn
óbyggðanefndar einnig til þeirrar niðurstöðu að á umræddu landsvæði sé þjóðlenda og
er fallist á kröfu íslenska ríkisins þess efnis. 505
Að því er varðar staðsetningu á suðurmerkjum, gagnvart Háreksstöðum, telur
óbyggðanefnd að miða skuli við þriðja bug á Hofsá, svo sem hann kemur fram á
kortum Landmælinga Íslands og fer sú lína saman við sveitarfélagamörk þar.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að Steinvarartunga að meðtöldum hluta
Mela, svo sem landsvæðið er afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1.
gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998.
Að austan ræður Tungnaá suður á heiði að syðri Geldingalæk þar sem
hann fellur í nefnda á, þaðan sjónhending í Kolfinnulind, þaðan beint í
syðra Brunahorn og svo í þriðja bug á Hofsá. Síðan ræður hún þar til
Tungnaá fellur í hana.
Sama landsvæði er í afréttareign Hofs sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. sömu
laga.
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6.16. Þorbrandsstaðatungur
6.16.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Þorbrandsstaðatungna.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína sunnan frá upptökum Pyttár, þá er
farið norður eftir eystri landamerkjalínu Hraunfells og Þórðará fylgt að ármótum við
Sunnudalsá. Á móti hefur þinglýstur eigandi Þorbrandsstaða lýst kröfu um beinan
eignarrétt að Þorbrandsstaðatungum. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1.
og kröfum gagnaðila í kafla 3.16.
Að Þorbrandsstaðatungum liggur Hraunfell til vesturs, Gnýsstaðir til austurs
og Hjarðarhagi og Hjarðargrund í Jökuldalshreppi til suðurs. Landsvæðið liggur milli
Þórðarár og efsta hluta Sunnudalsár syðst í Vopnafjarðarhreppi og afmarkast af
Sandfelli að sunnan. Sá hluti Sunnudalsár sem hér um ræðir er á sumum kortum
nefndur Grjótá fremri. Stærstur hluti þess landsvæðis sem hér um ræðir er í 600–800
metra hæð yfir sjávarmáli, undir hlíðum Sandfells og Hellisaxlar og í útjaðri
Smjörvatnsheiðar. Ofan til er svæðið að mestu ógróið eða lítt gróið en neðan til má
finna allnokkurt mólendi auk votlendis í grennd við þann stað þar sem Þórðará og
Sunnudalsá koma saman.
6.16.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(21), er almennt byggt á því að
grundvöllurinn að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á
landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað
aukist heldur hafi eigendalaus svæði orðið fleiri með tímanum. Þetta verði helst ráðið
af lögtöku nýbýlatilskipunar konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo að til
væru úrræði til að gera eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð.
Því er haldið fram að af landnámslýsingum megi ráða að land hafi ekki verið numið
til heiða og fjalla í Vopnafirði nema austast þar sem eru Böðvarsdalur og Fagridalur.
Þá er byggt á því af hálfu ríkisins að afréttir, eins og þeir hafi verið skilgreindir fyrir
gildistöku þjóðlendulaga 1998, hafi verið þjóðlendur þar sem tilteknum jörðum fylgdi
réttur til afréttarnota. Þá er því haldið fram að þar sem í skriflegum heimildum sé sagt
að land utan byggðar sé eign einhvers aðila sé allt eins átt við afréttareign. Byggt er á
því að Þorbrandsstaðatunga sé hluti af leitarsvæðinu Hraunfellspartur sem sé
dæmigerður samnotaafréttur. Hins vegar hafi aldrei verið gengið á hina miklu hásléttu
Sandfell enda hafi verið talið öruggt að þar væru engir hagar og oft hafi verið kominn
snjór á það um göngur.
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Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 35 og 19(3), er því haldið fram að af
lýsingum Landnámu megi ráða að allt land í Vopnafjarðarhéraði hafi verið numið og
undirorpið beinum eignarrétti síðan. Gróðurfar, nýting og búseta bendi einnig til að
land þetta hafi allt verið numið í öndverðu enda landið forsenda búsetu og byggðar á
þessu svæði. Þá er á því byggt að land innan landamerkja jarðar sé eignarland.
Landamerkjalög 1882 hafi ekkert kveðið á um hvaða land eða hver landgæði fylgdu
jörðum eða öðrum fasteignum enda hafi ekkert verið um það deilt þar sem jarðeigandi
hafi verið talinn eiga fullkominn eignarrétt innan landamerkja jarðar sinnar.
Venjuréttur og hefðarsjónarmið leiði einnig til þess að allt land innan landamerkja
jarða teljist eignarland.
Þá telja gagnaðilar sig hafa réttmætar væntingar til eignarhalds innan merkja
Þorbrandsstaðatungna vegna fyrri lögskipta við ríkisvaldið. Landamerkjum
jarðarinnar og aðliggjandi jarða hafi verið þinglýst athugasemdalaust og viðurkennd
af öllum, þ.m.t. hinu opinbera, um áratugaskeið. Hafi þau aldrei verið vefengd af
ríkisvaldinu. Þá hafi skattar og önnur lögboðin gjöld alltaf verið greidd af öllu
landinu. Um áraraðir hafi öll landgæði verið nýtt af eigendum og enginn getað nýtt
landið án samþykkis þeirra. Venjur varðandi fjallskil geti ekki ráðið úrslitum þegar
tekin sé afstaða til þess hvort jörðin sé öll beinum eignarrétti háð. Byggt er á
landamerkjabréfi Þorbrandsstaða, dags. 14. júlí 1885, um að jörðinni fylgi
heiðarstykki, Þorbrandsstaðatungur. Vísað er til fyrri úrskurða óbyggðanefndar um að
landsvæði sem talið hafi verið jörð eða hluti jarðar samkvæmt elstu heimildum sé háð
beinum eignarrétti, fari landamerkjalýsingi ekki í bága við þær eldri heimildir.
6.16.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Þorbrandsstaða og
Þorbrandsstaðatungna er rakin í kafla 5.15. Þar kemur fram að Þorbrandsstaða er getið
í heimildum frá 13. öld. Af heimildum verður ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið
að ræða. 506 Þorbrandsstaðatungna er fyrst getið í heimildum frá 17. öld og í
landamerkjabréfi Þorbrandsstaða, ódags. en þingl. 14. júlí 1885, er annars vegar lýst
merkjum Þorbrandsstaða og hins vegar merkjum heiðarlands Þorbrandsstaða. Jörðin
Þorbrandsstaðir liggur utan við kröfusvæði ríkisins. Á milli Þorbrandsstaða og
Þorbrandsstaðatungna liggja jarðirnar Hraunfell og Gnýsstaðir.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Þorbrandsstaðatungna er lýst í
framangreindu landamerkjabréfi en engar heildstæðar eldri merkjalýsingar liggja
fyrir. Í yngra landamerkjabréfi Þorbrandsstaða, dags. 14. júlí 1922 og þingl. 15. júní
1923, er Þorbrandsstaðatungna að engu getið. Jafnframt verður litið til gagna um
merki aðliggjandi landsvæða. Að fenginni niðurstöðu um afmörkun
Þorbrandsstaðatungna verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
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Vestur- og norðurmerki Þorbrandsstaðatungna eru gagnvart Hraunfelli.
Samkvæmt því er greinir í landamerkjabréfinu frá 1885 „ræður Þórðará að innan og
neðan þar til hún fellur í Sunnudalsá“, sbr. einnig tilvísun til Þorbrandsstaðatungna í
vitnisburði frá 1669. Samkvæmt vitnisburðinum liggja Þorbrandsstaðatungur vestan
við Sunnudal. Það kemur heim og saman við að Gnýsstaðir séu byggðir úr jörðinni
Sunnudal. Landamerkjabréfið er áritað vegna Hraunfells. Samkvæmt
landamerkjabréfi Hraunfells, ódags. en þingl. 14. júlí 1885, eru merki þeirrar jarðar úr
Sandfelli „þaðan þvert út í Þórðará; svo ræður hún í Sunnudalsá“. Landamerkjabréf
Hraunfells, sem liggur að Þorbrandsstöðum til norðvesturs, er áritað vegna
Þorbrandsstaða.
Verður þá litið til austurmerkja Þorbrandsstaðatungna, gagnvart Gnýsstöðum.
Samkvæmt landamerkjabréfinu 1885 „ræður Sunnudalsá upp í Sandfell“.
Landamerkjabréfið er ekki áritað vegna Gnýsstaða. Samkvæmt landamerkjabréfi
Gnýsstaða, ódags. en þingl. 14. júlí 1885, eru austurmerki þeirra „Tröllkarl undir
Sandfelli, og þaðan þvert ofan í áður nefnda Sunnudalsá“. Eru bréfin þannig í ágætu
samræmi hvort við annað. Bréfið er ekki áritað vegna Þorbrandsstaðatungna.
Verður þá litið til suðurmerkja Þorbrandsstaðatungna, gagnvart Hjarðarhaga í
Jökuldal. Samkvæmt landamerkjabréfinu 1885 ræður Sandfell merkjum að sunnan.
Bréfið er ekki áritað um samþykki vegna þessara merkja. Í landamerkjabréfi
Hjarðarhaga, dags. 19. júní 1884 og þingl. 21. júní sama ár, er norðanverðum
vesturmerkjum þeirra lýst í fremstu Klauf á Sandfelli og austurmerkjum í ytra
Sandfellshorn. Merkjum Hjarðarhaga er að öðru leyti ekki lokað að norðan. Í yngra
landamerkjabréfi Hjarðarhaga, dags. 24. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922, er
norðanverðum vestur- og austurmerkjum lýst með sama hætti en að auki tilgreint að
Miðheiði ráði að norðan. Landamerkjabréf Hjarðarhaga eru ekki árituð vegna
Þorbrandsstaðatungna.
Samkvæmt framangreindu ber merkjalýsingum ágætlega saman um merki
Þorbrandsstaðatungna. Þá er ekki ágreiningur um afmörkun þeirra samkvæmt korti
því sem lagt hefur verið fram í máli þessu.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
Þorbrandsstaði og þar lýst sérstaklega aðskildu heiðarlandi jarðarinnar, svokallaðri
Þorbrandsstaðatungu. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum svæðisins
sé þar rétt lýst. Skjal þetta var þinglesið og innfært í landamerkjabók sýslumanns. Hér
að framan hefur verið gerð grein fyrir þeirri niðurstöðu Hæstaréttar að
landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að
ræða en hins vegar verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega, sjá nánar í kafla 6.1.1.
Með því að gera landamerkjabréf hafa menn ekki getað einhliða aukið við land sitt
eða annan rétt. Frá upphafi Íslandsbyggðar helguðu menn sér ekki eingöngu ákveðin
landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig ítök, afrétti og öll önnur
réttindi sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra. Meðan landsvæði gaf
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eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda við merkjum réttindanna, hvers eðlis
sem þau voru. Ber um þetta efni sérstaklega að vísa til dóms Hæstaréttar 28.
september 2006 í máli nr. 497/2006 (Hoffellslambatungur).
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan merkja
Þorbrandsstaðatungna, svo sem þau hafa verið skilgreind hér að framan. Svo sem
rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til fjalla landnám
á þessu svæði náði. Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í
öndverðu hafi verið stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði með námi. Staðhættir
eru námi ekki til stuðnings. Óvissa um aðferðir við landnám er þó of mikil til þess að
hægt sé að fullyrða um stærð landnáma á þeim grundvelli, sbr. umfjöllun um landnám
í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar.
Hvergi kemur fram í heimildum að í Þorbrandsstaðatungum hafi verið búseta
af nokkru tagi, sjálfstæð jörð eða hjáleiga. Landsvæðisins er fyrst getið í vitnisburði
um merki Haga, Hrafnsstaða, Egilsstaða og Sunnudals, dags. 30. maí 1669. Með bréfi
sýslumanns Norður-Múlasýslu, dags. 13. júní 1864, bað hann hreppstjóra í sýslunni
að gera tillögur að fyrirkomulagi fjallskila. Í bréfi hreppstjóra Vopnafjarðarhrepps
kom fram að lögréttir skyldu vera á átta stöðum í hreppnum, þar á meðal á
Einarsstöðum. Þar ætti að rétta fé af Einarsstaðaafrétt og svonefndum parti „tilheyrir
Þorbrandsstöðum (afréttar stykkji)“. Þorbrandsstaðatungna er næst getið í
landamerkjabréfi Þorbrandsstaða frá 1885 en þar segir m.a. að jörðin eigi „heiðarland
undir Sandfelli“. Í fasteignamati 1916–1918 segir að Þorbrandsstaðir eigi upprekstur
undir Sandfelli fyrir 200 fjár. Þorbrandsstaðatungur eru hluti af leitarsvæðinu,
Hraunfellspartur, sem tekur til landsvæðis norðanvert við Sandfell að Pyttá og síðan
út með Tunguá og Sunnudalsá, Einarsstaðafjalli og Hraunfellshálsi. Í byggðasögunni
Sveitir og jarðir í Múlaþingi (I. bindi útgefið 1974) segir að Þorbrandsstaðir eigi
upprekstur á Hraunfellspart og taki göngur 2–3 daga.
Óbyggðanefnd
telur
þá
aðgreiningu
Þorbrandsstaðatungna
frá
Þorbrandsstöðum sem fram kemur í landamerkjabréfinu 1885 í samræmi við það sem
oft sést í landamerkjabréfum þegar lýst er landsvæði sem jörð hefur nytjar af án þess
að það fylgi henni sem annað land hennar. Sérstaka athygli vekur að í yngra
landamerkjabréfi Þorbrandsstaða frá 1922 er Þorbrandsstaðatungna að engu getið.
Bendir það einnig til þess að ekki hafi verið litið svo á landsvæðið væri eiginlegur
hluti af jörðinni Þorbrandsstöðum. Engin gögn liggja fyrir um að
Þorbrandsstaðatungur hafi verið nýttar til annars en sumarbeitar fyrir búfé og annarra
takmarkaðra nota. Staðhættir og fjarlægð frá byggð styðja þá niðurstöðu en
landsvæðið liggur í um 600 m hæð yfir sjávarmáli og rís hæst við Sandfell í 875
metrum. Fjallskil hafa verið á hendi sveitarfélags, landsvæðið er ekki afgirt og þangað
hefur búfénaður leitað frá öðrum jörðum án hindrana.507 Með vísan til dóma
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Hæstaréttar 16. maí 2007 í málum nr. 448/2006, 536/2006 og 24/2007 skal þess
einnig getið að á þeim landsvæðum sem nærri Þorbrandsstaðatungum liggja eru bæði
eignarlönd og þjóðlendur, sé litið heildstætt á niðurstöður í málum á svæði 5 hjá
óbyggðanefnd.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að afréttarsvæðið
Þorbrandsstaðatungur sé eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum
hætti. Eins og notkun landsins hefur verið háttað hefur ekki heldur verið sýnt fram á
að eignarhefð hafi verið unnin á því. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til
þeirrar niðurstöðu að þar sé þjóðlenda og er fallist á kröfu ríkisins þess efnis. 508
Heimildir benda einnig til þess að Þorbrandsstaðatungur séu í afréttareign
Þorbrandsstaða.
Ljóst er að einstakir hlutar þess svæðis sem hér hefur verið fjallað um og talið
þjóðlenda í afréttareign Þorbrandsstaða eru misjafnlega fallnir til beitar. Beitarsvæði
taka þó breytingum auk þess sem þau eru ekki endilega samfelld.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að landsvæði það sem nefnt er
Þorbrandsstaðatungur, svo sem það er afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998.
Ræður Þórðará að innan og neðan þar til hún fellur í Sunnudalsá; svo
ræður Sunnudalsá upp í Sandfell, þá er sveitarfélagamörkum fylgt til
vesturs í áðurnefnda Þórðará.
Sama landsvæði er í afréttareign Þorbrandsstaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7.
gr. sömu laga.
6.17. Gnýsstaðir
6.17.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Gnýsstaða.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu frá ármótum Þórðarár og Sunnudalsár og
síðan beint yfir Smjörvatnsheiði í Beinavörðu. Samkvæmt þessari kröfugerð er
nokkur hluti Smjörvatnsheiðar innan þjóðlendu. Á móti hafa þinglýstir eigendur
Gnýsstaða lýst kröfu um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa landsvæðisins sem þeir
telja að liggi innan merkja jarðarinnar. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla
3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.17.
Að Gnýsstöðum liggja Þorbrandsstaðatungur og jörðin Hraunfell til vesturs.
Að austan og suðaustan liggja jarðirnar Borgir, Hrappstaðir og Háteigur í Vopnafirði
og jörðin Fossvellir í Jökulsárhlíð. Til suðurs liggja Gnýsstaðir að jörðunum
Hjarðarhaga, Hjarðargrund, Hofteigi, Hvanná og Haukstöðum í Jökuldal. Landsvæðið
sem um ræðir liggur í 400–700 m hæð yfir sjávarmáli á Smjörvatnsheiði, suðaustan
508
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Sunnudals. Suðaustan til liggur Grjótárvatn í 665 m yfir sjávarmáli. Land hallar mót
vestri og er land mest gróið þar sem land liggur lægst. Gróður minnkar ört eftir því
sem austar dregur og hæð lands eykst. Stærstur hluti landsvæðisins er að mestu
grágrýtisauðn. Frá bæjarstæði Gnýsstaða í ós Grjótárvatns eru um 13 km, mælt í
beinni loftlínu.
6.17.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1 (6), er almennt byggt á því að
grundvöllurinn að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á
landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað
aukist heldur hafi eigendalaus svæði orðið fleiri með tímanum. Þetta verði helst ráðið
af lögtöku nýbýlatilskipunar konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo að til
væru úrræði til að gera eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð.
Því er haldið fram að af landnámslýsingum megi ráða að land hafi ekki verið numið
til heiða og fjalla í Vopnafirði nema austast þar sem eru Böðvarsdalur og Fagridalur.
Þá er byggt á því af hálfu ríkisins að afréttir, eins og þeir hafi verið skilgreindir fyrir
gildistöku þjóðlendulaga 1998, hafi verið þjóðlendur þar sem tilteknum jörðum fylgdi
réttur til afréttarnota. Þá er því haldið fram að þegar skriflegar heimildir greini frá að
land utan byggðar sé eign einhvers aðila sé allt eins átt við afréttareign. Innan merkja
Gnýsstaða sé afréttarlandið Gnýsstaðadalur sem sé sambeitarafréttur. Afréttarsvæðið
sé á gangnaseðli Vopnafjarðar og einu afnotin séu sumarbeit búfjár. Gnýsstaðir taki
þannig undir sig meginhluta Smjörvatnsheiðar sem sé mikið öræfaland og hátt yfir
sjó. Þá mæli gegn gildi landsmerkjabréfsins að það styðjist ekki við eldri heimildir.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 1, 19 og 19(5), er því haldið fram að jörðin sé
innan landnáms Eyvindar vopna sem nam Vopnafjörð allan austan Vesturdalsár. Því
er mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu verði til þess að frumstofnun eignarréttar
yfir landi innan landamerkja jarðarinnar verði dregin í efa. Byggt er á því að
Gnýsstöðum hafi verið skipt úr Sunnudal en elstu heimild um merki þeirrar jarðar sé
að finna í bréfabók Brynjólfs biskups frá árinu 1669. Vísað er til þinglýstra
landamerkjabréfa Gnýsstaða, hið eldra frá 1885 en hið yngra og frá 1922. Byggt er á
landbrigðaþætti Grágásar og landbrigðabálki Jónsbókar um merkjagöngur.
Merkjalýsingar hafi sjaldan verið að finna í kaupbréfum en haldið gildi sínu enda þótt
þær hefðu aðeins varðveist í munnlegri geymd. Með setningu landamerkjalaga, nr.
5/1882 og nr. 41/1919, hafi stjórnvöld átt frumkvæði að því að gengið væri frá
landamerkjum og leyst úr ágreiningi, væri hann fyrir hendi. Lýsingum
landamerkjabréfa verði ekki hnekkt nema óyggjandi sönnunargögn liggi því til
grundvallar. Eignarrétturinn sé friðhelgur, sbr. 72. gr. stjórnarskrárinnar og 1. gr.
samningsviðauka nr. 1 við mannréttindasáttmála Evrópu. Íslenska ríkið hafi með
athöfnum sínum vakið hjá eigendum jarðarinnar réttmætar væntingar til þess að land
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hennar innan lýstra merkja sé undirorpið beinum eignarrétti. Loks er vísað til þess að
skilyrði hefðar séu uppfyllt.
6.17.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar að Gnýsstöðum er rakin í kafla
5.16. Þar kemur fram að Gnýsstaða er fyrst getið í heimildum frá lokum 18. aldar og í
fyrstu nefndir hjáleiga frá jörðinni Sunnudal. Byggð hefur ekki verið samfelld á
Gnýsstöðum en stóð síðast frá því um fyrir aldamótin 1900 og fram undir miðja 20.
öld. Svo sem fram kemur í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn
til landsins landnám í Vopnafirði náði. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við
túlkun landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til
umfjöllunar sé a.m.k. að hluta innan þess.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum er lýst í tveimur landamerkjabréfum
Gnýsstaða hið eldra ódagsett en þinglýst 14. júlí 1885, og hið yngra dags. 14. júlí
1922 og þingl. 15. júní 1923. Eldri heimildir um afmörkun liggja ekki fyrir, utan
vitnisburðar, dags. 30. maí 1669, þar sem m.a. er fjallað um merki Sunnudals.
Athugun þessi tekur til suðurmerkja og sunnanverðra vestur- og austurmerkja, innan
kröfusvæðis íslenska ríkisins. Jafnframt verður litið til gagna um merki aðliggjandi
landsvæða. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Gnýsstaða verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu þess landsvæðis sem til umfjöllunar er.
Verður þá fyrst litið til vestur- og suðvesturmerkja Gnýsstaða, gagnvart
Þorbrandsstaðatungum og Hraunfelli, þegar norðar dregur. Samkvæmt eldra
landamerkjabréfi Gnýsstaða eru merkin að vestan miðuð við „Tröllkarl undir
Sandfelli, og þaðan þvert ofan í áður nefnda Sunnudalsá“. Eðlilegast er að skilja
bréfið þannig að Sunnudalsá ráði svo áfram merkjum að austan. Það er í samræmi við
yngra landamerkjabréfið þar sem miðað er við að merkin liggi frá „Tröllkarli niður
með Sunnudalsá, eins og hún rennur“. Samkvæmt vitnisburði frá 1669 voru merki
Sunnudals talin ná „framan í upptök Sunnudalsár, fyrir utan Þorbrandstaðatungur“.
Upptök Sunnudalsár má rekja í norðanvert Sandfell. Vitnisburðurinn er þannig í
ágætu samræmi við landamerkjabréfin. Samkvæmt landamerkjabréfi Þorbrandsstaða
frá 1885 eru merki Þorbrandsstaðatungna „Sunnudalsá upp í Sandfell“. Er sú
merkjalýsing í samræmi við landamerkjabréf Gnýsstaða. Landamerkjabréf Hraunfells,
ódagsett en þinglýst 14. júlí 1885, er einnig í samræmi við landamerkjabréf
Gnýsstaða. Bréf Gnýsstaða eru ekki árituð vegna Þorbrandsstaðatungna eða
Hraunfells né heldur þau bréf vegna Gnýsstaða.
Verður þá litið til austur- og norðausturmerkja Gnýsstaða, gagnvart Borgum
og Hrappsstöðum ásamt Háteigi. Samkvæmt eldra landamerkjabréfi Gnýsstaða, frá
1885, eru merkin miðuð við „Fossá að Svartfelli allt þar til Smjörvatnsheiðarvegur
liggur yfir hana, ræður svo áður nefndur vegur að Beinavörðu“. Landamerkjabréfið er
áritað vegna Hrappsstaða og varaoddvita hreppsins en Borgir voru í eigu hans. Í yngra
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landamerkjabréfi Gnýsstaða, frá 1922, eru austurmerki jarðarinnar áfram miðuð við
Fossá en síðan „upp í Smjörvatnalæk og með honum í Smjörvatn og úr Smjörvatni í
Beinavörðu“. Með þessari breytingu virðast mörkin færast lítið eitt til vesturs.
Landamerkjabréfið er áritað vegna Hrappsstaða og af oddvita vegna Borga. Í
vitnisburðinum frá 1663 segir um merki jarðarinnar Sunnudals að austan: „[...] allt
land fyrir austan Sunnudalsá og út í Merkigil og í uppi Brunnárgil og svo upp í
Svartfell.“ Afmörkun til austurs er þannig ekki fyllilega skýr en nefnt Svartfell liggur
vestan undir Þrívörðuhálsi. Í málinu er ekki ágreiningur um Beinavörðu sem
norðausturmörk Gnýsstaða og dregur ríkið þjóðlendukröfulínu sína þaðan og
norðvestur yfir Smjörvatnsheiði.
Verður þá litið til suðurmerkja Gnýsstaða, gagnvart landsvæðum sem fjallað er
um í máli nr. 2/2005 hjá óbyggðanefnd. Þetta eru Fossvellir, Hauksstaðir, Hvanná,
Hofteigur og Hjarðargrund. Samkvæmt landamerkjabréfi Gnýsstaða frá 1885 eru
merkin miðuð við „Beinavörðu, þaðan bein sjónhending í Tröllkarl undir Sandfelli, og
þaðan þvert ofan í áður nefnda Sunnudalsá“. Landamerkjabréfið frá 1922 er í
samræmi við bréfið frá 1885. Hvorugt bréfið er áritað um samþykki vegna jarða sem
fjallað er um í máli 2/2005. Bréfin samrýmast landamerkjabréfi Fossvalla, dags. og
þingl. 21. júní 1884, en samkvæmt því ákvarðast norðurmerki þeirrar jarðar af
Beinavörðu. Í landamerkjabréfi Hauksstaða, dags. 17. júní 1883 og þingl. 18. júní
1883, er merkjum lýst til Miðheiðar. Í yngra landamerkjabréfi Hauksstaða, dags. 24.
október og þingl. 27. júlí 1922, segir að merkin að norðan ráðist af Miðheiði.
Nákvæm staðsetning Miðheiðar liggur ekki fyrir en í kröfulýsingu íslenska ríkisins er
sveitarfélagamörkum fylgt. Í landamerkjabréfi Hvannár, dags. 20. júní 1884 og þingl.
21. júní 1884, er merkjum jarðarinnar lýst svo langt norður þar til vötnum hallar.
Yngra landamerkjabréf Hvannár, dags. 12. júní 1923 og þinglýst 25. júlí sama ár, lýsir
merkjum með sama hætti. Í landamerkjabréfi Hofteigs, dags. 20. júní 1884 og þingl.
21. júní sama ár, er vesturmerkjum jarðarinnar lýst í ytra Sandfellshorn og
austurmerkjum þangað sem vötnum hallar. Í yngra landamerkjabréfi Hofteigs, dags.
12. júní 1923 og þingl. 25. júlí sama ár, er merkjum að austan lýst í vatnaskil og
þaðan bein lína vestur í Sandfell. Loks er austurmerkjum Hjarðarhaga lýst í ytra
Sandfellshorn í landamerkjabréfi jarðarinnar, dags .19. júní 1884 og þingl. 21. júní
sama ár. Í yngra landamerkjabréfi jarðarinnar, dags 24. október 1921 og þingl. 27. júlí
1922, er merkjum lýst með sama hætti. Engin af framangreindum landamerkjabréfum
í Jökuldal og Jökulsárhlíð eru árituð vegna Gnýsstaða. Bréfin eru hins vegar í ágætu
samræmi við landamerkjabréf þeirrar jarðar.
Íslenska ríkið hefur dregið þjóðlendukröfulínu sína í máli nr. 2/2005 hjá
óbyggðanefnd, í 744 metra hæðarpunkt sem sagður er liggja á sveitarfélagamörkum á
Miðheiði. Samkvæmt kortum liggur nefndur hæðarpunktur 1200 metrum sunnan við
Beinavörðu. Myndast þannig mjó ræma milli þjóðlendukröfulína í málunum tveimur.
Þar sem bæði landamerkjabréf Fossvalla í Jökulsárhlíð og Gnýsstaða lýsa merkjum í
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Beinavörðu verður talið ótvírætt að merki jarðanna hafi legið saman. Í úrskurði
óbyggðanefndar í máli nr. 2/2005 er komist að þeirri niðurstöðu að land innan merkja
Fossvalla sé eignarland. Í því máli gerði íslenska ríkið hins vegar ekki þjóðlendukröfu
til lands sunnan Gnýsstaða, þ.e. jarðanna Hauksstaða, Hvannár og Hofteigs.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
Gnýsstaði. Af framansögðu er ljóst að kröfusvæði eiganda Gnýsstaða er innan
landamerkjabréfa jarðarinnar frá 1885 og 1922. Er það raunar viðurkennt af hálfu
íslenska ríkisins í þessu máli en í kröfulýsingu segir að landamerkjabréf Gnýsstaða sé
„afdráttarlaus lýsing merkja allt að hreppamörkum á stóru svæði“. Heimildir benda til
þess að land Gnýsstaða hafi áður verið innan merkja jarðarinnar Sunnudals.
Óbyggðanefnd telur jafnframt að líta verði til þess að land á þessu svæði liggur að
sveitarfélagamörkum að sunnan. Landamerkjabréf Gnýsstaða var þinglesið, fært í
landamerkjabók og á því byggt síðan um afmörkun án þess að séð verði að komið hafi
fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna. Þetta bendir til þess að
lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Jafnframt er
ljóst að eigendur Gnýsstaða hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta
þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Þar ber þess fyrst að geta að heimild um merki jarðarinnar
Sunnudals frá árinu 1669 bendir til þess að Gnýsstöðum hafi verið skipt úr landi
hennar. Í samræmi við þetta eru Gnýsstaðir nefndir hjáleiga frá Sunnudal, sbr. t.d.
jarðamat 1849. Aðliggjandi Gnýsstöðum eru aðrar jarðir; þar var búið um
áratugaskeið og þeirri búsetu lauk ekki fyrr en um miðja síðustu öld. Samkvæmt
framangreindu telur óbyggðanefnd nægjanlega fram komið að Gnýsstaðir hafi stöðu
jarðar að lögum, sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum
óbyggðanefndar. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir við mat á sönnun um
eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Ýmsar heimildir eru um afréttarnot lands innan merkja Gnýsstaða. Þannig
segir í jarðamatinu 1849 að jörðin eigi „afrétt“ fyrir sig og samkvæmt fasteignamati
Norður-Múlasýslu 1916–1918 eiga Gnýsstaðir nægilegt upprekstrarland fyrir
afréttarfé ábúanda. Í bréfi sýslumanns Norður-Múlasýslu, dags. 13. júní 1864, eru
hreppstjórar beðnir að gera tillögur að fyrirkomulagi fjallskila. Í bréfi hreppstjóra
Vopnafjarðarhrepps kom fram að lögréttir skyldu vera á átta stöðum í hreppnum, þar á
meðal á Gnýsstöðum. Þar ætti að rétta fé af Gnýsstaðadal og norðanverðri
Smjörvatnsheiði. Í ritinu Göngur og réttir, V. bindi útgefið 1987, segir að
Gnýsstaðardalur sé meðal leitarsvæða í Vopnafirði. Það leitarsvæði liggi milli Fossár
og Sandfells og sé meginhluti þess í hinni eiginlegu Smjörvatnsheiði. Í
byggðasögunni Sveitir og jarðir í Múlaþingi (I. bindi, útgefið O1974), segir að þegar
Gnýsstaðir féllu úr ábúð 1945 hafi Björgvin Stefánsson keypt jörðina en
upprekstrarréttur í Gnýsstaðaheiði hafi verið seldur til eigenda jarðanna Sunnudals,
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Guðmundarstaða og Hrappsstaða. Í umfjöllun um Sunnudal í sömu bók segir að jörðin
eigi upprekstur á Smjörvatnsheiði og Gnýsstaðadal. Guðmundarstaðir eru þar sagðir
eiga upprekstur á Smjörvatnsheiði. Afsal Björgvins Stefánssonar var fært á
veðmálaregistur Gnýsstaða. Í máli þessu liggja hins vegar ekki fyrir nein önnur gögn
um að upprekstarrétturinn hafi verið skilinn frá jörðinni.
Ekki eru heimildir um annað en Gnýsstaðir hafi verið byggðir og nýttir eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind eru
1885 hafa eigendur jarðarinnar farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir
með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt. Heiðin hefur þar ekki
verið undanskilin enda þótt nýting þar hafi verið takmörkuð.
Óbyggðanefnd telur framangreindar heimildir um afrétt innan merkja
Gnýsstaða vísi fremur til notkunar viðkomandi landsvæðis en eignarréttarlegrar stöðu
þess. 509 Samkvæmt því telur óbyggðanefnd ekki að land Gnýsstaða hafi mismunandi
eignarréttarlega stöðu. Staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar verða ekki taldir
hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Einnig ber að geta þess að talið er vafalaust að við
upphaf landnáms hafi gróðurþekja í Vopnafirði, svo sem á Íslandi í heild, verið mun
meiri að víðáttu og grósku en nú er. Þá verður fyrirkomulag smölunar á þessu svæði
ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu. Með vísan til dóma Hæstaréttar 16. maí 2007
í málum nr. 448/2006, 536/2006 og 24/2007 skal þess einnig getið að á þeim
landsvæðum sem nærri Gnýsstöðum liggja eru bæði eignarlönd og þjóðlendur, sé litið
heildstætt á niðurstöður í málum á svæði 5 hjá óbyggðanefnd.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að land innan
tilgreindra landamerkja Gnýsstaða sé þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir
einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til
þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli eignarlanda, sbr. 7. gr.
laga nr. 58/1998. 510
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Gnýsstaða, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.18. Jarðir sem liggja að Smjörfjallgarði
6.18.1. Inngangur
Umfjöllun þessa kafla tekur til landsvæðisins ofan kröfulínu íslenska ríkisins sem
afmarkar þjóðlendukröfu þess í Smjörfjöllum innan sveitarfélagamarka
Vopnafjarðarhrepps. Til landsvæða ofan kröfulínu ríkisins er gerð krafa um eignarrétt
af hálfu þinglýstra eigenda jarðanna Hrappsstaða og Háteigs, Egilsstaða, Refsstaðar,
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Sbr. umfjöllun um jarðir og afrétti í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka)
Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Svínabakka og Engihlíðar, Rauðhóla, Skjaldþingsstaða, Krossavíkur, Vindfells,
Eyvindarstaða og Böðvarsdals.
Íslenska ríkið gerir kröfu um að landsvæði efst í Smjörfjöllum verði úrskurðað
þjóðlenda. Kröfusvæðið er afmarkað með línu sem dregin er úr Beinavörðu í suðri,
þaðan í upptök Þverár, úr upptökum Þverár í 1041 m hæðarpunkt í Refsstaðafjalli,
þaðan í 1008 m hæðarpunkt norðan Lambadalsskarðs, svo með fram brúnum
Krossavíkurfjalla í 593 m hæðarpunkt í Selfjalli nyrst í Krossavíkurfjöllum, og þaðan
í sveitarfélagamörk á Frökkufjalli. Þar tekur við kröfulína ríkisins sem lýst er í máli
2/2005 – Jökuldalur norðan og vestan Jökulsár ásamt Jökulsárhlíð og Hróarstungum.
Af hálfu eigenda Hrappsstaða, Egilsstaða, Refsstaðar, Svínabakka og Engihlíðar,
Rauðhóla, Skjaldþingsstaða, Krossavíkur, Vindfells, Eyvindarstaða og Böðvarsdals er
því haldið fram að landsvæðið sé undirorpið beinum eignarrétti. Kröfum íslenska
ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í köflum 3.18.–3.27.
Smjörfjöllin eru firnabreiður fjallgarður sem er mikill um sig og rísa hæstu
hnjúkarnir í yfir 1200 m hæð yfir sjávarmáli. Rísa þau hæst í 1255 m hæð yfir
sjávarmáli í hnjúki sem liggur um 11,5 km austan Gnýsstaða, mælt í beinni loftlínu.
Um Smjörfjöllin liggja sveitarfélagamörk Fljótsdalshéraðs og Vopnafjarðarhrepps.
Vopnafjarðarmegin eru Smjörfjöllin með hamrabrúnir, þar sem smáir hvilftarjöklar
hafa grafið sig niður á nokkrum stöðum og myndað skálar og ekið fram jökulruðningi
á nokkrum stöðum. Frá bæjarstæðum jarða Vopnafjarðarmegin Smjörfjallanna að
sveitarfélagamörkum á Smjörfjöllum eru um 9,5–13 km, mælt í beinni loftlínu.
6.18.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1 (6), er almennt byggt á því að landnám
og lög séu frumstofnunarhættir beins eignarréttar. Grundvöllur að beinum eignarrétti
hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir það hafi lönd undirorpin beinum
eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalausum svæðum fjölgað með
tímanum. Byggt er á því að afréttir, eins og þeir hafi verið skilgreindir fyrir gildistöku
þjóðlendulaga 1998, hafi verið þjóðlendur þar sem tilteknum jörðum fylgdi réttur til
afréttarnota. Þar sem í skrifuðu máli er sagt að ákveðið land utan byggðar sé eign
einhvers aðila sé allt eins átt við afréttareign eins og að viðkomandi aðili eigi beinan
eignarrétt. Af hálfu ríkisins er því sérstaklega haldið fram að mörkum Hrappsstaða sé
ekki lýst lengra en sem nemur punkti 16 í kröfulínu þess (við upptök Þverár) og að
áðurnefndir punktar í Refsstaðafjalli, norðan Lambadalsskarðs, í Selfjalli og
Frökkufjalli liggi ofan lýstra merkja jarða í Vopnafirði. Útilokað sé að beinn
eignaréttur að landi geti náð til lands í svona mikilli hæð yfir sjó. Þá er sérstaklega á
því byggt varðandi jörðina Vindfell að þrátt fyrir að eignardómur hafi gengið um
jörðina árið 1995 bindi það ekki hendur ríkisins þar sem ríkið hafi ekki verið aðili að
málinu og hafi fyrst getað öðlast aðild að slíkum málum eftir setningu þjóðlendulaga,
nr. 58/1998.
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Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 5, 5(3), 6, 6(3), 8, 8(3), 10, 10(3), 13, 13(3),
14, 14(7), 15, 15(3), 16, 16(13), 18, 18(4), 19 og 19(3), er því haldið fram að af
lýsingum Landnámu megi ráða að allt land í Vopnafjarðarhreppi hafi verið numið í
upphafi. Umrædd landsvæði séu innan landnáms Eyvindar vopna sem nam
Vopnafjörð allan austan Vesturdalsár. Þau hafi þannig frá landnámi verið undirorpin
beinum eignarrétti. Því er mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu verði til þess að
frumstofnun eignarréttar yfir landi innan landamerkja jarðanna verði dregin í efa.
Vísað er til þinglýstra landamerkjabréfa viðkomandi jarða sem í aðalatriðum séu
samhljóða og uppáskrifuð af eigendum aðliggjandi jarða þó að ekki sé farið yfir
sveitarfélagamörk til að afla undirskrifta. Landamerkin séu þinglýst og færð í
landamerkjabók og séu ágreiningslaus. Fjallskilavenjur geti ekki ráðið úrslitum þegar
metið sé hvort land jarðar sé undirorpið beinum eignarrétti. Vísað er til þess að
málsmeðferð fyrir óbyggðanefnd lúti ákvæðum stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og með
hliðsjón af meðalhófsreglu þeirri sem lögfest er í 12. gr. laganna sé óheimilt að leggja
svo þunga sönnunarbyrði á landeigendur að þeim sé ómögulegt að axla hana. Sem
dæmi um slíkar óhóflegar sönnunarkröfur megi nefna að landeiganda sé gert að sanna
eignatöku að fornu innan merkja sinnar jarðar og rekja framsal þeirra eignarréttinda
óskertra fram á okkar daga.
Gagnaðilar halda því og fram að eftir að ríkisvald stofnaðist hér á landi hafi
handhafar þess margsinnis, bæði beint og óbeint, viðurkennt fullkominn eignarrétt
þeirra innan lýstra merkja. Hafi ríkisvaldið einhvern tíma getað haft uppi
vefengingarkröfu á hendur þeim sé ljóst að slík krafa sé fyrir löngu fallin úr gildi fyrir
tómlæti eða fyrningu handhafa ríkisvaldsins. Heimildarskjölum þeirra fyrir jörðunum
hafi verið þinglýst athugasemdalaust. Gagnaðilar hafi þess vegna í gegnum tíðina haft
réttmætar ástæður til að ætla að land innan landamerkja jarðanna væri undirorpið
fullkomnum eignarrétti þeirra. Einnig vísa þeir til hefðar málstað sínum til stuðnings.
Staðhættir og heimildir um gróðurfar og nýtingu mæli því ekki í mót að land jarðanna
hafi verið numið svo að samræmist landamerkjabréfum þeirra. Það hafi fyrst verið við
setningu landamerkjalaga árið 1882 og síðar árið 1919 að stjórnvöld áttu frumkvæði
að því að gengið væri frá landamerkjum, þau skráð og leyst úr ágreiningi um þau ef
hann væri uppi. Því sé staðan sú í fjölmörgum tilvikum að elstu upplýsingar um
landamerki jarða hafi ekki orðið til fyrr en í kjölfar landamerkjalaga. Þá vísa margir
gagnaðila til þess að ekki verði annað séð af gögnum málsins en merki hafi verið virt
milli aðila um áratugaskeið án árekstra og jarðirnar skráðar í veðmálabækur án
árekstra.
Gagnaðilar vegna Vindfells, benda sérstaklega á að þeir hafi fengið eignardóm
fyrir jörðinni árið 1995 þar sem óskoruð eignarráð þeirra yfir jörðinni voru
viðurkennd. Þá er hafnað þeim skilningi íslenska ríkisins að það hafi ekki getað öðlast
aðild að eignardómsmálum eins og því er eigendur Vindfells fengu dóm í árið 1995,
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þar sem íslenska ríkið hafi í málum sem varða eignarrétt að landi stefnt sér inn í mál
eftir almennum reglum ef það hafi talið sig eiga hagsmuna að gæta.
Gagnaðilar vegna Krossavíkur vísa sérstaklega til dóma Mannréttindadómstóls
Evrópu þar sem reynt hafi á skýringu hugtaksins eign. Þá byggja þeir á því að land
innan landamerkja jarðar sé eignarland. Landamerkjalög 1882 hafi ekki kveðið á um
hvaða land eða hver landgæði fylgdu jörðum eða öðrum fasteignum enda hafi ekkert
verið um það deilt þar sem jarðeigandi hafi verið talinn eiga fullkominn eignarrétt
innan landamerkja jarðar sinnar. Einnig er byggt á því að venjuréttur og
hefðarsjónarmið leiði til þess að allt land innan landamerkja jarða teljist eignarland.
6.18.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar þeirra jarða í
Vopnafjarðarhreppi sem liggja að Smjörfjöllum er rakin í köflum 5.17.–5.26. Af þeim
heimildum sem þar eru raktar verður ráðið að um sjálfstæðar jarðir hefur verið að
ræða. 511 Svo sem fram kemur í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt
inn til landsins landnám í Vopnafirði náði. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum
við túlkun landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til
umfjöllunar sé a.m.k. að hluta innan þess.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum umræddra jarða er lýst í
landamerkjabréfum og hvað ráðið verður af eldri heimildum um sama efni. Jafnframt
verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að Smjörfjallgarði
austanverðum. Athugun þessi tekur til merkja jarðanna, inn til landsins, og innan
kröfusvæðis íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki jarðanna verður
fjallað um eignarréttarlega stöðu þess landsvæðis sem til umfjöllunar er.
Í landamerkjalýsingum þeirra jarða sem gerðar eru eignarlandskröfur til er
merkjum jarðanna gjarnan lýst frá upptökum áa í Smjörfjöllum eða frá vatnaskilum.
Hér verður gerð grein fyrir landamerkjum jarðanna eins og þeim er lýst í
landamerkjabréfum þeirra að því marki sem þau skarast við kröfusvæði íslenska
ríkisins.
Eystri landamerkjum Hrappsstaða er lýst frá upptökum Þverár í
landamerkjabréfi jarðarinnar frá árinu 1885. Í landamerkjabréfi hennar frá árinu 1922
er umræddum merkjum lýst svo að Þverá ráði „ofan úr háfjöllum“. Vestari
landamerkjum Egilsstaða er lýst með sama hætti í landamerkjabréfum þeirrar jarðar
frá árunum 1885 og 1922.
Nyrðri merkjum Egilsstaða er lýst svo í landamerkjabréfi jarðarinnar frá árinu
1885 að að utan ráði „Kvíslin“ ofan úr fjalli. Í landamerkjabréfi jarðarinnar frá árinu
1922 er það orðað svo að Refsstaðakvísl ráði „ofan úr háfjöllum“. Syðri
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landamerkjum Refsstaðar er lýst með sama hætti í landamerkjabréfum þeirrar jarðar
frá árunum 1885 og 1922.
Nyrðri merkjum Refsstaðar er lýst svo í landamerkjabréfi jarðarinnar frá árinu
1885 að Selá ráði „frá fjalli“ og í landamerkjabréfinu frá árinu 1922 er það orðað svo
að Selá ráði alla leið „austan úr háfjöllum“. Syðri landamerkjum Svínabakka er lýst
með sambærilegum hætti í landamerkjabréfum þeirrar jarðar frá árunum 1885 og
1922.
Í umræddu landamerkjabréfi frá árinu 1885 er nyrðri landamerkjum
Svínabakka til fjalla lýst svo að að utan ráði „sjónhending úr efsta Einbúa í Klöpp á
Votaberg.“ Í landamerkjabréfi jarðarinnar frá árinu 1922 er umræddum merkjum lýst
svo að þau séu: „Að utan: úr röðinni fremst á Strákatindi, utan við Öskjuna og í
Selhryggjakverk fremst, þaðan beint í efsta Einbúa, úr honum í merkjavörðu á
Votabergi“. Syðri landamerkjum Rauðhóla er lýst með nákvæmlega sama hætti til
fjallanna í landamerkjabréfum þeirrar jarðar frá árunum 1885 og 1922.
Í umræddu landamerkjabréfi Rauðhóla frá árinu 1885 er nyrðri merkjum
jarðarinnar lýst svo að að utan ráði: „Sjónhending úr Strákum á Strákatindi um ytra
„heystæði.“ Sama lýsing er hvað það varðar í landamerkjabréfi jarðarinnar frá árinu
1922. Það kemur heim og saman við lýsingu syðri landamerkja Skjaldþingsstaða í
landamerkjabréfum þeirrar jarðar frá árunum 1880 og 1922. Þar er umrætt heystæði
nefnt Markúsarheystæði og staðsett í Lambhaga.
Í umræddum landamerkjabréfum Skjaldþingsstaða er merkjum jarðarinnar til
norðurs gagnvart Syðri-Vík lýst svo að taka skuli beina línu úr Einbúa í fjallsbrún
þannig að tveir hlutir landstykkis þess sem eru á milli Litluár og Melalækjar tilheyri
Skjaldþingsstöðum en einn hluti þess Syðri-Vík. Vestari landamerkjum Krossavíkur
er lýst svo í landamerkjabréfi jarðarinnar frá árinu 1890 að Marklækur ráði „ofan að
vaði“. Að austan er Gljúfursá sögð ráða ,,frá fjalli til fjöru”. Það samrýmist lýsingu
vesturmerkja Vindfells í landamerkjabréfi þeirrar jarðar frá árinu 1884 þar sem segir
„að innan skilur Gljúfursá á milli Krossavíkur og Vindfells“. Í landamerkjabréfi
Vindfells frá árinu 1922 er Gljúfursá sögð ráða merkjum alla leið úr Gljúfursárbotni. Í
áðurnefndu landamerkjabréfi Vindfells frá árinu 1884 eru eystri mörk jarðarinnar
dregin „inn hæstu urðir að Vesturkvísl fyrir utan Lambadalsveg“ og í
landamerkjabréfinu frá árinu 1922 „inn urðir eftir miðju háfjalli (Vindfellsfjalli) alla
leið inn að Krossavíkurlandi“. Vestari landamerkjum Eyvindarstaða er lýst svo í
landamerkjabréfi jarðarinnar frá árinu 1884 að þau nái upp í Stóru steins vörðu.
Landamerkjum Eyvindarstaða er þannig lýst skemur inn til fjalla en gert er í
landamerkjabréfi Vindfells. Þá er eystri landamerkjum jarðarinnar lýst svo að Dalsá
ráði að austan og utan. Þar mun vera átt við Böðvarsdalsá sbr. meðal annars
byggingarbréf fyrir Eyvindarstaði frá árinu 1663 þar sem Böðvarsdalsá er sögð ráða „í
háfjöll sem vötn mega deila“. Það kemur heim og saman við landamerkjabréf
Böðvarsdals frá árinu 1884 sem lýsir vestari landamerkjum Böðvarsdals til fjallanna
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„úr Seldalsurðum og inn Lambadalsveg, þaðan norður í Böðvarsdalsá“. Í
landamerkjabréfi Böðvarsdals frá árinu 1922 er umræddum landamerkjum lýst „úr
Seldalsurðum og inn á Lambadalsveg, þaðan norður í Böðvarsdalsá“.
Í þeim landamerkjabréfum sem að framan er vísað til er landamerkjum milli
jarða gjarnan lýst að vatnaskilum í Smjörfjöllum og stundum vísað til kennileita í
háfjöllunum svo sem Einbúa, Lambadalsvegar og Stráka í Strákatindi. Af eldri
heimildum sem raktar eru í köflum 5.17.–5.26 verður ráðið að þær renni almennt
frekari stoðum undir þær landamerkjalýsingar sem raktar hafa verið varðandi mörk
umræddra jarða undir Smjörfjöllum til fjallanna. Í þeim tilvikum sem ósamræmis
gætir er það lítils háttar og verður ekki ráðið af eldri heimildum að efri mörk jarðanna
til fjallanna hafi almennt legið neðar en landamerkjabréfin gefa til kynna. Samkvæmt
því sem að framan er rakið verður að telja að allt það landsvæði í Smjörfjöllum sem
þjóðlendukrafa ríkisins lýtur að sé innan landamerkja umræddra jarða. Í austurhlíðum
Smjörfjalla liggja jarðir í Jökulsárhlíð á Fljótsdalshéraði. Eins og fram kemur í
umfjöllun um þær jarðir í máli nr. 2/2005 hjá óbyggðanefnd er þeim, líkt og þeim
jörðum sem hér eru til umfjöllunar, lýst upp til fjallanna, gjarnan að vatnaskilum. Af
því verður ráðið að jarðir í Vopnafjarðarhreppi og í Jökulsárhlíð liggi saman í
Smjörfjöllum.
Í ljósi framangreinds og heimilda um merkjalýsingar annarra jarða austur með
Smjörfjöllum telur óbyggðanefnd að merki jarða í Vopnafjarðarhreppi nái saman við
merki annarra jarða uppi á Smjörfjöllum. Óbyggðanefnd telur að heimildir um merki
jarða vestur, norður og austur með Smjörfjöllum bendi til þess að
þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins falli allt innan þeirra. Þá skal áréttað að í
merkjaumfjöllun óbyggðanefndar felst ekki afstaða til merkja milli eignarlanda, sbr.
7. gr. laga nr. 58/1998.
Hér verður fjallað um sameiginleg atriði sem varða þetta landsvæði og komist
að niðurstöðu um eignarréttarlega stöðu þess. Um þýðingu landamerkjabréfa almennt
fyrir jarðir við mat á sönnun um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla
6.1.1.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 voru gerð landamerkjabréf
fyrir þær jarðir sem hér eru til umfjöllunar. Fyrirliggjandi gögn benda ekki til annars
en merkjum sé þar að mestu leyti rétt lýst. Landamerkjabréf jarðanna eru í flestum
tilvikum samþykkt af aðliggjandi jörðum eða öfugt þótt ekki sé leitað samþykkis yfir
sveitarfélagamörk en í öðrum tilvikum samrýmast merki jarða á kröfusvæðinu. Bréfin
voru þinglesin, færð í landamerkjabók og á þeim byggt síðan um merki jarðanna án
þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við
nágranna sem máli skiptir við úrlausn þessa máls. Þetta bendir allt til þess að lýsing
merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Þá er og ljóst að
eigendur jarðanna hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að
merkjum sé þar rétt lýst.
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Ekki eru heimildir um annað en umræddar jarðir hafi verið byggðar og nýttar
eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem hér er
byggt á um landamerki hafa eigendur farið með umráð og hagnýtingu og gert
ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt.
Fjalllendið hefur þar ekki verið undanskilið enda þótt nýting þar hafi verið
takmörkuð. Óvissa um upptök einstakra áa eða eftir atvikum staðsetningu vatnaskila
er ekki slík að hún skipti máli við mat á eignarréttarlegri stöðu landsvæðisins. Engin
gögn benda til þess að land á þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins, innan merkja
jarða, hafi aðra eignarréttarlega stöðu en annað land þeirra.
Að landsvæði því sem hér er til umfjöllunar liggja landsvæði sem úrskurðuð
hafa verið eignarlönd í máli nr. 2/2005 hjá óbyggðanefnd. Er þannig leitt í ljós að allt
landsvæðið austan þess landsvæðis sem hér er til umfjöllunar er eignarland. Telur
óbyggðanefnd að gögn málsins styðji ekki þá niðurstöðu að gera eigi mun á umræddu
landsvæði og aðliggjandi eignarlöndum að þessu leyti. Þá verður ekki séð að eldri
heimildir mæli gegn þeim lýsingum sem landamerkjabréf umræddra jarða fela í sér.
Þá ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi
gróðurþekja í Vopnafirði, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og
grósku en nú er, sbr. skjal nr. 36. Þá verður fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki
talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að á þessu landsvæði sé þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til
þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari
með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr.
58/1998. 512
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land það sem eigendur Hrappsstaða,
Egilsstaða, Refsstaðar, Svínabakka og Engihlíðar, Rauðhóla, Skjaldþingsstaða,
Krossavíkur, Vindfells, Eyvindarstaða og Böðvarsdals gera kröfu um eignarrétt að svo
sem því er að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7.
gr., laga nr. 58/1998.
6.19. Um málskostnað
Í samræmi við 2. mgr. 17. gr. laga nr. 58/1998 hefur óbyggðanefnd lagt mat á það
hvað telja megi nauðsynlegan kostnað vegna hagsmunagæslu fyrir nefndinni í máli
þessu. Við það mat hefur nefndin m.a. litið til þess hvort aðilar, sem svipaðra
hagsmuna eiga að gæta, hafi sameinast um aðstoð lögmanns og annarra sérfræðinga
enda rekist hagsmunir ekki á. Við mat á fjárhæð kostnaðar hefur nefndin enn fremur
512

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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litið til þess hvað telja megi sanngjarnt og eðlilegt endurgjald fyrir hagsmunagæslu í
máli þessu.
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7.
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Landsvæði utan landamerkja jarðarinnar Hvammsgerðis, suðvestur undir YtriHágangi, 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 vatnaskilum á Ytri-Hágangi, á sveitarfélagamörkum og jafnframt í
nyrðri kröfulínu vegna Hvammsgerðis, er vatnaskilum fylgt suður þar
til kemur að skurðpunkti við syðri kröfulínu vegna Hvammsgerðis (sem
jafnframt er nyrðri kröfulína Hróaldsstaða II) í máli þessu. Þeirri
kröfulínu er síðan fylgt til norðvesturs að skurðpunkti við línu sem
dregin er úr vörðu sem stendur á hól við Kistufellslæk í Hölknárdrög
við nyrsta Hágangshorn. Hinni síðastnefndu línu er síðan fylgt til
norðurs, að kröfulínu vegna Hvammsgerðis á sveitarfélagamörkum.
Loks er sveitarfélagamörkum fylgt til austurs í hinn fyrstnefnda punkt á
vatnaskilum.
Sama landsvæði er í afréttareign Hvammsgerðis, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7.
gr. sömu laga.
Landsvæði utan landamerkja jarðarinnar Hróaldsstaða, þ. á m. í Þverfellsdal,
svo sem það er afmarkað hér á eftir, er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7.
gr. laga nr. 58/1998:
Farið er úr punkti sem er þar sem nyrðri kröfulína vegna Hróaldsstaða
II (sem jafnframt er syðri kröfulína vegna Hvammsgerðis) mætir línu
sem dregin er úr vörðu sem stendur á hól við Kistufellslæk í
Hölknárdrög við nyrsta Hágangshorn, og með þeirri línu til suðurs í
punkt sem er þar sem syðri kröfulína Hróaldsstaða I (sem jafnframt er
nyrðri kröfulína Áslaugarstaða) mætir sömu línu. Þaðan er kröfulínu
Hróaldsstaða I (og Áslaugarstaða) fylgt að vatnaskilum. Síðan er
vatnaskilum fylgt norður að framangreindri nyrðri kröfulínu
Hróaldsstaða II (og Hvammsgerðis) og henni fylgt til vesturs í þann
punkt sem hér að framan var fyrst nefndur.
Sama landsvæði er í afréttareign Hróaldsstaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr.
sömu laga.
Landsvæði utan landamerkja jarðarinnar Áslaugarstaða, þ. á m. á
vestanverðum Syðra-Hágangi, svo sem það er afmarkað hér á eftir, er þjóðlenda í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
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Sjá til skýringar fylgiskjal nr. I (kort). Við afmörkun þjóðlendu í hverju máli fyrir sig er miðað við
orðalag í fyrirliggjandi heimildum um það landsvæði sem til meðferðar er. Blæbrigðamunur kann því
að vera á lýsingum á sömu línu á milli einstakra mála.
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Farið er úr punkti á Syðri-Hágangi sem er þar sem syðri kröfulína
vegna Áslaugarstaða (sem er jafnframt nyrðri kröfulína vegna
Leifsstaða) mætir línu sem dregin er úr vörðu sem stendur á hól við
Kistufellslæk í Hölknárdrög við nyrsta Hágangshorn og með þeirri línu
til norðurs í þann punkt þar sem nyrðri kröfulína Áslaugarstaða (og
jafnframt syðri kröfulína vegna Hróaldsstaða I) mætir sömu línu.
Þaðan er kröfulínu Áslaugarstaða (og Hróaldsstaða I) fylgt austur að
vatnaskilum og síðan vatnaskilum í suðurátt í þann punkt sem hér að
framan var fyrst nefndur.
Sama landsvæði er í afréttareign Áslaugarstaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7.
gr. sömu laga.
Landsvæði norðvestan Kistufells, utan landamerkja jarðarinnar Þorvaldsstaða,
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 þeim stað þar sem kröfulína vegna Þorvaldsstaða, á milli SyðriHágangs og Kistufells, sker vatnaskil er kröfulínunni fylgt í
Kistufellslæk og þeim læk í Miðfjarðará. Miðfjarðará er fylgt til
suðvesturs og síðan Miðlæk í Einstöku torfu. Þaðan er dregin lína yfir
Kistufell í stefnu á Merkisstein á Urðarups og ræður sú lína, sem
jafnframt er kröfulína vegna Þorvaldsstaða, að vatnaskilum á
Kistufelli. Loks er vatnaskilum fylgt norðaustur að hinum fyrstnefnda
punkti.
Sama landsvæði er í afréttareign Þorvaldsstaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr.
sömu laga.
Landsvæði norðvestan Kistufells, utan landamerkja jarðarinnar Hamars, 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 þeim stað þar sem nyrðri kröfulína vegna Hamars, svo sem hún
liggur frá Merkissteini á Urðarups í Einstöku torfu, sker vatnaskil á
Kistufelli er vatnaskilum fylgt yfir Kistufell þar til þau skera syðri
kröfulínu vegna Hamars (sem jafnframt er nyrðri kröfulína vegna
Mælifells). Sú kröfulína liggur í stefnu frá Upsarbrún í Miðfjarðará og
henni er fylgt norðvestur yfir Kistufell og í Miðfjarðará. Síðan er
Miðfjarðará fylgt að Miðlæk og þeim læk í Einstöku torfu. Þaðan er
dregin lína yfir Kistufell í stefnu á Merkisstein á Urðarups og ræður sú
lína, sem jafnframt er kröfulína vegna Hamars (og Þorvaldsstaða), að
hinum fyrstnefnda punkti í vatnaskilum á Kistufelli.
Sama landsvæði er í afréttareign Hamars, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. sömu
laga.
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Mælifellsland, 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 þeim stað þar sem Almenningsá fremri rennur í Selá ræður Selá að
Selsárósi. Þá ræður Selsá að upptökum. Þaðan er dregin bein lína í
Sýslumannsvörðu á mörkum Vopnafjarðarhrepps og Þórshafnarhrepps
og þeim mörkum síðan fylgt í Miðfjarðarárdrög. Úr
Miðfjarðarárdrögum er farið í Upsabrúnir og þaðan er Almenningsá
fremri fylgt aftur í Selá.
Sama landsvæði er í afréttareign Mælifells, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998, sem nýtur veiðiréttar í Selá samkvæmt II. kafla laga um lax- og
silungsveiði, nr. 61/2006.
Selsárvellir, svo sem landsvæðið er afmarkað hér á eftir, er þjóðlenda í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Selá ræður frá Selsárósi þar til Ytri-Hrútá fellur í hana. Þaðan ræður
Ytri-Hrútá að sýslumörkum. Sýslumörkum er fylgt í Einbúa og þaðan í
Sýslumannsvörðu
á
mörkum
Vopnafjarðarhrepps
og
Þórshafnarhrepps, síðan í upptök Selsár. Loks er Selsá fylgt í Selá og
er þá komið að hinum fyrstnefnda punkti.
Sama landsvæði er í afréttareign þeirra aðila sem kallað hafa til réttinda yfir
Selsárvöllum í máli þessu, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
Afréttur Vopnafjarðarhrepps, 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 Selárbotnum er farið yfir Grjóturðarkambinn beina stefnu ofan í
Skeljungskvos þar sem Skeljungsá hefur upptök sín. Þaðan er farið
beina línu í hæsta punkt í Súlendum og síðan í læk þann sem kemur
ofan framan við Súlendur og í efsta bug á Hölkná. Þá er farið með
Hölkná að sveitarfélagamörkum og þeim fylgt til norðvesturs aftur í
Selárbotna. Þaðan er svo farið í Selá og henni fylgt þar til FremriHrútá fellur í hana en þá er farið vestur Dimmagil og í Svartfell sem er
á sveitarfélagamörkum. Loks er sveitarfélagamörkum fylgt til austurs í
Selárbotna.
Sama landsvæði er afréttur jarða í Vopnafjarðarhreppi í skilningi 1. gr. og bliðar 7. gr. laga nr. 58/1998. Um rétt til upprekstrar á afréttinn og annarra
hefðbundinna nota sem afréttareign fylgja fer eftir ákvæðum laga þar um, sbr. 5. gr.
laga nr. 58/1998.
Steinvarartunga að meðtöldum hluta Mela, svo sem landsvæðið er afmarkað
hér á eftir, er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Að austan ræður Tungnaá suður á heiði að syðri Geldingalæk þar sem
hann fellur í nefnda á, þaðan sjónhending í Kolfinnulind, þaðan beint í
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syðra Brunahorn og svo í þriðja bug á Hofsá. Síðan ræður hún þar til
Tungnaá fellur í hana.
Sama landsvæði er í afréttareign Hofs, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. sömu
laga.
Þorbrandsstaðatungur, svo sem þær eru afmarkaðar hér á eftir, eru þjóðlenda í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Ræður Þórðará að innan og neðan þar til hún fellur í Sunnudalsá; svo
ræður Sunnudalsá upp í Sandfell, þá er sveitarfélagamörkum fylgt til
vesturs í áðurnefnda Þórðará.
Sama landsvæði er í afréttareign Þorbrandsstaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7.
gr. sömu laga.
Útlagður kostnaður málsaðila, annarra en fjármálaráðherra vegna íslenska
ríkisins, utan þóknunar lögmanna, hefur þegar verið endurgreiddur úr ríkissjóði, sbr.
17. gr. laga nr. 58/1998. Þóknun málflytjenda ákvarðast svo: Friðbjörn E. Garðarsson
hdl. kr. 4.420.000.– og Ólafur Björnsson hrl. kr. 2.970.000.– og greiðist úr ríkissjóði,
sbr. 17. gr. laga nr. 58/1998.
Gerður er fyrirvari um hnitasetningu þjóðlendulínu að liðnum
málsskotsfrestum eða að fenginni dómsniðurstöðu. Þá getur skipan þjóðlendu innan
staðarmarka sveitarfélaga komið til endurskoðunar.

Kristján Torfason
Karl Axelsson

Sif Guðjónsdóttir
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VIÐAUKI
Almennar niðurstöður óbyggðanefndar í málum nr. 1-7/2000 (Uppsveitir Árnessýslu) og
1-5/2001 (Sveitarfélagið Hornafjörður).
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151-215.
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Aðalkrafa ríkisins um þjóðlendumörk
Varakrafa ríkisins um þjóðlendumörk

Kröfur gagnaðila ríkisins
Varakröfur gagnaðila ríkisins
Afmörkun á kröfugerð ábúenda
Skörun á kröfum gagnaðila ríkisins

Mörk sveitarfélaga
Vatnaskil
Um tölusetta kröfulínupunkta vísast til kröfulýsinga málsaðila
Línur sem liggja samsíða hafa sömu staðsetningu
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II. Aðilaskrá
Þjóðlendur

Fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska
ríkisins.

Afréttur Vopnafjarðarhrepps

Vopnafjarðarhreppur

Arnarvatn

Vopnafjarðarhreppur

Áslaugarstaðir

Katrín Gústafsdóttir

Áslaugarstaðir

Veiðiklúbburinn Strengur ehf.

Áslaugarstaðir

Þengill Oddsson

Áslaugarstaðir

Þorsteinn Páll Gústafsson

Brunahvammur (Bustarfell)

Elín Methúsalemsdóttir

Brunahvammur (Bustarfell)

Bragi Vagnsson

Böðvarsdalur

Alma Kristmannsdóttir

Böðvarsdalur

Anna Birgitta Geirfinnsdóttir

Böðvarsdalur

Dánarbú Einars Runólfssonar

Böðvarsdalur

Erna Hannesdóttir

Böðvarsdalur

Hrannar Kristmannsson

Böðvarsdalur

Jónína Hannesdóttir

Böðvarsdalur

Lára J. Einarsdóttir

Böðvarsdalur

Óskar H. Kristmannsson

Böðvarsdalur

Runólfur Hannesson

Böðvarsdalur

Runólfur K. Einarsson

Böðvarsdalur

Sigurður Geirfinnsson

Böðvarsdalur

Sigurður S. Einarsson

Böðvarsdalur

Ægir Karl Kristmansson

Egilsstaðir

Björn Sæmundsson

Einarsstaðir

Grétar Jónsson

Einarsstaðir

Guðbjörg Pétursdóttir

Engihlíð

Gauti Halldórsson

Engihlíð

Halldóra Andrésdóttir

Eyvindarstaðir

Eyvindur Vopni Hauksson

Eyvindarstaðir

Gunnar Hreinn Hauksson

Eyvindarstaðir

Indriði Rafn Hauksson
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Eyvindarstaðir

Rósa Jónsdóttir

Fagrakinn (Bustarfell)

Bragi Vagnsson

Fagrakinn (Bustarfell)

Elín Methúsalemsdóttir

Gestreiðarstaðir (Bustarfell)

Bragi Vagnsson

Gestreiðarstaðir (Bustarfell)

Elín Methúsalemsdóttir

Gnýsstaðir

Anton Gunnarsson

Gnýsstaðir

Arnþór Ingi Sigurjónsson

Gnýsstaðir

Ásta Sigurðardóttir

Gnýsstaðir

Emil Þór Erlingsson

Gnýsstaðir

Erlingur Emilsson

Gnýsstaðir

Gunnar Kristberg Gunnarsson

Gnýsstaðir

Grétar Urðar Karlsson

Gnýsstaðir

Jakob Karlsson

Gnýsstaðir

Stefanía Katrín Karlsdóttir

Gnýsstaðir

Sunnudalur ehf.

Hamar

Alda Þórðardóttir

Hamar

Ásta Þórðardóttir

Hamar

Björn Sigmarsson

Hamar

Erla Guðrún Þórðardóttir

Hamar

Flosi Jörgensson

Hamar

Frímann Freyr Kjerúlf Björnsson

Hamar

Guðrún Gunnarsdóttir

Hamar

Hallfríður Frímannsdóttir

Hamar

Helgi Jörgensson

Hamar

Hjalti Jörgensson

Hamar

Ingibjörg Steindórsdóttir

Hamar

Jónína Sigríður Jörgensdóttir

Hamar

Karen Björnsdóttir

Hamar

Kolfinna Gunnarsdóttir

Hamar

Laufey Jörgensdóttir

Hamar

Margrét Sigríður Björnsdóttir

Hamar

Marta A. Þórðardóttir

Hamar

Sigmar Jörgensson

Hamar

Steindór Gunnarsson
699

700

Hamar

Sverrir Jörgensson

Hamar

Valgerður Salvör Schultz

Hamar

Þórdís Unnur Þórðardóttir

Hamar

Þórlaug Steingerður Toivonen

Hauksstaðir

Baldur Guðmundsson

Hauksstaðir

Friðbjörn H. Guðmundsson

Hauksstaðir

Guðlaug Friðbjarnardóttir

Hámundarstaðir I

Hámundarstaðir ehf.

Hámundarstaðir II

Guðni Jóhannes Stefánsson

Hámundarstaðir III

Hámundarstaðir ehf.

Hámundarstaðir IV

Guðni Jóhannes Stefánsson

Háteigur

Helgi Sigurðsson

Háteigur

Margrét Sigtryggsdóttir

Hrappsstaðir I–II

Einar Helgason

Hrappsstaðir I–II

Gísli Helgason

Hraunfell

Anton Gunnarsson

Hraunfell

Baldur Guðmundsson

Hraunfell

Bergþóra Gunnlaugsdóttir

Hraunfell

Dánarbú Einars Jónssonar

Hraunfell

Dánarbú Guðmundar Jónssonar

Hraunfell

Dánarbú Steindórs Jónssonar

Hraunfell

Elín Methúsalemsdóttir

Hraunfell

Emil Þór Erlingsson

Hraunfell

Erlingur Emilsson

Hraunfell

Friðbjörn H Guðmundsson

Hraunfell

Friðjón Gunnlaugsson

Hraunfell

Gunnar Kristberg Gunnarsson

Hraunfell

Gunnlaugur Björnsson

Hraunfell

Gunnþórunn Gunnlaugsdóttir

Hraunfell

Helga Gunnlaugsdóttir

Hraunfell

Jóhannes Kristinsson

Hraunfell

Jón Þ. Guðmundsson

Hraunfell

Níels Gunnlaugsson

Hraunfell

Sigríður Pétursdóttir
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Hraunfell

Sigurbjörg Kr. Guðmundsdóttir

Hraunfell

Vesturfarar ehf.

Hróaldsstaðir I

Karl Steingrímsson

Hróaldsstaðir II

Auður Jónsdóttir

Hróaldsstaðir II

Sigmundur Steingrímsson

Hvammsgerði

Veiðiklúbburinn Strengur ehf.

Krossavík I

Björn Sigmarsson

Krossavík II

Hallfríður Frímannsdóttir

Krossavík II

Karen Björnsdóttir

Krossavík II

Frímann Freyr Kjerúlf Björnsson

Krossavík II

Margrét Sigríður Björnsdóttir

Leifsstaðir

Guðmundur Gústafsson

Leifsstaðir

Katrín Gústafsdóttir

Leifsstaðir

Ólafur Hergill Oddsson

Leifsstaðir

Þorsteinn Páll Gústafsson

Melar (Hof)

Prestssetrasjóður

Mælifell

Alda Þórðardóttir

Mælifell

Ásta Þórðardóttir

Mælifell

Björn Sigmarsson

Mælifell

Erla Guðrún Þórðardóttir

Mælifell

Flosi Jörgensson

Mælifell

Frímann Freyr Kjerúlf Björnsson

Mælifell

Guðrún Gunnarsdóttir

Mælifell

Hallfríður Frímannsdóttir

Mælifell

Helgi Jörgensson

Mælifell

Hjalti Jörgensson

Mælifell

Ingibjörg Steindórsdóttir

Mælifell

Jónína Sigríður Jörgensdóttir

Mælifell

Karen Björnsdóttir

Mælifell

Kolfinna Gunnarsdóttir

Mælifell

Laufey Jörgensdóttir

Mælifell

Margrét Sigríður Björnsdóttir

Mælifell

Marta A. Þórðardóttir

Mælifell

Sigmar Jörgensson
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Mælifell

Steindór Gunnarsson

Mælifell

Sverrir Jörgensson

Mælifell

Valgerður Salvör Schultz

Mælifell

Þórdís Unnur Þórðardóttir

Mælifell

Þórlaug Steingerður Toivonen

Rauðhólar

Trausti Gunnsteinsson

Refsstaður I

Félagsbúið Refsstað ehf.

Refsstaður II

Ágústa Þorkelsdóttir

Refsstaður II

Þórður Pálsson

Refsstaður III

Félagsbúið Refsstað ehf.

Selsárvellir

Alda Þórðardóttir

Selsárvellir

Ásta Þórðardóttir

Selsárvellir

Björn Sigmarsson

Selsárvellir

Erla Guðrún Þórðardóttir

Selsárvellir

Flosi Jörgensson

Selsárvellir

Frímann Freyr Kjerúlf Björnsson

Selsárvellir

Guðrún Gunnarsdóttir

Selsárvellir

Hallfríður Frímannsdóttir

Selsárvellir

Helgi Jörgensson

Selsárvellir

Hjalti Jörgensson

Selsárvellir

Ingibjörg Steindórsdóttir

Selsárvellir

Jónína Sigríður Jörgensdóttir

Selsárvellir

Karen Björnsdóttir

Selsárvellir

Kolfinna Gunnarsdóttir

Selsárvellir

Laufey Jörgensdóttir

Selsárvellir

Margrét Sigríður Björnsdóttir

Selsárvellir

Marta A. Þórðardóttir

Selsárvellir

Sigmar Jörgensson

Selsárvellir

Steindór Gunnarsson

Selsárvellir

Sverrir Jörgensson

Selsárvellir

Valgerður Salvör Schultz

Selsárvellir

Þórdís Unnur Þórðardóttir

Selsárvellir

Þórlaug Steingerður Toivonen

Skjaldþingsstaðir

Jón Ingólfsson
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Skjaldþingsstaðir

Pétur Ingólfsson

Steinvarartunga (Hof)

Prestssetrasjóður

Svínabakkar

Jóhann B. Marvinsson

Svínabakkar

Þórdís M. Sumarliðadóttir

Svínabakkar

Björn Lúðvík Magnússon

Syðri-Vík

Arthur Pétursson

Vindfell

Guðmundur Leifsson

Vindfell

Ólafur Leifsson

Þorbrandsstaðatungur (Þorbrandsstaðir)

Vopnarfjarðarhreppur

Þorvaldsstaðir

Guðríður S. Oddsdóttir

Þorvaldsstaðir

Katrín Gústafsdóttir

Þorvaldsstaðir

Sigurður Ólafsson
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III. Skjalaskrá 1
Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. f.h. fjármálaráðherra:
1
Kröfulýsing, dags. 10.11.2004.
1(1)
Skjalaskrá, dags. 6.10.2004.
1(2)
Tilvísanaskrá, dags. 6.10.2004.
1(3)
Kort sem sýnir kröfulínu fjármálaráðherra í Vopnafjarðarhreppi. Gert af Sigurgeiri Skúlasyni landfr. (mælikvarði 1:100.000). Ódags. en móttekið 2.11.2004.
1(4)
Bréf óbyggðanefndar til fjármálaráðherra, dags. 1.3.2004. Tilkynning um meðferð á svæði V.
1(5)
Bréf fjármálaráðuneytisins til óbyggðanefndar um þjóðlendukröfur á svæði V,
Norðausturlandi, dags. 11.11.2004.
1(6)
Greinargerð fjármálaráðuneytisins fyrir hönd íslenska ríkisins, dags. 9.12.2005.
1(7)
Kort (A3) sem sýnir breytingu á kröfulínu fjármálaráðherra í Vopnafjarðarhreppi, dags. 15.12.2005.
Lagt fram af óbyggðanefnd:
2
Yfirlit Þjóðskjalasafns Íslands yfir heimildaleit í óprentuðum (A-skjöl) og
prentuðum (B-skjöl) frumgögnum, dags. 10.8.2006.
Landamerkjabækur (skjalaflokkur A.1.):
2(1)
Hámundarstaðir, dags. 10.7.1885, ásamt uppskrift. (Merkt 1, nr. 2).
a-b
2(2)
Hámundarstaðir, Seggjastaðir, Höfn og Bakki, dags. 14.7.1890. (Merkt 2 a-b,
nr. 2).
2(3)
Hámundarstaðir I, II, III, og IV, landskiptagjörð, dags. 15.7.1957, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 3 a-b, nr. 2).
2(4)
Hvammsgerði, dags. 7.6.1884, ásamt uppskrift. (Merkt 4, nr. 2).
a-b
2(5)
Hróaldsstaðir, dags. 24.6.1884. (Merkt 5, nr. 2).
2(6)
Hróaldsstaðir I og II, landskiptagjörð, dags. október 1957, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 6 a-b, nr. 2).
2(7)
Áslaugarstaðir, þingl. 24.6.1884, ásamt uppskrift (Merkt 7, nr. 2).
a-b
2(8)
Leifsstaðir, dags. 31.7.1922, ásamt uppskrift. (Merkt 8, nr. 2).
a-b
2(9)
Þorvaldsstaðir, dags. 25.6.1885. (Merkt 9, nr. 2).
2(10)
Þorvaldsstaðir, dags. 31.7.1922, ásamt uppskrift. (Merkt 10 a-b, nr. 2).
a-b
2(11)
Hamar, dags. 25.6.1885. (Merkt 11, nr. 2).
2(12)
Hamar, dags. 4.8.1922, ásamt uppskrift. (Merkt 12, nr. 2).
a-b
2(13)
Mælifell, dags. 22.2.1885, ásamt uppskrift. (Merkt 13, nr. 2).
a-b
2(14)
Selsárvellir, dags. 31.12.1974. (Merkt 14, nr. 2).
2(15)
Hauksstaðir, dags. vorið 1885. (Merkt 15 a-b, nr. 2).
2(16)
Hauksstaðir, dags. í desember 1921, ásamt uppskrift. (Merkt 16 a-b, nr. 2).
a-b
2(17)
Arnarvatn, dags. í desember 1921, ásamt uppskrift. (Merkt 17 a-b, nr. 2).
a-b
2(18)
Kálffell, dags. 20.6.1922, ásamt uppskrift. (Merkt 18 a-b, nr. 2).

1

Skjölum er raðað undir efnisflokka og þau því ekki í réttri númeraröð að öllu leyti. Sjá einnig í kafla
4.2.
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a-b
2(19)
2(20)
a-b
2(21)
2(22)
2(23)
a-b
2(24)
a-b
2(25)
2(26)
2(27)
a-b
2(28)
2(29)
a-b
2(30)
a-b
2(31)
2(32)
a-b
2(33)
a-c
2(34)
a-b
2(35)
a-b
2(36)
2(37)
2(38)
a-b
2(39)
a-c
2(40)
2(41)
a-b
2(42)
2(43)
2(44)
a-b
2(45)
2(46)
a-b
2(47)
a-b
2(48)
a-b
2(49)
2(50)
2(51)
a-b
2(52)
2(53)

Brunahvammur, dags. 1.8.1894. (Merkt 19 a-b, nr. 2).
Bustarfell, dags. 1.7.1894, ásamt uppskrift. (Merkt 20 a-b, nr. 2).
Fagrakinn og Gestreiðarstaðir, útskrift úr dómsmálabók Norður-Múlasýslu,
dags. 13.9.1892. (Merkt 21 a-d, nr. 2).
Bustarfell og Gestreiðarstaðir, dags. 13.7.1894. (Merkt 22 a-b, nr. 2).
Hofskirkja, dags. 14.5.1844, ásamt uppskrift. (Merkt 23 a-b, nr. 2).
Hof (heimaland), þingl. 14.7.1885, ásamt uppskrift. (Merkt 24, nr. 2).
Steinvarartunga, dags. 24.2.1885. (Merkt 25, nr. 2).
Steinvarartunga, dags. 12.8.1885. (Merkt 26 a-b, nr. 2).
Einarsstaðir, þingl. 14.7.1885, ásamt uppskrift. (Merkt 27, nr. 2).
Gnýsstaðir, þingl. 14.7.1885. (Merkt 28, nr. 2).
Gnýsstaðir, dags. 14.7.1922, ásamt uppskrift. (Merkt 29 a-b, nr. 2).
Hraunfell, þingl. 14.7.1885, ásamt uppskrift. (Merkt 30, nr. 2).
Hrappsstaðir, dags. júlí 1885. (Merkt 31, nr. 2).
Hrappsstaðir, dags. 1.8.1922, ásamt uppskrift. (Merkt 32 a-b, nr. 2).
Háteigur og Hrappsstaðir II. Afsal Háteigs dags. 4.11.1957. Landamerki
Hrappsstaða II dags. 1.11.1957, ásamt uppskriftum. (Merkt 33 a-b, nr. 2).
Egilsstaðir, dags. í júlí 1885, ásamt uppskrift. (Merkt 34, nr. 2).
Egilsstaðir, dags. 28.7.1922, ásamt uppskrift. (Merkt 35, nr. 2).
Egilsstaðir I og II, landskiptagjörð, dags. 21.3.1963. (Merkt 36 a-b, nr. 2).
Refsstaður, þingl. 14.7.1885. (Merkt 37 a-b, nr. 2).
Refsstaður, dags. 28.7.1922, ásamt uppskrift. (Merkt 38, nr. 2).
Refsstaður II og III, útdráttur úr afsali, dags. 29.11.1951 og 26.7.1957, ásamt
uppskriftum. (Merkt 39 a-b, nr. 2).
Svínabakkar, dags. í júlí 1885 (Merkt 40, nr. 2).
Svínabakkar, dags. 28.7.1922, ásamt uppskrift. (Merkt 41 a-b, nr. 2).
Engihlíð, útdráttur úr afsali, dags. 10.9.1955. (Merkt 42 a-b, nr. 2).
Rauðhólar, þingl. 14.7.1885. (Merkt 43, nr. 2).
Rauðhólar, dags. 28.7.1922, ásamt uppskrift. (Merkt 44 a-b, nr. 2).
Skjaldþingsstaðir, dags. 11.7.1890. (Merkt 45, nr. 2).
Skjaldþingsstaðir, dags. 31.7.1922, ásamt uppskrift. (Merkt 46, nr. 2).
Syðri-Vík, dags. 11.7.1890, ásamt uppskrift. (Merkt 47 a-b, nr. 2).
Krossavík, dags. 11.7.1890, ásamt uppskrift. (Merkt 48, nr. 2).
Krossavík I og II, dags. 26.8.1959. (Merkt 49, nr. 2).
Vindfell, dags. 23.6.1884. (Merkt 50, nr. 2).
Vindfell, dags. 29.4.1887, ásamt uppskrift. (Merkt 51, nr. 2).
Vindfell, dags. 2.8.1922. (Merkt 52, nr. 2).
Eyvindarstaðir, dags. 23.6.1884. (Merkt 53, nr. 2).
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a-b
2(54)
2(55)
a-b
2(56)
2(57)
a-b
2(102)
2(103)
2(104)
a-b
2(105)
a-b
2(106)
2(107)
a-b
2(108)
2(109)
a-b
2(110)
2(111)
2(112)
2(113)
2(114)
2(115)
2(116)
2(117)
2(118)
2(119)
a-b
2(120)
a-b
2(121)
a-b
2(122)
2(123)
2(124)
a-b
2(125)
2(126)
2(127)
2(128)
a-b
2(129)
2(130)
2(131)
2(132)
2(133)
a-b
2(134)
2(135)

Böðvarsdalur, Fagridalur og Eyvindarstaður, þingl. 24.6.1884. (Merkt 54, nr.
2).
Böðvarsdalur, Fagridalur og Eyvindarstaðir, dags. 7.7.1922, ásamt uppskrift.
(Merkt 55 a-b, nr. 2).
Þorbrandsstaðir, þingl. 14.7.1885. (Merkt 56 a-b, nr. 2).
Þorbrandsstaðir, dags. 14.7.1922, ásamt uppskrift. (Merkt 57 a-b, nr. 2).
Hjarðargrund, útdráttur úr afsali, dags. 10.11.1958. (Merkt 3, nr. 4).
Hofteigur, dags. 20.6.1884. (Merkt 4, nr. 4).
Hofteigur, dags. 12.6.1923, ásamt uppskrift. (Merkt 5, nr. 4).
Hofteigur II, útdráttur úr byggingabréfi, dags. 7.12.1953, ásamt uppskrift.
(Merkt 6 a-b, nr. 4).
Skjöldólfsstaðir, þingl. 21.6.1884. (Merkt 7 a-b, nr. 4).
Skjöldólfsstaðir og Háreksstaðir, dags. 24.10.1921, ásamt uppskrift. (Merkt 8 ab, nr. 4).
Arnórsstaðir, Víðirhólar, Möðrudalur, útdráttur úr dómsmálabók NorðurMúlasýslu, dags. 20.9.1888. (Merkt 11 a-b, nr. 4).
Víðirhólar, dags. 24.10.1921, ásamt uppskrift. (Merkt 12, nr. 4).
Hauksstaðir, dags. 18.6.1883. (Merkt 33, nr. 4).
Hauksstaðir, dags. 24.10.1921. (Merkt 34, nr. 4).
Hauksstaðir, dags. 29.5.1964. (Merkt 35, nr. 4).
Hauksstaðir, dags. 23.8.1968. (Merkt 36, nr. 4).
Hvanná, dags. 20.6.1884. (Merkt 37 a-b, nr. 4).
Hvanná, dags. 12.6.1923. (Merkt 38 a-b, nr. 4).
Hlíðarhús, dags. 24.7.1922. (Merkt 3 a-b, nr. 3).
Hlíðarhús, Sleðbrjótur og Breiðamörk, samkomulag um landamerki og veiðiréttindi, dags. 30.7.1974. (Merkt 4 a-b, nr. 3).
Sleðbrjótssel, dags. 28.8.1890. (Merkt 5 a-b, nr. 3).
Sleðbrjótssel, dags. 30.10.1921, ásamt uppskrift. (Merkt 6, nr. 3).
Sleðbrjótssel II, útdráttur úr landskiptagjörð, dags. 26.4.1963, ásamt uppskrift.
(Merkt 7, nr. 3).
Surtsstaðir, dags. 29.9.1921, ásamt uppskrift. (Merkt 12 a-b, nr. 3).
Surtsstaðir, landskiptagjörð, dags. 13.3.1961. (Merkt 13, nr. 3).
Hallgeirsstaðir, dags. 21.6.1884. (Merkt 14 a-b, nr. 3).
Hallgeirsstaðir, dags. 29.9.1921, ásamt uppskrift. (Merkt 15, nr. 3).
Hrafnabjörg, dags. 21.6.1884. (Merkt 16, nr. 3).
Hrafnabjörg I og IV, ódags. (Merkt 17 a-b, nr. 3).
Fossvellir, dags. 21.6.1884. (Merkt 18 a-b, nr. 3).
Fossvellir, dags. 28.10.1921, ásamt uppskrift. (Merkt 19, nr. 3).
Kverkártunga, dags. 8.5.1884. (Merkt 1, nr. 1).
Kverkártunga, dags. 20.12.1921. (Merkt 2, nr. 1).
Miðfjörður, dags. 1.4.1884. (Merkt 3 a-b, nr. 1).
Gunnarsstaðir, þingl. 9.7.1891. (Merkt 7, nr. 1).
Gunnarsstaðir, dags. 12.12.1921, ásamt uppskrift. (Merkt 8 a-b, nr. 1).
Skeggjastaðir með hjáleigunum Dalhúsum og Gæsagili, dags. 14.7.1890.
(Merkt 9 a-b, nr. 1).
Skeggjastaðir með hjáleigunum Dalhúsum og Gæsagili, dags. 28.12.1821,
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a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 12 a-b, nr. 1).
2(136) Búastaðir, þingl. 24.6.1884. (Merkt 58, nr. 2).
2(137) Ljósaland, dags. 10.7.1885. (Merkt 59 a-b, nr. 2).
2(138) Lýtingsstaðir, þingl. 16.7.1885. (Merkt 60 a-b, nr. 2).
2(139) Breiðamýri, þingl. 14.7.1885. (Merkt 61, nr. 2).
2(140) Ytrinýp, dags. 14.7.1885. (Merkt 62 a-b, nr. 2).
2(141) Fremrinýp, þingl. 14.7.1885. (Merkt 63, nr. 2).
2(142) Skógar, þingl. 14.7.1885. (Merkt 63 a-b, nr. 2).
2(143) Ytrihlíð, þingl. 14.7.1885. (Merkt 64, nr. 2).
2(144) Fremrihlíð, þingl. 14.7.1885. (Merkt 65 a-b, nr. 2).
2(145) Rjúpnafell, þingl. 14.7.1885. (Merkt 66, nr. 2).
2(146) Fell, dags. í júlí 1885. (Merkt 67 a-b, nr. 2).
2(147) Ásbrandsstaðir, þingl. 14.7.1885. (Merkt 68, nr. 2).
2(148) Guðmundarstaðir, dags. 11.7.1885. (Merkt 69, nr. 2).
2(149) Hagi, dags. 11.7.1890. (Merkt 70, nr. 2).
2(150) Borgir, dags. 11.7.1890, ásamt uppskrift. (Merkt 71 a-b, nr. 2).
a-b
2(151) Vatnsdalsgerði og Skálar, dags. 11.7.1890. (Merkt 72 a-b, nr. 2).
2(152) Skógar, dags. 29.7.1922. (Merkt 73 a-b, nr. 2).
2(153) Ytrinýp/Ytrinúpur, dags. 28.7.1922. (Merkt 74 a-b, nr. 2).
2(154) Lýtingsstaðir, dags. 31.7.1922. (Merkt 75, nr. 2).
2(155) Fell, dags. 31.7.1922. (Merkt 76, nr. 2).
2(156) Ásbrandsstaðir, dags. 31.7.1922. (Merkt 77 a-b, nr. 2).
2(157) Vatnsdalsgerði, dags. 29.7.1922. (Merkt 78 a-b, nr. 2).
2(158) Vakursstaðir, þingl. 31.5.1895. (Merkt 79 a-b, nr. 2).
2(159) Vakursstaðir, landskiptagjörð, dags. 13.3.1954. (Merkt 80, nr. 2).
2(160) Skógar II, útdráttur úr afsali, dags. 18.11.1957. (Merkt 81 a-b, nr. 2).
2(161) Vakursstaðir III, landskiptagjörð, dags. 19.7.1960. (Merkt 82, nr. 2).
2(162) Ytrihlíð II, útdráttur úr afsali, dags. 143. 1955. (Merkt 83 a-b, nr. 2).
2(163) Sunnuhlíð, dags. 3.3.1977. (Merkt 84, nr. 2).
2(278) Foss. (Merkt , 85 a-b, nr. 2).
2(298) Hjarðarhagi, dags. 19.6.1884. (Merkt 1, nr. 4).
2(299) Hjarðarhagi, dags. 24.10.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisa-b
firði. (Merkt 2, nr. 4).
2(300) Fagrahlíð og Hlíðarhús, þingl. 9.6.1890. (Merkt 1, nr. 3).
2(301) Fagrahlíð og Hlíðarhús, dags. 30.6.1899. (Merkt 2, nr. 3).
2(302) Surtsstaðir, dags. 21.6.1884. (Merkt 11 a-b, nr. 3).
2(303) Miðfjörður, dags. 20.12.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði.
a-b
(Merkt 4 a-b, nr. 1).
2(304) Þorvaldsstaðir, dags. 14.7.1890. (Merkt 15 a-c, nr. 1).
2(305) Þorvaldsstaðir, dags. 12.12.1921. (Merkt 16, nr. 1).
2(306) Bakki og Nýibær, dags. 15.12.1921. (Merkt 17 a-b, nr. 1).
Jarðabréf á Þjóðskjalasafni (skjalaflokkur A.2.):
2(215) Vitnisburður um landamerki Áslaugarstaða, dags. 17.4.1596, og að landið sé
komið frá Hróaldsstöðum. Apogr. A.M. 504. Staðfest uppskrift, dags.
30.1.1929. (Merkt 1 a-b, nr. 2).
2(216) Vitnisburður um makaskipti á hálfu Bustarfelli og Fremrihlíð (Innrihlíð), dags.
30.10.1674, ásamt uppskrift, dags. 4.6.1712. Apogr. A.M.5505. Staðfest
uppskrift, dags. 301.1929 (Sbr. bréfið frá 3.9.1673 sjá A. 12. 30 a-e). (Merkt 2
a-h, nr. 2).
2(217) Makaskipti á hálfum Böðvarsdal (landamerki nefnd) og Skálanesi í Vopnafirði,
dags. 27.11.1602, ásamt uppskrift, dags. 2.6.1712. Apogr. A.M. 5185, staðfest
uppskrift, dags. 31.1.1929. (Merkt 3 a-g, nr. 2).
2(218) Makaskipti á Dvergasteini í Seyðisfirði með Kolsstöðum og Selsstöðum og
Bárðarstöðum í Loðmundarfirði og hluta úr Sandvík í Norðfjarðarhreppi m.m.
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móti Fagranesi á Langanesi, Bakka á Langanesströnd (landamerki nefnd) og
Hróaldsstöðum í Vopnafirði (landamerki nefnd), dags. 14.8.1651, ásamt uppskrift, dags. 4.6.1712. Apogr. A.M. 5469. Staðfest uppskrift, dags. 30.1.1929.
(Merkt 4 a-h, nr. 2).
Afsals og veðmálabækur (skjalaflokkur A.3.):
2(219) Lögfesta fyrir rekaítökum Hofskirkju m.m. 1844, ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-b,
a-b
nr. 2).
2(220) Lögfesta fyrir Hámundarstöðum 1845, ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-b, nr. 2).
a-b
2(296) Tilkynning um nafnið Arnarvatn á nýbýli úr Hauksstöðum, 8.7.1915. Afsal
a-b
fyrir 3,7 hndr. að nýju mati úr Hauksstöðum með tilteknum landamerkjum,
5.7.1915. (Merkt 4 a-b, nr. 3).
2(297) Veðmálaregistur fyrir Hauksstaði í Vopnafirði. (Merkt 5, nr. 3).
2(311) Lögfesta fyrir Möðrudal 1844, ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-b, nr. 4a).
a-b
Landskiptabækur (skjalaflokkur A.4.):
Sjá lið A.1.
Fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur A.5.):
2(58)
Fasteignamat 1916-1918, ásamt efnisyfirliti óbyggðanefndar. Böðvarsdalur,
a-b
Eyvindarstaðir, Vindfell, Krossavík (í tveimur hlutum), Hellisfjörubakkar (áður
hluti Krossavíkur), Syðrivík, Skjaldþingsstaðir, Rauðhólar, Svínabakkar,
Fáskrúðsbakkar (áður hluti Svínabakka), Refsstaður, Egilsstaðir, Hrappsstaðir,
Gnýsstaðir, Hraunfell, Þorbrandsstaðir (um þá er tekið fram að jörðin eigi upprekstur fyrir 200 fjár undir Sandfelli), Einarsstaðir, Brunahvammur, Bustarfell,
Hof (þar er umfjöllun um Steinvarartungu), Arnarvatn, Hauksstaðir (Arnarvatn
var byggt úr Hauksstöðum), Selsárvellir, Mælifell, Hamar, Þorvaldsstaðir,
Leifsstaðir, Áslaugarstaðir, Hróaldsstaðir, Hámundarstaðir (tvö býli). (Merkt 2
a-ggg, nr. 2).
2(101) Fasteignamat Selsárvalla og Mælifells 1916. Fasteignamatsbók (undirmat)
Norður-Múlasýslu 1918, II. b., bls. 157–159. (Merkt 1 a-c, nr. 2).
2(164) Jarðamat 1849 Vopnafjarðarhreppur: Böðvarsdalur með Þýfi, Eyvindarstaðir,
a-b
Vindfell, Krossavík með Hellisfjörubökkum, Syðrivík, Skjaldþingsstaðir,
Rauðhólar, Svínabakkar, Refsstaður, Egilsstaðir, Hrappsstaðir, Sunnudalur
með Borgum, Gnýsstaðir, Hraunfell, Einarsstaðir, Brunahvammur, Foss,
Bustarfell, Hof með Hofsborg og Steinvarartungu, Búastaðir, Hauksstaðir með
Desjarmýri, Rjúpnafell, Fremrihlíð, Ytrihlíð, Vakursstaðir, Hamar, Þorvaldsstaðir, Áslaugarstaðir með Leifsstöðum, Hróaldsstaðir, Hvammsgerði,
Hámundarstaðir, Ljósaland, Strandhöfn, uppskrifað það sem varðar útheyskap,
afrétt og grasatekju. (Merkt 3 a-s, nr. 2).
2(221) Jarðamat 1804: Böðvarsdalur, Eyvindarstaðir, Vindfell, Krossavík, Syðrivík,
a-b
Syðrivíkurhjáleiga, Skjaldþingsstaðir, Rauðhólar, Svínabakkar, Refsstaður,
Egilsstaðir, Hrappsstaðir, Sunnudalur, Hraunfell, Þorbrandsstaðir, Einarsstaðir, Bustarfell, Foss, Hof, Búastaðir, Hauksstaðir, Rjúpnafell, Fremrihlíð,
Áslaugarstaðir, Hróaldsstaðir, Hámundarstaðir, ásamt uppskrift á því sem
helst skiptir máli. (Merkt 4 a-x, nr. 2).
2(238) Fasteignamat 1930–1932: Böðvarsdalur I–II (Dalland), Eyvindarstaðir,
Vindfell, Krossavík I–III (Hellisfjörubakkar), Syðrivík, Skjaldþingsstaðir, Rauðhólar, Svínabakkar, Refsstaður, Egilsstaðir, Hrappsstaðir, Sunnudalur, Borgir,
Gnýsstaðir, Hraunfell, Þorbrandsstaðir, Einarsstaðir, Brunahvammur, Bustarfell, Hof, Kálffell, Arnarvatn, Hauksstaðir, Rjúpnafell, Fremrihlíð, Selsárvellir,
Mælifell, Hamar, Þorvaldsstaðir, Leifsstaðir, Áslaugarstaðir I–II, Hróaldsstaðir, Hvammsgerði, Hámundarstaðir I–III.
Lýsingum ábúenda ber að mestu saman við fasteignamatið. (Merkt 4 a-kk, nr.
2).
2(279) Foss. Fasteignamat 1916–1918. (Merkt 5a-b, nr. 2).
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2(280) Foss. Fasteignamat 1929–1932. (Merkt 6 a-g, nr. 2).
Bréfabækur, bréfasöfn og gerðabækur sýslumanna, hreppa og sáttanefnda
(skjalaflokkur A.6.):
2(59)
Útmæling á landi Þorvaldsstaða og Hamars í Selárdal, dags. 18.8.1829, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 1 a-d, nr. 2).
2(60)
Amtmaður neitar um stofnun nýbýlis í Mælifellslandi, dags. 29.11.1855, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 2 a, nr. 2).
2(61)
Bréf amtmanns í Norður- og Austuramti til sýslumanns í N-Múlasýslu varðandi
nýbýli í Almenningi í Selárdal í Vopnafirði, dags. 2.7.1830. Þar kemur fram að
gefin hafa verið út byggingarbréf þann 5.11.1829. (Merkt 3 a-b ,nr. 2).
2(201) Manntalsþing á Ásbrandsstöðum 20.8.1776. Upplestur lögfestu fyrir Hofsstaðar
a-b
beneficio, ásamt uppskrift. (Merkt 5 a-c, nr. 2).
2(202) Þing að Ási í Fellum, dags. 23.2.1759. Listi yfir eyðijarðir í fjórum þingsóknum
a-b
N-Múlasýslu, m.a. Rauðhólar, Svínabakki, Egilsstaðir, Hraunfell, Þorbrandsstaðir, Einarsstaðir, Foss, Rjúpnafell, Hvammsgerði og Áslaugarstaðir í
Ásbrandsstaða þingsókn, ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-e, nr. 2).
2(203) Manntalsþing í Vopnafirði, dags. 19.5.1783. Upplestur á lögfestu fyrir Hofi,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 6 a-c nr. 2).
2(204) Manntalsþing að Hofi í Vopnafirði, dags. 5.10.1813. Spurningar lagðar fyrir
a-b
þingmenn um ástand Hofs, ásamt uppskrift. (Merkt 7 a-c, nr. 2).
2(205) Skoðunar- og útvísunargerð tveggja nýbýla (Þorvaldsstaða og Hamars) í
a-b
Almenningi í Selárdal við Vopnafjörð, dags. 18.8.1829, ásamt uppskrift. (Merkt
8 a-d ,nr. 2).
2(206) Manntalsþing í Vopnafirði, dags. 28.5.1842. Upplesin lögfesta Þorbrandsa-b
staða, ásamt uppskrift. (Merkt 9 a-b, nr. 2).
2(207) Manntalsþing í Vopnafirði, dags. 25.8.1843. Upplesin lögfesta Hámundara-b
staða, ásamt uppskrift. (Merkt 10, nr. 2).
2(208) Manntalsþing í Vopnafirði, dags. 31.5.1843. Eigandi Hámundarstaða móta-b
mælir lögfestu séra Björns Vigfússonar (á Kirkjubæ) hvað ítök í landi
jarðarinnar varðar, ásamt uppskrift. (Merkt 11 a-b, nr. 2).
2(209) Manntalsþing í Vopnafirði, dags. 31.5.1843. Upplesin lögfesta Hámundara-b
staða, ásamt uppskrift. (Merkt 12 a-b, nr. 2).
2(210) Manntalsþing að Skeggjastöðum, dags. 2.6.1845. Lögfestu Hámundarstaða
a-b
mótmælt að því leyti sem hún stríðir gegn skjölum Skeggjastaða lands, ásamt
uppskrift. (Merkt 13 a-b, nr. 2).
2(211) Útvísun Mela í Hofskirkjusókn, dags. 22.8.1857, ásamt uppskrift. (Merkt 14 a-f,
a-b
nr. 2).
2(212) Manntalsþing að Hofi, dags. 10.6.1861. Þinglýst skjali um brúkun og afnot af
a-b
nýbýlinu Melum, skjalinu er mótmælt vegna Hofskirkju, ásamt uppskrift.
(Merkt 15 a-d, nr. 2).
2(213) Manntalsþing að Hofi, dags. 27.6.1862. Auglýst skjal um eignarrétt á Melaa-b
landi sem Hofsprestur mótmælir, ásamt uppskrift. (Merkt 16 a-b, nr. 2).
2(214) Manntalsþing að Skeggjastöðum, dags. 7.6.1864. Þinglýst útdrætti af kaupbréfi
a-b
Bustarfells frá 18.8.1663, ásamt uppskrift. (Merkt 17, nr. 2).
2(223) Aukaréttur í Vopnafjarðarkaupstað, dags. 19.9.1884. Landamerkjaágreiningur á
a-b
milli Syðrivíkur og Krossavíkur, ásamt uppskrift. (Merkt 19 a-b, nr. 2).
2(224) Aukaréttur að Syðrivík, dags. 20.9.1884. Sætt um landamerki Syðrivíkur og
a-b
Krossavíkur, ásamt uppskrift. (Merkt 20 a-b, nr. 2).
2(226) Manntalsþing að Skeggjastöðum, dags. 25.6.1906. Þinglesin áreiðargjörð frama-b
kvæmd 9.–11.7.1905 á afréttarland í grennd við Bungufjallgarð, Heljardal,
Stakfellsdal og Haugstorfur, ásamt uppskrift. (Merkt 22 a-c, nr. 2).
2(227) Manntalsþing að Vopnafirði, dags. 3.6.1912. Þinglýst bann gegn heimildalausri
afnotum Refsstaða og eggja- og dúntöku í landi hennar, ásamt uppskrift. (Merkt
23 a-c, nr. 2.).
2(228) Sáttafundur á Hofi, dags. 20.10.1856, í Melsmáli. Sættir tókust ekki og málið
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a-b
2(229)
a-b
2(230)
a-b
2(231)
a-b
2(258)
a-b
2(259)
a-b
2(272)
2(273)
a-b
2(274)
a-b
2(275)
2(276)
2(277)
2(281)
a-b
2(282)
a-b

2(286)
2(288)
2(289)
2(290)
2(291)
2(292)
2(293)
2(294)
2(295)
2(307)
a-b

fór fyrir rétt, ásamt uppskrift. (Merkt 24 a-c, nr. 2).
Sættir í Melsmáli, dags. 20.6.1856, að Hofi í Vopnafirði, ásamt uppskrift.
(Merkt 25 a-b, nr. 2).
Sáttafundur, dags. 5.7.1858, að Teigi. Ákæra um samningsrof í Melsmáli, ásamt
uppskrift. (Merkt 26 a-b, nr. 2).
Ágreiningur um merki milli Krossavíkur og Syðrivíkur, dags. 21.6.1884, ásamt
uppskrift. (Merkt 27 a-b,nr. 2).
Bréf sýslumanns í Norður-Múlasýslu til allra hreppstjóra, dags. 13.6.1864,
varðandi skipulag á fjárleitum, ásamt uppskrift. (Merkt 28 a-b, nr. 2).
Reglur um fjárleitir, sem hreppstjóri í Vopnafjarðarhreppi, ásamt meðráðamönnum, sendi sýslumanni, án dagsetningar og undirskrifta, ásamt uppskrift
varðandi leitamörk. (Merkt 29 a-c, nr. 2).
Aukaréttur að Fossvöllum, dags. 15.9.1884. Útnefndir menn í áreið sem fara
skal fram næsta sumar vegna landamerkjamáls er varðar Möðrudal og Bustarfell. Auðlæsilegt. (Merkt 33 a-b, nr. 4a).
Manntalsþing að Fossvöllum, dags. 7.7.1888. Útnefndir þrír dómsmenn í landamerkjamál á milli Arnórsstaða ásamt Víðirhóli og Möðrudals annars vegar og
Möðrudals og Bustarfells hins vegar, ásamt uppskrift. (Merkt 37 a-c, nr. 4a).
Aukaréttur að Gestreiðarstöðum, dags. 17.7.1888. Ágreiningur um landamerki
Arnórsstaða auk Víðirhóls og Möðrudals annars vegar og Brúnahvamms og
Möðrudals hins vegar, ásamt uppskrift. (Merkt 38 a-c, nr. 4a).
Aukaréttur að Skjöldólfsstöðum, dags. 12.9.1892. Útnefndir menn í landamerkjamáli Bustarfells og Möðrudals. (Merkt 40 a-b, nr. 4a).
Aukaréttur að Bustarfelli, dags. 13.9.1892. Dómur í landamerkjamáli
Bustarfells og Möðrudals. Auðlæsilegt. Þessum dómi er þinglýst á manntalsþingi í Vopnafirði, dags. 9.7.1894. (Merkt 41 a-c, nr. 4a).
Aukaréttur að Fossvöllum, dags. 20.9.1888. Dómur vegna landamerkja Arnórsstaða auk Víðihóla og Möðrudals. (Merkt 39 a-d, nr. 4a).
Bréf sýslumanns í Norður-Múlasýslu til amtmanns í Norður- og Austuramtinu,
dags. 24.3.1849, varðandi nýbýlastofnanir, ásamt uppskrift. (Merkt 30 a-b, nr.
2).
Bréf amtmanns í Norður- og Austuramtinu til sýslumanns í Norður-Múlasýslu,
dags. 23.4.1849, með úrskurðum varðandi umsóknir um nýbýlastofnanir í
Möðrudalsheiði, sem öllum er hafnað. Með fylgja þrjú bréf, sem sýslumaður
hefur sent amtmanni, frá Jóni Guðmundssyni á Melum, dags. 14.10.1848, J.
Stefánssyni á Egilsstöðum, dags. 10.1.1849, og Jóni Jónssyni á Skjöldólfsstöðum, dags. 8.1.1841, ásamt uppskrift þriggja síðastnefndu bréfa. (Merkt 31.
a-g, nr. 2).
Sáttafundur í Vopnafirði á milli Bustarfells og Möðrudals vegna landamerkja,
dags. 12.8.1884. (Merkt 43, nr. 4a).
Frávísunarkrafa málflutningsmanns Möðrudalseiganda, dags. 24.4.1889. (Merkt
100 a-b).
Bréf Methúsalems Einarssonar til sýslumanns, dags. 6.9.1884, um árangurslausa sáttatilraun. (Merkt 101).
Útdráttur úr sáttabók Vopnafjarðar, dags. 30.8.1884. (Merkt 102 a-b).
Vitnisburður um Eyktagnípu, dags. 15.9.1885. (Merkt 103).
Frumrit af vitnisburði Péturs Péturssonar Jökuls, dags. 22.4.1873, um glataðan
Möðrudalsmáldaga á skinni, sjá fyrra Möðrudalsmál. (Merkt 104).
Réttarkrafa Methúsalems Einarssonar, dags. 17.9.1885. (Merkt 105).
Mótmæli Skjöldólfsstaðabónda móti merkjum, sem varið hafa í nokkur ár milli
Háreksstaða og Gestreiðarstaða. Stefna til sáttanefndar, dags. 9.4.1885. (Merkt
106 a-b).
Uppdráttur af Jökuldalsheiði, ódags. (Merkt 107 a-b).
Aukaréttur að Ketilsstöðum á Völlum, dags. 30.10.1856. Dómur í Háreksstaðamáli, ásamt uppskrift. (Merkt 28 a-n, nr. 4a).
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2(308)
a-b
2(309)
a-b

Manntalsþing að Fossvöllum, dags. 11.5.1844. Upplesin lögfesta fyrir Möðrudal á Fjalli, ásamt uppskrift. (Merkt 13 a-c, nr. 4a).
Aukaréttur að Fossvöllum, dags. 7.9.1844 áhrærandi eignarrétt til Háreksstaða.
Fram koma landamerki aðliggjandi jarða, ásamt uppskrift. (Merkt 16 a-f, nr.
4a).
2(310) Manntalsþing að Skjöldólfsstöðum, dags. 20.6.1893. Þinglýst í landamerkjaa-b
dómi, dags. 20.9.1888, milli Möðrudals á Fjalli og Víðirhóls og Arnórsstaða,
ásamt uppskrift. (Merkt 42 a-b, nr. 4a).
Kirknaskjöl (skjalaflokkur A.7.):
2(62)
Réttarstefna í Tunguheiðarmáli, dags. 23.7.1858. Skjal B. (Merkt 73 a-b).
2(63)
Bréf stiftsyfirvalda til um nýbýlið Mel, dags. 18.6.1855. Skjal F (Merkt 74 ab).
2(64)
Útdráttur úr dómabók Norður-Múlasýslu, dags. 22.8.1857, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 75 a-b).
2(65)
Sóknarskjal fyrir Hofsprest, dags. 24.8.1858. Skjal O. (Merkt 76 a-f).
2(66)
Kvittun Skjöldólfsstaðabónda fyrir leigu eftir Grunnavatnsdal og þríhyrning
a-b
fyrir framan Steinvarartungu, dags. 28.5.1856, ásamt uppskrift. Skjal P. (Merkt
77).
2(67)
Varnarskjal í Tunguheiðarmáli, dags. 26.7.1858, ásamt uppskrift. Skjal R.
a-b
(Merkt 78 a-e).
2(68)
Vitnisburðir átta manna um landamerki Hofslands til heiðarinnar, dags.
a-b
29.4.1858, ásamt uppskrift. Skjal S. (Merkt 79 a-c).
2(69)
Útdrættir úr máldögum Vilchins og Gísla. Skjal T. (Merkt 80 a-b).
2(70)
Réttarsvar Melsbónda, dags. 26.8.1858, ásamt uppskrift. Skjal V. (Merkt 81 aa-b
c).
2(71)
Réttarsvar Melsbónda, dags. 27.8.1858, ásamt uppskrift. Skjal X. (Merkt 82 aa-b
c).
2(72)
Dómahefti í Tunguheiðarmáli 1858, ásamt uppskrift á dómi, dags. 5.10.1858.
a-b
(Merkt 83 a-j).
2(73)
Bréf og gerð um landamerki Fremra- og Ytraníps 1646, ásamt uppskrift. (Merkt
a-b
84 a-b).
2(74)
Lögfesta Bjarnareyja, dags. 8.8.1772, upplesin 28.3.1773, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 87).
2(75)
Lögfesta Steinvarartungu, dags. 6.5.1785, upplesin 6.5.1785, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 88).
2(76)
Byggingarbréf fyrir Hraunfell, dags. 14.10.1853. (Merkt 89 a-b).
2(77)
Byggingarbréf fyrir Síreksstöðum, dags. 29.3.1901. (Merkt 90 a-b).
Vísitasíur biskupa (skjalaflokkur A.8):
2(78)
Refsstaður 1641, ásamt uppskrift varðandi landeign og landamerki. (Merkt 2 aa-b
c).
2(79)
Hof 1641, ásamt uppskrift varðandi landeign og landamerki.(Merkt 3 a-c).
a-b
2(80)
Hof 1677, ásamt uppskrift varðandi landeign. (Merkt 15 a-d).
a-b
2(81)
Refsstaður 1677, ásamt uppskrift varðandi landeign. (Merkt 16 a-c).
a-b
2(82)
Hof 1706, ásamt uppskrift varðandi landeign og landamerki. (Merkt 24 a-g).
a-b
2(83)
Refsstaður 1706, ásamt uppskrift varðandi landeign. (Merkt 25 a-c).
a-b
2(84)
Hof í Vopnafirði. Ekkert umfram vísitasíu 1706 nema sumt er skrifað öðruvísi.
(Merkt 36 a-d).
2(85)
Refsstaður. Ekkert virðist umfram fyrri vísitasíur hvað varðar land. En þar er
umsögn varðandi Möðrudal: A Kyrkiunne liggur Biblia frá Mödrudal og
bakstur Járn, sa stadur er nu i eide. [Síðan kemur umsögn um ástand kirkju,
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afdrif kirkjugripa og lausafjár]. (Merkt 37 a-b).
Refsstaður. Vísitasía Ólafs Gíslasonar hefur ekkert fram yfir eldri vísitasíur
varðandi landeign. (Merkt 42 a-c).
2(87)
Hof í Vopnafirði. Vísitasía Ólafs Gíslasonar hefur ekkert fram yfir eldri vísitasíur varðandi landeign en talar um Sandárdal þar sem aðrar vísitasíur tala um
Sauðárdal eða Suðurárdal. (Merkt 43 a-d).
2(88)
Hof í Vopnafirði. Vísitsía Finns Jónssonar hefur ekkert umfram fyrri vísitasíur.
(Merkt 50 a-c).
2(89)
Refsstaður. Vísitasía Finns Jónssonar hefur ekkert umfram fyrri vísitasíu.
(Merkt 51 a-c).
2(90)
Hof í Vopnafirði. Vísitasía Hannesar Finnssonar segir ekkert meir en fyrri vísitasíur. (Merkt 59 a-d).
2(91)
Refsstaður. Vísitasía Hannesar Finnssonar segir ekkert meir en fyrri vísitasíur.
(Merkt 60 a-d).
2(92)
Hof í Vopnafirði. Vísitasía Helga G. Thordersens, ásamt uppskrift. (Merkt 71 aa-b
e).
2(93)
Hofteigur. Vísitasía Helga H. Thordersens, ásamt uppskrift varðandi það sem
a-b
segir um landeign. (Merkt 70 a-c).
2(94)
Möðrudalur. Vísitasía Helga G. Thordersens, ásamt uppskrift varðandi það sem
a-b
segir um landeign. (Merkt 72 a-c).
Skjalasöfn presta og prófasta (skjalaflokkur A.9):
2(95)
Byggingarbréf fyrir Mælifellslandi, dags. 26.1.1856, ásamt uppskrift. (Merkt 1
a-b
a-b, nr. 2).
2(96)
Byggingarbréf fyrir Búastaðatungum, dags. 22.2.1859, ásamt uppskrift. (Merkt
a-b
2 a-b, nr. 2).
2(97)
Byggingarbréf fyrir framparti af Mælifellslandi, dags. 11.4.1861, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 3 a, nr. 2).
2(98)
Byggingarbréf fyrir Fossvöllum (fremra parti Mælifellslands), dags. 20.6.1865,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-b, nr. 2).
2(99)
Virðing á húsum á Selsárvöllum, dags. 10.5.1872. Úttektir kirkjujarða 1778–
1879. (Merkt 5 a-b, nr. 2).
2(239) Vísitasía Hofs í Vopnafirði, dags. 15.8.1845. (Merkt 6 a-d, nr. 2).
2(240) Vísitasía Hofs, dags. 8.9.1851, þar sem fjallað er um Steinvarartungu, býlið
a-b
Mel og ágreining Hofs og Möðrudals, ásamt uppskrift. (Merkt 7 a-b, nr. 2).
2(241) Vísitasía Hofs, dags. 6.8.1853, þar er fjallað um áreið á mörk Hofs og Möðrua-b
dals, innfærður áreiðarsamningur frá 25.7. s.á. og prófastur fjallar um eignarlönd Hofskirkju, ásamt uppskrift varðandi það sem helst skiptir máli. (Merkt 8
a-e, nr. 2).
2(242) Skýrsla Hofsprests um eignir Hofsprestakalls, dags. 10.1.1844. Þar segir: „2
Afréttir edur Heidarlönd 1. Steinvarartunga brúkast sem Afrétt fyrir Hofsárdal 2. Staxfell og Mælifell sem stundum líka brúkast fyrir afrétt af nokkrum
Mönnum.“ Norður-Múlaprófastsdæmi AC/1/1. Skýrslur um kirkjueignir 1843–
1845. (Merkt 9 a-b, nr. 2).
Skjalasöfn stiftamtmanns, amtmanna og landshöfðingja (skjalaflokkur A.10.):
2(284) Skýrsla sýslumanns í nyrsta hluta Múlasýslu yfir jarðir í sýslunni með dýrleika,
nöfnum eigenda og ábúenda m.m. auk hjáleigna gerð 1753. (Merkt 1 a-i og
11.1. a-w almennt).
2(285) Skýrsla sýslumanns Múlasýslu yfir jarðir í miðhluta sýslunnar með dýrleika,
nöfnum eigenda og ábúenda m.m. auk hjáleigna gerð 1753. (Merkt 2 a-d).
Skjalasöfn Stjórnarráðs Íslands (skjalaflokkur A.11):
2(100) Sala á Mælifelli. Uppkast að afsali frá ráðherra, dags. í september 1913. Mat á
jörðinni til sölu með lýsingu, dags. 30.5.1912. Útskrift úr landamerkjabók, bréf
dags. 22.2.1886. (Merkt 1 a-e, nr. 2).
2(165) Sjá skjal nr. 4(121).
2(166) Sjá skjal nr. 4(122).
2(86)
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2(222)
a-b

Umsókn Jóns Guðmundssonar á Melum til konungs, dags. 6.1.1860, um
nýbýlisrétt á Melum, sem hann segist hafa byggt 1847 af eigin efnum. –
Umsögn Hofsprests og hreppstjóra í Vopnafirði um umsóknina, dags.
12.1.1861. (Þar kemur fram að Jón hefur haft býlaskipti við Hvammsgerðisbónda vorið 1860). – Bréf sýslumanns Norður-Múlasýslu til amtmanns í
Norður- og Austuramti, dags. 6.3.1861, með slæmri umsögn um Jón
Guðmundsson. – Bréf amtmanns í Norður- og Austuramti til dómsmálaráðuneytisins, dags. 13.4.1861, þar sem lagst er móti því að Jóni Guðmundssyni sé veittur nýbýlisréttur. Á síðasta bréfið er rituð afgreiðsla ráðuneytisins:
„Kan ikke bevilges”. Íslenska stjórnardeildin B-9/5/4. Isl Journal 9, 716 (þarna
eru fleiri bréf, sem ekki skipta máli). (Merkt 2 a-i, nr. 2).
2(232) Sala Refsstaðar, dags. 28.6.1912. Lýsing jarðar, dags. 2.1.1911, fylgir með auk
bréfs Hofsprests, dags. 28.10.1911, um hvort engjastykki sem tilheyrir Refsstað
en hefur verið notað frá Hofi skuli fylgja með í kaupunum. (Merkt 3 a-g, nr. 2).
2(233) Sala Rauðhóla, dags. 31.7.1916. Lýsing jarðar, dags. 2.7.1915, fylgir með auk
bréfs hreppstjóra, dags. 6.9.1915, þar sem hann fer m.a. fram á nýja áreið á
landmerki jarðarinnar þar sem þau séu ónákvæm. (Merkt 4 a-f, nr. 2).
2(234) Sala Hraunfells, í júní 1918. (Merkt 5 a-b, nr. 2).
2(235) Sala Hraunfells, 1921. Lýsing jarðar, dags. 1.7.1915. (Merkt 6 a-e, nr. 2).
2(236) Sala á Hauksstöðum með hjáleigunum Hólum og Skálamó árið 1872. (Skálamór
var áður nefndur Desjarmýri, en síðar Arnarvatn). Bréf íslenzku stjórnardeildarinnar til stiftsyfirvalda 1872, konungsúrskurður 1872, bréf stiftsyfirvalda
til stjórnardeildarinnar 1872, umsókn Hauksstaðabónda 1872, umsögn Hofsprests 1872. Íslenzka stjórnardeildin XIII, 20. (Merkt 7 a-l, nr. 2).
2(243) Skýrsla um tekjur og útgjöld Hofsprestakalls, dags. 6.7.1867. Þar er meðal
ískylda, ítaka o.s.frv., sem a) Notaðar eru af prestinum: „2. Hagbeit á Steinvarartungu fyrir geldfjenað á sumrum og í viðlögum fyrir sauði á vetrum“ metin
á um 6 rd. b) Öðrum leigðar: „2. Mælifellsland (þar sem nú er byggður bær,
sem kirkjan á ekki) landskuld 40 ál. í veturgl sauðum [tekjur] 16 rd. og 60 sk.“
„3. Steinvarartunga (þar sem nú er komið upp 1 býli) hefir gefið af sjer í landsk.
og hagbeitartolla til jafnaðar auk þess sem talið er undir a. 2) 20 rd.“ c) Ónotuð:
„2. Staksfell svo fjarlægt öllum mannabyggðum, að hvorki verður leigt nje
notað.“ Íslenzka stjórnardeildin B. IV, 1. (Merkt 8. a-d, nr. 2).
2(260) Stríðshjálparskattur 1681. Skýrsla sýslumanns í nyrsta hluta Múlasýslu þar sem
a-b
koma fram heiti jarða, dýrleiki, kúgildafjöldi og skattupphæð, ásamt uppskrift á
jarðaheitum og dýrleika. (Merkt 9 a-f, nr. 2).
Bréfasöfn og bréfabækur biskupa (skjalaflokkur A.12.):
2(167) Kaupbréf fyrir Fremrihlíð í Vopnafirði, dags. 4.1.1654 (ekki vikið að landamerkjum). (Merkt 1 a-c, nr. 2).
2(168) Kaupbréf fyrir Hámundarstöðum og fleiri jörðum, dags. 16.8.1654 (ekki vikið
að landamerkjum). (Merkt 2 a-d, nr. 2).
2(169) Kaupbréf fyrir Eyvindarstöðum, dags. 23.8.1654 (ekki vikið að landamerkjum,
en jörðin seld með öllum „gögnum og gæðum til fjalls og fjöru, lands og
sjávar“. (Merkt 3 a-d, nr. 2).
2(170) Makaskipti á Vakursstöðum og Svínabökkum, dags. 5.5.1656 (ekki vikið að
landamerkjum). (Merkt 4 a-c, nr. 2).
2(171) Kaupbréf fyrir 5 hndr. í Búastöðum, dags. 11.8.1657 (ekki vikið að landamerkjum. (Merkt 5 a-c, nr. 2).
2(172) Kaupbréf fyrir Fremrihlíð, dags. 4.1.1654 (ekki vikið að landamerkjum).
(Merkt 6 a-c, nr. 2).
2(173) Makaskipti á 7 hndr. í Búastöðum fyrir hálfa Surtsstaði í Jökulsárhlíð (ekki
vikið að landamerkjum). (Merkt 7 a-c, nr. 2).
2(174) Kaupbréf fyrir Hrappsstöðum, dags. 29.1.1659 (ekki vikið að landamerkjum).
(Merkt 8 a-c, nr. 2).
2(175) Gömul útskrift af kaupbréfi fyrir Syðrivík frá 1561 (vikið að landamerkjum).
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2(176)

2(177)
2(178)
2(179)
2(180)

2(181)

2(182)
2(183)
2(184)
2(185)
2(186)

2(187)
2(188)
2(189)
2(190)
2(191)
2(192)
2(193)
2(194)
2(195)

(Merkt 9 a-b, nr. 2).
Kaupbréf fyrir 5 hndr. í Búastöðum (ekki vikið að landamerkjum, en jörðin seld
„með öllum þeim gögnum og gæðum, sem greindum fimm hundruðum í nefndri
jörðu Búastöðum fylgja og fylgt hafa að fornu og nýju til fjalls og lands“.
(Merkt 10 a-c, nr. 2).
Vitnisburðir (þrír) um landamerki Syðrivíkur, gefnir árið 1643. (Merkt 11 a-d,
nr. 2).
Vitnisburður um kaupbréf fyrir 2/3 Vakursstaða og öllum Hróaldsstöðum, dags.
28.1.1662 (ekki vikið að landamerkjum). (Merkt 12 a-d, nr. 2).
Byggingarbréf fyrir Hámundarstöðum með Hvammsgerði, dags. 17.8.1663
(vikið að landamerkjum). (Merkt 13 a-d, nr. 2).
Eignaskipti á Bustarfelli, Einarsstöðum og Fossi, dags. 7.5.1660. Bréfið staðfest þann 18.8.1663 (vikið að takmörkum Einarsstaða og Foss, einkum Foss,
einnig að landsnytjum á Bustarfelli: „so á fjall upp, um allar heiðar norður og
suður eftir eignarhefð gamalli og skjölum“. (Merkt 14 a-c, nr. 2).
Makaskipti á Bakka á Langanesströnd og hálfu Bustarfelli, dags. 18.8.1663. Þar
er vísað í eignaskiptabréfið, dags. 7.5.1660. Einnig er vikið að mörkum Einarsstaða: „Item Einarsstaði millum Tunguár og landamerkja millum Einarsstaða
og Þorbrandsstaða, ofan í Hofsá og upp á efstu fjöll sem vötnum hallar.“
(Merkt 15 a-g, nr. 2).
Makaskipti á Svínabökkum og Ljósalandi, dags. 20.8.1663 (ekki vikið að landamerkjum). (Merkt 16 a-c, nr. 2).
Skikkun Brynjólfs Sveinssonar um landamerki milli Eyvindarstaða og Vindfells, dags. 23.8.1663. (Merkt 17, nr. 2).
Vitnisburður um gjafa- og kaupbréf á hluta Hróaldsstaða, dags. 2.11.1663 (ekki
vikið að landamerkjum). (Merkt 18 a-c, nr. 2).
Útskrift af kaupbréfi fyrir hálfum Áslaugarstöðum frá 5.6.1666 (ekki vikið að
landamerkjum). Bréfabækur Brynjólfs Sveinssonar, X. b., bls. 429–430. (Merkt
19 a-b, nr. 2).
Vitnisburður, dags. 23.7.1666, um samlestur á kaupbréfi fyrir Búastöðum, dags.
15.4.1592. Þar er lýst landamerkjum og einnig eru taldar með: „Item Tungurnar
allar í millum Selsár og Gásadalsár“ (hér er væntanlega talað um Búastaðatungur). (Merkt 20 a-c, nr. 2).
Vitnisburður um kaup á Svínabökkum og Vakursstöðum, dags. 12.7.1667 (ekki
vikið að landamerkjum). (Merkt 21, nr. 2).
Samþykki á kaupum á hálfum Áslaugarstöðum, dags. 20.6.1667 (ekki vikið að
landamerkjum). (Merkt 22, nr. 2).
Makaskipti á Nýp og hálfum Þorbrandsstöðum, dags. 25.2.1640 (ekki vikið að
landamerkjum). (Merkt 23 a-b, nr. 2).
Byggingarbréf fyrir Böðvarsdal með Þýfi, dags. 3.10.1668. Landseta falið að
byggja bæ fram í dalnum „sem lengst má fram undir Múlanum“. (Merkt 24 a-c,
nr. 2).
Vitnisburðir um landamerki Strandhafnar, Ljósalands, Hámundarstaða, Ytranýps, Sunnudals (þar eru nefndar Þorbrandsstaðatungur), Haga, Hrappsstaða
og Egilsstaða, dags. 30.5.1669. (Merkt 25 a-b, nr. 2).
Lögfestur jarða Brynjólfs Sveinssonar í Vopnafirði: Teigs, Hróaldsstaða og
Nyrðra-Skálaness 1669 (dagsetningar standast ekki): Landamerkja getið.
(Merkt 26 a-e, nr. 2).
Byggingarbréf fyrir Hámundarstöðum og umboðsbréf fyrir Nyrðra-Skálanesi
og hálfum Áslaugarstöðum með tilteknum landamerkjum, dags. 6.8.1669.
(Merkt 27 a-d, nr. 2).
Byggingarbréf fyrir Vindfelli með tilteknum landamerkjum, dags. 7.8.1669.
(Merkt 28 a-c, nr. 2).
Byggingarbréf fyrir Hrappsstöðum, dags. 10.8.1669 (ekki vikið að landamerkjum). (Merkt 29 a-b, nr. 2).
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2(196)
2(197)
2(198)
2(199)
2(200)
2(225)
2(237)
2(244)
a-b
2(245)
a-b

2(246)
2(247)
2(261)
2(262)
2(263)
2(264)
2(265)
2(266)
2(267)
2(268)
2(269)
2(270)
2(271)
2(283)
a-b
2(287)

Makaskipti á Fremrihlíð (Innrihlíð) í og hálfu Bustarfelli, dags. 3.9.1673, með
tilteknum landamerkjum „og svo upp á háfjöll sem vötn deila til helminga
millum fyrrgreindra landamerkja“. (Merkt 30 a-e, nr. 2).
Samhljóða makaskiptabréf vegna Fremrihlíðar og hálfs Bustarfells, dags.
3.9.1673. (Merkt 31 a-e, nr. 2).
Kaupbréf fyrir Svínabökkum og hálfum Bárðarstöðum í Loðmundarfirði, dags.
6.1.1676 (ekki vikið að landamerkjum). (Merkt 32 a-c, nr. 2).
Makaskipti á Ytrinýp og hálfum Hnefilsdal með hálfum Gagursstöðum fyrir
Hrappsstaði og Egilsstaði (ekki vikið að landamerkjum). (Merkt 33 a-c, nr. 2).
Samþykkt makaskiptin á Hrappsstöðum og Egilsstöðum, dags. 25.1.1678 (ekki
vikið að landamerkjum). (Merkt 34 a-b, nr. 2).
Húsareikningur á Hrappsstöðum, dags. 30.5.1659. Ábúandi lýsir landamerkjum.
(Merkt 51 a-b, nr. 2).
Lýsing Hofs 1752. Meðal gæða: „temmelig god Græsgang, nogen Skov.” Refsstaður í eyði og talinn mjög lélegt prestssetur. (Merkt 35, nr. 2)
Bréf Hofsprests til stiftamtmanns, dags. 12.2.1793, varðandi álag á Tungusel,
þar sem rakin er byggðarsaga þess, ásamt uppskrift. (Merkt 36 a-c, nr. 2).
Bréf prófasts í Norður-Múlaprófastsdæmis til stiftsyfirvalda, dags. 14.1.1852,
varðandi ágreining Hofs og Möðrudals um mörk Steinvarartungu. Varðar
byggingu býlisins Mels/Mela. Með fylgja: Bréf Hofsprests til stiftsyfirvalda,
dags. 6.1.1852, og afskrift Hofsprests af lögfestu Steinvarartungu, dags.
6.5.1785, og útdráttur úr óstaðfestri „afskrift“ af gerningi frá Egidíusarmessu
1408 þar sem vikið er að mörkum Möðrudals og Bustarfells, ásamt uppskrift.
(Merkt 37 a-g, nr. 2).
Bréf biskups til prófasts í Norður-Múlaprófastsdæmi, dags. 16.3.1852, varðandi
ágreining um það, í hverrar jarðar landi býlið Melur sé. (Merkt 38, nr. 2).
Bréf biskups til Hofsprests, dags. 18.6.1855, þar sem fallist er á ályktun gerðarmanna sem ályktuðu að nýbýlið Melur væri utan marka Möðrudals. (Merkt 39,
nr. 2).
Skoðuð og uppskrifuð hús á Hámundarstöðum í Vopnafirði, dags. 7.8.1657
(lýst landamerkjum). (Merkt 40 a-g, nr. 2).
Skoðuð og uppskrifuð hús á Svínabökkum í Vopnafirði, dags. 8.8.1657 (lýst
landamerkjum). (Merkt 41 a-b, nr. 2).
Skoðuð og uppskrifuð hús á Skjaldþingsstöðum, dags. 8.8.1657 (lýst landamerkjum). (Merkt 42 a-c, nr. 2).
Skoðuð og uppskrifuð hús í Syðrivík, dags. 9.8.1657 (lýst landamerkjum).
(Merkt 4 a-e, nr. 2).
Skoðuð og uppskrifuð hús jarðarinnar Vindfells, dags. 11.8.1657 (lýst landamerkjum). (Merkt 44 a-c, nr. 2).
Eyvindarstaðir, skoðuð hús, dags. 11.8.1657 (lýst landamerkjum). (Merkt 45 ae, nr. 2).
Böðvarsdalur. Skoðuð hús, dags. 12.8.1657 (lýst landamerkjum). (Merkt 46 a-f,
nr. 2).
Egilsstaðir. Skoðuð hús, dags. 13.8.1657 (lýst landamerkjum). (Merkt 47 a-d,
nr. 2).
Fremrihlíð. Skoðuð hús, dags. 14.8.1657 (lýst landamerkjum). (Merkt 48 a-c,
nr. 2).
Hús á Þorbrandsstöðum skoðuð, dags. 22.8.1657 (lýst landamerkjum). (Merkt
49 a-c, nr. 2).
Húsaskoðun á Búastöðum, dags. 29.3.1658 (lýst landamerkjum og Búastaðatungum). (Merkt 50 a-e, nr. 2).
Skýrsla um Hofsprestakall, dags. 23.5.1839, ásamt uppskrift um það sem segir
um Steinvarartungu og Rauðshóla. (Merkt 52 a-b, nr. 2).
Bréf biskups til sýslumanns Norður-Múlasýslu, dags. 29.4.1954, varðandi
lýsingu ítaka skv. lögum nr. 113/1952 og ósk dóms- og
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kirkjumálaráðuneytisins. Lýst er Steinvarartungu með tilteknum merkjum,
Mælifellslandi öllu að undanteknum Búastaðatungum og Staxfelli. (Merkt 53 ac).
Klausturumboð (skjalaflokkur A.13.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Önnur óprentuð frumgögn (skjalaflokkur A.16.):
2(256) Jarðabók 1696, bls. 430–436. Þar eru taldar upp jarðir, getið eignarhalds, leigukúgilda, landskuldar og jarðamats. Eftirtektarvert er hve lágt mat er á prestssetrunum Hofi og Refsstöðum. Prestssetrin Hof, Skeggjastaðir, Kirkjubær, Hofteigur og Möðrudalur eru öll metin á 12 hndr. Refsstaðir eru örlítið lægri í mati
en Valþjófsstaðir. (Sama mat á öllum jörðum kemur fram í jarðabók, sem talin
er frá 1698, og annarri ártalslausri bók sem báðar eru í rentukammersskjölum).
(Merkt 1 a-g, nr. 2).
2(257) Skýrsla Hofsprests um jarðir í Vopnafirði, byggðar og í eyði, árið 1794, sem
gerð var að ósk Sveins Pálssonar, sbr. bréf Guðmundar Péturssonar sýslumanns
til Sveins, dags. 30.6.1795. (Merkt 2 a-b, nr.2).
Prentaðir máldagar (skjalaflokkur B.5.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Sá hluti skjalasafna stiftamtmanns, amtmanns og landshöfðingja sem prentaður er í
Lovsamling for Island (skjalaflokkur B.6.):
2(248) Fyrirmæli til stiftamtmanns og biskups um aftöku Refsstaðarprestakalls og
flutning kirkjunnar, dags. 4.11.1796. (Merkt 1 a-b, nr. 2).
2(249) Fyrirmæli til biskups um aftöku Refsstaðarkirkju. (Merkt 2, nr. 2).
2(250) Bréf kirkju- og kennslumálaráðuneytisins til stiftsyfirvalda varðandi sölu á
Hauksstöðum í Vopnafirði, eign Hofskirkju, dags. 22.6.1872. (Merkt 3, nr. 2).
2(251) Yfirlit um öll prestaköll á Íslandi og tekjur þeirra 1748. (Merkt 1 a-b, almennt).
2(252) Fyrirmæli til Ólafs Gíslasonar Skálholtsbiskups varðandi löggildingu máldagabókar Gísla Jónssonar, dags. 5.4.1749. (Merkt 2, almennt).
2(253) Bréf tollkammersins til stiftamtmanns um uppörvun til byggingar eyðijarða á
Íslandi, dags. 14.3.1775. (Merkt 3 a-c, almennt).
2(254) Tilskipun um réttindi fyrir þá sem vilja byggja eyðijarðir eða óbyggðar lendur á
Íslandi, dags. 15.4.1776. (Merkt 4 a-e, almennt).
Bréfabækur biskupa (skjalaflokkur B.8.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Alþingisbækur Íslands (skjalaflokkur B.9.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Önnur prentuð frumgögn (skjalaflokkur B.11.):
2(255) „Fornbýli og eyðibýli í Múlasýslum“, eftir Halldór Stefánsson, fyrrum alþingismann. Telur Halldór upp eyðibýli eftir sveitum og getur hann ekki heimilda um
einstök býli. (Merkt 1 a-e, almennt).
3
4

Bréfasöfn og bréfabækur biskupa:
Ekkert lagt fram undir þessum lið, sjá skjalaflokk A.12. í skilabréfi Þjóðskjalaösafns Íslands, skjal nr. 2.
Yfirlit óbyggðanefndar yfir heimildaleit í óprentuðum (A-skjöl) og prentuðum
(B-skjöl) frumgögnum, dags. 16.8.2006.
Afsals og veðmálabækur (skjalaflokkur A.3.):
4(16)
Arnarvatn, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(17)
Áslaugarstaðir, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(18)
Egilsstaðir í Vopnafirði, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(19)
Einarsstaðir, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(20)
Eyvindarstaðir, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(21)
Gestreiðarstaðir, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(22)
Gnýstaðir, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
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4(23)
4(24)
4(25)
4(26)
4(27)
4(28)
4(29)
4(30)
4(31)
4(32)
4(33)
4(34)
4(35)
4(36)
4(37)
4(38)
4(39)
4(40)
4(41)
4(42)
4(43)
4(44)
4(45)
4(46)
4(47)
4(48)
4(49)
4(50)
4(51)
4(52)
4(53)
4(54)
4(55)
4(56)
4(57)
4(58)
4(59)
4(60)
4(61)
4(62)
4(63)
4(64)
4(65)
4(66)
4(67)
4(68)
4(69)
4(112)
4(113)
4(114)
4(115)
4(116)
4(117)
4(118)

Hrappsstaðir, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
Hraunfell, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
Hróaldsstaðir, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
Hvammsgerði, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
Rauðhólar, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
Refsstaður, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
Skjaldþingstaðir, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
Svínabakkar, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
Þorvaldsstaðir í Vopnafirði, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
Vindfell, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
Arnarvatn, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Áslaugarstaðir I, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Áslaugarstaðir II, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Bustarfell, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Brunahvammur, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Böðvarsdalur, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Egilsstaðir, yfirlitssíður úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Einarsstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Eyvindarstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Gnýsstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Hámundarstaðir I, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Hámundarstaðir II, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Háumundarstaðir III, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Hámundarstaðir IV, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Hauksstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Hof, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Hrappsstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Hrappsstaðir II, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Hraunfell, yfirlitssíður úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Hróaldsstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Hróaldsstaðir II, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Hvammsgerði, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Krossavík I, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Krossavík II, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Leifsstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Mælifell, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Rauðhólar, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Refsstaður I, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Refsstaður II, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Refsstaður III, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Selsárvellir, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Skjaldþingsstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Svínabakkar, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Svínabakkar jörðin, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Syðrivík, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Þorvaldsstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu og
ferill.
Vindfell, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Þorvaldsstaðir, þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
Melavellir, þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
Djúpilækur I (156356), þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
Djúpilækur I (156354), þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
Djúpilækur II, þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
Nýibær, þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
Veðramót, þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
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Skjalasöfn Stjórnarráðs Íslands (skjalaflokkur A.11.):
4(121) Bréf stjórnarráðs Íslands til allra sýslumanna, dags. 29.12.1919, þar sem beðið
er um skýrslu um svæði sem talin eru til almenninga eða afrétta.
4(122) Svarbréf sýslumannsins í Norður-Múlasýslu, dags. 4.11.1920, við bréfi
Stjórnarráðs Íslands, dags. 29.12.1919.
4(123) Svarbréf Vopnafjarðarhrepps, dags. 13.10.1920, til sýslumannsins í NorðurMúlasýslu vegna bréfs stjórnarráðs Íslands dags. 29.12.1919.
4(124) Svarbréf Skeggjastaðahrepps, dags. 20.10.1920, til sýslumannsins í NorðurMúlasýslu vegna bréfs stjórnarráðs Íslands, dags. 29.12.1919.
Fornleifaskráning (skjalaflokkur A.14.):
4(105) Fornleifaskráning Vopnafjarðar, 2005. Byggðasafn Skagfirðinga, Bryndís
Zoega og Guðný Zoega.
Örnefnaskráning (skjalaflokkur A.15.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Önnur óprentuð frumgögn (skjalaflokkur A.16.):
4(107) Hróaldsstaðir II, fasteignamatsvottorð, dags. 18.7.2006.
4(108) Djúpilækur I, fasteignamatsvottorð, dags. 18.7.2006.
4(109) Djúpilækur II, fasteignamatsvottorð, dags. 18.7.2006.
4(110) Veðramót I, fasteignamatsvottorð, dags. 18.7.2006.
4(111) Melavellir, fasteignamatsvottorð, dags. 18.7.2006.
4(120) Fyrirspurn félagsmálaráðuneytisins til sveitarfélaga á Íslandi varðandi afrétti og
upprekstrarrétt sveitarfélaga, dags. 20.2.1989.
Prentuð jarðabréf (skjalaflokkur B.1.):
4(103) Ljósrit úr Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 13. b., bls. 410–413.
4(104) Ljósrit úr Jarðabréfum frá 16. og 17 öld, Gunnar F. Guðmundsson bjó til
prentunar. Múlasýslur, bls. 265–274.
Prentuð fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur B.2.):
4(1)
Jarðatal J. Johnsens, 1847, bls. 350–369.
4(2)
Ný jarðabók 1861, bls. 132–141.
4(3)
Fasteignabók 1921, bls. 174–185.
4(4)
Fasteignabók 1932, bls. 93–98.
4(5)
Fasteignabók 1942-1944, bls. 50–54.
Útgefnir dómar Hæstaréttar og Landsyfirréttar (skjalaflokkur B.3.):
Sjá skrá yfir hliðsjónargögn.
Fjallskilareglugerðir (skjalaflokkur B.4.):
4(6)
Reglugjörð um fjallskil og refaveiðar í Norður-Múlasýslu, nr. 102/1893, Bdeild, bls. 166–175.
4(7)
Reglugjörð um fjallskil og refaveiðar í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr. 74/1902, B-deild, bls. 150–155.
4(8)
Reglugjörð um fjallskil og refaveiðar í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr. 107/1918, B-deild, bls. 207–213.
4(9)
Reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr.
69/1926, B-deild, bls. 143–151.
4(10)
Reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr.
48/1934, B-deild, bls. 108–113.
4(11)
Reglugerð um breytingu á reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr. 48 frá 29.5.1934, nr. 161/1934, B-deild, bls. 248–251.
4(12)
Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 161 frá 7.12.1944, um breytingu á
reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr. 48 frá
29.5.1934, nr. 92/1950, B-deild, bls. 241.
4(13)
Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr.
299/1975, B-deild, bls. 447–453.
4(14)
Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr.
366/1989, B-deild, bls. 694–701.
4(15)
Fjallskilasamþykkt fyrir Múlasýslur, nr. 472/1991, B-deild, bls. 887–895.
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Prentaðir máldagar o.fl. úr Íslensku fornbréfasafni (skjalaflokkur B.5.):
4(70)
Rekaskrá Skálholts um 1270. Getið um hluta í hval- og viðarreka fyrir
Böðvarsdal (Í.F. II, bls. 67–68, 72, 75).
4(71)
Refsstaðakirkja á allt heimaland og Rauðshólaland skv. Hítardalsbók 1367 (Í.F.
III, bls. 232).
4(72)
Máldagi Refsstaðakirkju 1367. Heimaland, Rauðshólaland, viðarteigar í Hauksstaðaskógi og Þorbrandsstaðalandi, reki fyrir Vindfellslandi (Vindfullu) og
skipshöfn í Krossavík syðri/Syðrivík (Í.F. III, bls. 235–237).
4(73)
Makaskipti á Bessastöðum í Fljótsdal og Torfastöðum í Vopnafirði. 1398.
Torfastöðum fylgir „seljörð í Selárdal, er Leifsstaðir heita“ (Í.F. III, bls. 638–
639).
4(74)
Umfjöllun um Vilchinsmáldaga 1397 (almennt) (Í.F. IV, bls. 27–37).
4(75)
Máldagi Hofs 1397 (Í.F. IV, bls. 215–216).
4(76)
Máldagi Krossavíkur 1397. Ekkert minnst á land (Í.F. IV, bls. 216–217).
4(77)
Máldagi Bustarfells 1397. Ekkert minnst á land (Í.F. IV, bls. 217).
4(78)
Máldagi Refsstaða 1397. Sambærilegur máldaga 1367, en talað er um Krossavík ytri, sem væri þá hin eiginlega Krossavík (Í.F. IV, bls. 217–218).
4(79)
Skipti á Bustarfelli 1444 (Í.F. IV, bls. 652).
4(80)
Makaskipti á Ljótsstöðum í Vopnafirði og Presthvammi í Aðaldal. 1453. Ljótsstöðum fylgir reki fyrir Hámundarstöðum (Í.F. V, bls. 110–111).
4(81)
Máldagi Hofteigs 1455. Getið reka fyrir Hámundarstöðum (Í.F. V, bls. 127–
128).
4(82)
Afhending reka 1462, m.a. fyrir Hámundarstöðum, Böðvarsdal og Miðfjarðarnesi (Í.F. V, bls. 363–364).
4(83)
Dómur um sölu á Bustarfelli, Hrafnsstaða/Hrappsstaða getið, 1465 (Í.F. V, bls.
451–453).
4(84)
Vitnisburður um kaupmála 1489. Böðvarsdalur áskilinn í málann (Í.F. VI, bls.
648–649).
4(85)
Máldagar Refsstaðakirkju 1491 og 1518 (Í.F. VII, bls. 17–18).
4(86)
Máldagar Hofskirkju 1491 og 1518 (Í.F. VII, bls. 18–19).
4(87)
Máldagi bænhússins á Þorbrandsstöðum 1491–1518 (Í.F. VII, bls. 19–20).
4(88)
Máldagi bænhússins á Búastöðum 1491–1518 (Í.F. VII, bls. 20).
4(89)
Vitnisburður um upplag í Syðrivík 1495/1502. Þar kemur fram mat jarðarinnar,
en í athugasemd [yngri] er talið að Skjaldþingsstaðir séu þar með (Í.F. VII, bls.
257–258).
4(90)
Vitnisburður um sölu á Bustarfelli 1532 (lýst landamerkjum) (Í.F. IX, bls. 608–
609).
4(91)
Vitnisburður um sölu á Bustarfelli 1532 (lýst landamerkjum) (Í.F. X, bls. 66–
67).
4(92)
Makaskiptabréf á Syðrivík og Skjaldþingsstöðum og Hallgeirsstöðum og
Fremribrekkum á Langanesi 1539 (Í.F. X, bls. 484–485).
4(93)
Kaup- og landamerkjabréf um Hróaldsstaði 1542 (lýst landamerkjum) (Í.F. XI,
bls. 159).
4(94)
Kirknaskrá Páls biskups Jónssonar 1200. Getið kirkna á Hofi og Refsstöðum
(Í.F. XII, bls. 3).
4(95)
Gjörningur um máldaga og landamerki Möðrudals á Fjalli 1408 (lýst landamerkjum Möðrudals og Bustarfells) (Í.F. XII, bls. 37–39).
4(96)
Máldagi Hofteigskirkju 1454/1622. Kirkjan á reka fyrir Hámundarstöðum (Í.F.
XII, bls. 44–45).
4(97)
Kaupbréf fyrir Skjaldþingsstöðum, fjórðungi úr Syðrivík 1559 (Í.F. XIII, bls.
416–417).
4(98)
Afhending og gamall máldagi Refsstaða 1566/1570 (Í.F. XIV, bls. 489–491).
4(99)
Máldagi Hofs 1570 og síðar (Í.F. XV, bls. 675–676).
4(100) Máldagi hálfkirkju að Bustarfelli 1570 og síðar (Í.F. XV, bls. 677).
4(101) Máldagi Refsstaðakirkju 1570 og síðar (Í.F. XV, bls. 677–678).
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4(102)

Máldagi hálfkirkju í Krossavík 1570 og síðar (Í.F. XV, bls. 678).

4(119)

Máldagi Möðrudalskirkju 1493. Lýst mörkum Möðrudals og Bustarfells.
Eignarhald á Gestreiðarhálsi og hrossaganga handan Jökulsár. Þangað eiga
kirkjusókn Hákonarstaðir, Eiríksstaðir, Brú og Kjólsstaðir (Í.F. VII, bls. 198–
199).
Sá hluti skjalasafna stiftamtmanns, amtmanns og landshöfðingja sem prentaður er í
Stjórnartíðindum (skjalaflokkur B.6.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Landnáma (skjalaflokkur B.7.):
4(106) Landnámabók. Íslensk fornrit I, bls. 289–293 (Merkt 1 a-c, nr. 2).
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Böðvarsdals:
5
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
5(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Böðvarsdal, dags. 7.3.2005.
5(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Böðvarsdal, dags. 31.3.2005.
5(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006.
5(4)
Almenn umfjöllun í tilefni greinargerðar íslenska ríkisins vegna málsmeðferðar
óbyggðanefndar á svæði V.
5(5)
Ljósrit af korti sem sýnir staðsetningu veiddra hreindýra í landi Böðvarsdals
árið 2004.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Egilsstaða:
6
Kröfulýsing, dags. 31.1.2005.
6(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Egilsstaði, dags. 17.3.2005.
6(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Egilsstaði, dags. 4.4.2005.
6(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Einarsstaða:
7
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
7(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Einarsstaði, dags. 30.3.2005.
7(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Einarsstaði, dags. 31.3.2005.
7(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Eyvindarstaða:
8
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
8(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Eyvindarstaði, dags. 17.3.2005.
8(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Eyvindarstaði, dags. 31.3.2005.
8(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Gnýstaða:
9
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
9(1)
Þinglýsingarvottorð (óstaðfest) fyrir Gnýstaði, dags. 17.3.2005.
9(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Gnýstaði, dags. 31.3.2005.
9(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Hrappsstaða og Háteigs:
10
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
10(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hrappsstaði 1, dags. 17.3.2005.
10(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hrappsstaði 2, dags. 17.3.2005.
10(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Háteig, dags. 17.3.2005.
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10(4)
10(5)
10(6)

Fasteignamatsvottorð fyrir Hrappsstaði 1, dags. 31.3.2005.
Fasteignamatsvottorð fyrir Hrappsstaði 2, dags. 31.3.2005.
Greinargerð vegna Hrappsstaða, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(4), almenn
umfjöllun í tilefni greinargerðar íslenska ríkisins.

Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Hraunfells:
11
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
11(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hraunfell, dags. 17.3.2005.
11(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hraunfell, dags. 31.3.2005.
11(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Hróaldsstaða:
12
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
12(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hróaldsstaði 1, dags. 17.3.2005.
12(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hróaldsstaði 2, dags. 17.3.2005.
12(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hróaldsstaði 1, dags. 31.3.2005.
12(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hróaldsstaði 2, dags. 4.4.2005.
12(5)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Rauðhóla:
13
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
13(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Rauðhóla, dags. 17.3.2005.
13(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Rauðhóla, dags. 17.3.2005.
13(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Refsstaðar:
14
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
14(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Refsstaði I, dags. 23.6.2003.
14(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Refsstað 1, dags. 31.3.2005.
14(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Refsstað 2, dags. 31.3.2005.
14(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Refsstað 3 (íbúð), dags. 31.3.2005.
14(5)
Fasteignamatsvottorð fyrir Refsstað 3, dags. 31.3.2005.
14(6)
Fasteignamatsvottorð fyrir Refsstað 3 (einbýli), dags. 31.3.2005.
14(7)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Skjaldþingsstaða:
15
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
15(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Skjaldþingsstaði, dags. 17.3.2005.
15(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Skjaldþingsstaði, dags. 4.4.2005.
15(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Svínabakka og Engihlíðar:
16
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
16(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Svínabakka, dags. 17.3.2005.
16(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Svínabakka (einbýli), dags. 17.3.2005.
16(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Engihlíð, dags. 17.3.2005.
16(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Engihlíð 1 (íbúð), dags. 17.3.2005.
16(5)
Þinglýsingarvottorð fyrir Engihlíð/Akur (einbýli), dags. 17.3.2005.
16(6)
Þinglýsingarvottorð fyrir Engihlíð/Grænalæk (einbýli), dags. 17.3.2005.
16(7)
Fasteignamatsvottorð fyrir Svínabakka, dags. 31.3.2005.
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16(8)
16(9)
16(10)
16(11)
16(12)
16(13)

Fasteignamatsvottorð fyrir Svínabakka (einbýli), dags. 31.3.2005.
Fasteignamatsvottorð fyrir Engihlíð, dags. 31.3.2005.
Fasteignamatsvottorð fyrir Engihlíð 1, dags. 31.3.2005.
Fasteignamatsvottorð fyrir Engihlíð/Akur (einbýli), dags. 31.3.2005.
Fasteignamatsvottorð fyrir Engihlíð/Grænalæk (einbýli), dags. 31.3.2005.
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.

Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Syðri-Víkur:
17
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
17(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Syðri-Vík, dags. 17.3.2005.
17(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Syðri-Vík, dags. 4.4.2005.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Vindfells:
18
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
18(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Vindfell, dags. 30.3.2005.
18(2)
Héraðsdómur í máli nr. E-139/1995.
18(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Vindfell, dags. 4.4.2005.
18(4)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 5(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Arnarvatns:
19
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
19(1)
Útprentun veðbandayfirlits úr Landskrá fasteigna fyrir Arnarvatn, dags.
22.3.2005.
19(2)
Útprentun af færslum fyrir Arnarvatn af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
22.3.2005.
19(3)
Greinargerð, dags. 8.3.2006, vegna Arnarvatns, Áslaugarstaða, Brunahvamms,
Hamars, Hámundarstaða, Hofs, Hvammsgerðis, Krossavíkur 1 og 2, Leifsstaða,
Mælifells, Selsárvalla, Þorvaldsstaða og Þorbrandsstaða 1 og 2.
19(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Arnarvatn, dags. 6.3.2006.
19(5)
Kort með breytingum á kröfulínum jarða í Vopnafjarðarhreppi, dags.
24.8.2005, mótt. 27.6.2006.
19(6)
Greinargerð Friðbjörns H. Guðmundssonar varðandi fjallskil í Vopnafjarðarhreppi, dags. 7.3.2006.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Áslaugarstaða:
20
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
20(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Áslaugarstaði I, dags. 6.3.2006.
20(2)
Útprentun af færslum fyrir Áslaugarstaði af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
dags. 22.12.2004.
20(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Áslaugarstaði II, dags. 6.3.2006.
20(4)
Kort sem sýnir landamerkjapunkta Áslaugarstaða, Hámundarstaða og Leifsstaða, ódags. en mótt. 9.3.2006.
20(5)
Greinargerð vegna varakrafna og breytinga á kröfugerð í Vopnafirði, ásamt
korti, dags. 27.6.2006.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Brunahvamms, Fögru-Kinnar og
Gestreiðarstaða er tilheyra jörðinni Bustarfelli:
21
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
21(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Brunahvamm, dags. 6.4.2006.
21(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Bustarfell II, dags. 7.4.2005.
21(3)
Útprentun veðbandayfirlits úr Landskrá fasteigna fyrir Brunahvamm, ódags.
21(4)
Hornpunktaskrá vegna eyðijarðanna Fögru-Kinnar og Gestreiðastaða, undirrituð af Braga Vagnssyni, dags. 14.3.2005.
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21(5)

Leigusamningur við Landssíma Íslands um land á Gestreiðastaðahálsi, dags.
21.8.2000.

Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Hamars:
22
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
22(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hamar, dags. 6.3.2006.
22(2)
Útprentun af færslum fyrir Hamar af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
4.1.2005.
22(3)
Ljósrit af veðbréfi þar sem Jörgen Sigfússon, bóndi í Krossavík, veðsetur
jörðina til handa Vopnafjarðarhreppi, dags. 14.2.1927.
22(4)
Héraðsdómur í máli nr. E-310/2003.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Hauksstaða:
23
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
23(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hauksstaði, dags. 7.4.2005.
23(2)
Útprentun af færslum fyrir Hauksstaði af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
dags. 22.3.2005.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Hámundarstaða:
24
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
24(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hámundarstaði III, dags. 6.3.2006.
24(2)
Útprentun af færslum fyrir Hámundarstaði 1 og 3 af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, dags. 22.12.2004.
24(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hámundarstaði I, dags. 6.3.2006.
24(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hámundarstaði IV, dags. 6.3.2006.
24(5)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hámundarstaði II, dags. 6.3.2006.
Sjá skjal 20(4), kort mótt. 9.3.2006 sem sýnir landamerkjapunkta Áslaugarstaða, Hámundarstaða og Leifsstaða.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Hofs:
25
Kröfulýsing, dags. 30.5.2005.
25(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hof, dags. 7.4.2005.
25(2)
Útprentun af færslum fyrir Hof af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
6.3.2006.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Hvammsgerðis:
26
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
26(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hvammsgerði, dags. 6.3.2006.
26(2)
Útprentun af færslum fyrir Hvammsgerði af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
dags. 22.12.2004.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Krossavíkur I og II:
27
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
27(1)
Útprentun af færslum fyrir Krossavík 1 af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
dags. 17.4.2005.
27(2)
Útprentun af færslum fyrir Krossavík 2 af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
dags. 18.4.2005.
27(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Krossavík 1, dags. 6.3.2006.
27(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Krossavík 2, dags. 6.3.2006.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Leifsstaða:
28
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
28(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Leifsstaði, dags. 6.3.2006.
28(2)
Útprentun veðbandayfirlits úr Landskrá fasteigna fyrir Leifsstaði, dags.
7.4.2005.
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28(3)

Útprentun af færslum fyrir Leifsstaði af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
22.12.2005.
Sjá skjal 20(4), kort mótt. 9.3.2006 sem sýnir landamerkjapunkta Áslaugarstaða, Hámundarstaða og Leifsstaða.

Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Mælifells:
29
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
29(1)
Þinglýsingarvottorð, dags. 6.3.2006.
29(2)
Útprentun af færslum fyrir Mælifell af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
4.1.2005.
29(3)
Leigusamningur. Mælifell, Selsárvellir og Hauksstaðir leigja Veiðiklúbbnum
Streng hf. allan rétt til stangveiði í Selá, dags. 28.2.2006.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Selsárvalla:
30
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
30(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Selsárvelli, dags. 6.3.2006.
30(2)
Útprentun af færslum fyrir Selsárvelli af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
dags. 4.1.2005.
30(3)
Samningur: Minjavernd hf. og Sverrir Jörgensson semja um endurbyggingu
símahúss á Urðum í landi Selsárvalla, ódags. en gildir frá 6.9.2005–5.9.2055,
mótt. 27.6.2006, auk greinargerðar Minjaverndar: ,,Húsin í heiðinni. Tillaga að
endurgerð ásamt hugmyndum um nýtingu í tengslum við aldarafmæli símans
2006.“
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Þorvaldsstaða:
31
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
31(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Þorvaldsstaði, dags. 6.3.2006 .
31(2)
Útprentun af færslum fyrir Þorvaldsstaði af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
dags. 22.12.2004.
31(3)
Kort sem sýnir landamerkjapunkta Þorvaldsstaða, ódags. en mótt. 9.3.2006.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl.
Vopnafjarðarafréttar:
32
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.

f.h.

Vopnafjarðarhrepps

vegna

Lagt fram af málsaðilum:
33
Yfirlitskort. Mál nr. 3/2005. Kröfulínur allra málsaðila. Dags. 14.6.2006.
33(1)
Breytingakort sem sýnir breyttar kröfulínur málsaðila í Vopnafjarðarhreppi,
dags. 14.8.2006.
33(2)
Breytingakort sem sýnir breytta kröfulínu íslenska ríkisins milli Hraunfells og
Þorbrandsstaða, dags. 18.9.2006.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Þorbrandsstaða v/ Þorbrandsstaðatungu:
35
Kröfulýsing, dags. 3.3.2006.
35(1)
Ljósrit af korti sem sýnir Þorbrandstaðatungu o.fl. ódags, en mótt. 9.3.2006.
35(2)
Veðbandayfirlit úr Landskrá fasteigna fyrir Þorbrandsstaði 1, dags. 2.3.2006.
35(3)
Útprentun af færslum fyrir Þorbrandsstaði 1 af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, ódags.
35(4)
Veðbandayfirlit úr Landskrá fasteigna fyrir Þorbrandsstaði 2, dags. 2.3.2006.
35(5)
Útprentun af færslum fyrir Þorbrandsstaði 2 af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, ódags.
35(6)
Bréf Friðbjörns Guðmundssonar varðandi Þorbrandsstaði til Ólafs Björnssonar
hrl., dags. 8.3.2006, ásamt síðu 6 úr örnefnaskrá Þorbrandsstaða.
35(7)
Kort með breytingum á kröfulínum Þorbrandsstaða, dags. 25.8.2005, mótt.
26.6.2006.
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Lagt fram af óbyggðanefnd:
34 34(1)
Fundargerð 1. fyrirtöku, dags. 17.8.2005.
34(2)
Fundargerð 2. fyrirtöku, dags. 20.12.2005.
34(3)
Fundargerð 3. fyrirtöku, dags. 9.3.2006.
34(4)
Fundargerð aðalmeðferðar, dags. 25.6.2006.
34(5)
Fundargerð endurupptöku, dags. 17.8.2006.
36
Greinargerð Hjörleifs Guttormssonar náttúrufr. um staðhætti og náttúrufar í
Vopnafjarðarhreppi, dags. 17.5.2006.
37
Greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands um sögu jarða og annarra landsvæða, dags.
27.7.2006.
38 a-b
Kort sem sýna vatnaskil (a) frá Ytri-Hágangi til Kistufells og (b) frá Kistufelli
að Bungu, unnið af Vatnamælingum Orkustofnunar, dags. ágúst 2006.
39
Greinargerð Landbúnaðarháskóla Íslands um hæðarmörk gróðurs í Kistufelli,
dags. 22.1.2007.
Hliðsjónargögn
Lagt fram til hliðsjónar af Andra Árnasyni hrl. f.h. fjármálaráðherra:
Ónr. Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir V, Akureyri, 1987, (Þingeyjarsýslur–
Múlasýslur), bls. 242–312.
Ónr. Austurland. Safn Austfirzkra fræða II, Ritstjórar: Halldór Stefánsson og Þorsteinn M.
Jónsson, Akureyri, 1947-1970, bls. 28–37.
Ónr. Múlaþing, 5(1970), bls. 172–175.
Ónr. Sóknarlýsingar Hofssóknar 1840. Guttormur Þorsteinsson, bls. 46–51.
Ónr. Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, Egilsstaðir, 1974, bls. 53–57, 62–82, 104–108, 133–
134, 136, 138–149, 151–157, 159–162, 164–165, 167, 169, 171, 173–174, 176,180,
182–184, 185.
Lagt fram til hliðsjónar af Friðbirni Garðarssyni hdl.:
Ónr. Heimir Þór Gíslason: „Um fjallagrös“, Glettingur tímarit um austfirsk málefni,
1(2005), bls. 15-18.
Ónr. Yfirlit málflutningsræðu, ódags. en mótt. 27.6.2006.
Lagt fram til hliðsjónar af Ólafi Björnssyni hrl.:
Ónr. Húsin í heiðinni. Símahús á Smjörvatnsheiði, við Haug og á Urðum austan Grímsstaða
á Fjöllum ásamt eyðibýlinu Aðalbóli undir Mælifelli. Minjavernd, 2003.
Lagt fram til hliðsjónar af óbyggðanefnd:
Ónr. Ólafur Ólafsson Olavius: Ferðabók. Landshagir í norðvestur-, norður- og
norðaustursýslum Íslands 1775-1777 II, Reykjavík, 1964-1965. Skrá um eyðibýli í
Norður-Múlasýslu, bls. 137–141. (Merkt B 11.2.a-c).
Ónr. Halldór Stefánsson: „Jökuldalsheiðin og byggðin þar“, Austurland. Safn Austfirzkra
fræða I, Ritstjórar: Halldór Stefánsson og Þorsteinn M. Jónsson, Akureyri, 1947-1970,
bls. 145–274. (Merkt B 11.3).
Ónr. Halldór Stefánsson: „Landnám í Austfirðingafjórðungi III Einstök landnám“,
Austurland. Safn Austfirzkra fræða II, Ritstjórar: Halldór Stefánsson og Þorsteinn M.
Jónsson, Akureyri, 1947-1970, bls. 25–43, 54–59. (Merkt B.11.4).
Ónr. Skýrsla um Hofsbrauð 1854, bls. 438–443 (Merkt B. 11. 1 a-f, nr. 2).
Ónr. Skýrslur í máli 3/2005 hjá óbyggðanefnd (40 blaðsíður, skrifaðar upp eftir
hljóðupptöku).
Ónr. Bréf sýslumanns Norður-Múlasýslu um afréttarskrár, dags. 27.1.1986.
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Skjöl lögð fram til upplýsingar fyrir lögmenn um rannsókn óbyggðanefndar:
Ónr. Yfirlit yfir frumgögn sem könnuð eru vegna rannsóknarskyldu óbyggðanefndar, sbr. 5.
mgr. 10. gr. þjóðll. nr. 58/1998, sbr. lög nr. 65/2000.
Ónr. Listi ÞÍ yfir þær jarðir á svæði 5 sem leitað er heimilda um, dags. 28.2.2005-1.3.2005.
Breytt 4.4.2005.
Ónr. Listi óbn yfir jarðir (og eyðibýli) á svæði 5 sem kröfulína íslenska ríkisins liggur um
og/eða meðfram, dags. 20.3.2005.
Ónr. Efnisyfirlit landamerkjabókar Norður-Múlasýslu A, 1883–1951.
Ónr. Efnisyfirlit landamerkjabókar Norður-Múlasýslu B, 1921–1979.
Ónr. Efnisyfirlit Björns Teitssonar o.fl. („Heimildaskráning jarða“), fyrir NorðurMúlasýslu.
Ónr. Afrit af erindi óbyggðanefndar, dags. 6.9.2005. Beiðni um gögn úr Afsals- og veðmálabókum sem eru í vörslu sýslumannsins á Seyðisfirði.
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1.

ÚRLAUSNAREFNI, SKIPAN OG AÐILD

Þriðjudaginn 29. maí 2007 er tekið fyrir mál nr. 4/2005, Þórshafnarhreppur og
Skeggjastaðahreppur, nú í sveitarfélaginu Langanesbyggð, ásamt Svalbarðshreppi, og
í því kveðinn upp svohljóðandi
ÚRSKURÐUR
Úrskurð þennan kveða upp Karl Axelsson, formaður, og nefndarmennirnir Allan V.
Magnússon og Benedikt Bogason.
Aðilar málsins eru: 1
Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins vegna þjóðlendna.
(Jón Sigurðsson hdl.)
Barði Friðriksson vegna Heiðarmúla.
Soffía Björgvinsdóttir og Jónas Pétur Bóasson vegna Garðs (Þverfellsland).
Sigtryggur Þorláksson vegna Svalbarðskirkjulands.
Gunnar Kjartan Þorleifsson og Þorleifur Gunnarsson vegna Bægisstaða.
Svalbarðshreppur vegna Vatnsenda og Svalbarðsafréttar.
Skúli Ragnarsson og Bjarnveig Skaftfeld vegna Álandstungu.
Ólafur Birgir Vigfússon og Vigfús Guðbjörnsson vegna Hvapps.
Stefán Eggertsson og Gunnar Þóroddsson vegna Laxárdals.
Sigurður Jens Sverrisson og fleiri vegna Hvamms I–IV.
Brynhildur Halldórsdóttir vegna Syðralóns (Grímólfsártunga).
Marinó Jóhannsson og Ævar Rafn Marinósson vegna Tungusels og
Þorsteinsstaða.
Gunnlaugur Ólafsson vegna Hallgilsstaða II.
Þórshafnarhreppur vegna Hallgilsstaða I og Þórshafnarafréttar.
Prestssetrasjóður vegna Skeggjastaða.
(Ólafur Björnsson hrl.)
Guðlaug Ólafsdóttir og fleiri vegna Kverkártungu.
Rós Bender og fleiri vegna Miðfjarðar I–II.
Sigríður Sigurðardóttir vegna Melavalla.
Vesturfarar ehf. vegna Veðramóta I og Gunnarsstaða.
Auðunn Haraldsson og fleiri vegna Þorvaldsstaða.
Hjalti Steinþórsson og fleiri vegna Djúpalækjar.
Skeggjastaðahreppur og fleiri vegna Nýjabæjar.
(Friðbjörn Garðarsson hdl.)
Dýrleif Ásgeirsdóttir vegna Veðramóta II.
1

Sjá nánar í aðilaskrá (fylgiskjal II).
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Jón Sigurðsson vegna Hölknár.
(Grímur Jónsson hdl. f.h. Jóns Sveinssonar hrl.)
2.

MÁLSMEÐFERÐ

2.1. Hlutverk óbyggðanefndar
Hinn 1. júlí 1998 tóku gildi lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda,
þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, sbr. einnig lög um breytingar á þeim, nr. 65/2000,
7/2005 og 19/2006. Lögin kveða á um að starfa skuli óbyggðanefnd sem hafi með
höndum eftirfarandi hlutverk, skv. 7. gr.:
a) Að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk
þeirra og eignarlanda.
b) Að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur.
c) Að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.
Af ákvæði 7. gr. leiðir að gildistaka þjóðlendulaga, nr. 58/1998, og úrskurðir
óbyggðanefndar, fela ekki í sér afstöðu til réttinda einstakra aðila yfir eignarlandi eða
hver séu mörk milli eignarlanda og leiða ekki til neinna breytinga þar á.
2.2. Norðausturland tekið til umfjöllunar
Með bréfi, dagsettu 1. mars 2004, tilkynnti óbyggðanefnd fjármálaráðherra þá
ákvörðun sína að taka til umfjöllunar tiltekið landsvæði á Norðausturlandi, sbr. 8., 11.
og 1. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Landsvæði þetta, hið fimmta í röðinni hjá óbyggðanefnd, var að vestanverðu
afmarkað af meginfarvegi Jökulsár á Fjöllum, allt frá Jökulsárósi í Öxarfirði og að
aðalupptökum árinnar í Dyngjujökli. Þaðan er jaðri Dyngjujökuls fylgt þar til komið
er vestur undir Kverkfjöll í Hveradal og þaðan er dregin lína áfram í suður, til skurðar
við línu þá á Vatnajökli sem afmarkar svæðið til suðurs.
Hér ber þess að geta að framangreindum vesturmörkum var síðar breytt að því
leyti að svokölluð Krepputunga, austan Jökulsár á Fjöllum og vestan Kreppuár, var
skilin undan svæðinu, sbr. 8. gr. laga nr. 58/1998. 2
Að austan afmarkast svæðið af farvegi Lagarfljóts, allt frá ósum þess á
Héraðssandi þangað sem Gilsá rennur í það. Síðan fylgja mörk svæðisins Gilsá og
austurmörkum Fljótsdalshrepps við Austur-Hérað, Djúpavogshrepp og Sveitarfélagið
Hornafjörð.
Framangreind afmörkun til austurs endar í Geldingafelli. Þaðan er dregin lína
til suðvesturs inn á Vatnajökul, yfir hnjúk í 1438 m hæð og áfram í Grendil, þaðan í
nafnlausan hnjúk skammt sunnan Grendils, áfram yfir Goðahnjúka og í miðja
Breiðabungu og loks í stefnu á Svíahnjúk eystri til skurðar við framangreind
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Sjá bókun í fundargerð 2. fyrirtöku í máli nr. 2/2005.

734
734
vesturmörk. Afmörkun á Vatnajökli byggir á markalínum þeim sem samvinnunefnd
um svæðisskipulag miðhálendis Íslands hefur notað við vinnu sína.
Að norðan afmarkast svæðið af hafi.
Fjármálaráðherra var veittur frestur til 1. ágúst 2004 til að lýsa kröfum um
þjóðlendur á þessu svæði, væri um slíkar kröfur að ræða. Sýslumönnum og
fyrirsvarsmönnum viðkomandi sveitarfélaga, þ.e. Öxarfjarðarhrepps, Raufarhafnarhrepps, Svalbarðshrepps, Þórshafnarhrepps, Skeggjastaðahrepps, Vopnafjarðarhrepps,
Norður-Héraðs, Fellahrepps og Fljótsdalshrepps var tilkynnt um ákvörðun
óbyggðanefndar og gerð grein fyrir framhaldinu.
Kröfulýsingarfrestur fjármálaráðherra var fyrst framlengdur til 15. október
2004 og síðar til 12. nóvember sama árs og með því orðið við rökstuddri beiðni
ráðuneytisins.
2.3. Lýstar kröfur og kynning
Kröfulýsingar fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins um þjóðlendur á
Norðausturlandi bárust 11. nóvember 2004. Óbyggðanefnd birti tilkynningu um
málsmeðferð á framangreindu svæði og útdrátt úr kröfum ríkisins, ásamt uppdrætti, í
Lögbirtingablaðinu 28. desember 2004, Fréttablaðinu 7. janúar 2005 og
Morgunblaðinu 9. janúar, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998. Skorað var á þá sem
teldu til eignarréttinda á því landsvæði sem félli innan kröfusvæðis ríkisins að lýsa
kröfum sínum fyrir óbyggðanefnd í síðasta lagi 31. mars 2005. Þá kom fram að
yfirlýsingu um kröfugerð og málsmeðferð yrði þinglýst á þær fasteignir á svæðinu
sem skráðar væru í þinglýsingabók og málið varðaði, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr.
58/1998.
Kröfur fjármálaráðherra voru gerðar aðgengilegar almenningi á skrifstofum
sýslumanna á Seyðisfirði og á Húsavík, auk sveitarfélaga á kröfusvæðum og
heimasíðu óbyggðanefndar. Þá var málið kynnt í fjölmiðlum.
Frestur annarra til að lýsa kröfum á kröfusvæði ríkisins var framlengdur
lítillega í þeim tilvikum að leitað var eftir slíku með rökstuddum hætti og bárust
síðustu kröfulýsingar í maí 2005.
Gefið var út yfirlit yfir allar lýstar kröfur og þær færðar inn á uppdrátt.
Lögboðin kynning fór fram með því að yfirlit og uppdráttur lágu frammi á skrifstofum
sýslumanna á Seyðisfirði og á Húsavík, frá 25. maí til og með 30. júní 2005, sbr. 12.
gr. laga nr. 58/1998. Athugasemdafrestur var til 11. júlí 2005. Framangreind
kynningargögn voru jafnframt aðgengileg á skrifstofum viðkomandi sveitarfélaga,
skrifstofu óbyggðanefndar og heimasíðu óbyggðanefndar. Vakin var athygli á
kynningunni í fjölmiðlum. Engar athugasemdir bárust fyrir lok athugasemdafrests.
Fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins lagði fram kröfulýsingar um
þjóðlendur á svæðinu í sex hlutum og níu kröfulýsingar vegna jarðeigna ríkisins. Á
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móti barst 101 kröfulýsing ýmissa aðila, sem sumar sköruðust eða náðu til fleiri en
eins landsvæðis.
2.4. Mál
nr.
4/2005,
Skeggjastaðahreppur

Svalbarðshreppur,

Þórshafnarhreppur

og

Í júlí 2005 var lögmönnum aðila tilkynnt að óbyggðanefnd hefði ákveðið að skipta
þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins niður í fimm mál, þ.e. mál nr. 1/2005, Fljótsdal
og Jökuldal austan Jökulsár á Jökuldal; mál nr. 2/2005, Jökuldal norðan og vestan
Jökulsár á Jökuldal ásamt Jökulsárhlíð; mál nr. 3/2005, Vopnafjarðarhrepp; mál nr.
4/2005, Svalbarðshrepp, Þórshafnarhrepp og Skeggjastaðahrepp; og mál nr. 5/2005,
Öxarfjarðarhrepp.
Mál nr. 4/2005 var fyrst tekið fyrir á fundi óbyggðanefndar og forsvarsmanna
málsaðila 17. ágúst 2005. Gerð var grein fyrir því að óbyggðanefnd skipuðu í málinu
þeir Karl Axelsson formaður, Allan Vagn Magnússon og Benedikt Bogason. Gefið
var færi á athugasemdum en engar slíkar komu fram. Lögð voru fram skjöl málsins
ásamt skjalaskrá og upplýst um ýmis atriði varðandi gagnaöflun. Skorað var á
lögmenn að fara yfir umrædd atriði af sinni hálfu og gera hið fyrsta athugasemdir ef
þeir teldu ástæðu til. Þá var athygli vakin á þinglýsingu athugasemdar um
yfirstandandi þjóðlendumál á jarðir á ágreiningssvæði, skv. 2. mgr. 10. gr. laga nr.
58/1998, og óskað eftir að lögmenn gerðu umbjóðendum sínum grein fyrir þessu.
Einnig var óskað eftir því að lögmenn skiluðu umboðum hið fyrsta og gerð grein fyrir
mikilvægi þess að lögmenn og óbyggðanefnd ynnu saman að því að þeir sem
hagsmuna ættu að gæta gerðust aðilar að málinu. Enn fremur var sérstaklega vakin
athygli á ákvæði 17. gr. þjóðlendulaga um samnýtingu á sérfræðiaðstoð o.fl. Þá var
því beint til lögmanna að kanna hvort ljúka mætti málinu að einhverju eða öllu leyti
með sátt, sbr. 15. gr. þjóðlendulaga. Jafnframt kom fram að í lok september væri
fyrirhugað að skoða vettvang en þess ber að geta að sú ferð var síðar felld niður vegna
óhagstæðs veðurs.
Við aðra fyrirtöku málsins, 20. desember 2005, var lögð fram greinargerð af
hálfu íslenska ríkisins og fleiri gögn. Við sama tækifæri var öðrum málsaðilum veittur
frestur til 1. mars 2006 til skila á greinargerðum.
Við þriðju fyrirtöku málsins, 9. mars 2006, voru síðan lagðar fram
greinargerðir og fleiri gögn og leitast við að upplýsa málið eftir föngum.
Aðalmeðferð fór fram dagana 5., 6. og 7. júlí 2006 og skiptist í vettvangsferð,
skýrslutökur og munnlegan málflutning. Fram kom að lögmenn hefðu ekki talið
sáttagrundvöll í málinu, sbr. 1. mgr. 15. gr. þjóðlendulaga, nr. 58/1998. Að lokinni
aðalmeðferð var málið tekið til úrskurðar. Fundað var í félagsheimilinu Hnitbjörgum á
Raufarhöfn. Um vettvangsferðir og skýrslutökur er fjallað nánar í köflum 4.3.–4.4. og
vísast þangað.
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Hinn 17. ágúst 2006 var málið endurupptekið og lögð fram ný gögn. Þau
höfðu áður verið kynnt lögmönnum og tækifæri gefið til athugasemda. Engar
athugasemdir komu fram. Var málið síðan tekið til úrskurðar að nýju.
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3.

KRÖFUGERÐ 3

3.1. Kröfur íslenska ríkisins
Af hálfu fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins eru gerðar þær endanlegu
aðalkröfur að eftirfarandi lína verði úrskurðuð þjóðlendumörk í Skeggjastaðahreppi,
Svalbarðshreppi og Þórshafnarhreppi: ,,Fyrsti punktur (1) í kröfulínu hér er sami og
fyrsti kröfupunktur í Vopnafirði eða þar sem Hámundarstaðamerki koma í
Hágangnaurð á sveitarfélagamörkum, þaðan er dregin lína austur eftir
sveitarfélagamörkum allt í Skálafjall (2), þaðan yfir Staðarvatn og Staðarheiði í
Urðartjörn (3), þaðan í þann stað í Miðfjarðará, þar sem Litlilækur rennur í ána við
Kverkártungu (4). (Punktar 1 til 4 eiga að afmarka almenning á Langadalsströnd frá
eignarlöndum). Frá þessum punkti er haldið upp Miðfjarðará þar til komið er 15 km
veg frá nyrsta odda Kverkártungu og verður það punktur (5). Frá þessum punkti er
haldið yfir Kverkártungu og á þann stað í Kverká (6), þar sem 15 km eru norður til
endimarka Kverkártungunnar. Frá þessum punkti er haldið niður eftir Litlu-Kverká og
allt þar til sveitarfélagamörk koma að ánni (7).
Fyrsti punktur í kröfulýsingu á Þistilfjarðarsvæðinu er þar sem
hreppamarkalína kemur að Litlu Kverká við Kverkártungu (1). Frá honum er dregin
lína í punkt (2), þar sem Hávarðsdalsá rennur í Hafralónsá. Frá punkti 2 er farið í
punkt (3), þar sem Grasmannalækur rennur úr Bræðravötnum. Þaðan er læknum fylgt
að Hölkná (4) og eftir henni liggur línan að innri landamörkum Hafursstaða (5) og
þeim fylgt í Balafellsbrún (6) og þaðan í Tröllkonuhlaup í Sandá (7). Þaðan er Sandá
fylgt í norðurátt þar til kemur að innri landamörkum Fjallalækjarsels/Flögu við
Skjónulæk (8), síðan upp lækinn að þúfu á móts við Tvísteina og í þá (9). Þaðan
liggur línan að landmörkum Kúðár og með fram þeim í suðurátt í punkt (9A) sem er
hornpunktur milli Svalbarðskirkjuland, Kúðár og Bægisstaða. Þaðan liggur línan með
fram landamörkum Svalbarðskirkjulands og Kúðár í punkt (10) sem er hornpunktur
milli Svalbarðskirkjulands, Garðsheiðar og Kúðár. Síðan er fylgt innri mörkum
jarðarinnar Kúðár í norður þar til línan sker Flautafellsmerkin (11). Þaðan er
Flautafellsmerkjum fylgt allt þar til þau koma að Heiðarmúlamerkjum (12) og svo
þaðan að merkjum við jörðina Garð (13). Frá punkti 13 er fylgt landamörkum
Heiðarmúla allt þar til þau lenda í Ormarsá og verður það punktur (14)“.
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Sjá einnig fylgiskjöl nr. I (kort) og II (aðilaskrá). Upphaflega var kröfum einnig lýst vegna jarðanna
Óttarstaða, Kúðár, Flautafells, Flögu, Fjallalækjarsels og Hafursstaða. Breytingar á kröfulínu ríkisins
við meðferð málsins hafa hins vegar leitt til þess að þær falla nú utan þjóðlendukröfusvæðis. Koma þær
því ekki til sérstakrar umfjöllunar í úrskurði þessum nema að því er varðar ákvörðun málskostnaðar.
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3.2. Kröfur Barða Friðrikssonar vegna Heiðarmúla
Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstur eigandi Heiðarmúla eigi beinan
eignarrétt að öllu landi jarðarinnar og að viðurkennt verði að heildarlandamerki
jarðarinnar séu þessi samkvæmt þinglýstu landamerkjabréfi: ,,Að austan ræður gildrag
vestanvert við fjallgarðinn framanvert við Einarsskarð og fylgir landið
Einarsskarðskvísl, sem liggur vestan við fjallgarðinn þar til hún kemur í Ormarsá og
ræður þannig umgetin kvísl landamerkjum að austan og norðanverðu, en upp frá því
Ormarsáin, að vestanverðu fram að Axarfjarðarþjóðvegi, en þar eftir fylgir
landamerkjastefnan farveg þeim, er liggur úr gili á milli Mýrarsels og Djúpárbotna, og
ræður þá bein stefna frá áminnstu gili að sunnan þvert yfir hæðir og urðir, austur að
fyrrnefndu Einarsskarðsgili.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt í þjóðlendu innan merkja jarðarinnar, að öllum venjubundnum
afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.3. Kröfur Soffíu Björgvinsdóttur og Jónasar P. Bóassonar vegna Garðs
(Þverfellslands)
Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstir eigendur Garðs eigi beinan eignarrétt
að öllu landi jarðarinnar og að viðurkennt verði að heildarlandamerki jarðarinnar séu
þessi, sbr. landamerkjabréf: ,,Að norðan ræður Tungná frá ósi að upptökum við
Einarsskarð, að vestan ræður austari fjallgarðsbrún frá Einarsskarði að svokölluðum
Þvermel, að sunnan ræður bein stefna úr Þvermel í Stóraskriðugil og úr
Stóraskriðugili beina stefnu yfir Flautafellsfjall að upptökum Merkilækjar, eftir það
ræður merkilækur frá upptökum sínum að ósi. Að austan ræður Svalbarðsá frá
Merkilækjarósi að Tunguárósi, sem fyrr er nefndur. Þar að auki á Garður svokallað
Þverfellsland liggjandi í afréttarlöndum inn til heiða. Austan að því liggur Svalbarðsá
frá Þverfellsárósi að Djúpárósi, að sunnan og vestan ræður Djúpá frá ósi til upptaka
sinna í Djúpárbotnum. Að norðan ræður bein stefna frá upptökum Djúpár yfir
Súlnafellsfjallgarð að upptökum Arndísarlæks, þá ræður lækurinn frá upptökum til óss
síns, þar sem hann fellur í Þverfellsá, eftir það ræður Þverfellsá frá nefndum lækjarósi,
að ósi sínum, þar sem hún fellur í Svalbarðsá, sem áður er nefndur.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt í þjóðlendu innan merkja jarðarinnar, að öllum venjubundnum
afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
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3.4. Kröfur Sigtryggs Þorlákssonar vegna Svalbarðskirkjulands
Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstir eigendur Svalbarðs eigi beinan
eignarrétt að öllu landi jarðarinnar og að viðurkennt verði að landamerki svokallaðs
Svalbarðskirkjulands séu þessi samkvæmt þinglýstu landamerkjabréfi: ,,Að vestan
ræður Svalbarðsá frá ósi upp þangað sem Djúpa fellur í hana, síðan Djúpá að ytri
Langásenda og svo Langás, síðan skilur heiðarlönd Svalbarðskirkju og
Hafrafellstungu bein lína úr fremri Langásenda suður í upptök kvíslar þeirrar, er fellur
austur úr stóra Búrfellsvatni (Hólmavatni), þaðan réttsýnis yfir vatnið austan í melhól
þann, sem er norðaustan við Búrfell, þaðan réttsýnis í Dettifossá og ræður sú á síðan
landamerkjum austur til Sandár, sem allt til sjávar myndar austurtakmörk
kirkjulandsins.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt í þjóðlendu innan merkja jarðarinnar, að öllum venjubundnum
afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.5. Kröfur Gunnars K. Þorleifssonar og Þorleifs Gunnarssonar, eigenda
Fjallalækjarsels, vegna Bægisstaða
Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstir eigendur Fjallalækjarsels eigi beinan
eignarrétt að öllu landi Bægisstaða og að viðurkennt verði að heildarlandamerki
jarðarinnar séu þessi: „Frá fremra Hlíðarhorni þvert í Sandá, með henni að Skjónulæk,
ræður svo lækurinn að torfvörðu móts við tvísteina, frá vörðunni í Tvísteina. Frá
Tvísteinum ræður bein lína að neðanverðri Lambafjallsgróf þar sem hún fellur í Kúðá.
Þaðan ræður nefnd gróf að upptökum hennar, síðan þvert yfir Núpa í Hlíðarhorn.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um einkaafnotarétt í
þjóðlendu innan merkja jarðarinnar, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og
nýju, komi til þess að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.6. Kröfur Svalbarðshrepps vegna Vatnsenda
Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstur eigandi Vatnsenda á Álandstungu
eigi beinan eignarrétt að öllu landi innan þinglýstra merkja, sbr. landamerkjabréf: „Að
norðan ræður tröllkonuhlaup við Sandá og þaðan bein lína í austur Balafellsbrún, þá
ræður brúnin í Vatnsendaskarð, þaðan ræður lækur sá er úr skarðinu kemur í Hölkná.
Að austan ræður Hölkná frá Skarðslæk inn að Krubbalæk og ræður hann til upptaka
sinna, sem eru utanundir Álftadyngjufjallgarðshaus, þaðan ræður sama stefna í suður
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þar til tekin verður bein lína vetur í Sandá um Þorsteinsnef. Að vestan ræður Sandá frá
Þorsteinsnefi til Tröllkonuhlaups.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt í þjóðlendu innan merkja Vatnsenda, að öllum venjubundnum
afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.7. Kröfur Skúla Ragnarssonar og Bjarnveigar Skaftfeld, eigenda YtraÁlands, vegna Álandstungu
Þess er krafist að svokölluð Álandstunga „milli Hölknár og Sandár að Þorsteinsnefi“,
fyrir innan Hafursstaði, verði viðurkennt eignarland er enn tilheyri jörðinni YtraÁlandi að því marki sem því hefur ekki verið ráðstafað frá jörðinni og þinglýstur
eigandi Ytra-Álands eigi beinan eignarrétt að öllu landi Álandstungu sem ekki
tilheyrir öðrum samkvæmt þinglýstum heimildum.
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt í þjóðlendu innan merkja jarðarinnar, að öllum venjubundnum
afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.8. Kröfur Ólafs B. Vigfússonar og Vigfúsar Guðbjörnssonar, eigenda SyðraÁlands, vegna Hvapps
Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur Ólafs B. Vigfússonar og
Vigfúsar Guðbjörnssonar að öllu landi Hvapps og að viðurkennt verði að landamerki
Hvapps séu þessi samkvæmt þinglýstu landamerkjabréfi: ,,Að austan ræður bein lína í
vestur úr Hölkná miðjavegu milli Hafurstaða og Hvapps, í Balafellsbrún, svo ræður
fjallsbrúnin suður í Vatnsendaskarð, svo ræður lækur sá er úr skarðinu rennur í
Hölkná.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt í þjóðlendu innan merkja Hvapps, að öllum venjubundnum afnotum,
að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.9. Kröfur Stefáns Eggertssonar og Gunnars Þóroddssonar vegna Laxárdals
Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda Laxárdals
að öllu landi jarðarinnar og að viðurkennt verði að heildarlandamerki jarðarinnar séu
þessi samkvæmt þinglýstu landamerkjabréfi: ,,Að vestan ræður Hölkná frá sjó, að
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fremri Skarðslæk, svo ræður lækurinn til upptaka sinna, sem eru norðan undir
Lambafjallgarði, þá ræður Lambafjallgarðsbrún til foss í Hölkná, eftir það ræður
nefnd á suður á móts við vesturhorn á Heljardalsfjöllum; að sunnan ræður bein stefna
úr Hölkná austur í norðvesturhorn Heljardalsfjalla; þá ráða Heljardalsfjöll þar til tekin
verður úr þeim bein stefna milli Bræðravatna í Skessuhamar. Að austan ræður nefnd
stefna úr Heljardalsfjöllum í Skessuhamar, þá ræður bein stefna úr Skessuhamri í
upptök Laxár, síðan ræður Laxá allt til vörðu austan megin skammt fyrir ofan ós og
þaðan bein lína eftir vörðum í Klöpp í flæðarmáli, hvar Laxá rann áður í sjó.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt í þjóðlendu innan merkja jarðarinnar, að öllum venjubundnum
afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.10. Kröfur Sigurðar J. Sverrissonar og fleiri vegna Hvamms I–IV
Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda Hvamms
að öllu landi jarðarinnar og að viðurkennt verði að heildarlandamerki jarðarinnar séu
þessi samkvæmt þinglýstu landamerkjabréfi: ,,Að austan ræður Hafralónsá í Þistilfirði
frá Merkidalskílsósi að Heljardalsárósi, þá ræður Heljardalsá að upptökum sínum,
sem eru innst í Heljardal, að sunnan ræður Heljardalsbotn og hæstu brúnir
Heljardalsfjalla, að norðan þar til kemur vestur á þau mið eða svo langt að bein stefna
verður tekin af fjöllunum milli Bræðravatna í Skessuhamar, sem ræður landamerkjum
að vestan. Frá Merkidalskílsósi, sem fyrr er nefndur, ræður að norðan Merkidalur til
nyrðri botnsins, fyrir miðjum botninum er varða og úr henni ræður bein stefna yfir
einstakt holt í mýrunum í vörðu á Nónás og þaðan sama stefna í Garðá, þá ræður
Garðá að upptökum sínum og svo bein stefna í Skessuhamar. Í þessu landi liggur
hjáleiga Gunnarsstaða Hávarðsstaðir.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt í þjóðlendu innan merkja jarðarinnar, að öllum venjubundnum
afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.11. Kröfur Brynhildar Halldórsdóttur vegna Syðra-Lóns (Grímólfsártungu)
Þess er krafist að viðurkennt verði að þinglýstir eigendur Syðra-Lóns eigi beinan
eignarrétt að öllu landi jarðarinnar, þar með talið svokallaðri Grímólfsártungu. Merki
Grímólfsártungu, heiðarlands Syðra-Lóns, eru skv. landamerkjabréfi Syðra-Lóns:
,,Allt land milli Hafralónsár og Grímólfsár frá upptökum þeirra þar til þær falla
saman.“
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Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt í þjóðlendu innan ofangreindra merkja, að öllum venjubundnum
afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.12. Kröfur Marinós Jóhannssonar og Ævars R. Marinóssonar vegna
Þorsteinsstaða
Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda að öllu
landi jarðarinnar, og að viðurkennt verði að landið sé innan merkja jarðarinnar
Tungusels.
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt í þjóðlendu innan merkja jarðarinnar Þorsteinsstaða, að öllum
venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins
teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.13. Kröfur Marinós Jóhannssonar og Ævars R. Marinóssonar vegna
Tungusels
Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda Tungusels
að öllu landi jarðarinnar og að viðurkennt verði að heildarlandamerki jarðarinnar séu
þessi samkvæmt þinglýstu landamerkjabréfi: ,,Að austan ræður Kverká frá því hún
fellur í Hafralónsá, allt inn að klöpp (merkiklöpp) þeirri, er stendur austan við ána
skammt fyrir utan Kverkáreyrar, þaðan bein stefna í Stóruvörðu, er stendur á
melhrygg í Grasdal, þaðan sama stefna í vörðu á Hólmavatnshæðum, þaðan sama
stefna í Miðdal í Arnarfjöllum, þaðan bein stefna neðst á Bárðarmel. Að sunnan ræður
bein stefna innst af Bárðarmel vestur í Hafralónsá. Að norðan ræður Hafralónsá inn að
Tunguá, að vestan Tunguá inn að kílmótum, þá austara Tunguárdrag inn að
Arnarfjallahyrnu og þaðan bein stefna í Hafralón.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt í þjóðlendu innan merkja jarðarinnar, að öllum venjubundnum
afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
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3.14. Kröfur Gunnlaugs Ólafssonar og Þórshafnarhrepps vegna Hallgilsstaða I
og II
Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda
Hallgilsstaða að öllu landi jarðarinnar og að viðurkennt verði að heildarlandamerki
jarðarinnar séu þessi samkvæmt landamerkjabréfi: ,,Að vestan ræður Kverká frá því
hún fellur í Hafralónsá inn að Klöpp þeirri (Merkiklöpp) er stendur austan við ána
skammt fyrir utan Kverkáreyrar, þaðan bein stefna í Stóruvörðu, er stendur á
melhrygg í Grasdal, þaðan sama stefna í vörðu á Hólmavatnshæðum, og þaðan enn
sama stefna í Miðdal í Arnarfjöllum; þaðan ræður bein stefna innst í Barðmel. Að
sunnan ræður bein stefna innst af Barðmel í Heiðarhól og Heiðarvatn. Að austan
ræður Kverkárdrag frá Heiðarvatni út að krók þeim sem dragið myndar skammt utan
við Þverurð; þaðan bein stefna norðaustur í litlu Kverká sem þá ræður út á móts við
Langavatnsenda hinn nyrðri; þaðan ræður melhryggur sá er liggur suður af fremri
Þröskuld út á hæð þá, er svo heitir; þaðan bein stefna norðaustur í Leirvatn; þaðan
ræður Finnafjarðará að Stórhól, er stendur vestan við ána; þaðan bein stefna yfir
Þverfell á Tjaldhæð. Að norðaustan ræður bein stefna af Tjaldhæð syðst á Fiskárvötn,
þá Fiskárvötn og Fiská þar til hún fellur í Kíl þann er liggur út í Hafralónsá. Að
norðan og vestan ræður Hafralónsá allt inn að Kverká, þó svo, að þrír smáhólmar (ytri
og innri Búðarhólar og Stórihólmi) austan og innan við Búðarhöfða, tilheyra Hvammi
í Svalbarðshreppi, en svonefndir Kumbshólmar, innar með ánni að vestan, tilheyra
Hallgilsstöðum.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt í þjóðlendu innan merkja jarðarinnar, að öllum venjubundnum
afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.15. Kröfur Guðlaugar Ólafsdóttur og fleiri vegna Kverkártungu
Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda
Kverkártungu á öllu landi Kverkártungu innan þeirra merkja sem lýst er í
landamerkjabréfi, þ.e. allt land innan eftirtalinna merkja: „Úr vörðu við
Kistufellslækjarós í Miðfjarðará (punktur 1) beint í Heiðarvatn (punktur 2) þaðan
þvert í drög Litlu-Kverkár (punktur 3) og eftir ánni norður í ármót Litlu-Kverkár og
Miðfjarðarár (punktur 4). Að austan ræður Miðfjarðará.“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ.á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.16. Kröfur Rósar Bender og fleiri vegna Miðfjarðar I–II
Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda Miðfjarðar
á öllu landi Miðfjarðar innan þeirra merkja sem lýst er í landamerkjabréfi, þ.e. allt
land innan eftirtalinna merkja: „Úr Kistufellslækjarós í Miðfjarðará (punktur 1) eftir
læknum í vörðu á hól við lækinn (punktur 2) úr vörðunni beint í Hölknárdrög (punktur
3) og þaðan ræður Hölkná til sjávar (punktur 4). Að vestan ræður Miðfjarðará til
sjávar (punktur 5).“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ.á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.17. Kröfur Sigríðar Sigurðardóttur vegna Melavalla
Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur á landi jarðarinnar innan
þeirra merkja sem lýst er í landamerkjabréfi, þ.e. allt land Miðfjarðartorfunnar innan
eftirtalinna merkja: „Úr Kistufellslækjarós í Miðfjarðará (punktur 1) eftir læknum í
vörðu á hól við lækinn (punktur 2) úr vörðunni beint í Hölknárdrög (punktur 3) og
þaðan ræður Hölkná til sjávar (punktur 4) Að vestan ræður Miðfjarðará til sjávar
(punktur 5).“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ.á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.18. Kröfur Vesturfara ehf. vegna Veðramóta I
Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda Veðramóta
I á landi jarðarinnar innan þeirra merkja sem lýst er í landamerkjabréfi, þ.e. allt land
Gunnarsstaðatorfunnar innan eftirtalinna merkja: „Að vestan ræður Hölkná frá sjó
(punktur 3) í Hölknárdrög (punktur 2) og þaðan beina stefnu í hornpunkt á móti
Hvammsgerði (punktur 1) þaðan eftir landamerkjum Hvammsgerðis í hornpunkt á
móti Hámundarstöðum (punktur 4) og þaðan beina stefnu í Sellækjardrög og þaðan
ræður Sellækur.“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
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afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ.á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.19. Kröfur Dýrleifar Ásgeirsdóttur vegna Veðramóta II
Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýsts eiganda Veðramóta
II að jörðinni Gunnarsstöðum í Skeggjastaðahreppi með eftirfarandi landamerkjum:
„Að austan eru merkin úr vörðu, sem stendur á sjávarbakkanum rétt austan við Árvík
(1), þaðan beina stefnu um svonefnda Valgerðartóft, sem er á Hávaðanum austan við
Hölkná, og Stórusteina á Jarðbakkanum, í Sellæk neðanvert við Litla-kíl (2), úr því
ræður Sellækur inn á móts við Bláfjall (3), þá tekur við Sellækjardrag (4) og
Hágangsröð eystri (5), þaðan eftir hreppamörkum Skeggjastaðahrepps og
Vopnafjarðarhrepps um eystra Hágangshorn í Hölknárdrög (6). Að vestan skiptir
Hölkná (7) frá fjalli til fjöru.“
Verði komist að þeirri niðurstöðu að ofannefnt svæði sé þjóðlenda að
einhverju leyti er þess krafist til vara að viðurkenndur verði fullur og óskoraður
afnotaréttur að landi innan áðurlýstra merkja. Undir þann afnotarétt falla m.a. öll
venjubundin afnot að fornu og nýju, þ.m.t. veiðiréttur í ám og vötnum, nytjar af fuglaog dýraveiði, upprekstrar-, beitar- og námuréttur, vatns- og varmaréttur, sem og öll
önnur venjuhelguð gæði og afnot af landinu.
Þá er þess krafist að allur kostnaður vegna hagsmunagæslu fyrir óbyggðanefnd
greiðist úr ríkissjóði.
3.20. Kröfur Jóns Sigurðssonar vegna Hölknár
Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýsts eiganda Hölknár að
jörðinni Gunnarsstöðum í Skeggjastaðahreppi með eftirfarandi landamerkjum: „Að
austan eru merkin úr vörðu, sem stendur á sjávarbakkanum rétt austan við Árvík (1),
þaðan beina stefnu um svonefnda Valgerðartóft, sem er á Hávaðanum austan við
Hölkná, og Stórusteina á Jarðbakkanum, í Sellæk neðanvert við Litla-kíl (2), úr því
ræður Sellækur inn á móts við Bláfjall (3), þá tekur við Sellækjardrag (4) og
Hágangsröð eystri (5), þaðan eftir hreppamörkum Skeggjastaðahrepps og
Vopnafjarðarhrepps um eystra Hágangshorn í Hölknárdrög (6). Að vestan skiptir
Hölkná (7) frá fjalli til fjöru.“
Verði komist að þeirri niðurstöðu að ofannefnt svæði sé þjóðlenda að
einhverju leyti er þess krafist til vara að úrskurðaður verði fullur og óskoraður
afnotaréttar að landi innan áðurlýstra merkja. Undir þann afnotarétt falla m.a. öll
venjubundin afnot að fornu og nýju, þ.m.t. veiðiréttur í ám og vötnum, nytjar af fuglaog dýraveiði, upprekstrar-, beitar- og námuréttur, vatns- og varmaréttur, sem og öll
önnur venjuhelguð gæði og afnot af landinu.
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Þá krefst eigandi þess að allur kostnaður hans vegna hagsmunagæslu fyrir
óbyggðanefnd greiðist úr ríkissjóði.
3.21. Kröfur Vesturfara ehf. vegna Gunnarsstaða
Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda
Gunnarsstaða á landi jarðarinnar innan þeirra merkja sem lýst er í landamerkjabréfi,
þ.e. allt land innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: „Að vestan ræður Hölkná frá sjó (punktur 3) í Hölknárdrög (punktur 2) og
þaðan beina stefnu í hornpunkt á móti Hvammsgerði (punktur 1) þaðan eftir
landamerkjum Hvammsgerðis í hornpunkt á móti Hámundarstöðum (punktur 4) og
þaðan beina stefnu í Sellækjardrög og þaðan ræður Sellækur.“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ.á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.22. Kröfur Hjalta Steinþórssonar og fleiri vegna Djúpalækjar
Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda
Djúpalækjar á landi jarðarinnar innan þeirra merkja sem lýst er í landamerkjabréfum,
þ.e. allt land innan eftirtalinna merkja: „Að vestan ræður Hölkná frá sjó (punktur 1) í
Sellækjarós (punktur 2) og þaðan ræður Sellækur að upptökum sínum (punktur 3)
þaðan beina stefnu í upptök Djúpalækjar (punktur 4) sem ræður merkjum til sjávar.“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ.á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum og ám.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.23. Kröfur Auðuns Haraldssonar og fleiri vegna Þorvaldsstaða
Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda
Þorvaldsstaða á landi Þorvaldsstaða innan þeirra merkja sem lýst er í
landamerkjabréfum, þ.e. allt land innan eftirtalinna merkja: „Að vestan ræður
Djúpilækur frá sjó (punktur 1) að upptökum sínum (punktur 2) þaðan beina stefnu í
upptök Sellækjar (punktur 3) og þaðan á móti Gunnarsstöðum á punkt á
hreppamörkum (punktur 4) þaðan eftir hreppamörkum að Skeggjastaðalandi (punktur
5) þaðan bein stefna í upptök Staðarár (punktur 6) Staðará ræður að Háuhæð (punktur

747
747
7) þaðan í vörðu á Fossahnúk (punktur 8) þaðan í vörðu í Merkjaflóa (punktur 9) og
þaðan ræður Merkjalækur til sjávar (punktur 10).“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ.á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum og ám.
Þá er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.24. Kröfur Prestssetrasjóðs f.h. íslensku þjóðkirkjunnar vegna Skeggjastaða
Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda
Skeggjastaða að öllu landi jarðarinnar og að viðurkennt verði að heildarlandamerki
jarðarinnar séu þessi samkvæmt landamerkjabréfi Skeggjastaða með hjáleigunum
Dalhúsum og Gæsagili: „Úr Merkilæk, þar sem hann fellur til sjávar og upp eftir
honum, þar til hann myndast úr tveimur drögum, þaðan í vörðu er stendur á Melhól í
svonefndum Merkiflóa, þaðan réttsýnis í aðra vörðu á svonefndum Fossahnjúk og í
sömu stefnu austan við Þorvaldsstaðavatn í Staðará og upp með henni, svo langt fram,
sem sambýður hálfu Kverkárdalsvatni, þaðan í læk þann er rennur í Gæsagilsá norðan
við vestasta Skálafjall og eftir þeim læk í Gæsagilsá, ræður sú á og síðan Bakkaá
landamerkjum allt út að horninu utan við Háabakkavaðið, þó svo að hólmar þeir allir,
er Bakkaá myndar fylgir löndum jarðanna eftir því, sem megin árinnar deilir löndum á
hverjum tíma, sem er úr nefndu horni beint í Merkistein á Merkitanga, þaðan í stærsta
markstein í Bakkaá beint til sjávar.“ Milli heimajarðarinnar og hjáleigunnar Dalhúsa
er merkilínan: ,,Úr horninu utan við Dalhúsaeyrar og í Hyrnu. Þaðan beina línu í
Miðmundarfell og í Miðmundarlækjamót upp með vestari læknum og í Dalhúsaá ofan
við Efrieyrar.“ Milli heimajarðarinnar og hjáleigunnar Gæsagils eru merkin: ,,Úr
Dalhúsaá milli Efri- og Neðrieyra yfir Sauðhöfða um Staðarvatn og í Gæsagilsá og
milli hjáleiganna er merkilínan úr Dalhúsá rétt ofan við Miðmundalækjarós í stóran
stein í norðasta ás, þaðan í vörðu á Miðás og beina línu áfram í Gæsagilsá.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.25. Kröfur Skeggjastaðahrepps og fleiri vegna Nýjabæjar
Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda Nýjabæjar
á landi jarðarinnar innan þeirra merkja sem lýst er í landamerkjabréfum, þ.e. allt land
innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti:
„Úr stórum steini á Reiðhrygg (punktur 1) í annan stóran stein norðan í Heiðarþúfu-
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hálsi (punktur 2) þaðan í stóra klöpp við Hölkná (punktur 3) þaðan eftir ánni að EfraHölknárlóni (punktur 4) þaðan í syðri enda Bakkanúps (punktur 5) þaðan í tangann á
Miðheiðarvatni (punktur 6) þaðan beint í Skálafjöll og af vestasta Skálafjalli (punktur
7) í læk sem rennur fyrir norðan hann (punktur 8) eftir læknum í Gæsagilsá (punktur
9) og eftir ánni þangað til kemur á móts við punkt 1 og úr ánni í punkt 1.“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt að
landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ.á m. upprekstrar-, beitar- og
námuréttur ásamt veiði í vötnum og ám.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.26. Kröfur Svalbarðshrepps vegna afréttar
Þess er krafist að viðurkennt verði að það land innan sveitarmarka Svalbarðshrepps,
sem tilheyrir engri jörð samkvæmt þinglýstum landamerkjum, verði viðurkennt
afréttarland Svalbarðshrepps.
Af hálfu Svalbarðshrepps er litið svo á að í kröfugerðinni felist krafa um
fullkominn afnotarétt hans í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og
nýju, fari svo að umrætt landsvæði teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
3.27. Kröfur Þórshafnarhrepps vegna afréttar
Þess er krafist að viðurkennt verði að það land innan sveitarmarka Þórshafnarhrepps
sem tilheyrir engri jörð samkvæmt þinglýstum landamerkjum verði viðurkennt
afréttarland Þórshafnarhrepps.
Af hálfu Þórshafnarhrepps er litið svo á að í kröfugerðinni felist krafa um
fullkominn afnotarétt hans í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og
nýju, fari svo að umrætt landsvæði teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar að skaðlausu samkvæmt framlögðum
málskostnaðarreikningi.
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4.

GÖGN OG GAGNAÖFLUN

4.1. Inngangur
Í málinu hafa verið lögð fram skjöl nr. 1–4 ásamt undirskjölum,eða samtals 611 skjöl,
auk 31 hliðsjónargagns Sjá nánar í fylgiskjali nr. III (skjalaskrá).
Gagna var ýmist aflað af málsaðilum eða óbyggðanefnd, á grundvelli
rannsóknarskyldu nefndarinnar. Gerð var leit að frumgögnum sem varpað gætu ljósi á
eignar- og afnotaréttindi á svæðinu, farið á vettvang og jafnframt teknar skýrslur af
málsaðilum. Verður nú gerð nánari grein fyrir hverju þessara atriða.
4.2. Rannsóknarskylda óbyggðanefndar
Óbyggðanefnd ber að eigin frumkvæði að afla heimilda og gagna um eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem til meðferðar er og framkvæma rannsóknir og
athuganir um staðreyndir og lagaatriði sem þýðingu hafa fyrir niðurstöðu í einstökum
málum, sbr. 5. mgr. 10. gr. þjóðll., nr. 58/1998. Markmiðið er að tryggja sem best að
rétt niðurstaða fáist um einstök álitaefni.
Á vegum óbyggðanefndar fór fram kerfisbundin leit að frumgögnum,
prentuðum sem óprentuðum, sem líkur voru taldar á að varpað gætu ljósi á eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem hér er til umfjöllunar. Verkið var unnið á
hlutlausan og fræðilegan hátt. Könnun einstakra skjalaflokka skiptist á milli
Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar og grundvallast á „Yfirliti yfir frumgögn
sem könnuð eru vegna rannsóknarskyldu óbyggðanefndar“. Yfirlit þetta hefur verið
kynnt lögmönnum málsaðila og engar athugasemdir komið fram. Við samningu þess
hefur óbyggðanefnd notið ráðgjafar Gunnars Friðriks Guðmundssonar sagnfræðings
og starfsmanna Þjóðskjalasafns Íslands, Bjarkar Ingimundardóttur og Jóns Torfasonar.
Fyrirsvarsmönnum aðila í máli þessu var gerð grein fyrir því að þeir hefðu
óskoraðan rétt til að fá upplýsingar um tilhögun gagnaöflunar á vegum
óbyggðanefndar og afrit allra gagna. Jafnframt átti óbyggðanefnd frumkvæði að því
að upplýsa lögmenn um þessi atriði. Þeir gátu einnig bent starfsmönnum Þjóðskjalasafns eða óbyggðanefndar á gögn sem ástæða væri til að kanna eða afla.
Rannsóknarskylda óbyggðanefndar dregur hins vegar ekki úr skyldu málsaðila til að
afla og leggja fram þær heimildir og gögn sem þeir byggja rétt sinn á, sbr. 4. mgr. 10.
gr. þjóðll. Lögmönnum og málsaðilum ber þannig að leggja sjálfstætt mat á gögn og
gagnaöflun.
Þau frumgögn sem í leitirnar komu og talið var að þýðingu hefðu voru lögð
fram jafnóðum við fyrirtökur í málinu. Um nánari framkvæmd gagnaöflunar vísast til
greinargerða Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar um þetta efni, skjala nr. 3 og
4. Um afraksturinn vísast til skjalaskrár, sjá fylgiskjal nr. III, þar sem skjöl
Þjóðskjalasafns og óbyggðanefndar (þ.e. undir yfirnúmerum 3 og 4) eru flokkuð eftir
efni og uppruna.
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4.3. Vettvangsferð
Haldið var af stað í vettvangsferð frá Hótel Norðurljósum á Raufarhöfn, í björtu veðri
og góðu skyggni, að morgni 5. júlí 2006. Mættir voru lögmenn málsaðila auk
óbyggðanefndar og starfsmanna nefndarinnar. Þá var með í för Hjörleifur
Guttormsson náttúrufræðingur.
Ekið var sem leið lá í átt að Viðarfjalli í Svalbarðshreppi. Við afleggjara við
Viðarvötn biðu Sigtryggur Þorláksson, Svalbarði, og Jónas Bóasson, Garði, og óku
þeir á eigin bifreið í samfloti við rútubifreið óbyggðanefndar upp á Viðarfjall. Þar var
útsýni mjög gott og vel sást yfir þjóðlendukröfusvæði ríkisins. Hjörleifur og
heimamenn lýstu landslagi og staðháttum. Austur yfir Þistilfjörð sást Langanesið og
Gunnólfsvíkurfjall syðst á Langanesi. Þá sást yfir Helkunduheiði í Kollumúla og
Hellisheiði eystri, aðeins glitti í Krossavíkurfjöll. Vel sást í Hágang Ytri- og Syðri- og
milli þeirra sá í Smjörfjöll. Sunnan við Háganga blasti við Kistufell og hægra megin
við það sást Mælifell og síðan Sandhnjúkar og Hrútafjöll. Þá sá í Stakfell og
Heljardalsfjöll. Nær sá í Hermundarfell, Flautafell og yfir bar í Svalbarðsnúpa. Fram
kom að Svalbarðsnúpar væru ranglega merktir inn á kortagrunn Landmælinga þar sem
þeir voru hafðir í eintölu. Vestan við Svalbarðsnúpa sá bæði í Litla-Kvígindisfjall og
Stóra-Kvígindisfjall og síðan Balafell. Þá sást í Búrfell í suðri og einnig bar í
Hvannstaðafjallgarð. Þá sá í Súlnafjallgarðinn og Súlnafellið. Síðan sá í fjallgarðinn
við Öxarfjarðarheiði með Einarsskarði og svo gnæfði Óttarshnjúkur yfir Viðarsvatni.
Eftir þetta var haldið til baka sem leið lá niður Viðarfjall. Jónas og Sigtryggur stigu
upp í rútubifreið við þjóðvegarafleggjara. Ekið var áfram eftir þjóðvegi uns beygt var
til hægri inn á gangnamannaslóð sem lá upp á Garðsheiðina. Staðnæmst var við mörk
Heiðarmúla og Garðs. Sigtryggur og Jónas sögðu frá og lýstu staðháttum. Þá var
haldið til baka sömu leið niður á þjóðveg. Jónas benti á þann stað sem Garðsel var
talið vera. Þegar komið var niður á þjóðveg kvaddi Jónas Bóasson en Sigtryggur
fylgdi hópnum áfram inn í Álandstunguheiði. Ekið var fram hjá bæjarstæðum Garðs
og yfir Svalbarðsá.
Við Syðra-Áland voru Ragnar Skúlason, Skúla Ragnarsson, Ytra-Álandi,
Sigurður Jensson, Hvammi, Stefán Eggertsson, Laxárdal, Gunnar Þorleifsson,
Fjallalækjarseli og Ólafur Birgir Sigfússon, Syðra-Álandi. Sigurður, Stefán, Ólafur og
Gunnar óku á eigin bifreið í samfloti við rútubifreið upp á Tunguselsheiði. Ekið var
fram hjá Stóra-Kvígindisfjalli, Svalbarðsnúpum og Balafelli. Stöðvað var við
Vælindisás og horft yfir Balafell sem var punktur í kröfulínu ríkisins. Ekið var fram
hjá bæjarstæði Hafursstaða. Stöðvað aftur við Kristjánskvísl og horft yfir svæðið.
Loks var áð við gangnamannakofa við Vatnsendavatn. Eftir hádegishlé var haldið til
baka sömu leið. Við Ytra-Áland voru heimamenn kvaddir. Þá var ekið sem leið lá
niður á þjóðveg og var ferðinni heitið upp á Gunnarsstaðaás í Svalbarðshreppi.
Bifreiðin var stöðvuð við Gunnarsstaðaás og hringsjá skoðuð 2 km frá þjóðvegi. Vel
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sást yfir land Laxárdals og Ytra-Álands. Þá var haldið af stað á ný og ekið austur í átt
að Tunguseli. Ekið var yfir Hafralónsá. Við Tungusel stigu inn í bifreiðina
Gunnlaugur Ólafsson, Hallgilsstöðum, Marinó Jóhannsson, Tunguseli og Sigurður
Jensson, Hvammi. Þá var ekið sem leið lá upp slóða inn í Tunguselsheiði. Þar var
staðnæmst, horft yfir og teknar myndir. Vel sást í Hágangaheiði og til Arnarfjalla.
Síðan var ekið til baka sama slóða. Við Tungusel voru heimamenn kvaddir.
Nú var ferðinni heitið að Gunnarsstöðum og Þorvaldsstöðum í
Skeggjastaðahreppi, keyrt var í gegnum Þórshöfn og áfram austur yfir heiði. Þá var
ekið inn að bæjarstæði Hölknár þar sem Grímur Sigurðsson hdl. og Jón Sigurðsson,
Hölkná, tóku á móti hópnum. Jón Sigurðsson lýsti landamerkjum á jörð sinni. Indriði
Þóroddsson, Miðfjarðarnesi, og Marinó Oddsson, Miðfirði, bættust við hópinn. Þá var
afráðið að aka upp á Tunguhæð áleiðis inn Kverkártungu. Eftir stutt stopp á bænum
Hölkná var ekið áfram í átt að Þorvaldsstöðum. Þar á bæ fór fram skýrslutaka.
Friðbjörn Garðarsson hdl. leiddi Auðun Haraldsson, einn eigenda Þorvaldsstaða, fyrir
óbyggðanefnd.
Var nú ferðinni heitið upp á Tunguhæð. Upp í bílinn stigu Marinó Oddsson,
Miðfirði, og Gunnlaugur Ólafsson, Hallgilsstöðum. Ekið var yfir Litlu-Kverká.
Hjörleifur lýsti hvar gömul sýslumörk lágu um mitt Langanes út að Font. Bifreiðin var
stöðvuð upp á Tunguhæð. Þar var horft yfir jarðir í Skeggjastaðahreppi og heimamenn
lýstu kennileitum. Þá var ekið til baka sömu leið niður að þjóðvegi.
Var nú ferðinni heitið upp á Gunnólfsvíkurfjall eftir vegi sem lagður var vegna
Radarstöðvar sem þar er starfrækt. Á leið upp á fjallið lýsti Hjörleifur staðháttum og
landslagi. Uppi á Gunnólfsvíkurfjalli var útsýni mjög gott í allar áttir og vel sást yfir
kröfusvæði á norðausturlandi. Að austan sá í Hellisheiði eystri, Kollumúla, Dyrfjöll,
Botndalsfjall og Ósfjöll. Það sá auk þess í Hafnarbjarg sem er austan Borgarfjarðar
eystra. Nær sá í Hlíðarfjöllin, Smjörfjöll, Smjörvatnsheiði, Hágangana, Kistufell,
Þjóðfell og Hrútafjöll. Þá sá í Möðrudalsfjallgarð, Heljardalsfjöll, Hvannstaðafjallgarð
og Mýrgil. Þá sáust Hólsfjöll, Gagndagahnjúkar, Þistilfjarðarfjöllin, Svalbarðsnúpar,
Balafell, Stóra-Kvígindisfjall og loks mátti greina Búrfell. Að þessu loknu var förinni
heitið sömu leið niður. Þar skildi leiðir og voru heimamenn kvaddir. Loks var ekið
sem leið lá til Raufarhafnar og komið þangað síðla kvölds.
4.4. Skýrslutökur
Við aðalmeðferð málsins gáfu eftirtaldir skýrslur og svöruðu spurningum
óbyggðanefndar og lögmanna: 1. Auðunn Haraldsson, Þorvaldsstöðum; 2. Jónas Pétur
Bóasson, Garði; 3. Sigtryggur Þorláksson, Svalbarði; 4. Gunnar Kjartan Þorleifsson,
Fjallalækjarseli en mættur vegna Bægisstaða; 5. Jóhannes Sigurðsson,
Gunnarsstöðum, og fyrrverandi oddviti Svalbarðshrepps; 6. Skúli Ragnarsson, YtraÁlandi; 7. Ólafur Birgir Vigfússon, Syðra-Álandi; 8. Stefán Eggertsson, Laxárdal; 9.
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Sigurður Jens Sverrisson, Hvammi II; 10. Marinó Jónasson, Tunguseli; 11.
Gunnlaugur Ólafsson, Hallgilsstöðum II; 12. Jón Marinó Oddsson, Miðfirði.
Að einstökum efnisatriðum í skýrslum aðila er vikið í úrskurði þessum, eftir
því sem efni eru, en uppskriftir á þeim eru meðal gagna málsins.
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5.

SAGA JARÐA OG ANNARRA LANDSVÆÐA

Hér verður í fyrstu greint frá elstu ritheimildum um landnám á því svæði sem til
umfjöllunar er og síðan er sveitarmörkum lýst. Því næst verða raktar heimildir um
landsvæði þau sem þjóðlendukrafa íslenska ríkisins í máli þessu nær til, að því leyti
sem þær varða afmörkun, eignarréttindi og nýtingu. Fyrrnefndar upplýsingar fylgja að
mestu efnisþáttum og síðan tímaröð. Loks er gerð grein fyrir afréttarnotum á svæðinu
almennt. 4
5.1. Landnám
Í Sturlubók Landnámu segir um landnám í Þistilfirði:
Ketill þistill nam Þistilsfjörð milli Hundsness og Sauðaness. Hans son var
Sigmundr, faðir Laugarbrekku-Einars. 5

Hauksbók og Þórðarbók segja meira af Katli og afkomendur hans, en
landnámsmörkum er lýst eins.6 Hundsnes er talið vera Rauðanes, austan við Kollavík,
og Sauðanes sagt kallað Grenjanes á Uppdrætti Íslands.7
Um landnám á Langanesströnd eru Landnámugerðir samhljóða:
Finni hét maðr, er nam Finnafjörð ok Miðfjörð. Hans son var Þórarinn, faðir
Sigurðar, föður Glíru-Halla. 8
Hróðgeirr en hvíti Hrappsson nam Sandvík fyrir norðan Digranes allt til
Miðfjarðar ok bjó á Skeggjastöðum. Hans dóttir var Ingibjörg, er átti
Þorsteinn en hvíti. 9

Sumar gerðir Landnámu kalla Miðfjörð Viðfjörð og Sandvík nefnist nú
Bakkafjörður. 10
Í bókinni Sveitir og jarðir í Múlaþingi segir um byggð á Langanesströnd:
Sem fyrr var greint, er byggðin mest við sjóinn, en inn til heiða eru allvíða
rústir eyðibýla, afbýla frá sjávarjörðum, og hafa verið í ábúð lengri eða
skemmri tíma í liðnum öldum, einkum þó um og eftir miðja 19. öld, þar til
þjóðflutningar til Ameríku hófust. 11

4

Þessi kafli er byggður á greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands, sbr. skjal nr. 40. Þó hefur verið felld út
eða stytt umfjöllun um heimildir sem ekki þykja hafa þýðingu fyrir úrlausn málsins.
5
Skjal nr. 4 (103), bls. 286.
6
Skjal nr. 4 (103), bls. 287.
7
Skjal nr. 4 (103), bls. 287 neðanmáls.
8
Skjal nr. 4 (103), bls. 288.
9
Skjal nr. 4 (103), bls. 289.
10
Skjal nr. 4 (103), bls. 288 og 289 neðanmáls.
11
Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 10.
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5.2. Sveitamörk
Ekki hefur fundist nein heildstæð lýsing á mörkum Skeggjastaðahrepps. Sveitir og
jarðir í Múlaþingi segja í sveitarlýsingu Vopnafjarðar um mörk móti
Skeggjastaðahreppi og lengra:
Sveitarmörk að norðvestan eru um Stapaá á Digranesi, inn Sandvíkurheiði í
Ytri-Hágang. Þaðan í Miðfjarðará við Kistufellslæk, um Sandhnúkavatn og
Austari-Haugsbrekku í Botnafjallgarð. 12

Takmörkum Sauðaneshrepps er þannig lýst í Landi og fólki:
Hafralónsá er á sveitarmörkum að vestan, að upptökum í Hafralónum. Þá
ræður Stakfellskvísl suður fyrir Litla-Stakfell, þar sem taka við heiðalönd
Vopnfirðinga.
Að austan ráða sýslumörk að sjó í Fossdal norðan við Gunnólfsvíkurfjall, og
svo hið volduga úthaf ... 13

Mörk milli Svalbarðs-, Vopnafjarðar-, Skeggjastaða- og Sauðaneshreppa
(sýslumörk) eru sögð þessi í Lýsingu Þingeyjarsýslu:
[Frá Selárbotnum suðvestur frá Vopnafirði]. Þaðan til norðurs um Haugsöræfi
og Einbúa, þaðan til norðausturs og norðurs, sunnan Stakfells, eftir ofanverðri
Miðfjarðará, austan Tunguselsheiðar, um Hallgilsstaðaheiði og Brekknaheiði
á Langanesi, en þaðan til austurs yfir Vatnadal og í sjó um Fossdal norðan
Gunnólfsvíkurfjalls. 14

Eiríkur Þormóðsson lýsir mörkum Svalbarðshrepps svo:
Að vestanverðu ræður Ormarsá merkjum frá sjó og þar til henni sleppir
nokkru fyrir sunnan eyðibýlið Múla syðst á Seljaheiði, sem síðar mun fjallað
um, og sömuleiðis nokkru sunnar en merkin milli Presthóla- og
Axafjarðarhrepps liggja að merkjum Svalbarðshrepps. Þá liggja mörkin um
svonefnt Botnagil, Einbúa, sem er fremur lágt fjall nyrst í Laufskálafjallgarði,
og síðan áfram suður eftir endilöngum Laufskálafjallgarði í gegnum
Gagndagahnjúk, sem er allhár hnjúkur sunnarlega í fjallgarðinum, og suður í
Reiðgil, en þar liggja merki Axafjarðar- og Fjallahrepps að merkjum
Svalbarðshrepps. Síðan liggja merkin til norðausturs með Fossá, þar til hún
rennur í Sandá, eina af stærri ánum, sem falla gegnum Þistilfjörð. Þá ræður
Sandá merkjum til suðurs að svokölluðu Þorsteinsnefi, sem er nokkurn veginn
í austur frá Hvannstöðum, eyðibýli í Fjallahreppi. Síðan eru merkin til
suðausturs gegnum Heljardalsfjöll, sem eru allhá og víðáttumikil fjallabunga,
og áfram í Einbúa, en þangað nær land Þistilfirðinga lengst til suðurs, og þar
liggja saman merki Fjallahrepps, Vopnfirðinga, Sauðaneshrepps og

12

Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, bls. 54.
Land og fólk. Byggðasaga Norður-Þingeyinga, bls. 558.
14
Lýsing Þingeyjarsýslu. Norður-Þingeyjarsýsla, bls. 11.
13
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Svalbarðshrepps. Loks liggja merkin til norðurs gegnum Stakfell í
Heljardalsá, sem ræður merkjum, þar til hún fellur í Hafralónsá, en hún ræður
merkjum Svalbarðshrepps að austan út í sjó. 15

Mörkum Svalbarðshrepps er lýst þannig í bókinni Landi og fólki:
Ormarsá rennur á landamerkjum að vestan. Þegar ánni sleppir, eru
hreppamörk um Botnagil, Einbúa, Botnakvísl, vörðu yst á Langás,
Búrfellshól, foss í Fossá ofan við eyðibýlið Foss, þá ræður Fossá, síðan Sandá
að Þorsteinsnefi, að Hölkná við Þvergil, um vestanverð Heljardalsfjöll, suður
um Einbúa, norðaustur um Litla-Stakfell, Stakfellskvísl og Hafralónsá, sem
ræður merkjum til sjávar. 16

Í jarðamatinu 1849 stendur um Svalbarðshrepp:
Svalbarðshreppur byrjar að vestanverðu við svokallaða Ormars eða
Ormarslóns-á og liggur frammeð Þistilfjarðarflóa að vestan alt fram til heiða,
ennad austan aðskilur svonefnd Hafralónsá Sveitina frá Sauðaneshrepp. [...]
Afréttarlands nýtur sveitin nægilegs fyrir sjálfa sig, en einskis skóglendis. 17

5.3. Heiðarmúli
Eiríkur Þormóðsson segir um Heiðarmúla:
Heiðarmúli, oftast aðeins nefndur Múli, var vestan fjallgarðs syðst á
Seljaheiði. Var Heiðarmúli einn í hverfi þriggja býla, sem voru í allstórum
mýrarfláka, en til austurs og suðurs er sandur og melar, til vesturs allvel gróið
hraun, sem talsverð beitarafnot má hafa af, en samfellt gróðurlendi er til
norðurs, víðast hvar votlent. Hin býlin í þessu hverfi voru Hrauntangi, sem
tilheyrði Presthólahreppi og lengst var í byggð, og Melur, sem tilheyrði
Skinnastaðahreppi.
Hvorki er til fornt né nýtt mat á jörðinni, enda var hún ekki byggð fyrr en
1854, þá sem hjáleiga frá Svalbarði. 18

Eiríkur kveður Heiðarmúla hafa verið byggðan 1854–1865 og 1868–1881. 19
Jón Benediktsson, prestur í Goðdölum, skrifaði biskupi 5. febrúar 1840.
Ástæðan var m.a. sú að séra Guðmundur Jónsson eftirmaður hans í
Svalbarðsprestakalli tregðaðist við að kaupa þá bæi sem séra Jón hafði byggt upp á
eigin kostnað í landi Svalbarðskirkju. Á meðal þeirra eyðijarða og kota sem hann
byggði í embættistíð sinni, sem spannaði frá 1817 til 1838, var Hermundarfellssel.20
15

Eiríkur Þormóðsson: Þróun byggðar í Svalbarðshreppi í Þistilfirði, bls. 17–18.
Land og fólk, bls. 490.
17
Skjal nr. 3 (133).
18
Eiríkur Þormóðsson: Þróun byggðar í Svalbarðshreppi í Þistilfirði bls. 61.
19
Eiríkur Þormóðsson: Þróun byggðar í Svalbarðshreppi í Þistilfirði bls. 61.
20
Skjal nr. 3 (211). Um embættistíð séra Jóns Benediktssonar, sjá Sveinn Níelsson: Prestatal og
prófasta á Íslandi, bls. 316.
16
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Vigfús Sigurðsson, prestur á Svalbarði, svaraði 3. júní 1854 beiðni Guðna
Sigurðssonar um að fá að byggja í landi kirkjunnar vestan fjallgarðs. Séra Vigfús
segist ekki vita betur en umrætt land hafi legið ónotað undanfarin ár af öllum íbúum
sveitarinnar. Það hafi hins vegar orðið fyrir miklum usla og ágangi af
utansveitargripum, einkum hestum eða stóðhrossum, þannig að virst hafi sem allir og
enginn ætti landið. Því telur hann skyldu sína sem umsjónarmanns eigna kirkjunnar að
koma í veg fyrir óhæfulega meðferð lands þessa og því, að það með tjeðri
óreglu hefðist undan henni, svo jeg leyfi yður hjermeð að byggja yður bæ á
flötunum fyrir framan grófina, er liggur andspænis kotinu Hrauntánga, þar
sem yður virðist haganlegast til túnræktar og jafnframt óhultast og best fallid
bæjarstæði.. 21

Séra Vigfús telur sig að svo stöddu ekki geta gert sér í hugarlund hversu mikið
land Guðni þurfi undir búsáhöfn sína og geti því heldur ekki ákveðið hversu há leigan
skuli vera. En þangað til segir hann að Guðni megi nota landið austan Ormarsár í
kringum tiltekið svæði sem hann þarfnist fyrir skepnur sínar. Seinna í sumar hyggst
prestur hins vegar koma vestur á heiðina og úthluta honum landi eftir samkomulagi
þeirra og ákvarða leiguhæðina eftir því.
Aftur svarar séra Vigfús bréfi Guðna Sigurðssonar hinn 15. desember 1854.
Þar harmar hann hversu lengi hefur dregist að uppfylla loforð sitt við hann um
úthlutan lands. Vigfús segist skilja áhyggjur hans yfir því að hann eða kona hans sem
einstæðingur verði að hrekjast burt frá ærlegum og aðdáunarverðum framkvæmdum
þeirra við byggingu Múla á síðastliðnu sumri. Þrátt fyrir það er séra Vigfús af
mörgum ástæðum ófáanlegur til þess að ganga að boði Guðna um makaskipti á Múla.
Hann er hins vegar tilbúinn að bjóða honum kosti sem myndu víggirða ábúð þeirra
hjóna eins lengi og þau kærðu sig um að vera þar líkt, og þau sætu á eigin jörðu.
Takmörk landsins sem séra Vigfús ætlaði honum voru svohljóðandi:
Jeg ætla yður land til beitar og slægna úr stóra gilinu, sem liggur upp úr
Mýrarselsbotnum út há fjallgarðinn að Einarskarðskvísl, síðan skal kvíslin
ráða í Ormarsá og Ormarsáin síðan fram til lands að vestanverðu og hjer að
auki engjatak í nesinu meðfram Einarskarðskvísl að norðaustan.22

Þetta taldi presturinn gott landrými fyrir einn ábúanda og í staðinn áskildi hann
sér þrjá væna veturgamla sauði á fæti árlega í landskuld. Einnig yrði að fylgja
jörðinni, er skilist væri við hana, margvíslegt húsnæði, allt í leigufæru ástandi. Ef
Guðni væri tilbúinn að gangast að þessu þá segir séra Vigfús að hann þurfi hvorki að
greiða jarðar eftirsvar né aðrar skuldir til prests og kirkju í ár. Hann biður Guðna að
tilkynna sér strax hvort hann sé samþykkur skilmálunum og þá muni hann um leið
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Skjal nr. 3 (57).
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gefa þeim hjónunum byggingarbréf til lífstíðar. Vaxi honum hins vegar í augum
upptaldar skuldir þá muni hann minnka við hann land og skuldagreiðslu.
Guðni hefur tæpast samþykkt ofangreinda skilmála því að 19. febrúar 1855
samdi hann yfirlýsingu þar sem hann skorar á viðkomandi yfirvald að útnefna sér
sanngjarna landstærð handa býli sínu eftir nýbýlatilskipuninni frá 15. apríl 1776.
Hann fer jafnframt fram á að fá að njóta allra nýbyggjararéttinda eftir landslögum en
þurfa ekki að sæta einokunarókjörum. Sú sneið er bersýnilega ætluð séra Vigfúsi á
Svalbarði en Guðni biður stefnuvotta í Þistilfirði að birta honum yfirlýsinguna. 23
Hinn 16. mars 1855 skrifaði Guðni J.P. Havstein, amtmanni norðan og austan,
um það sem fram hafði farið á milli þeirra séra Vigfúsar á Svalbarði. Hann segist á
síðastliðnu sumri hafa flust búferlum úr Öxarfirði í óbyggt heiðarland Svalbarðskirkju
með leyfi séra Vigfúsar. Þar hafi hann af eigin rammleik reist þá kofa sem þar sé nú
að finna. Guðni segist ítrekað hafa sent prestinum boð síðastliðið sumar um að koma
og úthluta sér landi en af því hafi aldrei orðið þrátt fyrir loforð hans og þessu til
stuðnings sendir hann amtmanni afrit af bréfaskiptum hans og Svalbarðsprests sem
getið er hér að framan. Guðni biður amtmann að hlutast til um að viðkomandi
sýslumaður verði látinn framkvæma skoðunargerð næsta vor og úthluta sér landi til
notkunar og ákvarða hæð landskuldar. Að lokum spyr hann amtmann hvort
nýbyggjaratilskipunin frá 25. apríl 1776 sé ekki í fullu gildi, einkum og sér í lagi 10.
grein hennar. 24
Í framhaldi af þessu skrifaði amtmaður sýslumanninum í Þingeyjarsýslu bréf
9. apríl 1855 varðandi áðurnefnda beiðni Guðna Sigurðssonar. Hann óskaði eftir
skýrslum hlutaðeigandi sóknarprests og hreppstjóra um málið og einnig
athugasemdum sýslumanns. St. Jónsson, fulltrúi Sigfúsar Schulesens sýslumanns,
svaraði amtmanni 29. ágúst 1855 og greindi amtmanni frá því að með bréfi 14. júní
hefði verið óskað eftir skýrslum frá fyrrnefndum aðilum. Nýlega hefði skýrsla
sóknarprestsins borist sýsluskrifstofunni en ekkert svar hafi enn borist frá
hreppstjóranum. Fulltrúi sýslumanns lætur að lokum uppi álit sitt á málinu eins og
amtmaður hafði óskað eftir. Hann telur að umrætt heiðarland tilheyri kirkjujörðinni
Hermundarfelli og að eins sé háttað fyrir þessu nýbýli og öðrum nýbýlum í Þistilfirði
sem hafa orðið til og byggð verið í annarra jarða löndum síðastliðin 20–30 ár.
Nefnilega að engar skoðunargjörðir hafi átt sér stað hvað þau varðar, aðrar en þær
sem landsdrottnar, eigendur og leiguliðar eða stundum kaupandi og seljandi hafa gert
sín á milli eftir kringumstæðum og tiltölulegum skiptum. Hann segir það reyndar svo
að heiðarlandið sé í svo mikilli fjarlægð að það mundi ekki svara kostnaði að nota það
frá heimajörðinni Hermundarfelli. Það væri því ekki mikill skaði fyrir ábúandann þótt
þar byggðist upp nýbýli því að hann hefði talsverðar slægjur nær sér en á hinn bóginn
mætti líkast til leigja heiðarlandið sem „afrétt“ og fá meira fyrir. Landið telur hann
23
24
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sæmilega stórt fyrir miðlungsbýli og leiguna við hæfi enda sé kotið lífvænlegt þótt þar
sé mikið vetrarríki. Skilyrði Svalbarðsprests varðandi húsin á landinu finnst honum
hins vegar frekar hörð þar sem hann tók engan þátt í byggingu þeirra. 25
E. Gíslason, ábúandi Hermundarfells, skrifar Sigfúsi Schulesen sýslumanni 22.
nóvember 1855 um byggingu Heiðarmúla. Hann telur hana skaðlega fyrir ábýli sitt og
lýsir jafnframt yfir eignarrétti Hermundarfells til umrædds heiðarparts sem
nær frá Einarsskarði (svonefndu) vestur að Ormarsá og þaðan til fremstu gilja
í Mýrarfells botnum og hefur þetta heiðarland fylgt ofanskrifaðri jörðu um
ómunatíðir.. 26

Einar greinir jafnframt frá því að um síðastliðin aldamót þegar faðir hans Gísli
heitinn Benediktsson tók við byggingu lögbýlisins Hermundarfells, hafi umrætt
heiðarland legið undir jörðina og þannig hafi það verið óátalið alla hans búskapartíð.
Einar tók við byggingarrétti jarðarinnar eftir föður sinn með samþykki séra Jóns
Benediktssonar, þáverandi sóknarprests, og hefur búið þar í um 20–30 ár. Allan þann
tíma hafa afnot hans af þessum heiðarparti verið óátalin, eða allt þangað til að
núverandi sóknarprestur, séra Vigfús Sigurðsson, kom til Svalbarðs. Séra Vigfús vildi
skilja heiðarlandið frá jörðinni og eigna kirkjunni það sem ónumið land. Þessi áform
hans leiddu til ágreinings á milli þeirra Einars því að hann grunaði að presturinn
myndi e.t.v. leyfa að byggt væri þar síðar án þess að lækka afgjald Hermundarfells
þrátt fyrir missi ábúandans á afréttarlandi jarðarinnar. Einar segir að þetta hafi líka
komið á daginn vorið 1854 þegar séra Vigfús byggði Guðna Sigurðssyni umrætt land
án vilja og vitundar sinnar. Eftir að Svalbarðsprestur tilkynnti Einari um bygginguna
aðhafðist hann ekkert í málinu þótt honum mislíkuðu áformin því þó að hann sæi fram
á að þurfa framvegis að kaupa land fyrir afréttarfé sitt á sumrin þá bjóst hann þó við
að afgjald jarðarinnar yrði lækkað í samræmi við þann skaða sem hann yrði fyrir. Að
endingu segist hann sætta sig við orðinn hlut svo lengi sem afgjaldið af
Hermundarfelli verði lækkað í réttu hlutfalli við missi sinn. 27
G. Sigvaldason á Gunnarsstöðum vottar með bréfi frá 24. nóvember 1855 til
Sigfúsar Schulesens sýslumanns að Svalbarðshreppur muni ekki líða skaða af
byggingu nýbýlisins Heiðarmúla sem Guðni Sigurðsson kom á fót vorið 1854. 28

25

Skjal nr. 3 (61). Umræddur fulltrúi sýslumanns er e.t.v. Stefán Jónsson en hann var skrifari Páls
Melsteðs og í þrígang settur sýslumaður í Suður-Múlasýslu, þ.e. 1834, 1838–39 og 1843–44, sbr. Páll
Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1940 IV, bls. 325.
26
Skjal nr. 3 (63). E. Gíslason er án efa Einar Gíslason sem býr á Hermundarfelli er manntalið var tekið
1845, sbr. Manntal á Íslandi 1845. Norður- og austuramt, bls. 413.
27
Skjal nr. 3 (63). Séra Jón Benediktsson var prestur á Svalbarði 1817–1838 en séra Vigfús Sigurðsson
1847–1868, sbr. Sveinn Níelsson: Prestatal og prófasta, bls. 316.
28
Skjal nr. 3 (62). G. Sigvaldason er eflaust Gunnlaugur Sigvaldason sem býr á Gunnarsstöðum þegar
manntalið var tekið árið 1845, sbr. Manntal á Íslandi 1845, bls. 415. Hann var hreppstjóri, sbr. skjal nr.
3 (65).
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Sigfús Schulesen sýslumaður skrifaði J. P. Havstein amtmanni 19. desember
1855 og sendi honum ofannefnda yfirlýsingu hreppstjóra og bréf Einars á
Hermundarfelli. Hann segir að svo virðist sem að Heiðarmúli tilheyri Hermundarfelli
og því eigi það frekar en Svalbarðsprestur rétta heimild fyrir eftirgjaldi af nýbýlinu.
Sýslumaður telur jafnframt að það geti ekki verið til þess að hnekkja veitingu
nýbyggjararéttinda Guðna að landið heyri undir ákveðna jörð því að fjarlægð þess sé
þvílík að það komi að litlum notum öðrum en sem „afrétt“ en engin veruleg
afréttarþröng sé í Þistilfirði. Þetta, auk þess að Guðni sé þekktur að ráðvendni, álítur
hann mæla með nýbýlisstofnun. Loks getur hann þess að þótt allmörg afbýli hafi verið
stofnuð í ýmsum heiðarlöndum Þistilfjarðar í jafnmiklum fjarska frá aðalsveitinni og
Heiðarmúli þá sé það eitt öðru fremur sem mæli með nýbýlisstofnun Guðna. Það sé að
býlið liggi á sjálfum þjóðveginum yfir hina löngu Öxarfjarðarheiði, hér um bil miðs
vegar, og geti því í mörgum tilfellum þjónað þeim sem þar fara um sem eins konar
sæluhús. Það hljóti að gera veginn á milli Öxar- og Þistilfjarðar mun aðgengilegri, sér
í lagi yfir vetrartímann. Þess vegna mælir hann með því að amtmaður veiti Guðna
nýbýlisréttindi og raunar hefur hann ekki krafið Guðna um skatt og konungstíund fyrir
síðastliðið ár upp á væntanlegt samþykki amtsins því hann vissi af umsókn hans þar
að lútandi. 29
Amtmaður svaraði bréfi sýslumanns 7. janúar 1856 þar sem hann mælist til
þess að hann útvísi Heiðarmúla hæfilegu landi við löglega áreiðar- og skoðunargjörð
samkvæmt fyrirmælum nýbýlatilskipunarinnar frá 15. apríl 1776. Að endingu bendir
hann sýslumanni á að Guðni geti ekki verið undanþeginn greiðslu konungstíundar fyrr
en að lokinni löglegri útvísun lands til nýbýlisstofnunar. 30
Sýslumaðurinn, Sigfús Schulesen, var mættur 8. júlí 1856 til afgreiðslu lands á
Öxarfjarðarheiði undir nýbýlið Heiðarmúla. Á manntalsþingi á Svalbarði hinn 3. júlí
hafði hann útnefnt fjóra menn til útvísunarinnar og boðað eigendur og umráðamenn
hlutaðeiganda jarða til hennar. 31 Eftirtaldir menn voru boðaðir: Séra Vigfús
Sigurðsson á Svalbarði sem umráðamaður þess lands sem leggja átti nýbýlinu til,
sveitarmenn í Þistilfirði sem áttu aðliggjandi jarðir, Stefán Jónsson, umboðsmaður
norðurhluta Munkaþverárklaustursjarða, vegna Sandfellshaga í Öxarfirði og Árni
Árnason á Ásmundarstöðum, eigandi Arnarstaða í Núpasveit, en hann sendi Jónas
Jónsson á Presthólum í sinn stað.
Því næst var nýbýlinu Heiðarmúla úthlutað landi með eftirfarandi takmörkum:
[...] að austan ræður gildrag vestanvert við fjallgarðin framanvert við
Einarsskarð, og fylgir landið svokallaðri Einarsskarðskvísl, sem liggur
vestanvið fjallgarðinn þar til hún beygist [strikað yfir „til“] í norðvesturs til
Ormarsár, og ræður þannig umgetin kvísl, nýbýlis landamerkjunum að austan
29
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og norðanverðu, en uppfrá því Ormarsáin að vestanverðu, fram að
Axarfjarðarheiðar þjóðvegi, en þar eptir fylgir landamerkjastefnan farveg
þeim er liggur úr gili milli Mýrarsels og Djúparbotna, og ræður þá bein stefna
frá áminnstu gili að sunnan, þvert yfir hæðir og urðir austur að fyrnefndu
Einarsskarðsgili. 32

Jónas Jónsson á Presthólum gerði athugasemd við þessa útvísun fyrir hönd
Árna á Ásmundarstöðum og sagði að sér fyndist
að landamerkjastefnan eptir ár farveginum að framan til Ormarsár, þángað til
hún er orðin að á, falli nær Arnarstaðalandi, en áreiðargjörðin tilgreinir. 33

Þessu mótmæltu áreiðarmennirnir en Jónas, sem umboðsmaður
Arnarstaðaeiganda, vildi að honum yrði geymdur réttur sinn að þessu leyti til vonar og
vara. Undir skoðunar- og afgreiðslugerðina skrifa auk sýslumanns áreiðarmennirnir
Gunnlaugur Sigvaldason á Gunnarsstöðum, Einar Guðmundsson í Garði, Vigfús
Kristjánsson í Garði og Jón Björnsson í Laxárdal. Einnig voru þeir Stefán Jónsson,
séra Vigfús Sigurðsson og Jónas Jónsson viðstaddir og settu nöfn sín undir.
Þar með var málinu þó ekki lokið því að 13. janúar 1858 sendi séra Vigfús á
Svalbarði fyrirspurn til J. P. Havstein amtmanns. Amtmaður svaraði henni 25. sama
mánaðar á þá leið að það hafi viðgengist og sé álit sitt að nýbyggjara sé heimilt að
selja nýbyggjararétt sinn. Hann, sem landsdrottinn, geti því ekki komið í veg fyrir að
annar ábúandi taki nýbýlið til ábúðar sitji hann það forsvaranlega. Því næst vísar hann
Svalbarðspresti á sýslumann til að þess fá afrit af útvísunargerðinni. Að lokum segir
amtmaður það sjálfsagt að ábúanda nýbýlisins beri að greiða öll gjöld til prests, kirkju
og sveitar svo lengi sem lögákveðin skilyrði fyrir greiðslu þeirra séu til staðar. Því að
nýbyggjarinn sé aðeins undanþeginn gjöldum sem greiðast til sýslumanns eða lenda í
konungssjóð. 34
Einnig er líklegt að séra Vigfús hafi aflað vitnisburðar séra Jóns
Benediktssonar um landeign Svalbarðskirkju í Þistilfirði sem er frá árinu 1861. Í
vitnisburði séra Jóns, sem var prestur á Svalbarði 1817–1838, um landeign
Svalbarðskirkju, sem dagsettur er á tveggja postulamessu 1861, koma m.a. fram
svohljóðandi takmörk Hermundarfells eftir minni séra Jóns:
A milli Gards og Hermundarfells rédi Túnguá, fram allann Gardsdal, enn ekki
man eg þad fremsta Ørnefni i fiall gardinum, fyrir Sunnan Einarsskard, sem
nefnt var til Ummerkia, enn úr því var Sjónhendíng inni Múlana a
Axarfjardarheidi, er liggia fyrir Sunnan Mýraselsgrófir, og aptur Sjonhendíng
úr Múlunum inn ad Ormalónsá, nálægt Mýraseli; Sú á rédi Landamerkjum
úteptir, þangad til Kollavíkurland tok vid, enn Landamerki milli þeirrar jardar
og kyrkjulandsins get eg ekki munad nema ad eins þad, ad hniúkur einhvör
32
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(nafn hans man eg ekki) fyrir nordan Svalbardsskard a Hólaheidi var haldin
Landamerki, og úr honum Sjónhending i eitthvört ørnefni-austan Ormansár,
hvörs nafn mér nú er úr mynni lidid. 35

Hann tilgreinir einnig landamerki Svalbarðs (sjá þar) og segir að innan
ofangreindra takmarka hafi Svalbarðskirkja átt óátalið land, eftir því sem hann best
muni, allan þann tíma sem hann var prestur þar. Heimildarmenn fyrir
landamerkjunum segir hann bræðurna Benedikt og Gísla Benediktssyni sem hafi verið
elstu, skynsömustu og minnugustu menn í prestakallinu. Þeir tjáðu séra Jóni að þannig
hefðu Svalbarðsprestar haft og haldið Svalbarðskirkjuland, að meðtöldum
Hermundarfells- og Brekknakotslöndum, í óátaldri hefð, notkun og umráðum svo
langt sem þá rak minni til. 36
Í bréfi J. Rafnssonar á Brekku frá 22. júlí 1868 tilkynnir hann séra Vigfúsi
Sigurðssyni á Svalbarði að Kristján Sigurðsson sé með leyfi sínu fluttur að
Heiðarmúla, hversu ókunnuglega það komi honum fyrir sjónir. Hann segist ekki vita
betur en síðan Múli var lagður út sem nýbyggjaraland árið 1856 hafi hann verið
óátalin eign þeirra sem þar voru en síðan þá hafi landið gengið kaupum og sölum í
þrígang og einu sinni að erfðum. Þó að Heiðarmúlaland hafi verið lagt út úr landi
Hermundarfells þá mótmælir J. Rafnsson því að jörðin hafi þann eignar- og afnotarétt
yfir Heiðarmúla sem nýbýlatilskipun frá 15. apríl 1776 áskilur. 37
Vigfús Sigurðsson, prestur á Svalbarði, tjáir J. P. Havstein amtmanni með
bréfi frá 15. júlí 1869 að frá því að útvísun fór fram á Heiðarmúla sumarið 1856 hafi
hver ábúandinn tekið við af öðrum án þess að hann kæmi þar nærri og hafi hann
ekkert við það að athuga. Hins vegar hafi hann nýlega orðið þess áskynja að þeir sem
hafi landið til umráða vilji eigna sér það sem fornan almenning og svipta
Svalbarðskirkju öllu eignarhaldi á því og það muni hann ekki sætta sig við. Því biður
hann um afrit af öllum þeim bréfum sem amtinu hafa borist frá Sigfúsi Schulesen
sýslumanni varðandi Heiðarmúla.38
Gunnar Gunnarsson tók við Svalbarði eftir séra Vigfús Sigurðsson og hélt
staðinn árin 1869–1873 og var jafnframt prófastur í Norður-Þingeyjarsýslu 1871–
1875. Hann skrifaði Stefáni Eiríkssyni á Skinnalóni, eiganda Heiðarmúla, bréf 22.
janúar 1872 sem Stefán svaraði um hæl tveimur dögum síðar. Þar kemur fram að
Gunnar hafi, eftir athugun á skjölum sem fyrirrennari sinn hafði safnað saman
varðandi byggingu Heiðarmúla, veitt því athygli að kotið sé byggt í landi
kirkjujarðarinnar Hermundarfells. Gunnar vitnar jafnframt til gamalla kirkjubóka, sem
Stefán spyr hvort séu löggiltar, og sýnir fram á að eftir nýbyggjararéttinum ætti jörðin
Heiðarmúli að falla til Svalbarðskirkju samkvæmt löggjöfinni. Hann hefur jafnframt
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eftir fyrirrennara sínum að Stefán sé ósammála þessu og óskar þess að hann láti
skoðun sína uppi við sig. Stefán segir skoðun sína vera þá að hann sé eigandi
Heiðarmúla en hvort hann sé réttmætur eigandi verði landslögin að skera úr um.
Jafnframt segir hann það raunalegt að séra Vigfús skyldi ekki framvísa
kirkjuskjölunum við áreiðargerðina og bendir á að þar komi ekki fram að hann hafi
áskilið sér rétt til áfrýjunar. Um tillögu Gunnars til lausnar málinu sem fólst í að bera
það undir þriðja aðila aftekur Stefán með öllu og segir að málið eigi ekki að heyra
undir andlegan úrskurð og að hann sé ákveðinn í að bíða úrslita landslaganna. 39
Gunnar Gunnarsson Svalbarðsprestur skrifaði stiftsyfirvöldum, þ.e.
stiftamtmanni og biskupi, um málið þann 12. febrúar 1872 og óskaði álits og
leiðbeiningar þeirra en með bréfinu sendi hann 22 fylgiskjöl. Í svarbréfi
stiftsyfirvalda, frá 19. apríl, rekja þau málið eftir innsendum gögnum. Þau benda á að
Guðni Sigurðsson hafi leitað leyfis Svalbarðsprests til nýbýlisbyggingar en
bersýnilega ekki ætlað að hafa þetta leyfi að neinu því að hann snúi sér svo beint til
amtmanns og óski eftir að öðlast nýbyggjararétt. Í framhaldi af því felur amtmaður
sýslumanni að gera löglega skoðunar- og áreiðargerð á landið með öllum
hlutaðeigandi viðstöddum til þess að mæla Heiðarmúla, sem hann kallar nýbýli, land
sem það gæti álitist þurfa samkvæmt nýbýlatilskipuninni frá 15. apríl 1776.
Stiftsyfirvöldin telja líklegt að í kjölfar þessa hafi amtmaður gefið Guðna
nýbyggjarabréf en ef ekki þá hafi Guðni hvort sem er litið á sig sem slíkan og farið
með býlið sem reglulegt nýbýli. Þannig sé það nú komið í þriðja manns eigu án þess
að hægt sé að sjá merki þess að hreyft hafi verið við málunum af hálfu
Svalbarðskirkju fyrr en nú. Þau segja enn fremur að þó svo að býlið ætti upphaflega
að hafa verið byggt sem afbýli í landi Hermundarfells, eign Svalbarðskirkju, þá geta
þau ekki skilið að það hafi verið látið standa nema presturinn hafi ekki treyst sér, ef til
þess kæmi, að færa sönnur á að kirkjan ætti landið sem Heiðarmúli er byggður í. Að
þessu hallast stiftsyfirvöldin og það styrkist af því að máldagar geta þess ekki að
kirkjan eigi land til Öxarfjarðarheiðar. Einnig kemur fram í útdrætti úr kirkjustól
Svalbarðskirkju, sem gefinn var út af séra Vigfúsi Sigurðssyni, að fyrir því landi sem
fylgi kirkjujörðunum Brekknakoti og Hermundarfelli, en úr því síðarnefnda ætti
Heiðarmúli að vera byggður, sé enginn máldagi aðeins nýjar og gamlar lögfestur sem
enginn hafi mótmælt. En þar sem lögfestur jafngilda ekki eignarskjölum og hafa enga
réttarþýðingu nema þær hafi verið staðfestar fyrir dómi sýnist stiftsyfirvöldunum það
geta reynst erfitt að sýna fram á hversu mikið heiðarland Svalbarð eigi og hvort
Heiðarmúli sé byggður í því landi. Enn fremur myndi reynast erfitt að sanna hvað af
heiðarlandinu hafi verið í stöðugri notkun af Svalbarðskirkju því það liggur í svo
mikilli fjarlægð frá henni. Stiftsyfirvöld ráðleggja Svalbarðspresti að ekki sé farandi
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lengra út í málið nema full eignarsönnun Svalbarðskirkju fáist fyrir því landi sem
Heiðarmúli er byggður í. 40
Ekki er að sjá að Svalbarðsprestur hafi farið eftir ráðum stiftsyfirvalda því að
til eru tveir vitnisburðir sem lúta að þessu máli. Í þeim fyrri, sem gerður er að
Laxárdal 26. febrúar 1873, segist B. Guðmundsson hafa komið 21 árs gamall í
Svalbarðssveit árið 1809, og dvalið þar síðan. Enn fremur getur hann þess að á sínum
fyrstu árum í sveitinni hafi hann oft heyrt talað um landamerki Svalbarðs,
Svalbarðskirkjujarða og nærliggjandi jarða. Hann heldur áfram og segir:
Þá var það land, sem Heiðarmúli er nú byggður í, kallað Hermundarfellsheiði,
og þeir, sem þá vildu hafa gagn af nefndu heiðarlandi, til grasatekju,
hestagaungu eða einhverra afnota, fengu leyfi til þess hjá Hermundarfells
ábúanda. 41

Hinn vitnisburðurinn er dagsettur 8. mars 1873 að Hafursstöðum af E.
Einarssyni en þar koma eftirfarandi upplýsingar fram:
Það sem jeg heirdi talad í mínu úngdæmi, um svokallað Heidar-múlaland,
liggjandi á Axarfjarðarheidi, var svohljóðandi: að þad væri Heiðarland
Lögbílis jardarinnar Hermundarfells, sem er Svalbarðskirkjueign. Hvar Fadir
minn sál. ólst upp, og bjó þar, allann sinn búskap, um 40, ár. Jeg ólst þar upp
hjá Födur mínum, þar til jeg var 24 ára, og heirdi jeg bædi Födur minn, og
adra útífrá segja þetta, um Múlalandid. 42

Í lýsingu Svalbarðssóknar frá um 1875 segir Valdimar Ásmundsson Múla vera
nýbýli, þrætuland „milli Svalbarðs og“, en síðan kemur eyða í handritinu.43
Skrifað var undir landamerki jarðarinnar Heiðarmúla hinn 28. júní 1884.
Landamerkjabréfinu var þinglýst þann 16. maí 1885:
Að austan ræður gildrag vestanvert við fjallgarðinn framanvert við
Einarsskarð og fylgir landið Einarsskarðshvísl, sem liggur vestan við
fjallgarðinn þar til hún kemur í Ormarsá og ræður þannig umgetin hvísl
landamerkjunum að austan og norðanverður, en upp frá því Ormarsáin að
vestan verður fram að Axarfjarðarheiðar þjóðvegi, en þar eftir fylgir
landamerkjastefnan farveg þeim, er liggur úr gili á milli Mýrarsels og
Djúpárbotna, og ræður þá bein stefna frá áminnstu gili að sunnan þvert yfir
hæðir og urðir, austur að fyrnefndu Einarsskarðsgili. 44

Jón Sigurðsson (sennilega tengdasonur áðurnefnds Stefáns Eiríkssonar 45 )
skrifaði undir landamerkjabréfið. Stephan Stephensen, umboðsmaður Sandfellshaga,
40
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samþykkti það og G. Vigfússon (prestur á Svalbarði) samþykkti takmörkin að austan
og norðan.
Í fasteignamati N-Þingeyjarsýslu frá 1916–1918 er að finna eftirfarandi
lýsingu:
Matsnefndin hefir ekki getað fengið upplýst hvort eyðijörðin Múli tilheyri
Stefáni bónda Jónssyni á Skinnalóni eða Svalbarðskirkju. Aðeins er það víst,
að fyrir 50-60 árum síðan byggði Guðni nokkur Þórsteinsson nýbýli á
eyðijörð þessari með tilstyrk þáverandi óðalsbónda á Skinnalóni Stefáns
Eiríkssonar, sem líka tók landskuldina af býlinu.

Eftir skýrslu hreppstjóra, Hjartar Þórkellssonar, á Ytra Álandi í Þistilfirði eru
landamerki jarðarinnar:
Að norðan ræður Einarsskarðskvísl, sem hefir upptök sín í Einarsskarðsdokk,
frá uptökum vestur í Ormarsá. Að vestan Ormarsá þaðan til upptaka sinna
fremst í Mýrarselsbotnum. Að sunnan bein stefna þaðan austur á fjallgarð, og
að austan fjallgarðurinn norður að upptökum Einarsskarðskvíslar. 46

5.4. Hermundarfell
Hermundarfell liggur utan þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins í máli þessu en í
skjölum varðandi Hermundarfell er einnig fjallað um Heiðarmúla.
Bókin Land og fólk lýsir jörðinni svo:
Landareignin liggur að Tunguá, suður að Einarsskarði, kringum
Hermundarfellið, um Högnadal, að Frakkagilsá. Suðvestur af fjallinu er
Hermundarfellssel og fylgir jörðinni. 47

Eiríkur Þormóðsson segir Hermundarfellssel vestur undir fjallgarði, skammt
frá Tunguá, norður af svonefndum Fossabrekkum. Þar hafi verið byggt 1836 og búið
nær samfellt til 1864. 48
Rekaskrá Hólastaðar og Möðruvallaklausturs frá um 1296 getur reka sem fylgt
hafi Hermundarfelli.49
Auðunarmáldagi 1318 telur Hermundarfell meðal eigna Svalbarðskirkju. 50
Hins vegar er það ekki meðal eigna Svalbarðs í máldögum frá 1360 og 1394. 51
Reikningur Svalbarðskirkju frá árinu 1591 hefur varðveist. Þar er minnst á
Hermundarfell. Nánar er fjallað um þetta mál í kaflanum um Svalbarðskirkju. 52
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Hinn 14. nóvember 1739 votta þeir Jón Þorleifsson, Jón Egilsson, Jón
Hannesson Scheving og Árni Eiríksson að máldagapóstar Svalbarðskirkju væru
samhljóða löggiltum máldögum sem væru að finna í stiftskistunni að Hólum.
Nefnilega máldaga Auðunar biskups frá 1318, Jóns biskups Eiríkssonar frá 1360,
Péturs biskups frá 1394 og Ólafs biskups Rögnvaldssonar frá 1461. Í þeim kom m.a.
fram að kirkjan á Svalbarði ætti allt heimaland, að Hermundarfell fylgdi henni, að hún
mætti taka torf hvar sem væri í Sjóarlandi og að hún ætti lambseldi af hverjum bæ í
þinginu. 53
Í eignaskrá Svalbarðskirkju frá árinu 1751, úr embættistíð séra Jóhanns
Kristjánssonar, er minnst á Hermundarfell. Nánar er fjallað um þetta mál í kaflanum
um Svalbarðskirkju. 54
Svalbarð var vísiterað 1757. Í vísitasíunni er minnst á Hermundarfell. Nánar er
fjallað um þetta mál í kaflanum um Svalbarðskirkju. 55
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir dýrleikann átta hundruð,
grasatekju, hvannatekju og rótagröft bjargleg fyrir heimilið, úthaga góða og mikla. 56
Björn Halldórsson prófastur stóð fyrir úttekt á Svalbarði þann 27. september
1838 er séra Jón Benediktsson skilaði af sér staðnum. Þar er minnst á Hermundarfell.
Nánar er fjallað um þetta mál í kaflanum um Svalbarðskirkju.57
Í brauðamati Svalbarðsprestakalls sem nær yfir fardagaárið 1838–1839 kemur
fram að Hermundarfell og Hermundarfellssel séu á meðal byggðra jarða kirkjunnar. 58
Í óársettum útdrætti kirkjustóls Svalbarðsprestakalls er að finna upplýsingar
um hvað kirkjan eigi af landi með jörðunum Hermundarfelli og Brekknakoti sem
báðar liggja vestan Tunguá. Nánar er fjallað um þetta mál í kaflanum um
Svalbarðskirkju. 59
Um miðja 19. öld var nýbýlið Heiðarmúli (Múli) stofnað. Þessi atburður leiddi
til deilna milli Svalbarðsprests og Hermundarfellsbænda varðandi það hvorri jörðinni
nýbýlið tilheyrði. Nánar er fjallað um þetta mál í kaflanum um Heiðarmúla. 60
Í lok sjöunda áratugar 19. aldar og í upphafi þess áttunda stóðu deilur um
eignarhald á landsvæðinu sem Heiðarmúli var byggður á. Hermundarfell tengdist
þessum deilum. Nánar er sagt frá þessu máli í kaflanum um Heiðarmúla.61
Hinn 17. apríl 1871 færði séra Gunnar Gunnarsson neðangreindar upplýsingar
um jarðir kirkjunnar inn í kirkjustól Svalbarðskirkju. Gunnar skrifaði þær upp eftir
53
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kirkjustól sem byrjað var á 1818 en Hannes L. Scheving prófastur hafði fært þær inn
hinn 17. júlí 1818 eftir enn eldri kirkjustól. Eftirfarandi upplýsingar er að finna um
eignir og ítök Svalbarðs í kirkjustólnum:
Kyrkjan á Svalbarði á Lögbýlið Hermundarfell, hvað og Auðunnar máldagi
eignar henni - 8 hndr. að dýrleika með 60 ál. fornvirtra, landskuld og 2.
Brekknakot, sem af máldögum og eldri visitatium tileinkast kirkjunnar
heimalandi 6 hndr. að dýrleika með 40 ál. fornvirtra landskuld; hvað kyrkjan
eigi af landi með tjeðum jörðum, sem báðar liggja fyrir vestan Tunguá, verður ekki með öðru sannað en fornum og nýum lögfestum, hverjum ei hefir
verið mótmælt, og eiga þá þessar jarðir á eina síðu að Tunguá og til fjalls eður
til Djúpárbotna. Þaðan liggur gil stórt gegnum miðjan fjallgarð og til
Mýrasels og til Ormannsár á Axarfjarðarheiði, til hverra örnefna landið hefir
lögfest verið undir Svalbarðs kyrkju; og þess landamerki að utan: Þvert úr
Ormanns-á og í Merkiöxl á Hólaheiðarfjallgarði, og beint í Merkikeldu undir
Brekknakots-brekku, og þaðan til Tunguár eður Langatanga..62

Nánar er fjallað um þetta í kaflanum um Svalbarðskirkju.
Gerð var úttekt á jörðinni Hermundarfelli þann 13. júní 1912 í tengslum við
fyrirhugaða sölu. Þar er greint frá landamerkjum hennar sem byggð eru á
byggingarbréfi frá 24. febrúar 1904:
Frakkagilsá að utan til Dimmagils, þaðan ræður fjallgarðurinn að
Einarsskarði, en að sunnan og austan Tungá að Frakkagilsárósi. 63

Í jarðamatinu frá 1804 kemur fram að Hermundarfell sé kirkjujörð Svalbarðs.
Hún er metin til átta hundraða. 64
Samkvæmt jarðamatinu 1849 er Hermundarfell með Hermundarfellsseli talið
átta hundruð að forngildi. Hagar eru sagðir nægilega víðlendir. Líklega er átt við haga
fyrir málnytupening. 65
Jarðatal Johnsens getur Hermundarfellssels sem hjáleigu frá Hermundarfelli. 66
Í fasteignamati N-Þingeyjarsýslu frá 1916–1918 er að finna lýsingu á landamerkjum
Hermundarfells:
Að norðan ræður Frakkagilsá frá Dimmagili að Tunguá. Að austan og sunnan
ræður Tunguá að fjallgarði við Einarsskarð. Að vestan ræður fjallgarðurinn
norður að Dimmagili. 67
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5.5. Garður
Landi Garðs er lýst svo í Lýsingu Þingeyjarsýslu:
Garður á [...] land austan Tunguár, suður með Svalbarðsá að Merkilæk
sunnanvert við Þorvaldsstaðaá, upp í Merkihamar yst og austast í Flautafelli,
inn Garðsdal austanverðan, suður Garðsheiði. 68

Þar segir einnig að á miðjum Garðsdal séu húsatættur nefndar Garðssel.
Garðstunga var býli í Garðslandi, byggt 1852–1888 og 1912–1928. 69
Garðsreka í Þistilfirði er getið í rekaskrá Skálholtsstóls árið 1270. 70 Jörðin
komst í eigu Hólastóls samkvæmt testamentisbréfi Gottskálks Nikulássonar árið
1520. 71
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir Garð eigu Hólastóls,
dýrleikann óvissan, grasatekju litla en úthagana góða og mikla. 72
Hinn 11. júlí 1812 var á manntalsþingi að Svalbarði í Þistilfirði lesið upp
kaupbréf Jóns Kristjánssonar fyrir Garði, tólf hundruð að dýrleika, af ekkjunni
Kristínu Þórðardóttur frá 11. október 1810. 73
Á manntalsþingi sem haldið var á Svalbarði þann 14. júlí 1813 mótmælti
Þorlákur Hallgrímsson prestur, fyrir hönd Svalbarðskirkju, hluta lögfestu sem samin
hafði verið fyrir jörðina Garð árinu áður. Nánar er fjallað um þetta mál í kaflanum um
Svalbarðskirkjuland hér á eftir.74
Í vitnisburði séra Jóns Benediktssonar, sem var prestur á Svalbarði 1817–
1838, um landeign Svalbarðskirkju í Þistilfirði, sem dagsettur er á tveggja
postulamessu 1861, koma m.a. fram svohljóðandi takmörk Hermundarfells eftir minni
séra Jóns:
A milli Gards og Hermundarfells rédi Túnguá, fram allann Gardsdal, enn ekki
man eg þad fremsta Ørnefni i fiall gardinum, fyrir Sunnan Einarsskard, sem
nefnt var til Ummerkia, enn úr því var Sjónhendíng inni Múlana a
Axarfjardarheidi, er liggia fyrir Sunnan Mýraselsgrófir, og aptur Sjonhendíng
úr Múlunum inn ad Ormalónsá, nálægt Mýraseli; Sú á rédi Landamerkjum
úteptir, þangad til Kollavíkurland tok vid.. 75

Nánar er fjallað um þennan vitnisburð í kaflanum um Hermundarfell.
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Fyrir manntalsþingsrétti að Svalbarði 18. júlí 1838 var þinglýst lögfestu,
dagsettri samdægurs fyrir Garði af ábúanda jarðarinnar, Kristjáni Stefánssyni. Inntak
umræddrar lögfestu vantar.76
Fyrir manntalsþingsréttinum að Svalbarði 2. júní 1847 var upplesin lögfesta
Garðs í Þistilfirði frá 18. júlí 1838. Inntaks er að engu getið. 77
Þann 30. júní 1855 fyrir manntalsþingsrétti að Svalbarði var lesið forboðsskjal,
frá 25. júní 1855 þar sem Garðs- og Flautafellsbændur banna rekstur geldfénaðar í
„afrétt“ þeirra án leyfis og afborgunar fyrir hverja kind. 78
Um Garð segir í sóknarlýsingu frá því um 1875 að þar sé landrými mikið til
heiðar en lítið heimaland og létt sauðland heima. Engi mikið en langsótt. 79
Skrifað var undir landamerkjabréf fyrir Garð þann 25. nóvember 1887.
Bréfinu var þinglýst 26. júní 1890:
Að norðan ræður Tungá frá ósi að upptökum við Einarsskarð, að vestan ræður
austari fjallgarðsbrún frá Einarsskarði að svokölluðum Þvermel, að sunnan
ræður bein stefna úr Þvermel í Stóraskriðugil og úr Storaskriðugili beina
stefnu yfir Flautafellsfjall að upptökum Merkilækjar, eftir það ræður
Merkilækur frá upptökum sínum að ósi. Að austan ræður Svalbarðsá frá
Merkilækjarósi að Tunguárósi sem fyr er nefndur. Þar að auki á Garður
svokallað Þverfellsland liggjandi í afréttarlöndum in<n> til heiða. Austan að
því lig<g>ur Svalbarðsá frá Þverfellsárósi að Djúpárósi, að sunnan og vestan
ræður Djúpá frá ósi til upptaka sinna í Djúpárbotnum. Að norðan ræður bein
stefna frá upptökum Djúpár yfir Súlnafellsfjallgarð að upptökum
Arndísarlæks, þá ræður lækurinn frá upptökum til oss síns þar sem hann fellur
í Þverfellsá, eftir það ræður Þverfellsá frá nefndum lækjarósi, að ósi sínum,
þar sem hún fellur í Svalbarðsá, sem áður er nefndur. 80

S. Sigurðardóttir skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af Jóni
Sigurðssyni á Skinnalóni, eiganda Heiðarmúla, Ólafi Petersen, presti að Svalbarði, og
umboðsmanni Flautafells, Stephani Stephensen (Stephan Stephensen var jafnframt
umboðsmaður Sandfellshaga).
Samkvæmt jarðamatinu 1804 var Garður fyrrum Hólastólsjörð. Virði hennar
er um tólf hundruð. 81
Garður er tólf hundruð að forngildi samkvæmt jarðamatinu 1849. Jarðamatið
segir haga nægilega víðlenda. Sennilega er hér átt við heimahaga fyrir málnytupening.
Það er ókostur við jörðina að skriður hlaupa bæði á engi og bithaga. 82
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Í fasteignamati N-Þingeyjarsýslu 1916–1918 stendur að landamerkjabréf vanti
fyrir Garð. Landrými er töluvert; fjalla-, mýra- og móaland, og sumarhagar eru góðir.
Í fasteignamatinu er einnig kafli um Garðstungu. Þar kemur fram að hún sé nýbýli í
Garðslandi. Samkvæmt matinu vantar landamerkjabréf fyrir hana. Sumarhagar hennar
eru góðir. 83
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið í Garði frá því að
jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið veðsett.
5.6. Svalbarðskirkjuland í Þistilfirði
Eiríkur Þormóðsson hefur þetta að segja um Svalbarð:
Í vísitasíu- og máldagabók Jóns biskups Vigfússonar 1685-87 er árið 1686
vitnisburður þess efnis, að Svalbarðskirkja eigi land allt milli Sandár að
austan og Ormarsár að vestan. Kemur þetta vel heim við það, að Svalbarð
hefur átt þrjár hjáleigur í Seljaheiði, auk margra hjáleigna annars staðar. 84

Svalbarðskirkja í Þistilfirði er sögð eiga allt heimaland, land í Hjálmarsvík,
Brekknakot og Hermundarfell samkvæmt máldagasafni Auðunar rauða Þorbergssonar
Hólabiskups frá 1318. 85 Aðeins er getið alls heimalands og lands í Hjálmarvík þegar
minnst er á jarðeignir Svalbarðskirkju í máldagasafni Jóns skalla Eiríkssonar
Hólabiskups sem talið er frá árunum 1360–1389.86 Í máldagasafni Péturs Nikulássonar
Hólabiskups frá því um 1394 segir að Svalbarðskirkja eigi allt heimaland, Hjálmarvík
og Brekknakot. Auk hvalreka á Flautafellsreka kemur fram að kirkjan megi
taka torf til hvar sem vill i siouarlandz iordv. 87

Árið 1591, í tíð Guðbrands Þorlákssonar biskups á Hólum, var Svalbarð
vísiterað. Vísitasíunni svipar til máldaga kirkjunnar, sérstaklega þess frá 1318:
Kyrkian a sualbardi.
Hun a allt heima land, og hialmar vyk Land. x aurar, hermundar fell, landsk.
iiij ærg. hefr opt verid klagad f(yrir) mier, ad b(isku)p Jon hafi burt feingid
Jord huamm, og þar J stadinn sett halft hermundar fell, landskylld þar iiij
ærg., breckukot eydi, kug. v. 88

Í vísitasíu á Svalbarði, líklega árið 1638, stendur eftirfarandi:
Kyrkiann hinz H. Thorlakz a Svalbarde á allt hejmaland, Jordina
Hermundarfell, og BrecknaKot, Jtem Reka So mikinn Sem maldagar vtvysa,
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skipstodu, skalagiord, hiallvid, Elldivid ara Trie, og Skipbætur j vydarvyk a
Sioarlandz Jordu. 89

Í vísitasíum Gísla Þorlákssonar er ekki minnst á jarðeignir Svalbarðskirkju.
Hann minnist hins vegar á reka- og útgerðarítök Svalbarðs.
Árið 1686 var Svalbarð vísiterað á ný. Í vísitasíunni kemur eftirfarandi fram,
m.a. um landamerki:
Anno 1686 þann 10 Dag Martij Var Skodud Kyrkiann A Sualbarde [...]
Stadnum filgia 4 hialeigur Og ein Logbyliz Jord, Hermundarfell viij hndr ad
Dyrleika, med fiogra ærgillda Landskulld, Kyrkiann A Skipstödu J Vidar Vyk
og Skala giord og hiall Vid, hun A Land Allt Austur J Sandá og Vestur J
Ormarsá, og þar Ad Auke Þrætutungur [...]
Vnder hafa skrifad
Þorvaldur p. Jonsson med Egh. Jon Jonsson med Egh.
Kietill Eyryksson p. med Egh. Þorstein Jonsson m. eh. 90

Í vísitasíu á Svalbarði árið 1694 kemur fram að kirkjan eigi allt heimaland,
Hjálmavík, Hermundarfell og Brekknakot.91 Svalbarð var vísiterað aftur átta árum
síðar. Sú vísitasía er ekki til. Næsta vísitasía er frá árinu 1722. Í henni stendur:
[...] á Kyrkiann so og allt heima land og 4 hiáleigur nú allar j Eide Jtem Eina
Lögbilis Jörd Hermundarfell 8 hndr. ad dyrleik med einu Kugillde og 60 al.
Landskulld. Öllu Lande Kyrkiunnar asamt Reka hennar sem j Næstu
Visitatium ummgetur seigest Beneficiatus hallda og hallded hafa. 92

Ekki er ástæða til þess að vitna í vísitasíurnar frá 1742 og 1748. 93 Enn á ný var
vísiterað árið 1757 og þá er Hermundarfell nefnt lögbýli í eigu kirkjunnar auk
heimalandanna Flögu, Brekknakots og Hjálmarvík sem öll munu í eyði.94 Í vísitasíu
Svalbarðs frá 1760 stendur eftirfarandi:
Þeir authorizerudu Kyrkiunnar Máldagar eru aller innfærder i Kyrkiu Stólenn,
og Ministerial bækur Prestsens, hvoriar hann helldur allar rigtuglega.. 95

Svalbarð var vísiterað aftur árið 1794. Í vísitasíunni, sem þá var skráð, er
ekkert að finna sem ástæða er til að vitna í hér. 96
Í vísitasíu frá árinu 1828 stendur eftirfarandi:
Anno 1828 þann 1ta August visiteradi Biskupinn yfir Islandi Steingrimur
Jonsson kirkuna ad Svalbardi í Þistilfyrdi - eftir Máldögum á kirkian alt
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Heimaland, Land í Hiálmarvik og Brecknakot; [...] item á kirkian 3 hndr. í
Breckna Verd, [...] lika á Kirkian jördina Hermundarfell 8 hndr ad dyrleika. 97

Reikningur Svalbarðskirkju frá árinu 1591 hefur varðveist. Þar kemur m.a.
þetta fram:
Sualbardss K[ir]kia a allt sitt [hej]maland eins hialmarss vik Breckna kot,
halft hermundar fell, enn halft lagdi b[isku]p Jon k[ir]kunnj f[yrir] huamm
allann epter þ[ad] stadrjnn h[a]fde j vij ar eckjrt haft fyrir sina jord Huamm. 98

Hinn 14. nóvember 1739 vottuðu þeir Jón Þorleifsson, Jón Egilsson, Jón
Hannesson Scheving og Árni Eiríksson að máldagapóstar Svalbarðskirkju væru
samhljóða löggiltum máldögum sem væri að finna í stiftskistunni að Hólum, þ.e.
máldaga Auðunar biskups frá 1318, Jóns Eiríkssonar frá 1360, Péturs biskups frá
1394 og Ólafs Rögnvaldssonar frá 1461. Í þeim kom m.a. fram að kirkjan á Svalbarði
ætti allt heimaland, að Hermundarfell fylgdi henni, að hún mætti taka torf hvar sem
væri í Sjóarlandi og að hún ætti lambseldi af hverjum bæ í þinginu.99
Árið 1744 var samin greinargerð vegna gjafabréfa Svalbarðskirkju. Þar kemur
fram:
Eftir tveimur útgefnum Kongl. Majest. allranádugustu forordningum af dato
11 Majo og 28 Sept. 1743 áhrærandi donationer donationis bref Testamenta
Fundatziur Stiftanir etc. gef eg allraundirdanugast til vitundar ad eg engar
Donationer Testamenta Fundatziur Stiftanir Giafabref edur þesskonar veit
mer tiltrúudu beneficio Svalbardi tiheyra, og forordningarnar her ádurnefndar
umgeta nema í Máldaga Audunar biskups dat. 1318 er nefnt í Testamentum
Ara Prests, Brecknakot, sem nú er Kirkiu Jörd, hvarum sovel sem annad fleira
er þessu Beneficio fylgt hefr eftir gömlum Máldögum og nú er frágengid, jeg
eckert veit um ad segia - testera í allraundirdanugasta Máta ad Svalbardi d. 11
Januarii 1744
Johan Christiansson 100

Þetta staðfesti Þorleifur Skaftason prófastur 3. maí 1744.
Í eignaskrá Svalbarðskirkju frá árinu 1751, úr embættistíð séra Jóhanns
Kristjánssonar, eru taldar upp kirkjujarðir. Fyrst er nefnt lögbýlið Hermundarfell og
svo eftirtaldar jarðir í heimalandi: Brekknakot, Flaga, Hjálmarvík, Bæastaðir
(Bægisstaðir), Kúðársel og Svalbarðssel. Um jarðirnar sem byggðar voru úr
heimalandinu segir að þær hafi allar legið í eyði í meir en 60 ár og að engin von sé til
að þær muni byggjast upp á ný. Síðan segir:
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Ödrum landEignar og Reka Itökumm sem Máldagarnir nafngreÿna behelldur
þetta Beneficium enn Nú, þo þar Sie Ecke utþrickelega i þeim auglÿ[st] landa
Merkinn allt umm Krÿng til Heÿrande þessu Beneficio.101

Greinargerð fyrir Svalbarðsprestakall var útbúin 1782 [21. júlí]. Þar stendur
eftirfarandi:
β) Hlunnindi [...]
Hier er og framm til Hejdar, Hálfa Þÿngmannalejd frá bigdum eitt vejde Vatn,
Enn þvi verdur ecke Sætt, Hvörkie vegna vega leingdar, og ecke Helldur þess
vegna ad Afle i Þvi, er ecke mejre enn so, ad Hann betalar ecke Kostnadenn.
[...]
2°
Eitt lög bÿle filger þessu Beneficio, sem er Hermundarfell med Landsk. 35 al.
Hiálönd 6 ad tolu filgia, sem öll höfdu i Eide staded umm lánga tÿma, þegar
eg 1761. kom til þessa Brauds. Enn Ante et post 1770. Keipte eg til menn, og
uppbigde med ej alllitlum Kostnade Fimm þessar Hiálendur, i þejrre Von, ad
þær i frammtydenne kinne verda Hier verande Beneficiato til gódra nota, og
Beneficio siálfu til Rÿfkunar; Enn mest allur sá minn mikli Kostnadur, og
Stóra Mæda, Sÿnest nu i Dauds tÿd þessare til lÿtellra Nota koma, þvi tvær
Hiálendurnar eru nú aftur vegna stór Hardenda og Hallæres i Eide komnar,
Enn þær sem enn bigdar eru:
Hiálmarsvÿk Landsk. 30 al. Flaga Landsk. 30 al. Svalbards Sel. Enn nu
eingenn landskuld golldenn. Enn Hiálendurnar sem upp voru af mier bigdar,
og Nú eru aftur i Eide komnar eru: Kuudaa og Breckna Kot. Enn Kyrkiu
Jördena Bægisstade gat eg ecke bigt þvi Hún liggur Hálfa þingmannalejd burt
framm til Hejdar. Eingenn flejre á bÿle filgia þessu Beneficio.
[...]
Alls Einger Dómar, Vitnessburder edur Skiöl liggia vid þessa Kÿrkiu, sem
stÿrkia kinne Beneficii Eigner til Fialls eda Fiöru Einasta eru hier Máldagar
Authorizerader og Jnn Færder i Kÿrkiustolenn. [...]
2° Er Hejmalanded so uppblásed, og onÿtt orded, ad Sumar büsmale synir
Hier miög lÿted gagn, hefe eg þvj uppfunded Selstödu längt framm til
Hejdar. 102

Jarðabók Árna Magnússonar segir um Svalbarð árið 1712:
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Fóðrast kann ii½ kúa þúngi, að auk þess lítils heyskapar sem hafa má fram á
heiðinni í fjarska, sem staðarhaldarinn getur ei að sókt.
[...] Grasatekja lítil. Hvanntekja og rótagröftur nægur fyrir heimilið, brúkast
ei.
[...] Úthagarnir eru góðir og miklir. 103

Lögfesta fyrir Svalbarði í Þistilfirði var lesin upp á Skinnastaðaþingi 11. júní
1809. Inntaks lögfestunnar er ekki getið. 104
Á manntalsþingi sem haldið var á Svalbarði 14. júlí 1813 mótmælti Þorlákur
Hallgrímsson prestur, fyrir hönd Svalbarðskirkju, hluta lögfestu sem samin hafði verið
fyrir jörðina Garð árinu áður. Í hinum umdeilda hluta var fjallað um svokallaðar
Tungur, er voru á milli Svalbarðsár og Tunguár, allt fram í Lómatjörn en samkvæmt
prestinum hafði Svalbarðskirkja haft frjáls afnot af því landsvæði í fjölda ára. 105
Í óársettum útdrætti kirkjustóls Svalbarðsprestakalls er að finna upplýsingar
um hvað kirkjan eigi af landi með jörðunum Hermundarfelli og Brekknakoti sem
báðar liggja vestan Tunguá. Samkvæmt gömlum og nýjum lögfestum, sem ekki hafði
verið mótmælt þá eiga:
[...] þessar jardir á eina sídu ad Túngu-á og til fjalls, edur Djúpár botna, þadan
liggur gil stórt gjegnum midjan fjallgard og til Mýrasels og Ormars [hér og
síðar virðist eins mega lesa: Ormans] ár á Axarfjardar heidi, til hvorra örnefna
landid hefur lögfest verid undir Svalbards kyrkju og þessi landa merki ad utan
þvert úr Ormars-á og í Merki öxl á Hólaheiðar fjallgarði og beint í Merki
kéldu undir Brecknakots brekku og þadan nidur til Túngu-ár edur
Lángatánga. 106

V. Sigurðsson vottar að rétt sé ritað eftir útdrættinum en það mun væntanlega
vera Vigfús Sigurðsson, prestur á Svalbarði 1847–1868. Þar fyrir neðan er
athugasemd G. Gunnarssonar, sem er líkast til Gunnar Gunnarsson, prestur á
Svalbarði 1869–1873, um að ofanritaður útdráttur sé ritaður fremst í kirkjustólnum en
sá hluti telur hann að sé skrifaður fyrir 1820. Jafnframt finnst honum líklegt að hann
hafi verið innfærður úr eldri kirkjustól sem sé glataður. 107
Í brauðamati Svalbarðsprestakalls sem nær yfir fardagaárið 1838–1839 kemur
fram að á meðal byggðra jarða kirkjunnar séu Bægisstaðir, Hermundarfell og
Hermundarfellssel.108
Jón Benediktsson, prestur í Goðdölum, skrifaði biskupi 5. febrúar 1840.
Ástæðan var m.a. sú að séra Guðmundur Jónsson, eftirmaður hans í
103

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 360.
Skjal nr. 3 (144) a-b.
105
Skjal nr. 3 (147) a-b.
106
Skjal nr. 3 (55) a-b.
107
Um prestaröðina á Svalbarði, sjá Sveinn Níelsson: Prestatal og prófasta, bls. 316.
108
Skjal nr. 3 (212).
104

774
774
Svalbarðsprestakalli, tregðaðist við að kaupa þá bæi sem séra Jón hafði byggt upp á
eigin kostnað í landi Svalbarðskirkju. Á meðal þeirra eyðijarða og kota sem hann
byggði í embættistíð sinni, sem spannaði árin 1817 til 1838, voru býlin Bægisstaðir og
Hermundarfellssel.109
Útbúið var brauðamat fyrir Svalbarðskirkju í nóvember 1854. Þar stendur
eftirfarandi:
Afrjettarland á stadurin afar gott og vídlendt, í svokalladri Búrfellsheidi, sem
hann brúkar ásamt hjáleigu mönnonum. 110

Einnig er minnst á að hjáleigur jarðarinnar séu Flaga, Svalbarðssel,
Fjallalækjarsel, Grímsstaðir, Kúðá, Bægisstaðir og Óttarsstaðir. Jörðinni fylgja einnig
kirkjujarðirnar Hermundarfell og Hermundarfellshjáleiga.
Hinn 14. mars 1845 svaraði J. Johnsen bréfi séra Guðmundar Jónssonar á
Svalbarði í fjarveru T. A. Hoppe stiftamtmanns. Þar kemur fram að séra Guðmundur
hafði skrifað stiftamtmanni að Bjarni Pétursson í Húsavíkursókn hafi síðastliðið
sumar reist sér býli sem samkvæmt máldögum kirkjunnar er í landi Svalbarðs.
Johnsen segir að embættið hafi skrifað héraðsprófastinum, séra Halldóri Björnssyni,
um málið og séra Guðmundur geti ráðfært sig við hann um hvort hann vilji leggja
bann við nýbýlisstofnuninni eða leyfa Bjarna að gerast leiguliði sinn. Hér er um að
ræða býlið Foss sem ágreiningur var um milli Svalbarðs og Hafrafellstungu. 111
Um miðja 19. öld var nýbýlið Heiðarmúli (Múli) stofnað. Þessi atburður leiddi
til deilna milli Svalbarðskirkju og Hermundarfells varðandi það hvorri jörðinni
nýbýlið tilheyrði. Nánar er fjallað um þetta mál í kaflanum um Heiðarmúla. 112
Um miðjan fimmta áratug 19. aldar kviknuðu deilur milli umráðamanna
Svalbarðskirkju og Hafrafellstungu vegna nýbýlisins Foss. Upphaf málsins var það að
Guðmundur Jónsson, prestur á Svalbarði, skrifaði biskupi 13. janúar 1845. Í bréfinu
gat hann m.a. þess að í landi sem kirkjustóll Svalbarðs eignaði kirkjunni hefði á
síðastliðnu sumri verið uppfærð bygging eða tóftir til bæjarhúsa. Bærinn er ekki
nafngreindur en að öllum líkindum mun átt við Foss. Þar hefði verið að verki Bjarni
Pétursson frá Mýrarseli í Húsavíkursókn og hefði hann haft til þess leyfi
Hafrafellstungubænda, þ.e. eigenda jarðarinnar þeirra Eiríks Sigvaldasonar, sem hafði
þar í tvíbýli hjá sér Þorstein Þorsteinsson, og Gunnlaugs Sigvaldasonar á
Gunnarsstöðum. Umrætt land vildu eigendur Hafrafellstungu alls ekki missa og báru
fyrir sig kálfskinnsbækur sem séra Guðmundur, er studdist við lögfestur Svalbarðs,
veigraði sér við að mótmæla.
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Varðveittur er vitnisburður séra Jóns Benediktssonar, sem var prestur á
Svalbarði 1817–1838, um landeign Svalbarðskirkju í Þistilfirði, dagsettur á tveggja
postula messu 1861. Þar koma fram svohljóðandi takmörk Svalbarðs:
Ad austan verdu rjed Sandá Landamerkjum frá fjöru, og altfram að Dettfossá;
Sú á ætla eg hafa upptök sín úr Burfelli Sunnanverdu, og renni til austurs ofan
i Sandá, þá rédi Burfells hærsti hriggur útad Burfellsvötnum, sem liggia i
Vestur utsudur frá Búrfelli, úr þeim hefur Svalbardsá sín fyrstu upptök,
rennur hún út alla heidina fyrir Vestan Svalbardsnúpa, og rædur hún þannig
Landamerkjum frá fjalli til fjöru. 113

Hann tilgreinir einnig landamerki Hermundarfells (sjá þar) og segir að innan
ofangreindra takmarka hafi Svalbarðskirkja átt óátalið land, eftir því sem hann best
muni, allan þann tíma sem hann var prestur þar. Heimildarmenn fyrir
landamerkjunum segir hann bræðurna Benedikt og Gísla Benediktssyni sem hafi verið
elstu, skynsömustu og minnugustu menn í prestakallinu. Þeir tjáðu séra Jóni að þannig
hefðu Svalbarðsprestar haft og haldið Svalbarðskirkjuland, að meðtöldum
Hermundarfells- og Brekknakotslöndum, í óátaldri hefð, notkun og umráðum svo
langt sem þá rak minni til. 114
Skýrsla um tekjur Svalbarðsprestakalls var útbúin 8. júní 1867. Þar segir m.a.
um prestssetrið:
Sumarhagar afbragðs kjarngóðir fyrir sauðfje [...] Afrjettar land er afar gott
og víðlent í Búrfellsheiði. 115

Samkvæmt skýrslunni eru hjáleigur Svalbarðsprestakalls Flaga, Svalbarðssel,
Fjallalækjarsel, Grímsstaðir, Bægisstaðir, Kúðá, Brekknakot, Óttarsstaðir og
Lækjamót. Kirkjujörð er Hermundarfell.
Hinn 20. nóvember 1867 byggði séra Vigfús Jóni Jónssyni kirkjuhjáleiguna
Bægisstaði. Nánar er fjallað um þetta mál í kaflanum um Bægisstaði. 116
Í lok 7. áratugar 19. aldar og í upphafi þess 8. stóðu deilur um eignarhald á
landsvæðinu sem Heiðarmúli var byggður á. Svalbarðskirkja tengdist þessum deilum.
Nánar er sagt frá þessu máli í kaflanum um Heiðarmúla. 117
Í úttektum Svalbarðskirkju, sem fram fóru 15. júní 1870 og 10. júní 1875,
kemur fram að við kirkjuna liggi fjölmörg eignarskjöl hennar ásamt úttektum og
byggingarbréfum. 118
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Hinn 17. apríl 1871 færði séra Gunnar Gunnarsson neðangreindar upplýsingar
um jarðir kirkjunnar inn í kirkjustól Svalbarðskirkju. Gunnar skrifaði þær upp eftir
kirkjustól sem byrjað var á 1818 en Hannes L. Scheving prófastur hafði fært þær inn
17. júlí 1818 eftir enn eldri kirkjustól. Eftirfarandi upplýsingar er að finna um eignir
og ítök Svalbarðs í kirkjustólnum:
Kyrkjan á Svalbarði á Lögbýlið Hermundarfell, hvað og Auðunnar máldagi
eignar henni - 8 hndr. að dýrleika með 60 ál. fornvirtra, landskuld og 2.
Brekknakot, sem af máldögum og eldri visitatium tileinkast kirkjunnar
heimalandi 6 hndr. að dýrleika með 40 ál. fornvirtra landskuld; hvað kyrkjan
eigi af landi með tjeðum jörðum, sem báðar liggja fyrir vestan Tunguá, verður ekki með öðru sannað en fornum og nýum lögfestum, hverjum ei hefir
verið mótmælt, og eiga þá þessar jarðir á eina síðu að Tunguá og til fjalls eður
til Djúpárbotna. Þaðan liggur gil stórt gegnum miðjan fjallgarð og til
Mýrasels og til Ormannsár á Axarfjarðarheiði, til hverra örnefna landið hefir
lögfest verið undir Svalbarðs kyrkju; og þess landamerki að utan: Þvert úr
Ormanns-á og í Merkiöxl á Hólaheiðarfjallgarði, og beint í Merkikeldu undir
Brekknakots-brekku, og þaðan til Tunguár eður Langatanga. [...]
Landeign kyrkjunnar yfir höfuð, sem fylgt hefir henni frá öndverðu, mun víst
viðhaldast, sem ávallt hefir sögð verið tungan á milli Svalbarðsár og Sandár,
fram til Dett<i>fossár sem rennur austur úr Búrfelli sunnanverðu og Sandár,
en frá upptökum Dettifossár liggur eitt lítið mýrarsund vestur til Svalbarðsár
upptaka, og eru það sögð landamerki að landeign kyrkjunnar á þá síðu sem til
heiðar veit, hver landeign eg ekki veit til að sje með lögum kyrkjunni
frákomið. 119

Valdimar Ásmundsson segir í sóknarlýsingu sinni um 1875 að Svalbarðskirkja
eigi alla Svalbarðsheiði og þar að auki mikið land á Öxarfjarðarheiði. 120
Hinn 28. mars 1885 skráði presturinn á Svalbarði, Guttormur Vigfússon,
lýsingu á landamerkjum jarðarinnar:
Samkvæmt eignarskjölum Svalbarðskirkju á hún tunguna milli Svalbarðsár
og Sandár fram til Dettifossár, sem rennur austur úr Búrfelli sunnanverðu og í
Sandá; en frá upptökum Dettifossár liggur eitt mýrarsund vestur til
Svalbarðsárupptaka, og eru það sögð landamerki að landeign kirkjunnar á þá
síðu sem til heiðar veit. 121

Stuttu síðar, nánar tiltekið 8. maí 1885, sendi Guttormur Sigvalda Jónssyni,
einum eiganda Hafrafellstungu, landamerkjaskrá til samþykktar eða synjunar. Í
bréfinu sem fylgdi með skránni kom fram að hinir tveir eigendur jarðarinnar,
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bræðurnir Björn í Skógum og Sigurður í Ærlækjarseli, væru þegar búnir að samþykkja
landamerkjaskrána.
Sigvaldi sendi svarbréf til Guttorms 19. maí 1885. Í því kom fram að hann
samþykkti ekki landamerkjaskrána. Neitun sína byggði hann á tveimur þáttum. Annar
var sá að samkvæmt landamerkjaskránni fluttist talsvert heiðarland frá
[Hafrafells]tungu. Þetta heiðarland taldi Sigvaldi að gömul skjöl, sem hann hefði
undir höndum, sýndu að hefði verið ágreiningslaust í eigu Hafrafellstungu um langan
aldur. Seinni þátturinn var sá að Sigvaldi átti von á því að fá afrit af máldaga
Hafrafellstungu þá um sumarið. 122
Skrifað var undir landamerkjabréf er lýsti eign Svalbarðskirkju í Þistilfirði um
vorið 1887. Bréfinu var þinglýst 26. júní 1890:
Að vestan ræður Svalbarðsá frá ósi upp þangað sem Djúpá fellur í hana, síðan
Djúpá að ytri Langassenda og svo Langás síðan skilur heiðarlönd
Svalbarðskirkju og Hafrafellstungu bein lína úr fremri Langássenda suður í
upptök kvíslar þeirrar, er fellur austur úr stóra Búrfellsvatni (Hólmavatn)
þaðan réttsýnis yfir vatnið austan við hólma í melhól þann, sem er norðaustan
við Búrfell, þaðan réttsýnis í Dettifossá og ræður sú á síðan landamerkjum
austur til Sandár, sem allt til sjáfar myndar austur takmörk kirkjulandsins. Við
landamerkja skoðun, sem framkvæmd var 12. Sept. 1887, af umráðamanni
Svalbarðskirkju Guttormi presti Vigfússyni og einum af eigendum
Hafrafellstungu, Sigvalda bónda Eiríkssyni að viðstöddum Ólafi M. Jónssyni
bónda á Kúðá og Sigfúsi Einarssyni bónda á Ærlæk, urðu menn ásáttir um,
framan skrifuð landamerki - hvað heiðarlandið áhrærir - og með því
samkomulagi, er öllum þeim ágreiningi lokið er áður var um landamerkin
þeim megin og þeirri ósamhljóðan er var milli eignarskjala jarðanna. 123

Undir landamerkjabréfið skrifuðu S. S. Eiríksson í Hafrafellstungu og
Guttormur Vigfússon, prestur á Svalbarði, auk Sigurveigar Sigurðardóttur í Skógum
og Guðrúnar Eiríksdóttur í Laxárdal, eigenda Hafrafellstungu.
Landamerkjabréf fyrir jörðina Svalbarð var útbúið 9. desember 1922. Það var
þinglesið árið 1923:
Að vestan ræður Svalbarðsá frá ósi og [„og“ tvítekið] fram á móts við
Merkilækjarós (milli Garðs og Flautafells). Þaðan ræður bein stefna um hinar
fornu beitarhúsatóftir í norðausturenda Svalbarðsselsáss; þaðan bein stefna í
Guðlaugsstein sem er rétt við Vesturlækinn að vestanverðu. Þaðan bein stefna
vestan við vestanverðan Grjótás (í vörðu) fram á móts við Vesturlækjarþröng
og þaðan í sjálfa Þröngina. Úr henni í vörðu við reiðgötur á há Svartás og
þaðan í vörðu við Fossagljúfur utanverð, þar sem lönd Flögu og Fjallasels
koma saman, og þaðan í krók þann er Austurlækur myndar er hann fellur í
ósinn (Beitarhúsaós). Úr kroknum bein stefna í Uppsprettur, þaðan bein
122
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stefna í Beinþúfu í Flöguflóa; þaðan bein stefna í tanga þann sem ber vestan
við Hjálmarsnesshlass en er austan við svo nefndan Þrætubás. (Aður var
síðast nefnd stefna talin um Selþúfu og Selþúfur á nefndum tanga, en
samkomulag varð um, að hafa stefnuna beina). Þaðan ræður sjórinn vestur að
Svalbarðsárósi. 124

Undir bréfið skrifaði séra Páll H. Jónsson. Landamerkjabréfið var samþykkt af
umráðamönnum Flögu, Guðmundi Þorsteinssyni, Svalbarðssels, Halldóri
Kristjánssyni og Fjallasels, Einari Hjartarsyni.
Gerð var úttekt á Svalbarðsseli 2. október 1916 í tilefni fyrirhugaðrar sölu. Þar
kemur fram hver landamerki jarðarinnar séu:
Að norðaustan bein stefna frá Merkilækjarós (milli Garðs og Flautafells) um
fornar beitarhústóftir í Guðlögsstein við Vesturlækinn ásamt læknum þar fyrir
framan, meðan Svalbarðsprestur gerir eigi tilkall til læksins. Að austan og
sunnan bein stefna frá nefndum steini vestan við vestanverðan Grjótás á
norðanverðan hársöðul á litla Kvígildisfjalli, sem þá ræður gengt Arkarsteini
við Kúðána er ræður þaðan til Svalbarðsár.

Í úttektinni kemur einnig fram að
gott og grösugt engjastykki, sem ábúandinn fekk leigt samkvæmt áðurnefndu
byggingarbréfi [3. maí 1908], og þar er talin leiga eptir, er nú tekið undan
jörðunni. 125

Í jarðamatinu 1804 er þess getið að kirkjujörðin Svalbarð sé metin til tíu
hundraða. 126
Samkvæmt jarðamatinu 1849 hefur Svalbarð, sem nýbýlið Hjálmarsvík
tilheyrir, til forna verið metið til tíu hundraða. Í matinu kemur einnig fram að haglendi
jarðarinnar sé gott og landrými sæmilegt. 127 Í sama jarðamati stendur einnig:
Vid jardamatid i þessum hreppi hafa eingin eiginleg þrætulönd fyrir komid,
þó má þess geta ad presturinn til Svalbards hreyfdi því, ad þræta væri á milli
jardanna Svalbards og Hafrafellstungu í Axarfirdi um afrettar landspart
nokkurn fram til heydar, sem öllum mats mönnum kom saman um ad ekki
gjæti numid nokkru verdi, ad þvi leiti þeir til þekktu. 128

Svalbarð er sagt prestssetur í fasteignamatinu 1916–1918. Samkvæmt því
vantar landamerki. Landrými er nægilegt, sumarhagar góðir og vetrarbeit einnig en
hún er nokkuð langsótt. 129
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Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið á Svalbarði frá
því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið veðsett.
5.7. Bægisstaðir
Í eyðibýlaskrá Ferðabókar Ólafs Ólavíusar er nefndur Bæjarstaður uppi í heiði, sem
farið hafi í eyði árið 1402. 130 Er það væntanlega um Bægisstaði að ræða, en Ólavíus
getur ekki heimilda fyrir þessu.
Eiríkur Þormóðsson getur áðurnefndrar heimildar og þar með, að byggð hófst
á Bægisstöðum að nýju árið 1830 og stóð samfellt til 1887.131
Í Landi og fólki kemur fram að síðar var búið á Bægisstöðum eða 1913–1926.
Þar er jörðinni lýst svo:
Um klukkustundargang sunnan við Grímsstaði nærri Sandá er eyðibýlið
Bægisstaðir. Landareignin er víðáttumikil norður að Skjónulæk, vestur í
Svalbarðsnúpa norðanverða og suður Bægisstaðahlíð. Norður af túninu er
mýrarflói hallandi til austurs að Sandá en í suður þurrlendi og vel gróin
fjallshlíðin. 132

Í eignaskrá Svalbarðskirkju frá árinu 1751, úr embættistíð séra Jóhanns
Kristjánssonar, er minnst á Bægisstaði. Nánar er fjallað um þetta mál í kaflanum um
Svalbarðskirkju. 133
Á manntalsþingum sem haldin voru á Sauðanesi 2. júlí, Svalbarði 4. júlí og
Skinnastað 7. júlí 1827 var tilkynnt að Jón Sigurðsson, bóndi á Syðralóni, hygðist
stofna nýbýli á eyðijörðinni Bægisstöðum. Enginn mótmælti þessum áformum.
Sérstaklega er tekið fram í skjalinu að séra Jón Benediktsson á Svalbarði hafi verið
viðstaddur þegar auglýsingin var birt þar. 134
Í brauðamati Svalbarðsprestakalls sem nær yfir fardagaárið 1838–1839 kemur
fram að á meðal byggðra jarða kirkjunnar séu Bægisstaðir. 135
Jón Benediktsson, prestur í Goðdölum, skrifaði biskupi 5. febrúar 1840.
Ástæðan var m.a. sú að séra Guðmundur Jónsson, eftirmaður hans í
Svalbarðsprestakalli, tregðaðist við að kaupa þá bæi sem séra Jón hafði byggt upp á
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eigin kostnað í landi Svalbarðskirkju. Á meðal þeirra eyðijarða og kota sem hann
byggði í embættistíð sinni, sem spannaði frá 1817 til 1838, var býlið Bægisstaðir.136
Fyrir manntalsþingsrétti að Svalbarði 19. júní 1845 var þinglýst kaupbréfi frá
18. maí 1843 fyrir jarðarhúsunum á Bægisstöðum. 137
Í skýrslu um tekjur Svalbarðsprestakalls, sem samin var 8. júní 1867, kemur
fram að Bægisstaðir séu hjáleiga prestakallsins. Nánar er fjallað um skýrsluna í
kaflanum um Svalbarðsprestakall. 138
Hinn 20. nóvember 1867 byggði séra Vigfús Sigurðsson á Svalbarði Jóni
Jónssyni kirkjuhjáleiguna Bægisstaði. Í byggingarbréfinu eru ákvæði þess efnis að
hann rækti og bæti tún og engi jarðarinnar en 6. liður bréfsins er svohljóðandi:
Eingum má hann leigja neitt nje leigselja af leigulandi synu án fulls leifis
landsdrottins. Land Bæistada nær frá hlíðarhorni þvertí sandá með henni að
Skjónulæk, svo ræður hann á mots við tvísteina og þadan beintí stefnu á
Lambafellsgróf. I land þettað áskyl eg mjer aðeins Lambarekstur árlega í
sunnanverðar Bæistaðahlíð. 139

Valdimar Ásmundsson segir í sóknarlýsingu Svalbarðs, líklega um 1875, að
land á Bægisstöðum sé mikið og allmikið engi. Einnig er sagt að jarðirnar Flaga,
Svalbarðssel, Fjallalækjarsel, Grímsstaðir, Kúðá og Bægisstaðir
eru allar á Svalbarðstungu, sem er kirkjuland, metið 64,0 hundruð að dýrleika.
Bæði á tungu þessari og Álandstungu er besta sauðland, og því betra sem
lengra dregur fram. 140

Gerð var úttekt á Bægisstöðum 9. september 1913. Þar kemur fram að jörðin
hafi staðið í eyði frá 1887 og þar til næstliðið vor. Einnig kemur þar fram hver
landamerki jarðarinnar séu:
Að sunnan frá fremra Hlíðarhorni þvert í Sandá; ræður hún merkjum að
Skjónulæk. Svo ræður hann merkjum móts við Tvísteina, sem sumir nefna
Sveina, og þaðan bein stefna að Lambafellsgróf, þaðan bein stefna í fremra
Hlíðarhorn. 141

Ábúendur Bægisstaða, þeir Kjartan og Guðmundur Jónssynir, keyptu
ábýlisjörð sína af ríkinu 18. febrúar 1915. 142 Í kaupsamningnum kemur fram að
undanskildir sölunni séu námar sem fundist hafa eða kunna að finnast á jörðinni. 143
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Landamerkjabréf fyrir jörðina Bægisstaði var útbúið 12. desember 1922 og
þinglesið 1923:
Frá fremra Hlíðarhorni þvert í Sandá; Með henni að Skjónulæk, ræður svo
lækurinn að torfvörðu móts við Tvísteina (Sveina), frá vörðunni í Tvísteina.
Frá Tvísteinum ræður bein lína að neðanverðri Lambafjallsgróf þar sem hún
fellur í Kúðá. Þaðan ræður nefnd gróf að upptökum hennar; síðan þvert yfir
Núpa í Hlíðarhorn. 144

Guðmundur Jónsson og Kjartan Jónsson skrifuðu undir landamerkjabréfið.
Landamerkin voru samþykkt af ábúendum Kúðár, Jósef og Jóhannesi Vigfússonum,
ábúanda Urðarsels, Tryggva Hjartarsyni, ábúanda Grímsstaða í Þistilfirði, Friðriki
Einarssyni, og fulltrúa Svalbarðshrepps, eiganda Vatnsenda, Jóni Guðmundssyni.
Einnig skrifaði Jósías Stefánsson undir landamerkjabréfið (væntanlega vegna
Hafursstaða).
Jarðamat 1849 segir Bægisstaði talda hjáleigu frá Svalbarði, byggða að nýju
fyrir nokkrum árum en liggja í allmiklum fjarska þaðan fram til heiðar og land
hjáleigunnar vera aðskilið frá Svalbarðs heimajörð. Engjaslægjur séu langsóttar.145
Í fasteignamati N-Þingeyjarsýslu 1916–1918 stendur að það vanti
landamerkjabréf fyrir Bægisstaði. Í matinu kemur einnig fram að landamerki
jarðarinnar séu ágreiningslaus, landrými sé nægilegt, sumarhagar góðir en ágangur af
afréttarfé. 146
5.8. Vatnsendi
Um Vatnsenda segir Eiríkur Þormóðsson:
Vatnsendi var á Álandstungu nokkuð sunnan Balafells, spöl fyrir sunnan
Vatnsendaskarð. Stóð bærinn austan við sunnanvert smávatn, sem
Vatnsendavatn heitir. Er alllöng leið norður að Hvappi, eða um sex km. [...]
Hreppurinn á nú jörðina. 147

Fagranesi á Álandstungu lýsir Eiríkur Þormóðsson svo:
Fagranes, sem einnig var nefnt Halldórskot, var á Álandstungu, syðsti bær í
Þistilfirði. Stóð býlið á sléttu laufnesi, sem myndast milli tveggja kvísla, er
sameinast stuttu áður en þær falla í Sandá. Er talið, að land býlisins fylgi
Vatnsenda. [...]

Hvorki er til nokkurt mat né lýsing á jörðinni þar eð byggð hófst þar svo seint.
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Ekki finnast heimildir fyrir því að búið hafi verið í Fagranesi nema sjö ár, eða frá
1855–1862. 148
Í lýsingu Svalbarðssóknar um 1875 er Fagranes talið meðal eyðibýla, nýbýli
og afbýli úr Vatnsendalandi. 149
Búið var á Vatnsenda 1840–1843 og 1844–1862. 150
Valdimar Ásmundsson telur Vatnsenda meðal eyðibýla, nýbýli, sem lagðist í
eyði 1862, rétt sunnan við stöðuvatn, sem hann hefur ekki nafn á, undir Vatnshnúki. 151
Á manntalsþingi sem haldið var á Svalbarði 19. júní 1843 kom fram að
eigandi jarðarinnar Vatnsenda hafði árið áður lofað að selja Jóni Ólafssyni jörðina
innan tveggja ára, þ.e. árið 1845. 152
Landamerkjabréf fyrir Vatnsenda var útbúið 4. júní 1889. Það var þinglesið
26. júní 1890:
Að norðan ræður tröllkonuhlaup við Sandá og þaðan bein lína í austur í
Balafellsbrún þá ræður brúnin í Vatnsendaskarð, þaðan ræður lækur sá er úr
skarðinu kemur í Hólkná.
Að austan ræður Holkná frá Skarðslæk inn að Krubbnalæk og ræður hann til
upptaka sinna, sem eru utanundir Álftadyngjufjallgarðshaus þaðan ræður
sama stefna í suður þar til tekin verður bein lína vestur í Sandá um
Þorsteinsnef.
Að vestan ræður Sandá frá Þorsteinsnefi til Tröllkonuhlaups. 153

Meðlimir hreppsnefndar Svalbarðshrepps, þeir Hjörtur Þorkelsson, Jón
Árnason, Kristján Vigfússon, Árni Davíðsson og Sigurbjörn Friðriksson, skrifuðu
undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af eigendum Víðirhóls, þeim Helgu
Jónsdóttur og Kristjáni Kristjánssyni. Einnig var það samþykkt af Jóni Bjarnasyni,
eiganda Laxárdals og umráðamanni Hafursstaða, og umráðamanni Hvapps, Sigfúsi
Jónssyni.
Jarðatal Johnsens segir prest telja í Svalbarðshreppi Vatnsenda (með 6 manns)
en þess bóls sé eigi getið af sýslumanni né heldur í jarðabókunum. 154
Vatnsendi var fyrir nokkru byggður út úr landi Ytra- og Syðra-Álands og er nú
sérstök (sérskilin) eign með tilgreindum landamerkjum samkvæmt jarðamati 1849.
Þar kemur einnig fram að landrými sé nægilegt. 155
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Í bókinni Landi og fólki er Ytra-Áland sagt eiga land milli Sandár og Hölknár,
suður um Ytri-Hæðaþúfu að vestan og fram undir Syðrigljúfur að austan, auk þess
eyðibýlið Hafursstaði. 156
Álands er fyrst getið við bréfagerð árið 1378. 157
Árið eftir eignast Möðruvallaklaustur jörðina með rekum. Á Áland þá alla
jarðareign milli Hölknár og Sandár, landgögn og fjörugögn, eða eins og segir í
bréfinu:
á saugd jord alla iardar eign millum halknar. ok sandar. land gaugn ok fioru
gaugn. 158

Jörðin var seld aftur á næsta ári, 1380, að undanskildum rekum. 159
Vatnsendi er skráður sem sérmetin eign í Nýrri jarðabók. 160
Í kaflanum um Vatnsenda, sem sagður er í eyði, í fasteignamati NÞingeyjarsýslu 1916–1918 er að finna lýsingu á landamerkjum landsvæðisins:
Að norðan: Úr Tröllkonuhlaupi við Sandá beint í austur í Balafellsbrún;
þaðan eftir brúninni suður í Vatnsendaskarð. Þaðan í austur ræður lækur sá, er
rennur úr skarðinu í Hólkná. Ræður svo áin suður að Krubbnalæk eða móts
við Lambafjall garðenda ytri. Ræður svo fjallgarðurinn suður á móts við
Þórsteinsnef. Þá bein stefna vestur á Þórsteinsnefið og í kvísl er rennur hjá
nefinu og í Sandá. Þá ræður Sandá (að vestan) norður að Tröllkonuhlaupi. 161

Samkvæmt fasteignamatinu á Svalbarðshreppur Vatnsenda. Þar segir að landið
sé ekki notað.
Síðasti ábúandinn á Vatnsenda var Sigurður Jóakimsson en hann andaðist 17.
júní 1862. Hinn 16. desember 1862 ritaði hreppstjóri Svalbarðshrepps sýslumanni bréf
með uppskriftargerð af eignum dánarbúsins. Þar kemur fram að ekkjan hafi ekki getað
haldið búskap áfram, enginn hafi verið til að flytja á jörðina og enginn nálægur getað
eða viljað kaupa jörðina en erfingjarnir þarfnist stórlega verðsins fyrir hana. 162 Í bréfi
sýslumanns til hreppstjóra 31. mars 1863 kemur fram að sýslumaður sjái ekki betur en
að jörðina beri að selja við opinbert uppboð þá um vorið. 163 Það uppboð fór ekki fram
því að búi Sigurðar var skipt 12. október 1863 og þá var Vatnsendi enn óseldur. Við
skiptin var Vatnsendi lagður út sem arfshluti til barna Sigurðar.164
Í reikningi yfir tekjur og gjöld fátækrasjóðsins í Svalbarðshreppi fardagaárið
1877–1878 kemur fram að 100 krónur hafi verið greiddar fyrir Vatnsendaland. 165
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Við Vatnsendavatn er nú gangnamannakofi. Hann var byggður af
Álandsbændum árið 1996.
5.9. Hvappur
Í Lýsingu Þingeyjarsýslu segir að Hvappi hafi fylgt sérstakt land en ókunnugt sé um
jarðeiganda.166
Eiríkur Þormóðsson segir um Hvapp:
Hvappur er á Álandstungu, aðeins sjö til átta hundruð metra sunnan
Hafurstaða, austan Balafells í dálítilli bugðu uppi við fjallið. 167

Kristjánskoti lýsir Eiríkur Þormóðsson svo:
Til suðausturs frá Hvappi og Hafurstöðum, niður við Hölkná, eru afskaplega
greinilegar tættur, ekki mjög gamlar. Heitir þar Kristjánskot. Er sagt, að
bóndinn á Hvappi hafi flutt þangað bæ sinn. 168

Um 1820 hófust deilur um eignarhald á landsvæði í nágrenni Balafells í
Þistilfirði sem áttu eftir að standa í nokkra áratugi. Upphaf málsins má rekja til þess
að árið 1817 uppbyggði Sigurður Magnússon, hreppstjóri í Þistilfirði, eyðikotið
Hafursstaði, dóttur sinni til ábúðar, í sellandi sem Sauðanesprestur taldi tilheyra
Sauðaneskirkju. Hvappur kemur aðeins við sögu í þessu deilumáli. 169
Á manntalsþingi sem haldið var á Svalbarði þann 23. júní 1840 var lesið upp
bréf frá prestinum á Sauðanesi þar sem hann bannaði nýbýlismönnum á Hafursstöðum
og Hvappi að borga eiganda jarðarinnar Bakka leigu fyrir ábúð. 170 Nánar er sagt frá
þessu máli í kaflanum um Hafursstaði hér að framan.
Hinn 19. júní 1847 fyrir manntalsþingsréttinum að Svalbarði var þinglýst
kaupbréfi fyrir jörðinni Hvappi frá 21. febrúar 1845 en þá keypti Jón Andrésson
Hvapp af Þorsteini Bjarnasyni á Bakka. 171
Sóknarlýsing frá því um 1875 segir Hvapp bóndaeign. Landrými mikið. 172
Byggð stóð í Hvappi frá 1840 til 1886. 173
Landamerkjabréf fyrir jörðina Hvapp var útbúið hinn 8. maí 1890. Það var
þinglesið 26. júní sama ár:
Að utan ræður beinlína í vestur úr Hólkná miðjavega milli Hafursstaða og
Hvapps í Balafellsbrún svo ræður fjallsbrúnin suður í Vatnsendaskarð, svo
ræður lækur sá er úr skarðinu rennur í Hólkná.
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Að austan ræður áin. 174

Sigfús Jónsson, umboðsmaður L. Guðmundssonar jarðeiganda, skrifaði undir
skjalið. Landamerkjabréfið var samþykkt af umráðamanni Hafursstaða, Jóni
Bjarnasyni, og umráðamönnum Vatnsenda, þeim Árna Davíðssyni, S. Friðrikssyni,
Kr. Vigfússyni, Jóni Árnasyni og Hirti Þorkelssyni.
Hvappur var fyrir nokkru byggður út úr landi Ytra- og Syðra-Álands og er nú
sérstök (sérskilin) eign með tilgreindum landamerkjum samkvæmt jarðamati 1849.
Þar kemur einnig fram að landrými sé sæmilegt. 175
Jarðatal Johnsens nefnir Hvapp sem sérstakt býli í leiguábúð og eins og
Leirlæk, Hafursstaði og Kerastaði ekki finnast nefndur í jarðabókunum en sýslumaður
segi þær allar afbýli frá Syðra- og Ytra-Álandi (áður stólseign). 176 Jarðamat 1849–
1850 segir jörðina byggða úr landi Ytra- og Syðra-Álands eins og Kerastaði og
Hafursstaði. 177 Ný jarðabók telur þetta sérstaka jörð með tilteknu mati. 178
Í fasteignamati N-Þingeyjarsýslu 1916–1918 er landamerkjum Hvapps, sem
sagður er eyðijörð, lýst. Lýsingin er nánast samhljóða þeirri frá 8. maí 1890. Í
fasteignamatinu kemur einnig fram að Sigurður Jónsson, bóndi á Brimnesi við
Seyðisfjörð, eigi jörðina en Guðbjörn Grímsson, bóndi á Syðra-Álandi, nýti hana. 179
5.10. Laxárdalur
Eftirfarandi segir í Lýsingu Þingeyjarsýslu:
Víðáttumikið land fylgir jörðinni. Tungan milli Hölknár og Laxár og öll
Dalsheiði [...] Auk þess fylgir Laxárdal spilda af Álandstungu innan til,
austurhlíð Lambafjallgarðs, gegnt Dalsheiðarkofa. Sagt er, að Jón bóndi
Björnsson, sem lengi bjó stórbúi í Dal, ásamt Birni bróður sínum á seinni
helmingi 19. aldar, hafi keypt þessa sneið til þess að koma í veg fyrir, að býli
yrði reist þar; hafi talið slíkt geta valdið fé sínu óþarfa ónæði austan
árinnar. 180

Laxárdalur er fyrst nefndur í rekaskrá, sennilega frá 1296. 181 Hann komst í eigu
Möðruvallaklausturs 1378. 182 Gottskálk Nikulásson Hólabiskup ánafnaði Hólastóli
jörðina 1520. 183
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir grasa- og hvannatekju litla
í Laxárdal, hafa áður betri verið, engjar á dreif hér og hvar í heiðinni, sitt ár í hverjum
174

Skjal nr. 3 (33).
Skjal nr. 3 (133).
176
Skjal nr. 4 (1).
177
Skjal nr. 3 (133).
178
Skjal nr. 4 (2).
179
Skjal nr. 3 (44).
180
Lýsing Þingeyjarsýslu. Norður-Þingeyjarsýsla, bls. 173.
181
Skjal nr. 4 (74).
182
Skjal nr. 4 (80).
183
Skjal nr. 4 (93).
175

786
786
stað, úthagarnir nægir á sumrin en fyrir nálægðar sakir beitist samt Gunnarsstaðaland
öðru hvoru fyrir toll. Ekkert mat var á jörðinni.184
Á manntalsþingi sem haldið var á Svalbarði hinn 4. maí 1703 spurði
sýslumaður um land sem Dalsmenn [Laxárdals] guldu af toll til Gunnarsstaða. Svarið
var á þessa leið:
[...] segia þeir sameigennlega ad Aasenn firer Austann laxAa: hafe þad land
verid, Enn torfvijkur edur Tumavijkur Mó seigia þejr DalssMenn Alldrej hafe
tolla viliad, þó GunnarstadaMenn þann Mó eiga þættust, og Dalss Abúandenn
Olafur seigist eche gollded hafa Efter þann Moo, forlijktest nú so Um
þennann toll, Med gunnarstada, og Dalss Ábuendum, ad á medann þejr, hvor
firer sig, vid sinn leiguMaala hiellde, skijllde þesse tollur vera af
Dalssmönnum 20 aln. 185

Hinn 23. júlí 1811 fyrir manntalsþingsréttinum að Svalbarði í Þistilfirði var
lesin upp lögfesta séra Einars Árnasonar á Sauðanesi fyrir jörðinni Dal [Laxárdalur].
Inntaksins er að engu getið. 186
Í sýslu- og sóknalýsingum Þingeyjarsýslu frá árunum 1839–1844 er að finna
sóknarlýsingu Svalbarðs en þar er lýsing á afréttarlöndum í Dals- og Hvammsheiðum.
Sú lýsing mun vera rituð um 1875. Í sóknarlýsingunni segir:
Afréttarlöndin í Dals- og Hvammsheiðum eru almenningar framan við
landamerki Dals (um Grasmannalæk, sem rennur úr Bræðravötnum vestur í
Hólkná) og Gunnarsstaða (um Hávarðsdalsá). 187

Landamerkjabréf Laxárdals var útbúið hinn 15. ágúst 1886. Það var þinglesið
18. maí 1887:
Að vestan ræður Holkná frá sjó, að Fremri Skarðslæk, svo ræður lækurinn til
upptaka sinna, sem eru norðan undir Lambafjallgarði,
Þá ræður Lambafjallgarðsbrún til foss í Holkná, eftir það ræður nefnd á suður
á móts við vesturhorn á Heljardalsfjöllum; að sunnan ræður bein stefna úr
Holkná austur í norðvesturhorn Heljardalsfjalla; þá ráða Heljardalsfjöll, þar til
tekin verður úr þeim bein stefna milli Bræðravatna í Skessuhamar. Að austan
ræður nefnd stefna úr Heljardalsfjöllum í Skessuhamar; þá ræður bein stefna
úr Skessuhamri í upptök Laxár; síðan ræður Laxá allt til vörðu austan megin
skammt fyrir ofan ós og þaðan bein lína eftir vörðum í Klöpp í flæðarmáli,
hvar Laxá rann áður í sjó. Laxárdalur á hvals og viðarreka fyrir öllu sínu
landi. 188
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Jón Bjarnarson, eigandi Laxárdals, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af Guttormi Vigfússyni, fulltrúa umboðsmanns Munkaþverárklausturs
(vegna Gunnarsstaða), og Sigfúsi Jónssyni, eiganda Hvamms.
Óársett og óundirskrifuð landamerki Laxárdals fylgja hér á eftir:
Landamerki
Laxárdals í Þistilfirði eru þessi
að vestan ræður Hólkná frá sjó að fremri skarðslæk svo ræður lækurin til
upptaka sinna sem eru norðan undir Lambafjallgarði. Þá ræður
Lambafjallgarðsbrún til foss í Hólkna, eptir það ræður nefnd á suður á
mótsvið norðvesturhorn á Heljárdalsfjöllum
Að sunnan ræður bein stefna úr Hólkná austur í norðvesturhorn
Heljardalsfjalla svo ráða Heljardalsfjöll þar til tekið verður úr þeim bein
stefna milli Bræðravatna í Skjessuhamar. Að austan ræður nefnd stefna ur
Heljardalsfjöll í Skjessuhamar svo ræður lík stefna í upptök Laxár þá ræður
Laxá að reiðmelum, eptir það ræður forni farvegur Laxáar að hennar forna
ósi.
Allan Hvalreka og trjáviðarreka á Laxárdalur fyrir landi sínu frá Hólknárósi
að forna Laxárosi. 189

Árni Árnason á Gunnarsstöðum kvartaði yfir því í bréfi til J. Havsteens
amtmanns 6. október 1886 að ekki hafi verið hlustað á tillögur sínar þegar setja átti
landamerki á milli Gunnarsstaða, Laxárdals og Hvamms þá um sumarið og því fari
hann fram á ógildingu þeirra. Amtmaður skrifaði Stefáni Stephensen, umboðsmanni
Munkaþverárjarða, 2. og 17. nóvember 1886 um málið. Stefán svaraði báðum
bréfunum með tveimur bréfum, dagsettum 12. sama mánaðar, og skýrði frá því að
hann hefði fengið Guttorm Vigfússon prófast til að útkljá landamerkin fyrir sína hönd.
Til þess hafði hann fengið með sér Ólaf Jónsson á Kúðá og Árna Jóhannsson, stúdent
á Álandi. Stefán sagðist ekki draga í efa að þeir hefðu sett landamerkin niður af
samviskusemi en öllum bæri saman um að kröfur Árna á Gunnarsstöðum hefðu verið
svo miklar og ósanngjarnar að ekki hefði verið hægt að taka tillit til þeirra. Með
bréfinu sendi Stefán bréf Guttorms prófasts, frá 12. september 1886, til sín en þar
segir m.a.:
Jeg sendi ydur nú aptur landamerkja documentin, sem þjer fengud mjer og
auk þess ,,samþykkt landamerki Gunnarstada“, jeg hlaut ad gjöra nokkra
tilslökun vid Hvammsbóndann, hvad heidarlandið snertir, en á þeirri tilslökun
hneixlast víst enginn madur, nema ef vera skyldi gamli Árni á Gunnarstödum
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og hefdi hans uppástandi verid fylgt, þá var svo sem audvitad ad málid hefdi
gengid til dóms. 190

Í seinna bréfi Stefáns til amtmanns greindi hann frá því að undir Gunnarsstaði
heyrði eyðikotið Hávarðsstaðir sem ætti land í Hvammsheiði. Árni Árnason á
Gunnarsstöðum hefði viljað ná undir þetta kot megninu af Hvammsheiði sem eðlilega
heyrði undir Hvamm. Guttormur prófastur hefði hins vegar samþykkt að
Hávarðsstaðir skyldu aðeins fá ríflegt hlutfall þess sem þeim bæri úr heiðarlandinu.
Stefán benti á að frá Gunnarsstöðum væri um hálf önnur dagleið að umræddum
landamerkjum og því hefði orðið dýrt að fara í mál út af landskika í afréttarlandi þar
sem engin skortur væri á landrými. 191
Gerð var úttekt á Gunnarsstöðum, þ.m.t. hjáleigunni Hávarðsstaðir, 23. maí
1910 vegna fyrirhugaðrar sölu. Þar stendur m.a.:
Auk þess, sem talið er að heimajörðin framfleyti er lánað allstórt landstykki
til næsta bæar (Laxárdals) bæði til beitar og slægna [...] Ennfremur er
hjáleigan Hávarðarstaðir inn í heiði í ca. 2½ mílu fjarlægð frá Gunnarsstöðum
[...] Landrými er þar mikið. 192

Dalur (Laxárdalur) er fyrrverandi biskupsstólsjörð samkvæmt jarðamatinu
1804. Dýrleiki hennar er líklega tólf hundruð. 193
Virði Laxárdals er tólf hundruð samkvæmt jarðamatinu 1849. Þar kemur
einnig fram að landrými og landkostir eru í betra lagi eftir því sem í sveit þessari
gerist. Meðal ókosta jarðarinnar er að fjárgeymsla er ótrygg. 194
Í fasteignamati N-Þingeyjarsýslu 1916–1918 er landamerkjum Laxárdals lýst.
Lýsingin er nánast samhljóða þeirri frá 15. ágúst 1886. Í fasteignamatinu er reyndar
talað um Hólkná. Samkvæmt fasteignamatinu á Laxárdalur mikið heiðarland og góða
sumarhaga. 195
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið í Laxárdal frá því
að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið veðsett.
5.11. Hvammur
Í Lýsingu Þingeyjarsýslu segir að mikið land fylgi jörðinni, auk heimalandsins öll
Hvammsheiði. Engjar þóttu heldur rýrar í heimalandi en víða góðir blettir í
heimalandi. 196
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Hvammur sést fyrst nefndur í Sigurðarregistri, skrá um eignir Hóladómkirkju
og Hólastóls í föstu og lausu eftir fráfall Jón Arasonar árið 1550. 197
Hvammur var fyrrum eign Svalbarðskirkju en Jón Arason tók jörðina undir
Hólastól og lét í staðinn hálft Hermundarfell. 198
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir grasa- og hvannatekju litla,
engjar hendi menn í úthögum með smáblettum. Ekkert mat var á jörðinni. Þá segir:
Hvamms Sel kallast fornt eyðiból hjer í landinu fram með Hafralónsá, og eru
þar auðsjen byggíngamerki rústa og gamlara girðínga. Ekki má hjer aftur
byggja fyrir heyskaparleysi, túnið er og mest alt lýngi vaxið. 199

Árni Árnason á Gunnarsstöðum kvartaði yfir því í bréfi til J. Havsteens
amtmanns 6. október 1886 að ekki hafi verið hlustað á tillögur sínar þegar setja átti
landamerki á milli Gunnarsstaða, Laxárdals og Hvamms þá um sumarið og því fari
hann fram á ógildingu þeirra. 200
Í sýslu- og sóknalýsingum Þingeyjarsýslu frá árunum 1839–1844 er að finna
sóknarlýsingu Svalbarðs en þar er lýsing á afréttarlöndum í Dals- og Hvammsheiðum.
Sú lýsing mun vera rituð um 1875. Í sóknarlýsingunni segir:
Afréttarlöndin í Dals- og Hvammsheiðum eru almenningar framan við
landamerki Dals (um Grasmannalæk, sem rennur úr Bræðravötnum vestur í
Hólkná) og Gunnarsstaða (um Hávarðsdalsá). 201

Landamerkjabréf fyrir jörðina Hvamm var útbúið 16. ágúst 1886. Það var
þinglesið 18. maí 1887:
Landamerki Hvamms í Þistilfirði eru: Að austan ræður Hafralónsá frá
Merkidalskílsósi að Heljardalsárósi, þá ræður Heljardalsá að upptökum
sínum, sem eru innst í Heljardal. Að sunnan ræður Heljardalsbotn og hæðstu
brúnir Heljardalsfjalla að norðan þar til kemur vestur á þau mið, eða svo langt
að bein stefna verður tekin af fjöllunum milli Bræðravatna í Skessuhamar,
sem ræður landamerkjum að vestan. Frá Merkidalskílsósi, sem fyr er nefndur
ræður að norðan Merkidalin til nyrðri botns síns, fyrir miðjum botninum er
varða og úr henni ræður bein stefna yfir einstakt holt í mýrum á vörðu á
Nónás og þaðan sama stefna í Garðá, þá ræður Garðá að upptökum sínum og
svo bein stefna í Skessuhamar, sem áður er nefndur.
Í þessu landi liggur hjáleiga Gunnarsstaða, Hávarðsstaðir. Landamerki
hjáleigu þessarar eru: Að austan Hafralónsá, að norðan Grímólfsá, frá ósi að
Kíl þeim, sem kemur sunnan með Syðri-Kálfafjöllum; að vestan ræður
Kíllinn og bein stefna úr botni hans í Hvappslæk, fast við fjöllin; að sunnan
197
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ræður Hvappslækur að efri krók sínum og úr króknum bein stefna í StóruGljúfur í Hafralónsá. 202

Sigfús Jónsson, eigandi Hvamms, skrifaði undir. Samþykkir landamerkjunum
voru Guttormur Vigfússon sem fulltrúi umboðsmanns Munkaþverárklausturs (þ.e.
Gunnarsstaða) og eigandi Laxárdals, Jón Bjarnason.
Samkvæmt jarðamatinu 1804 er Hvammur fyrrverandi Hólastólsjörð. Virði
hennar er óljóst. 203
Jarðamat 1849 segir landrými Hvamms nægilegt til heiðar og landkosti í betra
lagi. Jörðin er talin og tíunduð tólf hundruð að dýrleika.
Í fasteignamati N-Múlasýslu 1916–1918 kemur fram að Hvammur hafi mikið
upprekstrar- og heiðarland. Sumarhagar eru góðir en að hluta til fjarlægir. Þar stendur
einnig að landamerkjabréf vanti fyrir jörðina. 204
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið að Hvammi frá
því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið veðsett.
5.12. Syðralón
Lón, sem væntanlega er sama jörðin og kallaðist Guðmundarlón eða Syðralón, er
nefnt í rekaskrá Skálholtsstóls árið 1270. 205
Ýmsar kirkjur áttu samkvæmt máldögum reka á Guðmundarlóni en eignarhald
á jörðinni sjálfri kemur fyrst fram í eignaskrá Hólastóls frá árinu 1525, en þá er
Guðmundarlón eign Hólastóls.206
Stefán Einarsson á Sauðanesi segir um Grímólfsártungu í sóknarlýsingu frá
árinu 1840:
og fyrir framan þessi lönd [Hallgilsstaða og Tungusels] er almenningur
millum Langaness, Norðurstranda og Selárdals í Vopnafirði samt
Þistilfirðinga að norðan. Hér í þessum almenningi eður á Grímólfsártungu
lýsir Syðralón eftir 4 hundraða landi, er mér skilst eftir samanburði við
annarra máldaga orðatiltæki sé sama og land undir 400 fjár.207

Skrifað var undir landamerkjabréf Syðralóns 4. nóvember 1916. Bréfinu var
þinglýst 3. júlí 1917:
Að sunnan ræður Fossá frá sjó þar til Merkilækur fellur í hana, en þaðan
lækurinn þar til hann sveigir frá suðri til vesturs og aðskilur Helguflóa og
Stóraflóa og þaðan bein stefna í Gunnlaugsárupptök.
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Að austan og norðan ræður bein stefna úr Gunnlaugsárupptökum í vörðu á
Ytri-Gunnlaugsárhól, þaðan í vörðu í Markgróf, þaðan í vörðu við suðurhorn
Markvatns og þaðan bein stefna í vörðu á Háubökkum og sama stefna í sjó
fram.
[...]
Þess utan á Syðralón þetta heiðarland: hina svonefndu Grímólfsártungu sem
er land alt milli Hafralónsár og Grímólfsár frá upptökum þeirra þar til þær
falla saman. 208

Undir skrifuðu eigendur Syðralóns, þeir Guðmundur Vilhjálmsson og Ingimar
Baldvinsson og Jón Halldórsson Sauðanesprestur vegna Sauðaness og Staðarsels auk
umráðamanna Ytribrekkna, þeirra Sigtr. og Axels Vilhjálmssona.
Syðralón er fyrrverandi Hólastólsjörð sem metin er á tólf hundruð samkvæmt
jarðamatinu 1804. Þar er silungsveiði. 209
Samkvæmt jarðamatinu 1849 tilheyrir Syðralóni sérstakt afréttarland fram til
heiðar sem heitir Grímólfsártunga. Virði jarðarinnar er tólf hundruð.210
Í fasteignamati N-Þingeyjarsýslu 1916–1918 er að finna upplýsingar um
landamerki Syðralóns. Umsögnin um Grímólfsártungur er nær samhljóða bréfinu sem
skráð var 4. nóvember 1916 og mörkin þau sömu. Syðralón hefur sumarhaga. 211
5.13. Tungusel og Þorsteinsstaðir
Um Þorsteinsstaði segir í Lýsingu Þingeyjarsýslu:
Árið 1850 byggði Þorsteinn Eiríksson frá Heiði nýbýli í Tunguselslandi og
nefndi Þorsteinsstaði. [...] Land það, sem býlinu tilheyrir, er tungan, sem
myndast á milli ánna, Grímúlfsár að vestan og Tunguár að austan, allt inn að
Dragamótum, en síðan haldist bein stafna inn til Arnarfjalla. Er þetta mikið
land og frítt, sauðland ágætt og engjar þó nokkrar. 212

Búið var á Þorsteinsstöðum nær samfellt 1850–1884.213
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir um Tungusel árið 1712:
Þetta býli er fyrst bygt á selstæði Hallgilstaða hjer um fyrir 60 árum og er
síðan reiknað þriðjúngur þeirrar jarðar, afdeilt að öllum landsnytjum, en ekki
vita menn hvört kotið á nokkuð í rekanum. 214
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Þá hafði Tungusel verið í eyði í sex ár. Býlið var metið sex hundruð; grasa- og
hvannatekja var bjargleg fyrir heimilið; engið lá á heiðinni dreift með lækjum og sumt
í flóum og langt þangað að sækja, úthagar góðir og miklir. 215
Tungusel byggðist aftur árið 1741 og síðan mun hafa verið þar samfelld
216
byggð.
Á manntalsþingi að Sauðanesi hinn 8. júlí 1854 lét Björn Guðmundsson í
Laxárdal í ljós óánægju sína með þá landstiltölu, þ.e.a.s. hlutföll sem að undanförnu
höfðu viðgengist á milli eignarjarðar hans, Hallgilsstaða, og Tungusels sem til
langframa höfðu verið taldar sem ein jörð með óskiptu landi. Nánar er sagt frá
deilunni í kaflanum um Hallgilsstaði. 217
Hinn 16. febrúar 1870 svaraði Björn Halldórsson prófastur bréfi stiftsyfirvalda
frá 29. september 1869. Þau höfðu mælt svo fyrir að andvirði jarðarinnar Hlíðarhólma
skyldi sent suður nema ef hægt yrði að kaupa hentuga fasteign í staðinn sem væri
nálægt Sauðanesi. Stuttu eftir að hafa fengið umrætt bréf tilkynnti Björn séra Vigfúsi
Sigurðssyni á Sauðanesi, settum prófasti í Norður-Þingeyjarprófastsdæmi, um
innihald þess. Hinn 27. janúar sendi svo séra Vigfús Birni skjal frá Sigvalda
Þorsteinssyni þar sem hann bauð Sauðaneskirkju eignarjörð sína, Þorsteinsstaði.
Sauðanesprestur sendi prófasti sölutilboð Sigvalda Þorsteinssonar frá 27.
janúar 1870 með bréfi sínu. Í því mælir hann með kaupunum því að kirkjan eigi enga
nýtilega afréttartiltölu handa prestum sínum. Þorsteinsstöðum fylgi hins vegar mikið
og gott heiðarland sem muni fyllilega bæta úr þeim skorti. Í tilboði sínu lýsir Sigvaldi
kostum Þorsteinsstaða og segir að jörðin hafi mikið landrými, kjarngóða haga nær og
fjær og gott afréttarland. Hann segir jörðina byggða úr auðn vorið 1850 úr
Tunguselslandi af þáverandi eiganda og því sé hún ekki talin til hundraða sem sérstök
jörð í jarðamatinu. Hún hafi hins vegar við fráfall eigandans verið fráskilin Tunguseli
með ákveðnum landamerkjum. Gerningur þessi hafi verið skjalfestur og samþykktur
af öllum hlutaðeigendum og þinglesinn á Sauðanesi. Auk árlegrar 24 dala leigu eftir
jörðina áskilur Sigvaldi Sauðaneskirkju frían geldfjárupprekstur í afréttarlandi
Þorsteinsstaða sem ævarandi hlunninda. Jafnframt getur hann þess að Sauðanesprestar
hafi um langan aldur orðið að kaupa slíkan upprekstur annars staðar að síðan hinn
forni upprekstur kirkjunnar í Fossdal lagðist af og það afréttarland eyðilagðist af
náttúrunnar völdum. 218
Björn sendi stiftsyfirvöldum afrit af þessu öllu saman og fól þeim að taka
ákvörðun um kaupin. Sjálfur sagðist hann hlynntur þeim og taldi jörðinni rétt lýst.
Hann sagði umrætt land vera bæði mikið og gott og alls enga hættu á að það gengi af
sér af náttúrunnar völdum því að það væri að mestu láglent og grösugt og hvorki ár,
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fjöll né sandar til þess að valda skemmdum. Hann benti líka á að hafa skyldi í huga að
þeir landkostir sem nú væru nefndir til heyskapar og handa búsmala hefðu lítt verið
teknir til greina við jarðamatið því að þá hefðu Þorsteinsstaðir ekki verið annað en
afréttarland frá Tunguseli. Enn fremur taldi hann 24 ríkisdala árlegt eftirgjald fyrir
jörðina sanngjarnt því við bættist að Sauðanesprestar myndu fá frjálsan upprekstur
fyrir geldfé sitt sem samsvaraði hæglega fjórum ríkisdölum. Einnig teldi hann að
hækka mætti leigumálann í framtíðinni ef batnaði í ári en árferði undanfarinna ára
hefði mjög svo þrengt að almenningi og ekki síst að þeim sem byggju á snjóþungum
jörðum fram til heiða.
Stiftsyfirvöld skrifuðu Birni prófasti aftur 1. apríl 1870 og töldu 600 ríkisdali
mikið fyrir jörð jafn lága að hundraðatali en að sögn Sigvalda væri hún aðeins talin
4,7 hundruð til tíundar síðan hún var fráskilin Tunguseli. Á móti kæmi hins vegar frír
geldfjárupprekstur Sauðaneskirkju í afréttarlandi jarðarinnar sem kirkjan þarfnaðist.
Þau samþykktu því kaupin á jörðinni 219 og 28. maí 1870 keypti séra Gunnar
Gunnarsson á Sauðanesi fyrir hönd Sauðaneskirkju jörðina Þorsteinsstaði af
eigandanum og ábúandanum, Sigvalda Þorsteinssyni, fyrir 600 ríkisdali. Samkvæmt
afsalsbréfinu eru takmörk jarðarinnar svohljóðandi:
Landamerki nýnemdrar jardar eru Tunguá ad [„ad„ tvítekið] austan utan frá
Hafralónsá fram ad svo nefndum Dragamótum og svo haldist sama stefna til Arnar
fjalla, ad vestan Hafralónsá, útan frá Tungnaá fram til Grímólfsár, þá Grímólfsá til
upptaka hennar. Í þessu landi áskilst Saudaneskirkju einnig rjettur til ad eiga fríann
upprekstur fyrir geldfje stadarins. 220
Undir bréfið skrifar Sigvaldi nafn sitt auk vitundarvottanna Jóns
Benjamínssonar á Syðralóni og Gunnlaugs Þorsteinssonar á Ytralóni. Þeir Hilmar
Finsen stiftamtmaður og Pétur Pétursson biskup samþykkja söluna fyrir hönd
Sauðaneskirkju 24. mars 1871. Loks vottar Lárus Eðvarð Sveinbjörnsson sýslumaður
10. ágúst 1871 að bréfið hafi verið lesið upp í manntalsþingsréttinum á Sauðanesi 23.
júní 1871 og svo fært inn í afsals- og veðmálabók sýslunnar nr. 264.
Björn prófastur svaraði bréfi stiftsyfirvalda 22. nóvember 1870 og sendi með
bréfinu lögformlegt afsalsbréf jarðaeigandans til handa Sauðaneskirkju, sem
stiftsyfirvöld vildu samþykkja, auk skilríkja frá viðkomandi sýslumanni um að
Þorsteinsstaðir væru sérstök jörð og óveðsett eign Sigvalda Þorsteinssonar. 221 Einnig
sendi Björn með bréfinu samning sem gerður var á skiptafundi í dánarbúi Elínar
Sveinsdóttur 23. maí 1861 að Þorsteinsstöðum á milli ekkjumannsins Þorsteins
Eiríkssonar og fimm barna hans. Samningurinn kvað á um
ad Jördin Tungusel med Þorsteinsstödum (sem talin er 6 hundrud ad dýrleika,
hvar af Tungusel er matid 3/5 hlutar, en Þorsteinsstadir 2/5, og rádi Tunguá
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landamerkjum utan frá Hafralóns á framm ad so nefndum dragamótum, og so
haldist sama stefna beint til Arnarfjalla) skuli eptir ekkjumannsins dag, ganga
til jafnra skipta millum allra 5 barna hanns. 222

Síðan er útlistað hvernig þessum fimm hlutum er skipt á milli barnanna og að
endingu vottar Jón Sigurðsson, settur sýslumaður, að skjalið hafi verið lesið upp fyrir
manntalsþingsrétti að Sauðanesi 7. júní 1862.
Landamerkjabréf fyrir jörðina Tungusel var útbúið 20. apríl 1885. Það var
þinglesið 27. júní 1890:
Að austan ræður Kverká frá því hún fellur í Hafralónsá allt innað klöpp
(merki klöpp) þeirri er stendur austan við ána skammt fyrir utan
Kverkáreyrar, þaðan bein stefna í Stóruvörðu, er stendur á melhrygg í
Grasdal, þaðan sama stefna í vörðu á Hólmavatnshæðum, þaðan sama stefna í
Miðdal í Arnarfjöllum þaðan bein stefna neðst á Búðarmel.
Að sunnan ræður bein stefna innst af Búðarmel vestur í Hafralónsá.
Að norðan ræður Hafralónsá innað Tunguá,
Að vestan Tunguá innað kílamótum þá austara Tungárdrag innað
Arnarfjallahyrnu og þaðan bein stefna í Hafralón. 223

Grímur Jónsson, umboðsmaður eigendanna, skrifaði undir. Eigandi hálfra
Hallgilsstaða var samþykkur landamerkjunum.
Í jarðamatinu 1804 kemur fram að eyðibýlið Tungusel sé hjáleiga sjálfseignarjarðarinnar Hallgilsstaða og nýtist þeirri jörð sem beitiland og gefi önnur not. 224
Bæði Jarðatal Johnsens og Ný jarðabók segja Tungusel hjáleigu frá
Hallgilsstöðum. 225
Í sóknarlýsingu Sauðanessóknar frá árinu 1840 segir að jarðirnar Hallgilsstaðir
og Tungusel eigi hin bestu og mestu afréttarlönd, ef notuð væru og fyrir framan þessi
lönd sé ,,almenningur milli Langaness, Norðurstranda og Selárdals í Vopnafirði, samt
Þistilfirðinga að norðan“. 226
Tungusel er talið hjáleiga frá Hallgilsstöðum í jarðamati 1849. Landrými er
sagt nægilegt. Sumarhagar eru nokkuð góðir til heiðar. Bæði Tungusel og
Hallgilsstaðir hafa afréttarland aflögu. 227
Samkvæmt fasteignamati N-Þingeyjarsýslu 1916–1918 vantar landamerkjabréf
fyrir jörðina Tungusel. Jörðin á töluvert heiðarland. Sumarhagar hennar eru góðir en
hún verður fyrir ágangi af afréttarfé. Í matinu er líka minnst á Þorsteinsstaði sem
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sagðir eru í eyði. Þar kemur einnig fram að Þorsteinsstaðir séu innsta jörðin í
Sauðaneshreppi og að það vanti landamerkjabréf fyrir hana. 228
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið í Tunguseli frá
því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfsins hefur jörðinni verið ráðstafað með hefðbundnum hætti. Líkt og
áður segir lagðist byggð af að Þorsteinsstöðum árið 1886. Jörðin var seld af ríkissjóði
núverandi eigendum samkvæmt lögum nr. 9/1972 um sölu á Brekkuborg í
Breiðdalshreppi og Þorsteinsstöðum í Sauðaneshreppi.
5.14. Hallgilsstaðir
Í Lýsingu Þingeyjarsýslu segir að Hallgilsstaðir séu landstór jörð þótt ekki sé meðtalið
að eftir landamerkjaskrá sé hartnær hálf Tunguselsheiði innan marka hennar. Svæðið
norðan og norðaustan frá Fiská, suður af Heiðarenda, frá fjalli að Hafralónsá, svo
síðar milli Hlíðanna og Kverkár að vestan, séu aðalbúfjárhagar og engi jarðarinnar. 229
Hallgilsstaðir/Hallgeirsstaðir eru meðal þeirra jarða sem nefndar eru í rekaskrá
Skálholtsstóls árið 1270. 230
Að sögn Jarðabókar Árna Magnússonar og Páls Vídalín var dýrleikinn tólf
hundruð eftir að Tungusel byggðist, grasa- og hvannatekja bjargleg. 231
Hinn 17. júní 1850 kom Björn Skúlason umboðsmaður, í forföllum J. P.
Havsteins sýslumanns, ásamt fjórum áreiðarmönnum til nýbýlisins Kverkártungu í
svokölluðum almenningi á Langanesströnd. Erindið var að framkvæma, eftir skipun
amtmanns frá 16. febrúar 1850, löglega skoðunar-, útvísunar- og matsgerð á því landi
sem nauðsynlegt virtist fyrir mátulegt og í meðallagi gott nýbýli í fyrrnefndum
almenningi. Eigendur aðliggjandi jarða við almenninginn voru boðaðir á staðinn og
þangað mættu Þorsteinn Þorsteinsson, á Bakka eigandi Miðfjarðarnessels, Pétur
Stefánsson á Miðfjarðarnesi og Eggert Einarsson í Saurbæ. Þess er jafnframt getið að
Guðmundur Þorsteinsson á Hallgilsstöðum, sem átti frumkvæði að útvísunargerðinni,
hafi selt Sigfúsi Sigurðssyni þau hús sem byggð voru á nýbýlinu og um leið afsalað
honum öllum rétti sínum til þess. Nánar er sagt frá þessu máli í kaflanum um
Kverkártungu. 232
Á manntalsþingi að Sauðanesi 8. júlí 1854 lét Björn Guðmundsson í Laxárdal
í ljós óánægju sína með þá lands tiltölu, þ.e.a.s. hlutföll sem að undanförnu höfðu
viðgengist á milli eignarjarðar hans, Hallgilsstaða, og Tungusels sem til langframa
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höfðu verið taldar sem ein jörð með óskiptu landi. Sýslumaður útnefndi því fjóra
skoðunarmenn til þess að gera skipti á milli jarðanna.233
Ári síðar, 2. júlí 1855 á manntalsþingi á sama stað var auglýst og upplesið álit
skoðunarmanna frá 23. júní 1855 um landamerki á milli Hallgeirsstaða (Hallgilsstaða)
og Tungusels, sem var fornt afbýli þeirra, eftir hundraða dýrleika. Þorsteinn Eiríksson,
eigandi Tungusels, mótmælti þessu áliti skoðunarmanna með upplestri lögfestu
Tungusels frá 29. júní 1855 en landamerkjum þar bar ekki saman við álitið. Deilunni
var vísað til sáttanefndar. 234
Engin þinglesin landamerkjalýsing er til fyrir Hallgilsstaði en eigandi hálfra
Hallgilsstaða skrifaði undir landamerkjabréf Kverkártungu 8. maí 1884 og samþykkti
landamerkjabréf Tungusels 20. maí 1885. 235
Samkvæmt jarðamatinu 1804 hefur sjálfseignarjörðin Hallgeirsstaðir/Hallgilsstaðir, sem metin er til sextán hundraða, eyðihjáleiguna Tungusel. Þar
er tækifæri til silungsveiði. 236
Í sóknarlýsingu Sauðanessóknar frá árinu 1840 segir að jarðirnar Hallgilsstaðir
og Tungusel eigi hin bestu og mestu afréttarlönd, ef notuð væru og fyrir framan þessi
lönd sé „almenningur milli Langaness, Norðurstranda og Selárdals í Vopnafirði, samt
Þistilfirðinga að norðan“. 237
Í jarðamatinu 1849 segir að Hallgilsstaðir með hjáleigunni Tunguseli hafi áður
verið taldir tólf hundruð en nú séu þau tíunduð sextán hundruð. Landrými á
Hallgilsstöðum sé nægilegt og sumarhagar nægir en betri til heiða. Báðar jarðirnar
hafa afréttarland aflögu. 238
Í fasteignamatinu fyrir N-Þingeyjarsýslu frá 1916–1918 er að finna lýsingu á
landamerkjum Hallgilsstaða:
Að vestan ræður Kverká frá því hún fellur í Hafralóns á inn að Klöpp þeirri
(Merkiklöpp) er stendur austanvið ána skamt fyrir utan Kverkáreyrar, þaðan
bein stefna í Stóruvörðu, er stendur á melhrygg í Grasdal; þaðan sama stefna í
vörðu á Hólmavatnshæðum, og þaðan enn sama stefna í Miðdal í
Arnarfjöllum; þaðan ræður bein stefna innst á Barðmel. Að sunnan ræður
bein stefna innst af Barðmel í Heiðarhól og Heiðarvatn. Að austan ræður
Kverkárdrag frá Heiðarvatni út að krók þeim sem dragið myndar stutt utan
við Þverurð; þaðan bein stefna norðaustur í litlu Kverká, sem þá ræður út á
móts við Langavatnsenda hinn nyrðri; þaðan ræður melhryggur sá, er liggur
suður af fremri Þröskuld út á hæð þá, er svo heitir; þaðan bein stefna útaustur
í Leirvatn; þaðan ræður Finnafjarðará að Stórhól, er stendur vestan við ána;
þaðan bein stefna yfir Þverfell í Tjaldhæð. Að norðaustan ræður bein stefna af
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Tjaldhæð syðst á Fiskárvötn, þá Fiskárvötn og Fiská þar til hún fellur í Kíl
þann, er liggur út í Hafralónsá. Að norðan og vestan ræður Hafralónsá allt inn
að Kverká, þó svo, að þrír smá hólmar (ytri og innri Búðarhólar [svo] og
Stórihólmi) austan og sunnan við Búðarhöfða, tilheyra Hvammi í Þistilfirði,
en svonefndir Kumbshólmar, innar með ánni að vestan, tilheyra
Hallgilsstöðum. 239

Landamerkjunum virðist ekki hafa verið þinglýst. Í fasteignamatinu kemur
einnig fram að jörðinni fylgi mikið heiðar- og upprekstrarland. Sumarhagar séu góðir.
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið að
Hallgilsstöðum frá því að jarðarinnar er fyrst getið í heimildum. Í afsals- og
veðmálabókum kemur fram að jörðinni hefur verið ráðstafað með hefðbundnum hætti.
5.15. Kverkártunga
Jarðarlýsing er þessi í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
Jörðin er á breiðri bungu milli Litlu-Kverkár og Miðfjarðarár, nær utan frá
ármótunum og inn og suður á hreppamörk við Vopnafjörð suður á Háurðum
(404 m). Sýslumörk við Norður-Þingeyjarsýslu eru við Litlu-Kverká á
löngum kafla, annars afmarka áðurnefndar ár landið, og bær dregur nafn af
tungunni milli ánna, sem er mjög víðáttumikið flæmi, um 20 km (kort) frá na.
til sv. og um 4 km, þar sem breiðast er, um Álftavatn (269 m). Sjálf tungan
liggur íbjúg frá suðri til na. fer hægt lækkandi norður á við og út til hiðanna
að áðurnefndum ám sem streyma fram eftir breiðum og víða votlendum
lægðum, Miðfjarðará komin sunnan úr Mælifellsheiði og frá Kistufelli og
Hágöngum, í klettagili á löngum kafla leiðar, og Kverká um heiðarflóa nær
alla leið. Álftavatnslækur fellur um um mýrardrög norður frá Álftavatni í
Kverká.
Haustganga hver tekur 7 menn 2 daga. 240

Hinn 17. júní 1850 kom Björn Skúlason umboðsmaður, í forföllum J. P.
Havsteens sýslumanns, ásamt fjórum áreiðarmönnum til nýbýlisins Kverkártungu í
svokölluðum almenningi á Langanesströnd. Erindið var að framkvæma, eftir skipun
amtmanns frá 16. febrúar 1850, löglega skoðunar-, útvísunar- og matsgerð á því landi
sem nauðsynlegt virtist fyrir mátulegt og í meðallagi gott nýbýli í fyrrnefndum
almenningi. Eigendur aðliggjandi jarða við almenninginn voru boðaðir á staðinn og
þangað mættu Þorsteinn Þorsteinsson á Bakka, eigandi Miðfjarðarnessels, Pétur
Stefánsson á Miðfjarðarnesi og Eggert Einarsson í Saurbæ. Þess er jafnframt getið að
Guðmundur Þorsteinsson á Hallgilsstöðum, sem átti frumkvæði að útvísunargerðinni,
hafi selt Sigfúsi Sigurðssyni þau hús sem byggð voru á nýbýlinu og um leið afsalað
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honum allan rétt sinn til þess. Sigfús gat hins vegar ekki mætt og fékk því Þorstein
Pétursson á Bakka til þess að mæta í sinn stað. Næst var riðið á landið, því lýst og
nýbýlinu úthlutað landi með eftirfarandi hætti:
Almenníngur þessi eda Kverkártúnga sem svo er köllud er afmörkud af 2r
ekki alllitlum Vatnsföllum nl. ad Nordan af Kverká og ad austan af
Midfjardará sem bádar koma sunnan ur Strandaheidi; og hafa upptök sín
skammt hver frá annari, fellur Midfjardará mikid til beint til siáar frá
upptökum sínum, en Kverká bugar skamt frá upptokum vestur á vid þannig ad
hún um stund fellur til útnordurs, en þegar leingra dregur úteptir begist hún
austur á vid uns hún fellur í Midfjardará og mindar adr nefnda túngu sem
þannig verdr langbreidust um midbikid. Land þetta er á ad giska rúmar 2
Mílur á lengd úr tunguspordinum fram á fremstu grös og ½ til ¾ Míla á
breidd þar sem þad er breidast en miög svo er þad hrjóstrugt og blásid þá eru
töluverd flóasund her og þar einkum austanmegin og líka medfram Kverká,
svo þar má hafa nokkurn heyskap. Bædi eigandi Midfjardar og
Midfjardarnessels Þorsteinn Þorsteinsson, sem og ábúendur jardanna
Midfjardarness og Saurbæar gefa til kynna ad þeir hvorki giori eda geti gjört
nokkurt tilkall til lands þess sem liggur milli Kverkár og Midfjardarár. Allan
þenna Almenníng álíta skodunarmennirnir ekki stærri né betri enn svo ad
samsvari medallags godri 4 hndr. jörd her austanlands og þegar land skal
útleggia til jardar sem byggileg sé er eingin efi á því ad allan Almenning milli
ádrgreindra ummerkia verdr ad útleggia svo ekkert verdr afgángs. Nybylinu
Kverkártungu var því næst útlagt allt land milli Midfjardarár og Kverkar og
svolangt fram til heidar sem grös gróa. Á landi þessu sem nú var útlagt álíta
skodunarmennirnir ad framfleita megi til jafnadar í öllum árum 40 ám, 20
saudum, 20 lömbum og 3 hestum en kú eingri þared þeim virdist lítt mögulegt
ad rækta þar upp tún svo nokkru nemi Og möttu þeir land þetta 4 hndr. skrifa
fiögur hundrad ad dyrleika og giördi siálfseignarbondi Þ. Bjarnason sig
anægdan med þetta mat vegna Vidtakanda. Þegar búid var ad lesa upp þad
sem bókad hafdi verid var utvísunargiördinni lokid. 241

Undir útvísunargerðina setja eftirfarandi menn nöfn sín: Björn Skúlason í
sýslumannsstað, áreiðarmennirnir Jón Illugason hreppstjóri á Djúpalæk, Jón Jónsson í
Viðvík, Gísli Sveinsson á Þorvaldsstöðum og Jón Einarsson í Miðfirði. Einnig
fyrrnefndir eigendur aðliggjandi jarða og vottarnir H. Árnason og S. Sigurðsson.
Af bréfi Jóns Illugasonar hreppstjóra til Þorsteins Jónssonar sýslumanns frá
25. október 1850 má sjá að ábúanda Kverkártungu hafi nýlega verið útvísað landi við
skoðunargerð. Einnig sést af bréfinu að Kverkártunga hafi byggst er amtmaður
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Melsteð var sýslumaður en Páll Melsteð var sýslumaður í Norður-Múlasýslu á
árunum 1817–1835. 242
Sýslumaðurinn í Norður-Múlasýslu skrifaði hreppstjóra Skeggjastaðahrepps
28. desember 1850 og var tilefni þess sjálfsagt útvísunargerð Kverkártungu. Í bréfinu
segir hann að nýbýlatilskipunin frá 15. apríl 1776 veiti nýbyggjurum einungis skattog tíundarfrelsi. Þeir verði því að greiða allar aðrar skyldur til opinberra þarfa, svo
sem brúartoll, þinghústoll, sakamálatoll, aukatillög til hreppsins og refatoll auk þess
að taka þátt í vegabótum og öðrum skylduverkum. 243
Í bréfi til amtmanns, frá 7. janúar 1851, segist sýslumaður Norður-Múlasýslu
senda honum afrit af útvísunargerð nýbýlisins Kverkártungu svo að hann geti gefið
hlutaðeigandi ábúanda byggingarbréf fyrir jörðinni. Einnig kemur fram að
útvísunargerðin hafi verið framkvæmd síðastliðið vor eftir bréflegri skipun amtsins frá
16. febrúar 1850. 244
Á manntalsþingi að Skeggjastöðum 11. júní 1851 var auglýst skoðunar- og
útmælingargerð á nýbýlinu Kverkártungu sem fram fór 17. júní 1850. 245
Landamerkjabréf fyrir Kverkártungu var útbúið 8. maí 1884 og þinglesið 16.
júlí 1885:
Jörðin Kverkártunga liggjandi í Skeggjastaðakyrkjusókn á Langanessströndum innan Norður-Múlasýslu á land frá ármótunum, Miðfjarðarár og
Litlu-Kverkár þann veg inn með Miðfjarðará að vestan inn að svo nefndum
Kistufellslæk, er í hana rennur hinum megin, og þaðan beint norður í
Heiðarvatn, svo aftur beint þaðan og í Litlu-Kverkárdrög, sem mun vera hér
um bil í óttu stað; eftir það afmarkar Kverká landið út að áður nefndum
ármótum. 246

Árni Þorkelsson, eigandi ½ Kverkártungu, skrifaði undir bréfið auk Gísla
Þorsteinssonar, eiganda að hálflendu Hallgilsstaða.
Í skýrslu hreppstjóra Skeggjastaðahrepps fyrir árið 1894 segir að jarðirnar
Nýibær tíu hundruð að nýju mati, hálf Kverkártunga, 4,1 hundruð að dýrleika, og
Sóleyjarvellir, 3,3 hundruð að dýrleika, séu í eyði. Þetta fékk sýslumann til þess að
grennslast fyrir um það á manntalsþingi að Skeggjastöðum 4. júní 1895, hvort
ofangreindar jarðir hafi verið notaðar til upprekstrar eða á einhvern annan hátt og
svaraði hreppstjóri því neitandi. 247
Hinn 20. desember 1921 var útbúið annað landamerkjabréf fyrir jörðina
Kverkártungu. Það var þinglesið 31. júlí 1922:
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1. Miðfjarðará þar frá er Kverká rennur í hana til vörðu innan við
Kistufellslækjarós. Þaðan úr vörðu beint í Heiðarvatn við Heiðarhól. Síðan
ræður Kverká alla leið unz hún fellur í Miðfjarðará. 248

Jónas Pálsson, eigandi Kverkártungu, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það
var samþykkt af Þórarni Árnasyni, eiganda Miðfjarðarnessels.
Samkvæmt jarðamatinu frá 1849 hefur nýbýlið Kverkártunga nægilegt
afréttarland. Heyskapur er víðfenginn. 249
Í fasteignamati N-Múlasýslu 1916–1918 kemur fram að Kverkártunga hafi
nægilegt upprekstrarland en hafi engar tekjur af því. Engjar séu á víð og dreif innan
um bithaga. Sumarhagar eru góðir. 250
Búskapur hófst í Kverkártungu á fyrri hluta 19. aldar en hún fór í eyði árið
251
1937. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð útmælingarinnar hefur
Kverkártungu verið ráðstafað með hefðbundnum hætti.
5.16. Miðfjörður
Eftirfarandi lýsing er í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
M<iðfjörður> er inn af botni Miðfjarðar og á allt land milli Miðfjarðarár og
Hölknár suður á hreppamörk vestur af Ytri-Hágangi.
Jörðin er víðáttumikil. Mikill hluti hennar er Miðfjarðarheiði, hæst 466 m
sunnan til í landi M, en lítð eitt hærri sunnan hreppamarka Vopnafjarðar.
Miðfjarðará er yfir 40 km löng utan frá sjó og inn í Miðfjarðarárdrög í
Mælifellsheiði vestur af Þverfelli. Lax er í ánni utan til, en kemst ekki nema
inn að Fálkafossi skammt utan við Kverkártungu. Annar foss, Sniðfoss, er
skammt fyrir innan. Stutt austur af honum er eyðibýlið Foss (Fosshjáleiga,
Sniðfoss), í ábúð 1849 og fram undir aldamót (eyðibýlaskrá Múlaþ. 5). [...]
Miðfjarðarheiði er gott afréttarland. Göngur taka þar 2-3 daga fyrir 8 menn.
Leitarmannakofi er við Miðfjarðará inn undir Þverfellslæk. Í heiðinni miðri
innan við Lambafjöll er Djúpavatn og í því silungur. Utan til er heiðin votlend
á stórum svæðum meðfram Hölkná og Stóralæk, en þar á milli þurrlendara
(Sandhæð 148 m). [...] Frá Borgartanga við Hölknárós eru samkvæmt korti
21-22 km inn og suður á hreppamörk á Miðfjarðarheiði. 252

Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja jörðina Melavelli nýbýli, stofnað árið 1950
á fjórðungi lands Miðfjarðar, en ábúandi nytji hálfa jörðina. 253
Miðfjarðar er getið í umfjöllun um stríðshjálparskattinn 1681. 254
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Ábúandi Miðfjarðar var einn áreiðarmanna við útmælingu Kverkártungu árið
1850. Nánar er sagt frá þessu máli í kaflanum um Kverkártungu. 255
Hinn 1. apríl 1884 var landamerkjabréf fyrir jörðina Miðfjörð undirritað.
Bréfinu var þinglýst 26. júní 1884:
Jörðin Miðfjörður í Skeggjastaða kyrkjusókn á Langaness-ströndum á land frá
Höltnárós og svo uppeptir henni og í norðasta Hágangshorn, þaðan beint í
Þverfellslæk þar sem skemmst er, ræður þá lækurinn landamerkjum í
Miðfjarðar á, svo ræður áin merkjum til sjóar. 256

Matthildur Þorsteinsdóttir skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt
af Árna Þorkelssyni, eiganda Kverkártungu, St. Péturssyni samkvæmt umboði (óvíst
fyrir hvern) og Jakobi Jónassyni ábúanda.
Nýtt landamerkjabréf fyrir Miðfjörð var útbúið 20. desember 1921. Það var
þinglesið 31. júlí 1922:
Miðfjarðará að Kistufellslækjarós. Kistufellslækur að vörðu, sem stendur á
hól við lækinn og þaðan beina leið að Hölknárupptökum, síðan Hölkná til
sjávar. 257

Jónas Pálsson og Þorbjörg Þorsteinsdóttir, eigendur Miðfjarðar, skrifuðu undir
landamerkjabréfið. Það var samþykkt af Þórarni Árnasyni, eiganda Miðfjarðarnessels
og Eiríki Jakobssyni, eiganda Gunnarsstaða.
Árið 1922 skrifuðu Jónas Pálsson og fleiri í Miðfirði undir landamerkjabréf
Leifsstaða í Vopnafirði.
Sjálfseignarjörðin Miðfjörður er metin til fjögurra hundraða samkvæmt
jarðamatinu 1804. Á jörðinni er lítils háttar silungsveiði. 258
Samkvæmt jarðamatinu frá 1849 á jörðin Miðfjörður „afrétt“ fyrir sig og getur
tekið af öðrum. 259
Í fasteignamati N-Múlasýslu 1916–1918 kemur fram að jörðin hafi
upprekstrarland fyrir fé ábúanda. Einnig kemur fram að útengjar séu á víð og dreif
innan um bithaga og sumpart langsóttar. Sumarhagar þykja góðir. Langt er á hluta
beitilands. Ágangur er af afréttarfé. 260
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið í Miðfirði frá því
að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfsins frá árinu 1884 hefur jörðinni verið ráðstafað með hefðbundnum
hætti.
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5.17. Gunnarsstaðir
Gunnarsstöðum er lýst svo í Sveitum og jörðum í Múlaþingi:
G<unnarsstaðir> eru upphaflega hjáleiga frá Djúpalæk og bændaeign. Jörðin
er nefnd, en ekki sérmetin í J ´47, en þó getið um fornt mat á henni í F´61.
Áður var þar Gerði, afbýli frá Djúpalæk; það fór í eyði 1777.
Landamörk eru að nv. við Hölkná frá sjó og til upptaka í Hölknárdrögum og
áfram þaðan suður á Ytri-Hágang. Austurmörk liggja sunnan til að
Skeggjastöðum og Þorvaldsstöðum (sjá þær jarðalýs.). Síðan með Sellæk
innan frá Sellækjardragi og út á móts við bæ, en eftir það á jörðin 500-700 m
ræmu austan við Sellæk og Hölkná til sjávar (Árvík). Landið er breitt innan
til, um 5,5 km við Sauðhöfða. Frá Hölknárósi suður á Hágang eru 18 km
(kort).
[...] Mýrlendið fylgir Hölkná allt upp í Hölknárdrög skammt nv. af Hágangi. Í
Hágangaurð (300-600 m) eru grjóthæðir ríkjandi, en gróðurgeirar þó víða,
vaxnir grasvíði, smjörlaufi og öðrum fjallagróðri. Hágangaurð er annars
geysistór auðn vestur og norður af Ytri-Hágangi, grýtt, víðast flöt og
ísaldarleg. Austurjaðar hennar er Urðarhlíð upp af Staðarheiði, en
norðvesturjaðarinn heitir Urðarbrún og veit að dölum Djúpalækjar og G milli
Sellækjar og Hölknárdraga. Þar rísa Bláfjöllin tvö.
[...] Fé gengur í heimalandi og auk þess mikið vestur í Miðfjarðarheiði og
austur í Staðarheiði, og taka göngur 2 daga utan heimalandsins, en einn
heima. 261

Samkvæmt Sveitum og jörðum í Múlaþingi voru stofnuð tvö nýbýli á hálfu
landi Gunnarsstaða árið 1950, Veðramót I og II. 262
Úr landi Gunnarsstaða voru byggð þrjú nýbýli, Hölkná og Veðramót I og II.
Fékk hvert þeirra fjórðungshluta landsins. 263 Eiga Gunnarsstaðir því nú aðeins
fjórðung hins upphaflega lands. Eigandi Gunnarsstaða afsalaði fjórðungi jarðarinnar
til dóttur sinnar 5. ágúst 1955. 264 Nýnefnið Hölkná á þeim hluta var kunngert 5.
september 1956. 265
Árið 1828 skrifaði Gunnar Stefánsson amtmanni í Norður- og Austuramtinu
og sagðist hafa byggt bæ á Djúpalækjarseli árið áður með samþykki jarðeiganda og
allra sveitarmanna. Sótti hann um sem nýbýlingur að verða eigandi að jörðinni og
þurfa engu að svara til sýslumanns, prests eða kirkju í 20 ár. 266 Í bréfi, 19. febrúar
1829, til sýslumanns Norður-Múlasýslu tilkynnti amtmaður að Gunnar og kona hans
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yrðu undanþegin skatti og tíund samkvæmt 10. gr. nýbýlatilskipunarinnar en
samkvæmt 3. gr. hennar gæti hann ekki öðlast eignarrétt á býlinu. Og samkvæmt því,
sem gefið hefði verið upp, gæfi amtið honum ekki nýbýlingsbréf heldur yrði hann að
semja við jarðeigandann um landskuld og gjöld af býlinu. 267
Landamerki Gunnarsstaða voru þinglesin 9. júlí 1891. Þau eru þannig:
Að norðan ræður Höltná, frá því er Sellækur rennur í hana, upp eptir þar til
Sauðá fellur í hana og upp eptir henni í efstu drög; þaðan í Sellækjardrög og
eptir þeim læk aptur í Höltná. 268

Jón Halldórsson skrifaði undir fyrir hönd mad. Ólafar Stefánsdóttur í
Krossavík. Einnig skrifuðu Stefán Pétursson og Matthildur Þorsteinsdóttir undir.
(Matthildur var fyrrum húsfreyja í Miðfirði. Stefán gæti hafa verið eigandi
Djúpalækjar eða umboðsmaður hans.)
Hinn 12. desember 1921 var landamerkjabréf fyrir jörðina Gunnarsstaði útbúið
og var það þinglesið 31. júlí 1922:
Að austan eru merkin úr vörðu, sem stendur á sjávarbakkanum rétt austan við
Árvík, þaðan beina stefnu í svonefnda Valgerðartóft, sem er á Hávaðanum
austan við Hölkná, þaðan beina stefnu í Stórusteina á Jarðbakkanum. Úr Stóru
steinum norðvestur í Sellæk neðanvert við Litla-kíl. Úr því ræður Sellækur
inn á móts við Bláfjall. Þá tekur við Sellækjardrag og hágangsröð eystri,
þaðan í eystra hágangshorn.
[...]
Silungsveiði tilheyrir jörðinni að hálfu innan við Sellækjarós. Að vestan
skiftir Hölkná frá fjalli til fjöru. 269

Eiríkur Jakobsson, eigandi Gunnarsstaða, skrifaði undir landamerkjabréfið.
Það var samþykkt af Einari Eiríkssyni, eiganda Djúpalækjar, Jónasi Pálssyni, eiganda
að hálfum Miðfirði, og Þorbjörgu Þorsteinsdóttur sem átti hálfan Miðfjörð.
Í jarðamatinu 1849 eru Gunnarsstaðir sagðir afbýli frá Djúpalæk, taldir þrjú
hundrað að dýrleika. Heimajörðin á „afrétt“ fyrir sig. 270
Í fasteignamati N-Múlasýslu 1916–1918 kemur fram að Gunnarsstaðir hafi
nægilegt upprekstrarland fyrir fé ábúanda. Engjar dreifðar um bithaga. Sumarhagar
eru góðir fyrir allan búpening. Búfé annarra gengur nokkuð á landið. 271
5.18. Djúpilækur
Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja um Djúpalæk:
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Jörðin er bændaeign frá fornu fari og Gunnarsstaðir hjáleiga þaðan (svo í J
´47 og F ´61). - D er fyrir miðjum Bakkaflóa og nær utan frá sjó og inn í
Bláfellsbotn, og eru þangað 7-8 km, en strandlengjan um 2,5 km. Landamörk
eru austan við Þorvaldsstaði meðfram Djúpalæknum, sem bærinn dregur nafn
af, en að vestan (sjá Gunnarsstaði). Einnig á jörðin hálfa Hölkná (veiði) frá
sjó og inn þangað sem Sellækur fellur í hana, og á það rót sína að rekja til
þess, að fyrr meir átti D land það austan við Hölkná sem nú fylgir
Gunnarsstöðum. - Selrústir eru á Selhól við Sellæk.
[...] Sumarhagar fjár eru einkum í Staðarheiði og Hágangaurð, og göngur taka
tvo daga mest. 272

Djúpilækur er nefndur í rekaskrá Skálholtsstóls árið 1270. 273
Áreið á landamerki Djúpalækjar og Þorvaldsstaða fór fram árið 1883. Nánar er
fjallað um hana í kaflanum um Þorvaldsstaði.274
Hinn 9. júlí 1891 voru landamerki Djúpalækjar þinglesin:
Að norðan ræður frá sjó Höltná upp til jarðbakka enda, og þaðan Sellækur
upp fyrir innri Bláfjallsenda og þar í Djúpalæk, er síðan ræður að austan
landamerkjum alla leið til sjóar. 275

Jón Halldórsson skrifaði undir fyrir hönd mad. Ólafar Stefánsdóttur í
Krossavík. Einnig skrifuðu Stefán Pétursson (hugsanlega fyrir Gunnarsstaði) og
Matthildur Þorsteinsdóttir (væntanlega fyrir Miðfjörð en hún var áður húsfreyja þar)
undir auk Guðríðar Árnadóttur á Þorvaldsstöðum.
Landamerkjabréf fyrir Djúpalæk var útbúið 12. desember 1921. Það var
þinglesið 31. júlí 1922:
Að austan ræður Djúpilækur alt neðan frá sjó og inn í Bláfellsdalsbotn. Þaðan
er svo bein lína vestur í Sellæk.
Að norðan eru merkin úr vörðu, sem stendur á sjávarbakkanum rétt austan við
Árvík og beina stefnu í svonefnda Valgerðartóft, sem er á hávaðanum austan
við Hölkná. Þaðan beina stefnu inn í Stóru-steina á jarðbakkanum. Úr Stórusteinum norðvestur í Sellæk neðanvert við Litla kíl. Ræður Sellækur úr því
inn á móts við Bláfellsdalsbotn. 276

Einar Eiríksson, eigandi Djúpalækjar, skrifaði undir landamerkjalýsinguna.
Hún var samþykkt af Þórarni Árnasyni, eiganda Þorvaldsstaða, og Eiríki Jakobssyni,
eiganda Gunnarsstaða.
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Sjálfseignarjörðin Djúpilækur er metin til átta hundraða samkvæmt
jarðamatinu 1804. Hún gefur eina tunnu af íslenskum mosa (fjallagrösum). 277
Samkvæmt jarðamatinu frá 1849 tilheyrir afbýlið Gunnarsstaðir jörðinni
Djúpalæk. Í jarðamatinu kemur einnig fram að jörðin á „afrétt“ fyrir sig. 278
Fasteignamatið 1916–1918 nefnir ekki upprekstrarland en kvartar yfir ágangi
af búfé nágranna. Útengjar eru sagðar dreifðar um bithaga og sumar langsóttar.
Sumarhagar eru góðir. 279
Djúpilækur fór í eyði árið 1966. Árið 1937 var býlinu Bjarmaland skipt úr
landi Djúpalækjar. Þar er ennþá búið. 280 Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að
eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðinni verið ráðstafað með hefðbundnum hætti.
5.19. Þorvaldsstaðir
Eftirfarandi er lýsing jarðarinnar í bókinni Sveitir og jarðir í Múlaþingi:
Þ eru sem næst miðri sveit, og landareignin nær norðan frá Bakkaflóa og
suður í Hágangaurð norður af Ytri-Hágangi. Austurlandamörk við
Skeggjastaði eru við Merkilæk vestan Skeggjastaðahálsa og fylgja innar
áfram til suðurs Staðará inn á Urðarhlíð. Að vestan eru mörk við Djúpalæk
með Djúpalæknum frá sjó og inn í Bláfellsdalsbotn. Þangað eru um 11 km
utan frá túntanganum við sjó (kort).
[...] Innarlega um þessar mýrar liggur lág melalda (Jarðbakki). Innan við hana
eru seltættur og síðan Selflói. Austan bæjarlækjar er nokkurt láglendi með
mýrum, móum og melum inn undir Þorvaldsstaðahálsa, sem taka yfir
meirihluta landsins, lágir, ávalir og fara hækkandi til suðurs. Hæstu og
gleggstu kennileiti eru Geitfell, Hádegishæð og Miðdegisfjall. Sunnan til í
landinu er Bláfjall (366 m) og inn af því Urðartjörn (403 m) yst á Hágangaurð
og suðurlandamörk 1,5-2 km innan við tjörnina. [...] Göngur taka tvo daga
utan heimalands í Miðfjarðarheiði, en heimalandið smalast á 6-8 stundum. Fé
gengur mikið í Staðarheiði. 281

Þorvaldsstaða er getið í rekaskrá Skálholtsstóls frá um 1270. 282
Hinn 22. ágúst 1669 selur Brynjólfur biskup Sveinsson Sölva Gunnlaugssyni
Hjarðarhaga og fimm hundruð úr Skjöldólfsstöðum, samtals fimmtán hundruð, en fær
í staðinn Þorvaldsstaði á Ströndum með eftirfarandi takmörkum:
I midlum Merkelækiar og diupalækiar (sic) uppe I háfiöll sem Wötn meiga
deila, og ofann I Siö atta hundrud ad dyrleika med ollum fylgjande gögnum
og giædum, ad fornu og niju. 283
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Landamerkjalýsingu Þorvaldsstaða frá 14. júlí 1890 og áreið á landamerki milli
Þorvaldsstaða og Djúpalækjar frá 22. júní 1883 var þinglýst 16. júlí 1892. Textinn er
svohljóðandi:
Úr Merkilæk þar er hann fellur til sjávar, og upp eptir honum, þar til er hann
myndast úr tveimur drögum; þaðan í vörðu, er stendur á melhól í
svokölluðum „Merkiflóa“; þaðan rjett sýnis í aðra vörðu á svonefndum
„Fossahnúk“, og sömu stefnu austan við Þorvaldsstaðavatn í Staðará, og upp
með henni að vestan allt að upptökum hennar; þaðan beint norður í
Djúpalækjardrög, og ræður sá lækur eptir það merkjum til sjóar.

Þorvaldsstaðir eiga allan viðreka milli Merkilækjar og Djúpalækjar og þrjá
fjórðunga hvalreka en einn fjórðung á Skálholtskirkja.
Eigandinn, Guðríður Árnadóttir, og Jón Halldórsson á Skeggjastöðum,
umráðamaður Skeggjastaðakirkju, skrifuðu undir lýsinguna. Síðan segir:
Ár 1883, föstudaginn þann 22. júnímánaðar gjörðum vjer undirskrifaðir áreið
á landamerki milli Þorvaldsstaða og Djúpalækjar í Skeggjastaðahreppi, eptir
beiðni eiganda og ábúanda Þorvaldsstaða Árna bónda Þorkelssonar og að
viðstöddum Gunnlögi presti Halldórssyni sem umboðsmanni eiganda
Djúpalækjar, Ólafar Stefánsdóttur í Krossavík; eptir að vjer höfðum skoðað
landið í kring og landamerkjalínu þá, er hingað til hefur verið viðtekin, en
sem vafi hefur leikið á hvort mundi rjett vera, var það eindregið álit vort að
eðilegast væri að Djúpilækur, eins og hann nú fellur ráði landamerkjum milli
áminnstra jarða alveg í sjó niður.
Þetta álit vort um landamerki milli jarðanna Þorvaldsstaða og Djúpalækjar
gefum vjer eptir beztu sannfæringu. 284

Þ. Hálfdánarson skrifaði undir lýsinguna. Hún var handsöluð af St. Péturssyni,
Jakobi Jónassyni og Þorst. Þorsteinssyni. Álitið var samþykkt af Árna Þorkelssyni og
Ólöfu Á. Stefánsdóttur.
Landamerkjabréf fyrir Þorvaldsstaði var útbúið 12. desember 1921. Það var
þinglesið 31. júlí 1922:
Að austan ræður Merkjalækur alt neðan frá sjó og þar til hann kemur í tveim
kvíslum inni í svonefndum Merkjaflóa. Þaðan úr torfvörðu, er stendur neðst í
tungu þeirri, er kvíslarnar mynda, beina línu í grjótvörðu, sem stendur á
melhól nokkru innar í Merkjaflóanum. Úr vörðu þeirri sjónhending í
grjótvörðu, er stendur á svonefndum Fossahnjúk. Þaðan sjónhending í
Háuhæð austanvert við Þorvaldsstaðavatn. Ræður sú hæðarbrún unz hæðin
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endar inn við Staðará. Úr því ræður Staðará merkjum, þar til hún fellur austur
af Urðarhlíð, innanvert við Urðartjörn.
Að norðan ræður Djúpilækur, neðan frá sjó og inn í Bláfellsdalsbotn. Þaðan
bein stefna í Staðará, þar sem hún fellur austur af Urðarhlíð innanvert við
Urðartjörn. 285

Þórarinn Árnason, eigandi Þorvaldsstaða, skrifaði undir landamerkjabréfið.
Það var samþykkt af Einari Eiríkssyni, eiganda Djúpalækjar, og Ingvari Nikulássyni,
presti á Skeggjastöðum.
Í jarðamatinu 1804 kemur fram að sjálfseignarjörðin Þorvaldsstaðir er metin til
átta hundraða. 286
Samkvæmt jarðamatinu frá 1849 eiga Þorvaldsstaðir „afrétt“ fyrir sig. 287
Í fasteignamati N-Múlasýslu 1916–1918 kemur fram að jörðin hafi nægilegt
upprekstrarland fyrir fé ábúanda. Engjar eru á víð og dreif um landið, sumpart
langsóttar. Sumarhagar þykja ágætir. 288
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið að
Þorvaldsstöðum frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum
kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðinni verið ráðstafað með
hefðbundnum hætti.
5.20. Skeggjastaðir (Dalhús og Gæsagil)
Um Skeggjastaði segir í Sveitum og jörðum í Múlaþingi.
Staðnum fylgdu tvær hjáleigur, Dalhús við samnefnda á og Gæsagil innar og
sunnar í landi. Þar var fyrr sel. Afbýli, Barð, stóð við Barðslæk skammt sa. af
bæ, byggt 1834-48. Auk Gæsagilssels er vitneskja um Miðmundasel undir
Miðmundafelli (eyktamerk) um 3 km ssv. af bæ.
Bærinn er vestanvert við botn Bakkafjarðar austan undir Skeggjastaðahálsum.
Jörðin liggur norðan frá sjó vestan Skarfatanga við fjarðarmynni og ssv. á
hreppamörk við Hámundarstaði í Vopnafirði innst í Gæsagilsárdrögum.
Vesturlandamörk eru við Merkilæk og Staðará innar (sjá Þorvaldsst.), en á
austurmörkum má nefna Gæsagilsárdrög (syðst), Staðarvatn, Miðmundalæk,
Miðmundafell (161) og Bakkaá um 1 km utan við Dalhús langleið til sjávar.
[...] Staðarheiði er víðáttumikil. Þar eru nokkrir lágir fjallakollar, Þríhöfðahæð
og Rauðinúpur (368 m), Tafla inni undir Urðarhlíð og Staðarnúpur sv. af
Staðarvatni. Bungur Urðarhlíðar eru 420-430 m. 289
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Svo segir í bókinni Sveitir og jarðir í Múlaþingi um Dalhús:
D eru gömul hjáleiga frá Skeggjastöðum og kölluð Dalshús stundum í seinni
tíð og raunar fyrr, t.d. í F ´61. Jörðin var í eyði 1776-1822. Hún er talin
hjáleiga í jarðamatsbókum (J ´47 og F ´61), Skeggjastaðakirkjueign 1918 (F
´18), en var um það leyti sameinuð eyðihjáleigunni Gæsagili og seld undan
staðnum og bændaeign síðan. [...]
Dalhúsabærinn stendur í daldragi eða hvammi skammt ofan við ármót
Dalhúsa- og Gæsagilsár, um 3,5 km suðaustur frá Skeggjastöðum og stutt
vestan vegar af Sandvíkurheiði. Að vestan liggur landið að mörkum
Skeggjastaða (sjá þar), en að austan deila Gæsagilsá og Bakkaá mörkum við
Nýjabæ og Bakka um 1 km út fyrir bæ. Landið nær rétt suður fyrir Staðarvatn
og gengur þar í odd við Gæsagilsá. Hér er meðtalið land Gæsagils.'
Gæsagil var fyrrum sel frá Skeggjastöðum, en mannbyggðist vorið 1830, er
Guðmundur Jakobsson settist þar að [...] Býlið hélst í ábúð til 1903, en ekki
samfellt, var t.d. í eyði 1881-1901 [...] Gæsagilsbærinn var færður um set í
landinu 1857 og þá nefndur Melar, en fluttur aftur á fyrri stað 7 árum síðar og
upp tekið fyrra nafn. Bærinn var rétt vestan við Gæsagilsá um 4 km inn til
heiðar suður af D, stóð niðri í gili á litlum valllendishól.
Dalhúsaland er að mestum hluta til heiðar. Mýrlendar, breiðar og grunnar
lægðir liggja suður með ánum, sem þræða undan ljúfum halla krókóttar leiðir
milli jarðdjúpra grasbakka. Hæðarbungurnar eru snögglendari, en þó sauðland
gott. Tungan milli Gæsagils- og Dalhúsaár heitir Gæsagilstunga, en
Staðarheiði er vestan Dalhúsaár. Mestur hluti lands er undir 200 m hæð og
bærinn í 20-30 m hæð. 290

Skeggjastaðir eru landnámsjörð Hróðgeirs hvíta Hrappssonar. 291 Þeir eru taldir
meðal kirkjustaða í kirknatali Páls Jónssonar biskups um 1200.292 Þá eru þeir nefndir í
rekaskrá Skálholtsstóls frá um 1270. 293 Skeggjastaðir voru dæmdir í vernd og eign
Stefáns Jónssonar Skálholtsbiskups árið 1504. 294 Upp úr því verða Skeggjastaðir
staður (beneficium).
Kirkjan á Skeggjastöðum átti áttung í heimalandi samkvæmt máldaga sem
Oddeir biskup Þorsteinsson setti og er rakinn til ársins 1367.295
Til eru tveir óársettir máldagar Skeggjastaðakirkju sem taldir eru frá árunum
1491–1518. Í hinum fyrri kemur fram að kirkjan eigi heimalandið. 296 Í þeim seinni er
getið svohljóðandi landamerkja:
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Enn lanndareignn a stadurinn vr merkesteine oc j ranngarlæk. jtölulauzann
reka vr ránngarlæk oc rettsyne framm j griothlijdir oc suo lanngt framm sem
sambydur korckudalzvatnne hálfu og halft diupavatnn oc þadann riettsyne
austur vmm þverr skarafioll j hunndzvatz hrygg framarliga oc hálft
hunndzvatnn. allar tungur yfir j holknná.297

Í máldagasafni Gísla Jónssonar biskups frá um 1570 (1570–1576) kemur fram
að kirkjan á Skeggjastöðum eigi áttung í heimalandi. 298
Árið 1641, í tíð Brynjólfs Sveinssonar biskups í Skálholti, voru Skeggjastaðir
vísiteraðir:
Þorláks Kyrkia ad Skeggiastödum á Ströndum a efter maldögum áttung j
heimalandi, Enn hina Siö hallda menn eiga Skálhollz Kyrkiu, og finst Bref j
Skalholti uppa Skeggiastadi Sem er lögd oll Jördinn til prests upphelldis, þó
Skalhollz Kyrkiu Bere Jus Patronatus efter Ordinantiunni
Helldur nu
Skalholt til brúkunar j Hualreka fyrer Skeggiastödum þridiung.
Enn þessi eru halldinn Og höfd Landamerki, Frá merkilæk ad Nordann Skamt
Frá EinarsHöfn, og so allann Reka fyrer Skeggiastödum allt austur ad ysta
árbug, So sem greind Skeggia stada Kyrkia a land efter lögfestu fyrer ofan.
Og so framm epter þar til Votnum Hallar, Enn ad Nordann framm efter j
Sudurst. þar til og eirninn Votnum hallar.

Lögfesta sú, sem nefnd er, fylgir ekki. Út á blaðjaðar, sem er töluvert skertur,
hefur eitthvað verið skrifað. Nú verður aðeins lesið með vissu: „ad til [...] mar [...] son
[...] 299
Í vísitasíu Skeggjastaða árið 1660 stendur eftirfarandi:
Anno domini 1660 Visitasio Schalholtinæ [...]
af Biskupenum j Skalholti edur hans umbodsmanne, Pro Jure Patronatus Sem
Skalholtz Kyrkia hefur yfer þessum Stad, þui þad sem Maldagar eigna [hér er
stafur, sem ekki verður ráðið í með vissu og virðist merkingarlaus]
Skegiastada Kyrkiu j heimalandi a Skalho<l>tz Kyrkia epter Kaupi biskupz
Stephans, allt annad Stendur sem skrifad hefur verid, utann biskupenn
motmæler Landamerkia tilsogn S Marteins Jonssonar, sem j fyrstu Visitatiu
var jnnskrifud einkum j Milli Skeggiastada og Backa, Lysandi sier Jördina
Backa sellda og tilsagda Vera j Marksteina og þadann j Backa á og uppepter
henni j Giæsagils á So Þrætutungur fylgi Backa, rædur hun So Nordur epter,
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So ad Skala fiöll fylgia eirnenn Backa. Thetta allt saman er Nu Motmælislaust
nema fiörumorken, Nedra sem fyrrskrifad er. 300

Eftirfarandi kemur fram í vísitasíu árið 1706:
Anno 1706, d. 19 Augusti visiterud Kirkian a Skeggiastödum, Hun á epter
visitatiubok Hr. Gisla Jónssonar attung i Heimalandi, enn hina Siö partana
seiger visitatio Magst. Brinjolfs Anni 1641 menn Hallde ad tilheyre
Skalholltskirkiu, þo sie öll iörden lögd til Prests upphelldis. 301

Ekki er ástæða til að vitna í vísitasíur Skeggjastaða frá árunum 1727, 1748,
1763 og 1779. 302
Stefán Árnason prófastur vísiteraði Skeggjastaði 26. júlí 1849 en fram kemur
m.a. í vísitasíunni að úr heimalandi staðarins séu nú byggð tvö býli, þ.e. Dalhús og
Gæsagil. 303
Hinn 28. júní 1504 var útnefndur dómur til að skoða afl tilkalls og ákæru
Stefáns biskups til Skeggjastaða á Ströndum. Fyrst kom fyrir dómsmenn vitnisburður
tveggja presta um að þeir hefðu verið viðstaddir fund Jóns djákna Jónssonar
príorsbróður og Stefáns biskups. Þar tilkynnti Jón biskupi að hann hafði heitið og
lofað guði að Skeggjastaðir skyldu vera ævinlegt beneficium og undirgefið
Skálholtskirkju og heilögum Þorláki nú og að aldaöðli en hann mætti sitja staðinn og
þjóna kirkjunni til dauðadags. Þetta var samþykkt af Stefáni biskupi. Næst kom fyrir
dómsmenn vitnisburður skjallegra dándismanna um að Runólfur Jónsson hafi gefið
Stefáni biskupi Skeggjastaði til ævinlegrar eignar og frjáls forræðis með samþykki
konu sinnar, Kristínar Jörundsdóttur, sem hafði erft jörðina eftir skilgetinn bróður
sinn. Að lokum var lagður fyrir dóminn vitnisburður skilvísra dándismanna um að
Skeggjastaðir væru í eyði og að þar væri enginn ábúnaður á. Að þessu yfirveguðu
voru Skeggjastaðir dæmdir í í vernd og forsjá Stefáns biskups. 304
Hinn 5. ágúst 1657 fór fram skoðun jarðarinnar Bakka á Ströndum. Minnst er
á Skeggjastaði. 305 Nánar er fjallað um þetta mál í kaflanum um Bakka.
Skeggjastöðum var lýst árið 1752. Í lýsingunni stendur eftirfarandi:
temmelig Græsgang, Skov til Kul og Jldebrand. 306

Árni Þorsteinsson prófastur kom til Skeggjastaða 26. maí 1806 til þess að
uppskrifa og úttaka kirkjuna og staðarhúsin en þá skilaði ekkja séra Skafta
Skaftasonar, sem lést 26. nóvember 1804, af sér staðnum. Í úttekt prófastsins segir
m.a. eftirfarandi:
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Kyrkiu Jörd er einginn edur hefur Verid utann Eyde Kotid Dalhus sem er i
Stadarens heima Lande, og þess vegna ad alita sem afbÿle. 307

Í skýrslu um Skeggjastaðaprestakall frá 14. júní 1839 stendur eftirfarandi:
1.) Jördin Skeggjastadur [...] Líka má telja, ef vill henni til gjæda nokkra
grasatekju [...] og veidivatn framm í Heidi sem þó lítid og sjaldan verdur
notad. [...]
2.) Úr Beneficii Heimalandi eru nú byggd 3 Kot, af hvörjum: a.) Hjáleygan
Dalhús hefir verid byggd ad fornu. Þángad er nú sett 1tt af þeim 4.
Kúgylldum sem þessum Stad eiga ad fylgja og þadan goldin 40 ál.
Landskulld. b.) Gjæsagil, er byggt fyrir 9 til 10 Árum framm í Heidi. Þángad
er látid í brád ½ Kúgylldi og þadan gjalldast í Landskulldar skyni 25 fiskar.
Þetta Kot liggur vid ad fari aptur í eydi, en þó en heldur: c.) Bard, fast vid
Heimagardinn. 308

Skeggjastaðaprestur samdi skýrslu um eignir kirkjunnar sem er dagsett 11.
janúar 1844. Þar kemur fram að þrjú kot séu byggð úr heimalandi Skeggjastaða. Í
fyrsta lagi Barð sem sé fast við heimagarðinn og að það skilgreinist fremur sem
húsmennska en afbýli. Í öðru lagi eru Dalhús sem sé sögð gömul hjáleiga en finnist
hvergi metin því að land hennar sé óákveðið og óúrskipt. Loks er Gæsagil sem byggt
hafi verið fyrir 14-15 árum en hvorki metið til hundraðatals né landi þess úrskipt.309
Lögfesta fyrir jörðinni Skeggjastöðum var útbúin og þinglýst þann 20. maí
1844:
Eg undirskrifadr lögfesti hér i Dag Mensaljördina Skeggiastadi á
Lánganessströndum innan Nordrmúla Syslu Prófastsdæmis, med Tödum og
Eingium, Holtum og Högum, Vötnum og Veidistödum, Grasatekiu og öllum
ödrum Landsnytium, þeim er þvi landi fylgt hafa og fylgia éga, samt Hval og
Vidreka til eptirskrifadra óum þrættra Landamerkia: Ur Merkilæk og réttsýni
fram i Grióthlídir og svo lángt fram sem sam býdr Diúpadalsvatni hálfu, hálft
Qverkárdals vatn ogsvo nordr aptr í Læk þann, sem rennr i Giæsagilsá á milli
Mid og Vestasta Skálafialls, rædr svo nefnd á þadan Landi til Siáfar. Itölulaus
Reki úr Merkisteini og í Merkilæk. 310

Undir lögfestuna skrifaði H. Árnason.
Samkvæmt skýrslu sem útbúin var um tekjur og gjöld Skeggjastaðaprestakalls
6. júní 1867 tilheyra hjáleigurnar Dalhús og Gæsagil Skeggjastöðum. 311
Landamerkjamál á milli jarðanna Skeggjastaða og Bakka var tekið til
umfjöllunar í aukarétti að Skeggjastöðum 16. júní 1886. Fyrir réttinn mættu Þórarinn
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Halldórsson, fyrir eigin hönd og meðeiganda síns að Bakka, Nikulásar Höjgaard, og
séra Jón Halldórsson á Skeggjastöðum. Að lokinni áreið skýrðu málsaðilar
dómsmönnum frá hugmyndum sínum um landamerkin eftir máldaga Vilchins biskups
og sjálfu landslaginu. Að því yfirveguðu var komist að eftirfarandi niðurstöðu um
landamerki milli Skeggjastaða og Bakka:
Frá [strikað yfir „Úr“] sjó, beint í stærsta markstein í Brekku og beint í
merkistein á merkitanga, svo í Bakka á, í hornið fyrir utan Háabakkavaðið,
síðan niður Bakka á uppí Gæsagilsá, þó þannig að hólmar þeir allir er áin
myndar fylgja löndum jarðanna eptir því sem megin árinnar deilir löndum á
hverjum tíma sem er. 312

Undir þetta setja málsaðilar, Einar Thorlacius sýslumaður, Jóhann
Þorsteinsson, Þorsteinn Þorsteinsson, Sigurður Magnússon og Jakob Jónasson
meðdómsmenn nöfn sín.
Landamerkjabréf fyrir Skeggjastaði með hjáleigunum Dalhúsum og Gæsagili
var útbúið og þinglesið 14. júlí 1890:
Úr Merkilæk, þar er hann fellur til sjáfar, og upp eptir honum, þartil er hann
myndast úr tveimur drögum, þaðan í vörðu, er stendur á Melhól í
svokölluðum Merkiflóa, þaðan rjettsýnis í aðra vörðu á svonefndum
Fossahnúk og sömu stefnu austan við Þorvaldsstaðavatn í Staðará og upp með
henni, svo langt fram sem sambýður hálfu Kverkárdalsvatni, þaðan í læk
þann, er rennur í Gæsagilsá norðan við vestasta Skálafjall og eptir þeim læk í
Gæsagilsá; ræður svo nefnd á og síðan Bakkaá landamerkjum allt út að
horninu utan við Háabakkavaðið, þó svo, að Hólmar þeir allir, er áin (Bakkaá)
myndar, fylgja löndum jarðanna eptir því, sem megin árinnar deilir löndum á
hverjum tíma, sem er, úr nefndu horni beint í Merkistein á Merkitanga, þaðan
í stærsta markstein í Bakkaá og beint til sjóar.
Milli heimajarðarinnar og hjáleigunnar Dalhúsa er merkilínan: úr horninu
utan við Dalhúsaeyrar og í Hyrnu, þaðan bein lína yfir Miðmundarfell og í
Miðmundalækjamót, upp með vestari læknum og í Dalhúsaá ofan við EfriEyrar. Milli heimajarðarinnar og hjáleigunnar Gæsagils eru merkin: úr
Dalhúsaá milli Efri- og Neðrieyra yfir Sauðhöfða um Staðarvatn og í
Gæsagilsá; og á milli hjáleiganna er merkilínan: úr Dalhúsaá rjett ofan við
Miðmundarlækjarós í stóran stein í norðasta ás, þaðan í vörðu á Miðás og
beina línu áfram í Gæsagilsá. 313

Undir bréfið skrifuðu Jón Halldórsson, Guðríður Árnadóttir, eigandi
Þorvaldsstaða, og eigendur Bakka, þeir N. Höjgaard og Þ. Hálfdánarson.
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Hinn 29. desember 1921 var útbúið landamerkjabréf fyrir jörðina Dalhús og
eyðijörðina Gæsagil en þessar tvær jarðir voru hjáleigur Skeggjastaða.
Landamerkjabréfinu var þinglýst 31. júlí 1922:
Að utan og norðan er [„er“ tvítekið] merkjalínan milli Dalshúsa og
Skeggjastaða frá svokölluðu Melshorni utan við Dalshúsaeyrar og í Hyrnu,
þaðan beina línu yfir Miðmundarfell og í Miðmundalækjamót, upp með
vestari læknum og í Dalshúsaá ofan við Efri Eyrar. Ræður svo Gæsagilsá eftir
það alla leið út að áðurnefndu Melshorni og heitir hún Bakkaá yzt.
Landamerki Gæsagils eru þannig:
Úr Dalshúsaá á milli Efri- og Neðri-eyra yfir Sandhöfða um Staðarvatn og í
Gæsagilsá. Þessi merki eru að sunnan og vestanverðu, að utanverðu
(Dalshúsamegin) eru þau úr Dalshúsaá rétt ofan við Miðmundarlækjarós í
stóran stein í Norðasta ás, þaðan í vörðu á Miðás og beina línu áfram í
Gæsagilsá. 314

Gunnlaugur A. Jónsson, ábúandi Dalhúsa, skrifaði undir landamerkjabréfið.
Það var samþykkt af Ingvari Nikulássyni, presti á Skeggjastöðum.
Landamerki Skeggjastaða með hjáleigunum Dalhúsum og Gæsagili, sem var
eyðihjáleiga, voru skráð 28. desember 1921. Landamerkjabréfinu var þinglýst 31. júlí
1922:
Úr Merkilæk, þar sem hann fellur til sjávar og upp eftir honum, þar til hann
myndast úr tveimur drögum, þaðan í vörðu er stendur á Melhól í svonefndum
Merkiflóa, þaðan réttsýnis í aðra vörðu á svonefndum Fossahnúk og í sömu
stefnu austan við Þorvaldsstaðarvatn í Staðará og upp með henni, svo langt
fram, sem sambýður hálfu Kverkárdalsvatni, þaðan í læk þann, er rennur í
Gæsagilsá norðan við vestasta Skálafjall, og eftir þeim læk í Gæsagilsá, ræður
sú á og síðan Bakkaá landamerkjum alt út að horninu utan við
Háabakkavaðið, þó svo, að hólmar þeir allir, er áin (Bakkaá) myndar, fylgja
löndum jarðanna eftir því, sem megin árinnar deilir löndum á hverjum tíma
sem er, úr nefndu horni beint í Merkistein á Merkitanga. Þaðan í stærsta
markstein í Bakkaá beint til sjávar.
Milli heimajarðarinnar og hjáleigunnar Dalhúsa er merkilínan: Úr horninu
utan við Dalhúsaeyrar og í Hyrnu, þaðan beina línu í Miðmundafell og í
Miðmundalækjamót upp með vestari læknum og í Dalhúsaá ofan við
Efrieyrar.
Milli heimajarðarinnar og hjáleigunnar Gæsagils eru merkin: Úr Dalhúsaá
milli Efri- og Neðri eyra yfir Sauðhöfða um Staðarvatn og í Gæsagilsá og á
milli hjáleiganna er merkilínan úr Dalhúsá rétt ofan við Miðmundalækjarós í
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stóran stein í norðasta ás, þaðan í vörðu á Miðás og beina línu áfram í
Gæsagilsá. 315

Ingvar Nikulásson, prestur á Skeggjastöðum, skrifaði undir landamerkjabréfið.
Það var samþykkt af Þórarni Árnasyni, eiganda Þorvaldsstaða, og eigendum Bakka,
þeim Þorbjörgu Þorsteinsdóttur og Jóni Höjgaard.
Greinargerð fyrir hjáleigurnar Dalhús og Gæsagil var útbúin 28. júní 1915
vegna fyrirhugaðrar sölu. Þar kemur fram að Gæsagil liggi samkvæmt
landamerkjabréfi til heiða. 316
Hinn 20. september 1915 sendi umsjónarmaður hjáleiganna Dalhúsa og
Gæsagils, Ingvar Nikulásson Skeggjastaðaprestur, yfirvöldum beiðni Gunnlaugs
Jónssonar, bónda í Höfn, um að fá að kaupa hjáleigurnar. Ingvar setti sig ekki upp á
móti þessari sölu en í bréfinu sem hann sendi yfirvöldum minnist hann á nokkur atriði
henni viðvíkjandi. Hann minnist t.d. á að byggð í Dalhúsum hafi verið stopul
undanfarin ár og að Gæsagil hafi alls ekki verið byggt í mannsaldur. 317
Ábúandi Dalhúsa og Gæsagils, Gunnlaugur A. Jónsson, keypti jarðirnar af
ríkinu 13. október 1922. 318 Í kaupsamningnum kemur fram að undanskilin sölunni séu
námar sem hafi fundist eða kunna að finnast á jörðinni, fossar og nýtingarstaða þeirra
auk reka. 319
Kirkjujörðin Skeggjastaðir er metin til tólf hundruða samkvæmt jarðamatinu
1804. Þar er smávægileg silungsveiði og jörðin gefur átta tunnur af fjallagrösum. 320
Í jarðamatinu frá 1849 kemur fram að Skeggjastaðir hafi afbýlin Dalhús og
Gæsagil auk eyðibýlisins Barðs og að jörðin hafi „afrétt“ fyrir sig. Grasatekja er
allgóð. 321
Í fasteignamati N-Múlasýslu 1916–1918 kemur fram að Skeggjastöðum fylgi
nægilegt upprekstrarland og sumarhagar séu góðir fyrir sauðfé. Jörðin verður fyrir
miklum ágangi af gripum nágranna. Í kaflanum um Dalhús í matinu stendur að
landamerki Dalhúsa séu ekki skráð í landamerkjabók sýslunnar. Upprekstrarland er
ekki nefnt við Dalhús. Engjar eru þar dreifðar um bithaga og beitiland gott. Bent er á
landamerki Skeggjastaða. 322
Heimildir benda ekki til annars en samfelld búseta hafi verið að
Skeggjastöðum frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur
fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðinni verið ráðstafað með
hefðbundnum hætti.
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5.21. Bakki (Nýibær)
Sveitir og jarðir í Múlaþingi segja um Nýjabæ:
Býlið byggðist fyrst 1840 sem hjáleiga frá Bakka. Í sóknarlýsingu séra
Hóseasar 1841 er farið um það svofelldum orðum: „Nýibær stendur í
svonefndum Þrætutungum [...]“ Svo virðist sem landið gangi til Bakka vegna
hefðar.
[...] Býlið var kallað Jónsstaðir öðru hvoru eftir 1875. Um eða eftir 1920 var
bærinn fluttur nokkru neðar, á bakka Gæsagilsár, og nefndur Nýibær síðan, en
gamla bæjarstæðið Jónsstaðir.
Að vestan takmarkast landið við Gæsagilsá, en að austan (Bakkamörk) liggur
markalínan frá hreppamörkum norður með Bakkanúp að vestan, með læk úr
Bakkavatni í Hölkná og fylgir síðan Hölkná út á móts við Miðmundafell í
Skeggjastaðalandi.
[...] Landið er að mestum hluta heiðarland allvel gróið og engjar taldar þar
sæmilegar forðum. [...]
N var í byggð til vors 1945. 323

Bakki á Langanessströnd er nefndur í rekaskrá Skálholtsstóls árið 1270. 324
Með bréfi frá 18. september 1652 byggir Hjalti Jónsson, í umboði Brynjólfs
biskups Sveinssonar, Guðmundi Magnússyni jörðina Bakka á Ströndum með
eftirfarandi landamerkjum:
[...] i Marksteina Vid Sióen, wt efter i Hafnar á, Suo i BackaNúp, enn Nordur
effter i Backa á, og suo framm i Giæsagils á, og suo riettsynis, efter þuj sem
Jördenn á i greint rekamark. 325

Hinn 5. ágúst 1657 fór fram skoðun jarðarinnar Bakka á Ströndum. Þar koma
m.a. fram eftirfarandi upplýsingar um takmörk:
Landamerke Jardarennar halldast nu ad utan, rædur Hafnará millum fiallz og
fiöru ad framan á ad ráda Backá og framm effter I Giæsagilsá so ad þrætu
tungur fylge þessare Jördu, rædur hun nordur effter, so ad Skálafiöll fylgia
eirnen þessare Jördu. Wmm fiörumörk er tvidrægne nockur millum
Skeggiastada og Backa, þar sem Backá fellur fram til Siáfar, enn Biskupenn
lyser Sier Sellda Wera Jördena til Marksteina, og þad hyggur hann
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Landamerke wera eiga þángad til annad Skiallegra kemur framm af
Skeggiastada Álfu. 326

Lögfesta fyrir hálfum Bakka var lesin upp á manntalsþingi að Skeggjastöðum
9. ágúst 1766 að beiðni séra Sigurðar Eiríkssonar. Inntaks lögfestunnar er ekki getið.
Skeggjastaðaprestur bauð einnig Ólafi syni sínum jarðarhelminginn til lausnar en
hann hafnaði því sökum peningaleysis. 327
Hóseas Árnason segir í lýsingu Skeggjastaðasóknar árið 1841:
Fyrir austan sömu á [Gæsagilsá], en dálítið utar, stendur 16) Nýibær í
sonefndum Þrætutungum, hvört land áður skyldi hafa heyrt til Skeggjastöðum
en er nú gengið undan til Bakka, hvaðan kot þetta telst hjáleiga. 328

Landamerkjamál á milli jarðanna Skeggjastaða og Bakka var tekið til
umfjöllunar í aukarétti að Skeggjastöðum 16. júní 1886. Nánar er fjallað um þetta mál
í kaflanum um Skeggjastaði. 329
Í skýrslu hreppstjóra Skeggjastaðahrepps fyrir árið 1894 segir að jarðirnar
Nýibær, tíu hundruð að nýju mati, hálf Kverkártunga, 4,1 hundruð að dýrleika, og
Sóleyjarvellir, 3,3 hundruð að dýrleika, séu í eyði. Þetta fékk sýslumann til að
grennslast fyrir um það á manntalsþingi að Skeggjastöðum 4. júní 1895 hvort
ofangreindar jarðir hafi verið notaðar til upprekstrar eða á einhvern annan hátt og
svaraði hreppstjóri því neitandi. 330
Skrifað var undir landamerkjabréf fyrir jörðina Bakka 14. júlí 1890. Skjalinu
var þinglýst samdægurs:
Landamerki á milli Hafnar, Bakka, Hámundarstaða og Skeggjastaða eru sem
eptirfylgir:
Jörðin Bakki liggjandi í Skeggjastaðasókn í Norður-Múlasýslu á land úr
Hafnarárósi uppeptir ánni og í svokallaða Þorskhöfðakeldu í Kríutjarnaflóa,
þaðan beint í efri Höltnárlón, svo upp eptir ánni og í Hólmavatn, einnig báða
hólmana sem eru í vatninu, frá syðri enda Hólmavatns og á Bakkanúp, þaðan
beint í tanga í Miðheiðarvatni, úr tanganum beint á Skálafjöll, af vestasta
Skálafjalli í læk sem rennur norðan undir því, eptir honum í Gæsagilsá, eptir
henni þangað til hún fellur í Bakkaá, eptir henni í hornið fyrir utan
Háabakkavað, þaðan beint í stóran stein á Merkitanga sem klofinn er, úr
honum beint í stærsta stein í ánni út af Merkitanga, þaðan beint til sjófar.
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Hólmar þeir allir er áin myndar fylgja löndum jarðanna eptir því sem megin
árinnar deilir löndum á hverjum tíma sem er. 331

Undir skjalið skrifuðu eigendur Bakka, þeir Þórarinn Hálfdánarson og N.
Höjgaard, auk Jóns Halldórssonar á Skeggjastöðum. Halldór Hjálmarsson og Sigurður
Sigurðsson, eigendur Strandhafnarlands, samþykktu lýsinguna. Einnig voru eigendur
Hámundarstaða, þeir G. Jónsson og E. Jónsson, samþykkir skjalinu.
Hinn 15. desember 1921 var útbúið landamerkjabréf fyrir Bakka. Það var
þinglesið 31. júlí 1922:
Úr Hafnarárósi uppeftir ánni og í svokallaða Þorskhöfðakeldu í
Kríutjarnarflóa, þaðan beint í efri Höltnárlón, svo uppeftir ánni og í
Hólmavatn, einnig báða hólmana með, sem eru í vatninu, frá syðri enda
Hólmavatns og í syðri enda Bakkanúps. Þaðan beint út í efri Höltnárlón, svo
ofan ána að stórri klöpp, sem er í bakkanum að norðan. Þaðan út og yfir [„og“
yfir með dekkra bleki og að hluta ofan línu] heiðarþúfuháls í stóran stein
norðan í hálsinum, úr þessum steini og í stóran stein, sem stendur á
svokölluðum Reiðhrygg og þaðan beint ofan í Gæsagilsá, svo út með ánni þar
til hún fellur í Bakkaá, eftir henni í hornið fyrir utan Háabakkavað, þaðan
beint í stóran stein á Merkitanga sem klofinn er úr honum beint í stærsta
steininn í ánni út af Merkitanga, þaðan beint til sjáfar, hólmar þeir allir, er áin
myndar fylgja löndum jarðanna eftir því sem megin árinnar deilir löndum á
hverjum túna sem er. 332

Eigendur Bakka, þau Þorbjörg Þorsteinsdóttir og Jón Höjgaard, skrifuðu undir
landamerkjabréfið. Það var samþykkt af Sæbirni Þórarinssyni, eiganda Nýjabæjar,
Þórarni Valdemarssyni, umboðsmanni Hafnar, og séra Ingvari Nikulássyni,
umboðsmanni Skeggjastaða. Einnig var bréfið samþykkt af Guðjóni Jósefssyni í
Strandhöfn.
Landamerki milli Bakka og Nýjabæjar voru skráð 15. desember 1921.
Landamerkjabréfið var þinglesið 31. júlí 1922:
Úr stórum steini, sem er innarlega á svonefndum Reiðhrygg þaðan beint í
annan stóran stein norðan í Heiðarþúfuhálsi, úr þeim steini um og yfir og í
stóra klöpp, sem er í bakkanum að norðanverðu á svokallaðri Höltná, svo inn
með ánni úr því upp að efri Höltnárlónum, þaðan inn Bakkanúp að innri enda,
úr endanum á núpnum og í tangann á Miðheiðarvatni, úr þeim tanga og beint
á Skálafjöll af vestasta Skálafjalli og í læk, sem rennur norðan undir því, eftir
honum og í Gæsagilsá, eftir henni út að áðurnefndu merki á Reiðhrygg. 333
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Eigendur Nýjabæjar, þau Þorbjörg Þorsteinsdóttir og Sæbjörn Þórarinsson,
skrifuðu undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af Jóni Höjgaard sem átti hálfa
jörðina Bakka.
Sjálfseignarjörðin Bakki er metin á tólf hundruð samkvæmt jarðamatinu 1804.
Jörðin gefur eina og hálfa tunnu af fjallagrösum sem metin er á 45 álnir. Þar er
smávægileg silungsveiði. 334
Samkvæmt jarðamatinu frá 1849 fylgja jörðinni Bakka afbýlin Nýibær og
Sigurðarstaðir. Þar kemur einnig fram að jörðin á sinn eigin „afrétt“. 335
Í fasteignamati N-Múlasýslu 1916–1918 kemur fram að Bakki og Nýibær hafi
nægt upprekstrarland fyrir sig. Þar eru engjar innan um bithaga. Beitiland er gott til
sumar- og vetrarbeitar.336
Samkvæmt heimildum var samfelld búseta í Nýjabæ frá því að jarðarinnar er
fyrst getið og til ársins 1945. 337 Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfsins hefur jörðinni verið ráðstafað með hefðbundnum hætti.
5.22. Afréttarnot
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns var tekin saman í ágúst 1712 fyrir
Svalbarðs- og Sauðaneshreppa. Hvergi er minnst á afréttarlönd en vikið er að heiðum
í lýsingu ýmissa jarða, svo og grasatekju og rótagrefti. Þannig er grasatekja,
hvannatekja og rótagröftur bjargleg fyrir heimilin á Hermundarfelli, Flautafelli og
Álandi. 338 Grasatekja er lítil í Garði. 339 Grasa- og hvannatekja er bjargleg á
Hallgilsstöðum. 340 Á Svalbarði er grasatekjan sömuleiðis lítil en hvannatekja og
rótagröftur nægur fyrir heimilið, einnig má hafa heyskap fram í heiðinni í fjarska.
Frammi í heiðinni á Svalbarði eru eyðihjáleigurnar Svalbarðssel og Kúðársel og fornt
eyðiból, Bægisstaðir. 341 Á heiðinni fyrir framan Áland eru Hafursstaðir, fornt eyðiból
með ljósar byggingaleifar,
en ekki vita menn til vissu í hvörrar jarðar landi það liggur. 342
Í Laxárdal eru engjar á dreif hér og hvar í heiðinni, sitt ár á hverjum stað. 343

Á fimmta áratug 18. aldar var sýslumönnum á Íslandi boðið að semja lýsingar
á sýslum sínum. Lýsing Þorsteins Sigurðssonar á Norður-Múlasýslu, sem er einhver
sú nákvæmasta, er dagsett á Víðivöllum 5. júní 1745. Þar segir m.a.:
334
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Ingen Stutterie er her [...] men der imod har vi paa fiældene og udi de
ubebygte Dale vores Kvæg om Sommertiden neml. Heste, Studer, Lambe og
Gieldfaar og kalder vi desse Stæder Afrett; hvor om meldes i vores islandske
Lov udi Landsleyebalken. Saadan Afretter er synden for Jökulsaae og
Jökulsaaedal i de ubebygte Dale [...] Ingen anden lovlig Afrett er her i
Sysselets Norderdeel, men Böndene lade deres Kvæg gaae i de Daler og
Marker som ligger i kring Gaardene. 344

Ekki er vikið að „afréttum“ í sams konar lýsingu fyrir Þingeyjarsýslu.
Hóseas Árnason á Skeggjastöðum 345 segir í sóknarlýsingu Skeggjastaðasóknar
árið 1841:
Þar aðalbæirnir hér í sveitinni liggja allir strandlengis með sjónum, og eiga
hvör um sig meira eða minna land til heiðar, hefir hér hvör bær um sig að
mestu eða öllu upprekstur frá sér og hann þurfa ekki heldur næstliggjandi
sveitir að sækja hingað. 346

Um afréttarlönd segir Stefán Einarsson á Sauðanesi 347 í sóknarlýsingu árið
1840:
Einhvör hinn mesti skaði þessara sóknar er ósiður sá, er lengi mun hafa hér
viðgengist, að allir hafa gelding sinn og lömb í heimahögum [...] og hvörgi
veit eg að afrétt kallist á öllu nesinu allt fram að Hallgilsstöðum [...] en
jarðirnar Hallgilsstaðir og Tungusel eiga hin bestu og mestu afréttarlönd, ef
notuð væri, og fyrir framan þessi lönd er almenningur millum Langaness,
Norðurstranda og Selárdals í Vopnafirði samt Þistilfirðinga að norðan. Hér í
þessum almenningi eður á Grímólfsártungu lýsir Syðralón eftir 4 hundraða
landi, er mér skilst eftir samanburði við annarra máldaga orðatiltæki sé sama
og land undir 400 fjár. [Síðan kemur umfjöllun um réttir, en fyrir 12 árum
hafi verið skipað að byggja tvær réttir]. Um þetta leyti ráku allir
frambyggjendur, það er fyrir framan Sauðanes, í Tungusels- og
Hallgilsstaðaheiðar, og hrepptu í þrjú ár stóran skaða á fé sínu vegna
fámennis að ganga svoddan geim sem áðurnefndar heiðar eru. Kærðu þeir
þennan skaða fyrir cancelliráði sál. Björnsen, er þá skipaði Sauðanesshrepps
búendum öllum að reka geldfé sitt í oftnefndar heiðar og hlaða rétt á
Hallgilsstöðum [...] Eg hef síðan með nefndum frambyggjurum í nefnda heiði
rekið, en hinir aðrir haldið við sinn forna vana. 348
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Sauðanesprestur getur í þessari lýsingu um Þverfell, kollótt sandfjall, fyrir
framan Hafralón. Þar fyrir framan séu urðarhryggir, Fjallgarðar, milli Vopnafjarðar,
Langaness og Þistilfjarðar
og hittast á stundum sauðagöngumenn hér á haustum úr Selárdal í Vopnafirði
og af frambæjum á Langanesi. 349

Síðan lýsir prestur landi við Arnarfjöll og segir undir þeim hinar bestu
sauðastöðvar. Þá nefnir hann Grjótfjöll, Kistufjöll og Grænavatnshnúk:
Út af Arnarfjöllum (sem austan við þetta liggja og ei ná svo langt út eftir sem
hér segir) kemur graslendi gott. Eru þar margir rennandi smálækir með
fögrum grashögum og ljósalykkjuflóum, er kallast nú, þegar hér er komið,
yfir höfuð Tungusels- og Hallgilsstaðaheiðar (afréttarlönd). 350

Um fjallagrasa- og hvannatekju segir Stefán:
Grasheiðar voru áður merkilegar á Tunguseli og Hallgilsstöðum en síðan
hreindýrin komu á Vopnafjörð árið 1787, eður þar um bil, hafa nefndar heiðar
ónýtar orðið bæði að grasa- og hvannatekju, er áður var hér ogsvo mikil. Urðu
þær ónýtar til téðra efna, en 4 til 6 næstliðin ár hafa dýr þessi síður haldið sig
í nefndum heiðum, og við það hefur komið nýgræðingur af grösum, hvörn
frambæjarmenn nota sér fram til sláttar eftir sem geta. 351

Jarðamatið 1849 segir um Sauðaneshrepp að afréttarlands njóti sveitin
nægilega fyrir sjálfa sig en einskis skóglendis. 352
Sóknarlýsing Svalbarðs í Þistilfirði er talin geta verið skrifuð um 1875.353
Hana samdi Valdimar Ásmundsson, síðar ritstjóri.354 Um „afrétti“ segir:
Afréttarlöndin í Dals- og Hvammsheiðum eru almenningar framan við
landamerki Dals (um Grasamannalæk, sem rennur úr Bræðravötnum vestur í
Hólkná) og Gunnarsstaða (um Hávarðsdalsá). Sama er að segja um afréttina
fram af Álandstungu, en þó á Vatnsendi (eyðijörð) þar nokkurt land. Ytri
hlutar Búrfellsheiðar er kirkjuland og liggur undir Svalbarð. Garður á
allmikið land í afréttinni vestan Svalbarðsár (milli Djúpár og Þverfellsár).
Flautafell á og land í þeirri heiði. Svalbarð á allmikið land vestan Fjallgarðs,
þar sem bæir hafa byggðir verið (Múli, Lækjamót og Óttarsstaðir). 355

Takmörkum Hvamms- og Dalsheiða lýsir Valdimar Ásmundsson þannig:
a) Heljardalsfjöll liggja vestur frá landamærum sveitarinnar í suðaustri
(Heljardalsá) að Hólknárbotnum; [...] Heiðargeim þann mikla, sem liggur út
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frá Heljardalsfjöllum milli Hafralónsár og Hólknár til byggða, nefna menn
Hvammsheiði og Dalsheiði. Fremst í heiðargeimi þessum, næst
Heljardalsfjöllum að norðan, er nefnt Hvítahraun; [...] Þar fyrir utan er
austurhlutur heiðarinnar (Hvammsheiðin). 356

Um Búrfellsheiði og Fjallgarð hefur Valdimar m.a. þetta:
d) Búrfellsheiði liggur milli Sandár og fjallgarðs þess, er liggur frá Ormalóni
fram í Haugsöræfi, frá Hólsmynni út að Svalbarðsgnúpum [...]357
l) Fjallgarður sá, sem um hefur verið getið að gangi frá Haugsöræfum til
Ormalóns, er jafnan nefndur „Fjallgarðurinn“.[...] Gagndagahnúkar eru háir,
grýttir og graslausir. Þar norðan við gengur láglendi norðvestur í Fjallgarð,
sem nefnt er Djúpárbotnar. Þar tekur við land Svalbarðssóknar, en sá hluti
Fjallgarðs og landið austur frá honum (Búrfellsheiðin), sem vér höfum lýst,
heyrir til Axarfirði. 358

Hlunnindi í Svalbarðssókn segir Valdimar lítil. Ekki sé nein fjaðratekja því að
lítið sé af álftum.
Grasatekja er hér lítil og eru þó fjallagrös víða hér, en lítil. Á seinni árum hafa
menn alveg hætt því að hagnýta sér þau. Þó gjörðu menn það almennt vorið
1869 þegar bjargarskorturinn varð hér mestur. [...] Hvannatekja er hér í stöku
stöðum (Lokanum og víðar). 359

Athugandi er það sem sagt er um Álandstungu í umfjöllun um jörðina Hvapp
sem sögð í Álandstungu eins og Ytra- og Syðra-Áland, Leirlækur, Kerastaðir,
Nýstaðir, Ás og Hafursstaðir:
Þeir bæir, sem vér höfum nú talið, frá Ytra-Álandi (5.) eru allir á
Álandstungu. Ytra-Áland, sem var fyrrum eign Hólastóls, átti alla tungu þessa
fram að Grófarós að vestan, og þar yfir, eða enn lengra. Syðra-Áland var
hjáleiga þaðan, en hinar jarðirnar (7-11.) eru upphaflega afbýli. Þó halda
menn að landið að framan, út að Grófarós, hafi verið almenningseign. 360

Sýslumaðurinn í Norður-Múlasýslu, Ole Vorm Smith, skrifaði öllum
hreppstjórum í sýslunni 13. júní 1864 og fól þeim á hendur að gera uppástungur um
sérhvað, sem þeir álitu nauðsynlegt varðandi fjallgöngur á haustum í hreppum þeirra,
m.a.:
c, hvar hverjir skulu gjöra gangnaskil og hvað langt skuli gengið til öræfa eða
mots við aðrar sveitir eða sýslur. 361
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Ætlaðist hann til þess að uppástungurnar yrðu gerðar í samþykktarformi fyrir
hverja sveit og komnar til sín fyrir miðjan ágústmánuð næstkomandi. Síðan mundi
hann kveðja til tvo eða þrjá menn úr hverjum hreppi til fundar til þess að gera
frumvarp til samþykkta fyrir alla sýsluna sem síðan yrði send amtmanni til
samþykktar. Svör bárust úr flestum hreppum, þó ekki Jökuldals- og Hlíðarhreppum,
Hróarstungu- og Seyðisfjarðarhreppum. Ekki verður séð af bréfa- og bréfadagbókum
sýslumanns að orðið hafi úr frekari framkvæmdum.
Hreppstjóri Skeggjastaðahrepps, ásamt meðráðamönnum sínum, lagði til þessi
gangnamörk:
7 grein. Rjettir skulu vera á þessum stöðum: Bakka, Djúpalæk, og
Miðfjarðarnesi, og vera hjer eptir lögrjettir; skulu afrjettar- og heiðarlönd,
geingnar til hverrar rjettar fyrir sig sem nú skal greina:
a, til Bakkarjettar skal geingið til suðurs að vestan, austan við Gæsagilsá, að
svokölluðu vestasta-Skálafjalli; til móts við Vopnfirðínga, svo austur í
Viðvíkurdal og það út til sjófar.
b, til Djúpalækjarrjettar skal geingið, frá nefndum takmörkum (ә: vestasta
Skálafjalli) og til vesturs í framanverðan ytri-Hágáng, og þaðan í norðvestur í
Miðfjarðará; (inní þessu stykki er innifalin, Skeggjastaða Þorvaldsstaða,
Djúpalækjar og Miðfjarðar heiðar). Auk þessa er almenníngsstykki, fyrir
suðvestan nefndan Hágáng vestan við Þverfell og syðri Hágáng fram að
kistufellslæk, sem ef til vill verður að gángast til sömu rjettar.
c, til Miðfjarðarnes-rjettar skal geingið: Hallgeirsstaða-heiði, að
landamerkjum, Saurbæjarheiði og kverkártúnga, fram að Stakfellskvísl. 362

Þorvaldur Thoroddsen segir í Lýsingu Íslands árið 1919:
Upp af Múlasýslum og Norður-Þingeyjarsýslu eru afarvíðáttumikil beitarlönd
og afréttir, enda fjárrækt þar víða með miklum blóma [...] Upp af Þistilfirði er
mikill og grösugur heiðafláki, er heitir Búrfellsheiði, enda hefir þar áður verið
mikil bygð [...] Þá eru beitarlönd mikil á Langanesströndum. 363

Stjórnarráð Íslands sendi öllum sýslumönnum landsins bréf 29. desember
1919. Þar var þeim tilkynnt að vegna þingsályktunar um rétt ríkisins til vatnsorku í
almenningum frá 27. september bæri þeim að skila skýrslu við fyrsta tækifæri um
svæði í sýslum þeirra sem teldust vera almenningar og um afréttarlönd sem ekki
sannanlega hafa tilheyrt eða tilheyrðu nú nokkru lögbýli.364 Ari Arnalds, sýslumaður í
Norður-Múlasýslu, svaraði bréfinu 4. nóvember 1920 og sagðist hafa skrifað öllum
hreppstjórum sýslunnar um málið og sendi með bréfi sínu svör þeirra þar að lútandi.
Gunnlaugur A. Jónsson, hreppstjóri í Skeggjastaðahreppi, svaraði 20. október 1920 og
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sagðist nýbúinn að fá bréf sýslumanns frá 20. september sem hafi verið samhljóða
bréfi hans frá 20. apríl 1920. Af þeim orsökum sendi hann honum aftur svar sitt frá
20. júní en þar kemur m.a. þetta fram:
Eins og kunnugt er, liggur bæjaröðin í Skeggjastaðahreppi meðfram
sjávarströndinni, að undanskildum 4 bæjum, er lítið eitt liggja upp frá sjó. Inn
til landsins frá bæjunum liggja svo misstórar landsspildur, sem eftir stærð
þeirra, ýmist eru talin heimalönd (búfjárhagar) eða afrjettarlönd. Eiga því
allar stærri jarðir hreppsins óslitið land úr heimahögum inn í afrjettir, alveg
inn að afrjettarlöndum Vopnfirðinga að sunnan og Langnesinga að vestan. Þó
er eitt svæði innst í svokallaðri Miðfjarðarheiði, sem hjeðan úr hreppi eru
gjörð fjallskil á, og teljast mun mega til afrjettarlanda er ekki tilheyri nokkru
lögbýli. Svæði þetta var áður fyrri smalað af Vopnfirðingum, en við áreið,
sem gjörð var fyrir nokkrum árum síðan á heiðalönd þau er liggja milli
Vopnafjarðar-, Skeggjastaða-, Fjalla-, Svalbarðs-, og Sauðaneshreppa var það
tildæmt Skeggjastaðahreppi. Er það því hið eina svæði, er um getur verið að
ræða hjer í hreppi í tilgangi þeim er áður umgetið brjef yðar ræðir um. 365

Gunnlaugur hreppstjóri segir enn fremur að ofangreindar upplýsingar verði að
duga að sinni því að hann hafi ekki getað aflað sér nægilegra upplýsinga um stærð eða
legu umrædds svæðis. Hann muni hins vegar reyna að gera ítarlegri lýsingu á svæðinu
verði óskað eftir því.
Ólíkt sýslumanninum í Norður-Múlasýslu samdi Steingrímur Jónsson,
sýslumaður í Þingeyjarsýslu, skýrslu upp úr þeim upplýsingum sem hann hafði aflað
sér um málið. Hún er frá 6. apríl 1920 og þar kemur m.a. þetta fram:
Um aðra almenninga en þessa er mér ekki kunnugt, en vel má vera, að í
óbygðum Norður-Þingeyjarsýslu séu einhver lönd, sem rétt sé að telja
almenninga, þó mér reyndar þyki það fremur ólíklegt. Einnig má vera, og er
enda líklegt, að suður af Fnjóskadal, vestanvert við afrétt Bárðdæla, séu svæði
sem telja beri til almenninga. 366

Greinargerð fyrir Svalbarðsprestakall var útbúin 1782 [21. júlí 1782]. Þar
stendur eftirfarandi:
β) Hlunnindi [...]
Hier er og framm til Hejdar, Hálfa Þÿngmannalejd frá bigdum eitt vejde Vatn,
Enn þvi verdur ecke Sætt, Hvörkie vegna vega leingdar, og ecke Helldur þess
vegna ad Afle i Þvi, er ecke mejre enn so, ad Hann betalar ecke Kostnadenn.
[...]
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2° Er Hejmalanded so uppblásed, og onÿtt orded, ad Sumar büsmale synir
Hier miög lÿted gagn, hefe eg þvj uppfunded Selstödu längt framm til
Hejdar. 367

Nánar er fjallað um skýrsluna í kaflanum um Svalbarð.
Í jarðamatinu 1804 kemur fram að fjallagrös, eða hinn svokallaða íslenska
mosa, geti hver ábúendi Sauðanesshrepps tínt frítt í almenningi hreppsins.368
Samkvæmt jarðamatinu 1804 njóta íbúar Svalbarðshrepps sömu hlunninda í þeim
hreppi. 369
Í lok sjöunda áratugar 19. aldar og í upphafi þess áttunda stóðu deilur um
eignarhald á landsvæðinu sem Heiðarmúli var byggður á. Meðal þess sem þá var
minnst á var hversu mikið heiðarland Svalbarðskirkja ætti (að Öxarfjarðarheiði
samkvæmt gömlum máldögum). Nánar er sagt frá þessu máli í kaflanum um
Heiðarmúla. 370
Friðrik Olgeirsson segir í Langnesingasögu að fjölgað hafi þeim bændum sem
fóru með fé sitt suður á Tunguselsheiði þegar kom fram á seinni hluta 19. aldar, og
um og eftir aldamótin 1900 hafi aðeins bændur yst á nesinu og Fagranesi ekki gert
það. Í upphafi 20. aldar hafi hreppsnefnd sektað bændur á Fagranesi fyrir að neita að
koma í göngur á Tunguselsheiði en bændurnir haft sigur með dómssátt árið 1915. 371
Jóhann Stefánsson, sýslumaður í Þingeyjarsýslu, lýsir „afréttum“ og
fjallskilum þannig vorið 1959:
Svalbarðshreppur í Þistilfirði.
Heiðalönd Svalbarðshrepps skiptast í mörg afmörkuð svæði, sem bera sérstök
nöfn.
Talið frá vestri. Afrétt heitir landsvæði frá Sveinungsvík og suður um
Krossavík, austur á ströndina og vestur á fjallgarð norður að Hófaskarði eða
Bláskriðu að Ormarsá vestur.
Seljaheiði liggur norðan þjóðvegar, vestan við Fjallgarð norður að Hófaskarði
eða Bláskriðu að Ormarsá Vestur.
Garðsheiði tekur við suður af Seljaheiði, nær á sveitarmörk að vestan og
sunnan, um Botnagil, Einbúa og Botnakvísl, en að Svalbarðsá að austan.
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Búrfellsheiði er á tungunni milli Svalbarðsár og Sandár, mörk að sunnan eru
um Búrfellshól og Foss í Fossá, að ofan við eyðibýlið Foss.
Álandstunga heitir landsvæðið milli Sandár og Hölknár. Heiðamót að sunnan
eru um Þorsteinsnef og stefnuna suðaustur um Hölknárbotna.
Dalsheiði nær yfir vatnasvæði Hölknár austanmegin og vatnasvæði Laxár
vestanmegin. Þegar Laxá sleppir liggja heiðarmörk um Skessuhamar,
Bræðravötn, Krókavatnshæð, austurhorn Heljardalsfjalla, vestur með
fjöllunum um Þvergil í Hölknárbotna.
Hvammsheiði liggur austanmegin við Dalsheiði. Heiðamörk að austan
Hafralónsá, en að sunnan um bungu, Einbúa og Stakfellskvísl, sem fellur í
Hafralónsá. (Oddviti)
Þórshafnarhreppur og Sauðaneshreppur.
Aðalafréttur Sauðaness- og Þórshafnarhrepps er Tunguselsheiði (Fjallskil eru
sameiginleg í þessum hreppum).
Að vestan og suðvestan skilur Hafralónsá á milli Tunguselsheiðar og
Hvammsheiðar í Svalbarðshreppi. Að austan sýslumörk Norður-Múlasýslu og
Norður-Þingeyjarsýslu. Að sunnan afréttur Hólsfjalla, en þar eru gróðurlaus
öræfi. [...] (Oddviti)
[...]
Svalbarðshreppur
Mikill hluti af afréttarlöndum í Þistilfirði tilheyrir vissum jörðum og er eign
ábúenda eða annarrra óðalseigenda. Að öðru leyti eru lönd þessi eign
sveitarfélagsins. (Oddviti)
Þórshafnar- og Sauðaneshreppur
Nokkur hluti Tunguselsheiðar er í Hallgilsstaðalandi. Þorsteinsstaðir, eyðibýli
eign ríkisins, er í Tunguselheiði. Syðra-Lón í Þórshafnarhreppi á allmikið
land í heiðinni. [...] (Oddviti)
[...]
Svalbarðshreppur:
Engar sérstakar reglur hafa gilt um upprekstur í heiðalönd Þistilfirðinga.
(Oddviti)
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Þórshafnar- og Sauðaneshreppur:
Mér er ekki kunnugt um neinar reglur varðandi uupprekstrarrétt ........... Hafi
þær verið til eru þær nú gleymdar og glataðar.
[...]
Svalbarðshreppur
Afréttarlönd annarra hreppa liggja að heiðalöndum Þistilfirðinga á alla vegu.
Þórshafnar- og Sauðaneshreppur:
Afréttarlönd annarra hreppa liggja að afrétt hreppsins.
[...]
Rétt samkvæmt bréfum oddvitanna vottar:
Skrifstofu Þingeyjarsýslu og Húsavíkurkaupstaðar, 13. maí 1959
Sýslumaður Þingeyjarsýslu
Jón Skaptason. 372

Engin sérstök eða nákvæm lýsing hefur fundist á heiðunum upp af
Langanesströnd. Aðeins er vikið að heiðalöndunum í lýsingum einstakra jarða í
Sveitum og jörðum í Múlaþingi. Þannig segir um Miðfjörð að Miðfjarðarheiði sé gott
afréttarland. Göngur taki þar 2-3 daga fyrir átta menn. 373 Fé á Gunnarsstöðum gangi í
heimalandi og auk þess mikið vestur í Miðfjarðarheiði og austur í Staðarheiði, og taki
göngur tvo daga utan heimalands en einn heima.374 Á Djúpalæk séu sumarhagar fjár
einkum í Staðarheiði og Hágangnaurð og göngur taki tvo daga mest. 375 Um
Þorvaldsstaði segir að göngur taki tvo daga utan heimalands, í Miðfjarðarheiði, en
heimaland smalist á 6–8 stundum. Fé gangi mikið í Staðarheiði.376 Varðandi
Skeggjastaði segir að Staðarheiði sé víðáttumikil en ekkert minnst á göngur eða
hvernig að þeim sé staðið. 377
Um Tunguselsheiði segir í Lýsingu Þingeyjarsýslu:
Suður af búfjárhögum innstu bæja í Sauðaneshreppi tekur við aðalafréttarland
sveitarinnar, Tunguselsheiði.
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Þetta er allstórt svæði og yfirleitt talið gott sauðland, þótt nokkur hluti þess sé
að vísu gróðurlítill eða aðeins með nokkrum háfjallagróðri. Að vestan
takmarkast land þetta af Hafralónsá, sem fellur út í austanverðan Þistilfjörð
og skilur sundur Sauðaneshrepp og Svalbarðshrepp. Sunnan við upptök
Hafralónsár ræður Stakfellskvísl, sem kemur innan frá Litla-Stakfelli. Nokkru
utar og vestan megin kvíslarinnar rís Stóra-Stakfell í 890 m hæð yfir sjó. Rétt
sunnan við Litla-Stakfell eru takmörk afréttarinnar sunnan, og taka þar við
heiðalönd Vopnfirðinga. Til austurs liggja svo merkin yfir gróðurlitlar og víða
gróðurlausar urðir austur að vörðu á allháum mel við Vestastadrag, en það er
ein af kvíslum þeim, sem mynda Miðfjarðará í Skeggjastaðahreppi. Að austan
ráða svo sýslumörkin á milli Norður-Þingeyjarsýslu og Múlasýslu. 378

Landinu er síðan lýst nánar, en upplýsingar um leitafyrirkomulag eru
takmarkaðar. 379
Heiðum í Þistilfirði, þ.e. Svalbarðshreppi, lýsir Eiríkur Þormóðsson og styðst
við lýsingu Þórarins Kristjánssonar í Holti í Þistilfirði í Lýsingu Þingeyjarsýslu II:
Fyrsta svæðið nefnist Afrétt og nær frá Sveinungsvík að norðan og suður um
að Kollavík. [...]
Vestan við Afrétt og áfram lengra til suðurs er Seljaheiði. Takmarkast hún af
Ormarsá að vestan og fjallgarðinum að austan, en vesturbrún hans er að mestu
samfelldar brattar hlíðar eða skriður til vesturs frá Einarsskarði norður í sjó,
klofnar af nokkrum skörðum. [...]
Garðsheiði er næst sunnan Seljaheiðar og nær suður að sveitarmörkum milli
Svalbarðsár að austan og hreppstakmarkanna að vestan. Helstu graslendi
heiðarinnar eru í Garðsdal, vel grónum dal milli Flautafells og
Súlnafjallgarðs. Einnig er allvíðáttumikið graslendi við Djúpá, sem rennur
sunnan og vestan Súlnafjallgarðs í Svalbarðsá, svo og fram með allri
Svalbarðsá. Eitt eyðibýli er í Garðsheiði, og verður síðar fjallað um það.
Næst austan Garðsheiðar er Búrfellsheiði, sem margrómuð er fyrir
gróðursæld, og heitir Búrfell fjall eitt einstakt suður undir sveitarmörkum. [...]
Skipta má svæðinu milli Svalbarðsár að vestan og Sandár að austan í tvennt,
Svalbarðstungu að norðan og Búrfellsheiði að sunnan. Heldur fyrir sunnan
miðbik þessa svæðis er fjallbunga allmikil um sig, sem nær mikið til þvert
yfir svæðið milli ánna. Þetta eru Svalbarðsnúpar, og er mjög gott sauðland í
þeim og meðfram, ekki síst í svonefndri Bægistaðahlíð austan þeirra.
Svalbarðstunga heitir svæðið norðan Svalbarðsnúpa, en Búrfellsheiði er
sunnan þeirra. Norðaustur af Svalbarðsnúpum er Stóra-Kvígindisfjall, einnig
nefnt Grímsstaðafjall. [...] Norður og austur af Búrfelli er fjöldi vatna,
Búrfellsvötn, og er silungur í þeim.
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Álandstunga heitir svæðið milli Sandár að vestan og Hölknár að austan. Er
breidd hennar um 3-5 km. [...] Beint austur undir Svalbarðsnúpum er Balafell,
fremur lágt og aflangt fjall, og suður af því eftir endilangri tungunni eru ásar
eða lágir fjallshryggir. Þar heitir skarð eitt Vatnsendaskarð. [...]
Næsta afréttarland austan Álandstungu er Dalsheiði, sem liggur til suðurs frá
bænum Laxárdal milli Hölknár í vestri og Hvammsheiðar í austri.
Austurmörk heiðarinnar, sem skilja hana frá Hvammsheiði, liggja eftir
miðjum hálendishrygg austan megin í heiðinni, en láglendara er lengi vel
suður með Hölkná. Í suðri rísa Heljardalsfjöll, mun hærri en önnur fjöll í
heiðinni. Syðsti hluti hennar er heldur gróðurlítill, víða sléttar urðir, en
grastorfur þó hér og þar. [...] Ekki er vitað til, að nein byggð hafi verið í
Dalsheiði.
Austasta afréttarland Þistilfirðinga er Hvammsheiði, sem er þeirra lengst. Hún
nær austur að Hafralónsá og vestur að Dalsheiði, en til suðurs á sveitarmörk í
Einbúa. Landi heiðarinnar hallar að mestu til austurs að Hafralónsá.
Svonefndur Heljardalur gengur til suðvesturs milli Heljardalsfjalla og
Bungufjallgarðs. [...] Miklu norðar og nær byggðum er Hávarðsdalur upp frá
Hafralónsá. Báðir þessir dalir eru orðlögð sauðfjárlönd, enda var búið í
Hávarðsdal, og var það eina býlið, sem vitað er um, að hafi verið inni í
heiðinni. 380

Jóhannes Árnason á Gunnarsstöðum lýsti innsta hluta Hvammsheiðar í
Göngum og réttum um 1950:
Þar sem Hvammsheiði nær lengst suður í landið, er nefndur Heljardalur, og
gengur hann suður að Bungufjallgarði, er liggur milli Vopnafjarðar og
Hólsfjalla. Vestan dalsins ganga Heljardalsfjöll norður úr fjallgarðinum [...]
Austan dalsins er Stóra-Stakfell. [...]
Sunnan Stóra-Stakfells, þar sem Hvammsheiðarmenn ganga lengst, eiga að
mætast afréttir fjögurra hreppa: Svalbarðs, Sauðaness, Vopnafjarðar og
Hólsfjalla. Stundum mæta Hvammsheiðargangnamenn Vopnfirðingum eða
Fjallamönnum, en sjá oft til Langnesinga. 381

Í síðari útgáfu Gangna og rétta (1987) eru heiðalýsingar sem ekki voru í fyrri
útgáfunni:
Seljaheiði lýsti Vigdís V. Sigurðardóttir snemma árs 1987:
Seljaheiði nefnist það heiðarland, sem nær frá Múlum í suðri og norður að
Bláskriðu. Að vestan liggur Ormarsá á hreppamörkum og að austan liggur
Fjallgarður. Fjallgarðurinn er víðast hvar allbrattur en yfir hann liggja sex
skörð. Syðst er Einarsskarð og yfir það liggur vegurinn um Öxarfjarðarheiði,
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næst eru svo Sandskarð, Svalbarðsskarð, Kollavíkurskarð, Bjarnarskarð og
nyrst er svo Hófaskarð. [...]
Í Seljaheiði eru fjögur eyðibýli. [...] En ef reynt er að gera sér í hugarlund á
hverju búskapur byggðist hér áður fyrr, þ.e. góðum slægjum, þá er nóg af
slíku í Seljaheiði. Syðst er Lækjamót. Býlið er talið vera í landi Óttarsstaða.
[...] Næst er Óttarsstaðir. Það er um 3 km norðar en Lækjamót. [...]
Um smölun í Seljaheiði sjá ábúendur á Kollavík og Borgum. [Síðan segir að
innri hluta heiðarinnar smali Öxfirðingar í fyrstu göngum.] 382

Um Garðsheiði segir m.a. í frásögn Björgvins Þóroddssonar frá ársbyrjun
1987:
Garðsheiði er vestan Svalbarðsár. Að sunnan liggja heiðamót um Djúpá að
upptökum hennar, þaðan sveitamörk norður yfir Urðir. Síðan austur á brún
Fjallgarðs nokkuð sunnan við Einarsskarð, frá Einarsskarði norður eftir
austurbrún Fjallgarðs.
Norðan Djúpár vestan Súlnafjallgarðs er nokkuð stórt gróið landsvæði sem
kallað er Djúpárbotnar. Þetta landsvæði smala Öxfirðingar samkvæmt
samningi. [...] Garðsheiðarmenn smala nú suðurhluta heiðarinnar alveg frá
Þorvaldsstaðahæðum inn að Fjallgarðshorni í veg fyrir Öxfirðinga við Djúpá.
Að öðru leyti er heiðin smöluð til norðurs báðum megin Flautafells [...]
Garðsheiði tilheyrir Garði. Er hún víða grösug og mjög gott sumarland fyrir
sauðfé. Fyrr á árum var mikið heyjað á Garðsdal og má enn víða sjá heytos
nálægt bestu slægjublettunum. 383

Búrfellsheiðarlýsing Gangna og rétta eftir Sigtrygg Þorláksson er einnig frá
árinu 1987:
Búrfellsheiði er sumarbeitiland bænda á Svalbarðstungu í Þistilfirði og
Öxfirðinga að hluta. Sá hlutinn, sem tilheyrir Þistilfirðingum, afmarkast af
Sandá að austan, Fossá að sunnan lítið eitt upp fyrir eyðibýlið Foss. Þaðan
liggja landamerkin eftir svokölluðum Jarðbakka í Búrfellshól, sem er allstór
hóll norðaustan undir Búrfelli, úr Búrfellshól syðst á Langás, sem ræður
merkjum að Djúpá, og síðan Djúpá þar til hún rennur í Svalbarðsá. Að norðan
ráða landamerki Kúðár og Bægisstaða. [...]
Á meðan Kúðá (fór í eyði 1966) var í byggð var lagt upp í göngur þaðan. [...]
á þeim árum fór einn maður degi fyrr en aðrir og smalaði þann dag svæðið
kring Búrfell með Öxfirðingum. [...] og rak síðan Þistilfjarðarféð morguninn
eftir austur yfir Hraunhæð í veg fyrir Búrfellsheiðarmenn. [...]
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Á meðan þetta fyrirkomulag hélst var Búrfellsheiðin smöluð þannig, að allir
gangnamenn fóru inn vestan við Svalbarðsnúpa, byrjuðu að smala í Grasdal
og smöluðu fénu með sér inn með Núpunum að vestan og ráku það austur
fyrir Hlíðarhorn áður en þeir fóru í matstað við Hraunhæð. Þar var mönnum
skipt. Sumir fóru inn og austur að Fossi og niður með Fossá, smöluðu
Fosshóla og út með Sandá. Aðrir fóru út og austur. Einn maður fór venjulega
út yfir Svalbarðsnúpa [...] Fénu var smalað út og austur Stóra-Mosfell að
Sandá, þaðan með henni alla götu út að Tröllkonuhlaupi. [...]
Eftir að Kúðá fór í eyði árið 1966 og smölun með Öxfirðingum lagðist niður,
var fyrirkomulagi gangna í Búrfellsheiðinni breytt á þann veg, að ekki var
byrjað að smala fyrr en sunnan við Núpa og smalað út báðum megin. [...]
Öxarfjarðarfé tók að leggja undir sig innheiðina, og svo fór að samið var við
þá að smala Þrætutungur, svæði vestan Vatnakvíslar austur um LitlaMosfell. 384

Grímur Guðbjörnsson lýsir snemma árs 1987 Álandstungu svo:
Álandstunga liggur á milli Hölknár og Sandár í Þistilfirði. Það nafn er ekki
einungis á afréttarlandinu eða heiðinni, heldur öllu landinu frá sjó til heiða og
hreppamóta. [...]
Suðurmörk heiðarinnar - heiðamót - eru vestan við Þorsteinsnef, sem er
örskammt frá Sandá, en að austan við svokallaðan „Hól“, sem stendur við
Hölkná - austan ár. Sunnan þessara marka tekur við afrétt Hólsfjalla, en hefir
nú á seinni árum verið smöluð af Öxfirðingum. 385

Smölun á Álandstungu háttaði svo að sögn Gríms:
Þar sem heiðin liggur á milli tveggja vatnsfalla, sem fé fer ekki mikið yfir,
liggur beint við, að fénu er smalað að ánum og út með þeim, enda hefir svo
verið gert í a.m.k. ein sextíu ár. En áður var þetta gert á annan hátt. Á meðan
býlin voru í byggð inn um alla heiði, var stór hluti hennar heimalönd. Þá var
því Álandstunga fram yfir síðustu aldamót, eftir því sem ég best veit, smöluð
með Dalsheiði. Þá hafa gangnamenn gist á innstu bæjum [...] smalað inn
Álandstungu, rekið féð yfir Hölkná og smalað svo út (norður) Dalsheiði. [...]
Hvenær þessu var breytt veit ég ekki fyrir víst, en hluti af austurheiðinni var
smalaður með Dalsheiði allt til 1927. Tilefni þess, að svo var gert, var, að
bóndinn í Laxárdal keypti þetta land, þegar býlin voru að byggjast í heiðinni,
til að koma í veg fyrir frekari byggð.
Á meðan búið var á Hafursstöðum fóru gangnamenn þangað til gistingar,
smöluðu innan við næsta dag og gistu þar næstu nótt. [...] Á þriðja degi var
smalað til réttar. [...] Árið 1970 var byggður gangnamannakofi og hesthús á
Vatnsenda og hætt að gista á Hafursstöðum.
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[...] Fyrsta dag er farið í kofa, annan daginn er innheiðin smöluð og féð rekið
út fyrir Kristjánskot. Þriðja daginn er smalað út [...]
Í stórum dráttum fer smölun í heiðinni þannig fram, að riðið er úr kofa inn á
heiðamót. Þar fara tveir menn austur og smala út með Hölkná austan
Lambafjallgarðs. Fjórir smala út vesturheiði, en einn þeirra, sá sem fer út
fjallgarðinn, fer austur norðan við Kamba, þar sem hann mætir
austurheiðarmönnum. 386

Dalsheiði og Dalsheiðargöngum lýsir Þórarinn Kristjánsson vorið 1987:
Dalsheiði er önnur austasta afrétt Þistilfirðinga, vestan megin á tungunni milli
Hölknár og Hafralónsár. Samkvæmt byggingabréfi frá 1900 er heiðin öll
innan landamæra jarðarinnar Laxárdals. Að vestan ræður Hölkná inn á móts
við Þvergil norðvestan í Heljardalsfjöllum, að austan Laxá að upptökum, þá
Skessuhamar og Bræðravatnahryggur, stefna milli Bræðravatna og nokkuð
bein lína í norðausturhorn Heljardalsfjalla, sem marka línuna að sunnan.
Vegalengd frá sjó inn að Heljardalsfjöllum er um 40 km. [...]
Áður en túnrækt hófst að marki var oft heyjað í heiðinni, sett saman og ekið
heim að vetrinum. [...] Verða hér nefndir nokkrir blettir eða engjastykki svo
sem í Einarsdal, við Hestlæk, Víðinesá suður af Lambhól og Bessalæk. Þá
Laufnes og enn sunnar við ána Krubbusel, besta engjastykkið í heiðinni. Á
Víðinestungunni var heyjað við Ytrihæðalæk. Þá var heyjað í Blettinum
sunnan við Fremrihæðir, við Álftatjörn vestur af Krubbnaseli og inn við
Aragunnulæk. Þangað var ekki minna en 15 km frá Laxárdal. 387

Þórarinn segir gangnakofa í Dalsheiði lengi hafa verið á lækjarbakka örstutt
austan við Hölkná í Þvertungunni skammt norðan við fjallið. Árið 1964 var nýr kofi
byggður við Stóruurð undir Nautatungufjalli. Fyrrum var byrjað á að fara í
Hafursstaði og gista þar, næsta dag smalað inn Lambafjallgarð austanverðan,
Dalsheiði innanverða og gist í Dalsheiðarkofa, þriðja daginn smalað heim. Nokkru
eftir að byggð lagðist af á Hafursstöðum fóru Álandstungumenn að smala þetta svæði
en Dalsheiðarmenn fóru beint inn í kofa og gistu þar tvær nætur. 388
Þórarinn Kristjánsson lýsir einnig Hvammsheiði árið 1987:
Hvammsheiði er austasta afréttarsvæði Þistilfirðinga. Heiðamörk að vestan
liggja að Dalsheiði inn í Heljardalsfjöll eins og fram kemur í þættinum um
Dalsheiði. Að austan ræður Hafralónsá inn að Heljardalsá, síðan Stakfellskíll
að upptökum og stefna allt suður að Einbúa, þar sem liggja saman heiðalönd
Þistilfirðinga, Fjöllunga og Vopnfirðinga, og þaðan norðvestur fjöllin
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vestanmegin Heljardalsins. Vegalengd frá sjó suður um Einbúa mun vera um
50 km. 389

Engjaheyskapur var í Hvammsheiði að sögn Þórarins:
Áður fyrr voru nytjaðar engjar í Hvammsheiði kringum Hávarðsstaði, við
Fremrifjöll, í Garðárbrekkum, Kollhólsflóa og víðar. Sóttu bændur í Hvammi
og Gunnarsstöðum heyfeng á þessar slóðir fram yfir 1940, lágu við í tjöldum,
settu saman og sóttu á sleðum á vetrum.

Göngur segir Þórarinn með þeim hætti að fyrsta dag er farið í Kofa. Næsta dag
farið inn fyrir, sem kallað er, og þurfi að taka daginn áður en sauðljóst væri, því að
löng dagleið er fyrir höndum. Aðra nótt er gist í kofa og þriðja dag smalað út fyrir
girðingu. Göngur í Hvammsheiði hafi lengi verið metnar hærra en aðrar göngur í
hreppnum. Dagleiðir muni hafa verið taldar nokkru lengri þar en á öðrum heiðum. 390
Í Lýsingu Þingeyjarsýslu segir m.a. um Búrfellsvötn á Búrfellsheiði:
Suður frá þeim [þ.e. Svalbarðsnúpum] liggur lág háslétta vel grösug allt milli
ánna. Þar inni á sléttunni eru Búrfellsvötn. Er silungur í vötnunum. Hafa
Þistilfirðingar farið þangað síðari hluta vetrar eða snemma vors og veitt á
dorg í gegnum ísinn og fengið nokkurn afla. 391

5.23. Sel
Selfarar Sauðaneskirkju hjá Balafelli er fyrst getið í Auðunarmáldögum frá árinu
1318. 392 Þar er einnig nefndur Fellslækur sem keyptur var fyrir kúgildi. Sami lækur er
nefndur Fiskilækur í máldögum Jóns skalla Eiríkssonar frá árunum 1360–1389. 393 Í
þeim máldögum er selförin einnig nefnd og í yngri máldögum og vísitasíum. 394
Fiskilækur virðist vera hjá Balafelli, sbr. sóknarlýsingu Sauðaness sem vikið verður
síðar að.
Frá 1591 er varðveittur reikningur Sauðaneskirkju þar sem fram kemur að
kirkjan eigi allt heimaland sitt en einnig selför undir Balafell og Fiskilæk. 395 Skrá var
gerð yfir eignir Sauðaneskirkju af sóknarprestinum, Jóni Bessasyni, 5. maí 1644 en
auk hans setja þeir Bjarni Jónsson og Guðmundur Magnússon nafn sitt undir hana. Þar
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kemur m.a. fram að kirkjan eigi allt heimaland sitt en að auki selför undir Balafelli og
Fiskilæk. 396
Greinargerð fyrir Presthólaprestakall var samin árið 1782. Þar stendur:
Hver, edur hversu mörg Jtök þesse Stadur eige til lands i annara löndum veit
Eg ecke vÿst þar einger vitnis burder edur Skiöl þar umm finnast vid
Kyrkiuna, enn heirdt hefe Eg gamla Menn seigia ad Hann ætte Selfor fyrer
austann Ormarsá og frÿ Hagabeitar land þar umm Lækina, umm þann tÿma;
Item Galthólmana utfrá i Ánne Eirnenn Hoolmavatn og Hölmann þar i; Enn
þetta allt færer med ser einga Nytseme nu umm stunder. 397

Um 1820 hófust deilur um eignarhald á landsvæði í nágrenni Balafells í
Þistilfirði, með tilliti til selstöðuréttinda, sem áttu eftir að standa í nokkra áratugi.
Upphaf málsins má rekja til þess að árið 1817 uppbyggði Sigurður Magnússon,
hreppstjóri í Þistilfirði, eyðikotið Hafursstaði, dóttur sinni til ábúðar, í sellandi sem
Sauðanesprestur taldi tilheyra Sauðaneskirkju. Minnst er á sel þessu í deilumáli. 398
Fyrir manntalsþingsrétti á Svalbarði í Þistilfirði 30. júní 1820 var lesin upp
lögfesta séra Stefáns Einarssonar á Sauðanesi fyrir nefndrar kirkju sellandi fram í
Svalbarðsheiði. 399
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns (sá hlutinn sem nær til NorðurÞingeyjarsýslu, saminn 1712) er mjög fátöluð um sel. Getið er tveggja eyðihjáleigna
Svalbarðs, sem kenndar eru við sel, Svalbarðssels og Kúðársels. 400 Um eyðibólið
Bægisstaði í landi Svalbarðsstaðar, framarlega á heiðinni segir:
Selför og nokkurn heyskap hafði staðurinn á þessu eyðibóli um nokkurn tíma
fyrir vel 40 árum, og síðan bjó þar maður eitt ár. 401

Getið er um Hafursstaði, fornt eyðiból frammi í heiðinni fram frá Álandi.
Síðan segir:
Selför á Sauðanesstaður á þetta eyðiból, en ekki vita menn til vissu í hvörrar
jarðar landi það liggur. 402

Í lýsingu Sauðaness stendur aftur á móti:
Selför á staðurinn í Álands land undir Balafelli, sem ekki hefur búkast í
manna minni. Silúngsveiði á staðurinn í einum læk í sama takmarki, sem
Fiskilækur kallast, hefur ei brúkast nema í sumar, og fjekst þar í silúngur. 403
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Jarðabókin nefnir einnig Hvammssel, fornt eyðiból í Hvammslandi fram með
Hafralónsá. 404
Tungusel er sagt hafa verið fyrst byggt á selstæði Hallgilsstaða um sextíu árum
fyrr [væntanlega upp úr 1650]. 405
Í lýsingu Skeggjastaðasóknar árið 1841 nefnir séra Hóseas meðal bæja sem átt
hafi selstöður:
2) Miðfjarðarnes, hvört nú er mannbyggt og áður talið. 3) Djúpilækur; á
Gunnarsstöðum hefir nl. áður verið sel þaðan og tvö önnur þar skammt frá. 4)
Þórvaldsstaðir; þar hafa verið tvö sel fram í landinu. 5) Á Skeggjastað hafa
ogso verið tvö sel: a) Miðmundasel, undir sonefndu Miðmundafelli, og b)
Gæsagilssel, þar sem bærinn er nú byggður. 406

Selstöður sem Stefán Einarsson á Sauðanesi nefndi árið 1840 voru m.a. þessar:
Tungusel getur haft selstöðu í sínu landi. Hallgilsstaðir hafa einhvörn tíma
haft
selstöðu
á
Kristjánsstöðum,
eyðitóftum
framanvert
við
Helkunduheiðarenda í landamerki Fells og Hallgilsstaða. Syðribrekkur meina
eg hafi átt selstöðu utanvert við Fiská upp undir fjalli, hvar tóftarformur sést í
svonefndum Selhólum. Ytribrekkur eiga selstöðu í tóftum þeim er standa
norðanvert við Selvatn, fram og austur af Ytribrekkum og úr því rennur lækur
sá er við það kennist. Syðralón á selstöðu austur og upp í Lónshálsum við
svonefndan Sellæk. Sauðanes hefur haft selstöðu [...] og e) á Hafurstöðum
undir Balafelli í Þistilfirði. [...] Öll þessi sellönd (eða selstöður) liggja ónotuð
og get eg ei bevísað nær nokkur þeirra hafi notuð verið, nema séra Jón
Bessason, er hér var á Sauðanesi, hafði síðastur í seli circa 1650 á
Hafurstöðum undir Balafelli og hætti því um það leyti vegna harðinda. 407

Stefán Einarsson nefnir líka eftirfarandi í lýsingu Sauðanessóknar frá 1840:
Undir Sauðaneskirkju [...] selför undir Balafelli (Hafursstöðum) og
Fiskilækur í sama plássi. 408

Valdimar Ásmundsson segir í lýsingu Svalbarðssóknar frá því um 1875 að
víða hafi verið selstöður og allar lagst niður „fyrir næstliðin aldamót, þegar bágindi
voru hér mest“. Meðal selja telur hann:
1. Krubbnasel, langt fram á Dalstungu, sel frá Laxárdal. 2. Urðarsel, austur
undan suðurenda Flautafells, og 3. Fremrasel, litlu sunnar með Svalbarðsá. 409

Í Nýrri jarðabók árið 1861 er getið hjáleigunnar Hermundarfellssels sem
væntanlega hefur byggst á selstæði frá Hermundarfelli. 410
404

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 367.
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 368.
406
Múlasýslur. Sýslu- og sóknalýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 1839-1874, bls. 32.
407
Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 292.
408
Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 296–297.
409
Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 260.
410
Skjal nr. 4 (2).
405

835
835
Í Lýsingu Þingeyjarsýslu er í landi Hallgilsstaða nefnt Klúkusel, austan við
Kverká, örskammt innan við ármótin, þar sem áin fellur í Hafralónsá. Þar er talið hafa
verið smábýli. Síðar hafi verið þar beitarhús frá Hallgilsstöðum. Einnig er nefnt
Melasel, sem þar er talið smábýli, vestan við Kverká, hér um bil á móti Klúkuseli. 411
Sama rit nefnir Selhóla og Selás í landi Syðribrekkna. 412 Einnig Krubbasel í
landi Laxárdals. 413 Svo og Þorvaldsstaðasel í landi Svalbarðs.414 Þá Garðssel á miðjum
Garðsdal. 415 Loks eyðibýlið Hermundarfellssel í Hermundarfellslandi, vestur undir
fjallgarði, skammt frá Tunguá, norður af svokölluðum Fossabrekkum. 416
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6.

NIÐURSTÖÐUR ÓBYGGÐANEFNDAR

6.1. Almenn atriði og dómafordæmi í þjóðlendumálum
Í úrskurðum óbyggðanefndar á fyrsta landsvæðinu sem tekið var til meðferðar, sjá
mál nr. 1–7/2000, er í kaflanum Almennar niðurstöður óbyggðanefndar gerð grein
fyrir athugunum og niðurstöðum um nokkrar staðreyndir og lagaatriði sem almenna
þýðingu geta haft við úrlausn þjóðlendumála. Í úrskurðum á næsta landsvæði sem
tekið var til meðferðar er í kaflanum Viðauki við almennar niðurstöður
óbyggðanefndar aukið við þessa umfjöllun og nokkrum nýjum atriðum bætt við, sjá
mál nr. 1–5/2001. Kaflar þessir voru felldir saman, með lítilsháttar breytingum, og
birtir þannig sem viðauki með úrskurðum í málum á þriðja svæðinu, nr. 1–9/2003, og
því fjórða, nr. 1–6/2004. Sami viðauki fylgir hér og með öðrum úrskurðum í málum á
fimmta landsvæðinu sem óbyggðanefnd hefur tekið til umfjöllunar, nr. 1–5/2005.
Á þeim tíma sem liðinn er frá því að Almennar niðurstöður óbyggðanefndar
og viðauki við þær birtist hefur Hæstiréttur kveðið upp nokkurn fjölda dóma sem fela
í sér afstöðu réttarins til atriða sem almenna þýðingu hafa við efnislega úrlausn
þjóðlendumála. Skal þar fyrst getið um dóm Hæstaréttar frá 6. september 2005 í máli
nr. 367/2005, sem fjallað var um í inngangi að niðurstöðum óbyggðanefndar í málum
á svæði 4. Svo sem þar segir verður sú ályktun af honum dregin, sbr. nú einnig dóm
Hæstaréttar frá 16. maí 2007 í máli nr. 571/2006, að óbyggðanefnd sé bundin af
kröfugerð aðila, hvort heldur er íslenska ríkisins eða annarra, og verði að leysa úr máli
á þeim grundvelli. Í tilvikum ríkisjarða hefur því þó verið lýst yfir af hálfu íslenska
ríkisins að í þjóðlendukröfu felist ekki afsal á eignarlandi og því eigi niðurstaða
óbyggðanefndar, að því leyti sem hún tekur til ríkisjarða, að ráðast af sömu atriðum
og lögð séu til grundvallar um annað eignarland. Aðrir dómar varða fremur
heimildamat og sönnunarkröfur, nánar tiltekið tveir dómar Hæstaréttar frá 21. október
2004 (mál nr. 47 og 48/2004); þrír dómar frá 11. maí 2006 (mál nr. 496/2005,
454/2005 og 345/2005); tveir dómar frá 28. september 2006 (mál nr. 497/2005 og
498/2005); tveir dómar frá 5. október 2006 (mál nr. 67/2006 og 133/2006) og nú
síðast þrír dómar frá 16. maí 2007 (mál nr. 448/2006, 536/2006 og 24/2007).
Sú umfjöllun um einstök landsvæði sem hér fer á eftir er í beinu samhengi og
samræmi við framangreindar Almennar niðurstöður óbyggðanefndar, ásamt viðauka
við þær, og vísar til þeirra. Fyrirliggjandi dómar og úrskurðir óbyggðanefndar eru
einnig fordæmi við úrlausn málsins í þeim tilvikum að reynt hefur á atriði sem
almenna þýðingu hafa.
Hér á eftir verður fyrst lagt mat á hvort dómar gefi tilefni til að herða
sönnunarkröfur til landamerkjabréfa jarða og að því loknu fjallað almennt um stofnun
heiðarbyggðar á Norðausturlandi. Þá verður gerð grein fyrir landnámi á því svæði sem
mál þetta varðar og því næst koma niðurstöður óbyggðanefndar um eignarréttarlega
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stöðu einstakra landsvæða, í staðfræðilegri röð. 417 Loks verður fjallað um ákvörðun
málskostnaðar.
6.1.1. Gildi landamerkjabréfa jarða
Í forsendum dóms Hæstaréttar í máli nr. 48/2004, sem birtur er í dómasafni þess árs á
bls. 3796, tók rétturinn almenna afstöðu til mats á gildi landamerkjabréfa, annars
vegar jarða og hins vegar annarra landsvæða, og inntaks eignarréttar á svæði sem lýst
er í landamerkjabréfi jarðar, sbr. einnig tilvísanir í síðari dómum í þjóðlendumálum,
t.d. máli nr. 345/2005. Orðrétt segir svo:
Við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á svæði,
sem þar er lýst, skiptir almennt máli hvort um er að ræða jörð eða annað
landsvæði, en þekkt er að landamerkjabréf hafa ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir, heldur einnig til dæmis afrétti, sem ekki tengjast sérstaklega tiltekinni
jörð. Felur landamerkjabréf fyrir jörð í sér ríkari sönnun fyrir því að um
eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs
sérstaklega.

Einnig kemur fram það álit réttarins að áritun um samþykki eigenda
aðliggjandi jarða, þinglýsing og innfærsla í landamerkjabók auki sönnunargildi
landamerkjabréfs. Sama máli gegnir ef ekki hefur verið ágreiningur um merki
viðkomandi jarðar. Hins vegar verði ekki litið fram hjá þeirri staðreynd að fyrir
gildistöku laga nr. 58/1998 hafi engum verið til að dreifa sem gat sem handhafi beins
eignarréttar gert samninga um mörk þess lands sem nú nefnist þjóðlenda. Þá verði
þess að gæta að með því að gera landamerkjabréf gátu menn ekki einhliða aukið við
land sitt eða annan rétt umfram það sem verið hafði. Verði til þess að líta hvort til séu
eldri heimildir sem fallið geti að lýsingu í landamerkjabréfi enda stangist sú lýsing
heldur ekki á við staðhætti, gróðurfar og upplýsingar um nýtingu lands.
Segja má einnig að í nýjustu dómum, sbr. mál nr. 536/2006 og 24/2007, hafi
enn verið hnekkt á þýðingu þess að landsvæði teljist innan merkja jarðar. Samkvæmt
þessu er óbyggðanefnd rétt að leggja áfram áherslu á landamerkjabréf jarða, sbr.
umfjöllun um þau í Almennum niðurstöðum, enda þótt með skýrum fyrirvörum sé.
Umfjöllun dómstóla um landamerkjabréf jarðanna Úthlíðar, Stafafells (hluta),
Skaftafells og Hóla gefur þó tilefni til að huga sérstaklega að því hvort óbyggðanefnd
beri að herða kröfur til sönnunar eignarlands innan landamerkjabréfa jarða frá því sem
lagt er til grundvallar í Almennum niðurstöðum. Viðkomandi landsvæði voru öll talin
eignarlönd en í forsendum dóma samt sem áður lýst efasemdum um að svo væri að
öllu leyti.
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Umfjöllun um staðhætti og gróðurfar á svæðinu er byggð á skýrslu Hjörleifs Guttormssonar
náttúrufræðings, sbr. skjal nr. 39, útgefnum kortum Landmælinga Íslands, örnefnaskrám frá
Örnefnastofnun Íslands, athugunum í vettvangsferð, sbr. kafla 4.3., og almennum uppsláttarritum, svo
sem árbókum Ferðafélags Íslands.
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Í tilvikum Úthlíðar og þess hluta Stafafellslands sem liggur sunnan og vestan
Jökulsár, sbr. mál nr. 48/2004 og 498/2005, lágu fyrir bæði landamerkjabréf og eldri
heimildir um merki. Lýsingar þessar fengu vel samrýmst en beinn eignarréttur á hluta
þeirra landsvæða sem afmörkuð voru þrátt fyrir það talinn vafa undirorpinn. Fram
kemur að staðhættir og fyrirliggjandi heimildir um gróðurfar styðji ekki að þar hafi
verið stofnað til beins eignarréttar með námi. Ekki voru þó talin skilyrði til að skilja
þessi landsvæði undan eignarlandi jarðanna, einkum þar sem ekkert hefði komið fram
af hálfu íslenska ríkisins sem leggja mætti til grundvallar við nánari afmörkun að
þessu leyti. Varðandi umræddan hluta Úthlíðar var einnig tekið fram að ekki hefði
verið sýnt fram á að landsvæðið hefði verið nýtt sem samnotaafréttur.
Í tilvikum Skaftafells og Hóla, sbr. mál nr. 496/2005 og 48/2004, voru
landamerkjabréf fyrir hendi en engar eldri heimildir. Um landamerkjabréf Skaftafells,
sem er ódagsett en var þinglesið á árinu 1890, segir svo í dómi Hæstaréttar:
Þótt landamerkjabréfið geti haft sönnunargildi um mörk eignarlands
Skaftafells með því að það var áritað um samþykki af eigendum aðliggjandi
jarða, þinglesið og fært í landamerkjabók, verður að líta til þess að ekki var á
valdi eigenda jarðarinnar að auka með landamerkjabréfinu við land sitt eða
annan rétt umfram það, sem áður hafði verið. Getur landamerkjabréf þetta því
ekki eitt og sér nægt gegn andmælum áfrýjanda til að sanna beinan eignarrétt
eigenda Skaftafells II að landinu á Skeiðarársandi, sem deilt er um í málinu,
heldur verða önnur atriði jafnframt að koma til, sem stutt geta sömu
niðurstöðu, sbr. dóm Hæstaréttar 21. október 2004 í máli nr. 48/2004 [sem
fjallar m.a. um Hóla], sem birtur er í dómasafni þess árs á bls. 3796.

Hér skal einnig getið dóms í máli nr. 345/2004, varðandi jörðina Fell í
Suðursveit. Þar lá fyrir skýr eldri heimild, nánar tiltekið lögfesta frá árinu 1851, þar
sem merki inn til landsins voru m.a. miðuð við aðliggjandi jökul. Landamerkjabréf
jarðarinnar frá árinu 1922 var mun óskýrara, náði skemur inn til landsins, þ.e. í átt að
jökli, og gat ekki sérstaklega um merki gagnvart jöklinum. Fjalllendið næst jökli var
dæmt þjóðlenda og þannig fremur miðað við hina yngri heimild, þ.e.
landamerkjabréfið, sem náði skemur en hin eldri. Þar höfðu þó önnur atriði einnig
vægi.
Óbyggðanefnd hefur nú þegar kveðið upp úrskurði sem fjalla um fjölda jarða á
sunnanverðu landinu, þ.e. svæðum 1–4, og heimilda um afmörkun og eignarréttindi á
ágreiningssvæðum verið skipulega leitað, m.a. á Þjóðskjalasafni og hjá
sýslumannsembættum. Séu þær skoðaðar heildstætt kemur í ljós að landamerkjabréf
hátt í tvöhundruð jarða hafa verið könnuð sérstaklega. Í upp undir helmingi tilvika
hefur það verið elsta lýsing á merkjum jarðar og beinn samanburður við eldri
heimildir þannig ekki mögulegur. Því fer einnig fjarri að eldri heimildir séu almennt
heildstæðar merkjalýsingar. Þvert á móti geta þær verið brotakenndar og jafnvel
fremur falið í sér vísbendingar en ótvíræðar lýsingar. Loks eru tíu tilvik þar sem
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ekkert landamerkjabréf, í skilningi landamerkjalaga, er fyrir hendi og verður ekki séð
að það hafi nokkurn tíma verið gert. Að því er varðar mikinn meirihluta jarða á
svæðum 1–4 var niðurstaðan sú að aðrar heimildir um merki, væru þær til, ýmist
styddu lýsingu bréfs eða mæltu henni ekki í mót. Merkjum væri því rétt lýst í
landamerkjabréfi, svo sem óbyggðanefnd skýrði það. Tekið skal fram að sú skýring
var í ákveðnum tilvikum önnur en málsaðila.
Svo sem að framan greinir virðast dómstólar þannig gera fremur strangar
kröfur til landamerkjabréfa jarða, þ. á m. að þau hafi stuðning af öðru og þá einkum
eldri heimildum. Til þess ber þó að líta að fleiri atriði eru hér samofin og lögð til
grundvallar niðurstöðu hverju sinni, þar á meðal mismunandi vægi eða trúverðugleiki
einstakra heimilda, nýting, gróðurfar og staðhættir. Með hliðsjón af því og með tilliti
til stjórnskipulegrar jafnræðisreglu telur óbyggðanefnd að fara beri varlega í að draga
víðtækar ályktanir af þessari umfjöllun. Líta ber til þess að eftir að gengið hafði verið
frá landamerkjabréfi, með tilheyrandi opinberri skráningu, hafði jarðeigandi síður
ástæðu til að varðveita skjöl sem þar kann að hafa verið byggt á. Eðlilegt verður að
telja að íslenska ríkið beri hallann af þeim vafa sem fyrir hendi kann að vera í slíkum
tilvikum.
Niðurstaða óbyggðanefndar er því sú að ekki sé ástæða til að herða sérstaklega
kröfur um sönnun eignarlands innan lýsingar í landamerkjabréfi jarðar, umfram það
sem áður hefur verið lagt til grundvallar og samrýmist vel þeirri almennu afstöðu
Hæstaréttar til landamerkjabréfa sem áður var lýst. Eftir sem áður er ljóst að
dómstólar gera nokkuð strangar kröfur til sönnunar eignarlands, sbr. einnig þá
meginreglu í íslenskum rétti að sá sem telur til eignarréttar yfir landi verður að færa
fram heimildir fyrir eignartikalli sínu. Jafnframt liggur fyrir að landamerkjabréf hafa
ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir, sbr. t.d. dóm Hæstaréttar 28. september 2006 í
máli nr. 497/2005, þar sem segir svo:
[...] nær frá upphafi Íslandsbyggðar mörkuðu menn sér ekki eingöngu ákveðin
landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta
og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
manna. Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda
merkjum réttindanna við, hvers eðlis sem þau voru. Af framanrituðu þykir
leiða að skýra verði hvaða réttindi það séu sem menn voru að skipta á milli
sín.

6.1.2. Heiðarbýli á Norðausturlandi
Í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar er gerð almenn grein fyrir þeirri stofnun
eignarréttar sem heimilaður var í nýbýlatilskipun frá 15. apríl 1776, um landnám og
byggingu eyðijarða, og síðar nýbýlalögum, nr. 15/1897. 418 Að því er varðar
Norðausturland sérstaklega í þessu sambandi benda heimildir til að í kjölfar
418

Sbr. kafla 3.3. í viðauka.
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nýbýlatilskipunar og fram yfir miðja 19. öld hafi þar verið stofnað til heiðarbyggðar í
meiri mæli en í þeim landshlutum sem áður hafa komið til umfjöllunar hjá
óbyggðanefnd. Byggð þessi stóð að jafnaði stutt, oft slitrótt, og þegar komið var fram
á miðja 20. öld var henni nær alveg lokið. Í kjölfar gildistöku landamerkjalaga voru
ýmist gerð sérstök landmerkjabréf fyrir slík heiðarbýli eða þau felld innan
landamerkjalýsingar tiltekinnar jarðar.
Samkvæmt ákvæðum nýbýlatilskipunar gat slík býlisstofnun hvort heldur er
verið í landi jarðar eða utan þess. Kveðið var á um útmælingu viðkomandi landsvæðis
undir stjórn sýslumanns og útgáfu amtmanns á byggingarbréfi til handa nýbýlingi,
enda hefði skilyrðum verið fullnægt.
Í þeim tilvikum að stofnað var til nýbýlis í landi jarðar með lögformlegum
hætti, sbr. einkum 2. gr. nýbýlatilskipunar, er ljóst að með því hefur ekki orðið
breyting á eignarréttarlegri stöðu landsvæðisins. Hér gegnir sama máli og ef þar var
stofnað til byggðar með öðrum hætti, svo sem leigu eða sölu hluta jarðar. 419 Um slík
landsvæði hlýtur því að fara eftir sömu sjónarmiðum og jarðir almennt, hvernig sem
formlegum frágangi hefur verið háttað. Um jarðir almennt vísast nánar til Almennra
niðurstaðna óbyggðanefndar.
Hafi hins vegar tekist byggð utan jarðar, sbr. einkum 4. gr. nýbýlatilskipunar,
verður að kanna hvort þar hafi verið stofnað til lögformlegs nýbýlis. Hafi svo verið er
ljóst að viðkomandi landsvæði er eignarland, þá þegar af þeirri ástæðu. Ella verður að
líta svo á að ekki hafi verið stofnað til beins eignarréttar á grundvelli þeirrar löggjafar.
Eignarréttarleg staða viðkomandi landsvæðis breyttist því ekki, hvernig sem henni var
farið. Annað mál er að í kjölfarið kann að hafa stofnast þar eignarland á öðrum
grundvelli, sbr. lög nr. 46/1905 um hefð.
Heiðarbyggð á Norðausturlandi er nefnd ýmsum nöfnum í heimildum, einkum
nýbýli, afbýli, heiðarkot og hjáleiga. Notkun þessara hugtaka er misvísandi og tekur
ekki endilega mið af ákvæðum nýbýlatilskipunar eða nýbýlalaga. Þannig kann tiltekið
býli að vera nefnt nýbýli í heimildum án þess að byggingarbréf liggi fyrir.
Málsmeðferð nýbýlaumsóknar getur þá af einhverjum ástæðum hafa lokið á einhverju
stigi, svo sem eftir útmælingu, eða jafnvel ekki hafist yfirleitt. Á hinn bóginn getur
verið að byggingarbréf hafi verið gefið út en býlið þrátt fyrir það nefnt annað en
nýbýli, t.d. hjáleiga.
Útgáfa byggingarbréfs, sem stundum er nefnt nýbýlaleyfi, tekur af vafa um
stofnun eignarlands og að landsvæði hafi frá þeim tíma öðlast stöðu jarðar að lögum.
Að öðru leyti hlýtur að þurfa að leggja mat á eignarréttarlega stöðu viðkomandi
landsvæðis áður en þar tókst byggð og hvort sú staða hafi tekið breytingum síðan. Í
því sambandi ber að líta til þeirra krafna sem Hæstiréttur hefur gert til sönnunar
eignarlands, sbr. kafla 6.1.1.
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6.2. Landnám
Í kafla 5.1. hér að framan er gerð grein fyrir frásögn Landnámu varðandi þau
landsvæði sem hér eru til umfjöllunar. Svo sem þar kemur fram segir Sturlubók svo
um landnám í Þistilfirði: „Ketill þistill nam Þistilfjörð milli Hundsness og Sauðaness.
Hans son var Sigmundr, faðir Laugarbrekku-Einars.“ Hauksbók og Þórðarbók
Landnámu lýsa landnámsmörkum eins en segja meira af Katli og afkomendum hans.
Hundsnes er talið vera Rauðanes, austan við Kollavík, en Sauðanes er talið vera
Grenjanes á vestanverðu Langanesi.
Um landnám á Langanesströnd eru Landnámugerðir samhljóða en því er lýst
svo: „Gunnólfur kroppa hét maðr, son Þóris hauknefs hersis; hann nam Gunnólfsvík
ok Gunnólfsfell og Langanes allt fyrir útan Helkunduheiði ok bjó í Fagravík. Han son
var Skúli herkja, faðir Geirlaugar. Finni hét maðr, er nam Finnafjörð ok Miðfjörð.
Hans son var Þórarinn, faðir Sigurðar, föður Glíru-Halla. Hróðger en hvíti Hrappsson
nam Sandvík fyrir norðan Digranes allt til Miðfjarðar ok bjó á Skeggjastöðum. hans
dóttir var Ingibjörg, er átti Þorsteinn enn hvíti.“ Sumar gerðir Landnámu kalla
Miðfjörð Viðfjörð og Sandvík nefnist nú Bakkafjörður.
Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrlausnum sínum byggt á því að skýrar frásagnir
Landnámu hafi sönnunargildi um tilvist eignarréttar en talið hæpið að af takmörkuðum lýsingum í Landnámu verði afdráttarlausar ályktanir dregnar um það hvort
í öndverðu hafi verið stofnað til eignarréttar yfir landsvæði með námi, sbr. einnig dóm
Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 497/2005, sem fjallaði um HoffellsLambatungur í Nesjum. Af þeim frásögnum Landnámu sem að framan er lýst verður
ekki ráðið hversu langt inn til landsins landnám náði og að því leyti verða þannig
engar afdráttarlausar ályktanir af þeim dregnar. Þá skal þess getið að í máli nr. 5/2005
hjá óbyggðanefnd er komist að sömu niðurstöðu að því er varðar landnámslýsingar í
Öxarfirði.
6.3. Heiðarmúli
6.3.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Heiðarmúla, sbr. landamerkjabréf dags. 28. júní 1884
og þingl. 16. maí 1885.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá hornmarki heiðarlands Garðs,
Flautafells og Heiðarmúla (punktur 12) og þaðan að hornmarki Garðs,
Hermundarfells og Heiðarmúla (punktur 13) og síðan eftir Einarsskarðskvísl að
Ormarsá (punktur 14). Frá þeim punkti liggur kröfulína ríkisins eftir Ormarsá til
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suðurs. Aftur á móti hefur gagnaðili, þinglýstur eigandi Heiðarmúla, lýst kröfu um
beinan eignarrétt að landi innan landamerkja Heiðarmúla. Kröfum íslenska ríkisins er
nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.2.
Að Heiðarmúla liggur til suðurs Þverfellsland en til vesturs er ágreiningssvæði
í Öxarfirði sem fjallað er um í máli nr. 5/2005 hjá óbyggðanefnd. Landsvæðið er í
300–500 m hæð. Að norðanverðu er Seljaheiði sem er hallalítil og gróin. Til suðurs
hækkar land í Múlum. Múlar eru miklir um sig og lítt grónir og er hæsti tindur þeirra
innan svæðisins í 403 m hæð. Þess skal getið að talið er að við landnám hafi land
verið betur gróið og gróður náð lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð
náttúrufræðings í máli þessu.
6.3.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 2 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið fleiri með tímanum. Samkvæmt lýsingum landnámsheimilda
verði ekki ráðið að Þistilfjarðarheiðarnar hafi verið numdar. Afréttarlönd
kröfusvæðisins séu átta talsins og Seljalandsheiði eitt þeirra en á þeirri heiði liggi
Heiðarmúli. Ríkið heldur því fram að býlið Heiðarmúli hafi verið reist í afrétti eða á
almenningi án þess að nýbýlaleyfi hafi verið gefið út. Því hafi eignarréttur yfir landinu
ekki stofnast og allt orðið eins og fyrr þegar skammvinn byggð lagðist af.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 19 og 13(1), er byggt á þinglýstum
landamerkjabréfum og öðrum eignarheimildum, fornum og nýjum, sem hann hafi
fyrir þessari eign sinni, og einnig þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Þá
sé fullur hefðartími liðinn frá því að ofangreint landamerkjabréf var gert. Auk þess
hafi ríkið í aldanna rás viðurkennt að landið sé undirorpið eignarrétti og aldrei fyrr
haldið öðru fram. Þá er vísað til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að
sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu. Þannig verði ekki gerðar ríkari kröfur til
gagnaðila en annarra jarðeiganda um að færa sönnur fyrir eignarhaldi sínu. Loks er
því haldið fram að eignarréttur að landinu hafi stofnast á grundvelli
nýbýlatilskipunarinnar frá árinu 1776.
6.3.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Heiðarmúla er rakin í kafla
5.3. Er hér um að ræða eitt svokallaðra heiðarbýla, sbr. kafla 6.1.2., í byggð á árunum
1854-1865 og á árunum 1868–1881. Einnig er rakið þar að viðræður fóru fram um
það leyti sem býlið var stofnað þar sem falast var eftir landinu á leigu frá
Svalbarðskirkju. Þá liggur fyrir að ábúandi sótti í kjölfarið um nýbýlaleyfi á
grundvelli nýbýlatilskipunarinnar frá árinu 1776. Þeirri beiðni var hins vegar andmælt
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af hálfu ábúanda Hermundarfells sem taldi að landsvæðið hefði verið byggt þeirri
jörð. Hvorki er til fornt né nýtt mat vegna Heiðarmúla.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Heiðarmúla er lýst í landamerkjabréfi
frá 28. júní 1884 og þingl. 16. maí 1885. Einnig verður kannað hvað ráðið verður af
öðrum heimildum um það efni en þar nýtur við útmælingar frá 8. júní 1856 vegna
stofnunar nýbýlis og lýsingar á merkjum í landamerkjabréfum aðliggjandi landsvæða.
Í landamerkjabréfinu er mörkum að austan og norðanverðu, gagnvart
Óttarsstöðum, lýst úr gildragi vestanvert við fjallgarðinn framanvert við Einarsskarð
og þaðan eftir Einarsskarðskvísl þar til hún kemur í Ormarsá. Í útmælingunni er að
finna sömu lýsingu á þessum merkjum. Ekkert landamerkjabréf er til fyrir Óttarsstaði
en í fasteignamatinu frá 1916–1918 fyrir N-Þingeyjarsýslu er að finna lýsingu á
landamerkjum Óttarsstaða. Þar segir að Óttarsstaðir eigi landamerki að norðan frá
Kollavíkurskarðsöxl syðri í há Urðarás, þaðan í Biskupsásþúfu og svo beint í
Ormarsá. Að vestan ráði Ormarsá til upptaka sinna fremst í Mýrarselsbotnum. Að
sunnan ráði bein stefna þaðan austur í fjallgarð. Síðan segir að innan þessara merkja
sé eyðijörðin Múli en Einarsskarðskvísl ráði merkjum milli þessara tveggja eyðikota.
Samkvæmt þessari lýsingu er hluti af landi Heiðarmúla innan merkja Óttarsstaða.
Til vesturs, gagnvart Efri-Hólum, Arnarstöðum, Arnarhóli, Hrauntanga, Þverá,
Sandfellshaga og Hafrafellstungu í Öxarfjarðarhreppi, er merkjum lýst í
landamerkjabréfinu eftir Ormarsá að Axarfjarðarheiðarþjóðvegi og þaðan eftir
þjóðvegi þeim er liggur úr gili á milli Mýrarsels og Djúpárbotna. Í útmælingu er
þessum merkjum lýst á sama veg. Um merki aðliggjandi jarða er fjallað í máli 5/2005
en þar kemur fram að merki þeirra geti samrýmst þeim merkjum sem lýst er í
landamerkjabréfi Heiðarmúla.
Loks er merkjum í landamerkjabréfinu lýst úr gilinu á milli Mýrarsels og
Djúpárbotna í beinni stefnu þvert yfir hæðir og urðir austur í fyrrnefnt Einarsskarðsgil
þannig að lýsingin lokast í þeim upphafspunkti. Sömu lýsingu er að finna í
útmælingunni. Hluti Heiðarmúla liggur að Garði og fær lýsing á mörkum jarðarinnar í
landamerkjabréfi Garðs frá 25. nóvember 1887 og þingl. 26. júní 1890 samrýmst
merkjum Heiðarmúla. Í landamerkjabréfi Garðs er einnig lýsing á Þverfellslandi sem
aðskilið er frá öðru landi Garðs og liggur að Heiðarmúla. Þar eru merki talin með
Djúpá til upptaka sinna í Djúpárbotnum en síðan ráði bein stefna frá upptökum Djúpár
yfir Súlnafjallgarð að upptökum Arndísarlæks. Þessar lýsingar geta vel fengið
samræmst.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
Heiðarmúla. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum svæðisins sé þar rétt
lýst. Umrætt landamerkjabréf var þinglesið og fært í landamerkjabók. Eftir sem áður
þarfnast eignarréttarleg staða þessa landsvæðis athugunar enda þekkt að
landamerkjabréf hafa ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir. Með því að gera
landamerkjabréf hafa menn ekki getað einhliða aukið við land sitt eða annan rétt. Frá

844
844
upphafi Íslandsbyggðar helguðu menn sér ekki eingöngu ákveðin landsvæði, sem
voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig ítök, afrétti og öll önnur réttindi sem
einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra. Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér
lágu hagsmunir til þess að halda við merkjum réttindanna, hvers eðlis sem þau voru.
Um þetta má t.d. vísa til dóms Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 497/2006
(Hoffellslambatungur).
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók
hversu langt inn til fjalla landnám á þessu svæði náði. Af því verða engar
afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í öndverðu hafi verið stofnað til beins
eignarréttar á þessu svæði með námi.
Elstu heimildir um eignarhald á þessu svæði er vísitasía fyrir kirkjuna á
Svalbarði frá 10. mars 1686 en þar kemur fram að kirkjan eigi land allt austur í Sandá
og vestur í Ormarsá og þar að auki Þrætutungur. Þar sem Ormarsá ræður mörkum
Heiðarmúla til vesturs er sennilegt að allt það landsvæði sem hér er til umfjöllunar sé
innan þessara marka.
Svo sem nánar er rakið í kafla 5.3. falaðist Guðni Sigurðsson eftir því við
Vigfús Sigurðsson, prest á Svalbarði, að fá að byggja í landi kirkjunnar vestan
fjallgarðs. Því erindi svaraði séra Vigfús með bréfi 3. júní 1854 þar sem hann
heimilaði Guðna að byggja bæ á nánar tilgreindu bæjarstæði. Jafnframt gerði
presturinn ráð fyrir að koma á heiðina síðar um sumarið til að úthluta landi og ákveða
landskuldina eftir nánara samkomulagi. Af þessu varð hins vegar ekki og sótti Guðni
um að fá landinu útvísað til stofnunar nýbýlis á grundvelli nýbýlatilskipunarinnar með
bréfi 19. febrúar 1855. Í kjölfarið risu deilur við ábúandann á jörðinni Hermundarfelli
sem taldi að kirkjan hefði byggt þeirri jörð land þetta. Ábúandinn var hins vegar
reiðubúinn til að sætta sig við orðinn hlut svo lengi sem afgjaldið af Hermundarfelli
lækkaði í réttu hlutfalli.
Með bréfi amtmanns 7. janúar 1856 til sýslumanns var þess farið á leit að
útvísað yrði hæfilegu landi undir Heiðarmúla á grundvelli nýbýlatilskipunarinnar. Fór
útmælingin síðan fram 8. júlí sama ár en viðstaddur hana var meðal annars séra
Vigfús Sigurðsson, prestur á Svalbarði. Að útmælingunni var vikið þegar lýst var
merkjum Heiðarmúla hér að framan.
Hinn 15. júlí 1869 ritar Vigfús Sigurðsson, prestur á Svalbarði, bréf til
amtmanns og upplýsir að frá því útvísun fór fram á Heiðarmúla sumarið 1856 hafi
hver ábúandinn tekið við af öðrum án þess að hann kæmi þar nærri og hafi hann
ekkert við það að athuga. Hins vegar hafi hann nýlega orðið þess áskynja að þeir sem
hafi landið til umráða vilji eigna sér það sem fornan almenning og svipta
Svalbarðskirkju öllu eignarhaldi á því og það muni hann ekki sætta sig við.
Árið 1869 tók séra Gunnar Gunnarsson við Svalbarði af séra Vigfúsi
Sigurðssyni. Hinn 22. janúar 1872 ritaði Gunnar bréf til Stefáns Eiríkssonar sem þá
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taldi til eignarréttar að Heiðarmúla. Því erindi svaraði Stefán með bréfi 24. sama
mánaðar. Þar kemur meðal annars fram að Stefán telji sig eiga Heiðarmúla en hvort
hann sé réttmætur eigandi verði landslög að skera úr um. Jafnframt segir hann
raunalegt að séra Vigfús hafi ekki framvísað kirkjuskjölum við áreiðargjörðina auk
þess sem Stefán bendir á að þar komi ekki fram að hann hafi áskilið sér rétt til
áfrýjunar.
Í kjölfar þessa ritar séra Gunnar stiftsyfirvöldum 12. febrúar 1872 og óskaði
álits og leiðbeiningar þeirra. Í svarbréfi stiftsyfirvalda 19. apríl sama ár segir að Guðni
Sigurðsson hafi leitað leyfis Svalbarðsprests til nýbýlisbyggingar en ekki haft þetta
leyfi að neinu því að hann snúi sér beint til amtmanns og óski eftir að öðlast
nýbyggjararétt. Í framhaldi af því feli amtmaður sýslumanni að mæla út land
samkvæmt nýbýlatilskipuninni. Stiftsyfirvöld telja líklegt að í kjölfarið hafi amtmaður
gefið Guðna nýbyggjarabréf en ef ekki þá hafi hann hvort sem er litið á sig sem slíka
og farið með býlið sem reglulegt nýbýli. Þannig sé það nú komið í þriðja manns eigu
án þess að hægt sé að sjá merki þess að hreyft hafi verið við málum af hálfu
Svalbarðskirkju fyrr en nú. Einnig taka stiftsyfirvöld fram í bréfinu að þó svo býlið
ætti upphaflega að hafa verið byggt sem afbýli í landi Hermundarfells, eign
Svalbarðskirkju, þá geti þau ekki skilið að það hafi verið látið standa nema að
presturinn hafi ekki treyst sér að færa sönnur á að kirkjan ætti landið sem Heiðarmúli
væri byggður í. Hallast stiftsyfirvöldin að þessu og styrkist það af því að máldagar
geti þess ekki að kirkjan eigi land til Axarfjarðarheiðar. Einnig benda stiftsyfirvöld á
að fram komi í útdrætti úr kirkjustól Svalbarðskirkju, sem gefinn var út af séra
Vigfúsi Sigurðssyni, að fyrir því landi sem fylgi kirkjujörðunum Brekknakoti og
Hermundarfelli, en úr því síðarnefnda ætti Heiðarmúli að vera byggður, sé enginn
máldagi aðeins nýjar og gamlar lögfestur sem enginn hafi mótmælt. Þar sem lögfestur
jafngildi ekki eignarskjölum og hafi enga réttarþýðingu nema þær hafi verið staðfestar
fyrir dómi telja stiftsyfirvöld að erfitt geti reynst að sýna fram á hversu mikið
heiðarland Svalbarð eigi og hvort Heiðarmúli sé byggður í því landi. Enn fremur telja
stiftsyfirvöld að erfitt reynist að sanna hvað af heiðarlandinu hafi verið í stöðugri
notkun af Svalbarðskirkju því það liggi í svo mikilli fjarlægð frá henni. Ráðleggja
stiftsyfirvöldin því prestinum á Svalbarði að aðhafast ekkert nema full eignarsönnun
Svalbarðskirkju fáist fyrir því landi sem Heiðarmúli er byggður í.
Af gögnum málsins verður ekki ráðið að presturinn á Svalbarði hafi gripið til
annarra aðgerða en að afla tveggja vitnisburða eldri manna úr sveitinni um að
Heiðarmúli væri í landi Svalbarðskirkju.
Landamerkjabréf fyrir Heiðarmúla var ritað 28. júní 1884 og var bréfinu
þinglýst 16. maí 1885. Undir bréfið ritar meðal annars Guttormur Vigfússon, vegna
marka til austurs og norðurs, en hann var þá prestur á Svalbarði. Nokkru síðar, eða um
vorið 1887, var landamerkjabréf vegna Svalbarðs ritað en þar er mörkum ekki lýst
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vestar en í Svalbarðsá. Undir það bréf ritar einnig séra Guttormur Vigfússon vegna
jarðarinnar.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið hefur ekki annað komið fram til að
renna stoðum undir að land sem lagt var til Heiðarmúla hafi verið eignarland
Svalbarðskirkju en vísitasía frá 10. mars 1686. Um þetta land sérstaklega nýtur svo
ekki við heimilda fyrr en löngu síðar, eða um miðbik 19. aldar, þegar heiðarbýli er
reist á landinu. Þótt eignarhald Svalbarðskirkju hafi verið vefengt í kjölfarið bæði af
síðari ábúanda Heiðarmúla og stiftsyfirvöldum gerði kirkjan engan reka að því að fá
skorið úr þessum ágreiningi eða hafði uppi kröfur af nokkru tagi um að eignarhaldið
yrði viðurkennt. Þvert á móti ritar sami prestur sem tekið hafði við jörðinni Svalbarð
bæði á landamerkjabréf Heiðarmúla og undir landamerkjabréf Svalbarðs án þess að
þar sé nokkuð vikið að því að kirkjan kalli til eignarréttar að landi Heiðarmúla. Að
þessu gættu verður ekki talið sannað að land sem lagt var til Heiðarmúla hafi verið úr
landi jarðarinnar Svalbarðs. Verður því ekki talið að landsvæðið sé undirorpið
eignarrétti nema til hans hafi stofnast á grundvelli nýbýlatilskipunarinnar frá 15. apríl
1776 eða í skjóli hefðar síðar.
Í málinu liggur ekki fyrir byggingarbréf, útgefið af amtmanni, fyrir nýbýlinu
Heiðarmúla. Þá verður ekki ráðið af öðrum gögnum málsins að slíkt bréf hafi verið
gefið út. Í þeim efnum er ekki við annað að styðjast en þá fullyrðingu stiftsyfirvalda í
bréfi 19. apríl 1872 að slíkt bréf hafi líklega verið gefið út. Sú fullyrðing sem sett er
fram sextán árum eftir útvísun landsins er hins vegar ekki studd neinum rökum. Er því
vel hugsanlegt að slíkt bréf hafi aldrei verið gefið út en þau tilvik eru þekkt að
útmæling lands undir nýbýli hafi farið fram án þess að byggingarbréf hafi verið gefið
út. Með því að ekki hefur verið leitt í ljós að fyrirmælum nýbýlatilskipunar hafi verið
fullnægt hefur ekki verið sannað að stofnað hafi verið til beins eignarréttar á
grundvelli þeirrar löggjafar. Verður því ekki miðað við að eignarréttarleg staða
landsvæðisins hafi tekið breytingum á þeim grundvelli. Í þessu sambandi ber að vísa
til þeirra krafna sem Hæstiréttur hefur gert til sönnunar eignarlands, sbr. kafla 6.1.1.
Kemur þá til skoðunar hvort stofnast hafi til eignarréttar að landsvæðinu á
grundvelli hefðar. Svo sem áður er rakið var Heiðarmúli í byggð á árunum 1854-1865
og á árunum 1868–1881. Talið er að Stefán Eiríksson hafi átt Heiðarmúla þegar
landamerkjabréfið fyrir landið var ritað 28. júní 1884. Undir það bréf ritar Jón
Sigurðsson en hann mun hafa verið tengdasonur Stefáns. Ekkert liggur fyrir um
eignarhald Heiðarmúla þar til Jón Þ. Jónsson, bóndi á Ásmundarstöðum í NorðurÞingeyjarsýslu, afsalar Heiðarmúla 26. nóvember 1943 til Benjamíns Sigvaldasonar.
Var afsalinu þinglýst 26. ágúst 1963 með þeirri athugasemd að afsalsgjafi hefði ekki
þinglesna eignarheimild fyrir Heiðarmúla. Hinn 31. mars 1967 afsalaði Benjamín
Sigvaldason Heiðarmúla til gagnaðila, Barða Friðrikssonar. Ekkert liggur fyrir um
með hvaða móti gagnaðili eða þeir sem hann leiðir rétt sinn frá hafa hagnýtt
Heiðarmúla frá því að landið fór úr byggð á ofanverðri 19. öld. Möguleg hagnýting
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landsins fyrir setningu laga um hefð nr. 46/1905 gat ekki að þágildandi lögum stofnað
til eignarréttar yfir landinu. Vísast um þetta til almennra niðurstaðna
óbyggðanefndar. 420 Hins vegar þarf að huga nánar að stöðu landsvæðisins eftir
gildistöku þeirra laga. Í ljósi Almennra niðurstaðna óbyggðanefndar 421 og dóma
Hæstaréttar um eignarréttarlega þýðingu landamerkjabréfa liggur fyrir að með gerð
landamerkjabréfs verður ekki einhliða stofnað til eignarréttar á landsvæði sem ekki er
fyrir undirorpið eignarrétti. Þannig háttar óhjákvæmilega til um landamerkjabréf
Heiðarmúla. Að frátöldum þeim tímabundnu nytjum sem áttu sér stað innan marka
landsvæðisins um miðja 19. öld liggur ekkert fyrir um hagnýtingu þess á síðari tímum
og má ætla að hún hafi verið lítil ef nokkur af þeim sem gert hafa tilkall til
eignarréttar. Er þá undanskilin aðild að veiðifélagi Ormarsár en að henni verður nánar
vikið síðar. Stendur þá það eitt eftir hvort ætlað framsal réttinda til landsvæðisins hafi
leitt til breytinga á eignarréttarlegu inntaki yfir landinu. Slíkar ráðstafanir einar og sér
geta ekki falið í sér stofnun beins eignarréttar fyrir hefð á grundvelli laga um hefð nr.
46/1905.
Hefur því hvorki verið stofnað til beins eignarréttar á grundvelli
nýbýlatilskipunarinnar né hefðar en af því leiðir að Heiðarmúli hefur ekki stöðu jarðar
að lögum, sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar.
Samkvæmt öllu því sem hér hefur verið rakið verður fallist á þá kröfu ríkisins að
umrætt landsvæði verði talin þjóðlenda. Að þeirri niðurstöðu fenginni þarf að leysa úr
því hvort stofnast hafi til takmarkaðri réttinda innan marka þessarar þjóðlendu en
gagnaðili hefur uppi kröfu á þeim grundvelli.
Svo sem hér hefur verið rakið var Heiðarmúli tímabundið í byggð á 19. öld en
almennt séð liggur lítið fyrir um afnot landsvæðisins eftir þann tíma. Því má hins
vegar slá föstu að fé bænda í sveitinni hefur að meira eða minna leyti runnið um
svæðið. Á grundvelli þeirrar hagnýtingar getur gagnaðili hins vegar ekki kallað til
réttinda yfir landinu. Þá liggur fyrir í málinu yfirlýsing gagnaðila frá 23. júní 2003 þar
sem hann veitir ábúendum Valþjófsstaða heimild til að nýta Heiðarmúla sem afrétt til
beitar fyrir sauðfé á tímabilinu frá júní til september ár hvert. Var heimild þessi
ótímabundin en uppsegjanleg með árs fyrirvara. Þessi hagnýting gat heldur ekki
skapað rétt fyrir gagnaðila enda er ekki unnt að öðlast eignarrétt innan þjóðlendu fyrir
nám eða hefð eftir gildistöku laga nr. 58/1998. Fyrir liggur að Heiðarmúli hefur verið
í arðskrá Veiðifélags Ormarsár a.m.k. frá árinu 1972. Gagnaðili íslenska ríkisins í
máli þessu, Barði Friðriksson, hefur farið með veiði fyrir landi Heiðarmúla og notið
arðs af henni í hefðartíma fullan, sbr. hefðarlög nr. 46/1905. Samkvæmt þessu verður
ekki fallist á það með gagnaðila að hann hafi öðlast önnur óbein eignarréttindi innan
þjóðlendunnar en veiðirétt í Ormarsá.
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Sjá viðauka.
Sjá viðauka.
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Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að umrætt landsvæði, svo sem það er
afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998:
Að austan ræður gildrag vestanvert við fjallgarðinn framanvert við
Einarsskarð og fylgir landið Einarsskarðskvísl, sem liggur vestan við
fjallgarðinn þar til hún kemur í Ormarsá og ræður þannig umgetin
kvísl merkjum að austan og norðanverðu, en upp frá því Ormarsáin að
vestanverðu fram að Öxarfjarðarheiðar þjóðvegi. Þar eftir er fylgt
farvegi þeim, er liggur úr gili á milli Mýrarsels og Djúpárbotna, og
ræður þá bein stefna frá gilinu að sunnan þvert yfir hæðir og urðir,
austur að fyrrnefndu Einarsskarðsgili.
Barði Friðriksson er eigandi veiðiréttar fyrir landi Heiðarmúla í Ormarsá
samkvæmt II. kafla laga um lax- og silungsveiði, nr. 61/2006.
6.4. Þverfellsland (Garður)
6.4.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Garðs. Nánar tiltekið er um að ræða svokallað
Þverfellsland, svo sem því er lýst í landamerkjabréfi Garðs, dags. 25. nóvember 1887
og þingl. 26. júní 1890. Einungis Þverfellsland er á þjóðlendukröfusvæði íslenska
ríkisins og tekur umfjöllunin því eingöngu til þess.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá Lambafjallagróf þar sem hún
fellur í Kúðá (punktur 10) og síðan með innri mörkum jarðarinnar Kúðár upp með
Lambafjallagróf að upptökum hennar (punktur 11) en þaðan er fylgt innri
landamörkum Flautafells þar til þau eiga hornmark við Heiðarmúla (punktur 12) og
þaðan í hornmark við merki Heiðarmúla, Garðs og Flautafells (punktur 13). Er landið
því allt í þjóðlendu miðað við þessa kröfugerð. Á móti hafa gagnaðilar, þinglýstir
eigendur Garðs, lýst kröfu um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa landsvæðis sem
þeir telja að liggi innan merkja jarðarinnar samkvæmt landamerkjabréfi hennar.
Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1 og kröfum gagnaðila í kafla 3.3.
Að Þverfellslandi liggja til vesturs Sandfellshagi og Heiðarmúli. Til austurs er
Kúðá og til suðurs er Hafrafellstunga og Svalbarðskirkjuland. Til norðurs er
Flautafell. Landsvæðið sem um ræðir liggur að jafnaði í 300–500 m hæð og er að
stórum hluta lítt gróið. Súlnafjallgarður nær yfir mikinn hluta landsins og hefur hann
leguna norður-suður. Að vestanverðunni liggja Djúpárbotnar í um 200 m hæð yfir
sjávarmáli og er þar votlent og grösugt. Upp af Djúpárbotnum til norðurs og austurs
hækkar land. Syðst á svæðinu liggur Súlnafell sem hefur þrjá háa hnjúka í u.þ.b. 500
m hæð. Súlnafell er allbratt að austanverðu. Austan undir austasta hnjúk fjallsins er
Súlnatjörn/Súlnafellstjörn í Súlnaflóa. Þar til norðausturs rís Þverfell (u.þ.b. 300 m).
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Vestan Þverfells og fyrir miðju landsvæðisins liggur Súlnafjallgarður með leguna
norður-suður og er hann allbrattur að austanverðu en hallar minna að vestanverðu.
Þess skal getið að talið er að við landnám hafi land verið betur gróið og gróður náð
lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð náttúrufræðings í máli þessu.
6.4.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 2 og 1(7), er á því byggt að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði orðið fleiri með tímanum. Samkvæmt lýsingum landnámsheimilda verði ekki
ráðið að Þistilfjarðarheiðarnar hafi verið numdar. Afréttarlönd kröfusvæðisins séu átta
talsins og Garðsheiðin eitt þeirra. Heimildir um fjallskil bendi til að hér sé um afrétt
að ræða og sé allt Þverfellslandið innan þjóðlendukröfulínu ríkisins.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 16 og 13(1), er byggt á þinglýstu
landamerkjabréfi jarðarinnar, dags. 25. nóvember 1887, og öðrum skráðum
eignarheimildum, sem þeir hafi fyrir þessari eign sinni, og einnig þinglýstum
landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Þá sé einnig fullur hefðartími liðinn frá því að
ofangreindu landamerkjabréfi var þinglýst. Öll afnot og nytjar landsins hafi verið
háðar leyfi jarðeigenda enda enginn notað landið með nokkrum hætti nema eigendur
þess. Ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land, innan
landamerkja, hafi verið undirorpið fullkomnum eignarrétti. Jarðeigendur telja að taka
verði Landnámu með fyrirvara sem heimild og að röksemdir þess efnis að landnám
hafi ekki náð til heiða á Þistilfjarðarsvæðinu séu ekki reistar á neinum hlutlægum
sönnunargögnum. Lögð er áhersla á að landamerki Garðs séu gömul og bendi til þess
að fullkominn eignarréttur eigendanna hafi verið virtur á þessu landi frá ómunatíð.
6.4.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar jarðarinnar Garðs er rakin í
kafla 5.5. Þar kemur fram að Garðs er getið fyrst í heimildum frá 13. öld. Af
heimildum verður ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 422 Í
landamerkjabréfi Garðs frá 25. nóvember 1887 er annars vegar lýst merkjum
heimalandsins og hins vegar merkjum svokallaðs Þverfellslands, „liggjandi í
afréttarlöndum inn til heiða,“ eins og segir í bréfinu. Milli Þverfellslands og Garðs er
jörðin Flautafell. Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu
langt inn til fjalla landnám á þessu svæði náði. Af því verða engar afdráttarlausar
ályktanir dregnar um hvort í öndverðu hafi verið stofnað til beins eignarréttar á þessu
svæði með námi.
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Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Þverfellslands er lýst í framangreindu
landamerkjabréfi en engar eldri merkjalýsingar hafa komið fram. Jafnframt verður
litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að Þverfellslandi. Að fenginni
niðurstöðu um landamerkin verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Samkvæmt landamerkjabréfi Garðs eru merki Þverfellslands til austurs,
gagnvart Kúðá og til suðausturs gagnvart Svalbarðskirkjulandi, miðuð við Svalbarðsá
frá Þverfellsárósi að Djúpárósi. Sunnanverðum vesturmerkjum Kúðár er eins lýst í
landamerkjabréfi þeirrar jarðar, dags. 12. desember 1922. Bréf Garðs er ekki áritað
vegna Kúðá en bréf Kúðár er áritað vegna Garðs. Norðanverðum vesturmerkjum
Svalbarðskirkjulands er eins lýst í landamerkjabréfum þess lands, því fyrra frá árinu
1887 og því síðara frá 9. desember 1922. Þessi bréf eru ekki árituð vegna Garðs en
bréf Garðs er áritað vegna Svalbarðs.
Samkvæmt landamerkjabréfi Garðs eru merki Þverfellslands til suðurs og
suðvesturs, gagnvart Sandfellshaga, miðuð við Djúpá frá ósi til upptaka sinna í
Djúpárbotnum. Bréfið er ekki áritað vegna Sandfellshaga. Sunnanverðum
austurmerkjum Sandfellshaga er eins lýst í landamerkjabréfi þeirrar jarðar, dags. 16.
janúar 1883 og þingl. 25. júní 1884. Landamerkjabréf Sandfellshaga er einnig ekki
áritað vegna Garðs. Vegna álitaefnis um merki aðliggjandi jarða, Hafrafellstungu og
Sandfellshaga, er vísað til umfjöllunar í kafla 6.5. og 6.6. í máli nr. 5/2005 hjá
óbyggðanefnd en þar er lagt til grundvallar, eins og í þessu máli, að Djúpá ráði
merkjum gagnvart Þverfellslandi.
Norðanverðum vesturmerkjum Þverfellslands, gagnvart Heiðarmúla, er lýst
þannig að bein stefna ráði frá upptökum Djúpár yfir Súlnafjallgarð að upptökum
Arndísarlæks. Þessi merki eru samhljóða merkjum Heiðarmúla sem lýst er í
landamerkjabréfi fyrir Heiðarmúla, dags. 28. júní 1884 og þingl. 16. maí 1885.
Landamerkjabréf Garðs er áritað vegna Heiðarmúla en ekki landamerkjabréf
Heiðarmúla vegna Garðs.
Samkvæmt landamerkjabréfi Garðs eru merki Þverfellslands til norðurs og
norðausturs gagnvart Flautafelli miðuð við upptök Arndísarlækjar þar sem hann fellur
í Þverfellsá en eftir það ræður Þverfellsá frá nefndum lækjarósi að ósi sínum þar sem
hún fellur í Svalbarðsá. Merkin eru samhljóða merkjum Flautafells sem lýst er í
landamerkjabréfi fyrir þá jörð og dagsett er hinn 16. janúar 1885 og þinglýst 16. maí
sama ár. Landamerkjabréf Garðs er samþykkt vegna Flautafells og gagnkvæmt.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
Garð og þar lýst sérstaklega aðskildu heiðarlandi jarðarinnar, svokölluðu
Þverfellslandi, sem hér er til umfjöllunar. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum sé þar rétt lýst. Skjal þetta var þinglesið og innfært í landamerkjabók
sýslumanns. Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir þeirri niðurstöðu Hæstaréttar
að landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að
ræða en hins vegar verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega, sjá nánar í kafla 6.1.1.
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Með því að gera landamerkjabréf hafa menn ekki getað einhliða aukið við land sitt
eða annan rétt. Frá upphafi Íslandsbyggðar helguðu menn sér ekki eingöngu ákveðin
landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig ítök, afrétti og öll önnur
réttindi sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra. Meðan landsvæði gaf
eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda við merkjum réttindanna, hvers eðlis
sem þau voru. Ber um þetta efni sérstaklega að vísa til dóms Hæstaréttar 28.
september 2006 í máli nr. 497/2006 (Hoffellslambatungur).
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja.
Hvergi kemur fram í heimildum að á Þverfellslandi hafi verið búseta af nokkru
tagi, sjálfstæð jörð eða hjáleiga. Þess er fyrst getið í landamerkjabréfi Garðs frá árinu
1887. Sú aðgreining Þverfellslands frá Garði sem þar kemur fram bendir til þess að
svæðið hafi verið afréttur og aðskilið frá öðru landi jarðarinnar. Engin gögn liggja
fyrir um að Þverfellsland hafi nokkurn tíma verið nýtt til annars en sumarbeitar fyrir
búfé og annarra takmarkaðra nota. Sama verður einnig ráðið af staðháttum og
gróðurfari en um er að ræða fjallaland fjarri byggð. Ábúendur í Garði reka fé á landið
en einnig mun fé ganga á landið frá fleiri jörðum. Landið er smalað af jörðum í
sveitinni en einnig frá Öxarfirði þaðan sem fé rennur inn á heiðina. Eldri heimildir
benda til þess að Garður hafi átt afrétt enda þótt hann sé ekki tilgreindur nánar. Fyrir
manntalsþingsrétti að Svalbarði 2. júní 1847 er þannig lesið forboðsskjal þar sem
Garðs- og Flautafellsbændur banna rekstur geldfénaðar í afrétt þeirra án leyfis og
afborgunar fyrir hverja kind. Jafnframt segir í sóknalýsingu um Garð, frá því um
1875, að þar sé landrými mikið til heiðar en lítið heimaland og létt sauðland heima.
Að endingu kemur fram í fasteignamati N-Þingeyjarsýslu 1916–1918 að hluti landsins
sé fjallaland.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki, af hálfu eigenda Garðs, verið sýnt
fram á að Þverfellsland sé eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum
hætti. Eins og notkun landsins hefur verið háttað hefur heldur ekki verið sýnt fram á
að eignarhefð hafi verið unnin á því. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til
þeirrar niðurstöðu að þar sé þjóðlenda. 423 Af fyrirliggjandi gögnum verður hins vegar
ráðið að Þverfellsland sé í afréttareign Garðs.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að landsvæði það sem kallað hefur verið
Þverfellsland, svo sem það er afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1.
gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Austurmörk eru um Svalbarðsá frá Þverfellsárósi að Djúpárósi, að
sunnan og vestan ræður Djúpá frá ósi til upptaka sinna í
Djúpárbotnum. Að norðan ræður bein stefna frá upptökum Djúpár yfir
Súlnafellsfjallgarð að upptökum Arndísarlæks, þá ræður lækurinn frá
423
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upptökum til óss síns þar sem hann fellur í Þverfellsá, eftir það ræður
Þverfellsá frá nefndum lækjarósi, að ósi sínum, þar sem hún fellur í
Svalbarðsá, sem áður er nefndur.
Sama landsvæði telst til afréttareignar jarðarinnar Garðs, sbr. 2. mgr. 5. gr. og
c-lið 7. gr. sömu laga.
6.5. Svalbarðskirkjuland
6.5.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Svalbarðs, sbr. landamerkjabréf Svalbarðskirkjulands
frá vori 1887, þingl. 26. júní 1890. Um er að ræða syðri hluta þess landsvæðis sem þar
er afmarkað en þess er að gæta að á 19. öld var hjáleigunum Kúðá, Fjallalækjarseli og
Bægisstöðum skipt út úr heildarsvæðinu. Nýtt landamerkjabréf var síðan gert fyrir
jörðina Svalbarð 9. desember 1922 og þingl. árið 1923 en þar er merkjum lýst að
norðurmörkum útskipts lands Kúðár og Fjallalækjarsels. Í því bréfi er hins vegar
ekkert vikið að landsvæðinu suður af Kúðá, sem hér er til umfjöllunar. Í kafla 6.6
verður fjallað um Bægisstaði. Af hálfu íslenska ríkisins er miðað við að kröfugerð
þess nái ekki norður fyrir merki Kúðár og Fjallarlækjarsels. Eigandi Svalbarðs telur
að kröfugerðin taki til lands sem tilheyri Svalbarði.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína með Skjónulæk að þúfu á móts við
Tvísteina og í þá (punktur 9). Þaðan liggur línan að landamörkum Kúðár og með fram
þeim í suðurátt í punkt 9A. Þaðan liggur línan með fram landamörkum
Svalbarðskirkjulands og Kúðár í punkt 10 sem er hornpunktur milli
Svalbarðskirkjulands, Garðsheiðar og Kúðár. Síðan er fylgt innri mörkum jarðarinnar
Kúðár í norður þar til línan sker Flautafellsmerkin (punktur 11). Á móti hefur
gagnaðili, þinglýstur eigandi Svalbarðs, lýst kröfu um beinan eignarrétt að umræddu
landsvæði sunnan kröfulínu ríkisins sem hann telur liggja innan merkja jarðarinnar
samkvæmt eldra landamerkjabréfi frá árinu 1887. Kröfum íslenska ríkisins er nánar
lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.4.
Að því landsvæði sem hér er til úrlausnar liggur Kúðá til norðurs en til vesturs
eru Hafrafellstunga og Þverfellsland til norðvesturs. Til austurs eru Bægisstaðir og
Vatnsendi til suðausturs. Landsvæðið sem um ræðir er hluti af Búrfellsheiði. Svæðið
er að mestu gróin háslétta í um 300 m hæð yfir sjávarmáli. Á svæðinu er nokkuð af
vötnum og er það að miklum hluta votlendi. Austasti hlutinn afmarkast af Sandá að
austan og Mosfellskvísl að vestan en svæðið á milli ánna myndar tungu og kallast
nyrsti hluti hennar Mosfellstunga. Syðri hluti tungunnar kallast Stóranes. Um miðja
tunguna rís Stóra-Mosfell (385 m) en sunnan þess eru mýraflákar. Norðvestan StóraMosfells liggur Litla-Mosfell (397 m). Vestan Litla-Mosfells er nokkuð um vötn og
kallast þau saman Búrfellsvötn. Norðan Stóra-Mosfells liggja Svalbarðsnúpar (703 m)
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og er fjallið mikið um sig. Sunnan í því er brattur hnjúkur er kallast Hlíðarhorn (550
m). Vestan undir Svalbarðsnúpum lækkar land til vesturs og er þar hallalítið, gróið og
votlent svæði. Nokkrar kvíslar renna um svæðið norður í Svalbarðsá sem rennur
norðvestan svæðisins. Ber þar að nefna Langáskvísl og Vatnakvísl. Frá bæjarstæði
Svalbarðs í 385 m hæðarpunkt í Stóra-Mosfelli eru um 25 km í beinni loftlínu.
Þess skal getið að talið er að við landnám hafi land verið betur gróið og gróður
náð lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð náttúrufræðings í máli þessu.
6.5.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 2 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið fleiri með tímanum. Samkvæmt lýsingum landnámsheimilda
verði ekki ráðið að Þistilfjarðarheiðarnar hafi verið numdar. Búrfellsheiðin sé staðsett
á Svalbarðskirkjulandinu og eitt af átta afréttarlöndum kröfusvæðisins. Sóknarlýsingar
Svalbarðskirkju segi að ytri hluti Búrfellsheiðar sé kirkjuland og liggi undir Svalbarð.
Ekki sé svo að skilja að almenningar Þistilfjarðar endi þarna og eignarlönd taki við.
Við skoðun á því verði að hafa í huga að sóknarlýsingin sé rituð af hálfu kirkjunnar og
því ekki litið hlutlaust á málin. Endi almenningurinn hér væri ekki almenningur
norðar og sú ályktun verði ekki dregin af áframhaldi lýsingarinnar. Þykir því eðlilegra
að líta á þetta kirkjuland eins og Hrunaheiðar, sem úrskurðað var þjóðlenda, eða
Skjaldbreið sem einnig var úrskurðað þjóðlenda. Allt Svalbarðskirkjulandið sé innan
þjóðlendu eins og það afmarkast af aðliggjandi jörðum og byggist sú afmörkun á því
sem að ofan er rakið sem og öðrum heimildum um mörk almenninga á þessum
slóðum.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 26 og 13(1), er byggt á þinglýstu
landamerkjabréfi Svalbarðskirkjulands frá vori 1887 ásamt þinglýstum afsölum og
öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari eign sinni og einnig
þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Þá er því einnig haldið fram að
fullur hefðartími sé liðinn frá því að flestum landamerkjagjörðum var þinglýst. Öll
afnot og nytjar landsins séu háðar leyfi jarðeigenda enda enginn notað landið með
nokkrum hætti nema eigendur Svalbarðs og hjáleigur þess. Landsvæði þetta sé um
margt líkt svokallaðri Tunguheiði er fylgir Bræðratungukirkju í Biskupstungum og
viðurkennt hafi verið sem eignarland. Að virtum staðháttum og gróðurfari á þessum
slóðum sé ljóst að Svalbarðskirkjuland teljist frekar til jarða í Svalbarðshreppi heldur
en til afréttaralmennings sem teldist nú þjóðlenda. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í
aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið fullkomnum
eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Í ljósi þeirra gjörninga sem liggja fyrir um
ráðstöfun landsins er því haldið fram að jarðeigendur hafi fært fram nægar heimildir
fyrir eignartilkalli sínu. Það sé því ríkisins að hrekja staðhæfingu jarðeigenda að
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þrætulandið sé ekki fullkomin eign þeirra. Ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis
viðurkennt að umrætt land, innan landamerkja, sé undirorpið fullkomnum eignarrétti.
Taka verði heimildargildi Landnámu með fyrirvara og fullyrðing þess efnis að
landnám hafi ekki náð til heiða á Þistilfjarðarsvæðinu sé ekki reist á neinum
hlutlægum sönnunargögnum. Lögð er áhersla á að landamerki Svalbarðs séu gömul en
það bendi til að fullkominn eignarréttur eigendanna hafi verið virtur á þessu landi frá
ómunatíð.
6.5.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Svalbarðskirkjulands er rakin í
kafla 5.6. Þar kemur fram að Svalbarðs er fyrst getið í máldagasafni Auðunar rauða
Þorbergssonar Hólabiskups frá árinu 1318. Af heimildum verður ráðið að Svalbarð er
sjálfstæð jörð en um er að ræða forna kirkjujörð hreppsins sem sveitarfélagið er kennt
við. 424 Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn
til fjalla landnám á þessu svæði náði. Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir
dregnar um hvort í öndverðu hafi verið stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði
með námi.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Svalbarðskirkjulands er lýst í
landamerkjabréfi jarðarinnar frá árinu 1887 og hvað ráðið verður af eldri heimildum
um sama efni en þær eru helstar vísitasíu- og máldagabók Jóns biskups Vigfússonar
frá árunum 1685–1687, vitnisburður Jóns Benediktssonar, prests í Svalbarði, frá árinu
1861, kirkjustólsbók frá árinu 1871 og skráning Guttorms Vigfússonar, prests á
Svalbarði, frá árinu 1885. Jafnframt verður litið til gagna um merki aðliggjandi
landsvæða. Eins og áður er vikið að er eingöngu til úrlausnar það landsvæði sem
liggur suður af Kúðá og er innan kröfusvæðis ríkisins. Athugun þessi tekur því
eingöngu til merkja á því svæði. Að fenginni niðurstöðu um landamerki verður fjallað
um eignarréttarlega stöðu þess landsvæðis sem er til umfjöllunar.
Samkvæmt landamerkjabréfi Svalbarðskirkjulands eru merki jarðarinnar til
vesturs, gagnvart Hafrafellstungu og til norðvesturs gagnvart Garði (Þverfellsland),
miðuð við Svalbarðsá frá ósi upp þangað sem Djúpá fellur í hana, síðan Djúpá að ytri
Langássenda og svo Langás en síðan skilur heiðarlönd Svalbarðskirkju og
Hafrafellstungu bein lína úr fremri Langássenda suður í upptök kvíslar þeirrar er fellur
austur úr stóra Búrfellsvatni (Hólmavatn), þaðan réttsýnis yfir vatnið austan við hólma
í melhól þann sem er norðaustan við Búrfell. Þaðan réttsýnis í Dettifossá og ræður sú
á síðan landamerkjum austur til Sandár. Austurmerkjum Hafrafellstungu er eins lýst í
landamerkjabréfi þeirrar jarðar, dags. 20. júní 1888 og þingl. 29. júní sama ár. Bréf
Svalbarðskirkjulands er áritað af hálfu Hafrafellstungu og bréf Hafrafellstungu vegna
Svalbarðs. Suðausturmerkjum Garðs (Þverfellsland) er eins lýst í landamerkjabréfi
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þeirrar jarðar, dags. 25. nóvember 1887 og þingl. 26. júní 1890. Bréf
Svalbarðskirkjulands er ekki áritað af hálfu eigenda Garðs en bréf Garðs er áritað
vegna Svalbarðskirkjulands.
Samkvæmt vísitasíu- og máldagabók Jóns biskups Vigfússonar frá árunum
1685–1687 virðast merkin hafa náð mun lengra til vesturs en þar segir að
Svalbarðskirkja eigi land allt milli Sandár að austan og Ormarsár að vestan auk þess
sem tekið er fram að kirkjan eigi þar að auki Þrætutungur. Varðveittur er vitnisburður
Jóns Benediktssonar, sem var prestur á Svalbarði á árunum 1817–1838, um landeign
Svalbarðskirkju í Þistilfirði, frá árinu 1861, en mörk Svalbarðs til vesturs og
norðvesturs samkvæmt þeim vitnisburði virðast í megindráttum þau sömu og koma
fram í landamerkjabréfi fyrir jörðina. Þá eru merkin jafnframt í samræmi við
upplýsingar sem færðar voru í kirkjustólsbók árið 1871 eftir annarri kirkjustólsbók frá
árinu 1818.
Samkvæmt landamerkjabréfi eru merki Svalbarðskirkjulands til austurs,
gagnvart Vatnsenda eða Álandstungu, miðuð við Sandá sem allt til sjávar myndar
austurmörk jarðarinnar. Vesturmerkjum Vatnsenda er eins lýst í landamerkjabréfi
fyrir Vatnsenda, dags. 4. júní 1889 og þingl. 26. júní 1890. Bréf Vatnsenda er ekki
áritað af hálfu Svalbarðs og sama á við um bréf Svalbarðskirkjulands. Úr
Svalbarðskirkjulandi var skipt hjáleigunni Bægisstöðum á síðari hluta 19. aldar og
miðast norðausturhluti landsins við vestur- og suðurmörk Bægisstaða eins og þau eru
afmörkuð í landamerkjabréfi fyrir Bægisstaði, dags. 12. desember 1922, þingl. 1923,
sem hljóðar svo: „Frá fremra Hlíðarhorni þvert í Sandá; með henni að Skjónulæk,
ræður svo lækurinn að torfvörðu móts við Tvísteina, frá vörðunni í Tvísteina. Frá
Tvísteinum ræður bein lína að neðanverðri Lambafjallsgróf þar sem hún fellur í Kúðá.
Þaðan ræður nefnd gróf að upptökum hennar; síðan þvert yfir Núpa í Hlíðarhorn.“
Landamerkjabréf Bægisstaða er ekki áritað vegna Svalbarðskirkjulands.
Austurmerki Svalbarðskirkjulands virðast lengi hafa verið miðuð við Sandá,
frá upptökum og til sjávar. Sú lýsing kemur fyrst fram í vísitasíu og máldagabók Jóns
biskups Vigfússonar frá árunum 1685–1687 og síðar einnig í vitnisburði séra Jóns
Benediktssonar um landeign Svalbarðskirkju í Þistilfirði, frá árinu 1861. Jafnframt er
austurmerkjum Svalbarðskirkjulandsins lýst á sama hátt í kirkjustólsbók árið 1871,
sem er rituð upp eftir annarri kirkjustólsbók frá árinu 1818, og sömu lýsingu má
einnig finna í skráningu Guttorms Vigfússonar, prests á Svalbarði, á merkjum
jarðarinnar frá árinu 1885.
Merki Svalbarðskirkjulands til norðurs eru miðuð við sjó samkvæmt umræddu
landamerkjabréfi jarðarinnar frá árinu 1887. Eins og áður er rakið var Kúðá skipt úr
jörðinni á 19. öld og liggur landsvæðið, sem hér er til umfjöllunar, sunnan við Kúðá. Í
landamerkjabréfi fyrir þá jörð frá árinu 1922 eru suðurmörk jarðarinnar miðuð við
Tvísteina, frá þeim beint í Lambafjallagróf þar sem hún fellur í Kúðá. Ræður svo
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grófin að upptökum. Þaðan beint í Jarpkolluhól norðan undir Svalbarðsnúpum og
þaðan beint í Svalbarðsá.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
Svalbarðskirkjuland vorið 1887. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum
jarðarinnar sé þar rétt lýst. Landamerkjabréf Svalbarðskirkjulands var undirritað af
eiganda jarðarinnar þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt síðan um merki
jarðarinnar, án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða
ágreiningur við nágranna sem þýðingu hafi hér. Þetta bendir allt til þess að lýsing
merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Jafnframt er ljóst að
eigendur Svalbarðskirkjulands hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta
þess að merkjum sé þar rétt lýst. Sá formgalli, sem á landamerkjabréfi
Svalbarðskirkjulands er að því leyti að áritun vantar vegna Kúðár, Garðs, Vatnsenda
og Bægisstaða, verður ekki talinn hafa efnislega þýðingu hér.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Elstu heimildir um eignarhald á þessu svæði er vísitasía fyrir
kirkjuna á Svalbarði frá 10. mars 1686 en þar kemur fram að kirkjan eigi land allt
austur í Sandá og vestur í Ormarsá og þar að auki Þrætutungur. Af þessari lýsingu að
dæma liggur það landsvæði sem hér er til umfjöllunar innan þessara marka en mörk
svæðisins eru dregin um Sandá, svo sem áður var rakið. Þá liggja Þrætutungur á
mörkum svæðisins til norðvesturs. Einnig hnígur í sömu átt vitnisburður Jóns
Benediktssonar, sem var prestur á Svalbarði á árunum 1817–1838, um landeign
Svalbarðskirkju í Þistilfirði, frá árinu 1861, en þar er landareign kirkjunnar lýst milli
Sandár og Svalbarðsár allt inn að Dettifossá, hæsta hrygg Búrfells og Búrfellsvötnum.
Það sama verður einnig ráðið af kirkjustólsbók frá árinu 1871 sem skrifuð var upp
eftir kirkjustólsbók frá árinu 1818 en sú bók var einnig skrifuð eftir enn eldri
kirkjustólsbók. Í þessari heimild segir að landareign kirkjunnar frá öndverðu sé tungan
á milli Svalbarðsár og Sandár. Einnig kemur fram að frá upptökum Dettifossár liggi
eitt lítið mýrarsund vestur til Svalbarðsár upptaka en síðan segir: „og eru það sögð
landamerki að landeign kyrkjunnar á þá síðu sem til heiðar veit, hver landaeign eg
ekki veit til að sje með lögum kyrkjunni frákomið“.
Þær eldri heimildir sem hér hafa verið raktar verða taldar samræmast
landamerkjabréfi fyrir Svalbarðskirkjuland sem ritað var vorið 1887. Jafnframt verða
þessar heimildir taldar styrkja sönnunargildi bréfsins um að landið sem þar er lýst hafi
verið undirorpið beinum eignarrétti. Þá hafa engar heimildir komið fram sem fara í
bága við bréfið eða veikja það sem sönnunargagn um eignarhaldið. Í því sambandi
breytir engu þótt síðar hafi verið gert nýtt landamerkjabréf 9. desember 1922 sem
aðeins lýsir mörkum landsins til suðurs að Kúðá og Fjallalækjarseli. Er þá til þess að
líta að beint tilefni var til að gera nýtt bréf sem lýsti þeim mörkum með hliðsjón af því
að landi hafði verið skipt úr jörðinni en minna máli hefur skipt að lýsa landinu suður
til heiða. Verður því eingöngu talið að yngra bréfið feli í sér lýsingu á mörkum
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jarðarinnar að því leyti og hafi ekki komið í stað eldra bréfs jarðarinnar sem lýsir
mörkunum á öllu landi jarðarinnar eins og það var áður en jörðinni var skipt upp.
Með afsali 13. apríl 1956 á grundvelli laga nr. 4/1946 um sölu þjóðjarða og
kirkjujarða var jörðin seld til Þorláks Stefánssonar. Samkvæmt afsalinu var jörðin seld
með öllum gögnum og gæðum án þess að nokkur hluti af landi hennar væri
undanskilinn. Núverandi eigandi jarðarinnar er sonur Þorláks og leiðir rétt sinn frá
honum.
Ekki eru heimildir um annað en jörðin Svalbarð hafi verið byggð og nýtt eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan tilgreindra marka í
landamerkjabréfum hafa eigendur jarðanna farið með umráð og hagnýtingu og gert
ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt. Land
jarðanna til suðurs inn til heiða hefur þar ekki verið undanskilið enda þótt nýting þar
hafi verið takmörkuð.
Ekki verður annað séð en þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða
athugasemda. Engar heimildir eru um að land jarðarinnar Svalbarðs innan kröfulínu
ríkisins hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða
nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þá verður
fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Svalbarðs sunnan við kröfulínu ríkisins
sé þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé
eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða
hver séu mörk milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 425
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að Svalbarðskirkjuland, svo sem því er
að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga
nr. 58/1998.
6.6. Bægisstaðir
6.6.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Bægisstaða, sbr. landamerkjabréfi, dags. 12. desember
árið 1922 og þingl. árið 1923. Landið er hluti af og liggur allt innan þess landsvæðis
sem afmarkað er í fyrra landamerkjabréfi Svalbarðskirkju frá árinu 1887 og þingl. 26.
júní 1890.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína í Balafellsbrún (punktur 6) og þaðan
í Tröllkonuhlaup í Sandá (punktur 7). Þaðan er Sandá fylgt í norðurátt þar til kemur að
innri landamörkum Fjallalækjarsels við Skjónulæk (punktur 8), síðan upp lækinn að
þúfu á móts við Tvísteina og í þá (punktur 9). Þaðan liggur línan að landmörkum
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Kúðár og með fram þeim í suðurátt í punkt 9A. Á móti hafa gagnaðilar, þinglýstir
eigendur Fjallalækjarsels, lýst kröfu um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa
landsvæðis sem þeir telja að liggi innan þeirra merkja sem lýst er í landamerkjabréfi
fyrir Bægisstaði. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum
gagnaðila í kafla 3.5.
Að Bægisstöðum liggur Svalbarðskirkjuland til vesturs og suðurs og Kúðá til
norðvesturs. Til austurs eru Hafursstaðir og Vatnsendi. Til norðurs er Fjallalækjarsel.
Landsvæðið sem um ræðir er aflangt og hefur leguna norður-suður. Svæðið liggur
norðaustan og austan Svalbarðsnúpa og er gróið. Suðvestan til liggur Bægisstaðahlíð
sem er löng og brött hlíð mót austri, vestan Mosfellskvíslar. Bröttust er hún syðst.
Norðan og austan Bægisstaðahlíðarinnar er land hallalítið og gróið. Frá bæjarstæði
Bægisstaða að Fremra-Hlíðarhorni á Svalbarðsnúpum eru um 5,5 km í beinni loftlínu.
Þess skal getið að talið er að við landnám hafi land verið betur gróið og gróður
náð lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð náttúrufræðings í máli þessu.
6.6.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 2 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið fleiri með tímanum. Samkvæmt lýsingum landnámsheimilda
verði ekki ráðið að Þistilfjarðarheiðarnar hafi verið numdar. Afréttarlönd
kröfusvæðisins séu átta talsins og Búrfellsheiðin eitt þeirra en eftir að Kúðá,
Bægisstaðir og Grímsstaðir fóru í eyði megi segja að heiðin nái alveg að
landamerkjum Svalbarðssels og Fjallalækjarsels. Bægisstaðir séu fyrst byggðir 1832,
á þeim tíma sem heiðarbýlaþróunin var að hefjast í landinu. Miklar efasemdir séu um
að býlið hafi verið reist í eignarlandi þrátt fyrir skráningu sem hjáleiga og líklegra sé
að það hafi verið reist í afréttarlandi Svalbarðskirkju. Allt land Bægisstaða, eins og
því er lýst í landamerkjabréfi, er innan þjóðlendukröfulínu ríkisins.
Af hálfu gagnaðila er byggt á þinglýstum landamerkjabréfum og öðrum
eignarheimildum, fornum og nýjum, sem hann hafi fyrir þessari eign sinni, og einnig
þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Þá sé fullur hefðartími liðinn frá því
að ofangreint landamerkjabréf var gert. Gagnaðili telur að taka verði heimildargildi
Landnámu með fyrirvara auk þess sem hann heldur því fram að fullyrðing þess efnis
að landnám hafi ekki náð til heiða á Þistilfjarðarsvæðinu sé ekki reist á neinum
hlutlægum sönnunargögnum. Heimildir um jörðina ná allt til ársins 1402 og bendi til
þess að búseta hafi verið á þessu svæði frá ómunatíð.
6.6.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Bægisstaða er rakin í kafla 5.7.
Þar kemur fram að Bægisstaða er getið fyrst í eyðibýlaskrá í Ferðabók Ólafs
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Ólavíusar en þar er nefndur Bæjarstaður uppi í heiði sem farið hafi í eyði árið 1402.
Byggð hófst að nýju árið 1830 og stóð samfellt til ársins 1887 en frá þeim tíma og til
ársins 1913 var býlið í eyði. Síðar var búið á Bægisstöðum frá 1913–1926. Svo sem
rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til fjalla landnám
á þessu svæði náði. Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í
öndverðu hafi verið stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði með námi.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Bægisstaða er lýst í landamerkjabréfi
þeirra frá 12. desember 1922. Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra
landsvæða sem liggja að Bægisstöðum og hvað ráðið verður af öðrum heimildum um
sama efni. Athugun þessi tekur til alls lands Bægisstaða eins og það er afmarkað í
landamerkjabréfi en umrætt svæði er allt innan kröfulínu íslenska ríkisins. Að
fenginni niðurstöðu um landamerki Bægisstaða verður fjallað um eignarréttarlega
stöðu landsvæðisins.
Samkvæmt landamerkjabréfi Bægisstaða eru merki þeirra til austurs gagnvart
Vatnsenda og Hafursstöðum miðuð við Sandá og með henni að Skjónulæk en
lækurinn ræður að torfvörðu móts við Tvísteina. Norðanverðum vesturmerkjum
Vatnsenda er eins lýst í landamerkjabréfi fyrir það landsvæði frá 4. júní 1889 sem
þinglýst var 26. júní 1890. Bréf Vatnsenda er ekki áritað vegna Bægisstaða en bréf
Bægisstaða er áritað vegna Vatnsenda. Vesturmerkjum Hafursstaða er jafnframt lýst
eins í landamerkjabréfi þeirrar jarðar sem útbúið var 29. janúar 1883 og þinglýst 5.
júní 1889. Þetta bréf er ekki áritað vegna Bægisstaða en bréf Bægisstaða er áritað
vegna Hafursstaða. Í fyrra landamerkjabréfi Svalbarðskirkju frá árinu 1887, þar sem
lýst er í heild merkjum þess lands sem talið var eign kirkjunnar, eru merki til austurs
einnig miðuð við Sandá.
Sömu merkjalýsingu er að finna í byggingarbréfi frá 20. nóvember 1867 en þá
byggði séra Vigfús Sigurðsson á Svalbarði Jóni Jónssyni kirkjuhjáleiguna Bægisstaði.
Einnig er merkjum eins lýst í úttekt sem gerð var á Bægisstöðum hinn 9. september
1913.
Samkvæmt landamerkjabréfi eru merki Bægisstaða til norðurs, gagnvart
Fjallalækjarseli, og til vesturs og suðurs, gagnvart landi Svalbarðskirkju og Kúðá,
miðuð við torfvörðu sem er við Skjónulæk til móts við Tvísteina, frá vörðunni í
Tvísteina en þaðan ræður bein lína að neðanverðri Lambafjallsgróf þar sem hún fellur
í Kúðá. Þaðan ræður nefnd gróf að upptökum hennar en síðan þvert yfir Núpa í
Hlíðarhorn. Bréfið er áritað vegna Kúðár en ekki vegna Fjallalækjarsels og Svalbarðs.
Merkjum Fjallalækjarsels er eins lýst í fasteignamati N.-Þingeyjarsýslu frá 1916–
1918. Í áðurgreindu landamerkjabréfi Svalbarðskirkju er ekki að finna neina lýsingu á
þessum merkjum enda ekki um að ræða línu sem liggur á mörkum þess lands sem lýst
er í því landamerkjabréfi. Samkvæmt landamerkjabréfi Kúðár frá 12. desember 1922
og þingl. árið 1923, er merkjum gagnvart Bægisstöðum eins lýst. Bréf Kúðár er áritað
vegna Bægisstaða.
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Lýsingu á merkjum Bægisstaða til norðurs, vesturs og suðurs er einnig að
finna í úttekt sem gerð var á jörðinni hinn 9. september 1913 og virðist hún vera í
samræmi við landamerkjabréf Bægisstaða. Þar er lýsingin þó ekki jafnítarleg og í
landamerkjabréfinu en í úttektinni segir m.a.: „[...] þaðan bein stefna að
Lambafellsgróf, þaðan bein stefna í fremra Hlíðarhorn.“ Hér er ekki minnst á
„neðanverða Lambafjallsgróf þar sem hún fellur í Kúðá“ og síðar „þvert yfir Núpa í
Hlíðarhorn“, líkt og segir í landamerkjabréfi. Merkjalýsing úttektarinnar styðst einnig
við byggingarbréf frá 20. nóvember 1867 en þar vantar þó lýsingu á merkjum til
vesturs. Þótt merkjalýsing að þessu leyti sé ekki jafn glögg í eldri heimildum verður
það ekki talið benda til að lýst sé öðrum merkjum en í landamerkjabréfinu.
Í kjölfar þess að lög um landamerki, nr. 41/1919, taka gildi er gert
landamerkjabréf fyrir Bægisstaði. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum
Bægisstaða sé þar rétt lýst. Landamerkjabréf Bægisstaða var undirritað af þeim sem
taldi til réttar yfir landinu, þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt síðan um
merki jarðarinnar án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða
ágreiningur við nágranna sem þýðingu hafi hér. Þetta bendir allt til þess að lýsing
merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Jafnframt er ljóst að
eigendur Bægisstaða hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að
merkjum sé þar rétt lýst. Sá formgalli á landamerkjabréfi Bægisstaða að því leyti að
áritun vantar vegna Svalbarðskirkjulands og Fjallalækjarsels verður ekki talinn hafa
efnislega þýðingu hér.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja.
Bægisstaðir eru nefndir í eignaskrá Svalbarðskirkju frá árinu 1751. Þar er
upptalning á jörðum kirkjunnar í heimalandi og eru Bægisstaðir nefndir þar ásamt
jörðunum Brekknakoti, Flögu, Hjálmavík og Kúðarseli. Í brauðamati
Svalbarðsprestakalls sem nær yfir fardagaárið 1838–1839 kemur fram að meðal
byggðra jarða kirkjunnar séu Bægisstaðir, Hermundarfell og Hermundarfellssel. Í
brauðamati Svalbarðskirkju frá 1854 segir að hjáleigur jarðarinnar séu Flaga,
Svalbarðssel, Fjallalækjarsel, Grímsstaðir, Kúðá, Bægisstaðir og Óttarstaðir en þá
fylgi jörðinni einnig kirkjujarðirnar Hermundarfell og Hermundarfellshjáleiga. Í
skýrslu um tekjur Svalbarðsprestakalls sem samin var 8. júní 1867 kemur einnig fram
að Bægisstaðir séu hjáleiga prestakallsins. Þá liggur fyrir byggingarbréf frá 20.
nóvember 1867 þess efnis að séra Vigfús Sigurðsson á Svalbarði byggi Jóni Jónssyni
kirkjuhjáleiguna Bægisstaði. Þessar heimildir hníga allar að því að Bægisstaðir hafi
verið hluti af Svalbarði sem er sjálfstæð jörð 426 í hreppnum sem sveitarfélagið er
kennt við.
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Svo sem áður er rakið er allt það land sem lýst er í landamerkjabréfi
Bægisstaða innan marka þess lands sem lýst er í fyrra landamerkjabréfi
Svalbarðskirkju frá vori 1887. Í kafla 6.5. eru raktar eldri heimildir sem falla að því
bréfi og styrkja sönnunargildi bréfsins um að landið sem þar er lýst hafi verið
undirorpið beinum eignarrétti. Þessar heimildir hafa sömu þýðingu gagnvart
landamerkjabréfi Bægisstaða enda er um að ræða hluta af sama landi og lýst er í
umræddu landamerkjabréfi Svalbarðskirkju.
Að slepptum þeim heimildum sem hér hafa verið raktar um eignarhald
Bægisstaða hefur ekkert komið fram sem fer í bága við landamerkjabréf fyrir landið
eða veikir það sem sönnunargagn um eignarhaldið.
Síðustu ábúendur Bægisstaða voru bræðurnir Kjartan og Guðmundur
Jónssynir. Í málinu liggur fyrir óundirritaður og óþinglýstur kaupsamningur þeirra við
ríkið um jörðina og er samningurinn dagsettur 18. febrúar 1915. Landamerkjabréf
fyrir Bægisstaði var gert 12. desember 1922 en undir það rita þeir Guðmundur og
Kjartan. Bréfið var samþykkt af ábúendum Kúðár, Urðarsels, Grímsstaða í Þistilfirði,
fulltrúum Svalbarðshrepps og eiganda Vatnsenda. Kjartan lést og eftir það fluttist
Guðmundur í Fjallalækjarsel ásamt ekkju Kjartans. Ekkjan giftist síðar öðrum manni
og eignuðust þau einn son, Þorleif Gunnarsson, en hann er faðir Gunnars
Þorleifssonar sem hefur uppi tilkall til þessa landsvæðis. Eftir að byggð lagðist af á
Bægisstöðum árið 1926 hefur býlið verið í eyði. Samkvæmt framansögðu leikur vafi á
því hvort komist hafi á kaup um Bægisstaði þannig að landinu hafi verið ráðstafað frá
ríkinu. Hugsanlegur ágreiningur um eignarhaldið að því leyti heyrir ekki undir
óbyggðanefnd enda getur jörðin undir þessum kringumstæðum ekki talist þjóðlenda í
skilningi 1. gr. laga nr. 58/1998.
Ekki eru heimildir um annað en Bægisstaðir hafi allt fram til 1926 verið
byggðir og nýttir eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Til þess tíma
hafa eigendur jarðanna farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með
löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt. Eftir að Bægisstaðir fóru í
eyði hefur landið verið nýtt af bændum í sveitinni til beitar og upprekstrar sauðfjár.
Ekki verður annað séð en þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða
athugasemda. Engar heimildir eru um að land Bægisstaða, sem allt liggur innan
kröfulínu ríkisins, hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir,
gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þá
verður fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Svalbarðs sunnan við kröfulínu ríkisins
sé þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé
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eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða
hver séu mörk milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 427
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Bægisstaða, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.7. Vatnsendi
6.7.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Vatnsenda, sbr. landamerkjabréf dags. 4. júní 1889 og
þingl. árið 1890.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína þaðan sem Grasmannalækur rennur í
Hölkná (punktur 4) og eftir henni liggur línan að innri landamörkum Hafursstaða
(punktur 5) og þeim fylgt í Balafellsbrún (punktur 6). Þaðan er farið í Tröllkonuhlaup
í Sandá (punktur 7). Samkvæmt þessari kröfugerð er allt landsvæðið innan þjóðlendu
Á móti hafa gagnaðilar, Svalbarðshreppur og þinglýstir eigendur Ytra-Álands, gert þá
kröfu að landsvæðið verði lýst eignarland. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í
kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.6. og 3.7.
Að Vatnsenda liggja til vesturs Bægisstaðir, Svalbarðskirkjuland,
Hafrafellstunga og Hvannstaðir. Til norðurs eru Hvappur og Hafursstaðir en
Laxárdalur er til austurs. Landsvæðið sem um ræðir er aflangt og hefur leguna norðursuður. Svæðið liggur í 200–520 m hæð yfir sjávarmáli. Austan til er land fjalllent en
vestan til er land hallalítið og gróið. Nyrst á landsvæðinu liggur Balafellið (434 m).
Sunnan Balafells liggur Vatnsendahnjúkur (400 m) en á milli þeirra er
Vatnsendaskarð. Vestur undir Vatnsendahnjúk liggur Vatnsendavatn í um 280 m yfir
sjávarmáli og er land þar hallalítið. Sunnan tekur við Álftadyngjufjallgarður sem er
allbrattur að vestanverðunni en hallaminni að austanverðunni. Syðst á fjallgarðinum
er Álftadyngjufjallgarðshaus (523 m). Sunnan og vestan Álftadyngjufjallgarðshauss
hallar land mót vestri.
Þess skal getið að talið er að við landnám hafi land verið betur gróið og gróður
náð lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð náttúrufræðings í máli þessu.
6.7.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 2 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið fleiri með tímanum. Samkvæmt lýsingum landnámsheimilda
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verði ekki ráðið að Þistilfjarðarheiðarnar hafi verið numdar. Afréttarlönd
kröfusvæðisins séu átta talsins og Álandstungan eitt þeirra en land Vatnsenda liggi á
Álandstungunni ofanverðri. Nafnið sé dregið af nöfnum þeirra bæja sem einir standa
eftir í byggð en nú séu eyðibýli í Álandstungu. Hér bendi leitarfyrirkomulag til að um
þjóðlendu sé að ræða er innar dregur í heiðinni og séu önnur atriði því til stuðnings.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 28 og 13(1), er byggt á þinglýstu
landamerkjabréfi og öðrum eignarheimildum, fornum og nýjum, sem hann hafi fyrir
þessari eign sinni, og einnig þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Af
hálfu sveitarfélagsins er því haldið fram að landið hafi verið tekið upp í skuld fyrri
eiganda við sveitarsjóð og því sé landamerkjabréf fyrir svæðið undirritað af
hreppsnefndarmönnum. Þá er bent á að fullur hefðartími sé liðinn frá því ofangreint
landamerkjabréf var gert. Krafa til landsvæðisins byggist og á fornum heimildum um
Álandstungu, einkum jarðaskjölum Hólastóls og öðrum skráðum eignarheimildum.
Gagnaðili telur að taka verði Landnámu með fyrirvara sem heimild og að það verði að
telja röksemdir ríkisins þess efnis að landnám hafi ekki náð til lands Álandstungunnar
ósannaðar enda ekki reistar á neinum hlutlægum sönnunargögnum. Þvert á móti sé
ljóst að Álandstungan, sem öll sé vafin hinum fegursta gróðri, hafi verið grundvöllur
landnáms á þessu svæði.
Eigendur Ytra-Álands gera einnig kröfu til þessa landsvæðis og er krafan sett
fram við hlið annarra kröfulýsinga eigenda lands á Álandstungu, bæði eigenda
jarðanna Vatnsenda og Laxárdals, og þeim til fyllingar, sbr. skjöl nr. 31 og 13(1). Í
því felst að viðurkenndur er eignarréttur þeirra innan þinglýstra merkja ofangreindra
jarða. Verði hins vegar ekki talið að viðhlítandi sönnun hafi verið færð fyrir
eignarhaldi þeirra eða landsvæði á Álandstungu að einhverju marki talið utan merkja
jarða er byggt á því að það land sé eign Ytra-Álands. Því er haldið fram að
Álandstungan hafi aldrei verið nytjuð af öðrum en þeim jörðum sem á Álandstungu
hafa verið. Gangnakofi og heiðargirðing séu í eigu Ytra- og Syðra-Álands og sjái
ábúendur um allt viðhald á þessum eignum. Að öðru leyti er vísað til sömu
sjónarmiða og fram koma hjá Svalbarðshreppi hér að framan.
6.7.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Vatnsenda er rakin í kafla 5.8.
Þar kemur fram að Vatnsenda er fyrst getið í Jarðatali Johnsens árið 1847 og skráður
sem sérmetin eign í Nýrri jarðabók árið 1861. Er hér um að ræða eitt svokallaðra
heiðarbýla, sbr. kafla 6.1.2., í byggð á árunum 1840–1843 og á árunum 1844–1862.
Kemur þá fyrst til skoðunar hvernig merkjum Vatnsenda er lýst í
landamerkjabréfi frá 4. júní 1889 og þingl. 26. júní 1890. Jafnframt verður litið til
gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að Vatnsenda og hvað ráðið verður af
öðrum heimildum um sama efni. Athugun þessi tekur til alls lands Vatnsenda eins og
það er afmarkað í landamerkjabréfi en umrætt svæði er allt innan kröfulínu íslenska
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ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Vatnsenda verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Samkvæmt landamerkjabréfi fyrir Vatnsenda eru merki hans til norðurs
gagnvart Hafursstöðum og Hvappi miðuð við Tröllkonuhlaup við Sandá beint í austur
í Balafellsbrún, þaðan eftir brúninni suður í Vatnsendaskarð. Þaðan í austur ræður
lækur sá er rennur úr skarðinu í Hólkná. Bréfið er áritað vegna Hafursstaða og
Hvapps. Merkjum Hafursstaða til suðvesturs er eins lýst í landamerkjabréfi fyrir það
landsvæði, frá 29. janúar 1883 og þingl. 5. júní 1889, og vesturmerkjum Hvapps er
einnig eins lýst í landamerkjabréfi fyrir það landsvæði frá 8. maí 1890 og þingl. 26.
júní sama ár. Bæði bréfin eru árituð vegna Vatnsenda.
Samkvæmt landamerkjabréfi Vatnsenda eru merki landsvæðisins til austurs
gagnvart Laxárdal miðuð við Hölkná frá Skarðslæk inn að Krubbnalæk og ræður hann
til upptaka sinna sem eru utan undir Álftadyngjufjallgarðshaus en þaðan ræður sama
stefna í suður þar til tekin verður bein lína vestur í Sandá um Þorsteinsnef.
Sunnanverð vesturmerki Laxárdals, eins og þeim er lýst í landamerkjabréfi frá 15.
ágúst 1886 og þingl. 1887, eru miðuð við Hölkná frá sjó að Fremri-Skarðslæk en svo
ræður lækurinn til upptaka sinna sem eru norðan undir Lambafjallgarði. Þá ræður
Lambafjallgarðsbrún til foss í Hölkná en eftir það ræður nefnd á suður á móts við
vesturhorn á Heljardalsfjöllum. Að áliti óbyggðanefndar leikur enginn vafi á því að
með „lækurinn“ í þessari lýsingu er átt við Krubbnalæk enda kemur lýsingin að
öðrum kosti ekki heim og saman við önnur gögn og staðhætti. Þótt orðalag á
merkjalýsingum í umræddum landamerkjabréfum séu ekki í fullu samræmi verður þó
ekki séð að hér sé lýst mismunandi merkjum. Þetta styður einnig að landamerkjabréf
Vatnsenda er áritað vegna Laxárdals. Bréf Laxárdals er hins vegar ekki áritað vegna
Vatnsenda.
Hins ber að geta að eigendur Ytra-Álands gera, svo sem fyrr segir, vara- eða
fyllingarkröfu sem eingöngu kemur til álita ef ekki verður fallist á kröfur
Svalbarðshrepps. Afmörkun þeirra á mörkum gagnvart Laxárdal er ekki sú sama og
að framan er lýst heldur austan við Lambafjallgarð. Þessi afmörkun er hins vegar ekki
í samræmi við lýsingar landamerkjabréfa eða aðrar heimildir um jarðirnar. Ekki
virðist sem hún styðjist við annað en óstaðfestar munnmælasögur frá 19. öld sem
getið er í Ritsafni Þingeyinga II, sjá nánar í kafla 5.10. Getur þetta því ekki komið til
frekari álita í málinu.
Að öðru leyti eru merki Vatnsenda til suðurs og vesturs, gagnvart
Hvannstöðum, „afréttarlandi á Hólsfjöllum“, Hafrafellstungu, Svalbarðskirkjulandi og
Bægisstöðum, samkvæmt landamerkjabréfi miðuð við upptök Krubbnalækjar sem eru
utan undir Álftadyngjufjallgarðshaus en þaðan ræður, svo sem fyrr segir, sama stefna í
suður þar til tekin verður bein lína vestur í Sandá um Þorsteinsnef en síðan ræður
Sandá frá Þorsteinsnefi til Tröllkonuhlaups. Norðanverðum austurmerkjum
Hvannstaða er lýst í landamerkjabréfi þess landsvæðis, sem útbúið var 24. júní 1890
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og þingl. 12. júní 1891, með Sandá en þaðan beina stefnu í Þorsteinsnef og þaðan í
Sandhaug á Alptadyngjufjallgarði en svo ræður fjallgarðurinn frá Sandhaug að
Klettagili. Þetta bréf er ekki áritað vegna Vatnsenda en bréf Vatnsenda er áritað af
þeim sem töldu til réttar yfir Hvannstöðum. Þessar landamerkjalýsingar geta vel
fengið samrýmst. Í landamerkjabréfi fyrir „afréttarland á Hólsfjöllum“, sem útbúið var
3. júní 1890 og þingl. 12. júní 1891, eru merki til austurs frá Klettagili og þaðan suður
austan við Bungu. Bréfið er ekki áritað vegna Vatnsenda. Þessi lýsing er ónákvæm og
verður ekki af henni ráðið hvort eða hvernig hún fær samrýmst afmörkun Vatnsenda
þar á móti. Lýsingar virðast þó ekki í ósamræmi. Sunnanverðum austurmerkjum
Hafrafellstungu er lýst í landamerkjabréfi frá 20. janúar 1888 og þingl. 29. júní sama
ár, en þau eru í samræmi við merki Vatnsenda. Bréf Hafrafellstungu er ekki áritað
vegna Vatnsenda og landamerkjabréf Vatnsenda er heldur ekki áritað vegna
Hafrafellstungu. Sunnanverðum austurmerkjum Svalbarðskirkjulands, eins og þeim er
lýst í landamerkjabréfi, frá árinu 1887 og þingl. 26. júní 1890, er einnig lýst í
samræmi við merki Vatnsenda. Bréf Svalbarðskirkjulands er ekki áritað vegna
Vatnsenda en bréf Vatnsenda er áritað af eigendum Svalbarðskirkjulands.
Bægisstöðum var skipt út úr landi Svalbarðskirkju og því er það landsvæði innan
þeirra merkja sem lýst er í bréfi Svalbarðskirkju frá árinu 1887.
Merkjum Vatnsenda er einnig lýst í fasteignamati N.-Þingeyjarsýslu 1916–
1918. Þar er þeim lýst með sama hætti og í landamerkjabréfi Vatnsenda nema
austurmerkjum en um þau segir í fasteignamatinu: „Ræður svo áin [Hólkná] suður að
Krubbnalæk eða móts við Lambafjall garðenda ytri. Ræður svo fjallgarðurinn suður á
móts við Þórsteinsnef.“ Í landamerkjabréfinu er ekki miðað við fjallgarðinn heldur
ræður Krubbnalækur til upptaka sinna sem eru utan undir Álftadyngjufjallgarðshaus
en þaðan ræður sama stefna í suður þar til tekin verður bein lína í vestur í Sandá um
Þorsteinsnef. Ekki verður betur séð en þessar lýsingar séu í samræmi.
Vatnsendi er á því landsvæði sem kallast Álandstunga. Í heimild frá árinu
1379, sem nánar verður vikið að hér síðar, eru vesturmerki Álands einnig miðuð við
Sandá og austurmerkin við Hölkná.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var þannig gert
landamerkjabréf fyrir Vatnsenda. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum
svæðisins sé þar rétt lýst, svo langt sem sú lýsing nær. Umrætt landamerkjabréf var
þinglesið og fært í landamerkjabók. Eftir sem áður þarfnast eignarréttarleg staða þessa
landsvæðis athugunar enda þekkt að landamerkjabréf hafa ekki eingöngu verið gerð
fyrir jarðir. Með því að gera landamerkjabréf hafa menn ekki getað einhliða aukið við
land sitt eða annan rétt. Frá upphafi Íslandsbyggðar helguðu menn sér ekki eingöngu
ákveðin landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig ítök, afrétti og öll
önnur réttindi sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra. Meðan landsvæði
gaf eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda við merkjum réttindanna, hvers
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eðlis sem þau voru. Um þetta má t.d. vísa til dóms Hæstaréttar 28. september 2006 í
máli nr. 497/2006 (Hoffellslambatungur).
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók
hversu langt inn til fjalla landnám á þessu svæði náði. Af því verða engar
afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í öndverðu hafi verið stofnað til beins
eignarréttar á þessu svæði með námi.
Í ritaðri heimild frá árinu 1379 segir að Ásgeir prestur Jónsson hafi selt
klaustrinu á Möðruvöllum jörðina Áland í Þistilfirði fyrir lausafé. Einnig segir að
jörðin eigi „alla iardar eign millum halknar. ok sandar. land gaugn ok fioru gaugn“.
Þessi lýsing nær mögulega, a.m.k. að einhverju leyti, til þess lands sem í dag er gert
tilkall til vegna Vatnsenda sem liggur milli Sandár og Hölknár. Hins vegar liggur
ekkert fyrir um tengsl þess eignarhalds við kröfur þeirra sem nú kalla til eignarréttar
að svæðinu. Hér brestur því sönnun um samhengi eignarréttar og sögu. Engar
heimildir finnast að öðru leyti um eignarhald á umræddu svæði fyrr en liðið er á 19.
öld og Vatnsendi kemur til sögunnar. Svo sem áður er vikið að er Vatnsenda getið í
Jarðabók Johnsens og Nýrri jarðabók. Þá er getið eyðibýlisins Fagraness sem einnig
var nefnt Halldórskot, mun hafa verið skammt frá bænum á Vatnsenda og innan
marka þess lands sem í dag er gert tilkall til vegna Vatnsenda. Þá liggur fyrir að
Vatnsendi var í byggð á árunum 1840-1843 og á árunum 1844–1862 án þess að fyrir
liggi á grundvelli hvaða heimildar stofnað var til býlisins. Eftir að byggð lagðist af á
Vatnsenda hefur landið verið nýtt til hefðbundinna afréttarnota af jörðum í sveitinni.
Síðasti ábúandinn á Vatnsenda var Sigurður Jóakimsson en hann andaðist 17.
júní 1862. Hinn 16. desember 1862 ritaði hreppstjóri Svalbarðshrepps sýslumanni bréf
með uppskriftargerð af eignum dánarbúsins. Þar kemur fram að ekkjan hafi ekki getað
haldið búskap áfram, enginn hafi verið til að flytja á jörðina og enginn nálægur getað
eða viljað kaupa jörðina en erfingjarnir þarfnist stórlega verðsins fyrir hana. Í bréfi
sýslumanns til hreppstjóra 31. mars 1863 kemur fram að sýslumaður sjái ekki betur en
jörðina beri að selja við opinbert uppboð þá um vorið. Það uppboð fór ekki fram því
að búi Sigurðar var skipt 12. október 1863 og þá var Vatnsendi enn óseldur. Við
skiptin var Vatnsendi lagður út sem arfshluti til barna Sigurðar.
Landamerkjabréf fyrir Vatnsenda var gefið út 4. júní 1889 en undir það rita
meðlimir í hreppsnefnd Svalbarðshrepps. Er á því byggt í málinu af hálfu
Svalbarðshrepps að sveitarfélagið hafi tekið jörðina upp í skuld fyrri eiganda við
sveitarsjóð. Að tilhlutan óbyggðanefndar hefur Þjóðskjalasafnið kannað uppboðsbók
Þingeyjarsýslu og þar kemur ekkert fram um uppboð á Vatnsenda frá árinu 1863 þar
til landamerkjabréf var gert. Einnig er Vatnsenda ekki getið meðal eigna
sveitarfélagsins í Hreppsbók Svalbarðshrepps frá árunum 1855–1874. Á hinn bóginn
kemur fram í reikningi yfir tekjur og gjöld fátækrasjóðsins í Svalbarðshreppi
fardagaárið 1877–1878 að 100 krónur hafi verið greiddar fyrir Vatnsendaland.
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Svo sem fyrr segir liggja ekki fyrir nein gögn um það í skjóli hvaða heimildar
stofnað var til býlis á Vatnsenda þegar komið var fram á miðbik 19. aldar. Þannig
verður hvorki séð að landið hafi verið byggt ábúendum af einhverjum sem taldi til
eignarréttar að svæðinu né að gerður hafi verið nokkur reki að því að stofna til nýbýlis
á grundvelli nýbýlatilskipunar frá árinu 1776. Af því leiðir að Vatnsendi hefur ekki
stöðu jarðar að lögum, sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í almennum niðurstöðum
óbyggðanefndar. Svalbarðshreppur reisir eignartilkall sitt eingöngu á því að
sveitarfélagið leiði rétt sinn frá fyrri eiganda Vatnsenda.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að Vatnsendi sé
eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum hætti. Eins og notkun
landsins hefur verið háttað hefur heldur ekki verið sýnt fram á að eignarhefð hafi
verið unnin á því. Í því sambandi skal tekið fram að hagnýting landsins þegar það var
í byggð á árunum 1840–1862 fyrir setningu laga um hefð nr. 46/1905 gat ekki að
þágildandi lögum stofnað til eignarréttar að landinu. Vísast um þetta til almennra
niðurstaðna óbyggðanefndar. 428 Þá leiðir rannsókn óbyggðanefndar einnig til þeirrar
niðurstöðu að á umræddu landsvæði sé þjóðlenda.429 Af fyrirliggjandi gögnum verður
hins vegar ráðið að Vatnsendi sé afréttur Svalbarðshrepps en landið hefur verið nýtt til
beitar af jörðum innan sveitarfélagsins.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að umrætt landsvæði, svo sem það er
afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998:
Að norðan ræður Tröllkonuhlaup við Sandá og þaðan bein lína í
austur í Balafellsbrún. Þá ræður brúnin í Vatnsendaskarð og þaðan
ræður lækur sá er úr skarðinu kemur í Hölkná. Að austan ræður
Hölkná frá Skarðslæk inn að Krubbnalæk og ræður hann til upptaka
sinna, sem eru utan undir Álftadyngjufjallgarðshaus en þaðan ræður
sama stefna í suður þar til tekin verður bein lína vestur í Sandá um
Þorsteinsnef. Að vestan ræður Sandá frá Þorsteinsnefi til
Tröllkonuhlaups.
Sama landsvæði er í afréttareign Svalbarðshrepps, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7.
gr. sömu laga.
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Sjá viðauka.
Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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6.8. Hvappur
6.8.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Hvapps, sbr. landamerkjabréf dags. 8. maí 1890 og
þingl. 26. júní sama ár.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína þaðan sem Grasamannalækur rennur
í Hölkná (punktur 4) og eftir henni liggur línan að innri landamörkum Hafursstaða
(punktur 5) og þeim fylgt í Balafellsbrún (punktur 6). Gagnaðilar, þinglýstir eigendur
Syðra-Álands, hafa aftur á móti lýst kröfu um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa
landsvæðis sem þeir telja að liggi innan þeirra merkja sem lýst er í landamerkjabréfi
fyrir Hvapp. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í
kafla 3.7. og 3.8.
Að Hvappi liggur Vatnsendi til suðurs og vesturs. Til austurs er Laxárdalur og
til norðurs eru Hafursstaðir. Landsvæðið sem um ræðir er hallalítið, gróið votlendi og
liggur það að mestu í 200–300 m hæð yfir sjávarmáli. Hölkná rennur með
landsvæðinu austanverðu og hækkar það jafnt og þétt til vesturs þar til kemur að
austurhlíðum Balafells (434 m) þar sem land tekur að hækka skarpt.
Þess skal getið að talið er að við landnám hafi land verið betur gróið og gróður
náð lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð náttúrufræðings í máli þessu.
6.8.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 2 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið fleiri með tímanum. Samkvæmt lýsingum landnámsheimilda
verði ekki ráðið að Þistilfjarðarheiðarnar hafi verið numdar. Afréttarlönd
kröfusvæðisins séu átta talsins og Álandstungan eitt þeirra en land Hvapps liggi á
Álandstungunni miðri. Nafnið sé dregið af nöfnum þeirra bæja sem einir standa eftir í
byggð en nú séu eyðibýli í Álandstungu. Hér bendi leitarfyrirkomulag til að um
þjóðlendu sé að ræða er innar dregur í heiðinni og séu fyrrnefnd atriði því einnig til
stuðnings.
Af hálfu gagnaðila er byggt á þinglýstu landamerkjabréfi Hvapps frá árinu
1890 en þar komi fram að þáverandi eigandi Syðra-Álands sé eigandi Hvapps. Er því
haldið fram að jörðin sé afbýli frá Syðra-Álandi og liggi undir þá jörð. Núverandi
eigendur Syðra-Álands skorti hins vegar þinglýsta eignarheimild. Fullur hefðartími sé
liðinn frá því ofangreint landamerkjabréf var gert. Á þessum grundvelli kalla eigendur
Syðra-Álands eftir óskoruðum eignarrétti fyrir landinu með öllum gögnum og gæðum.
Eigendur hafi farið með öll hefðbundin eignarréttindi Hvapps og hafi landsvæði þetta
fylgt Syðra-Álandi um langt skeið og verið grundvöllur búsetu þar enda mikilvægt
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beitiland. Taka verði heimildargildi Landnámu með fyrirvara og fullyrðing þess efnis
að landnám hafi ekki náð til heiða á Þistilfjarðarsvæðinu sé ekki reist á neinum
hlutlægum sönnunargögnum.
Eigendur Ytra-Álands gera einnig kröfu til þess landsvæðis sem afmarkað er í
landamerkjabréfi Hvapps og er hún sett fram við hlið annarra kröfulýsinga eigenda
lands á Álandstungu og þeim til fyllingar. Þessi kröfulýsing nær til mun stærra
landsvæðis en lýst er í landamerkjabréfi Hvapps og vísast til umfjöllunar um hana í
kafla 6.7. um Vatnsenda.
6.8.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Hvapps er rakin í kafla 5.9. Þar
kemur fram að Hvapps er fyrst getið í heimildum frá manntalsþingi sem haldið var á
Svalbarði hinn 23. júní 1840. Hvapps er einnig getið í Jarðatali Johnsens árið 1847
sem býlis í leiguábúð auk þess sem jarðamatið 1849–1850 segir jörðina byggða úr
landi Ytra- og Syðra-Álands. Ný jarðabók frá árinu 1861 telur landið hins vegar
sérstaka eign með tilteknu mati. Er hér um að ræða eitt svokallaðra heiðarbýla, sbr.
kafla 6.1.2., í byggð á árunum 1840–1886.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Hvapps er lýst í landamerkjabréfi frá
8. maí 1890 og þingl. 26. júní sama ár. Jafnframt verður litið til gagna um merki
þeirra landsvæða sem liggja að Hvappi og hvað ráðið verður af öðrum heimildum um
sama efni. Athugun þessi tekur til alls lands Hvapps, eins og það er afmarkað í
landamerkjabréfi, en umrætt svæði er allt innan kröfulínu íslenska ríkisins. Að
fenginni niðurstöðu um landamerki Hvapps verður fjallað um eignarréttarlega stöðu
landsvæðisins.
Samkvæmt landamerkjabréfi Hvapps eru merki landsvæðisins til norðurs,
gagnvart Hafursstöðum, miðuð við beina línu að utan í vestur úr Hólkná, miðja vegu
milli Hafursstaða og Hvapps í Balafellsbrún. Austanverðum suðurmerkjum
Hafursstaða er eins lýst í landamerkjabréfi jarðarinnar sem útbúið var 29. janúar 1883
og þingl. 5. júní 1889. Landamerkjabréf Hafursstaða er áritað vegna Hvapps og bréf
Hvapps er áritað vegna Hafursstaða.
Í landamerkjabréfinu eru merki landsvæðisins til vesturs og suðurs, gagnvart
Vatnsenda, miðuð við Balafellsbrún og með henni suður í Vatnsendaskarð en svo
ræður lækur sá er úr skarðinu rennur í Hólkná. Austanverðum norðurmerkjum
Vatnsenda er eins lýst í landamerkjabréfi þess landsvæðis frá 4. júní 1889 sem
þinglýst var 26. júní 1890. Bréf Vatnsenda er áritað vegna Hvapps og bréf Hvapps er
jafnframt áritað vegna Vatnsenda.
Þá lýsir landamerkjabréfið mörkum til austurs, gagnvart Laxárdal, um Hólkná,
frá þeim stað þar sem lækur úr Vatnsendaskarði rennur í ána. Þaðan er Hólkná fylgt
þar til tekin verður bein lína í vestur úr ánni, miðja vegu milli Hafursstaða og Hvapps
í Balafellsbrún. Vesturmerkjum Laxárdals er eins lýst í landamerkjabréfi þeirrar jarðar
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sem útbúið var 15. ágúst 1886 og þinglýst 18. maí 1887. Þetta bréf er ekki áritað
vegna Hvapps og bréf Hvapps er ekki áritað vegna Laxárdals. Í heimild frá árinu 1379
er lýst í heild merkjum Álands þegar landsvæðið var selt Möðruvallaklaustri. Þar eru
merki landsins til austurs einnig miðuð við Hölkná.
Í fasteignamati Norður-Þingeyjarsýslu 1916–1918 er einnig að finna lýsingu á
merkjum Hvapps og má fullyrða að um sé að ræða sömu lýsingu.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
Hvapp. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum svæðisins sé þar rétt lýst,
svo langt sem sú lýsing nær. Umrætt landamerkjabréf var þinglesið og fært í
landamerkjabók. Eftir sem áður þarfnast eignarréttarleg staða þessa landsvæðis
athugunar enda þekkt að landamerkjabréf hafa ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir.
Með því að gera landamerkjabréf hafa menn ekki getað einhliða aukið við land sitt
eða annan rétt. Frá upphafi Íslandsbyggðar helguðu menn sér ekki eingöngu ákveðin
landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig ítök, afrétti og öll önnur
réttindi sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra. Meðan landsvæði gaf
eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda við merkjum réttindanna, hvers eðlis
sem þau voru. Um þetta má t.d. vísa til dóms Hæstaréttar 28. september 2006 í máli
nr. 497/2006 (Hoffellslambatungur).
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók
hversu langt inn til fjalla landnám á þessu svæði náði. Af því verða engar
afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í öndverðu hafi verið stofnað til beins
eignarréttar á þessu svæði með námi.
Í ritaðri heimild frá árinu 1379 segir að Ásgeir prestur Jónsson hafi selt
klaustrinu á Möðruvöllum jörðina Áland í Þistilfirði fyrir lausafé. Einnig segir að
jörðin eigi „alla iardar eign millum halknar. ok sandar. land gaugn ok fioru gaugn“.
Þessi lýsing nær mögulega, a.m.k. að einhverju leyti, til þess lands sem í dag er gert
tilkall til vegna Hvapps sem liggur vestan Hölknár. Hins vegar liggur ekkert fyrir um
tengsl þess eignarhalds við kröfur þeirra sem nú kalla til eignarréttar að svæðinu. Hér
brestur því sönnun um samhengi eignarréttar og sögu. Engar heimildir finnast að öðru
leyti um eignarhald á umræddu svæði fyrr en liðið er á 19. öld og Hvappur kemur til
sögunnar.
Hinn 21. janúar 1820 ritaði Stefán Einarsson, prestur í Sauðanesi, bréf til
biskups og óskaði álits á því hvort höfða ætti mál á hendur eiganda Álands af því
tilefni að hann hafði byggt eyðikotið Hafurstaði dóttur sinni til ábúðar en Hafurstaðir
liggja fyrir norðan Hvapp. Í bréfinu vísaði prestur til þess að eigandi Álands hefði
engin gögn fyrir því hversu langt land hans næði. Hafursstaðir hefðu verið í eyði frá
stóru plágu en kotið liggi undir Balafelli. Samkvæmt máldagabók Ólafs biskups
Rögnvaldssonar frá árinu 1461 ætti kirkjan hins vegar selför undir eða hjá Balafelli
sem ekki hafi verið notað síðan í tíð Ólafs Guðmundssonar prófasts en hann hélt

871
871
Sauðnes á árunum 1567 til 1609. Hvappur mun vera byggður í fornum seltóftum frá
þessum tíma.
Á manntalsþingi sem haldið var á Svalbarði 23. júní 1840 var lesið upp bréf
frá prestinum á Sauðanesi, Stefáni Þorsteinssyni, þar sem hann bannaði
nýbýlismönnum á Hafursstöðum og Hvappi að greiða Þorsteini Bjarnasyni, eiganda
jarðarinnar Bakka, leigu fyrir ábúð eða leita leyfis hans fyrir landnýtingu þar sem þeir
byggju í Sauðaneskirkjulandi. Á sama manntalsþingi komu einnig fram mótmæli við
fleiri nýbýlum í sveitinni.
Hinn 21. febrúar 1845 var gert kaupbréf fyrir Hvapp en með því selur
Þorsteinn Bjarnason landið til Jóns Andréssonar. Þorsteinn seldi einnig Hafursstaði
með kaupbréfi 22. janúar sama ár. Kaupbréfið fyrir Hvapp var þinglýst á
manntalsþingi 19. júní 1845 en fyrir Hafursstaði 2. júní 1847. Jón Andrésson, sem
keypti Hvapp, átti son að nafni Jón Jónsson og kvæntist hann Kristbjörgu Jónsdóttur.
Eftir að Jón andaðist giftist Kristbjörg Lárusi Guðmundssyni, eiganda Syðra-Álands,
en landamerkjabréfið fyrir Hvapp frá 8. maí 1890 er undirritað í hans nafni. Í
fasteignamati Norður-Þingeyjarsýslu er eigandi jarðarinnar sagður Sigurður Jónsson,
bóndi á Brimnesi við Seyðisfjörð, en hann var sonur Kristbjargar og Jóns, fyrri
eiginmanns hennar.
Af þeim gögnum sem hér hafa verið rakin virðist Hvappur hafa verið byggður
í skjóli heimildar frá Þorsteini Bjarnasyni sem kallaði til eignarréttar að svæðinu.
Þeirri ráðstöfun var hins vegar andmælt af hálfu prestsins í Sauðanesi sem taldi
kirkjuna eiga selför undir eða við Balafell. Í málinu nýtur ekki við neinna gagna sem
rennt geta stoðum undir eignarhald Þorsteins að umræddu landsvæði. Þá verður heldur
ekki séð á hvaða grundvelli landið getur hafa komist í eigu kirkjunnar á Sauðanesi en
sú ályktun verður ekki dregin af því einu að kirkjan hafi átt sel á svæðinu. Er þá til
þess að líta að til slíks búskapar var jafnan stofnað á svæðum sem öllum var heimilt
að nýta. Loks liggur ekki fyrir að stofnað hafi verið til nýbýlis að Hvappi á grundvelli
nýbýlatilskipunarinnar frá árinu 1776. Af því leiðir að Hvappur hefur ekki stöðu
jarðar að lögum, sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum
óbyggðanefndar. Eftir að byggð lagðist af árið 1886 hefur Hvappur verið nýttur til
beitar eins og annað heiðarland á þessum slóðum.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að Hvappur sé
eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum hætti. Eins og notkun
landsins hefur verið háttað hefur heldur ekki verið sýnt fram á að eignarhefð hafi
verið unnin á því. Í því sambandi skal tekið fram að hagnýting landsins þegar þar var
býli á árunum 1840–1886 fyrir setningu laga um hefð nr. 46/1905 gat ekki að
þágildandi lögum stofnað til eignarréttar að landinu. Vísast um þetta til Almennra
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niðurstaðna óbyggðanefndar. 430 Þá leiðir rannsókn óbyggðanefndar einnig til þeirrar
niðurstöðu að á umræddu landsvæði sé þjóðlenda. 431
Í málinu gera ekki aðrir kröfu um óbein eignarréttindi að landsvæðinu en
eigendur Syðra- og Ytra-Álands. Fyrir liggur og er ágreiningslaust að landsvæðið
hefur verið nýtt til beitar frá þessum jörðum og verður landið því talið í afréttareign
þeirra jarða.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að umrætt landsvæði, svo sem það er
afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998:
Að utan ræður bein lína í vestur úr Hölkná miðjavega milli
Hafursstaða og Hvapps í Balafellsbrún svo ræður fjallsbrúnin suður í
Vatnsendaskarð en svo ræður lækur sá er úr skarðinu rennur í Hölkná.
Að austan ræður Hölkná.
Sama landsvæði er í afréttareign Syðra- og Ytra-Álands, sbr. 2. mgr. 5. gr. og
c-lið 7. gr. sömu laga.
6.9. Laxárdalur
6.9.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Laxárdals, sbr. landamerkjabréf frá 15. ágúst 1886 og
þingl. 18. maí 1887.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá þeim punkti þar sem
Hávarðsdalsá rennur í Hafralónsá (punktur 2), þaðan í punkt (3) þar sem
Grasmannalækur rennur úr Bræðravötnum en þaðan er læknum fylgt að Hölkná
(punktur 4). Á móti hafa gagnaðilar, þinglýstir eigendur Laxárdals, lýst kröfu um
beinan eignarrétt að þeim hluta þessa landsvæðis sem þeir telja að liggi innan merkja
jarðarinnar samkvæmt landamerkjabréfi hennar. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst
í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.9.
Að Laxárdal liggja til vesturs Vatnsendi, Hvappur, Hafursstaðir og Áland og
til austurs Hvammur og Gunnarsstaðir. Að norðanverðu er hafið og til suðurs
landsvæði sem Svalbarðshreppur hefur gert tilkall til í máli þessu. Landsvæðið sem
um ræðir er aflangt og hefur leguna norður-suður. Svæðið liggur í 200 til rúmlega 600
m hæð yfir sjávarmáli. Hölknárdalur liggur um mitt landsvæðið norðan til og rennur
Hölkná um hann til norðurs. Nokkuð er um vatnsföll á svæðinu. Austan Hölknárdals
liggur Nautatungufjall (584 m) en vestan dalsins liggur Lambafjallgarður (483 m).
Norðan til er land gróið og votlent en er sunnar dregur minnkar gróðurinn. Sunnan til
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Sjá viðauka.
Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).

873
873
á svæðinu er land hálent og fjalllent. Þess skal getið að talið er að við landnám hafi
land verið betur gróið og gróður náð lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð
náttúrufræðings í máli þessu.
6.9.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 2 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið fleiri með tímanum. Af lýsingum landnámsheimilda verði
ekki ráðið að Þistilfjarðarheiðarnar hafi verið numdar. Dalsheiðin sé annar austasti
afréttur Þistilfirðinga og einn af átta afréttarlöndum kröfusvæðisins. Þá er vísað í
sýslu- og sóknarlýsingar Þingeyjarsýslu frá árunum 1839–1844 því til stuðnings að
innan þjóðlendulínunnar séu almenningar. Kröfulína ríkisins er dregin þvert yfir
landsvæði það sem afmarkað er í landamerkjabréfi fyrir jörðina og byggist sú
afmörkun á upplýsingum um mörk almenninga í Þistilfirði á þessum slóðum.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 23 og 13(1), er byggt á þinglýstu
landamerkjabréfi jarðarinnar, frá 15. ágúst 1886 og þingl. 18. maí 1887, ásamt
þinglýstum afsölum og öðrum skráðum eignarheimildum þeirra, auk þinglýstra
landamerkjabréfa aðliggjandi jarða. Einnig er vísað til þess að fullur hefðartími sé
liðinn frá því að landamerkjabréfum var þinglýst. Ríkisvaldið hafi í aldanna rás
margsinnis viðurkennt að land innan þessara merkja sé undirorpið fullkomnum
eignarrétti. Ekkert komi fram í málatilbúnaði ríkisins sem bendi til annars en allt land
innan landamerkja Laxárdals hafi verið nýtt sem fullkomið eignarland eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Taka verði Landnámu með fyrirvara
sem heimild og röksemdir þess efnis að landnám hafi ekki náð til heiða á
Þistilfjarðarsvæðinu séu ekki reistar á neinum hlutlægum sönnunargögnum. Lögð er
áhersla á að landamerki Laxárdals séu gömul en það bendi til að fullkominn
eignarréttur hafi verið virtur á þessu landi frá ómunatíð.
6.9.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar að Laxárdal er rakin í kafla
5.10. Þar kemur fram að Laxárdals er fyrst getið í heimildum frá því á 13. öld. Af
heimildum verður ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða.432 Svo sem rakið
er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til fjalla landnám á
þessu svæði náði. Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í
öndverðu hafi verið stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði með námi.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Laxárdals er lýst í landamerkjabréfi
jarðarinnar. Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að
432
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Laxárdal og hvað ráðið verður af öðrum heimildum um sama efni. Athugun þessi
tekur til sunnanverðra austur- og vesturmerkja jarðarinnar og merkja til suðurs, innan
kröfusvæðis íslenska ríkisins. Merki jarðarinnar að öðru leyti liggja utan kröfusvæðis
íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Laxárdals verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu þess landsvæðis sem til umfjöllunar er.
Landamerkjum Laxárdals er fyrst lýst heildstætt í landamerkjabréfi jarðarinnar
frá 15. ágúst 1886 og þingl. 18. maí 1887. Þá var á árinu 1875 rituð lýsing á
suðurmörkum jarðarinnar sem fram kemur í sýslu- og sóknalýsingum Þingeyjarsýslu.
Samkvæmt landamerkjabréfi Laxárdals eru merki til vesturs, gagnvart Álandi,
Hafursstöðum, Hvappi og Vatnsenda, miðuð við „Hölkná frá sjó, að Fremri
Skarðslæk, svo ræður lækurinn til upptaka sinna, sem eru norðan undir
Lambafjallgarði. Þá ræður Lambafjallgarðsbrún til foss í Holkná, eftir það ræður
nefnd á suður á móts við vesturhorn á Heljardalsfjöllum.“ Bréfið er hvorki áritað
vegna Vatnsenda, Hvapps, Hafursstaða né Álands. Merki Laxárdals gagnvart
Hafursstöðum og Syðra- og Ytra-Álandi eru utan þjóðlendukröfusvæðis ríkisins og
þarfnast því ekki nánari athugunar. Austanverðum merkjum Hvapps er eins lýst í
landamerkjabréfi fyrir það landsvæði frá 8. maí 1890 og þingl. 26. júní sama ár.
Bréfið er ekki áritað vegna Laxárdals. Austanverð merki Vatnsenda, gagnvart
Laxárdal, eru í landamerkjabréfi frá 4. júní 1889 og þingl. 26. júní 1890 miðuð við
Hölkná frá Skarðslæk inn að Krubbnalæk og ræður hann til upptaka sinna sem eru
utan undir Álftadyngjufjallgarðshaus en þaðan ræður sama stefna í suður þar til tekin
verður bein lína í Sandá um Þorsteinsnef. Þótt merkjalýsingar Vatnsenda og Laxárdals
séu ekki samhljóða virðast þær í samræmi svo sem nánar var rakið hér að framan í
kafla 6.7. Landamerkjabréf Vatnsenda er áritað vegna Laxárdals.
Í kaflanum um Vatnsenda er vikið að heimild frá árinu 1379 en þar eru
austurmerki Álands gagnvart Laxárdal einnig miðuð við Hölkná.
Samkvæmt landamerkjabréfi Laxárdals eru merki til suðurs, gagnvart
landsvæði sem Svalbarðshreppur hefur gert kröfu um að verði viðurkennt afréttareign
hreppsins, miðuð við beina stefnu úr Hölkná austur í norðvesturhorn Heljardalsfjalla
en þá ráði Heljardalsfjöll þar til tekin verður úr þeim bein stefna milli Bræðravatna í
Skessuhamar. Engar heimildir finnast um merki þessa aðliggjandi landsvæðis en
kröfur Svalbarðshrepps eru í samræmi við suðurmerki Laxárdals eins og þeim er lýst
hér að framan. Í sýslu- og sóknalýsingum Þingeyjarsýslu er að finna sóknarlýsingar
Svalbarðssóknar sem rituð er árið 1875 en þar er landamerkjum Laxárdals til suðurs
lýst. Í sóknarlýsingunni segir: „Afréttarlöndin í Dals- og Hvammsheiðum eru
almenningar framan við landamerki Dals (um Grasmannalæk, sem rennur úr
Bræðravötnum vestur í Hólkná) og Gunnarsstaða (um Hávarðsdalsá).“ Samkvæmt
þessari heimild ná merki Laxárdals mun skemur til suðurs en greinir í
landamerkjabréfi fyrir jörðina.
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Austurmerki Laxárdals, samkvæmt landamerkjabréfi, eru gagnvart Hvammi
þannig að bein stefna er tekin frá Heljardalsfjöllum milli Bræðravatna og í
Skessuhamar. Sunnanverðum vesturmerkjum Hvamms er eins lýst að þessu leyti í
landamerkjabréfi þeirrar jarðar frá 16. ágúst 1886 og þingl. 18. maí 1887. Bréf
Hvamms er áritað vegna Laxárdals og bréf Laxárdals er áritað vegna Hvamms. Engar
eldri heimildir finnast um merki Hvamms, sbr. kafla 5.11.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi árið 1882 var gert landamerkjabréf
fyrir Laxárdal. Þar er merkjum lýst mun lengra til suðurs en í merkjalýsingu sem rituð
var árið 1875 og er hluti af sýslu- og sóknalýsingum Þingeyjarsýslu.
Landamerkjabréfið er ekki áritað vegna aðliggjandi landsvæðis til suðvesturs og
suðurs, þ.e. gagnvart Vatnsenda, Hvappi og Heljardalsfjöllum. Lýsing hinnar eldri
heimildar er mjög skýr og svo mikið ber á milli að telja verður að hún mæli í mót
landamerkjabréfinu að þessu leyti. Óbyggðanefnd telur því að ekki sé í ljós leitt að
land sunnan Grasamannalækjar hafi verið innan landamerkja Laxárdals fyrir gerð
landamerkjabréfsins árið 1886. Fyrirliggjandi gögn benda hins vegar ekki til annars en
landamerkjum Laxárdals til annarra átta sé þar rétt lýst. Bréfið er þinglesið, fært í
landamerkjabók og er ekki að sjá að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða
ágreiningur við nágranna. Þá eru landamerkjabréf aðliggjandi jarða þinglesin og að
hluta til árituð vegna Laxárdals.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan þeirra merkja
sem lýst er í landamerkjabréfi jarðarinnar Laxárdals.
Að því er tekur til þess landsvæðis sem afmarkað er í framangreindu
landamerkjabréfi er til þess að líta að eldri heimild mælir gegn því að merki
jarðarinnar nái svo langt suður sem þeim er lýst í bréfinu. Önnur gögn um merki
Laxárdals liggja ekki fyrir. Þá er ljóst að með því að gera landamerkjabréf hafa menn
ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt, sbr. kafla 6.1.1. Í umræddri
sóknarlýsingu segir orðrétt: „Afréttarlöndin í Dals- og Hvammsheiðum eru
almenningar framan við landamerki Dals (um Grasmannalæk, sem rennur úr
Bræðravötnum vestur í Hólkná) og Gunnarsstaða (um Hávarðsdalsá).“ Umrædd
sóknarlýsing sem rituð er árið 1875, eða um áratug áður en landamerkjabréfið er gert,
er venju fremur glögg og afdráttarlaus um mörk jarðar gagnvart afrétti/almenningi.
Ekkert annað hefur komið fram en hér sé um að ræða hlutlausa samtímalýsingu, sem
ætla verður að hafi byggst á fullnægjandi heimildum. Er jafnframt til þess að líta að
sóknarlýsingin í heild sinni ber þess öll merki að vandað hafi verið til verksins eftir
því sem frekast var kostur. Að þessu virtu, með hliðsjón af staðháttum á heiðarlandi
þessu, og að gættum þeim sönnunarkröfum sem gera verður í ljósi dóma Hæstaréttar í
þjóðlendumálum verður að telja svo verulegan vafa leika á því að innan
Grasamannalækjar hafi við gerð landamerkjabréfsins verið eignarland að á slíku verði
ekki byggt. Ekki hefur verið sýnt fram á að not af landi þessu síðar hafi verið með
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þeim hætti að stofnast hafi til beins eignarréttar á grundvelli hefðar, sbr. hefðarlög nr.
46/1905.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að umrætt landsvæði
sunnan kröfulínu ríkisins sem miðar við Grasamannalæk úr Bræðravötnum að Hölkná
sé eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum hætti. Þá leiðir rannsókn
óbyggðanefndar einnig til þeirrar niðurstöðu að á umræddu landsvæði sé þjóðlenda. 433
Af fyrirliggjandi gögnum verður hins vegar ráðið að umrætt land, sem nýtt hefur verið
til beitar, sé í afréttareign Laxárdals en aðrir hafa ekki haft uppi slíkt tilkall til
svæðisins.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að umrætt landsvæði, svo sem það er
afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998:
Línan fylgir Grasamannalæk úr Bræðravötnum og í Hölkná en þá er
Hölkná fylgt til suðurs að Fremri-Skarðslæk sem ræður til upptaka
sinna sem eru norðan undir Lambafjallgarði. Þá ræður
Lambafjallgarðsbrún til foss í Hölkná en eftir það ræður áin suður á
móts við vesturhorn á Heljardalsfjöllum. Þá ráða Heljardalsfjöllin að
þeim stað þar sem tekin verður úr þeim bein stefna milli Bræðravatna í
Skessuhamar. Þeirri línu er síðan fylgt þar til komið er á milli
Bræðravatna en þá er farið til vesturs í upphafspunkt lýsingar
þessarar.
Sama landsvæði er í afréttareign Laxárdals, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr.
sömu laga.
6.10. Hvammur
6.10.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Hvamms, sbr. landamerkjabréf dags. 16. ágúst 1886 og
þingl. 18. maí 1887. Við þessa umfjöllun verður ekki tekið tillit til skiptingar lands
innan þeirra merkja en Hvammur skiptist nú í Hvamm I, II, III og IV.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá þeim stað þar sem Hávarðsdalsá
rennur í Hafralónsá (punktur 2) og þaðan í punkt 3 þar sem Grasamannalækur rennur
úr Bræðravötnum. Á móti hafa gagnaðilar, þinglýstir eigendur Hvamms, lýst kröfu
um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa landsvæðis sem þeir telja að liggi innan
merkja jarðarinnar samkvæmt landamerkjabréfi hennar. Kröfum íslenska ríkisins er
nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.10.
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Að Hvammi liggja til vesturs Laxárdalur og Gunnarsstaðir. Til austurs eru
Tungusel og Þorsteinsstaðir og heiðarland Syðralóns sem kallast Grímólfsártunga. Til
suðurs er landsvæði sem Svalbarðshreppur gerir tilkall til. Til norðurs eru
Gunnarsstaðir. Landsvæðið sem um ræðir hefur leguna norður-suður. Tilheyrir
svæðið Hvammsheiði. Syðst liggur gróinn Heljardalur, á milli Stakfells (891 m) að
austan og Heljardalsfjalla (950 m) að vestan. Rennur Heljardalsá norður dalinn í
Hafralónsá, við Heljardalseyrar, en Hafralónsá afmarkar landsvæðið að austan.
Norðaustan Heljardals er urðarsvæði er kallast Hvítahraun og Háahraun.
Hvítahraunskvísl rennur úr Heljardalsfjöllum til norðausturs í Hafralónsá norðan
Hvítahrauns. Norðan Heljardalsfjalla liggur Krókavatnsflói og í honum eru Krókavötn
(472 m). Norðan þeirra liggur Krókavatnshæð (528 m). Norðaustan Krókavatnshæðar
er brattur og grösugur dalur er kallast Hávarðsdalur og rennur Hávarðsdalsá um hann
til norðausturs í Hafralónsá. Austan dalsins liggur Hávarðsdalsfjall (471 m) en vestan
hans eru hlíðar syðri hluta Fremrifjallshlíðar er hallar til austurs. Landsvæðið er gróið
og mikið er um votlendi.
Þess skal getið að talið er að við landnám hafi land verið betur gróið og gróður
náð lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð náttúrufræðings í máli þessu.
6.10.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 2 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið fleiri með tímanum. Af lýsingum landnámsheimilda verði
ekki ráðið að Þistilfjarðarheiðarnar hafi verið numdar. Hvammsheiðin sé austasta
afréttarsvæði Þistilfirðinga og eitt af átta afréttarlöndum kröfusvæðisins. Þá er vísað í
sýslu- og sóknalýsingar Þingeyjarsýslu frá árunum 1839-1844 því til stuðnings að
innan þjóðlendulínunnar séu almenningar. Kröfulína ríkisins sé dregin þvert yfir
landsvæði það sem afmarkað er í landamerkjabréfi fyrir jörðina og byggist sú
afmörkun á upplýsingum um mörk almenninga í Þistilfirði á þessum slóðum.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 20 og 13(1), er byggt á þinglýstu
landamerkjabréfi jarðarinnar frá 16. ágúst 1886, ásamt þinglýstum afsölum og öðrum
skráðum eignarheimildum, auk þinglýstra landamerkjabréfa aðliggjandi jarða. Þá sé
einnig fullur hefðartími liðinn frá því að flestum landamerkjagjörðum var þinglýst.
Ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land, innan
landamerkja, sé undirorpið fullkomnum eignarrétti. Taka verði Landnámu með
fyrirvara sem heimild og röksemdir þess efnis að landnám hafi ekki náð til heiða á
Þistilfjarðarsvæðinu séu ekki reistar á neinum hlutlægum sönnunargögnum. Lögð er
áhersla á að landamerki Hvamms séu gömul og bendi til þess að fullkominn
eignarréttur eigendanna hafi verið virtur á þessu landi frá ómunatíð.
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6.10.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Hvamms er rakin í kafla 5.11.
Þar kemur fram að Hvamms er getið fyrst í Sigurðarregistri, skrá um eignir
Hóladómkirkju og Hólastóls, frá árinu 1550. Af heimildum verður ráðið að um
sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 434 Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í
Landnámabók hversu langt inn til fjalla landnám á þessu svæði náði. Af því verða
engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í öndverðu hafi verið stofnað til beins
eignarréttar á þessu svæði með námi.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Hvamms er lýst í landamerkjabréfi
jarðarinnar. Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að
Hvammi. Athugun þessi tekur til sunnanverðra austur- og vesturmerkja auk
suðurmerkja Hvamms að því leyti sem þau liggja innan kröfusvæðis íslenska ríkisins.
Að fenginni niðurstöðu um landamerki Hvamms verður fjallað um eignarréttarlega
stöðu þess landsvæðis sem til umfjöllunar er.
Landamerkjum Hvamms er fyrst lýst heildstætt í landamerkjabréfi jarðarinnar
frá 16. ágúst 1886 og þingl. 18. maí 1887. Þá var á árinu 1875 rituð lýsing á
suðurmörkum jarðarinnar sem fram kemur í sýslu- og sóknalýsingum Þingeyjarsýslu.
Samkvæmt landamerkjabréfi Hvamms eru merki jarðarinnar til austurs,
gagnvart Grímólfsártungu (heiðarlandi Syðralóns), Tunguseli og Þorsteinsstöðum,
miðuð við Hafralónsá frá Merkidalskílsósi að Heljardalsárósi en þá ráði Heljardalsá
að upptökum sínum sem eru innst í Heljardal. Bréfið er ekki áritað vegna Syðralóns,
Tungusels eða Þorsteinsstaða. Sunnanverðum vesturmerkjum Grímólfsártungu er eins
lýst í landamerkjabréfi fyrir Syðralón frá 4. nóvember 1916 og þingl. 3. júlí 1917.
Bréfið er ekki áritað vegna Hvamms. Engar eldri heimildir finnast um merki
Grímólfsártungu, sbr. kafla 5.12. Merki gagnvart Tunguseli og Þorsteinsstöðum liggja
utan kröfusvæðisins og þarfnast því ekki nánari athugunar.
Samkvæmt landamerkjabréfi Hvamms eru merki til vesturs og suðurs,
gagnvart Laxárdal og landsvæði sem Svalbarðshreppur hefur gert tilkall til sem
afréttareignar hreppsins, miðuð við „Heljardalsbotn og hæðstu brúnir Heljardalsfjalla
að norðan þar til kemur vestur á þau mið, eða svo langt að bein stefna verður tekin af
fjöllunum milli Bræðravatna í Skessuhamar sem ræður landamerkjum að vestan“.
Bréfið er áritað vegna Laxárdals. Syðstu merki Hvamms eru gagnvart afrétt sem
Svalbarðshreppur hefur gert tilkall til, sjá kafla 6.21. Engar heimildir finnast um
afmörkun þess en kröfur Svalbarðshrepps eru í samræmi við suðurmerki Hvamms
eins og þeim er lýst hér að framan. Í sýslu- og sóknalýsingum Þingeyjarsýslu er að
finna sóknarlýsingu Svalbarðssóknar, sem rituð er 1875, en þar er landamerkjum
Hvamms til suðurs lýst. Í sóknarlýsingunni segir: „Afréttarlöndin í Dals- og
Hvammsheiðum eru almenningar framan við landamerki Dals (um Grasmannalæk,
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sem rennur úr Bræðravötnum vestur í Hólkná) og Gunnarsstaða (um Hávarðsdalsá).“
Hávarðsdalsá virðist hins vegar marka land Hvamms en ekki Gunnarsstaða, sjá hér
síðar í umfjöllun um þessa heimild. Samkvæmt þessari lýsingu ná merki Hvamms
mun skemur til suðurs en greinir í landamerkjabréfi fyrir jörðina.
Í landamerkjabréfi fyrir Laxárdal frá 15. ágúst 1886 og þingl. 18. maí 1887, er
sunnanverðum austurmerkjum landsvæðisins þannig lýst: „[...] þá ráða Heljardalsfjöll,
þar til tekin verður úr þeim bein stefna milli Bræðravatna í Skessuhamar. Að austan
ræður nefnd stefna úr Heljardalsfjöllum í Skessuhamar.“ Bréfið er áritað vegna
Hvamms. Þessi lýsing í landamerkjabréfi Laxárdals virðist þó í samræmi við lýsingu á
sömu mörkum í landamerkjabréfi Hvamms. Suðurmörkum Laxárdals er einnig lýst í
sóknarlýsingu Svalbarðssóknar sem rakin er hér að framan. Þar er merkjum til suðurs
lýst mun skemur inn til landsins en í landamerkjabréfi jarðarinnar, sbr. umfjöllun í
kafla 6.9. um Laxárdal.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi árið 1882 var gert landamerkjabréf
fyrir Hvamm. Þar er merkjum lýst mun lengra til suðurs en í merkjalýsingu sem rituð
var árið 1875 og er hluti af sýslu- og sóknalýsingum Þingeyjarsýslu.
Landamerkjabréfið er ekki áritað vegna aðliggjandi landsvæðis til suðausturs og
suðurs, þ.e. gagnvart Grímólfsártungu, Heljardalsfjöllum og Stakfelli. Lýsing hinnar
eldri heimildar er mjög skýr og svo mikið ber á milli að telja verður að hún mæli í mót
landamerkjabréfinu að þessu leyti. Óbyggðanefnd telur því að ekki sé í ljós leitt að
land sunnan Hávarðsdalsár hafi verið innan landamerkja Hvamms fyrir gerð
landamerkjabréfsins árið 1886. Fyrirliggjandi gögn benda hins vegar ekki til annars en
landamerkjum Hvamms til annarra átta sé þar rétt lýst. Bréfið var þinglesið, fært í
landamerkjabók og er ekki að sjá að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða
ágreiningur við nágranna. Þá eru landamerkjabréf aðliggjandi jarða þinglesin og að
hluta til árituð vegna Hvamms.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja.
Að því er tekur til þess landsvæðis sem afmarkað er í framangreindu
landamerkjabréfi er til þess að líta að eldri heimild mælir gegn því að merki
jarðarinnar nái svo langt suður sem þeim er lýst í bréfinu. Önnur gögn um merki
Hvamms liggja ekki fyrir. Þá er ljóst að með því að gera landamerkjabréf hafa menn
ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt, sbr. kafla 6.1.1. Í umræddri
sóknarlýsingu segir orðrétt: „Afréttarlöndin í Dals- og Hvammsheiðum eru
almenningar framan við landamerki Dals (um Grasmannalæk, sem rennur úr
Bræðravötnum vestur í Hólkná) og Gunnarsstaða (um Hávarðsdalsá).“ Samkvæmt
landamerkjabréfum liggur Hávarðsdalsá hvorki að né um land Gunnarsstaða heldur
Hvamms. Hins vegar kemur fram, sbr. kafla 5.10., að fyrir gerð landamerkjabréfa
virðist hafa verið ágreiningur um merki Hvamms, Laxárdals og Gunnarsstaða og
merkin þá ekki að öllu ljós. Kann þetta að skýra tilvísun til Gunnarsstaða en ekki
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Hvamms á umræddum stað en Hávarðsdalsá er á hinn bóginn þekkt og glöggt
kennileiti. Umrædd sóknarlýsing, sem rituð er árið 1875, eða um áratug áður en
landamerkjabréfið er gert er venju fremur glögg og afdráttarlaus um mörk jarðar
gagnvart afrétti/almenningi. Ekkert annað hefur komið fram en að hér sé um að ræða
hlutlausa samtímalýsingu sem ætla verður að hafi byggst á fullnægjandi heimildum.
Er jafnframt til þess að líta að sóknarlýsingin í heild sinni ber þess öll merki að
vandað hafi verið til verksins eftir því sem frekast var kostur. Að þessu virtu, með
hliðsjón af staðháttum á heiðarlandi þessu, og að gættum þeim sönnunarkröfum sem
gera verður í ljósi dóma Hæstaréttar í þjóðlendumálum verður að telja svo verulegan
vafa leika á því að innan Hávarðsdalsár, þar sem hún rennur syðst, hafi við gerð
landamerkjabréfsins verið eignarland að á slíku verði ekki byggt. Ekki hefur verið
sýnt fram á að not á landi þessu síðar, sem fyrst og fremst hafi verið beitarafnot, hafi
verið með þeim hætti að stofnast hafi getað til beins eignarréttar á grundvelli hefðar,
sbr. hefðarlög nr. 46/1905.
Í málinu verður hins vegar ekki byggt á kröfulínu íslenska ríkisins sem dregin
er nokkuð norðar Hávarðsdalsár. Til þess er þá að líta að þetta ósamræmi virðist
skýrast af ágreiningi eða óvissu um staðhætti eða kennileiti enda sýnist ríkið í raun
miða við nefnda Hávarðsdalsá um mörk þjóðlendu gagnvart eignarlandi.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að umrætt landsvæði
sunnan Hávarðsdalsár sé eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum
hætti. Þá leiðir rannsókn óbyggðanefndar einnig til þeirrar niðurstöðu að landsvæði
sunnan kröfulínu íslenska ríkisins en norðan Hávarðsdalsár sé þjóðlenda. 435 Af
fyrirliggjandi gögnum verður hins vegar ráðið að umrætt land, sem nýtt hefur verið til
beitar, sé í afréttareign Hvamms en aðrir hafa ekki haft uppi slíkt tilkall til svæðisins.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að umrætt landsvæði, svo sem það er
afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998:
Frá Hafralónskíl fer línan að Heljardalsárósi en þá ræður Heljardalsá
að upptökum sínum sem eru innst í Heljardal. Úr Heljardalsbotninum
er farið með hæstu brúnum Heljardalsfjalla að norðan þar til kemur
vestur á þau mið eða svo langt að bein stefna verður tekin af fjöllunum
milli Bræðravatna í Skessuhamar. Þeirri línu er síðan fylgt norður þar
til komið er á móts við Hávarðsdalsá þar sem hún rennur syðst og
þaðan í Hávarðsdalsá. Þeirri á er síðan fylgt til norðausturs þar til hún
rennur í Hafralónsá en þá er Hafralónsá fylgt í Hafralónskíl.
Sama landsvæði er í afréttareign Hvamms, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr.
sömu laga.
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6.11. Grímólfsártunga (Syðralón)
6.11.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Grímólfsártungu, svo sem því landsvæði er lýst í
landamerkjabréfi jarðarinnar Syðralóns, frá 4. nóvember 1916 og þingl. 3. júlí 1917.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá Kverkártungu þar sem
hreppamarkalína kemur að Litlu Kverká (punktur 1). Frá þeim punkti er dregin lína
þangað sem Hávarðsdalsá rennur í Hafralónsá (punktur 2). Á móti hafa gagnaðilar,
þinglýstir eigendur Syðralóns, lýst kröfu um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa
landsvæðis sem þeir telja að liggi innan merkja jarðarinnar samkvæmt
landamerkjabréfi hennar. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum
gagnaðila í kafla 3.11.
Að Grímólfsártungu liggur Hvammur til vesturs en Þorsteinsstaðir og
Tungusel til austurs. Til suðurs er landsvæði sem Svalbarðs- og Þórshafnarhreppur
hafa gert tilkall til. Landsvæðið sem um ræðir hefur leguna norður-suður og afmarkast
að vestan af Hafralónsá og austan af Grímólfsá. Sunnan til er svæðið lítt gróið en
gróður eykst eftir því sem norðar dregur. Nyrst á landsvæðinu liggur Grænavatn í um
300 m yfir sjávarmáli og úr því rennur Grænavatnslækur í Grímólfsá. Sunnan
Grænavatns rís Ytra-Kistufjall (445 m) og sunnan þess er Syðra-Kistufjall (474 m).
Sunnan Kistufjalla liggur breið melbunga er kallast Stóriás (523 m). Milli Stóraáss og
Kistufjalla er votlend lægð (460–480 m). Austan Hafralónsár syðst á landsvæðinu er
votlent og hallalítið land. Frá suðurenda Grænavatns að Hafralóni, sem er á
suðurmörkum svæðisins, eru um 13,7 km í beinni loftlínu.
Þess skal getið að talið er að við landnám hafi land verið betur gróið og gróður
náð lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð náttúrufræðings í máli þessu.
6.11.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 2 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið fleiri með tímanum. Byggt er á því að almenningar eins og
þeir hafi verið skilgreindir fyrir gildistöku þjóðlendulaga 1998 hafi verið sem
eignarréttarlegt hugtak það sama og nú heita þjóðlendur. Þessu eignarformi hafi ekki
verið hægt að breyta nema eftir nýbýlatilskipuninni frá árinu 1776. Í sýslu- og
sóknalýsingum Þingeyjarsýslna segir að mörk almennings séu um Hávarðsdalsá og
áfram í Dalsheiðinni um Grasamannalæk sem renni úr Bræðravötnum. Þyki því
eðlilegt að draga þjóðlendukröfulínu frá Kverkártungu yfir Tunguselsheiði í
Hávarðsdalsá og svo í Grasamannalæk við Bræðravötn.
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Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 27 og 13(1), er byggt á þinglýstu
landamerkjabréfi jarðarinnar frá 4. nóvember 1916 og þingl. 3. júlí 1917, og öðrum
skráðum eignarheimildum sem hann hefur fyrir þessari eign sinni og einnig
þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Þá sé einnig fullur hefðartími liðinn
frá því að ofangreindu landamerkjabréfi var þinglýst. Öll afnot og nytjar landsins hafi
verið háðar leyfi jarðeigenda enda enginn notað landið með nokkrum hætti nema
eigendur þess. Ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land,
innan landamerkja, væri undirorpið fullkomnum eignarrétti og aldrei haldið öðru
fram. Í ljósi þeirra gjörninga sem liggja fyrir um ráðstöfun landsins er því haldið fram
að eigandi jarðarinnar hafi fært fram nægar heimildir fyrir eignartilkalli sínu. Það sé
því ríkisins að hrekja þá staðhæfingu hans að þrætulandið sé ekki fullkomin eign hans.
Taka verði Landnámu með fyrirvara sem heimild og að röksemdir þess efnis að
landnám hafi ekki náð til heiða séu ekki reistar á neinum hlutlægum
sönnunargögnum.
6.11.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Syðralóns er rakin í kafla 5.12.
Þar kemur fram að Syðralóns er getið í heimildum frá 13. öld. Af heimildum verður
ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða.436 Í landamerkjabréfi Syðralóns,
dags. 4. nóvember 1916 og þingl. 3. júlí 1917, er annars vegar lýst merkjum
heimalandsins og hins vegar merkjum svokallaðrar Grímólfsártungu. Milli Syðralóns
og nyrsta hluta Grímólfsártungunnar eru u.þ.b. 23 km í beinni loftlínu og liggja m.a.
jarðirnar Hallgilsstaðir og Tungusel þar á milli.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Grímólfsártungu er lýst í
framangreindu landamerkjabréfi en engar eldri merkjalýsingar hafa komið fram.
Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að
Grímólfsártungu. Athugun þessi tekur til vestur-, austur- og suðurmerkja landsins en
aðeins nyrsti hluti þess er ekki innan kröfulínu íslenska ríkisins. Að fenginni
niðurstöðu um landamerki fyrir Grímólfsártungu verður fjallað um eignarréttarlega
stöðu landsvæðisins.
Samkvæmt landamerkjabréfi Syðralóns eru merki Grímólfsártungu, gagnvart
Hvammi til vesturs og Þorsteinsstöðum og Tunguseli til austurs, miðuð við
Hafralónsá og Grímólfsá frá upptökum þeirra þar til þær falla saman. Bréfið er hvorki
áritað vegna Hvamms né Þorsteinsstaða eða Tungusels. Austurmerkjum Hvamms er
eins lýst í landamerkjabréfi þeirrar jarðar frá 16. ágúst 1886 og þingl. 18. maí 1887.
Bréf Hvamms er ekki áritað vegna Syðralóns. Engin lögformleg lýsing er til á
merkjum Þorsteinsstaða en þeir munu hafa verið byggðir úr landi Tungusels um miðja
19. öld. Í afsalsbréfi frá 28. maí 1870, sem útbúið var vegna kaupa Sauðaneskirkju á
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Þorsteinsstöðum, er að finna lýsingu á merkjum landsvæðisins. Merkjum
Þorsteinsstaða til vesturs er lýst svo: „[...] ad vestan Hafralónsá, útan frá Tungnaá
fram til Grímólfsár, þá Grímólfsá til upptaka hennar.“ Sé þessi merkjalýsing borin
saman við lýsinguna í landamerkjabréfi Syðralóns eru vesturmerki Þorsteinsstaða og
austurmerki Grímólfsártungu í báðum tilvikum miðuð við Grímólfsá frá upptökum
hennar og þar til hún fellur saman við Hafralónsá. Ágreiningur er um mörk
Grímólfsártungu á heiðinni við aðliggjandi jörð Tungusel og Þorsteinsstaði. Í
landamerkjabréfi fyrir Tungusel, frá 20. apríl 1885 og þingl. 27. júní 1892, er
vesturmerkjum lýst svo: „Að vestan Tunguá innað kílamótum þá austara Tungárdrag
innað Arnarfjallahyrnu og þaðan bein stefna í Hafralón.“ Hér er ljóst að merkjalýsing
er ekki í fullu samræmi við lýsingu á merkjum Grímólfsártungu. Engin merkjalýsing
er til fyrir það landsvæði sem Svalbarðs- og Þórshafnarhreppur hafa gert tilkall til og
liggur sunnan við Grímólfsártunguna en afmörkun hreppanna er í samræmi við
merkjalýsingar Syðralóns.
Ágreiningur er þannig með aðilum um það hvort Stóriás og landsvæði þar um
kring sé innan merkja Grímólfsártungu eða Tungusels. Í kröfulýsingu hafa gagnaðilar,
bæði eigendur Syðralóns og Tungusels og Þorsteinsstaða, miðað við sömu kvísl
Grímólfsár frá því undir Arnarfellshyrnu þar til komið er nokkuð suðvestur af
Arnarfjöllum. Þaðan miða eigendur Syðralóns við þá kvísl sem rennur austan við
Stóraás en af hálfu eigenda Tungusels og Þorsteinsstaða er hins vegar dregin lína í
Hafralón. Hér ber að athuga að á þessu svæði renna saman af stærra vatnasvæði
nokkrar kvíslar sem mynda Grímólfsá. Í landamerkjabréfi Syðralóns er miðað við
upptök Grímólfsár og Hafralónsár. Af þeirri lýsingu verður ekki ráðið hvernig
landsvæðið lokast til suðurs þar sem ár þessar eiga ekki sameiginleg upptök. Að þessu
gættu eru staðhættir á því svæði sem krafist er vegna Syðralóns ekki í samræmi við
landamerkjabréfið. Í afsali fyrir Þorsteinsstöðum frá árinu 1870 er mörkum lýst til
austurs „frá Hafralónsá fram ad svo nefndum Dragamótum og svo haldist sama stefna
til Arnar fjalla, ad vestan Hafralónsá, útan frá Tungnaá fram til Grímólfsár, þá
Grímólfsá til upptaka hennar“. Merkjum til suðurs, frá Arnarfjöllum að austanverðu
og í upptök Grímólfsár að vestanverðu, er þannig ekki sérstaklega lýst. Lýsing á
vesturmörkum Tungusels í landamerkjabréfi frá árinu 1885 miðar við
Arnarfjallahyrnu og þaðan beina stefnu í Hafralón. Við mat á þessum merkjalýsingum
er til þess að líta að bæði í lýsingum á Grímólfsártungu og Þorsteinsstöðum er óglöggt
við hvaða kvísl Grímólfsár skuli miða. Lýsing á merkjum Tungusels er hins vegar
afdráttarlaus. Þetta mælir því í mót að merki Grímólfsártungu liggi eins austarlega og
eigendur Syðralóns miða við í kröfugerð sinni. Óbyggðanefnd telur í bestu samræmi
við framangreindar merkjalýsingar Grímólfsártungu og aðliggjandi landsvæða að á
umræddu ágreiningssvæði sé miðað við þá kvísl Grímólfsár sem liggur vestan við
Stóraás að upptökum hennar og þaðan í Hafralón.
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Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
Syðralón og þar lýst sérstaklega aðskildu heiðarlandi jarðarinnar, svokallaðri
Grímólfsártungu. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að merkjum Grímólfsártungunnar
til vesturs, gagnvart Hvammi, sé rétt lýst, svo langt sem sú lýsing nær. Hins vegar
lýsir bréfið ekki merkjum Grímólfsártungu til suðurs auk þess sem lýsing á merkjum
til austurs, gagnvart Tunguseli og Þorsteinsstöðum, er óglögg svo sem hér hefur nánar
verið rakið. Skjal þetta var þinglesið og innfært í landamerkjabók sýslumanns. Hér að
framan hefur verið gerð grein fyrir þeirri niðurstöðu Hæstaréttar að landamerkjabréf
fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða en hins vegar
verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega, sjá nánar í kafla 6.1.1. Með því að gera
landamerkjabréf hafa menn ekki getað einhliða aukið við land sitt eða annan rétt. Frá
upphafi Íslandsbyggðar helguðu menn sér ekki eingöngu ákveðin landsvæði, sem
voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig ítök, afrétti og öll önnur réttindi sem
einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra. Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér
lágu hagsmunir til þess að halda við merkjum réttindanna, hvers eðlis sem þau voru.
Ber um þetta efni sérstaklega að vísa til dóms Hæstaréttar 28. september 2006 í máli
nr. 497/2006 (Hoffellslambatungur).
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók
hversu langt inn til fjalla landnám á þessu svæði náði. Af því verða engar
afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í öndverðu hafi verið stofnað til beins
eignarréttar á þessu svæði með námi.
Hvergi kemur fram í heimildum að á Grímólfsártungu hafi verið búseta af
nokkru tagi, sjálfstæð jörð eða hjáleiga. Henni er fyrst lýst í landamerkjabréfi
Syðralóns frá árinu 1916. Sú aðgreining Grímólfsártungunnar frá Syðralóni sem þar
kemur fram bendir til þess að svæðið hafi verið afréttur og aðskilið frá öðru landi
jarðarinnar. Engin gögn liggja fyrir um að Grímólfsártungan hafi nokkurn tíma verið
nýtt til annars en sumarbeitar fyrir búfé og annarra takmarkaðra nota. Sama verður
einnig ráðið af staðháttum og gróðurfari en um er að ræða fjallaland fjarri byggð.
Landið er nýtt til beitar og smalað af jörðum í sveitinni. Eldri heimildir benda til þess
að Grímólfsártunga hafi verið afréttur sem tilheyrt hafi Syðralóni. Í sóknarlýsingu frá
1840 segir Stefán Einarsson á Sauðanesi um Grímólfsártungu: „[...] og fyrir framan
þessi lönd [Hallgilsstaða og Tungusels] er almenningur millum Langaness,
Norðurstranda og Selárdals í Vopnafirði samt Þistilfirðinga að norðan. Hér í þessum
almenningi eður á Grímólfsártungu lýsir Syðralón eftir 4 hundraða landi, er mér skilst
eftir samanburði við annarra máldaga orðatiltæki sé sama og land undir 400 fjár.“
Samkvæmt jarðamatinu 1849 tilheyrir þannig Syðralóni sérstakt afréttarland fram til
heiðar sem heitir Grímólfsártunga. Þá er í fasteignamati N-Þingeyjarsýslu 1916–1918
að finna upplýsingar um landamerki Syðralóns. Umsögnin um Grímólfsártungu er
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nær samhljóða landamerkjabréfi Syðralóns. Þar segir jafnframt að Syðralón hafi
sumarhaga.
Að öllu framangreindu virtu hefur, af hálfu eiganda Syðralóns, ekki verið sýnt
fram á að Grímólfsártungan sé eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með
öðrum hætti. Eins og notkun landsins hefur verið háttað hefur heldur ekki verið sýnt
fram á að eignarhefð hafi verið unnin á því. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til
þeirrar niðurstöðu að þar sé þjóðlenda. 437 Af fyrirliggjandi gögnum verður hins vegar
ráðið að Grímólfsártungan sé í afréttareign Syðralóns. Til þess verður þó að líta að
þjóðlendukrafa ríkisins nær ekki til nyrsta hluta Grímólfsártungunnar. Líkt og nánar er
rakið í kafla 6.1. er óbyggðanefnd bundin af kröfugerð aðila, hvort heldur er íslenska
ríkisins eða annarra, og verður því að leysa úr máli á þeim grundvelli, sbr. þá ályktun
sem dregin verður af dómum Hæstaréttar frá 6. september 2005 í máli nr. 367/2005 og
16. maí 2007 í máli nr. 571/2006. Af þessum sökum verður nyrsti hluti
Grímólfsártungu talinn utan þjóðlendu.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að landsvæði það sem kallað hefur verið
Grímólfsártunga, svo sem það er afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1.
gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá þeim stað þar sem Hávarðsdalsá rennur í Hafralónsá er dregin
lína til austurs í stefnu á þann stað þar sem hreppamarkalína kemur að
Litlu-Kverká við Kverkártungu (punktur 1 í þjóðlendukröfu íslenska
ríkisins). Þessari línu er fylgt að þeim stað þar sem hún sker Grímólfsá
og síðan Grímólfsá til suðurs þar til komið er vestur af
Arnarfellshyrnu. Þaðan er miðað við þá kvísl árinnar sem gagnaðilar
íslenska ríkisins miða við í kröfugerð sinni, að þeim stað þar sem
kröfulínur gagnaðila greinast í sundur. Frá þeim punkti er Grímólfsá
fylgt þangað sem hún á upptök sín vestan við Stóraás og síðan áfram í
Hafralón. Úr Hafralóni er Hafralónsá fylgt til norðurs þar til
Hávarðsdalsá rennur í hana.
Sama landsvæði er í afréttareign Syðralóns, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr.
sömu laga.
6.12. Tungusel og Þorsteinsstaðir
6.12.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Tungusels og Þorsteinsstaða.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá Kverkártungu þar sem
hreppamarkalína kemur að Litlu-Kverká (punktur 1). Frá þeim punkti er dregin lína
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þangað sem Hávarðsdalsá rennur í Hafralónsá (punktur 2). Á móti hafa gagnaðilar,
þinglýstir eigendur Tungusels og Þorsteinsstaða, lýst kröfu um beinan eignarrétt að
þeim hluta þessa landsvæðis sem þeir telja að liggi innan merkja jarðanna samkvæmt
landamerkjabréfi. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum
gagnaðila í kafla 3.12.
Að Tunguseli og Þorsteinsstöðum liggja Grímólfsártunga og Hvammur til
vesturs. Til norðurs eru Hvammur og Hallgilsstaðir. Til vesturs liggja Hallgilsstaðir.
Til suðurs er landsvæði sem Þórshafnarhreppur hefur gert tilkall til. Landsvæðið sem
um ræðir hefur leguna norður-suður og tilheyrir Tunguselsheiði. Svæðið liggur í 300–
500 m yfir sjávarmáli. Nyrst er land hallalítið og votlent en hækkar hratt upp í
Sammælingahnjúk (481 m) er skagar norður úr Arnarfjöllunum. Upp af honum er
Arnarfellshyrna/Arnarhyrna (528 m), vestast í Arnarfjöllum. Suðaustan
Sammælingahnjúks og Arnarfellshyrnu/Arnarhyrnu liggur Miðdalsvatn í tæplega 500
m yfir sjávarmáli. Sunnan Arnarfjalla er land hallalítið. Syðst á svæðinu liggur
Barðmelur, langur og nokkuð hár melur á köflum. Lega hans er norður-suður og er
hann bugðóttur.
Þess skal getið að talið er að við landnám hafi land verið betur gróið og gróður
náð lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð náttúrufræðings í máli þessu.
6.12.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 2 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið með tímanum fleiri. Samkvæmt lýsingum landnámsheimilda
verði ekki ráðið að Þistilfjarðarheiðarnar hafi verið numdar. Byggt er á því að
almenningar eins og þeir hafi verið skilgreindir fyrir gildistöku þjóðlendulaga 1998
hafi verið sem eignarréttarlegt hugtak það sama og nú heita þjóðlendur. Þessu
eignarformi hafi ekki verið hægt að breyta nema eftir nýbýlatilskipuninni 1776. Í
sóknarlýsingu Sauðanessóknar frá árinu 1840 segi að jarðirnar Hallgilsstaðir og
Tungusel eigi hin bestu og mestu afréttarlönd, ef notuð væru og fyrir framan þessi
lönd sé „almenningur milli Langaness, Norðurstranda og Selárdals í Vopnafirði, samt
Þistilfirðinga að norðan“.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 29, 30 og 13(1), er byggt á þinglýstum
landamerkjabréfum og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari
eign sinni og einnig þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Þá sé fullur
hefðartími liðinn frá því að landamerkjabréfi var þinglýst. Jarðeigendur hafi farið með
öll hefðbundin eignarréttindi jarðanna sem m.a. hafi lýst sér í því að þeir hafi bannað
öðrum not landsins og hafi öll nýting verið háð leyfi frá þeim. Á því er byggt að
ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið
fullkomnum eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Taka verði Landnámu með
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fyrirvara sem heimild og röksemdir ríkisins þess efnis að landnám hafi ekki náð til
heiða algerlega ósannaðar enda ekki reistar á neinum hlutlægum sönnunargögnum. Þá
beri þess að geta að ríkið hafi selt land Þorsteinsstaða. Vísað er til jafnræðisreglu
stjórnarskrárinnar og stjórnsýslulaga um að sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og
að jafnræði ríki milli borgaranna.
6.12.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar að Tunguseli og
Þorsteinsstöðum er rakin í kafla 5.13. Þar kemur fram að Tunguseli var skipt úr landi
jarðarinnar Hallgilsstaða á 17. öld, sbr. einnig kafla 6.13., og þar búið síðan. Árið
1850 voru Þorsteinsstaðir síðan byggðir í landi Tungusels. Búið var á
Þorsteinsstöðum nær samfellt frá 1850–1884 en síðan hefur jörðin verið í eyði og nýtt
til beitar fyrir sauðfé. Árið 1972 voru Þorsteinsstaðir seldir eigendum Tungusels
samkvæmt lögum nr. 9/1972 en seljandi var ríkissjóður. Svo sem rakið er í kafla 6.2.
er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til fjalla landnám á þessu svæði náði.
Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í öndverðu hafi verið
stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði með námi.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Tungusels er lýst í landamerkjabréfi
jarðarinnar, dags. 20. apríl 1885 og þingl. 27. júní 1890. Merkjum Þorsteinsstaða
hefur ekki verið lýst í landamerkjabréfi en hins vegar er lýsing í samningi sem gerður
var á skiptafundi í dánarbúi Elínar Sveinsdóttur 23. maí 1861. Þá er lýsing á merkjum
Þorsteinsstaða í afsalsbréfi frá 28. maí 1870 þegar Gunnar Gunnarsson á Sauðanesi
keypti, fyrir hönd Sauðaneskirkju, Þorsteinsstaði af Sigvalda Þorsteinssyni. Jafnframt
verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að Tunguseli og
Þorsteinsstöðum og hvað ráðið verður af öðrum heimildum um sama efni. Athugun
þessi tekur til vestur-, suður- og austurmerkja landsvæðisins, að því leyti sem þau
liggja innan kröfusvæðis íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki
Tungusels og Þorsteinsstaða verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Samkvæmt landamerkjabréfi Tungusels eru merki til vesturs, gagnvart
Þorsteinsstöðum og Grímólfsártungu (heiðarlandi Syðralóns) þegar sunnar dregur,
miðuð við Tunguá inn að kílamótum, þá austara Tunguárdrag inn að Arnarfjallahyrnu
og þaðan beina stefnu í Hafralón. Bréfið er hvorki áritað vegna Þorsteinsstaða né
Syðralóns. Í samningi sem gerður var á skiptafundi í dánarbúi Elínar Sveinsdóttur árið
1861 er merkjum Þorsteinsstaða, gagnvart Tunguseli, lýst með Tunguá að utan frá
Hafralónsá fram að svo nefndum Dragamótum og svo helst sama stefna beint til
Arnarfjalla. Sömu lýsingu er að finna í afsalsbréfi fyrir Þorsteinsstöðum frá 1870. Í
landamerkjabréfi Syðralóns, dags. 4. nóvember 1916 og þingl. 3. júlí 1917, er
merkjum Grímólfsártungu lýst sem öllu landi milli Hafralónsár og Grímólfsár frá
upptökum þeirra og þar til þær falla saman. Ágreiningur er milli aðila um þessi mörk
en af merkjalýsingum verður ráðið að þær falla ekki að öllu leyti saman. Um merkin
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milli Tungusels og Þorsteinsstaða og Grímólfsártungu vísast til nánari umfjöllunar í
kafla 6.11. en þar kemur fram að mörk milli þeirra skuli miðuð við þá kvísl
Grímólfsár sem liggur vestan við Stóraás að upptökum hennar og þaðan í Hafralón.
Samkvæmt landamerkjabréfi Tungusels eru merki til austurs, gagnvart
Hallgilsstöðum, lýst með „Kverká frá því hún fellur í Hafralónsá allt innað klöpp
(merki klöpp) þeirri er stendur austan við ána skammt fyrir utan Kverkáreyrar, þaðan
bein stefna í Stóruvörðu er stendur á melhrygg í Grasdal, þaðan sama stefna í vörðu á
Hólmavatnshæðum, þaðan sama stefna í Miðdal í Arnarfjöllum þaðan bein stefna
neðst á Búðarmel“. Bréfið er áritað vegna hálfra Hallgilsstaða. Ekkert
landamerkjabréf er til fyrir Hallgilsstaði en í fasteignamati fyrir N-Þingeyjarsýslu frá
1916–1918 er lýsing á merkjum Hallgilsstaða. Merkjum til vesturs, gagnvart
Tunguseli, á því svæði sem fellur innan kröfulínu ríkisins er lýst frá vörðu á
Hólmavatnshæðum og þaðan enn sömu stefnu í Miðdal í Arnarfjöllum en þaðan ræður
bein stefna innst á Barðmel. Hér er samræmi milli lýsinga á merkjum þessara
aðliggjandi jarða en svo virðist sem „Barðmelur“ og „Búðarmelur“ sé sama
kennileitið.
Samkvæmt landamerkjabréfi Tungusels eru merki jarðarinnar til suðurs
gagnvart landsvæði sem Þórshafnarhreppur hefur gert tilkall til miðuð við beina
stefnu innst af Búðarmel og vestur í Hafralónsá. Engar heimildir finnast um merki
þessa aðliggjandi landsvæðis en kröfur Þórshafnarhrepps eru í samræmi við
suðurmerki Tungusels eins og þeim er lýst hér að framan.
Austurmerki Þorsteinsstaða, gagnvart Tunguseli, hafa verið rakin hér að
framan. Önnur merki Þorsteinsstaða, líkt og þau eru afmörkuð í fyrrnefndu afsalsbréfi
frá 1870, eru að vestan, gagnvart Grímólfsártungu (heiðarlandi Syðralóns),
„Hafralónsá útan frá Tungnaá fram til Grímólfsár, þá Grímólfsá til upptaka hennar“. Í
samningi sem gerður var á skiptafundi í dánarbúi Elínar Sveinsdóttur er aðeins lýsing
á austurmörkum Þorsteinsstaða. Samkvæmt landamerkjabréfi Syðralóns frá 4.
nóvember 1916 og þingl. 3. júlí 1917, er Grímólfsártungu, sem liggur að
Þorsteinsstöðum, lýst sem öllu landi milli Hafralónsár og Grímólfsár frá upptökum
þeirra þar til þær falla saman. Bréf Syðralóns er ekki áritað vegna Þorsteinsstaða.
Engar aðrar heimildir eru til um merki þessa heiðarlands sem lýst er í
landamerkjabréfi Syðralóns. Hér geta lýsingar á merkjum Syðralóns og Þorsteinsstaða
vel samrýmst.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
jörðina Tungusel. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum jarðarinnar sé
þar rétt lýst. Landamerkjabréfið var undirritað af fyrirsvarsmanni jarðarinnar,
þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt síðan um merki hennar án þess að séð
verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna sem
þýðingu hafi hér. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við
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það sem almennt var talið gilda. Jafnframt er ljóst að eigendur Tungusels hafa um
langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Svo sem hér hefur verið rakið var ekki gert landamerkjabréf fyrir
Þorsteinsstaði. Að slepptu landamerkjabréfi Tungusels er ekki við annað að styðjast
en lýsingu í afsali fyrir Þorsteinsstaði frá 1870 varðandi vesturmörk, gagnvart
Grímólfsártungu (heiðarlandi Syðralóns), á kröfusvæðinu. Er til þess að líta að lýsing
á þeim mörkum er sú sama og í landamerkjabréfi Syðralóns. Þá mæla engin gögn
gegn þessari lýsingu og er því óhætt að leggja hana til grundvallar.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir við mat á sönnun
um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Í sóknarlýsingu Sauðanessóknar frá árinu 1840 segir að jarðirnar Hallgilsstaðir
og Tungusel eigi hin bestu og mestu afréttarlönd, ef notuð væru, og fyrir framan þessi
lönd sé „almenningur milli Langaness, Norðurstranda og Selárdals í Vopnafirði, samt
Þistilfirðinga að norðan“. Hér ber þess að geta að sunnan Tungusels er afréttarsvæði,
sbr. kafla 6.22. Öndvert við sóknarlýsingu Svalbarðssóknar, sem rakin er í kafla 6.9.
um Laxárdal og kafla 6.10. um Hvamm, er hér ekki að finna neina lýsingu á mörkum
eignarlanda gagnvart afréttum eða almenningum. Verður því ekki talið að
sóknarlýsing Sauðanessóknar mæli gegn mörkum Tungusels eins og gerð hefur verið
grein fyrir hér að framan.
Fram kemur í heimildum að Tungusel hafi verið byggt í landi Hallgilsstaða og
Þorsteinsstaðir síðar í landi Tungusels. Þrátt fyrir að engar merkjalýsingar finnist um
afmörkun á þessu landsvæði áður en jörðunum var skipt úr því verður til þess að líta
að forsaga jarðanna er sú sama og verður rakin til jarðarinnar Hallgilsstaða en fyrir
þeirri jörð eru heimildir frá 13. öld, líkt og nánar er rakið í kafla 5.14. 438 Verður þetta
talið renna frekari stoðum undir sönnunargildi landamerkjabréfs Tungusels. Að þessu
virtu þykir einnig óhætt að slá því föstu að landsvæði það sem lagt var til
Þorsteinsstaða hafi verið eignarland.
Ekki eru heimildir um annað en jörðin Tungusel hafi verið byggð og nýtt eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Þorsteinsstaðir voru byggðir úr landi
Tungusels, eins og að framan greinir, og hafa verið nýttir eftir aðstæðum. Innan
tilgreindra marka í landamerkjabréfi og afsali fyrir Þorsteinsstaði frá árinu 1870 hafa
eigendur jarðanna farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með
löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt. Land jarðanna til suðurs,
inn til heiða, hefur þar ekki verið undanskilið enda þótt nýting þar hafi verið
takmörkuð.
Ekki verður annað séð en þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða
athugasemda. Engar heimildir eru um að land Tungusels og Þorsteinsstaða sunnan

438

Sbr. einnig umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).

890
890
kröfulínu ríkisins hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir,
gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þá
verður fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Tungusels og Þorsteinsstaða sé
þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé
eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða
hver séu mörk milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 439
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Tungusels og Þorsteinsstaða,
svo sem því er að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig alið 7. gr., laga nr. 58/1998.
6.13. Hallgilsstaðir
6.13.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Hallgilsstaða. Við þá umfjöllun verður ekki tekið tillit
til þess að Hallgilsstaðir skiptast nú í I og II.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá Kverkártungu þar sem
hreppamarkalína kemur að Litlu-Kverká (punktur 1) og þaðan þangað sem
Hávarðsdalsá rennur í Hafralónsá (punktur 2). Á móti hafa gagnaðilar, þinglýstir
eigendur Hallgilsstaða, lýst kröfu um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa
landsvæðis sem þeir telja að liggi innan merkja jarðarinnar samkvæmt
landamerkjabréfi hennar. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum
gagnaðila í kafla 3.14.
Að Hallgilsstöðum liggja Tungusel og Þorsteinsstaðir til vesturs og
Kverkártunga til suðausturs. Til norðurs er hafið en til suðurs er landsvæði sem
Þórshafnarhreppur hefur gert tilkall til í máli þessu. Landsvæðið sem um ræðir hefur
leguna norður-suður og tilheyrir Tunguselsheiði. Svæðið liggur í 300–580 m yfir
sjávarmáli. Nyrst er land hallalítið og votlent og afmarkast af Litlu-Kverká að austan.
Suður með Litlu-Kverká að vestan er land hallalítið og gróið. Allbreitt dalverpi,
Sveinsdalur, liggur norðvestan til á landsvæðinu og liggur mjór urðarhryggur vestan
hans með tvo hnjúka (540 m og 579 m). Að auki liggur Miðdalsvatn vestan
Sveinsdals í tæplega 500 m yfir sjávarmáli. Austan Sveinsdals liggja Kílafjöll í um
500 m yfir sjávarmáli. Sveinsdalslækur rennur austnorðaustur úr dalnum í StóruKverká norðan Kílafjalla. Ofan Sveinsdals liggja Sveinsdalsvötn í um 530 m yfir
sjávarmáli. Land er gróið neðst í fjöllunum en gróður minnkar eftir því sem ofar
dregur og verður land þá lítt gróið og grýtt. Sunnan fjallanna tekur land að lækka til
suðurs og við tekur samfelld háslétta í um 500 m yfir sjávarmáli. Háslétta þessi er að
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mestu hálfgróin og moslend. Vestast á landsvæðinu, suðvestan Sveinsdals, liggur
Eyjavatn (503 m) og úr því rennur Stórilækur sem sameinast Kverká austur undir
Kílafjöllum. Kverká rennur til norðausturs á sunnanverðri hásléttu landsvæðisins. Frá
bæjarstæði Hallgilsstaða að norðanverðu Eyjavatni eru um 28 km í beinni loftlínu.
Þess skal getið að talið er að við landnám hafi land verið betur gróið og gróður
náð lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð náttúrufræðings í máli þessu.
6.13.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 2 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið með tímanum fleiri. Samkvæmt lýsingum landnámsheimilda
verði ekki ráðið að Þistilfjarðarheiðarnar hafi verið numdar. Byggt er á því að
almenningar, eins og þeir voru skilgreindir fyrir gildistöku þjóðlendulaga 1998, hafi
verið sem eignarréttarlegt hugtak það sama og nú heiti þjóðlendur. Þessu eignarformi
hafi ekki verið hægt að breyta nema eftir nýbýlatilskipuninni 1776. Í sóknarlýsingu
Sauðanessóknar frá árinu 1840 segi að jarðirnar Hallgilsstaðir og Tungusel eigi hin
bestu og mestu afréttarlönd, ef notuð væru, og fyrir framan þessi lönd sé
„almenningur milli Langaness, Norðurstranda og Selárdals í Vopnafirði, samt
Þistilfirðinga að norðan“.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 18 og 13(1), er byggt á landamerkjalýsingu
jarðarinnar í fasteignamati og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir
þessari jörð sinni, fornum og nýjum, og einnig þinglýstum landamerkjabréfum
aðliggjandi jarða. Þá sé einnig fullur hefðartími liðinn frá því að landamerki
jarðarinnar hafi verið skráð. Ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að
umrætt land, innan landamerkja, sé undirorpið fullkomnum eignarrétti. Taka verði
Landnámu með fyrirvara sem heimild og að röksemdir þess efnis að landnám hafi
ekki náð til heiða og ekki til fjalla, nema Gunnólfsvíkurfjalls, séu ekki reistar á
neinum hlutlægum sönnunargögnum. Lögð er áhersla á að landamerki Hallgilsstaða
séu gömul og bendi til þessi að fullkominn eignarréttur eigendanna hafi verið virtur á
þessu landi frá ómunatíð.
6.13.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Hallgilsstaða er rakin í kafla
5.14. Þar kemur fram að Hallgilsstaða er getið í heimildum allt frá 13. öld. Af þeim
verður ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 440 Svo sem rakið er í kafla
6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til fjalla landnám á þessu svæði
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náði. Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í öndverðu hafi
verið stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði með námi.
Kemur þá til skoðunar hvað ráðið verður af heimildum um merki
Hallgilsstaða. Athugun þessi tekur fyrst og fremst til sunnanverðra vestur- og
austurmerkja jarðarinnar, ásamt suðurmerkjum, þ.e. merkja landsvæðisins að því leyti
sem þau liggja innan kröfusvæðis íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um
landamerki Hallgilsstaða verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Fyrir liggur að ekki hefur verið gert landamerkjabréf fyrir Hallgilsstaði. Hins
vegar er að finna greinargóða lýsingu á merkjum Hallgilsstaða í fasteignamati fyrir NÞingeyjarsýslu frá 1916–1918. Þá er rétt að minna á, líkt og rakið er í kafla 5.13. um
Tungusel og Þorsteinsstaði, að fram kemur í heimildum að Tungusel var í upphafi
byggt í landi Hallgilsstaða og Þorsteinsstaðir síðar í landi Tungusels. Við afmörkun
Hallgilsstaða verður því að líta til tiltækra gagna um landamerki aðliggjandi jarða og
svæða. Þar er að vestanverðu um að ræða landamerkjabréf Tungusels, dags. 20. apríl
1885 og þingl. 27. júní 1890, og að austanverðu landamerkjabréf Kverkártungu, dags.
8. maí 1884 og þingl. 16. júlí 1885. Ekki er til landamerkjabréf sem tekur til
suðurmerkja jarðarinnar.
Merki Hallgilsstaða til vesturs, gagnvart Tunguseli, má ráða af
landamerkjabréfi Tungusels. Samkvæmt bréfinu er merkjum milli jarðanna lýst svo:
„[...] í vörðu á Hólmavatnshæðum, þaðan sama stefna í Miðdal í Arnarfjöllum þaðan
bein stefna neðst á Búðarmel.“ Bréfið er áritað vegna hálfra Hallgilsstaða. Samkvæmt
lýsingu í fasteignamati fyrir N-Þingeyjarsýslu frá 1916–1918 eru merki Hallgilsstaða
til vesturs samhljóða þeim merkjum sem lýst er í bréfi Tungusels.
Samkvæmt landamerkjabréfi Kverkártungu er sunnanverðum austurmerkjum
Hallgilsstaða, lýst með Miðfjarðará að Kistufellslæk „og þaðan beint norður í
Heiðarvatn, svo aftur beint þaðan og í Litlu-Kverkárdrög, sem mun vera hér um bil í
óttu stað; eftir það afmarkar Kverká landið út að áður nefndum ármótum
[Miðfjarðarár og Litlu-Kverkár]“. Bréfið er áritað vegna hálfra Hallgilsstaða. Í
fyrrgreindu fasteignamati eru austurmerki Hallgilsstaða svofelld: „Að austan ræður
Kverkárdrag frá Heiðarvatni út að krók þeim sem dragið myndar stutt utan við
Þverurð; þaðan bein stefna norðaustur í litlu Kverká, sem þá ræður út á móts við
Langavatnsenda hinn nyrðri; þaðan ræður melhryggur sá, er liggur suður af fremri
Þröskuld út á hæð þá, er svo heitir; þaðan bein stefna útaustur í Leirvatn“
Merkjalýsing fasteignamatsins og landamerkjabréfs Kverkártunga geta þannig vel
samrýmst.
Suðurmerki Hallgilsstaða liggja að landsvæði sem Þórshafnarhreppur hefur
gert tilkall til í máli þessu. Í fasteignamati Hallgilsstaða 1916–1918 er þessum
merkjum lýst svo: „Að sunnan ræður bein stefna innst af Barðmel í Heiðarhól og
Heiðarvatn.“ Engar heimildir finnast um merki þessa aðliggjandi landsvæðis en kröfur
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Þórshafnarhrepps eru í samræmi við suðurmerki Hallgilsstaða eins og þeim er lýst í
fasteignamatinu.
Svo sem hér hefur verið rakið var ekki gert landamerkjabréf fyrir Hallgilsstaði
í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 og 1919. Hins vegar voru
landamerkjabréf aðliggjandi landsvæða árituð af hálfu Hallgilsstaða, þinglýst og færð
í landamerkjabók. Er til þess að líta að lýsing á mörkum gagnvart Hallgilsstöðum er
sú sama og í fasteignamati Hallgilsstaða. Þetta bendir til þess að lýsing merkja hafi
verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Jafnframt er ljóst að eigendur
Hallgilsstaða hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum
sé þar rétt lýst.
Þá eru engin gögn sem mæla því í gegn að farið sé eftir lýsingu
fasteignamatsins við afmörkun á jörðinni til suðurs en þau fá jafnframt vel samrýmst
suðurmörkum aðliggjandi landsvæða. Er því óhætt að leggja hana til grundvallar.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa almennt fyrir jarðir við mat á
sönnun um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Í sóknarlýsingu Sauðanessóknar frá árinu 1840 segir að jarðirnar Hallgilsstaðir
og Tungusel eigi hin bestu og mestu afréttarlönd, ef notuð væru, og fyrir framan þessi
lönd sé „almenningur milli Langaness, Norðurstranda og Selárdals í Vopnafirði, samt
Þistilfirðinga að norðan“. Hér ber þess að geta að sunnan Hallgilsstaða er
afréttarsvæði, sbr. kafla 6.22. Öndvert við sóknarlýsingu Svalbarðssóknar, sem rakin
er í kafla 6.9. um Laxárdal og kafla 6.10. um Hvamm, er hér ekki að finna neina
lýsingu á mörkum Hallgilsstaða eða annarra eignarlanda gagnvart afréttum eða
almenningum. Verður því ekki talið að sóknarlýsing Sauðnessóknar mæli gegn
mörkum Hallgilsstaða eins og gerð hefur verið grein fyrir þeim hér að framan. Að
þessu frátöldu hefur ekkert komið fram sem fer í bága við heimildir um afmörkun
jarðarinnar eða veikir þær sem sönnunargagn um eignarhaldið.
Ekki eru þannig heimildir um annað en jörðin Hallgilsstaðir hafi verið byggð
og nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem
tilgreind eru í landamerkjabréfum aðliggjandi landsvæða, árituð vegna Hallgilsstaða
og áréttuð eru í fasteignamati 1916–1918 hafa eigendur jarðarinnar farið með umráð
og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um
eignarland almennt. Land jarðarinnar til suðurs, inn til heiða, hefur þar ekki verið
undanskilið enda þótt nýting þar hafi verið takmörkuð.
Ekki verður annað séð en þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða
athugasemda. Engar heimildir eru um að land Hallgilsstaða hafi mismunandi
eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki
taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þá verður fyrirkomulag smölunar á þessu svæði
ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
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Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Hallgilsstaða sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 441
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Hallgilsstaða, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.14. Kverkártunga
6.14.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Kverkártungu, sbr. landamerkjabréf frá 8. maí 1884 og
þingl. 16. júlí 1885.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá Miðfjarðará þar sem Litlilækur
rennur í ána við Kverkártungu (punktur 4). Frá þessum punkti er haldið upp
Miðfjarðará þar til komið er 15 km veg frá nyrsta odda Kverkártungu og verður það
punktur 5. Frá þessum punkti er haldið vestur yfir Kverkártungu og á þann stað í
Kverká (punktur 6), þar sem 15 km eru norður til endimarka Kverkártungunnar. Frá
þessum punkti er haldið niður eftir Litlu-Kverká og allt til þar sveitarfélagamörk
koma að ánni (punktur 7). Á móti hafa gagnaðilar, þinglýstir eigendur Kverkártungu,
lýst kröfu um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa landsvæðis sem þeir telja að liggi
innan merkja jarðarinnar samkvæmt landamerkjabréfi hennar. Kröfum íslenska
ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.15.
Að Kverkártungu liggja til vesturs Hallgilsstaðir og Miðfjörður til austurs. Til
suðurs er landsvæði sem Þórshafnarhreppur hefur gert tilkall til. Landsvæðið sem um
ræðir er háslétta í 400–500 m yfir sjávarmáli og hefur leguna norður-suður. Svæðið er
lítt gróið þar sem það liggur hæst en grónara þegar neðar dregur.
Þess skal getið að talið er að við landnám hafi land verið betur gróið og gróður
náð lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð náttúrufræðings í máli þessu.
6.14.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 2 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið fleiri með tímanum. Kverkártungu sé ekki getið í jarðabókum
1762 eða 1804 en komi fram í neðanmálsgrein í jarðabók 1847 sem nýbýli. Þótt ekki
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liggi fyrir byggingarbréf virðist hafa verið gengið út frá því af yfirvöldum að formlegt
nýbýli hafi verið stofnað og af því sé þá ljóst að útmælt land býlisins milli
Miðfjarðarár og Kverkár sé ekki þjóðlenda heldur eignarland. Ekki eigi að vera óvissa
um hversu langt til heiðar þessi beini eignarréttur nái því að útmælt land hafi ekki náð
lengra til heiða en grös grói og heimildir greini frá því að það sé í 15 km fjarlægð frá
tunguoddinum.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 7, 7(3) og 6(4), er byggt á því að land
jarðarinnar, eins og því sé lýst í landamerkjabréfum, hafi verið innan landnáms Finna
sem nam Finnafjörð og Miðfjörð. Þá er því mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu
verði til þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi innan landamerkja jarðarinnar
verði dregin í efa. Elsta skjallega heimildin um landamerki Kverkártungu sé
útmælingargerð frá árinu 1850 en þar segi að hið útmælda land sé allt land milli
Miðfjarðar og Kverkár. Enn fremur segi í útmælingargerðinni að milli áðurgreindra
ummerkja verði að útleggja land allt svo að ekkert verði afgangs. Vísað er til þess að
frá öndverðu hafi lög kveðið á um merkjagerð. Það hafi fyrst verið við setningu
landamerkjalaga árið 1882 og síðar árið 1919 að stjórnvöld hafi átt frumkvæði að því
að gengið væri frá landamerkjum, þau skráð og leyst úr ágreiningi um þau ef hann
hafi verið uppi. Þegar haft sé í huga að samkvæmt landamerkjalögum sé opinberum
aðilum falið að ganga úr skugga um að lýsingar landamerkjabréfa séu réttar
samkvæmt formi sínu og efni styðji það þá meginreglu íslensks réttar að
athugasemdalausri landamerkjalýsingu jarðar verði ekki hnekkt nema óyggjandi
sönnunargögn liggi því til grundvallar. Sönnunarbyrði um inntak eignarréttar á landi
jarðarinnar hvíli þannig á íslenska ríkinu. Þá telji gagnaðilar að í kröfum íslenska
ríkisins felist ásælni til beinna eignarréttinda þeirra án þess að skilyrði 72. gr.
stjórnarskrárinnar séu uppfyllt og beri þegar af þeirri ástæðu að hafna kröfu ríkisins.
Gagnaðilar hafi í gegnum tíðina haft réttmætar ástæður til að ætla að land innan
landamerkja sé undirorpið fullkomnum eignarrétti þeirra enda hafi handhafar
ríkisvaldsins margsinnis, bæði beint og óbeint, viðurkennt fullkominn eignarrétt þeirra
innan lýstra merkja. Þá er vísað til hefðar.
6.14.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Kverkártungu er rakin í kafla
5.15. Er hér um að ræða eitt svokallaðra heiðarbýla, sbr. kafla 6.1.2., fyrst byggt
einhvern tíma á árunum 1817–1835, þ.e. á þeim tíma sem Páll Melsteð var
sýslumaður í N-Múlasýslu. Einnig er þar rakið að útvísunargerð á grundvelli
nýbýlatilskipunarinnar frá 1776 fór fram 17. júní 1850, í almenningi eins og það er
beinlínis orðað í útvísunargerðinni. Í málinu liggur ekki fyrir byggingarbréf útgefið af
amtmanni fyrir nýbýlinu Kverkártungu. Þá verður ekki ráðið af öðrum gögnum
málsins að slíkt bréf hafi verið gefið út. Í þeim efnum er ekki við annað að styðjast en
bréf sýslumanns til amtmanns frá 7. janúar 1851 þess efnis að sýslumaður sendi
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amtmanni afrit af útvísunargjörð nýbýlisins svo að amtmaður geti gefið hlutaðeigandi
ábúanda byggingarbréf fyrir nýbýlinu. Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í
Landnámabók hversu langt inn til fjalla landnám á þessu svæði náði. Af því verða
engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í öndverðu hafi verið stofnað til beins
eignarréttar á þessu svæði með námi.
Byggð sú sem tókst í Kverkártungu á grundvelli útvísunarinnar mun hafa verið
með einhverjum hléum en þó samfellt frá árinu 1911 til ársins 1937 þegar
Kverkártunga fór í eyði. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að á tímabilinu
1950–1994 hefur Kverkártunga nokkrum sinnum gengið kaupum og sölum eða komið
til skipta í dánarbúum.
Þjóðlendukrafa íslenska ríkisins gerir ráð fyrir að hið útmælda land
Kverkártungu sé eignarland en sunnan þess þjóðlenda. Kemur því ekki til skoðunar
hjá óbyggðanefnd hvort stofnast hafi til eignarréttar að því landi á grundvelli
nýbýlatilskipunarinnar eða fyrir hefð, sbr. dóma Hæstaréttar frá 6. september 2005 í
máli nr. 367/2005 og 16. maí 2007 í máli nr. 571/2006. Til athugunar er því einungis
til hvaða landsvæðis útmælingin tekur, hvort fyrirliggjandi landamerkjabréf
jarðarinnar taki til stærra svæðis og hver sé eignaréttarleg staða þess svæðis sem þar
kann að muna.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Kverkártungu er lýst í útmælingu frá
1850, landamerkjabréfi frá 8. maí 1884 og í öðru landamerkjabréfi sem útbúið var 20.
desember 1921. Einnig verður kannað hvað ráðið verður af öðrum heimildum um það
efni en þar nýtur við áðurnefndrar útmælingar frá 17. júní 1850 vegna stofnunar
nýbýlis og lýsingar á merkjum í landamerkjabréfum aðliggjandi landsvæða. Athugun
þessi tekur til suðurmerkja landsvæðisins og sunnanverðra vestur- og austurmerkja, að
því leyti sem þau liggja innan kröfusvæðis íslenska ríkisins.
Í útmælingu frá 17. júní 1850 vegna stofnunar nýbýlis er fyrirhuguðu nýbýli
útlagt allt land milli Miðfjarðarár og Kverkár en í útmælingunni segir að landið sé „á
ad giska rúmar 2 Mílur á lengd úr tunguspordinum fram á fremstu grös og ½ til 2/3
Míla á breidd þar sem þad er breidast.“ Í málinu liggur fyrir að hér er um að ræða
danska mílu en lengd hennar mun vera u.þ.b. 7,5 km. Punktar þeir sem íslenska ríkið
byggir kröfulínu sína á liggja í u.þ.b. 15 km fjarlægð frá tunguoddinum og fá því vel
samræmst þeirri lýsingu sem fram kemur í útmælingunni. Er þá komið í um og yfir
400 m hæð.
Landamerkjabréf fyrir Kverkártungu var útbúið 8. maí 1884 og þingl. 16. júlí
1885. Undir bréfið skrifa Árni Þorkelsson, eigandi hálfrar Kverkártungu, og Gísli
Þorsteinsson, eigandi hálflendu Hallgilsstaða. Hinn 20. desember 1921 var útbúið
annað landamerkjabréf fyrir Kverkártungu. Það var þinglesið 31. júlí 1922 og
undirritað af Jónasi Pálssyni, eiganda Kverkártungu, og samþykkt af Þórarni
Árnasyni, eiganda Miðfjarðarnessels.
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Í landamerkjabréfunum er mörkum að austan, gagnvart Miðfirði, og
suðaustan, gagnvart því landsvæði sem Þórshafnarhreppur hefur gert tilkall til, lýst frá
ármótum Miðfjarðarár og Litlu-Kverkár „þann veg inn með Miðfjarðará að vestan inn
að svonefndum Kistufellslæk, er í hana rennur hinum megin, og þaðan beint norður í
Heiðarvatn“. Bréfin eru ekki árituð vegna Miðfjarðar. Samkvæmt landamerkjabréfi
Miðfjarðar, frá 1. apríl 1884 og þingl. 26. júní 1884, eru vesturmerkin, gagnvart
Kverkártungu, miðuð við Þverfellslæk og ræður lækurinn landamerkjum í Miðfjarðará
sem ræður svo merkjum til sjávar. Bréfið er áritað vegna Kverkártungu. Yngra bréf
fyrir Miðfjörð frá 20. desember 1921 lýsir merkjum til vesturs um Miðfjarðará að
Kistufellslækjarósi og síðan Kistufellslækur að vörðu sem stendur á hól við lækinn.
Bréfið er ekki áritað vegna Kverkártungu. Merki Miðfjarðar og Kverkártungu geta vel
samrýmst, þó lýsir eldra bréf Miðfjarðar mörkum jarðarinnar mun skemur inn til
landsins en gert er í yngra bréfinu. Engar heimildir finnast um merki aðliggjandi
landsvæðis til suðurs en kröfur Þórshafnarhrepps eru í samræmi við suðurmerki
Kverkártungu eins og þeim er lýst hér að framan.
Samkvæmt landamerkjabréfum Kverkártungu eru merki til vesturs, gagnvart
Hallgilsstöðum, frá Heiðarvatni og beint þaðan í Litlu-Kverkárdrög en eftir það
afmarkar Kverká landið. Bréfið er áritað vegna hálfra Hallgilsstaða. Ekkert
landamerkjabréf er til fyrir Hallgilsstaði en lýsingu á merkjum landsvæðisins er að
finna í fasteignamati fyrir N-Þingeyjarsýslu frá 1916–1918. Þar eru merki til austurs
miðuð við Kverkárdrag frá Heiðarvatni út að krók þeim sem dragið myndar stutt utan
við Þverurð en þaðan bein stefna norðaustur í Litlu-Kverká. Þessar lýsingar eru í
samræmi.
Ljóst er þannig að í landamerkjabréfum Kverkártungu er merkjum lýst nokkru
sunnar en fram kemur í útmælingunni 1850. Að öðru leyti eru útmælingin og önnur
gögn í samræmi við lýsingar landamerkjabréfanna.
Að fenginni þessari niðurstöðu um merki Kverkártungu þarf að leysa úr
eignarréttarlegri stöðu þess landsvæðis sem liggur sunnan og utan útmælingarinnar en
innan landamerkjabréfanna og ágreiningur aðila í máli þessu stendur um. Í kafla 6.1.1.
er fjallað um sönnunargildi landamerkjabréfa fyrir eignarrétt að landi. Eins og þar
kemur fram hafa menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt með því
að gera landamerkjabréf. Þegar virt er sönnunargildi landamerkjabréfs verður að líta
til þess hvort önnur gögn geta fallið að bréfinu eða mæla því gegn. Ekkert hefur
komið fram sem rennir stoðum undir að á svæðinu utan útmælingarinnar hafi verið
stofnað til beins eignarréttar á grundvelli nýbýlatilskipunarinnar. Þá hafa heldur ekki
verið leidd í ljós nein þau not af þessu fjalllendi sem stofnað hafi til beins eignarréttar
á grundvelli hefðar, sbr. lög nr. 46/1905.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að umrætt landsvæði
sunnan kröfulínu ríkisins sé eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum
hætti. Þá leiðir rannsókn óbyggðanefndar einnig til þeirrar niðurstöðu að á umræddu

898
898
landsvæði sé þjóðlenda. 442 Af fyrirliggjandi gögnum verður hins vegar ráðið að
umrætt land, sem nýtt var til beitar á meðan byggð stóð yfir í Kverkártungu, sé í
afréttareign Kverkártungu en aðrir hafa ekki haft uppi slíkt tilkall til svæðisins.
Að öllu ofangreindu virtu er það niðurstaða óbyggðanefndar að umrætt
landsvæði, svo sem það er afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr.,
sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá þeim punkti í Litlu-Kverká þar sem 15 km eru frá nyrsta odda
Kverkártungu, sbr. punkt 6 í kröfugerð íslenska ríkisins, er dregin lína
suðaustur yfir Kverkártungu og í Miðfjarðará, nánar tiltekið þangað
sem 15 km eru norður til endimarka Kverkártungu, sbr. punkt 5 í
kröfugerð íslenska ríkisins. Síðan er farið með Miðfjarðará inn að
Kistufellslæk er í hana rennur hinum megin og þaðan beint í
Heiðarvatn við Heiðarhól. Þaðan er farið í Litlu-Kverkárdrög og eftir
það afmarkar Litla-Kverká landið þar til komið er að punkti þeim í
Litlu-Kverká sem fyrstur var nefndur í lýsingu þessari.
Sama landsvæði er í afréttareign Kverkártungu, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7.
gr. sömu laga.
6.15. Miðfjörður
6.15.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Miðfjarðar. Við þá umfjöllun verður miðað við
afmörkun í yngra landamerkjabréfi fyrir jörðina og verður ekki tekið tillit til þess að
Miðfjörður skiptist nú í Miðfjörð I og II og Melavelli.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá Urðartjörn (punktur 3), þaðan í
þann stað í Miðfjarðará þar sem Litlilækur rennur í ána við Kverkártungu (4). Á móti
hafa gagnaðilar, þinglýstir eigendur Miðjarðar, lýst kröfu um beinan eignarrétt að
þeim hluta þessa landsvæðis sem þeir telja að liggi innan merkja samkvæmt
landamerkjabréfi jarðarinnar. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og
kröfum gagnaðila í kafla 3.16. og 3.17.
Að Miðfirði liggja samkvæmt kröfulýsingu gagnaðila Kverkártunga til vesturs
og til austurs eru Gunnarsstaðir. Til suðurs og suðausturs er ágreiningssvæði sem til
umfjöllunar er í máli nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd. Landsvæðið sem um ræðir hefur
leguna norður-suður og liggur að mestu í 350–500 m hæð yfir sjávarmáli á
Miðfjarðarheiði. Nyrst hallar land mót norðri í Lambafjöllum og renna úr þeim
nokkur vatnsföll. Djúpavatn liggur í Lambafjöllum í tæplega 380 m yfir sjávarmáli.
Sunnan Lambafjalla fer land hækkandi og syðst á umræddu landsvæði, vestur undir
442
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Syðri-Hágangi, liggur land í 500–600 m hæð. Land er lítt gróið til hálfgróið á þessu
svæði og er mest um mólendi og votlendi.
Þess skal getið að talið er að við landnám hafi land verið betur gróið og gróður
náð lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð náttúrufræðings í máli þessu.
6.15.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið með tímanum fleiri en í upphafi. Finni nam Finnafjörð og
Viðfjörð (Miðfjörð) svo að ljóst er að byggðirnar við þessa firði hafi verið numdar en
lýsing þessi bendi ekki til að landnámið sjálft hafi náð til Kverkártungunnar og
Miðfjarðarheiðar. Megi því ráða að þjóðlenda sé á miðbiki kröfusvæðisins,
Kverkártungu, Miðfjarðarheiði, Staðarheiði og Sandvíkurheiði. Mörk þjóðlendunnar
hljóti að vera þar sem mörk heimalanda jarða séu við afrétti. Þessi niðurstaða styðjist
við sýslu- og sóknarlýsingar Sauðnessóknar en þar segi frá almenningum á
Langanesströnd sem séu hluti af stórum almenningi sem nái frá Selárdal í Vopnafirði
og í gegnum Skeggjastaðahrepp, Þórshafnarhrepp, Svalbarðshrepp og allt norður í
Öxarfjörð.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 8, 8(1), 9, 9(5) og 6(4), er byggt á því að land
jarðarinnar Miðfjarðar, eins og því sé lýst í landamerkjabréfi frá 1921, hafi verið
innan landnáms Finna sem nam Finnafjörð og Miðfjörð. Því er mótmælt að óljósar
lýsingar Landnámu verði til þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi innan
landamerkja jarðarinnar verði dregin í efa. Vísað er til þess að frá öndverðu hafi lög
kveðið á um merkjagerð. Það hafi fyrst verið við setningu landamerkjalaga árið 1882
og síðar árið 1919 að stjórnvöld áttu frumkvæði að því að gengið væri frá
landamerkjum, þau skráð og leyst úr ágreiningi um þau ef hann hafi verið uppi. Þegar
haft sé í huga að samkvæmt landamerkjalögum sé opinberum aðilum falið að ganga úr
skugga um að lýsingar landamerkjabréfa séu réttar samkvæmt formi sínu og efni
styðji það þá meginreglu íslensks réttar að athugasemdalausri landamerkjalýsingu
jarðar verði ekki hnekkt nema óyggjandi sönnunargögn liggi því til grundvallar.
Sönnunarbyrðin um inntak eignarréttar á landi jarðarinnar hvíli þannig á íslenska
ríkinu. Í kröfum íslenska ríkisins felist ásælni til beinna eignarréttinda án þess að
skilyrði 72. gr. stjórnarskrárinnar séu uppfyllt og beri þegar af þeirri ástæðu að hafna
kröfu ríkisins. Eigendur jarðarinnar hafi í gegnum tíðina haft réttmætar ástæður til að
ætla að land innan landamerkja sé undirorpið fullkomnum eignarrétti þeirra enda hafi
handhafar ríkisvaldsins margsinnis, bæði beint og óbeint, viðurkennt fullkominn
eignarrétt þeirra innan lýstra merkja. Þá er vísað til hefðar.
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6.15.3. Niðurstöður
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Miðfjarðar er rakin í kafla
5.16. Þar kemur fram að Miðfjarðar er fyrst getið í heimildum frá 17. öld. Af þeim
verður ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 443 Svo sem rakið er í kafla
6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til fjalla landnám á þessu svæði
náði. Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í öndverðu hafi
verið stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði með námi.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Miðfjarðar er lýst í fyrirliggjandi
heimildum. Athugun þessi tekur til suðurmerkja jarðarinnar og sunnanverðra vesturog austurmerkja hennar, að því leyti sem þau liggja innan kröfusvæðis íslenska
ríkisins. Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að
Miðfirði. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Miðfjarðar verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Fyrirliggjandi eru tvö landamerkjabréf fyrir jörðina Miðfjörð. Hið eldra er
dags. 1. apríl 1884 og þingl. hinn 26. júní 1884 og hið yngra er dags. 20. desember
1921 og þingl. 31. júlí 1922. Í kröfugerð gagnaðila ríkisins er miðað við yngra
landamerkjabréfið.
Samkvæmt eldra landamerkjabréfi Miðfjarðar eru merki jarðarinnar til vesturs,
gagnvart Kverkártungu, talin frá þeim stað þar sem Þverfellslækur rennur í
Miðfjarðará en svo ræður áin merkjum til sjávar. Bréfið er áritað vegna Kverkártungu.
Samkvæmt yngra landamerkjabréfi Miðfjarðar eru merki jarðarinnar til vesturs,
miðuð við Miðfjarðará að Kistufellslækjarós. Bréfið er ekki áritað vegna
Kverkártungu. Í yngra bréfinu ná vesturmerkin mun lengra inn til landsins heldur en
merkin samkvæmt eldra bréfinu. Samkvæmt landamerkjabréfi Kverkártungu, frá 8.
maí 1884 og þingl. 16. júlí 1885, fá merki hennar vel samrýmst lýsingum í
landamerkjabréfum Miðfjarðar nema að því leyti að þeim er lýst lengra inn til
landsins en í eldra bréfi Miðfjarðar. Bréf Kverkártungu er áritað vegna Miðfjarðar.
Eldri heimild um Kverkártungu lýsir merkjum þó skemur inn til landsins en gert er í
landamerkjabréfi, sbr. kafla 6.14.
Í eldra bréfi Miðfjarðar eru suðurmerkin, gagnvart ágreiningssvæði íslenska
ríkisins og eigenda Þorvaldsstaða sem til úrlausnar er í máli nr. 3/2005 hjá
óbyggðanefnd, upp eftir Hölkná og í norðasta Hágangshorn, þaðan beint í
Þverfellslæk þar sem skemmst er, ræður þá lækurinn landamerkjum í Miðfjarðará.
Bréfið er ekki áritað vegna Þorvaldsstaða. Samkvæmt yngra landamerkjabréfi
Miðfjarðar eru merki til suðurs, frá Kistufellslækjarósi, síðan með Kistufellslæk að
vörðu sem stendur á hól við lækinn. Bréfið er ekki áritað vegna Þorvaldsstaða. Hér er
ljóst að suðurmerkjum Miðfjarðar er lýst mun lengra inn til landsins í yngra bréfinu,
þar sem miðað er við Kistufellslæk, heldur en í því eldra þar sem mörkin eru miðuð
443
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við Þverfellslæk. Um merki Þorvaldsstaða í Vopnafjarðarhreppi er fjallað í máli nr.
3/2005 hjá óbyggðanefnd. Lýsingar í landamerkjabréfum Þorvaldsstaða eru í
samræmi við yngra landamerkjabréf Miðfjarðar. Þar er hins vegar komist að þeirri
niðurstöðu að merkjalýsing landamerkjabréfanna sé í ósamræmi við eldri heimild sem
lögð er til grundvallar í því máli.
Í eldra landamerkjabréfi fyrir Miðfjörð eru austurmerkin, gagnvart
Gunnarsstöðum og ágreiningssvæði íslenska ríkisins og eigenda Hvammsgerðis,
Hróaldsstaða I og II, Áslaugarstaða og Leifsstaða miðuð við „land frá Höltnárós (sic.)
og svo uppeptir henni og í norðasta Hágangshorn, þaðan beint í Þverfellslæk þar sem
skemmst er“. Bréfið er ekki áritað vegna landsvæðis að austanverðu. Merki
Miðfjarðar til austurs, samkvæmt yngra landamerkjabréfi jarðarinnar, eru frá vörðu
sem stendur á hól við Kistufellslæk og þaðan beina leið að Hölknárupptökum en síðan
Hölkná til sjávar. Austurmörk Miðfjarðar ná mun lengra inn til landsins samkvæmt
yngra bréfinu heldur en því eldra. Bréfið er áritað vegna Gunnarsstaða en ekki jarða í
Vopnafjarðarhreppi. Samkvæmt landamerkjabréfi Gunnarsstaða, ódags. en þingl. 9.
júlí 1891, eru merki til vesturs gagnvart Miðfirði þessi: „Að norðan ræður Höltná
(sic.), frá því er Sellækur rennur í hana, upp eptir þar til Sauðá fellur í hana og upp
eptir henni í efstu drög.“ Bréfið er áritað vegna Miðfjarðar. Yngra bréf fyrir
Gunnarsstaði frá 1921 lýsir merkjum Gunnarsstaða gagnvart Miðfirði svo: „Að vestan
skiftir Hölkná frá fjalli til fjöru.“ Bréfið er áritað vegna Miðfjarðar. Í
landamerkjalýsingum aðliggjandi jarða í Vopnafjarðarhreppi eru merki þeirra til
vesturs ýmist miðuð við vatnaskil eða ákveðin kennileiti, svo sem Hágangana. Í máli
nr. 3/2005 um Vopnafjarðarhrepp er komist að þeirri niðurstöðu að land jarðanna nái
að vatnaskilum. Bréf jarðanna eru ekki árituð af hálfu Miðfjarðar nema bréf
Leifsstaða frá árinu 1922.
Samkvæmt eldra bréfinu eru merki til suðurs miðuð við „norðasta
Hágangshorn“ og þaðan beint í Þverfellslæk, þar sem skemmst er, en síðan ræður
lækurinn landamerkjum í Miðfjarðará. Í yngra bréfinu er hins vegar miðað við
Kistufellslækjarós og svo Kistufellslæk „að vörðu sem stendur á hól við lækinn og
þaðan beina leið að Hölknárupptökum“. Ljóst er að í fyrra bréfinu sem gert var fyrir
jörðina er merkjum lýst mun skemur inn til landsins en í því síðara. Um þýðingu þess
við mat á eignarréttarlega stöðu landsins verður fjallað hér síðar.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
Miðfjörð. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum jarðarinnar sé þar rétt
lýst og finnast ekki eldri heimildir sem mæla henni í mót. Annað landamerkjabréf er
síðan gert fyrir Miðfjörð eftir gildistöku landamerkjalaga nr. 41/1919 og við það miða
eigendur jarðarinnar kröfugerð sína í máli þessu. Þar eru landamerki jarðarinnar
dregin miklu sunnar en í eldra bréfinu. Fyrirliggjandi gögn benda hins vegar ekki til
annars en landamerkjum Miðfjarðar sé rétt lýst í eldra landamerkjabréfinu. Lýsing
eldra bréfsins er mjög skýr og svo mikið ber á milli að telja verður að hún mæli í mót
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lýsingu yngra landamerkjabréfsins. Óbyggðanefnd telur því að ekki sé í ljós leitt að
land sunnan Þverfellslækjar hafi verið innan landamerkja Miðfjarðar fyrir gerð yngra
bréfsins árið 1921. Bæði landamerkjabréfin eru árituð vegna aðliggjandi jarða í
Skeggjastaðahreppi en ekki vegna jarða í Vopnafjarðarhreppi. Þá eru bæði bréfin
undirrituð af eigendum jarðarinnar, þinglesin, færð í landamerkjabók og ekki er að sjá
að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja.
Að því er tekur til þess landsvæðis sem afmarkað er í yngra landamerkjabréfi
er til þess að líta að eldra landamerkjabréf mælir gegn því að merki jarðarinnar nái
svo langt suður sem þeim er lýst í yngra bréfinu. Önnur gögn um merki Miðfjarðar
liggja ekki fyrir. Þá er ljóst að með því að gera landamerkjabréf hafa menn ekki
einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt, sbr. kafla 6.1.1.
Ekkert hefur komið fram sem rennir stoðum undir lýsingu yngra bréfsins að
því marki sem hún gengur lengra inn til landsins en lýsing eldra bréfsins. Í því bréfi er
merkjum jarðarinnar lýst á allar hliðar og því verður það bréf talið mæla gegn yngra
bréfinu þar sem mörk jarðarinnar eru færð út á þann veg sem hér hefur verið rakið. Þá
hafa heldur ekki verið leidd í ljós nein þau not af þessu fjalllendi að stofnað hafi til
beins eignarréttar á grundvelli hefðar, sbr. lög nr. 46/1905. Á hinn bóginn hefur ekkert
komið fram sem mælir gegn lýsingu á merkjum jarðarinnar í eldra bréfinu. Um
þýðingu upphaflegs landamerkjabréfs jarðarinnar við mat á sönnun um eignarhald að
því landi sem þar er afmarkað vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1. Kröfulína
íslenska ríkisins er dregin mun norðar en eldra bréfið nær og hefur ríkið ekki með
nokkru móti rökstutt þessa kröfulínu sína.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið er það niðurstaða óbyggðanefndar að
ekki hafi verið sýnt fram á annað en mörk þjóðlendu gagnvart Miðfirði verði dregin
eftir suðurlínu landamerkjabréfsins frá 1884 og miðist við Þverfellslæk frá
Miðfjarðará og eftir læknum í norðasta Hágangshorn og þaðan í Hölkná. Þá leiðir
rannsókn óbyggðanefndar einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé þjóðlenda. Norðan
framangreindrar línu er hins vegar eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess
hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga
nr. 58/1998. 444
Kemur þá til skoðunar hvort stofnast hafi til óbeinna eignarréttinda innan
þeirrar þjóðlendu sem hér er til umfjöllunar og liggur sunnan framangreindrar
þjóðlendulínu en innan marka kröfulínu gagnaðila. Aðrir gera ekki kröfu til
sambærilegs svæðis. Fyrir liggur að svæðið hefur verið nýtt af eigendum Miðfjarðar
til beitar og annarra venjubundinna afréttarnota. Verður því fallist á þá kröfu að landið
sé í afréttareign Miðfjarðar.
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Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að umrætt landsvæði, svo sem það er
afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998:
Frá Hölknárdrögum við nyrsta Hágangshorn er dregin lína í
Þverfellslæk, skemmstu leið. Þá ræður Þverfellslækur þar til hann
rennur í Miðfjarðará. Síðan er Miðfjarðará fylgt að
Kistufellslækjarósi. Þaðan er Kistufellslæk fylgt að vörðu sem stendur
á hól við lækinn og þaðan er farið beina leið aftur í fyrstnefnd
Hölknárdrög við nyrsta Hágangshorn.
Sama landsvæði er í afréttareign Miðfjarðar, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr.
sömu laga.
6.16. Gunnarsstaðir
6.16.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Gunnarsstaða. Við þá umfjöllun verður miðað við
afmörkun í yngra landamerkjabréfi fyrir jörðina og verður ekki tekið tillit til þess að
um miðja síðustu öld var jörðunum Hölkná, Veðramótum I og Veðramótum II skipt út
úr landi Gunnarsstaða.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá Urðartjörn (punktur 3), þaðan í
þann stað í Miðfjarðará þar sem Litlilækur rennur í ána við Kverkártungu (4). Á móti
hafa gagnaðilar, þinglýstir eigendur Gunnarsstaða, Veðramóta I og II og Hölknár, lýst
kröfu um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa landsvæðis sem þeir telja að liggi
innan merkja jarðanna samkvæmt landamerkjabréfi. Kröfum íslenska ríkisins er nánar
lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í köflum 3.18.–3.21.
Að Gunnarsstöðum liggja, samkvæmt kröfulýsingu gagnaðila, Miðfjörður til
vesturs og til suðurs Hvammsgerði og Hámundarstaðir í Vopnafjarðarhreppi. Til
austurs liggja Djúpilækur og Þorvaldsstaðir. Landsvæðið sem um ræðir hefur leguna
norður-suður og liggur að mestu í 300–500 m hæð yfir sjávarmáli. Hæst rís land syðst
á svæðinu í Ytri-Hágangi (923 m). Nyrst á landsvæðinu liggja Urðarbrúnir (300–400
m) en úr þeim rennur Sauðá til norðurs í Sauðhöfðalæk. Upp af Urðarbrúnum liggja
tvær hæðarnibbur sem kallast Sauðhöfðar og eru þeir samfastir að sunnan og austan.
Syðri nibban kallast Efri-Sauðhöfði (490 m) og sú nyrðri kallast Neðri-Sauðhöfði
(442 m). Inn af Urðarbrúnum suður að Ytri-Hágangi hallar landi til norðurs og kallast
það Sauðárdrög en þar falla allnokkrir lækir. Frá bæjarstæði Gunnarsstaða suður að
toppi Ytri-Hágangs eru tæpir 14 km í beinni loftlínu.
Þess skal getið að talið er að við landnám hafi land verið betur gróið og gróður
náð lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð náttúrufræðings í máli þessu.
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6.16.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið með tímanum fleiri en í upphafi. Finni hafi numið Finnafjörð
og Viðfjörð (Miðfjörð) svo ljóst sé að byggðirnar við þessa firði hafi verið numdar en
lýsing þessi bendi ekki til að landnámið sjálft hafi náð til Kverkártungunnar og
Miðfjarðarheiðar. Megi því ráða að þjóðlenda sé á miðbiki kröfusvæðisins,
Kverkártungu, Miðfjarðarheiði, Staðarheiði og Sandvíkurheiði. Þessi niðurstaða
styðjist við sýslu- og sóknarlýsingar Sauðnessóknar en þar segi frá almenningum á
Langanesströnd sem séu hluti af stórum almenningi sem nái frá Selárdal í Vopnafirði
og í gegnum Skeggjastaðahrepp, Þórshafnarhrepp, Svalbarðshrepp og allt norður í
Öxarfjörð.
Af hálfu eigenda Veðramóta I og Gunnarsstaða, sbr. skjöl nr. 6, 6(3), 10, 10(1)
og 6(4) og 8(3), er byggt á því að land jarðarinnar, eins og því sé lýst í
landamerkjabréfi frá 1921, hafi verið innan landnáms Hróðgeirs hvíta. Þeir mótmæla
því að óljósar lýsingar Landnámu verði til þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi
innan landamerkja jarðarinnar verði dregin í efa. Þá er vísað til meginreglna í
eignarrétti og stjórnarskrár, einkum 72. gr. hennar ásamt lögum nr. 62/1994 um
Mannréttindasáttmála Evrópu. Því er mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu verði til
þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi innan landamerkja jarðarinnar verði dregin
í efa. Vísað er til þess að frá öndverðu hafi lög kveðið á um merkjagerð. Það hafi fyrst
verið við setningu landamerkjalaga árið 1882 og síðar árið 1919 að stjórnvöld hafi átt
frumkvæði að því að gengið yrði frá landamerkjum, þau skráð og leyst úr ágreiningi
um þau ef hann kæmi upp. Þegar haft sé í huga að samkvæmt landamerkjalögum sé
opinberum aðilum falið að ganga úr skugga um að lýsingar landamerkjabréfa séu
réttar samkvæmt formi sínu og efni styðji það þá meginreglu íslensks réttar að
athugasemdalausri landamerkjalýsingu jarðar verði ekki hnekkt nema óyggjandi
sönnunargögn liggi því til grundvallar. Sönnunarbyrði um inntak eignarréttar á landi
jarðarinnar hvíli þannig á íslenska ríkinu. Í kröfum íslenska ríkisins felist ásælni til
beinna eignarréttinda án þess að skilyrði 72. gr. stjórnarskrárinnar séu uppfyllt og beri
þegar af þeirri ástæðu að hafna kröfu ríkisins. Eigendur jarðarinnar hafi í gegnum
tíðina haft réttmætar ástæður til að ætla að land innan landamerkja sé undirorpið
fullkomnum eignarrétti þeirra enda hafi handhafar ríkisvaldsins margsinnis, bæði
beint og óbeint, viðurkennt fullkominn eignarrétt þeirra innan lýstra merkja. Þá er
vísað til hefðar.
Af hálfu eigenda Veðramóta II og Hölknár, sbr. skjöl nr. 11, 11(15) og 12, er
byggt á skráðu og þinglýstu landamerkjabréfi frá 1921 og óslitinni þinglýstri
framsalsröð frá þeim tíma. Þá hafi eigendur jarðarinnar verið viðurkenndir sem slíkir í
áratugi. Allt frá fyrstu skriflegum heimildum um jörðina hafi hún ótvírætt verið talin
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eignarland að öllu leyti, sbr. landamerkjabréfið frá 1921. Fyrri eigendur hafi nýtt hana
að öllu leyti sem eignarland, hvort sem litið sé til búskapar eða annarra hlunninda
jarðarinnar, svo sem fisk- og fuglaveiða. Þá hafi eigendur stofnað til óbeinna
eignarréttinda yfir jörðinni sem ekki væri mögulegt nema um eignarland væri að
ræða. Megi þar nefna veðréttindi sem m.a. íslenska ríkið hafi tekið í allri jörðinni.
Samningarnir sýni að enginn vafi sé á að jörðin hafi ætíð verið eignarland að öllu leyti
í samræmi við þinglýst landamerki. Hróðgeir hvíti nam land í Sandvík og náði
landnám hans frá landnámi Finna í Miðfirði að norðan að landanámsmörkum
Vopnafjarðarhéraðs sem greinist af heiðarlöndunum inn frá Digranesi. Heimildir
bendi til að landnám Hróðgeirs hvíta hafi náð vestur að Miðfirði og suður að
hreppamörkum. Þar með falli allt Gunnarsstaðalandið innan landnámsins. Vísað er í
eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar, sbr. 72. gr. laga nr. 33/1994 og einnig 1. gr. 1.
viðauka laga nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu. Jafnvel þótt talið yrði að
hinar skráðu upplýsingar um eignarhald væru ekki fullnægjandi sé ljóst að landið hafi
verið hefðað í skilningi laga nr. 46/1905, sbr. m.a. 2. og 6. gr. laganna.
6.16.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Gunnarsstaða er rakin í kafla
5.17. Þar kemur fram að Gunnarsstaðir, sem fyrst er getið í heimildum á fyrri hluta
19. aldar, voru upphaflega hjáleiga frá jörðinni Djúpalæk en síðar sjálfstæð jörð. 445
Jarðarinnar Djúpalækjar er getið í heimildum allt frá 13. öld, sjá nánar í kafla 5.18.
Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til fjalla
landnám á þessu svæði náði. Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um
hvort í öndverðu hafi verið stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði með námi.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Gunnarsstaða er lýst í fyrirliggjandi
heimildum. Athugun þessi tekur til suðurmerkja jarðarinnar og sunnanverðra vesturog austurmerkja hennar, að því leyti sem þau liggja innan kröfusvæðis íslenska
ríkisins. Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að
Gunnarsstöðum. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Gunnarsstaða verður fjallað
um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Fyrirliggjandi eru tvö landamerkjabréf fyrir jörðina Gunnarsstaði. Hið eldra
ódags. en þingl. 9. júlí 1891 og hið yngra dags. 12. desember 1921 og þingl. 31. júlí
1922.
Í eldra landamerkjabréfi sem gert var fyrir Gunnarsstaði árið 1891 eru
vesturmerkin, gagnvart Miðfirði, talin fylgja Hölkná „frá því er Sellækur rennur í
hana, upp eptir þar til Sauðá fellur í hana og upp eptir henni í efstu drög“. Bréfið er
áritað vegna Miðfjarðar. Samkvæmt yngra landamerkjabréfi Gunnarsstaða er
merkjum jarðarinnar til vesturs lýst með þessum hætti: „Að vestan skiftir Hölkná frá
445
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fjalli til fjöru.“ Bréfið er áritað vegna Miðfjarðar. Þessi merki fást vel samrýmst. Tvö
landamerkjabréf voru gerð fyrir jörðina Miðfjörð, það eldra frá árinu 1884 og það
yngra frá árinu 1921. Í yngra bréfi Miðfjarðar er merkjum gagnvart Gunnarsstöðum
lýst mun lengra inn til landsins en merki Gunnarsstaða ná en að öðru leyti eru merki
jarðanna í samræmi, sbr. kafla 6.15.
Eldra bréf fyrir Gunnarsstaði lýsir merkjum til suðurs, gagnvart
ágreiningssvæði í Vopnafjarðarhreppi, þannig að farið sé úr Sauðárdrögum og „þaðan
í Sellækjardrög og eptir þeim læk aptur í Höltná“. Þetta bréf er ekki áritað vegna
landsvæðis til suðurs. Samkvæmt yngra landamerkjabréfi Gunnarsstaða eru merki til
suðurs miðuð við „Sellækjardrag og hágangsröð eystri, þaðan í eystra hágangshorn“.
Bréfið er ekki áritað vegna landsvæðis til suðurs. Hér er ljóst að suðurmerkjum er lýst
mun skemur inn til landsins í eldra bréfinu, þar sem miðað er við Sauðá. Í
landamerkjalýsingum jarða á ágreiningssvæði í Vopnafjarðarhreppi eru merki þeirra
til norðurs gagnvart Gunnarsstöðum ýmist miðuð við vatnaskil eða ákveðin kennileiti,
svo sem Hágangana. Bréfin eru ekki árituð vegna Gunnarsstaða. Um landamerkjabréf
og nánari afmörkun þessara jarða vísast í umfjöllun í máli nr. 3/2005 hjá
óbyggðanefnd.
Samkvæmt eldra landamerkjabréfi fyrir Gunnarsstaði eru merki til austurs,
gagnvart því landsvæði sem eigendur Djúpalækjar og Þorvaldsstaða hafa gert tilkall
til, miðuð við Sellækjardrög. Í yngra landamerkjabréfi Gunnarsstaða eru austurmerkin
frá „...Sellæk neðanvert við Litla-kíl. Úr því ræður Sellækur inn á móts við Bláfjall.
Þá tekur við Sellækjardrag og hágangsröð eystri.“ Bréfið er áritað vegna Djúpalækjar
en ekki Þorvaldsstaða. Í yngra bréfinu ná merkin nokkuð lengra inn til landsins en í
því eldra. Bréfið er áritað vegna Djúpalækjar. Samkvæmt landamerkjabréfum
Djúpalækjar, öðru ódags. en þingl. 9. júlí 1891 og hinu dags. 12. desember 1921 og
þingl. 31. júlí 1922, eru merki jarðarinnar til vesturs í samræmi við merki
Gunnarsstaða nema að því leyti að yngra bréf Gunnarsstaða lýsir merkjum nokkuð
lengra inn til landsins en bréf Djúpalækjar. Í tveimur landamerkjabréfum sem gerð
voru fyrir Þorvaldsstaði, annars vegar 14. júlí 1890 og hins vegar 12. desember 1921,
eru vesturmerkin miðuð við Djúpalæk frá upptökum og til sjávar. Þau eru ekki árituð
vegna Gunnarsstaða. Þessi lýsing á sér einnig stoð í afsali fyrir Þorvaldsstöðum frá
1669 og áreið sem farin var á landamerki milli Þorvaldsstaða og Djúpalækjar frá 22.
júní 1883. Í kröfugerð gagnaðila, eins og hún er afmörkuð á korti, liggur land
Gunnarsstaða að landi Þorvaldsstaða. Það er hins vegar ekki í samræmi við þær
merkjalýsingar sem hafa verið raktar enda liggur Djúpilækur og upptök hans ekki að
Gunnarsstöðum. Samkvæmt því eiga Gunnarsstaðir og Þorvaldsstaðir ekki merki
saman, sjá nánari umfjöllun um merki Þorvaldsstaða í kafla 6.18.
Í landamerkjabréfum Gunnarsstaða skortir nokkuð á samræmi í merkjalýsingu
fyrir suður- og suðausturmörk jarðarinnar, svo sem áður er vikið að. Samkvæmt eldra
bréfinu eru merki til suðurs miðuð við efstu drög Sauðár og „þaðan í Sellækjardrög og
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eptir þeim læk aptur í Hölkná“. Í yngra bréfinu er hins vegar miðað við Sellækjardrag
og „hágangsröð eystri, þaðan í eystra hágangshorn“. Um þýðingu þessa við mat á
eignarréttarlega stöðu landsins verður fjallað hér síðar.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
Gunnarsstaði. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum jarðarinnar sé þar
rétt lýst og finnast ekki eldri heimildir sem mæla henni í mót. Annað landamerkjabréf
er síðan gert fyrir Gunnarsstaði eftir gildistöku landamerkjalaga nr. 41/1919. Þar eru
landamerki jarðarinnar að austanverðu dregin nokkru sunnar en í eldra bréfinu.
Fyrirliggjandi gögn benda hins vegar ekki til annars en landamerkjum Gunnarsstaða
sé rétt lýst í eldra landamerkjabréfinu. Lýsing eldra bréfsins er mjög skýr og svo
mikið ber á milli að telja verður að hún mæli í mót lýsingu yngra landamerkjabréfsins
þessu leyti. Óbyggðanefnd telur því að ekki sé í ljós leitt að land sunnan þeirra marka
sem miðað er við í eldra landamerkjabréfi Gunnarsstaða hafi verið innan landamerkja
Gunnarsstaða fyrir gerð yngra bréfsins árið 1921. Landamerkjabréfin eru samþykkt
vegna aðliggjandi jarða í Skeggjastaðahreppi en ekki vegna jarða í
Vopnafjarðarhreppi. Þá eru bæði bréfin undirrituð af eigendum jarðarinnar, þinglesin,
færð í landamerkjabók og ekki er að sjá að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda
eða ágreiningur við nágranna.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja.
Að því er tekur til þess landsvæðis sem afmarkað er í yngra landamerkjabréfi
er til þess að líta að eldra landamerkjabréf mælir gegn því að merki jarðarinnar nái
svo langt suður sem þeim er lýst í yngra bréfinu. Önnur gögn um merki Gunnarsstaða
liggja ekki fyrir. Þá er ljóst að með því að gera landamerkjabréf hafa menn ekki
einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt, sbr. kafla 6.1.1.
Ekkert hefur komið fram sem rennir stoðum undir lýsingu yngra bréfsins að
því marki sem hún gengur lengra inn til landsins en lýsing eldra bréfsins. Í því bréfi er
merkjum jarðarinnar lýst á allar hliðar og því verður það bréf talið mæla gegn yngra
bréfinu þar sem mörk jarðarinnar eru færð út á þann veg sem hér hefur verið rakið. Þá
hafa heldur ekki verið leidd í ljós nein þau not af þessu fjalllendi að stofnað hafi til
beins eignarréttar á grundvelli hefðar, sbr. lög nr. 46/1905. Á hinn bóginn hefur ekkert
komið fram sem mælir gegn lýsingu á merkjum jarðarinnar í eldra bréfinu. Um
þýðingu upphaflegs landamerkjabréfs jarðarinnar við mat á sönnun um eignarhald að
því landi sem þar er afmarkað vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1. Kröfulína
íslenska ríkisins er dregin norðar en eldra bréfið nær og hefur ríkið ekki með nokkru
móti rökstutt þessa kröfulínu sína.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið er það niðurstaða óbyggðanefndar að
ekki hafi verið sýnt fram á annað en að mörk þjóðlendu gagnvart jörðinni
Gunnarsstöðum liggi svo sem suðurmerkjum er lýst í eldra landamerkjabréfinu og
miðist við Sauðárdrög og þaðan í Sellækjardrög. Þá leiðir rannsókn óbyggðanefndar
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einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé þjóðlenda. Norðan framangreindrar línu er hins
vegar eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari með þau
eignarréttindi eða hver séu mörk milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 446
Kemur þá til skoðunar hvort stofnast hafi til óbeinna eignarréttinda innan
þeirrar þjóðlendu sem hér er til umfjöllunar og liggur sunnan framangreindrar
þjóðlendulínu en innan marka kröfulínu gagnaðila. Aðrir gera ekki kröfu til
sambærilegs svæðis. Fyrir liggur að umrætt landsvæði hefur verið nýtt af eigendum
Gunnarsstaða til beitar og annarra venjubundinna afréttarnota. Verður því fallist á þá
kröfu að landið sé í afréttareign Gunnarsstaða.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að umrætt landsvæði, svo sem það er
afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998:
Frá þeim stað þar sem línan sem dregin er úr vörðu við Kistufellslæk
og í Hölknárdrög sker sveitarfélagamörk er sveitarfélagamörkum fylgt
til austurs þar til kemur að hornmarki Gunnarsstaða og Þorvaldsstaða
í Hágangaurð svo sem það er teiknað í kröfulýsingum gagnaðila
íslenska ríkisins. Þaðan er kröfulínu sömu aðila fylgt í Sellækjardrög
en þaðan er farið í Sauðárdrög. Þá er Sauðá fylgt þar til hún fellur í
Hölkná. Þaðan er farið með Hölkná í Hölknárdrög og þaðan á
fyrstnefndan stað þar sem línan sem dregin er úr vörðu við
Kistufellslæk og í Hölknárdrög, sker sveitarfélagamörk.
Sama landsvæði er í afréttareign Gunnarsstaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7.
gr. sömu laga.
6.17. Djúpilækur
6.17.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Djúpalækjar.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá Urðartjörn (punktur 3), þaðan í
þann stað í Miðfjarðará þar sem Litlilækur rennur í ána við Kverkártungu (4). Á móti
hafa gagnaðilar, þinglýstir eigendur Djúpalækjar, lýst kröfu um beinan eignarrétt að
þeim hluta þessa landsvæðis sem þeir telja að liggi innan merkja jarðarinnar
samkvæmt landamerkjabréfi hennar. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1.
og kröfum gagnaðila í kafla 3.22.
Að Djúpalæk liggja Gunnarsstaðir til vesturs og Þorvaldsstaðir til austurs. Til
suðurs liggur landsvæði sem eigendur Gunnarsstaða og Þorvaldsstaða hafa gert tilkall
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til. Um er að ræða lítið landsvæði sem hefur leguna norður-suður og liggur í um 400
m yfir sjávarmáli.
Þess skal getið að talið er að við landnám hafi land verið betur gróið og gróður
náð lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð náttúrufræðings í máli þessu.
6.17.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið með tímanum fleiri en í upphafi. Finni hafi numið Finnafjörð
og Viðfjörð (Miðfjörð) svo ljóst sé að byggðirnar við þessa firði hafi verið numdar en
lýsing þessi bendi ekki til að landnámið sjálft hafi náð til Kverkártungunnar og
Miðfjarðarheiðar. Megi því ráða að þjóðlenda sé á miðbiki kröfusvæðisins,
Kverkártungu, Miðfjarðarheiði, Staðarheiði og Sandvíkurheiði. Mörk þjóðlendunnar
hljóti að vera þar sem mörk heimalanda jarða séu við afrétti. Þessi niðurstaða styðjist
við sýslu- og sóknarlýsingar Sauðnessóknar en þar segi frá almenningum á
Langanesströnd sem séu hluti af stórum almenningi sem nái frá Selárdal í Vopnafirði
og í gegnum Skeggjastaðahrepp, Þórshafnarhrepp, Svalbarðshrepp og allt norður í
Öxarfjörð.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 35, 35(1) og 6(4), er byggt á því að land
jarðarinnar sé innan landnáms Hróðgeirs hins hvíta sem hafi numið Sandvík
(Bakkafjörð) fyrir norðan Digranes allt til Miðfjarðar en hann hafi búið á
Skeggjastöðum. Því er mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu verði til þess að
frumstofnun eignarréttar yfir landinu innan landamerkja jarðarinnar verði dregin í efa.
Vísað er til þess að frá öndverðu hafi lög kveðið á um merkjagerð. Það hafi fyrst verið
við setningu landamerkjalaga árið 1882 og síðar árið 1919 að stjórnvöld hafi átt
frumkvæði að því að gengið yrði frá landamerkjum, þau skráð og leyst úr ágreiningi
um þau ef hann hefði komið upp. Þegar haft sé í huga að samkvæmt
landamerkjalögum sé opinberum aðilum falið að ganga úr skugga um að lýsingar
landamerkjabréfa séu réttar samkvæmt formi sínu og efni styðji það þá meginreglu
íslensks réttar að athugasemdalausri landamerkjalýsingu jarðar verði ekki hnekkt
nema óyggjandi sönnunargögn liggi því til grundvallar. Sönnunarbyrði um inntak
eignarréttar á landi jarðarinnar hvíli þannig á íslenska ríkinu. Í kröfum íslenska
ríkisins felist ásælni til beinna eignarréttinda án þess að skilyrði 72. gr.
stjórnarskrárinnar séu uppfyllt og beri þegar af þeirri ástæðu að hafna kröfu ríkisins.
Eigendur jarðarinnar hafi í gegnum tíðina haft réttmætar ástæður til að ætla að land
innan landamerkja sé undirorpið fullkomnum eignarrétti þeirra enda hafi handhafar
ríkisvaldsins margsinnis, bæði beint og óbeint, viðurkennt fullkominn eignarrétt þeirra
innan lýstra merkja. Þá er vísað til hefðar.
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6.17.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Djúpalækjar er rakin í kafla
5.18. Þar kemur fram að Djúpalækjar er getið í heimildum allt frá 13. öld. Af þeim
verður ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 447 Svo sem rakið er í kafla
6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til fjalla landnám á þessu svæði
náði. Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í öndverðu hafi
verið stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði með námi.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Djúpalækjar er lýst í fyrirliggjandi
heimildum. Athugun þessi tekur til suðurmerkja jarðarinnar og sunnanverðra vesturog austurmerkja hennar, að því leyti sem þau liggja innan kröfusvæðis íslenska
ríkisins. Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að
Djúpalæk. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Djúpalækjar verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Landamerkjum Djúpalækjar er fyrst lýst í landamerkjabréfi, ódagsettu en
þingl. 9. júlí 1891. Annað landamerkjabréf var einnig gert fyrir Djúpalæk 12.
desember 1921 og þingl. 31. júlí 1922. Þá er að finna lýsingu á merkjum milli
Djúpalækjar og Þorvaldsstaða í áreið sem farin var á landamerkin hinn 14. júlí 1890.
Samkvæmt yngra landamerkjabréfi Djúpalækjar eru merki jarðarinnar til
vesturs, gagnvart Gunnarsstöðum, miðuð við Sellæk á móts við Bláfellsdalsbotn.
Eldra bréfið miðar merki gagnvart Gunnarsstöðum við Sellæk og upp fyrir innri
Bláfjallsenda. Bréfin eru árituð vegna Gunnarsstaða. Landamerkjabréf frá 1891 og
1921 fyrir Gunnarsstaði miða einnig merki gagnvart Djúpalæk við Sellæk. Þau eru
samþykkt vegna Djúpalækjar. Samræmi er með þessum merkjalýsingum.
Samkvæmt fyrrnefndum landamerkjabréfum Djúpalækjar munu merki
jarðarinnar til austurs, gagnvart Þorvaldsstöðum, fylgja Djúpalæk frá sjó og inn í
Bláfellsdalsbotn eða Bláfjallsenda. Bréfin eru samþykkt vegna Þorvaldsstaða. Sömu
lýsingu er að finna í áreið sem farin var á merki milli Djúpalækjar og Þorvaldsstaða.
Merkjum er ekki sérstaklega lýst til suðurs en syðsti hluti landsins er samkvæmt eldra
bréfinu Sellækur „upp fyrir innri Bláfjallsenda“ og samkvæmt yngra bréfinu „inn á
móts við Bláfellsdalsbotn“. Í afmörkun á kröfugerð eigenda Djúpalækjar eru
suðurmörk jarðarinnar hins vegar miðuð við Sellækjardrög. Að áliti óbyggðanefndar
verður þó ekki séð að ósamræmi sé milli merkjalýsinga landamerkjabréfanna og
kröfugerðar jarðeigenda. Styðst það m.a. við lýsingar á merkjum Gunnarsstaða en í
landamerkjabréfum þeirrar jarðar er einnig miðað við Sellækjardrög.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
Djúpalæk. Annað landamerkjabréf var síðan gert fyrir jörðina eftir gildistöku gildandi
landamerkjalaga nr. 41/1919. Landamerkjabréfin eru samþykkt vegna aðliggjandi
jarða, undirrituð af eigendum jarðarinnar, þinglesin, færð í landamerkjabók og á þeim
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byggt án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur
við nágranna sem þýðingu hafi hér. Þetta bendir til að lýsing merkja hafi verið í
samræmi við það sem almennt var talið gilda. Þá er ljóst að eigendur jarðarinnar hafa
um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða þess lands sem ágreiningur
íslenska ríkisins og eigenda jarðarinnar Djúpalækjar tekur til. Um þýðingu
landamerkjabréfa fyrir jarðir við mat á sönnun um eignarhald að landi vísast til þess
sem rakið er í kafla 6.1.1.
Í málinu hafa ekki komið fram nein gögn sem hnekkt geta
landamerkjabréfunum eða rýrt eignarréttarlegt sönnunargildi þeirra.
Ekki eru heimildir um annað en jörðin Djúpilækur, eins og hún er afmörkuð í
landamerkjabréfi, hafi verið byggð og nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á
hverjum tíma. Innan þessara landamerkja hafa eigendur jarðarinnar farið með umráð
og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um
eignarland almennt.
Ekki verður annað séð en þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða
athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan þessara merkja hafi mismunandi
eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki
taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Fyrirkomulag smölunar á þessu svæði verður
ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Djúpalækjar sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 448
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Djúpalækjar, svo sem því er lýst
í landamerkjabréfi, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr.,
laga nr. 58/1998.
6.18. Þorvaldsstaðir
6.18.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Þorvaldsstaða.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá Skálafjalli (punktur 2), þaðan yfir
Staðarvatn og Staðarheiði í Urðartjörn (punktur 3), þaðan í þann stað í Miðfjarðará,
þar sem Litlilækur rennur í ána við Kverkártungu (4). Á móti hafa gagnaðilar,
þinglýstir eigendur Þorvaldsstaða, lýst kröfu um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa
landsvæðis sem þeir telja að liggi innan merkja jarðarinnar samkvæmt
448
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landamerkjabréfi hennar. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum
gagnaðila í kafla 3.23.
Að Þorvaldsstöðum liggja, samkvæmt kröfulýsingu gagnaðila, Djúpilækur og
Gunnarsstaðir til vesturs og Skeggjastaðir til austurs. Til suðurs eru Hámundarstaðir í
Vopnafjarðarhreppi, sjá mál nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd. Landsvæðið sem um ræðir
hefur leguna norður-suður og liggur að mestu í 400–500 m hæð yfir sjávarmáli. Land
hallar mót austri og norðri og kallast Urðarhlíð. Nyrst liggur Urðartjörn (í 403 m
hæð). Nokkur vatnsföll falla til austurs úr Urðarhlíð og ber þar að nefna Staðará sem
sker hlíðina. Urðarhlíð er mikil grágrýtisurð.
Þess skal getið að talið er að við landnám hafi land verið betur gróið og gróður
náð lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð náttúrufræðings í máli þessu.
6.18.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið með tímanum fleiri en í upphafi. Finni hafi numið Finnafjörð
og Viðfjörð (Miðfjörð) svo ljóst sé að byggðirnar við þessa firði hafi verið numdar en
lýsing þessi bendi ekki til að landnámið sjálft hafi náð til Kverkártungunnar og
Miðfjarðarheiðarinnar. Megi því ráða að þjóðlenda sé á miðbiki kröfusvæðisins,
Kverkártungu, Miðfjarðarheiði, Staðarheiði og Sandvíkurheiði. Mörk þjóðlendunnar
hljóti að vera þar sem mörk heimalanda jarða séu við afrétti. Þessi niðurstaða styðjist
við sýslu- og sóknarlýsingar Sauðnessóknar en þar segi frá almenningum á
Langanesströnd sem séu hluti af stórum almenningi sem nái frá Selárdal í Vopnafirði
og í gegnum Skeggjastaðahrepp, Þórshafnarhrepp, Svalbarðshrepp og allt norður í
Öxarfjörð.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 36, 36(2) og 6(4), er byggt á því að land
jarðarinnar, eins og því sé lýst í landamerkjabréfi, hafi verið innan landnáms
Hróðgeirs hvíta. Þeir mótmæla því að óljósar lýsingar Landnámu verði til þess að
frumstofnun eignarréttar yfir landi innan landamerkja jarðarinnar verði dregin í efa.
Þá vísa þeir til meginreglna í eignarrétti og stjórnarskrár, einkum 72. gr. hennar ásamt
laga nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu. Því er mótmælt að óljósar lýsingar
Landnámu verði til þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi innan landamerkja
jarðarinnar verði dregin í efa. Vísað er til þess að frá öndverðu hafi lög kveðið á um
merkjagerð. Það hafi fyrst verið við setningu landamerkjalaga árið 1882 og síðar árið
1919 að stjórnvöld hafi átt frumkvæði að því að gengið yrði frá landamerkjum, þau
skráð og leyst úr ágreiningi um þau ef hann hefði komið upp. Þegar haft sé í huga að
samkvæmt landamerkjalögum sé opinberum aðilum falið að ganga úr skugga um að
lýsingar landamerkjabréfa séu réttar samkvæmt formi sínu og efni styðji það þá
meginreglu íslensks réttar að athugasemdalausri landamerkjalýsingu jarðar verði ekki
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hnekkt nema óyggjandi sönnunargögn liggi því til grundvallar. Sönnunarbyrði um
inntak eignarréttar á landi jarðarinnar hvíli þannig á íslenska ríkinu. Þá er talið að í
kröfum íslenska ríkisins felist ásælni til beinna eignarréttinda þeirra án þess að
skilyrði 72. gr. stjórnarskrárinnar séu uppfyllt og beri þegar af þeirri ástæðu að hafna
kröfu ríkisins. Eigendur jarðarinnar hafi í gegnum tíðina haft réttmætar ástæður til að
ætla að land innan landamerkja sé undirorpið fullkomnum eignarrétti þeirra enda hafi
handhafar ríkisvaldsins margsinnis, bæði beint og óbeint, viðurkennt fullkominn
eignarrétt þeirra innan lýstra merkja. Þá er vísað til hefðar.
6.18.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Þorvaldsstaða er rakin í kafla
5.19. Þar kemur fram að Þorvaldsstaða er getið í heimildum allt frá 13. öld. Af þeim
verður ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 449 Svo sem rakið er í kafla
6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til fjalla landnám á þessu svæði
náði. Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í öndverðu hafi
verið stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði með námi.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Þorvaldsstaða er lýst í fyrirliggjandi
heimildum. Athugun þessi tekur til suðurmerkja jarðarinnar og sunnanverðra vesturog austurmerkja hennar að því leyti sem þau liggja innan kröfusvæðis íslenska
ríkisins. Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að
Þorvaldsstöðum. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Þorvaldsstaða verður fjallað
um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Landamerkjum Þorvaldsstaða er lýst í landamerkjabréfi frá 14. júlí 1890 og
þingl. 16. júlí 1892. Annað landamerkjabréf var einnig gert fyrir Þorvaldsstaði 12.
desember 1921 og þingl. 31. júlí 1922. Þá er að finna lýsingu á mörkum Þorvaldsstaða
frá árinu 1669 þegar Brynjólfur biskup Sveinsson seldi Sölva Gunnlaugssyni
Hjarðarhaga og fimm hundruð úr Skjöldólfsstöðum en fékk í staðinn Þorvaldsstaði á
Ströndum. Vesturmörkum Þorvaldsstaða er einnig lýst í áreið sem gerð var árið 1883
á landamerki milli Þorvaldsstaða og Djúpalækjar.
Samkvæmt yngra landamerkjabréfi er merkjum jarðarinnar til vesturs,
gagnvart Djúpalæk og því landsvæði sem eigendur Gunnarsstaða hafa gert tilkall til,
lýst með þessum hætti: „Að norðan ræður Djúpilækur, neðan frá sjó og inn í
Bláfellsdalsbotn. Þaðan bein stefna í Staðará, þar sem hún fellur austur af Urðarhlíð
innanvert við Urðartjörn“ Bréfið er ekki áritað vegna Djúpalækjar. Í eldra
landamerkjabréfi Þorvaldsstaða eru vesturmerkin miðuð við: „Djúpalækjardrög, og
ræður sá lækur eptir það merkjum til sjóar.“ Þetta bréf er áritað vegna Djúpalækjar. Í
áreið sem farin var árið 1883 á merki Þorvaldsstaða og Djúpalækjar er einnig miðað
við Djúpalæk „eins og hann nú fellur“. Eldri heimild frá árinu 1669 er í samræmi við
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þetta. Í landamerkjabréfi sem gert var fyrir Djúpalæk árið 1921 eru merki gagnvart
Þorvaldsstöðum miðuð við Djúpalæk, allt neðan frá sjó og inn í Bláfellsdalsbotn. Í
eldra landamerkjabréfi fyrir Djúpalæk eru merkin talin frá Bláfjallsenda og þar í
Djúpalæk sem síðan ræður merkjum til sjávar. Bæði bréfin eru árituð vegna
Þorvaldsstaða. Merki Þorvaldsstaða og Djúpalækjar sýnast í samræmi. Í
landamerkjabréfi frá 1891 fyrir Gunnarsstaði eru austurmerki þeirra jarðar miðuð við
Sellækjardrög og eftir þeim læk í átt til sjávar. Yngra landamerkjabréf Gunnarsstaða
miðar einnig við Sellækjardrag. Af þessu er ljóst að merki Gunnarsstaða ná ekki að
merkjum Þorvaldsstaða. Þetta kom einnig fram í skýrslutöku fyrir óbyggðanefnd
þegar eigandi Þorvaldsstaða lýsti því yfir að merki jarðarinnar næðu ekki að landi
Gunnarsstaða.
Samkvæmt yngra landamerkjabréfi Þorvaldsstaða eru merki til suðurs,
gagnvart því landsvæði sem eigendur Hámundarstaða í Vopnafjarðarhreppi hafa gert
tilkall til miðuð við að farið sé upp Staðará þar til hún fellur austur af Urðarhlíð,
innanvert við Urðartjörn, og þaðan í Djúpalæk í Bláfellsdalsbotni. Bréfið er ekki
áritað vegna Hámundarstaða. Eldra landamerkjabréfið miðar suðurmörkin við upptök
Staðarár og þaðan beint norður í Djúpalækjardrög. Þetta bréf er ekki áritað vegna
Hámundarstaða. Bréfin sýnast í samræmi. Í heimild frá árinu 1669 eru Þorvaldsstaðir
seldir með þessum takmörkum til suðurs „uppe I háfiöll sem Wötn meiga deila“. Um
merki Hámundarstaða er fjallað í máli nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd en þar kemur
fram að þau ná ekki að framangreindum merkjum Þorvaldsstaða.
Samkvæmt landamerkjabréfi Þorvaldsstaða frá árinu 1921 eru merki til
austurs, gagnvart Skeggjastöðum, miðuð við að farið sé með Staðará þar til hún fellur
austur af Urðarhlíð innanvert við Urðartjörn. Bréfið er áritað vegna Skeggjastaða. Í
eldra landamerkjabréfi fyrir Þorvaldsstaði er merkjum lýst svo: „í Staðará, og upp
með henni að vestan allt að upptökum hennar; þaðan beint norður í Djúpalækjardrög“.
Bréfið er áritað vegna Skeggjastaða. Í heimild frá árinu 1669, sem fyrr er vikið að, eru
merki til austurs miðuð við Merkilæk „uppe I háfiöll sem Wötn meiga deila“.
Samkvæmt tveimur landamerkjabréfum sem gerð voru fyrir jörðina Skeggjastaði,
annað frá 1890 en hitt frá 1921, eru vesturmerki landsins, gagnvart Þorvaldsstöðum
miðuð við Staðará svo langt fram „sem sambýður hálfu Kverkárdalsvatni“. Þessi bréf
eru árituð af hálfu Þorvaldsstaða. Merki Þorvaldsstaða og Skeggjastaða virðast vel
geta samrýmst.
Að áliti óbyggðanefndar verður ekki séð að ósamræmi sé milli merkjalýsinga í
eldra og yngra landamerkjabréfi jarðarinnar. Þó er lýsing á suðausturhornmarki
jarðarinnar ekki samhljóða en í eldra bréfinu er miðað við upptök Staðarár en í því
yngra Staðará þar til hún fellur austur af Urðarhlíð, innanvert við Urðartjörn. Þetta
þarf ekki að fela í sér ósamræmi og virðist yngra bréfið ekki lýsa þessum mörkum
með sömu nákvæmni og í eldra bréfinu sem miðar við gleggri kennileiti. Einnig er í
eldra bréfinu miðað við að suðvesturhorn komi í Djúpalækjardrög en í yngra bréfinu
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er miðað við Djúpalæk inn í Bláfellsdalsbotn. Hér er lýsing eldra bréfsins jafnframt
nákvæmari og verður ekki séð að um ósamræmi sé að ræða. Telur óbyggðanefnd
þannig eðlilegt að miða beri við upptök Djúpalækjar og Staðarár. Jarðeigendur hafa
hins vegar afmarkað kröfusvæði sitt sunnar en ráðið verður af bréfunum og miðað
syðstu mörk við hreppamörk gagnvart Vopnafjarðarhreppi. Um þýðingu þessa við
mat á eignarréttarlega stöðu landsins verður fjallað hér síðar.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
Þorvaldsstaði. Annað landamerkjabréf var síðan gert fyrir jörðina eftir gildistöku
gildandi landamerkjalaga nr. 41/1919. Landamerkjabréfin eru samþykkt vegna
aðliggjandi jarða í Skeggjastaðahreppi en ekki vegna jarða í Vopnafjarðarhreppi. Þá
eru bréfin undirrituð af eigendum jarðarinnar, þinglesin, færð í landamerkjabók og á
þeim byggt án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða
ágreiningur við nágranna sem þýðingu hafi hér. Þetta bendir til þess að lýsing merkja
hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Þá er ljóst að eigendur
jarðarinnar hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé
þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða þess lands sem ágreiningur
íslenska ríkisins og eigenda jarðarinnar Þorvaldsstaða tekur til. Um þýðingu
landamerkjabréfa fyrir jarðir við mat á sönnun um eignarhald að landi vísast til þess
sem rakið er í kafla 6.1.1.
Í málinu hafa ekki komið fram nein gögn sem hnekkt geta lýsingu á mörkum
jarðarinnar í landamerkjabréfum eða rýrt eignarréttarlegt sönnunargildi þeirra. Á hinn
bóginn hafa engin haldbær gögn verið færð fram fyrir þeirri afmörkun jarðarinnar að
sunnan sem jarðeigendur hafa byggt á í kröfugerð sinni. Verður hún því ekki lögð til
grundvallar í málinu. Kröfulína ríkisins er hins vegar dregin nokkru norðar en þau
mörk sem miðað er við í landamerkjabréfum og verða lögð hér til grundvallar. Á
henni verður því ekki byggt.
Ekki eru heimildir um annað en jörðin Þorvaldsstaðir, eins og hún er afmörkuð
hér að framan, hafi verið byggð og nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum
tíma. Innan þessara landamerkja hafa eigendur jarðarinnar farið með umráð og
hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland
almennt. Ekki verður annað séð en þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða
athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan þessara merkja hafi mismunandi
eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki
taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Fyrirkomulag smölunar á þessu svæði verður
ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Þorvaldsstaða sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
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tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 450
Kemur þá til skoðunar hvort stofnast hafi til óbeinna eignarréttinda innan
þeirrar þjóðlendu sem hér er til umfjöllunar og liggur sunnan framangreindrar
þjóðlendulínu en innan marka kröfulínu gagnaðila. Aðrir gera ekki kröfu til
sambærilegs svæðis. Fyrir liggur að umrætt landsvæði hefur verið nýtt af eigendum
Þorvaldsstaða til beitar og annarra venjubundinna afréttarnota. Verður því fallist á þá
kröfu að landið sé í afréttareign Þorvaldsstaða.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að umrætt landsvæði, svo sem það er
afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998:
Úr hornmarki Þorvaldsstaða og Skeggjastaða á sveitarfélagamörkum
svo sem það er teiknað í kröfulýsingum gagnaðila íslenska ríkisins er
kröfulínu sömu aðila fylgt í upptök Staðarár og þaðan í upptök
Djúpalækjar. Þaðan er kröfulínu Þorvaldsstaða og Djúpalækjar fylgt í
Sellækjardrög. Úr Sellækjardrögum er farið með kröfulínu
Þorvaldsstaða og Gunnarsstaða og að hornmarki þeirra jarða, svo
sem það er teiknað í kröfulýsingum gagnaðila íslenska ríkisins. Þá er
sveitarfélagamörkum fylgt til austurs í fyrstnefnt hornmark
Þorvaldsstaða og Skeggjastaða svo sem það er teiknað í kröfulýsingum
gagnaðila íslenska ríkisins.
Sama landsvæði er í afréttareign Þorvaldsstaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7.
gr. sömu laga.
6.19. Skeggjastaðir
6.19.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Skeggjastaða.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá þeim stað (punktur 1) þar sem
Hámundarstaðamerki koma í Hágangsurð á sveitarfélagamörkum, þaðan er dregin lína
austur eftir sveitarfélagamörkum allt í Skálafjall (punktur 2), þaðan yfir Staðarvatn og
Staðarheiði í Urðartjörn (punktur 3). Á móti hafa gagnaðilar, þinglýstir eigendur
Skeggjastaða, lýst kröfu um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa landsvæðis sem
þeir telja að liggi innan merkja jarðarinnar samkvæmt landamerkjabréfi hennar.
Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.24.
Að Skeggjastöðum liggja, samkvæmt kröfulýsingu gagnaðila, Þorvaldsstaðir
til vesturs og Nýibær og Bakki til austurs. Til suðurs eru Hámundarstaðir í
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Vopnafjarðarhreppi, sbr. mál nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd. Landsvæðið sem um ræðir
liggur að mestu í 300–400 m hæð yfir sjávarmáli. Nokkrir hnjúkar eru á svæðinu og
má þar nefna Staðarnúpa sem liggja austast á landsvæðinu. Eystri hnjúkurinn liggur í
321 m hæð yfir sjávarmáli en sá vestari í 351 m yfir sjávarmáli. Suðvestan þeirra er
Tafla (388 m) sem er hæsti hnjúkurinn á svæðinu. Sunnan þessara hnjúka er votlent.
Vestan til á landsvæðinu liggur austasti hluti grágrýtisurðar er kallast Urðarháls og
hallar mót austri. Austan Urðarhlíðar liggur alllöng hlíð með leguna norður-suður sem
kallast Þríhöfðahæð. Á Þríhöfðahæð eru nokkrir hnjúkar sem liggja í um 400 m hæð
yfir sjávarmáli. Frá bæjarstæði Skeggjastaða í topp Töflu eru 12 km í beinni loftlínu.
Þess skal getið að talið er að við landnám hafi land verið betur gróið og gróður
náð lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð náttúrufræðings í máli þessu.
6.19.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið með tímanum fleiri en í upphafi. Hróðgeir hvíti hafi numið
Sandvíkina sem nú heiti Bakkafjörður. Ekki verði af þessari lýsingu ráðið að
landnámið hafi náð til Staðarheiðar eða Sandvíkurheiðar en auðvelt hefði verið að
nefna Hágangana ef ætlunin hefði verið að nema svo langt en þessi fjöll séu góð
kennileiti. Landnámsfrásagnir séu því ekki til stuðnings að beinn eignarréttur fyrir
nám hafi náð til alls hreppsins eins og hann sé nú afmarkaður. Megi því ráða að
þjóðlenda sé á miðbiki kröfusvæðisins, Kverkártungu, Miðfjarðarheiði, Staðarheiði og
Sandvíkurheiði. Mörk þjóðlendunnar hljóti að vera þar sem mörk heimalanda jarða
séu við afrétti. Þessi niðurstaða styðjist við sýslu- og sóknarlýsingar Sauðnessóknar en
þar segi frá almenningum á Langanesströnd sem séu hluti af stórum almenningi sem
nái frá Selárdal í Vopnafirði og í gegnum Skeggjastaðahrepp, Þórshafnarhrepp,
Svalbarðshrepp og allt norður í Öxarfjörð.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 25 og 13(1), er byggt á þinglýstu
landamerkjabréfi og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafa fyrir þessari jörð,
fornum og nýjum, og einnig þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða.
Sérstaklega er vísað til vísitasíu Brynjólfs biskups Sveinssonar frá 1641 þar sem fram
komi lýsing á landamerkjum jarðarinnar sem sé í góðu samræmi við núverandi
landamerkjabréf jarðarinnar. Samkvæmt vísitasíunni eigi jörðin land að vatnaskilum
við Vopnfirðinga og hafi svo verið um ómunatíð. Fullur hefðartími sé einnig liðinn frá
því ofangreindum landamerkjum hafi verið þinglýst. Öll afnot og nytjar landsins séu
háðar leyfi eigenda enda enginn notað landið með nokkrum hætti nema eigendur þess.
Vísað er til þess að eignarheimildir þeirra í þessu sambandi hafi frá upphafi verið
taldar gildar í viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið enn fremur á
viðskiptavenju. Ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land,
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innan landamerkja samkvæmt landamerkjabréfi, sé undirorpið fullkomnum eignarrétti
og aldrei haldið öðru fram. Í ljósi þeirra gjörninga sem liggja fyrir um ráðstöfun
landsins er því haldið fram að eigendur hafi fært fram nægar heimildir fyrir
eignatilkalli sínu. Það sé því ríkisins að hrekja þá staðhæfingu. Ríkið hafi ekki sýnt
fram á með neinum haldbærum gögnum að land innan þinglýstra landamerkja
Skeggjastaða sé ekki beinum eignarrétti háð. Vísað er sérstaklega til jafnræðisreglu
stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að
jafnræði ríki milli borgaranna.
6.19.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Skeggjastaða er rakin í kafla
5.20. Þar kemur fram að Skeggjastaða er getið fyrst í frásögnum Landnámabókar sem
rekja má til 10. aldar. Eru Skeggjastaðir taldir meðal kirkjustaða í kirknatali Páls
Jónssonar biskups um 1200. Af heimildum verður ráðið að um sjálfstæða jörð hefur
verið að ræða. 451 Staðnum fylgdu tvær hjáleigur, Dalhús og Gæsagil. Svo sem rakið
er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til fjalla landnám á
þessu svæði náði. Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í
öndverðu hafi verið stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði með námi.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Skeggjastaða er lýst í fyrirliggjandi
heimildum. Landamerkjum Skeggjastaða, með hjáleigunum Dalhúsum og Gæsagili,
er lýst í landamerkjabréfum fyrir jörðina, því fyrra frá 14. júlí 1890 og þingl. sama
dag og því síðara frá 29. desember 1921 og þingl. 31. júlí 1922. Lýsing á jörðinni er
einnig í óársettum máldaga Skeggjastaðakirkju sem talinn er frá 1491–1518. Þá má
finna lýsingu á merkjum í vísitasíu frá árinu 1641 og í annarri vísitasíu frá árinu 1660.
Jafnframt er til lögfesta fyrir jörðinni frá árinu 1844 sem hefur að geyma landamerki
Skeggjastaða. Athugun þessi tekur til suðurmerkja jarðarinnar og sunnanverðra
vestur- og austurmerkja hennar að því leyti sem þau liggja innan kröfusvæðis íslenska
ríkisins. Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að
Skeggjastöðum. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Skeggjastaða verður fjallað
um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Lýsingar á landamerkjum Skeggjastaða samkvæmt fyrrnefndum
landamerkjabréfum eru samhljóða varðandi þau merki sem hér skipta máli.
Samkvæmt þeim eru merki jarðarinnar til vesturs, gagnvart því landsvæði sem
eigendur Þorvaldsstaða hafa gert tilkall til, miðuð við Staðará og upp með henni svo
langt fram sem „sambýður hálfu Kverkárdalsvatni“. Bréfið er áritað vegna
Þorvaldsstaða. Í máldaga Skeggjastaðakirkju er getið svohljóðandi merkja: „Enn
lanndareignn a stadurinn vr merkesteine oc j ranngarlæk. jtölulauzann reka vr
ránngarlæk oc rettsyne framm j griothlijdir oc suo lanngt framm sem sambydur
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korckudalzvatnne hálfu og halft diupavatnn.“ Samkvæmt vísitasíu frá 1641 eru
vesturmerki Skeggjastaðakirkju ekki glögg en þó er minnst á Merkilæk og „so allann
Reka fyrer Skeggiastödum allt austur ad ysta árbug, So sem greind Skeggia stada
Kyrkia a land efter lögfestu fyrer ofan. Og so framm epter þar til Votnum Hallar, Enn
ad Nordann framm efter j Sudurst. þar til og eirninn Votnum hallar.“ Í lögfestu frá
1844 eru merki miðuð við Merkilæk og réttsýnis fram í Grjóthlíðir og svo langt fram
sem „sambýður“ hálfu Djúpadalsvatni og hálfu Kverkárdalsvatni.
Samkvæmt landamerkjabréfi Þorvaldsstaða frá 14. júlí 1890 og þingl. 16. júlí
1892, eru austurmerkin, gagnvart Skeggjastöðum, miðuð við Staðará „og upp með
henni að vestan allt að upptökum hennar“. Í yngra landamerkjabréfi fyrir
Þorvaldsstaði, ritað 12. desember 1921 og þingl. 31. júlí 1922, eru austurmerkin
miðuð við Staðará þar til hún fellur austur af Urðarhlíð, innanvert við Urðartjörn.
Bréfin eru árituð vegna Skeggjastaða. Lýsingar á merkjum Skeggjastaða geta vel
fengið samrýmst. Hins vegar eru mörk til suðvesturs óljós þar sem Kverkárdalsvatn
og Djúpadalsvatn, sem nefnd eru bæði í landamerkjabréfum og eldri heimildum, eru
óþekkt samkvæmt kortum Landmælinga Íslands og Örnefnastofnun. Í sýslu- og
sóknalýsingum Múlasýslna 1839–1874 eru helstu stöðuvötn í Skeggjastaðasókn rakin.
Þar eru m.a. talin upp Djúpadals- og Kverkárdalsvötn „á sveitartakmörkum milli
Skeggjastaðar- og Hámundarstaðaheiðar í Vopnafirði“. Í lögfestu frá 1844 er
merkjum lýst frá fyrrnefndum vötnum og „nordr aptr í Læk þann, sem rennr i
Giæsagilsá“. Lækurinn liggur rétt sunnan við hreppamörk sem leiðir líkum að því að
vötnin séu u.þ.b. á hreppamörkunum. Í vísitasíu frá 1641 eru suðurmörk miðuð við
vatnaskil en þau eru einnig á svipuðum slóðum. Styður þetta þau mörk jarðarinnar til
suðvesturs sem miða við hreppamörk Vopnafjarðarhrepps og afmörkuð eru í
kröfulýsingu gagnaðila.
Samkvæmt landamerkjabréfum Skeggjastaða eru merki til suðurs og
suðausturs, gagnvart Hámundarstöðum í Vopnafjarðarhreppi og Nýjabæ, miðuð við
að farið sé frá Staðará svo langt „sem sambýður hálfu Kverkárdalsvatni og þaðan í
læk þann er rennur í Gæsagilsá norðan við vestasta Skálafjall og eftir þeim læk í
Gæsagilsá sem ræður merkjum en svo Bakkaá“. Bréfin eru ekki árituð vegna
Hámundarstaða. Í máldaganum frá árunum 1491–1518 er suðurmerkjunum lýst svo:
„[...] sem sambydur korckudalzvatnne hálfu og halft diupavatnn oc þadann riettsyne
austur vmm þverr skarafioll j hunndzvatz hrygg framarliga oc hálft hunndzvatnn.“ Í
vísitasíu frá árinu 1641 kemur fram að merki skuli ná svo langt suður þar til vötnum
fer að halla. Lögfesta frá 1844 er nánast samhljóða landamerkjabréfum. Þessar
merkjalýsingar virðast í samræmi. Merki Skeggjastaða eru í samræmi við merki
Nýjabæjar samkvæmt landamerkjabréfi fyrir þá jörð sem ritað var 15. desember 1921
og þingl. 31. júlí 1922. Um merki Hámundarstaða í Vopnafjarðarhreppi er fjallað í
máli nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd en þar kemur fram að þau séu í samræmi við merki
Skeggjastaða.
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Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
Skeggjastaði. Annað landamerkjabréf var síðan gert fyrir jörðina eftir gildistöku
gildandi landamerkjalaga nr. 41/1919. Landamerkjabréfin eru samþykkt vegna
aðliggjandi jarða í Skeggjastaðahreppi en ekki vegna jarða í Vopnafjarðarhreppi. Þá
eru bréfin undirrituð af eigendum jarðarinnar, þinglesin, færð í landamerkjabók og á
þeim byggt án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða
ágreiningur við nágranna. Þetta bendir til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi
við það sem almennt var talið gilda. Þá er ljóst að eigendur jarðarinnar hafa um langa
hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir við mat á sönnun
um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1. Í máli þessu hafa ekki
komið fram nein gögn sem hnekkt geta landamerkjabréfi Skeggjastaða eða rýrt
eignarréttarlegt sönnunargildi þess.
Ekki eru heimildir um annað en jörðin Skeggjastaðir, eins og hún er afmörkuð
hér að framan, hafi verið byggð og nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum
tíma. Innan þessara landamerkja hafa eigendur jarðarinnar farið með umráð og
hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland
almennt. Engar heimildir eru um að land innan þessara merkja hafi mismunandi
eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki
taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Fyrirkomulag smölunar á þessu svæði verður
ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Skeggjastaða sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 452
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Skeggjastaða, svo sem því er
lýst í landamerkjabréfi, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7.
gr., laga nr. 58/1998.
6.20. Nýibær
6.20.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Nýjabæjar, sbr. landamerkjabréf frá 15. desember 1921,
og þingl. 31. júlí 1922.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá þeim stað (punktur 1) þar sem
Hámundarstaðamerki koma í Hágangsurð á sveitarfélagamörkum, þaðan er dregin lína
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austur eftir sveitarfélagamörkum allt í Skálafjall (punktur 2), þaðan yfir Staðarvatn og
Staðarheiði í Urðartjörn (punktur 3). Á móti hafa gagnaðilar, þinglýstir eigendur
jarðarinnar Nýjabæjar, lýst kröfu um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa landsvæðis
sem þeir telja að liggi innan merkja jarðarinnar samkvæmt landamerkjabréfi hennar.
Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.25.
Að Nýjabæ liggja Skeggjastaðir til vesturs og Bakki til norðurs. Til suðurs eru
Hámundarstaðir í Vopnafjarðarhreppi, sjá mál nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd.
Landsvæðið sem um ræðir liggur í rúmlega 300 m hæð yfir sjávarmáli.
Þess skal getið að talið er að við landnám hafi land verið betur gróið og gróður
náð lengra inn á heiðar en nú er, sbr. greinargerð náttúrufræðings í máli þessu.
6.20.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið með tímanum fleiri en í upphafi. Hróðgeir hvíti hafi numið
Sandvíkina sem nú heiti Bakkafjörður. Ekki verði af þessari lýsingu ráðið að
landnámið hafi náð til Staðarheiðar eða Sandvíkurheiðar en auðvelt hefði verið að
nefna Hágangana ef ætlunin hefði verið að nema svo langt en þessi fjöll séu góð
kennileiti. Landnámsfrásagnir séu því ekki til stuðnings að beinn eignarréttur fyrir
nám hafi náð til alls hreppsins eins og hann sé nú afmarkaður. Megi því ráða að
þjóðlenda sé á miðbiki kröfusvæðisins, Kverkártungu, Miðfjarðarheiðar, Staðarheiðar
og Sandvíkurheiðar. Mörk þjóðlendunnar hljóti að vera þar sem mörk heimalanda
jarða séu við afrétti. Þessi niðurstaða styðjist við sýslu- og sóknarlýsingar
Sauðnessóknar en þar segi frá almenningum á Langanesströnd sem séu hluti af stórum
almenningi sem nái frá Selárdal í Vopnafirði og í gegnum Skeggjastaðahrepp,
Þórshafnarhrepp, Svalbarðshrepp og allt norður í Öxarfjörð.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 37, 37(2) og 6(4), er byggt á því að land
jarðarinnar, eins og því er lýst í landamerkjabréfi, hafi verið innan landnáms
Hróðgeirs hvíta. Þá vísa þeir til meginreglna í eignarrétti og stjórnarskrár, einkum 72.
gr. hennar ásamt laga nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu. Því er mótmælt
að óljósar lýsingar Landnámu verði til þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi
innan landamerkja jarðarinnar verði dregin í efa. Vísað er til þess að frá öndverðu hafi
lög kveðið á um merkjagerð. Það var fyrst við setningu landamerkjalaga árið 1882 og
síðar árið 1919 að stjórnvöld áttu frumkvæði að því að gengið væri frá landamerkjum,
þau skráð og leyst úr ágreiningi um þau ef hann væri uppi. Þegar haft er í huga að
samkvæmt landamerkjalögum er opinberum aðilum falið að ganga úr skugga um að
lýsingar landamerkjabréfa séu réttar samkvæmt formi sínu og efni styður það þá
meginreglu íslensks réttar að athugasemdalausri landamerkjalýsingu jarðar verður
ekki hnekkt nema óyggjandi sönnunargögn liggi því til grundvallar. Sönnunarbyrði
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um inntak eignarréttar á landi jarðarinnar hvíli þannig á íslenska ríkinu. Í kröfum
íslenska ríkisins felist ásælni til beinna eignarréttinda þeirra án þess að skilyrði 72. gr.
stjórnarskrárinnar séu uppfyllt og beri þegar af þeirri ástæðu að hafna kröfu ríkisins.
Eigendur jarðarinnar hafi í gegnum tíðina haft réttmætar ástæður til að ætla að land
innan landamerkja sé undirorpið fullkomnum eignarrétti þeirra enda hafi handhafar
ríkisvaldsins margsinnis, bæði beint og óbeint, viðurkennt fullkominn eignarrétt þeirra
innan lýstra merkja. Þá er vísað til hefðar.
6.20.3. Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Nýjabæjar er rakin í kafla
5.21. Þar kemur fram að Nýibær er hjáleiga frá Bakka á Langanesströnd síðan 1840.
Heimildir um Bakka má rekja allt aftur til 13. aldar. Af heimildum verður ráðið að um
sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 453 Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í
Landnámabók hversu langt inn til fjalla landnám á þessu svæði náði. Af því verða
engar afdráttarlausar ályktanir dregnar um hvort í öndverðu hafi verið stofnað til beins
eignarréttar á þessu svæði með námi.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Nýjabæjar er lýst í fyrirliggjandi
heimildum. Athugun þessi tekur til suðvesturmerkja jarðarinnar að því leyti sem þau
liggja innan kröfusvæðis íslenska ríkisins. Jafnframt verður litið til gagna um merki
þeirra landsvæða sem liggja að Nýjabæ. Að fenginni niðurstöðu um landamerki
Nýjabæjar verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Landamerkjum Nýjabæjar er lýst í landamerkjabréfi milli Bakka og Nýjabæjar
frá 15. desember 1921 og þingl. 31. júlí 1922. Eins og fyrr greinir er Nýibær hjáleiga
frá Bakka og byggðist fyrst árið 1840. Landsvæði sem lagt var til Nýjabæjar er því
hluti af landi jarðarinnar Bakka sem lýst er í landamerkjabréfi fyrir jörðina frá 14. júlí
1890 og þingl. sama dag. Lýsingar á merkjum Bakka má finna í bréfi frá 18.
september 1652 þar sem jörðin Bakki er byggð Guðmundi Magnússyni af Hjalta
Jónssyni í umboði Brynjólfs biskups. Þá er merkjum lýst eftir skoðun jarðarinnar
Bakka, sem fór fram hinn 5. ágúst 1657, og í merkjalýsingu milli jarðanna
Skeggjastaða og Bakka sem gerð var eftir landamerkjamál þessara jarða sem tekið var
fyrir í aukarétti að Skeggjastöðum hinn 16. júní 1886.
Samkvæmt landamerkjabréfi Nýjabæjar eru merki til suðvesturs, gagnvart
Hámundarstöðum og Skeggjastöðum, miðuð við að farið sé frá tanganum á
Miðheiðarvatni og beint á Skálafjöll, af vestasta Skálafjalli og í læk sem rennur
norðan undan því, eftir honum og í Gæsagilsá. Bréfið er hvorki áritað vegna
Skeggjastaða né Hámundarstaða. Samkvæmt landamerkjabréfi fyrir Bakka frá 1890
eru merkin einnig miðuð við sömu kennileiti og gert er í bréfi Nýjabæjar. Í eldri
heimildum kemur ekkert fram sem mælir gegn þessum merkjum. Samkvæmt
453
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landamerkjabréfum Skeggjastaða, því fyrra frá 14. júlí 1890 og þingl. sama dag og því
síðara frá 28. desember 1921 og þingl. 31. júlí 1922, eru merkin gagnvart Nýjabæ
miðuð við að farið sé í læk þann er rennur í Gæsagilsá norðan við vestasta Skálafjall
og eftir þeim læk í Gæsagilsá sem ræður merkjum en svo Bakkaá. Bréfin eru ekki
áritað vegna Nýjabæjar en þau eru árituð vegna Bakka. Samkvæmt þessu geta merki
Nýjabæjar og Skeggjastaða vel samrýmst. Merkjum Hámundarstaða í
Vopnafjarðarhreppi er lýst í máli 3/2005. Þar kemur fram að í landamerkjabréfi
Hámundarstaða séu merki til norðurs frá vörðu á Sveinahálsi, þaðan beint í há
Skálafell, þaðan í Gæsagilsá og þaðan í Hágangsröð. Bréfið var ritað hinn 10. júlí
1885 og þinglýst fjórum dögum síðar. Það er áritað vegna Bakka.
Í kjölfar þess að landamerkjalög nr. 41/1919 tóku gildi var gert landamerkjabréf fyrir Nýjabæ. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að merkjum jarðarinnar sé þar
rétt lýst og finnast ekki eldri heimildir sem mæla henni í mót. Bréfið var undirritað af
eigendum jarðarinnar, þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt án þess að séð
verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna sem
þýðingu hafi hér. Þetta bendir til að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem
almennt var talið gilda. Þá er ljóst að eigendur jarðarinnar hafa um langa hríð haft
réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir við mat á sönnun
um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1. Í máli þessu hafa ekki
komið fram nein gögn sem hnekkt geta landamerkjabréfi Nýjabæjar eða rýrt
eignarréttarlegt sönnunargildi þess.
Ekki eru heimildir um annað en jörðin Nýibær, eins og hún er afmörkuð í
landamerkjabréfi, hafi verið byggð og nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á
hverjum tíma. Innan þessara landamerkja hafa eigendur jarðarinnar farið með umráð
og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um
eignarland almennt.
Ekki verður annað séð en þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða
athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan þessara merkja hafi mismunandi
eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki
talin hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Fyrirkomulag smölunar á þessu svæði verður
ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Nýjabæjar sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 454
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Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Nýjabæjar, svo sem því er lýst í
landamerkjabréfi, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr.,
laga nr. 58/1998.
6.21. „Afréttur Svalbarðshrepps“
6.21.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem gert er
tilkall til sem „afréttar Svalbarðshrepps“ samkvæmt kröfulýsingu sveitarfélagsins.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína mun norðar en landsvæði þetta liggur
og gerir þannig þjóðlendukröfu til svæðisins í heild sinni. Gagnaðili,
Svalbarðshreppur, hefur aftur á móti lýst kröfu um að landsvæðið sem afmarkað er á
korti sé afréttur sinn. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum
gagnaðila í kafla 3.26.
Að landsvæði þessu liggja til norðurs kröfusvæði eigenda jarðanna Hvamms,
Laxárdals og Syðralóns vegna Grímólfsártungu. Til austurs er landsvæði sem
Þórshafnarhreppur hefur gert tilkall til í máli þessu en til suðurs og vesturs er
kröfusvæði í Öxarfjarðarhreppi, sjá mál nr. 5/2005 hjá óbyggðanefnd. Landsvæðið
sem um ræðir er syðsti hluti Dals- og Hvammsheiða. Það liggur í yfir 500 m hæð yfir
sjávarmáli, er hálent og fjalllent. Hæst rís land í Heljardalsfjöllum (950 m) sem eru
allbrött og mikil um sig. Landsvæðið þrengist ofan Heljardals, sem liggur suðaustur
undir Heljardalsfjöllum, en víkkar á ný við gíghólinn Einbúa (823 m). Norðan Einbúa
liggur móbergsfellið Stakfell (891 m). Sunnan Stakfells liggur Stakfellsdalur en um
hann rennur Stakfellskvísl til norðausturs en sveigir í norðurátt við Stakfellsvatn.
6.21.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 2 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið fleiri með tímanum. Samkvæmt lýsingum landnámsheimilda
verði ekki ráðið að Þistilfjarðarheiðarnar hafi verið numdar. Í sýslu- og
sóknarlýsingum Þingeyjarsýslu 1839–1844 segir um Sauðanessókn að almenningar
séu fyrir framan lönd Hallgilsstaða og Tungusels, milli Langaness, Norðurstranda og
Selárdals í Vopnafirði. Þá segi í sömu lýsingu um Svalbarðssókn að afréttarlöndin í
Dals- og Hvammsheiðum séu almenningar framan við landamerki Dals og
Gunnarsstaða. Þetta bendi til að umrætt landsvæði sé þjóðlenda.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 13(1) og 32, er byggt á almennri venju þess
efnis að afréttarlönd er ekki tilheyri neinni sérstakri jörð séu afréttareign viðkomandi
sveitarfélags. Þá er byggt á hefð en eigendur hafi farið með öll hefðbundin afnot, s.s.
beit og veiði og nýtingu auðlinda í jörðu, sem m.a. hafi lýst sér í því að þeir hafi
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bannað öðrum not eignarinnar og hafi öll nýting verið háð leyfi sveitarfélagsins.
Vísast einnig um þetta til fyrri úrskurða óbyggðanefndar þess efnis að landsvæði sem
talið hafi verið afréttur samkvæmt elstu heimildum sé afréttareign viðkomandi
sveitarfélags. Sérstaklega er vísað til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár
um að sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að jafnræði ríki milli borgaranna.
6.21.3. Niðurstaða
Í kafla 5.22. eru raktar heimildir um afréttarnot á landsvæði því sem fjallað er um í
máli þessu, þ. á m. Dals- og Hvammsheiðum. Kröfulýsing Svalbarðshrepps nær til
syðri hluta heiðanna og hér verður tekin afstaða til hennar. Um norðurhluta Dals- og
Hvammsheiðar vísast hins vegar til kafla 6.9. um Laxárdal og 6.10. um Hvamm.
Engar heimildir finnast um nákvæma afmörkun á þessu landsvæði né að það
hafi haft sérstakt heiti. Þannig var hvorki gert landamerkjabréf fyrir landsvæðið í
kjölfar setningar landamerkjalaga frá árinu 1882 né árinu 1919. Í kröfulýsingu er
landsvæðið til norðurs afmarkað í samræmi við lýsingar á suðurmörkum jarðanna
Laxárdals og Hvamms sem fram koma í landamerkjabréfum þeirra en þau voru rituð
árið 1886. Austurmörkin fylgja hreppamörkum Svalbarðs- og Þórshafnarhrepps
gagnvart landsvæði sem Þórshafnarhreppur hefur gert tilkall til. Mörk til suðurs og
vesturs fylgja hreppamörkum Svalbarðs- og Öxarfjarðarhrepps sem er gagnvart
kröfusvæði í Öxarfjarðarhreppi, sjá mál nr. 5/2005 hjá óbyggðanefnd.
Verður þá fyrst litið til norðurmerkja landsvæðisins sem afmörkuð eru í
landamerkjabréfi fyrir Laxárdal frá 15. ágúst 1886 og þingl. 18. maí 1887, og í
landamerkjabréfi Hvamms frá 16. ágúst 1886 og þingl. 18. maí 1887. Samkvæmt
landamerkjabréfi Laxárdal eru suðurmerkin gagnvart umræddu landsvæði miðuð við
norðvesturhorn Heljardalsfjalla en svo ráða Heljardalsfjöll þar til tekin verður úr þeim
bein stefna milli Bræðravatna í Skessuhamar. Samkvæmt landamerkjabréfi Hvamms
eru suðurmörk gagnvart umræddu landsvæði miðuð við Heljardalsá „að upptökum
sínum, sem eru innst í Heljardal. Að sunnan ræður Heljardalsbotn og hæðstu brúnir
Heljardalsfjalla að norðan þar til kemur vestur á þau mið, eða svo langt að bein stefna
verður tekin af fjöllunum milli Bræðravatna í Skessuhamar.“ Kröfugerð
Svalbarðshrepps er miðuð við þær merkjalýsingar sem fram koma í fyrrnefndum
landamerkjabréfum og er afmörkun á landsvæðinu í samræmi við afmörkun Laxárdals
og Hvamms.
Austurmörk
landsvæðisins
fylgja hreppamörkum
Svalbarðsog
Þórshafnarhrepps. Þau eru afmörkuð frá Hafralónskíl og þaðan með Stakfellskvísl inn
í Stakfellsdal og þaðan í Einbúa. Þessi afmörkun er í samræmi við afmörkun
Þórshafnarhrepps á aðliggjandi landsvæði sem hreppurinn gerir tilkall til.
Merki landsvæðisins til suðurs og suðvesturs gagnvart afréttarlandi á
Hólsfjöllum eru um hreppamörk Svalbarðshrepps og Öxarfjarðarhrepps. Í ritinu
Lýsing Þingeyjarsýslu eru mörk hreppanna talin með Sandá suður að Þorsteinsnefi en
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þar beygir línan til suðausturs yfir hæstu tinda Heljardalsfjalla og þaðan í Einbúa.
Þessi afmörkun er í samræmi við kröfulýsingu vegna landsvæðisins. Merki
afréttarlands á Hólsfjöllum í Öxarfjarðarhreppi sem liggja að umræddu landsvæði
koma fram í landamerkjabréfi sem ritað var 3. júní 1890 og þingl. 12. júní 1891. Sú
lýsing fer ekki í bága við þá afmörkun sem hér hefur verið rakin. Um nánari umfjöllun
á þeim merkjum vísast í mál nr. 5/2005, Öxarfjarðarhreppur.
Svo sem hér hefur verið rakið var hvorki gert landamerkjabréf fyrir
landsvæðið í kjölfar gildistöku landamerkjalaga frá 1882 né gildandi laga frá árinu
1919. Þannig liggur ekki fyrir lögformleg lýsing á heildarmerkjum landsvæðisins.
Landsvæðið er afmarkað með landamerkjalýsingum aðliggjandi jarða og landsvæða
auk hreppamarka. Fyrirliggjandi gögn benda ekki til annars en merkjum sé rétt lýst
hér að framan og eru þau ágreiningslaus.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan þeirra merkja
svo skilgreind hafa verið hér að framan. Líkt og áður er rakið gerir sveitarfélagið ekki
kröfu um beinan eignarrétt að landsvæðinu, einungis að viðurkennt verði að
landsvæðið sé afréttur. Eins og venja er í þessum málum verður kröfugerðin skilin
þannig að þessi krafa sé höfð uppi vegna jarða í sveitarfélaginu. Kemur því til
skoðunar hvernig landsvæðið hefur verið nýtt af jörðum í hreppnum.
Umrætt landsvæði er innsti hluti svokallaðra Dals- og Hvammsheiða. Þegar
þess er getið í skriflegum heimildum er það tengt upprekstri og afréttarnotum. Í sýsluog sóknalýsingum Þingeyjarsýslu frá árunum 1839–1844 er að finna lýsingu á
„afréttarlöndum“ í Dals- og Hvammsheiðum og þau nefnd „almenningar“. Af
fjallskilareglugerð verður ekkert ráðið um hagnýtingu svæðisins en þar segir aðeins að
afréttir skulu vera sem að fornu hafa verið. Í ritinu Göngur og réttir segir að
Hvammsheiðin sé austasta afréttarsvæði Þistilfirðinga. Heiðamörk að vestan liggi að
Dalsheiði inn í Heljardalsfjöll en að austan ráði Hafralónsá inn að Heljardalsá, síðan
Stakfellskíll að upptökum og svo stefna allt suður að Einbúa þar sem liggja saman
heiðalönd Þistilfirðinga, Fjöllunga og Vopnfirðinga og þaðan norðvestur fjöllin vestan
megin Heljardalsins. Sömu lýsingu á Hvammsheiðinni er að finna í ritinu Lýsing
Þingeyjarsýslu II en til þess er vísað í kafla 5.22. Í sama riti segir um Dalsheiði:
„Næsta afréttarland austan Álandstungu er Dalsheiði, sem liggur til suðurs frá bænum
Laxárdal milli Hölknár í vestri og Hvammsheiðar í austri. Austurmörk heiðarinnar,
sem skilja hana frá Hvammsheiði, liggja eftir miðjum hálendishrygg austan megin í
heiðinni, en láglendara er lengi vel suður með Hölkná. Í suðri rísa Heljardalsfjöll, mun
hærri en önnur fjöll í heiðinni. Syðsti hluti hennar er heldur gróðurlítill, víða sléttar
urðir, en grastorfur þó hér og þar. [...] Ekki er vitað til, að nein byggð hafi verið í
Dalsheiði.“
Af framangreindu verður ráðið að búfjáreigendur í Svalbarðshreppi hafi haft af
landsvæðinu hefðbundin afréttarnot, undir umsjón hreppsins, á sama hátt og gildir um
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samnotaafrétti almennt. 455 Ekki verður annað séð en leitarfyrirkomulag hafi verið
ágreinings- og athugasemdalaust.
Ljóst er að einstakir hlutar þess svæðis sem hér hefur verið fjallað um eru
misjafnlega fallnir til beitar. Beitarsvæði taka þó breytingum auk þess sem þau eru
ekki endilega samfelld. Land það sem hér er til umfjöllunar verður því talið falla undir
skilgreininguna „landsvæði [...] sem að staðaldri hefur verið notað til sumarbeitar fyrir
búfé, sbr. 1. gr. laga nr. 58/1998. Engin gögn liggja fyrir um að landsvæði þetta hafi
mismunandi eignarréttarlega stöðu.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að það landsvæði sem hér hefur verið
fjallað um, svo sem það er afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr.,
sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998.
Línan fer frá norðvesturhorni Heljardalsfjalla en svo ráða
Heljardalsfjöll þar til tekin verður úr þeim bein stefna milli
Bræðravatna í Skessuhamar. Frá þeim stað er farið með hæstu brúnum
Heljardalsfjalla í Heljardalsbotn en þaðan er Heljardalsá fylgt frá
upptökum sem eru í Heljardal og að sveitarfélagamörkum
Svalbarðshepps og Þórshafnarhrepps. Þá er sveitarfélagamörkum fylgt
til suðurs að Einbúa. Síðan er áfram farið með sveitarfélagamörkum
Svalbarðshrepps og Öxarfjarðarhrepps til norðvesturs í fyrstnefndan
punkt í norðvesturhorni Heljardalsfjalla.
Sama landsvæði er afréttur jarða í Svalbarðshreppi, sbr. 1. mgr. 5. gr. og bliðar 7. gr. laga nr. 58/1998. Um rétt til upprekstrar á afréttinn og annarra
hefðbundinna nota sem afréttareign fylgja fer eftir ákvæðum laga þar um, sbr. 5. gr.
laga nr. 58/1998.
6.22. „Afréttur Þórshafnarhrepps“
6.22.1. Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem gert er
tilkall til sem „afréttar Þórshafnarhrepps“ samkvæmt kröfulýsingu sveitarfélagsins.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína mun norðar en landsvæði þetta liggur
og gerir þannig þjóðlendukröfu til svæðisins í heild sinni. Gagnaðili,
Þórshafnarhreppur, hefur aftur á móti lýst kröfu um að landsvæðið sem afmarkað er á
korti sé í afréttareign sinni. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og
kröfum gagnaðila í kafla 3.27.
Að landsvæði þessu liggja til norðurs Grímólfsártunga, jarðirnar Tungusel,
Þorsteinsstaðir og Hallgilsstaðir auk landsvæðis sem eigendur Kverkártungu gera
tilkall til. Til austurs og suðurs er ágreiningssvæði i í Vopnafjarðarhreppi en um það
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er fjallað í máli nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd. Til vesturs er landsvæði sem
Svalbarðshreppur hefur gert tilkall til. Umrætt landsvæði er syðsti hluti
Tunguselsheiðar. Það liggur í um 500 m hæð yfir sjávarmáli og er hallalítið. Vestast á
svæðinu liggja austurhlíðar gíghólsins Einbúa (823 m) en norðaustan hans liggur
Litla-Stakfell (633 m) og liggur Stakfellsvatn norðaustur undir því. Austan LitlaStakfells tekur við lítt gróin grágrýtisháslétta með urðum er kallast Stakfellsurðir.
Liggur hásléttan í 500–520 m hæð yfir sjávarmáli. Nokkru austan Stakfellsurða liggur
Barðmelur, langur melhryggur. Svæðið er að mestu lítt gróið til hálfgróið. Votlendi og
mólendi er helst að finna umhverfis Stakfellsvatn.
6.22.2. Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 2 og 1(7) a-b, er á því byggt að grundvöllurinn
að beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalaus svæði orðið fleiri með tímanum. Samkvæmt lýsingum landnámsheimilda
verði ekki ráðið að Þistilfjarðarheiðarnar hafi verið numdar. Í sýslu- og
sóknarlýsingum Þingeyjarsýslu 1839–1844 segir um Sauðanessókn að almenningar
séu fyrir framan lönd Hallgilsstaða og Tungusels, milli Langaness, Norðurstranda og
Selárdals í Vopnafirði. Þá segi í sömu lýsingu um Svalbarðssókn að afréttarlöndin í
Dals- og Hvammsheiðum séu almenningar framan við landamerki Dals og
Gunnarsstaða. Þetta bendi til að umrætt landsvæði sé þjóðlenda.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 13(1) og 33, er byggt á almennri venju þess
efnis að afréttarlönd er ekki tilheyri neinni sérstakri jörð séu afréttareign viðkomandi
sveitarfélags. Þá er byggt á hefð en eigendur hafi farið með öll hefðbundin afnot, s.s.
beit og veiði og nýtingu auðlinda í jörðu, sem m.a. hafi lýst sér í því að þeir hafi
bannað öðrum not eignarinnar og hafi öll nýting verið háð leyfi sveitarfélagsins.
Vísast einnig um þetta til fyrri úrskurða óbyggðanefndar þess efnis að landsvæði sem
talið hafi verið afréttur samkvæmt elstu heimildum sé afréttareign viðkomandi
sveitarfélags. Sérstaklega er vísað til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár
um að sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að jafnræði ríki milli borgaranna.
6.22.3. Niðurstaða
Í kafla 5.22. eru raktar heimildir um afréttarnot á landsvæði því sem fjallað er um í
máli þessu, þ. á m. Tunguselsheiði. Kröfulýsing Þórshafnarhrepps nær til syðri hluta
heiðarinnar og hér verður tekin afstaða til hennar. Um norðurhluta Tunguselsheiðar
vísast hins vegar til kafla 6.12. um Tungusel og Þorsteinsstaði og kafla 6.13. um
Hallgilsstaði.
Engar heimildir finnast um nákvæma afmörkun á þessu landsvæði né að það
hafi haft sérstakt heiti. Þannig var hvorki gert landamerkjabréf fyrir landsvæðið í
kjölfar setningar landamerkjalaga frá árinu 1882 né árinu 1919. Í kröfulýsingu er
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landsvæðið til norðurs afmarkað í samræmi við lýsingar á suðurmörkum jarðarinnar
Tungusels eins og þau eru afmörkuð í landamerkjabréfi frá árinu 1885 og
suðurmörkum jarðarinnar Hallgilsstaða sem lýst er í fasteignamati fyrir NÞingeyjarsýslu frá 1916–1918. Landsvæðið afmarkast einnig af þeim merkjum sem
lýst er í landamerkjabréfi fyrir Kverkártungu frá árinu 1884. Til norðurs afmarkast
landsvæðið af hreppa- og sýslumörkum en til austurs af hreppamörkum.
Verður þá fyrst litið til norðurmerkja landsvæðisins. Samkvæmt
landamerkjabréfi fyrir Tungusel frá 20. apríl 1885 og þingl. 27. júní 1890, er merkjum
til suðurs, gagnvart umræddu landsvæði, lýst þannig að farið sé innst af Búðarmel og
vestur í Hafralónsá. Í lýsingu á jörðinni Hallgilsstöðum sem fram kemur í
fasteignamati fyrir N-Þingeyjarsýslu frá 1916–1918 eru mörk jarðarinnar til suðurs,
gagnvart því landsvæði sem hér er til umfjöllunar, miðuð við að bein stefna ráði innst
af Barðmel í Heiðarhól og Heiðarvatn. Eins og vikið var að í kafla 6.12.3. er
Barðmelur og Búðarmelur sennilega sama kennileitið. Samkvæmt landamerkjabréfi
Kverkártungu eru merki til suðurs, gagnvart umræddu landsvæði, frá þeim stað þar
sem Kistufellslækur rennur í Miðfjarðará og þaðan beint norður í Heiðarvatn. Líkt og
fyrr er rakið eru engar heimildir sem afmarka landsvæðið með nákvæmum hætti.
Kröfugerð Þórshafnarhrepps er miðuð við þær merkjalýsingar sem fram koma í
fyrrnefndum landamerkjabréfum og er afmörkun á landsvæðinu í samræmi við þær.
Vesturmörk
landsvæðisins
fylgja
hreppamörkum
Svalbarðsog
Þórshafnarhrepps. Þau eru afmörkuð frá Hafralónskíl og þaðan með Stakfellskvísl inn
í Stakfellsdal og þaðan í Einbúa. Þessi afmörkun er í samræmi við afmörkun á
aðliggjandi landsvæði sem Svalbarðahreppur gerir tilkall til.
Merki landsvæðisins til suðurs og suðausturs gagnvart Vopnafjarðarhreppi eru
um hreppamörk Þórshafnarhrepps og Vopnafjarðarhrepps. Þau eru frá Einbúa og
þaðan beina línu í Miðfjarðarárdrög og með þeirri á þar til Kistufellslækur rennur í
hana. Um mörk aðliggjandi landsvæðis í Vopnafjarðarhreppi er fjallað í máli nr.
3/2005 hjá óbyggðanefnd og vísast þangað um nánari umfjöllun.
Svo sem hér hefur verið rakið var hvorki gert landamerkjabréf fyrir
landsvæðið í kjölfar gildistöku landamerkjalaga frá 1882 né gildandi laga frá árinu
1919. Þannig liggur ekki fyrir lögformleg lýsing á heildarmerkjum landsvæðisins.
Landsvæðið er afmarkað af landamerkjabréfum aðliggjandi jarða og landsvæða og
hreppamörkum. Fyrirliggjandi gögn benda ekki til annars en merkjum sé rétt lýst hér
að framan og að þau séu ágreiningslaus.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan þeirra merkja
svo sem þau hafa verið skilgreind hér að framan. Líkt og áður er rakið gerir
hreppurinn ekki kröfu um beinan eignarrétt að landsvæðinu, einungis að viðurkennt
verði að landsvæðið sé afréttur. Eins og venja er í þessum málum verður kröfugerðin
skilin þannig að þessi krafa sé höfð uppi vegna jarða í sveitarfélaginu. Kemur því til
skoðunar hvernig landsvæðið hefur verið nýtt af jörðum í hreppnum.
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Umrætt landsvæði er innsti hluti svokallaðrar Tunguselsheiðar. Þegar þess er
getið í skriflegum heimildum er það tengt upprekstri og afréttarnotum. Af
fjallskilareglugerð verður ekkert ráðið um hagnýtingu svæðisins en þar segir aðeins að
afréttir skulu vera sem að fornu hafa verið. Í ritinu Lýsing Þingeyjarsýslna II segir að
aðalafréttarland sveitarinnar sé Tunguselsheiði en hún taki við suður af búfjárhögum
innstu bæja í Sauðaneshreppi. Þá segir: „Að vestan takmarkast land þetta af
Hafralónsá, sem fellur út í austanverðan Þistilfjörð og skilur sundur Sauðaneshrepp og
Svalbarðshrepp. Sunnan við upptök Hafralónsár ræður Stakfellskvísl, sem kemur
innan frá Litla-Stakfelli. Nokkru utar og vestan megin kvíslarinnar rís Stóra-Stakfell í
890 m hæð yfir sjó. Rétt sunnan við Litla-Stakfell eru takmörk afréttarinnar sunnan,
og taka þar við heiðalönd Vopnfirðinga. Til austurs liggja svo merkin yfir gróðurlitlar
og víða gróðurlausar urðir austur að vörðu á allháum mel við Vestastadrag, en það er
ein af kvíslum þeim, sem mynda Miðfjarðará í Skeggjastaðahreppi. Að austan ráða
svo sýslumörkin milli Norður-Þingeyjarsýslu og Múlasýslu.“ Þá segir í ritinu Göngur
og réttir að heiðalönd Þistilfirðinga, Fjöllunga og Vopnfirðinga liggi saman. Um
Tunguselsheiði er einnig fjallað í greinargerð um staðhætti og náttúrufar í
Skeggjastaðahreppi og á Þistilfjarðarsvæðinu eftir Hjörleif Guttormsson,
náttúrufræðing. Þar segir að Tunguselsheiðin hafi tilheyrt Sauðaneshreppi, nú
Þórshafnarhreppi, og hafi verið upprekstrarsvæði Langnesinga. Leitarsvæðið sé um 50
km langt frá Hallgilsstöðum suður fyrir Stakfell en mörk við Skeggjastaðahrepp að
austan við Kverká og að vestan við Hafralónsá.
Samkvæmt framangreindu hafa búfjáreigendur í Þórshafnarhreppi haft af
landsvæðinu hefðbundin afréttarnot, undir umsjón hreppsins, á sama hátt og gildir um
samnotaafrétti almennt. 456 Ekki verður annað séð en leitarfyrirkomulag hafi verið
ágreinings- og athugasemdalaust.
Ljóst er að einstakir hlutar þess svæðis sem hér hefur verið fjallað um eru
misjafnlega fallnir til beitar. Beitarsvæði taka þó breytingum auk þess sem þau eru
ekki endilega samfelld. Land það sem hér er til umfjöllunar verður því talið falla undir
skilgreininguna „landsvæði [...] sem að staðaldri hefur verið notað til sumarbeitar fyrir
búfé“, sbr. 1. gr. laga nr. 58/1998. Engin gögn liggja fyrir um að landsvæði þetta hafi
mismunandi eignarréttarlega stöðu.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að það landsvæði sem hér hefur verið
fjallað um, svo sem það er afmarkað hér á eftir teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr.,
sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998.
Frá Hafralónskíl er farið að Barðmelsvörðu sem er á Barðmelsenda en
þaðan í Heiðarvatn við Heiðarhól. Þá er farið í Miðfjarðará á þann
stað þar sem Kistufellslækur rennur í hana og síðan með
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sveitarfélagamörkum til suðvesturs í Einbúa. Þaðan er áfram farið með
sveitarfélagamörkum til norðurs í Hafralónskíl.
Sama landsvæði er afréttur jarða í Þórshafnarhreppi, sbr. 1. mgr. 5. gr. og bliðar 7. gr. laga nr. 58/1998. Um rétt til upprekstrar á afréttinn og annarra
hefðbundinna nota sem afréttareign fylgja fer eftir ákvæðum laga þar um, sbr. 5. gr.
laga nr. 58/1998.
6.23. Um málskostnað
Í samræmi við 2. mgr. 17. gr. laga nr. 58/1998 hefur óbyggðanefnd lagt mat á það
hvað telja megi nauðsynlegan kostnað vegna hagsmunagæslu fyrir nefndinni í máli
þessu. Við það mat hefur nefndin m.a. litið til þess hvort aðilar, sem svipaðra
hagsmuna eigi að gæta, hafi sameinast um aðstoð lögmanns og annarra sérfræðinga
enda rekist hagmunir ekki á. Við mat á fjárhæð kostnaðar hefur nefndin enn fremur
litið til þess hvað telja megi sanngjarnt og eðlilegt endurgjald fyrir hagsmunagæslu í
máli þessu.
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Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Heiðarmúli, er þjóðlenda í skilningi
1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Að austan ræður gildrag vestanvert við fjallgarðinn framanvert við
Einarsskarð og fylgir landið Einarsskarðskvísl, sem liggur vestan við
fjallgarðinn þar til hún kemur í Ormarsá og ræður þannig umgetin
kvísl merkjum að austan og norðanverðu, en upp frá því Ormarsáin að
vestanverðu fram að Öxarfjarðarheiðar þjóðvegi. Þar eftir er fylgt
farvegi þeim, er liggur úr gili á milli Mýrarsels og Djúpárbotna, og
ræður þá bein stefna frá gilinu að sunnan þvert yfir hæðir og urðir,
austur að fyrrnefndu Einarsskarðsgili.
Barði Friðriksson er eigandi veiðiréttar fyrir landi Heiðarmúla í Ormarsá,
samkvæmt II. kafla laga um lax- og silungsveiði, nr. 61/2006.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Þverfellsland, er þjóðlenda í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Austurmörk eru um Svalbarðsá frá Þverfellsárósi að Djúpárósi, að
sunnan og vestan ræður Djúpá frá ósi til upptaka sinna í
Djúpárbotnum. Að norðan ræður bein stefna frá upptökum Djúpár yfir
Súlnafellsfjallgarð að upptökum Arndísarlæks, þá ræður lækurinn frá
upptökum til óss síns þar sem hann fellur í Þverfellsá, eftir það ræður
Þverfellsá frá nefndum lækjarósi, að ósi sínum, þar sem hún fellur í
Svalbarðsá, sem áður er nefndur.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda jarðarinnar Garðs, sbr. 2. mgr. 5. gr.
og c-lið 7. gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Vatnsendi, er þjóðlenda í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Að norðan ræður Tröllkonuhlaup við Sandá og þaðan bein lína í
austur í Balafellsbrún. Þá ræður brúnin í Vatnsendaskarð og þaðan
ræður lækur sá er úr skarðinu kemur í Hölkná. Að austan ræður
Hölkná frá Skarðslæk inn að Krubbnalæk og ræður hann til upptaka
sinna, sem eru utan undir Álftadyngjufjallgarðshaus en þaðan ræður
sama stefna í suður þar til tekin verður bein lína vestur í Sandá um
Þorsteinsnef. Að vestan ræður Sandá frá Þorsteinsnefi til
Tröllkonuhlaups.
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Sjá til skýringar fylgiskjal nr. I (Kort). Við afmörkun þjóðlendu í hverju máli fyrir sig er miðað við
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að vera á lýsingum á sömu línu á milli einstakra mála.
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Sama landsvæði er afréttur jarða í Svalbarðshreppi, sbr. 1. mgr. 5. gr. og c-lið
7. gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Hvappur, er þjóðlenda í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Að utan ræður bein lína í vestur úr Hölkná miðjavega milli
Hafursstaða og Hvapps í Balafellsbrún svo ræður fjallsbrúnin suður í
Vatnsendaskarð en svo ræður lækur sá er úr skarðinu rennur í Hölkná.
Að austan ræður Hölkná.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda jarðanna Syðra- og Ytra-Álands, sbr.
2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Dalsheiði norðan
Heljardalsfjalla og sunnan Grasamannalækjar, er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr.
einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Línan fylgir Grasamannalæk úr Bræðravötnum og í Hölkná en þá er
Hölkná fylgt til suðurs að Fremri-Skarðslæk sem ræður til upptaka
sinna sem eru norðan undir Lambafjallgarði. Þá ræður
Lambafjallgarðsbrún til foss í Hölkná en eftir það ræður áin suður á
móts við vesturhorn á Heljardalsfjöllum. Þá ráða Heljardalsfjöllin að
þeim stað þar sem tekin verður úr þeim bein stefna milli Bræðravatna í
Skessuhamar. Þeirri línu er síðan fylgt þar til komið er á milli
Bræðravatna en þá er farið til vesturs í upphafspunkt lýsingar
þessarar.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda jarðarinnar Laxárdals, sbr. 2. mgr. 5.
gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. sunnanverð Hvammsheiði,
norðan Heljardals, er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr.
58/1998:
Frá Hafralónskíl fer línan að Heljardalsárósi en þá ræður Heljardalsá
að upptökum sínum sem eru innst í Heljardal. Úr Heljardalsbotninum
er farið með hæstu brúnum Heljardalsfjalla að norðan þar til kemur
vestur á þau mið eða svo langt að bein stefna verður tekin af fjöllunum
milli Bræðravatna í Skessuhamar. Þeirri línu er síðan fylgt norður þar
til komið er á móts við Hávarðsdalsá þar sem hún rennur syðst og
þaðan í Hávarðsdalsá. Þeirri á er síðan fylgt til norðausturs þar til hún
rennur í Hafralónsá en þá er Hafralónsá fylgt í Hafralónskíl.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda jarðarinnar Hvamms, sbr. 2. mgr. 5.
gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
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Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. hluti Grímólfsártungu, er
þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá þeim stað þar sem Hávarðsdalsá rennur í Hafralónsá er dregin
lína til austurs í stefnu á þann stað þar sem hreppamarkalína kemur að
Litlu-Kverká við Kverkártungu (punktur 1 í þjóðlendukröfu íslenska
ríkisins). Þessari línu er fylgt að þeim stað þar sem hún sker Grímólfsá
og síðan Grímólfsá til suðurs þar til komið er vestur af
Arnarfellshyrnu. Þaðan er miðað við þá kvísl árinnar sem gagnaðilar
íslenska ríkisins miða við í kröfugerð sinni, að þeim stað þar sem
kröfulínur gagnaðila greinast í sundur. Frá þeim punkti er Grímólfsá
fylgt þangað sem hún á upptök sín vestan við Stóraás og síðan áfram í
Hafralón. Úr Hafralóni er Hafralónsá fylgt til norðurs þar til
Hávarðsdalsá rennur í hana.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda jarðarinnar Syðralóns, sbr. 2. mgr. 5.
gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. syðsti hluti Kverkártungu, er
þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá þeim punkti í Litlu-Kverká þar sem 15 km eru frá nyrsta odda
Kverkártungu, sbr. punkt 6 í kröfugerð íslenska ríkisins, er dregin lína
suðaustur yfir Kverkártungu og í Miðfjarðará, nánar tiltekið þangað
sem 15 km eru norður til endimarka Kverkártungu, sbr. punkt 5 í
kröfugerð íslenska ríkisins. Síðan er farið með Miðfjarðará inn að
Kistufellslæk er í hana rennur hinum megin og þaðan beint í
Heiðarvatn við Heiðarhól. Þaðan er farið í Litlu-Kverkárdrög og eftir
það afmarkar Litla-Kverká landið þar til komið er að punkti þeim í
Litlu-Kverká sem fyrstur var nefndur í lýsingu þessari.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda jarðarinnar Kverkártungu, sbr. 2.
mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. syðri hluti Miðfjarðarheiðar,
er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá Hölknárdrögum við nyrsta Hágangshorn er dregin lína í
Þverfellslæk, skemmstu leið. Þá ræður Þverfellslækur þar til hann
rennur í Miðfjarðará. Síðan er Miðfjarðará fylgt að
Kistufellslækjarósi. Þaðan er Kistufellslæk fylgt að vörðu sem stendur
á hól við lækinn og þaðan er farið beina leið aftur í fyrstnefnd
Hölknárdrög við nyrsta Hágangshorn.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda jarðarinnar Miðfjarðar, sbr. 2. mgr. 5.
gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
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Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. norðurhlíðar Ytra-Hágangs, er
þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá þeim stað þar sem línan sem dregin er úr vörðu við Kistufellslæk
og í Hölknárdrög sker sveitarfélagamörk er sveitarfélagamörkum fylgt
til austurs þar til kemur að hornmarki Gunnarsstaða og Þorvaldsstaða
í Hágangaurð svo sem það er teiknað í kröfulýsingum gagnaðila
íslenska ríkisins. Þaðan er kröfulínu sömu aðila fylgt í Sellækjardrög
en þaðan er farið í Sauðárdrög. Þá er Sauðá fylgt þar til hún fellur í
Hölkná. Þaðan er farið með Hölkná í Hölknárdrög og þaðan á
fyrstnefndan stað þar sem línan sem dregin er úr vörðu við
Kistufellslæk og í Hölknárdrög, sker sveitarfélagamörk.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda jarðarinnar Gunnarsstaða, sbr. 2.
mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. vestan Urðarhlíðar, er
þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Úr hornmarki Þorvaldsstaða og Skeggjastaða á sveitarfélagamörkum
svo sem það er teiknað í kröfulýsingum gagnaðila íslenska ríkisins er
kröfulínu sömu aðila fylgt í upptök Staðarár og þaðan í upptök
Djúpalækjar. Þaðan er kröfulínu Þorvaldsstaða og Djúpalækjar fylgt í
Sellækjardrög. Úr Sellækjardrögum er farið með kröfulínu
Þorvaldsstaða og Gunnarsstaða og að hornmarki þeirra jarða, svo
sem það er teiknað í kröfulýsingum gagnaðila íslenska ríkisins. Þá er
sveitarfélagamörkum fylgt til austurs í fyrstnefnt hornmark
Þorvaldsstaða og Skeggjastaða svo sem það er teiknað í kröfulýsingum
gagnaðila íslenska ríkisins.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda jarðarinnar Þorvaldsstaða, sbr. 2.
mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. afréttur Svalbarðshrepps, er
þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Línan fer frá norðvesturhorni Heljardalsfjalla en svo ráða
Heljardalsfjöll þar til tekin verður úr þeim bein stefna milli
Bræðravatna í Skessuhamar. Frá þeim stað er farið með hæstu brúnum
Heljardalsfjalla í Heljardalsbotn en þaðan er Heljardalsá fylgt frá
upptökum sem eru í Heljardal og að sveitarfélagamörkum
Svalbarðshrepps og Þórshafnarhrepps. Þá er sveitarfélagamörkum
fylgt til suðurs að Einbúa. Síðan er áfram farið með
sveitarfélagamörkum Svalbarðshrepps og Öxarfjarðarhrepps til
norðvesturs í fyrstnefndan punkt í norðvesturhorni Heljardalsfjalla.
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Sama landsvæði er afréttur jarða í Svalbarðshreppi, sbr. 1. mgr. 5.gr. og b-liðar
7. gr. laga nr. 58/1998.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. afréttur Þórshafnarhrepps, er
þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá Hafralónskíl er farið að Barðmelsvörðu sem er á Barðmelsenda en
þaðan í Heiðarvatn við Heiðarhól. Þá er farið í Miðfjarðará á þann
stað þar sem Kistufellslækur rennur í hana og síðan með
sveitarfélagamörkum til suðvesturs í Einbúa. Þaðan er áfram farið með
sveitarfélagamörkum til norðurs í Hafralónskíl.
Sama landsvæði er afréttur jarða í Þórshafnarhreppi, sbr. 1. mgr. 5. gr. og bliðar 7. gr. laga nr. 58/1998.
Útlagður kostnaður málsaðila, annarra en fjármálaráðherra vegna íslenska
ríkisins, utan þóknunar lögmanna, hefur þegar verið endurgreiddur úr ríkissjóði, sbr.
17. gr. laga nr. 58/1998. Þóknun málflytjenda ákvarðast svo: Friðbjörn E. Garðarsson
hdl., kr. 2.340.000; Ólafur Björnsson hrl., kr. 3.855.000 og Grímur Sigurðsson hdl.
vegna Jóns Sveinssonar hrl., kr. 620.000; en þóknun lögmanna greiðist úr ríkissjóði,
sbr. 17. gr. laga nr. 58/1998.
Gerður er fyrirvari um hnitasetningu þjóðlendulínu að liðnum
málsskotsfrestum eða að fenginni dómsniðurstöðu. Þá getur skipan þjóðlendu innan
staðarmarka sveitarfélaga komið til endurskoðunar.

Karl Axelsson
Allan V. Magnússon

Benedikt Bogason
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VIÐAUKI
Almennar niðurstöður óbyggðanefndar í málum nr. 1-7/2000 (Uppsveitir Árnessýslu) og
1-5/2001 (Sveitarfélagið Hornafjörður).
Sjá bls.
Sjá
bls. nnnnnnn
151-215.
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ÞJÓÐLENDUR

Mál nr. 4/2005
Svalbarðshreppur
Þórshafnarhreppur og
Skeggjastaðahreppur

Kortagrunnur: IS50V birt með leyfi Landmælinga Íslands (L05040005)

Mörk afréttareignar innan þjóðlendu skv. úrskurði óbyggðanefndar
Önnur óbein eignarréttindi innan þjóðlendu skv. úrskurði óbyggðanefndar
Aðalkrafa ríkisins um þjóðlendumörk
Varakrafa ríkisins um þjóðlendumörk
Kröfur gagnaðila ríkisins

Afmörkun á kröfugerð ábúenda
Skörun á kröfum gagnaðila ríkisins
Mörk sveitarfélaga
Vatnaskil
1-9 Kröfulínupunktar Ólafs Björnssonar hrl. f.h. eigenda Vatnsenda v/Álandstungu
(1)-(4) Kröfulínupunktar Ólafs Björnssonar hrl. f.h. eiganda Ytra- Álands v/Álandstungu

(1)-(4) Kröfulínupunktar Friðbjörns Garðarssonar hdl. f.h. eigenda Gunnarsstaða
1-7 Kröfulínupunktar Gríms Sigurðssonar hdl. f.h. eins eiganda Gunnarsstaða
Um tölusetta kröfulínupunkta vísast til kröfulýsinga málsaðila
Línur sem liggja samsíða hafa sömu staðsetningu
Dags. 29. maí 2007

Blað nr. SV-01

LANDFORM ehf

LANDSLAGSARKITEKTAR FÍLA, AUSTURVEGUR 6, 800 SELFOSS, s/482 4090 fax/482 3542, landform@landform.is

942

II. Aðilaskrá
Þjóðlendur

Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins.

Afréttur Svalbarðshrepps

Svalbarðshreppur

Afréttur Þórshafnarhrepps

Þórshafnarhreppur

Álandstunga

Skúli Ragnarsson vegna Álands

Álandstunga

Bjarnveig Skaftfeld vegna Álands

Bægisstaðir

Gunnar K. Þorleifsson

Bægisstaðir

Þorleifur Gunnarsson

Djúpilækur

Aðalsteinn Þórarinsson

Djúpilækur

Árni Sigurðsson

Djúpilækur

Einar Einarsson

Djúpilækur

Hjalti Steinþórsson

Djúpilækur

Jakob J. Jónsson

Djúpilækur

Sigurður Andrés Einarsson

Djúpilækur

Þórarinn J. Jónsson

Djúpilækur

Þórdís Þórarinsdóttir

Fjallalækjarsel

Gunnar Kjartan Þorleifsson

Fjallalækjarsel

Þorleifur Gunnarsson

Flautafell

Svalbarðshreppur

Flaga

Svalbarðshreppur

Garður (Þverfellsland)

Jónas Pétur Bóasson

Garður (Þverfellsland)

Soffía Björgvinsdóttir

Gunnarsstaðir

Vesturfarar ehf.

Hafursstaðir

Skúli Ragnarsson

Hallgilsstaðir I

Þórshafnarhreppur

Hallgilsstaðir II

Gunnlaugur Ólafsson

Heiðarmúli

Barði Friðriksson

Hvammur I

Dagbjört Aradóttir

Hvammur I

Dánarbú Huldu Ingimarsdóttur

Hvammur I

Drífa Aradóttir

Hvammur I

Guðrún Ragnhildur Aradóttir

Hvammur I

Úlfur Heiðar Marinósson
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Hvammur I

Vignir Arason

Hvammur II

Rannveig Ólafsdóttir

Hvammur II

Sigurður Jens Sverrisson

Hvammur III

Rannveig Ólafsdóttir

Hvammur III

Sigurður Jens Sverrisson

Hvammur IV

Elfa Benediktsdóttir

Hvammur IV

Friðrik Pétur Guðmundsson

Hvappur

Ólafur Birgir Vigfússon

Hvappur

Vigfús Guðbjörnsson

Hölkná

Jón Sigurðsson

Kúðá I–II

Svalbarðshreppur

Kverkártunga

Árni Gunnarsson

Kverkártunga

Björn Gunnarsson

Kverkártunga

Grímur Björnsson

Kverkártunga

Guðlaug Ólafsdóttir

Kverkártunga

Gunnar Ö. Gunnarsson

Kverkártunga

Halldór Gunnarsson

Kverkártunga

Heiðdís Valdimarsdóttir

Kverkártunga

Helgi Þórhallsson

Kverkártunga

Kristján A. Flygenring

Kverkártunga

Rannveig Gunnarsdóttir

Kverkártunga

Sigurjón Gunnarsson

Kverkártunga

Þórarinn Gunnarsson

Laxárdalur

Gunnar Þóroddsson

Laxárdalur

Stefán Eggertsson

Melavellir

Sigríður Sigurðardóttir

Miðfjörður I

Anna T. Edwardsdóttir

Miðfjörður I

Kristín B. Edwardsdóttir

Miðfjörður I

Rós Bender

Miðfjörður I

Sóley Bender

Miðfjörður II

Árni Gunnarsson

Miðfjörður II

Björn Gunnarsson

Miðfjörður II

Grímur Björnsson

Miðfjörður II

Guðlaug Lovísa Ólafsdóttir
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Miðfjörður II

Guðrún Halldóra Oddsdóttir

Miðfjörður II

Gunnar Örn Gunnarsson

Miðfjörður II

Halldór Gunnarsson

Miðfjörður II

Heiðdís B. Valdimarsdóttir

Miðfjörður II

Helgi Þórhallsson

Miðfjörður II

Jón Marinó Oddsson

Miðfjörður II

Kristján A. Flygenring

Miðfjörður II

Rannveig Gunnarsdóttir

Miðfjörður II

Sigurjón Gunnarsson

Miðfjörður II

Þórarinn Gunnarsson

Nýibær

Ásmundur Jón Þórarinsson

Nýibær

Grettir Sigurjónsson

Nýibær

Heimir Kristinsson

Nýibær

Jökull Höjgaard Sigurjónsson

Nýibær

Ólafur Stefán Sigurjónsson

Nýibær

Pálína Sigþrúður Einarsdóttir

Nýibær

Ragnheiður Hannesdóttir

Nýibær

Reynir Sigurjónsson

Nýibær

Sigrún Vilborg Heimisdóttir

Nýibær

Sigurður G. Þórarinsson

Nýibær

Sigurlaug Elsa Heimisóttir

Nýibær

Sindri Már Heimisson

Nýibær

Skeggjastaðahreppur

Nýibær

Svava Höjgaard

Nýibær

Sæmundur Örn Sigurjónsson

Nýibær

Úlfar Guðni Sigurjónsson

Óttarsstaðir

Eiríkur Kristjánsson

Skeggjastaðir

Prestssetrasjóður

Svalbarðskirkjuland

Sigtryggur Þorláksson

Syðralón (Grímólfsártunga)

Brynhildur Halldórsdóttir

Tungusel

Marinó Jóhannsson

Tungusel

Ævar Rafn Marinósson.

Vatnsendi

Svalbarðshreppur

Veðramót I

Vesturfarar ehf.
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Veðramót II

Dýrleif Ásgeirsdóttir

Þorsteinsstaðir

Marinó Jóhannsson

Þorsteinsstaðir

Ævar Rafn Marinósson

Þorvaldsstaðir

Arnór Haraldsson

Þorvaldsstaðir

Auðunn Haraldsson

Þorvaldsstaðir

Guðríður Haraldsdóttir

Þorvaldsstaðir

Haraldur Haraldsson

Þorvaldsstaðir

Hálfdán Haraldsson

Þorvaldsstaðir

Hulda Kristjánsdóttir

Þorvaldsstaðir

Ingveldur Haraldsdóttir

Þorvaldsstaðir

Ragnar Haraldsson

Þorvaldsstaðir

Ragnhildur Haraldsdóttir

Þorvaldsstaðir

Sigrún Haraldsdóttir

Þorvaldsstaðir

Steinunn Haraldsdóttir

Þorvaldsstaðir

Þórarinn Haraldsson

Þorvaldsstaðir

Þórdís Haraldsdóttir

Þorvaldsstaðir

Þórunn Haraldsóttir
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III. Skjalaskrá 1
Lagt fram af Jóni Sigurðssyni hdl. f.h. fjármálaráðherra vegna Skeggjastaðahrepps:
1
Kröfulýsing, dags. 10.11.2004.
1(1)
Skjalaskrá, dags. 6.10.2004.
1(2)
Tilvísanaskrá, dags. 6.2.2004.
1(4)
Bréf óbyggðanefndar til fjármálaráðherra, dags. 1.3.2004. Tilkynning um
meðferð á svæði V.
1(5)
Bréf fjármálaráðuneytisins til óbyggðanefndar um þjóðlendukröfur á svæði V,
Norðausturlandi, dags. 11.11.2004.
1(6)
Kort sem sýnir kröfulínu fjármálaráðherra í Skeggjastaðahreppi. Gert af
Sigurgeiri Skúlasyni landfr. (mælikvarði 1:100.000). Ódags. en móttekið
2.11.2004.
1(7)
Greinargerð fjármálaráðuneytisins fyrir hönd íslenska ríkisins vegna Skeggjaa-b
staðahrepps, Svalbarðshrepps og Þórshafnarhrepps, dags. 9.12.2005.
Breytingar á bls. 1, mótt. 9.3.2006 (b-skjal).
1(8)
Landamerkjapunktar samkvæmt kröfulýsingu íslenska ríkisins, dags.
9.8.2006.
Sjá skjal nr. 34-g. Kort (A4) sem sýnir breytingu á kröfulínu fjármálaráðherra
í Skeggjastaðahreppi og Svalbarðshreppi, dags. 15.12.2005.
Sjá skjal nr. 34-h. Kort (A4) sem sýnir breytingu á kröfulínu fjármálaráðherra
o.fl. í Svalbarðshreppi, dags. 1.3.2006.
Lagt fram af Jóni Sigurðssyni hdl. f.h. fjármálaráðherra vegna Svalbarðshrepps og
Þórshafnarhrepps:
2
Kröfulýsing, dags. 10.11.2004.
2(1)
Skjalaskrá, dags. 10.11.2004.
2(2)
Tilvísanaskrá, dags. 10.11.2004.
2(3)
Kort sem sýnir kröfulínu fjármálaráðherra í Svalbarðshreppi og Þórshafnarhreppi. Gert af Sigurgeiri Skúlasyni landfr. (mælikvarði 1:100.000), ódags. en
móttekið 2.11.2004.
Lagt fram af óbyggðanefnd:
3
Yfirlit Þjóðskjalasafns Íslands yfir heimildaleit í óprentuðum (A-skjöl) og
prentuðum (B-skjöl) frumgögnum, dags. 10.8.2006, 7.9.2006 og 18.1.2007.
Landamerkjabækur (skjalaflokkur A.1.):
3(1)
Kverkártunga, dags. 8.5.1884. (Merkt 1, nr. 1).
3(2)
Kverkártunga, dags. 20.12.1921. (Merkt 2, nr. 1).
3(3)
Miðfjörður, dags. 1.4.1884. (Merkt 3 a-b, nr. 1).
3(4)
Miðfjörður, dags. 20.12.1921, ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum
a-b
á Seyðisfirði. (Merkt 4 a-b, nr. 1).
3(5)
Melavellir, dags. 3. 8 1953. (Merkt 5, nr. 1).
3(6)
Landskiptasamningur Melavalla, Miðfjarðar I og Miðfjarðar II, dags. 19.8.
1973. (Merkt 6 a-e, nr. 1).
3(7)
Gunnarsstaðir, þingl. 9.7.1891. (Merkt 7, nr. 1).
3(8)
Gunnarsstaðir, dags. 12.12.1921, ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslua-b
manninum á Seyðisfirði. (Merkt 8 a-b, nr. 1).
3(9)
Skeggjastaðir með hjáleigunum Dalhúsum og Gæsagili, dags. 14.7.1890.
(Merkt 9 a-b, nr. 1).
3(10)
Höfn, Bakki, Hámundastaðir og Skeggjastaðir, dags. 14.7.1890. (Merkt 10 a1

Skjölum er raðað undir efnisflokka og þau því ekki í réttri númeraröð að öllu leyti. Sjá einnig í kafla
4.2.
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3(11)
3(12)
a-b
3(13)
3(14)
3(15)
3(16)
3(17)
3(18)
3(19)
3(20)
3(21)
a-b
3(22)
a-b
3(23)
a-b
3(24)
a-b
3(25)
a-b
3(26)
a-b
3(27)
a-b
3(28)
a-b
3(29)
3(30)
a-b
3(31)
3(32)
a-b
3(33)
a-b
3(34)
a-b
3(35)
a-b
3(36)
a-b
3(37)
a-b
3(38)
3(39)
3(105)
a-b
3(106)
3(107)
a-b
3(108)
a-b

b, nr. 1).
Dalshús og Gæsagil, dags. 29.12.1921. (Merkt 11 a-b, nr. 1).
Skeggjastaðir með hjáleigunum Dalhúsum og Gæsagili, dags. 28.12.1921,
ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 12 a-b,
nr. 1).
Djúpilækur, þingl. 9.7.1891. (Merkt 13, nr. 1).
Djúpilækur, dags.12.12.1921. (Merkt 14, nr. 1).
Þorvaldsstaðir, dags. 14.7.1890. (Merkt 15 b a-c, nr. 1).
Þorvaldsstaðir, dags. 12.12.1921. (Merkt 16, nr. 1).
Bakki og Nýibær, dags. 15.12.1921. (Merkt 17 a-b, nr. 1).
Bakki, dags. 15.12.1921. (Merkt 18 a-b, nr. 1).
Tungusel, dags. 20.8.1885. (Merkt 1, nr. 5).
Syðralón, dags. 4.11.1916. (Merkt 2, nr. 5).
Heiðarmúli, dags. 28.6.1884, ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á
Húsavík. (Merkt 1, nr. 4).
Garður, dags. 25.11.1887, ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á
Húsavík. (Merkt 2 a-b, nr. 4).
Flautafell, dags. 16.1.1883, ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á
Húsavík. Sjá einnig skjal 3(41). (Merkt 3 a-b , nr. 4).
Svalbarðskirkjuland, þingl. 26.6.1890, ásamt óstaðfestri uppskrift frá
sýslumanninum á Húsavík. (Merkt 4 a-b, nr. 4).
Svalbarð, dags. 9.12.1922, ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á
Húsavík. (Merkt 5 a-b, nr. 4).
Flaga, dags. 15.11.1922, ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á
Húsavík. (Merkt 6, nr. 4).
Kúðá, dags. 12.12.1922, ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á
Húsavík. (Merkt 7, nr. 4).
Bægisstaðir, dags. 12.12.1922, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt 8, nr. 4).
Ytra-Áland, dags. 15.5.1886. (Merkt 9, nr. 4).
Syðra-Áland, dags. 8.5.1890, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt 10, nr. 4).
Kerastaðir, dags. 8.5.1890. (Merkt 11 a-b, nr. 4).
Hafursstaðir og Ás, dags. 29.1.1883, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt 12 ab, nr. 4).
Hvappur, dags. 8.5.1890, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt 13, nr. 4).
Vatnsendi, dags. 4.1.1889, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt 14, nr. 4).
Laxárdalur, dags. 15.8.1886, ásamt óstaðfestri uppskrift. Sjá einnig skjal
3(40). (Merkt 15 a-b, nr. 4).
Hvammur, dags. 16.8.1886, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt 16 c-d, nr. 5).
Hvammur, dags. 16.8.1886, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt 16 c-d, nr. 5).
Leirlækur, dags. 21.12.1966. (Merkt 17 a-b, nr. 4).
Holt, dags. 11.4.1991. (Merkt 18 a-b, nr. 4).
Hámundarstaðir, dags. 10.7.1885, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt, 1, nr.
2).
Hámundarstaðir, Seggjastaðir, Höfn og Bakki, dags. 14.7.1890. (Merkt, 2 a-b,
nr. 2).
Hámundarstaðir I, II, III og IV, landskiptagjörð, dags. 15.7.1957, ásamt
óstaðfestri uppskrift. (Merkt, 3 a-b, nr. 2).
Hvammsgerði, dags. 7.6.1884, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt, 4, nr. 2).
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3(109) Hróaldsstaðir, dags. 24.6.1884. (Merkt, 5, nr. 2).
3(110) Hróaldsstaðir I og II, landskiptagjörð, dags. október 1957, ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift. (Merkt, 6 a-b, nr. 2).
3(111) Áslaugarstaðir, þingl. 24.6.1884, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt, 7, nr. 2).
a-b
3(112) Leifsstaðir, dags. 31.7.1922, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt, 8, nr. 2).
a-b
3(113) Þorvaldsstaðir, dags. 25.6.1885. (Merkt, 9, nr. 2).
3(114) Þorvaldsstaðir, dags. 31.7.1922, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt, 10 a-b,
a-b
nr. 2).
3(115) Hamar, dags. 25.6.1885. (Merkt, 11, nr. 2).
3(116) Hamar, dags. 4.8.1922, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt, 12, nr. 2).
a-b
3(117) Mælifell, dags. 22.2.1885, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt, 13, nr. 2).
a-b
3(118) Selsárvellir, dags. 31.12.1974. (Merkt, 14, nr. 2).
3(119) Víðihóll á Fjöllum, dags. 7.8.1885, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt, 1 a-b,
a-b
nr. 1).
3(120) Hvannstaðir/Hvammsstaðir, dags. 24.5.1890, ásamt óstaðfestri uppskrift.
a-b
(Merkt, 4, nr. 1).
3(121) Afréttarland (Víðihóls, Hólssels, Fagradals og Nýhóls) á Hólsfjöllum, dags.
a-b
3.6.1890, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt, 6 a-b, nr. 1).
3(122) Hafrafellstunga í Öxarfirði, dags. 20.1.1888, ásamt óstaðfestri uppskrift.
a-b
(Merkt, 1 a-c, nr. 2).
3(123) Sandfellshagi í Öxarfirði, dags. 16.1.1883, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt,
a-b
2 a-b, nr. 2).
3(124) Þverá í Öxarfirði, þingl. 7.6.1889, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt, 3 a, nr.
a-b
2).
3(125) Arnarstaðir í Núpasveit, dags. 12.8.1887, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt,
a-b
2 a-b, nr. 2).
3(126) Ytribrekkur, þingl. 27.6.1890. (Merkt 3 a-b, nr. 5).
3(127) Syðribrekkur, þingl. 27.6.1890. (Merkt 4 a-b, nr. 5).
3(128) Vellir, dags. 14.3.1889. (Merkt 19 a-b, nr. 4).
3(129) Sævarland, dags. 23.2.1888. (Merkt 20 a-b, nr. 4).
3(130) Sævarland, dags. 10.12.1922. (Merkt 21 a-b, nr. 4).
3(262) Miðfjarðarnes, dags. 15.12.1921. (Merkt 19 a-b, nr. 1).
3(263) Miðfjarðarnessel, ódags., þingl. 31.7.1922. (Merkt 20 a-b, nr. 1).
3(282) Svalbarðssel, dags. 11.12.1922. (Merkt 22, nr. 4).
Jarðabréf á Þjóðskjalasafni (skjalaflokkur A.2.):
3(40)
Landamerkjalýsing Laxárdals ásamt endurriti, ódags. og óundirrituð, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 1, nr. 4). Sjá einnig skjal 3(35).
3(41)
Landamerkjabréf Flautafells, dags. 16.1.1883, með ódags. athugasemd.
(Merkt 2 a-b, nr. 4). Sjá einnig skjal 3(23).
3(273)
Bréf Svalbarðsprests, dags. 8.5.1885, þar sem hann óskar að eigandi hluta
Hafrafellstungu samþykki landamerkjalýsingu Svalbarðs móti Hafrafellstungu. Neitun Hafrafellstungueiganda, dags. 19.5. s.á. Lýsing Svalbarðsprests, dags. 28.3.1885. (Merkt 9 a-d, nr. 2).
Afsals og veðmálabækur (skjalaflokkur A.3.):
3(137) Á manntalsþingi fór fram kaupgerningur um Kerastaði, dags. 18.7.1831,
a-b
ásamt uppskrift. Athugandi eru ákvæði um Tunguna (Álandstungu). (Merkt 1,
nr. 4).
3(173) Lögfesta Skeggjastaða 1844, ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-b, nr. 1).
a-b
3(284) Afsal fyrir Flautafelli, dags. 26.11.1990. Landbúnaðarráðuneytið selur Flautafell með landamerkjum samkvæmt landamerkjaskrá. (Merkt 2 a-b, nr. 4).
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Landskiptabækur (skjalaflokkur A.4.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur A.5.):
3(42)
Fasteignamat 1916–1918, í Skeggjastaðahreppi. Bakki, Nýjibær, Dalhús,
Skeggjastaðir, Þorvaldsstaðir, Djúpilækur, Gunnarsstaðir, Miðfjörður,
Kverkártunga, Miðfjarðarnes. (Merkt 1 a-s, nr. 1).
3(43)
Fasteignamat 1916–1918, í Sauðaneshreppi. Þorsteinsstaðir, Tungusel,
Hallgilsstaðir (landamerkjalýsing fylgir, bls. 92–93), Syðralón (landamerkjalýsing fylgir (einnig á Grímólfsártungu), bls. 95), Sauðanes (landamerkjalýsing fylgir, bls. 96–97). (Merkt 1 a-f, nr. 5).
3(44)
Fasteignamat 1916–1918, í Svalbarðshreppi. Hvammur, Gunnarsstaðir
(landamerkjalýsing fylgir, bls. 70–71), Hávarðsstaðir (landamerkjalýsing
fylgir, bls. 71), Holt, nýbýli úr Gunnarsstöðum og Laxárdal (landamerkjalýsing fylgir, bls. 72), Laxárdalur (landamerkjalýsing fylgir, bls. 72), YtraÁland (landamerkjalýsing fylgir, bls. 73), Syðra-Áland (landamerkjalýsing
fylgir, bls. 74), Kerastaðir (landamerkjalýsing fylgir, bls. 74–75), Leirlækur,
Hafursstaðir með Ási (landamerkjalýsing fylgir, bls. 75), Hvappur (landamerkjalýsing fylgir, bls. 76), Vatnsendi (landamerkjalýsing fylgir, bls. 76–77),
Bægisstaðir, Kúðá, Grímsstaðir (landamerkjalýsing fylgir, bls. 78), Flaga
(landamerkjalýsing fylgir, bls. 80), Flautafell (landamerkjalýsing fylgir, bls.
81), Urðarsel, nýbýli í Flautafellslandi, Garður, Garðstunga, nýbýli í Garðslandi, Óttarsstaðir (landamerkjalýsing fylgir, bls. 89), Múli/Heiðarmúli
(landamerkjalýsing fylgir, bls. 91). (Merkt 1 a-t, nr. 4).
3(131) Jarðamat 1849, Skeggjastaðahreppur, ásamt uppskrift að hluta: Bakki með
a-b
Nýjabæ og Sigurðarstöðum, Skeggjastaðir með Dalhúsum, Gæsagili og
Barði, Þorvaldsstaðir, Djúpilækur með Gunnarsstöðum, Miðfjörður,
Kverkártunga, Miðfjarðarnes með Miðfjarðarnesseli. (Merkt 2 a-e, nr. 1).
3(132) Jarðamat 1849, í Sauðaneshreppi: Hallgilsstaðir með Tunguseli, Syðralón,
Sauðanes. (Merkt 2 a-c, nr. 5).
3(133) Jarðamat 1849, í Svalbarðshreppi (Vikið er að afrétti): Hvammur, Gunnarsstaðir með Hávarðsstöðum, Laxárdalur, Ytra-Áland, Syðra-Áland með Leirlæk, Kerastaðir, Hafursstaðir, Hvappur, Vatnsendi, Bægisstaðir, Kúðá,
Grímsstaðir, Svalbarð, Flautafell, Garður, Óttarsstaðir. Þrætuland Svalbarðs
og Hafrafellstungu. (Merkt 2 a-g, nr. 4).
3(176) Jarðamat 1804: Hvammur, Gunnarsstaðir, Dalur/Laxárdalur, Áland, Flaga,
a-b
Svalbarð, Hermundarfell, Flautafell, Garður. Einnig athugasemdir, ásamt
uppskrift af því helsta. (Merkt 3 a-h, nr. 4).
3(217) Jarðamat 1804: Bakki, Skeggjastaðir, Þorvaldsstaðir, Djúpilækur, Miðfjörður,
a-b
Miðfjarðarnes, ásamt uppskrift á því sem helst skiptir máli. (Merkt 3 a-f, nr.
1).
3(218) Jarðamat 1804: Hallgeirsstaðir með Tunguseli, Syðribrekkur, Ytribrekkur,
a-b
Syðralón, Sauðanes. Einnig athugasemdir, ásamt uppskrift á því helsta.
(Merkt 3 a-d, nr. 1).
3(237) Fasteignamat 1930–1932: Bakki I–III, Nýibær, Dalhús (með Gæsagili),
Skeggjastaðir, Þorvaldsstaðir, Djúpilækur, Gunnarsstaðir, Miðfjörður I–II,
Kverkártunga, Miðfjarðarnessel, Miðfjarðarnes I–II. Lýsingum ábúenda ber
að mestu saman við fasteignamatið. (Merkt 4 a-o, nr. 1).
3(238) Fasteignamat 1930–1932: Þorsteinsstaðir, Tungusel, Hallgilsstaðir I–II,
Syðribrekkur, Ytribrekkur, Syðralón I–II. Engar lýsingar eru frá ábúendum
jarða. (Merkt 4 a-h, nr. 5).
3(239) Fasteignamat 1930–1932: Hvammur I–III, Hávarðsstaðir, Gunnarsstaðir,
Holt, Laxárdalur I–III, Ytra-Áland I–II, Syðra-Áland, Kerastaðir, Hafursstaðir, Hvappur, Vatnsendi, Bægisstaðir, Kúðá, Grímsstaðir, Fjallalækjarsel,
Svalbarðssel, Flaga, Svalbarð, Flautafell, Urðarsel, Garður, Garðstunga,
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Hermundarfell, Sævarland, Óttarsstaðir, Múli/Heiðarmúli. Engar lýsingar eru
frá ábúendum jarða. (Merkt 4 a-ee, nr. 4).
3(264) Fasteignamat 1916–1918. Miðfjarðarnes. (Merkt 5 a-c, nr. 1).
3(265) Fasteignamat 1916–1918. Miðfjarðarnessel. (Merkt 6 a-b, nr. 1).
3(266) Fasteignamat 1929–1932. Miðfjarðarnes I. (Merkt 7 a-g, nr. 1).
3(267) Fasteignamat 1929–1932. Miðfjarðarnes II. (Merkt 8 a-g, nr. 1).
3(268) Fasteignamat 1929–1932. Miðfjarðarnes III. (Merkt 9 a-d, nr. 1).
3(269) Fasteignamat 1929–1932. Miðfjarðarnessel. (Merkt 10 a-d, nr. 1).
3(270) Fasteignamat 1916–1918. Svalbarðssel. (Merkt 5 a-b, nr. 4).
3(271) Fasteignamat 1932. Svalbarðssel. (Merkt 6 a-d, nr. 4).
Bréfabækur, bréfasöfn og gerðabækur sýslumanna, hreppa og sáttanefnda (skjalaflokkur A.6.):
3(45)
Útmæling á landi Kverkártungu, dags. 17.6.1850, ásamt uppskrift. (Merkt 1
a-b
a-c, nr. 1).
3(46)
Bréf hreppstjóra Skeggjastaðahrepps til sýslumanns Norður-Múlasýslu um
a-b
útsvar bónda í Kverkártungu, dags. 25.10.1850, ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-b,
nr. 1).
3(47)
Bréf sýslumanns Norður-Múlasýslu til hreppstjóra Skeggjastaðahrepps um
a-b
skattskyldu bónda í Kverkártungu, dags. 28.12.1850, ásamt uppskrift. (Merkt
3, nr. 1).
3(48)
Bréf sýslumanns Norður-Múlasýslu til amtmanns í Norður- og Austuramtinu
a-b
um útvísunargerð á Kverkártungu, dags. 7.1.1851, ásamt uppskrift. (Merkt 4,
nr. 1).
3(49)
Manntalsþing á Skeggjastöðum, dags. 11.7.1851. Auglýst skoðunar- og
a-b
útmælingargjörð á Kverkártungu, ásamt uppskrift. (Merkt 5 a-b, nr. 1).
3(138)
Þing að Ási í Fellum, dags. 23.2.1759. Listi yfir eyðijarðir í fjórum þinga-b
sóknum N-Múlasýslu, m.a. Bakka í Skeggjastaðaþingsókn, ásamt uppskrift.
(Merkt 6 a-e, nr. 1).
3(139) Manntalsþing á Skeggjastöðum, dags. 9.8.1766. Greint frá upplestri á lögfestu
a-b
Bakka, ásamt uppskrift. (Merkt 7a-c, nr. 1).
3(140) Manntalsþing að Skeggjastöðum, dags. 20.5.1844. Upplesin lögfesta Skeggjaa-b
staðalands, ásamt uppskrift. (Merkt 8, nr. 1).
3(141) Skoðunar- og útvísunargjörð Kverkártungu, dags. 17.6.1850, ásamt uppskrift.
(Merkt 9 a-c, nr. 1).
3(142) Manntalsþing að Skeggjastað á Ströndum, dags. 21.6.1856. Upplesin lögfesta
a-b
Miðfjarðarness, ásamt uppskrift. (Merkt 10 a-b, nr. 1).
3(143) Aukaréttur að Hofi, dags. 3.6.1863. Menn útnefndir til að skipta jörðinni
a-b
Bakka á milli tveggja eiganda, ásamt uppskrift. (Merkt 11 a-b, nr. 1).
3(144) Á manntalsþingi á Svalbarði, dags. 4.5.1703, spyr sýslumaður um land, sem
a-b
Dalsmenn [Laxárdals] gjaldi af toll til Gunnarsstaðamanna og hvaða land
það sé, ásamt uppskrift. Árið 1809, lesnar á Skinnastaðaþingi lögfestur fyrir
Svalbarði í Þistilfirði, Hafrafellstungu og Klifshaga (inntak vantar). (Merkt 1
a-d, nr. 4).
3(145) Lögfesta fyrir Dal (Laxárdal) lesin á Svalbarðsþingi 1811 (inntak vantar).
(Merkt 2 a-b, nr. 4).
3(146) Lögfesta fyrir Sjóarlandi og kaupbréf fyrir Garði (inntak vantar). Lesin á
Svalbarðsþingi 1812. (Merkt 3 a-b, nr. 4).
3(147) Mótmælt lögfestu fyrir Garði, lesinni 1812 (væntanlega í kaupbréfinu 1812).
a-b
Svalbarðsþing 1813, ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-b, nr. 4).
3(148) Lögfesta fyrir sellandi Sauðaneskirkju í Svalbarðsheiði lesin á Svalbarðsþingi
1820 (inntak vantar). (Merkt 5 a-b, nr. 4).
3(149) Lesið á Svalbarðsþingi árið 1821, byggingarbréf bónda á Álandi fyrir nýbýlinu
Hafursstöðum, liggjandi fram í Álandsheiði, til barna hans, Sigurðar og Guðbjargar, fyrir 30 álna landskuld árlega. (Merkt 6, nr. 4).
3(150) Auglýst á Sauðanes-, Svalbarðs- og Skinnastaðaþingum 1827 áform um að
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a-b
3(151)

3(152)
a-b

3(153)
3(154)
3(155)
a-b
3(156)
a-b
3(157)
3(158)
3(159)
3(160)

3(161)
3(162)
3(163)
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taka upp nýbýli á eyðibýlinu Bægisstöðum, ásamt uppskrift á því sem fram fór
á Sauðanes- og Svalbarðsþingum. (Merkt 7 a-d, nr. 4).
Forboð eigenda Hafrafellstungu mót álftaveiði í tilteknum takmörkum á
Búrfellsheiði lesið á Svalbarðsþingi, dags. 18.7.1831. (Þetta forboð var einnig
lesið á Skinnastaða- og Presthólaþingum s.á.). Þar var einnig lesið afsalsbréf
bóndans á Ytra-Álandi fyrir afbýlinu Kerastöðum, 3 hndr., til Sigurðar
Sigurðssonar. (Merkt 8, nr. 4).
Á Svalbarðsþingi 1840 var upplesið forboðsbréf Sauðanesprests móti því að
nýbýlismennirnir á Hafursstöðum og Hvappi borgi nokkuð fyrir ábúð sína til
Þorsteins á Bakka (11. liður). Á sama þingi var mótmælt af presti og fleiri
bændum í sveitinni móti nýlendubyggingum framvegis, ásamt uppskrift.
(Merkt 9 a-d, nr. 4).
Lesin á Svalbarðsþingi, dags. 18.7.1838, lögfesta fyrir Garði dagsett s.d. (9.
liður) (inntak vantar). (Merkt 10 a-c, nr. 4).
Lögfesta fyrir 2/3 Sævarlands, dags. 27.6.1812. Mótmælt af Svalbarðspresti
„ad því leiti Lögfestan gángi lengra enn ad Ytri Keldunni sem fellur í Tunguá
nedan Brekknakotsbrekku“. (Merkt 11 a-b, nr. 4).
Á Skinnastaðaþingi 1843 var höndlað um afréttinn á Bægisstaðaheiði og
Hafursstaðalandi, krafa Vestaralandsbónda um hlut í afréttartolli (8. liður),
ásamt uppskrift. (Merkt 12, nr. 4).
Svalbarðsþing, dags. 19.6.1843 (8. liður). Þinglesin lofun um sölu á hálfum
Vatnsenda, ásamt uppskrift. (Merkt 13 a-b, nr. 4).
Svalbarðsþing, dags. 19.6.1845. Þinglesið kaupbréf, dags. 18.5.1843, fyrir
bæjarhúsum á Bægisstöðum (12. liður). Þinglesið kaupbréf fyrir Hvappi, dags.
21.2.1845 (13. liður). (Merkt 14 a-b, nr .4).
Á Svalbarðsþingi 1847 lesið afsalsbréf fyrir Hafursstöðum, dags. 22.1.1845,
(9. liður) og lögfesta fyrir Garði, dags. 18.7.1838 (11. liður) (inntak vantar).
(Merkt 15 a-b, nr. 4).
Á Svalbarðsþingi 1852 þinglesin kaupbréf fyrir Kerastöðum, dags. 7.11.1851
(4. liður), og Leirlæk, dags. 2.1.1850 (5. liður). (Merkt 16, nr. 4).
Dómur í lambseldamáli Svalbarðsprests, dags. 3.12.1853. Bændur á hjáleigum
og afbýlum ekki skyldugir að fóðra kirkjulömb (þar eru m.a. bændur á Vatnsenda, Kúðá, Kerastöðum, Bægisstöðum, Hermundarfellsseli og Garðshorni/Garðstanga). Þeir sem skyldugir eru til lambafóðurs eru bændur á
Hermundarfelli, Ytra-Álandi, Garði og Krossavík. Vikið er að máldögum
Auðunar rauða 1318 og Jóns skalla 1360 sem telja 14 bæi í Svalbarðssókn en
dómurinn miðar við eldri lögbýli sem talin eru í jarðabókinni 1760. (Merkt 17
a-h, nr. 4).
Svalbarðsþing, dags. 30.6.1855. Lesið forboðsskjal frá Garðs- og Flautafellsbændum um að reka geldfé í afrétt þeirra án leyfis og borgunar fyrir hverja
kind, dags. 25.6.1855 (7. liður). (Merkt 18 a-b, nr. 4).
Svalbarðsþing, dags. 3.7.1856. Útnefndir menn til þess að mæla út nýbýlið
Heiðarmúla (9. liður). (Merkt 19 a-b, nr. 4).
Útmæling á nýbýlinu Heiðarmúla, dags. 8.7.1856. (Merkt 20 a-b, nr. 4).
Svalbarðsþing, dags. 2.7.1857. Lesin lögfesta fyrir Óttarsstöðum, dags.
23.6.1855 (9. liður) (inntak vantar). (Merkt 21 a-b, nr. 4).
Lögregluréttur að Svalbarði, dags. 13.6.1868. „Tilefni þessa rjettarhalds er
kæra hreppstjórans í Svalbarðshreppi, dags. 20.3. þ.á., sem lýtur að því, að
sterkar líkur sjeu fyrir því að bóndinn Friðrik Gunnarson á Lækjamóti hafi
stolið kindum úr þeirri afrjett sem hann býr í.” (Merkt 22 a-b, nr. 4).
Manntalsþing á Svalbarði, dags. 18.5.1887: „8. Voru lesnar landamerkjaskrár
jarðanna Hvamms og Laxárdals. Jafnframt brýndi sýslum. fyrir þingmönnum
að hafa landamerkjaskrár fyrir þeim jörðum í hreppnum, sem enn væru
ósamdar, tilbúnar fyrir næsta manntalsþing, eða þar sem menn eigi gætu
komið sér saman um merkin, að hafa að minnstakosti reynt opinbera sátt í
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málinu.“ (Merkt 23 a-b, nr. 4).
Sátt um landamerki Gunnarsstaða og Syðribrekkna, dags. 23.6.1920. (Merkt
24 a-b, nr. 4).
Svalbarðsþing 1854. Útnefndir menn til þess að skipta landi milli Hallgilsstaða og Tungusels „sem til lángframa hafa taldar vered sem ein jörð með
óskiptu landi“ (11. liður, bls. 91). (Merkt 1 a-c, nr. 5).
Sauðanesþing, dags. 2.7.1855. Upplesið álit um landamerki milli Hallgilsstaða og Tungusels og lesin lögfesta fyrir Tunguseli. Vísað til sáttanefndar,
ásamt uppskrift (4. liður). (Merkt 2 a-b, nr. 5).
Sátt milli bónda og húsmanns á Hafursstöðum, dags. 4.5.1822, ásamt uppskrift. (Merkt 25 a-b, nr. 4).
Sáttatilraun milli Álandsbónda og Sauðanesprests vegna Hafursstaða, dags.
30.5.1823, ásamt uppskrift. (Merkt 26 a-b, nr. 4).
Sátt milli Kerastaða- og Hafursstaðabænda, dags. 20.1.1862, vegna verðs á
bæjar- og útihúsum á hjáleigunni Ási. Sáttabók Þistilfjarðarumdæmis 18041893. (Merkt 27 a-b, nr. 4).
Aukaréttur á Bakka, dags. 16.6.1886. Landamerkjamál milli Skeggjastaða og
Bakka, ásamt uppskrift. (Merkt 14, nr. 1).
Aukaréttur að Skeggjastöðum, dags. 16.6.1886. Landamerkjamál milli
Skeggjastaða og Bakka, ásamt uppskrift. (Merkt 15, nr. 1).
Manntalsþing að Skeggjastöðum, dags. 4.6.1895. Spurt hvort m.a. Nýibær og
½ Kverkártunga, sem voru í eyði 1894, hafi verið notaðar til uppreksturs,
ásamt uppskrift. (Merkt 16 a-b, nr. 1).
Bréf sýslumanns í Norður-Múlasýslu til allra hreppstjóra, dags. 13.6.1864,
varðandi skipulag á fjárleitum, ásamt uppskrift. (Merkt 17 a-b, nr. 1).
Reglur um fjárleitir, sem hreppstjóri í Skeggjastaðahreppi, ásamt meðráðamönnum, sendi sýslumanni, dags. 18.12.1864, ásamt uppskrift varðandi leitamörk. (Merkt 18 a-d, nr. 1).
Skipti í dánarbúi Sigurðar Jóakimssonar. Þar kemur fram að býlið er óselt enn
en börnunum er lagður út arfshluti af verði jarðarinnar Vatnsenda, dags.
12.10.1863. (Merkt 28 a-c, nr. 4).
Bréf hreppstjóra Svalbarðshrepps til sýslumanns með uppskriftagerð (hluta)
dánarbús Sigurðar, dags. 16.12.1862. Þar segir að ekkjan hafi ekki getað
haldið búskap áfram, enginn hafi verið til að flytja á jörðina Vatnsenda en
enginn þar nálægt gæti eða vildi kaupa jörðina, en erfingjarnir þörfnuðust
stórlega verðsins fyrir hana. (Merkt 29 a-e, nr. 4).
Bréf sýslumanns í Þingeyjarsýslu til hreppstjóra í Svalbarðshreppi, dags.
31.3.1863, þar sem sýslumaður segist ekki betur sjá en jörðina beri að selja
við opinbert uppboð þá um vorið. (Merkt 30, nr. 4).
Listi yfir tíundir í Svalbarðshreppi innan Þingeyjarsýslu fardagaárið 1876/77.
Þar er Vatnsenda getið á meðal eyðijarða sem hundraðatal er á og er sagður
fyrrum stólseign. (Merkt 31 a-b, nr. 4).
Listi yfir tíundir í Svalbarðshreppi innan Þingeyjarsýslu haustið 1875. Þar er
Vatnsenda getið á meðal eyðijarða sem hundraðatal er á og sagður forn stólseign. (Merkt 32 a-b, nr. 4).
Reikningur yfir tekjur og gjöld fátækrasjóðsins í Svalbarðshreppi fardagaárið
1877-78. Þar koma fram upplýsingar um kaup Vatnsendalands, m.a. í 10. tölulið undir tekjum og 7. tölulið undir gjöldum þar sem segir að borgaðar hafi
verið 100 kr. fyrir Vatnsendaland á árinu en svo virðist sem landið hafi alls
kostað 300 kr. (Merkt 33 a-c, nr. 4).
Listi yfir tíundir í Svalbarðshreppi innan Þingeyjarsýslu haustið 1876. Þar er
Vatnsenda getið á meðal eyðijarða sem hundraðatal er á og sagður forn stólseign. (Merkt 34 a-b, nr. 4).
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Kirknaskjöl (skjalaflokkur A.7.):
3(50)
Lögfesta Kumlavíkur, dags. 16.12.1755, ásamt uppskrift. (Merkt 85).
a-b
3(51)
Lögfesta Kumlavíkur, dags. 12.5.1770, ásamt uppskrift. (Merkt 86).
a-b
3(52)
Útdráttur úr prófastsvísitasíu 1686, þar sem nefnd eru takmörk Svalbarðslands. Uppskrift frá 16.09.1802. (Merkt 1 a-b, nr. 4).
3(53)
Útdrættir úr máldögum (vísitasíum) Svalbarðs í Þistilfirði gerðir 1739,
prófastsvísitasíu 1775, gerðir 1.2.1802(??), með athugasemd um örnefni
(fjallar aðallega um reka). (Merkt 2 a-c, nr. 4).
3(54)
Bréf stiftamtmanns til Svalbarðsprests, dags. 14.3.1845, ásamt uppskrift.
a-b
Varðar m.a. byggingu býlis í Svalbarðslandi sumarið áður. (Merkt 3 a-b, nr.
4).
3(75)
Byggingarbréf fyrir Flögu með tilgreindum landamerkjum, dags. 24.5.1866.
(Merkt 15 a-b, nr. 4).
3(76)
Byggingarbréf fyrir Bægisstöðum með tilgreindum landamerkjum, dags.
20.11.1867. (Merkt 16 a-b, nr. 4).
3(77)
Byggingarbréf fyrir Bægisstöðum með tilgreindum landamerkjum, dags.
20.6.1870. (Merkt 17 a-b, nr. 4).
3(78)
Byggingarbréf fyrir Kúðá með tilgreindum landamerkjum, dags. 12.6.1869.
(Merkt 18 a-b, nr. 4).
Deilur um Heiðarmúla á árunum 1869–1872 (úr skjalaflokki A.7.):
3(55)
Útdráttur úr kirkjustól Svalbarðs (sá hluti er talinn eldri en frá 1820) þar sem
a-b
fjallað er um land Svalbarðs, ásamt uppskrift. (Merkt 4, nr. 4).
3(56)
Bréf amtmannsins í Norður- og Austuramti til setts prófasts, V. Sigurðssonar,
dags. 28.8.1869. (Merkt 5 a, nr. 4).
3(57)
Bréf V. Sigurðssonar, dags. 3.7.1854, um leyfi fyrir byggingu bæjar og afnot
af landi. (Merkt 5 b-c, nr. 4).
3(58)
Bréf V. Sigurðssonar, dags. 15.12.1854, um mörk Múla. (Merkt 5 d-e, nr. 4).
3(59)
Áskorun Guðna Sigurðssonar á Heiðarmúla til yfirvalda um að mæla út land
undir býli, dags. 19.2.1855. (Merkt 5 e, nr. 4).
3(60)
Bréf Guðna Sigurðssonar á Heiðarmúla til amtmanns, dags. 16.3.1855, þar
sem þess er óskað að sýslumanni verði tilsagt að gera skoðunargerð á landinu.
(Merkt 5 f-g, nr. 4).
3(61)
Bréf fulltrúa sýslumanns til amtmanns, dags. 29.8.1855, þar sem landið er
talið tilheyra Hermundarfelli. Einnig er fjallað um nýbýlabyggingu í
Þistilfirði. (Merkt 5 h-i, nr. 4).
3(62)
G. Sigvaldason vottar að Svalbarðshreppur líði ekki skaða af byggingu
Heiðarmúla, dags. 24.11.1855. (Merkt 5 j, nr. 4).
3(63)
Yfirlýsing ábúanda Hermundarfells um að Heiðarmúlalandið hafi tilheyrt
Hermundarfelli og missir þess sé skaðlegur, dags. 24.11.1855. (Merkt 5 k-l,
nr. 4).
3(64)
Bréf sýslumanns, dags. 19.12.1855, þar sem hann hallast að því að landið
tilheyri Hermundarfelli en vill þó að landið njóti nýbýlisréttinda skv. tilskipun
frá 1776. (Merkt 5 m-n, nr. 4).
3(65)
Útskrift úr dóma- og réttarbók Þingeyjarsýslu. Útmæling, dags. 8.7.1856.
(Merkt 5 o-q, nr. 4).
3(66)
Skipun amtmanns, dags. 7.1.1856, um útmælingu. (Merkt 6 a-b, nr. 4).
3(67)
Bréf amtmanns, dags. 25.1.1858, varðandi heimild til sölu á nýbyggjarétti.
(Merkt 7 a-b, nr. 4).
3(68)
Vitnisburður fyrrverandi Svalbarðsprests, Jóns Benediktssonar, um landamerki Svalbarðskirkjulands 1861. (Merkt 8 a-b, nr. 4).
3(69)
J. Rafnsson mótmælir því að Hermundarfell hafi þann eignar- og afnotarétt
yfir Heiðarmúlalandi sem nýbýlatilskipunin 1776 áskilur. Bréf, dags.
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22.7.1868. (Merkt 9, nr. 4).
Svalbarðsprestur biður amtmann um afrit Heiðarmúlaskjala vegna þess að
síðustu umráðamenn landsins vilji eigna sér það sem almenning, dags.
15.7.1869. (Merkt 10 a-b, nr. 4).
3(71)
Stefán Eiríksson, eigandi Heiðarmúla, vill að deilan fari til dómstóla, dags.
24.1.1872. (Merkt 11 a-b, nr. 4).
3(72)
Stiftsyfirvöld skrifa Svalbarðspresti og telja ekki farandi lengra út í málið og
a-b
reyna að ná landinu undir kirkjuna nema full eignarsönnun fáist. Mótmælum
hafi ekki verið hreyft við útmælinguna og lögfestur hafi ekki gildi fyrir dómstólum. Bréf, dags. 19.4.1872, ásamt uppskrift. (Merkt 12 a-c, nr. 4).
3(73)
Vitnisburður B. Guðmundssonar, dags. 26.2.1873, að um 1809 hafi Heiðarmúlalandið verið kallað Hermundarfellsheiði og leyfi til afnota þess fengist
hjá ábúanda Hermundarfells. (Merkt 13, nr. 4).
3(74)
Vitnisburður E. Einarssonar, dags. 8.3.1873, um að í ungdæmi hans hafi
Heiðarmúlalandið verið talið heiðarland Hermundarfells. (Merkt 14, nr. 4).
Vísitasíubækur biskupa (skjalaflokkur A.8.):
3(79)
Skeggjastaðir 1641 (A. II, 8, 1–8), ásamt uppskrift af því er varðar landeign
a-b
og landamerki. (Merkt 1 a-e).
3(80)
Skeggjastaðir 1660 (A. II, 8, 1–8), ásamt uppskrift af því er varðar landareign
a-b
og landamerki. (Merkt 11).
3(81)
Skeggjastaðir 1706 (A. II, 15, 4–5), ásamt uppskrift af því er varðar landara-b
eign. (Merkt 23 a-b).
3(82)
Skeggjastaðir (A. II, 15 (1727)). Biskup vísiteraði ekki sjálfur og er ekkert
minnst á fasteign. (Merkt 38 a-b).
3(83)
Skeggjastaðir (A. II, 19 (1748)). Vísitasía Ólafs Gíslasonar. Hefur ekkert fram
yfir eldri vísitasíur varðandi landaeign. (Merkt 41 a-b).
3(84)
Skeggjastaðir (A. II, 20 (1763)), bls. 109–112. Vísitasía Finns Jónssonar.
Hefur ekkert umfram fyrri vísitasíur. (Merkt 49 a-c).
3(85)
Skeggjastaðir (A. II, 23 (1779)).Vísiteraðir af presti í umboði biskups. Ekkert
virðist umfram fyrri vísitasíur. (Merkt 66 a-e).
3(86)
Vísitasía Sauðaness 1591, ásamt uppskrift. Þar er fjallað um selstöðu
a-b
kirkjunnar undir Bolafelli. (Merkt 1 a-b, nr. 5).
3(87)
Vísitasía Sauðaness 1686, ásamt uppskrift (B. III. 9, bl. 62b–64a). (Merkt 2 aa-b
b, nr. 5).
3(88)
Vísitasía Sauðaness 1694, ásamt uppskrift (B. III. 11, 21a–23a). (Merkt 3 a-b,
a-b
nr. 5).
3(89)
Vísitasía Sauðaness 1722, ásamt uppskrift (B. III. 13, bl. 105b–107b). (Merkt
a-b
4 a-e, nr. 5).
3(90)
Vísitasía Sauðaness 1748, ásamt uppskrift (B. III. 16, bls. 190–193). (Merkt 5
a-b
a-b, nr. 5).
3(91)
Vísitasía Sauðaness 1760, ásamt uppskrift (B. III. 17, bls. 205–207). (Merkt 6
a-b
a-c, nr. 5).
3(92)
Vísitasía Sauðaness 1794, ásamt uppskrift. (B. III. 17, bls. 756–760). (Merkt 7
a-b
a-e, nr. 5).
3(93)
Vísitasía Sauðaness 1828, ásamt uppskrift. (C. I. 1, bls. 37). (Merkt 8 a-e, nr.
a-b
5).
3(94)
Vísitasía Svalbarðs 1591, ásamt uppskrift að hluta. (B. III. 2, bl. 5b–6a).
a-b
(Merkt 1 a-b, nr. 4).
3(95)
Vísitasía Svalbarðs 1638(?), ásamt uppskrift af hluta (B. III. 5. bls. 8–9).
a-b
(Merkt 2, nr. 4).
3(96)
Vísitasía Svalbarðs 1686, ásamt uppskrift af hluta (B. III. 9, bl. 64a-b). (Merkt
a-b
3 a-b, nr. 4).
3(97)
Vísitasía Svalbarðs 1694, ásamt uppskrift að hluta (B. III. 11, bl. 20a–21a).
a-b
(Merkt 4 a-b, nr. 4).
3(70)
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Vísitasía Svalbarðs 1722, ásamt uppskrift að hluta (B. III. 13, bl. 103a–105a).
(Merkt 5 a-e, nr. 4).
Vísitasía Svalbarðs 1748. Ekkert er fjallað um fasteignir og ítök kirkjunnar
(B. III. 16, bls. 188–190). (Merkt 6 a-b, nr. 4).
3(100) Vísitasía Svalbarðs 1760, ásamt uppskrift að hluta (B. III. 17, bls. 208–211).
a-b
(Merkt 7 a-d, nr. 4).
3(101) Vísitasía Svalbarðs 1794. Ekkert er fjallað um fasteignir og ítök kirkjunnar
a-b
(B. III. 17, bls. 761–765). (Merkt 8 a-e, nr. 4).
3(102) Vísitasía Svalbarðs 1828, ásamt uppskrift að hluta (C. I. 1, bls. 7–10). (Merkt
a-b
9 a-d, nr. 4).
Skjalasöfn presta og prófasta (skjalaflokkur A.9.):
3(180) Eignir og tekjur Svalbarðskirkju 1751, ásamt uppskrift af því helsta. (Merkt 1
a-b
a-c, nr. 4).
3(181) Úttekt og afhending Svalbarðs 1838, ásamt uppskrift af því helsta varðandi
a-b
kirkjueignir. (Merkt 2 a-d, nr. 4).
3(182) Máldagar Svalbarðskirkju 1318, 1360, 1394 og 1461. Eignir og ítök Svala-b
barðs. Lýst mörkum Svalbarðslands (uppskrift Gunnars Gunnarssonar prests,
ásamt uppskrift, dags. 17.4.1871). (Merkt 3 a-c, nr. 4).
3(183) Reikningur Svalbarðskirkju 1591: „Sualbardss K[ir]kia a allt sitt [hej]ma land
eins hialmarss vik Breckna kot, halft hermundar fell, enn halft lagdi b[isku]p
Jon k[ir]kunnj f[yrir] huamm allann epter þ[að] stadrjnn h[a]fde j vij ar eckjrt
haft fyrir sina jord Huamm.” (Merkt 4 a-b, nr. 4).
3(184) Prófastsvísitasía á Svalbarði 1757. Þar er Hermundarfell nefnt, lögbýli í
kirkjueign, „samt Heimalöndenn Flaga, Brecknakot og Hiálmarwÿk nu öll i
eyde“. (Merkt 5 a-d, nr. 4).
3(185) Eignaskrá Sauðaneskirkju, dags. 5.5.1664, gerð af Jóni Bessasyni presti. Þar
segir m.a.: „Hun [þ.e. kirkjan] á Sel for under Balafelle og Fiskelæk.” (Merkt
1 a, nr. 5).
3(186) Afsal fyrir Þorsteinsstöðum til Sauðaneskirkju, dags. 28.5.1870, með tila-b
teknum landamerkjum, ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-c, nr. 5).
3(187) Reikningur Sauðaneskirkju 1591: „Saudaness k[ir]kia a allt Sjtt hejma land
[...] Selfor vnder Balafelli et fiske læk.“ (Merkt 3 a-b, nr. 5).
3(240) Vísitasía Skeggjastaða, dags. 26.7.1849. Þar segir að úr staðarins heimalandi
séu nú byggð tvö býli, Dalhús og Gæsagil. (Merkt 2 a-b, nr. 1).
3(241) Úttekt Skeggjastaða 1806. Vikið að eyðibýlinu Dalhúsum, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 1 a-c, nr. 1 og 2 a-b, nr. 1).
3(242) Skýrsla Skeggjastaðaprests um eignir kirkjunnar, dags. 11.1.1844. Þar kemur
fram að úr heimalandi Skeggjastaða séu nú byggð þrjú kot: Barð, fast við
heimagarðinn, fremur húsmennska en afbýli, Dalhús, gömul hjáleiga, sem
hvergi finnist metin, þar sem land hennar sé óákveðið og óúrskipt, og Gæsagil,
byggt fyrir 14 til 15 árum, ekki metið hundraðatals né þess landi úrskipt.
(Merkt 3 a-b, nr. 1).
3(243) Úttekt Svalbarðs, dags. 15.6.1870. Þar segir m.a.: „Loksins fylgja [...] og enn
eigi fá eignarskjöl Svalbards kirkju ásamt úttektum jarda og byggingarbrjefum.“ (Merkt 6 a-b, nr. 4).
3(244) Úttekt Svalbarðs, dags. 10.6.1875. Þar segir: „Kirkjunni fylgja allmörg eignarskjöl ásamt úttektum jarða og byggingarbrjefum.“ (Merkt 7 a-b, nr. 4).
Skjalasöfn stiftamtmanns, amtmanna og landshöfðingja (skjalaflokkur A.10.):
3(188) Bréf Guðmundar Jónssonar, prests á Svalbarði, til biskups, dags. 13.1.1845,
a-b
varðandi umdeilt nýbýli, væntanlega Foss á mörkum landa Svalbarðs og
Hafrafellstungu, ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-c, nr. 4).
3(189) Bréf stiftamtmanns til séra Guðmundar á Svalbarði og prófasts í Þingeyjara-b
prófastsdæmi, dags. 14.3.1845, varðandi nýbýlismálið, ásamt uppskrift.
(Merkt 2 a-b, nr. 4).
3(190) Bréf prófasts í Þingeyjarprófastsdæmi til stiftsyfirvalda, dags. 3.1.1846,
3(98)
a-b
3(99)
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varðandi nýbýli, væntanlega Foss, sem er á mörkum Svalbarðs og Hafrafellstungu, ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-b, nr. 4).
3(191) Bréf amtmanns í Norður- og Austuramti til stiftsyfirvalda, dags. 11.6.1846,
a-b
varðandi nýbýli í landi Svalbarðs, væntanlega Foss, ásamt uppskrift. (Merkt 4,
nr. 4).
3(192) Bréf stiftamtmanns til prófasts í Þingeyjarprófastsdæmi, dags. 2.11.1846,
a-b
varðandi nýbýlisbyggingu (væntanlega Foss) í landi Svalbarðs, ásamt
uppskrift. (Merkt 5 a-b, nr. 4).
3(193) Bréf Sauðanesprests til biskups, dags. 21.1.1820, um Balafell, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 1, nr. 5).
3(194) Bréf rentukammers til stiftamtmanns og biskups, dags. 3.2.1827, um Balaa-b
fellsmál, ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-b, nr. 5).
3(195) Bréf Sauðanesprests til biskups, dags. 27.12.1841, um Balafellsmál, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 3 a-b, nr. 5).
3(196) Bréf stiftamtmanns til Sauðanesprests um Balafellsmál, dags. 14.4.1842,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 4, nr. 5).
3(197) Bréf stiftamtmanns til Sauðanesprests og prófasts um Balafellsmál, dags.
a-b
2.11.1846, ásamt uppskrift. (Merkt 5 a, nr. 5).
3(198) Bréf Sauðanesprests til biskups um Balafellsmál, dags. 11.1.1847, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt. 6 a-c).
3(199) Bréf stiftamtmanns til prófasts í Þingeyjarsýslu um Balafellsmál, dags.
a-b
11.3.1847, ásamt uppskrift. (Merkt 7 a-b, nr. 5).
3(200) Meðal skjalanna í skjalasafni stiftamtmanns liggja tveir ódagsettir miðar sem
a-b
fjalla um Balafellsmál. Uppskrifaðir. (Merkt 8 a-b, nr. 5).
3(230) Bréf varðandi ágreining út af setningu landamerkjabréfa þar sem Gunnarsstaðir koma við sögu. Bréf amtmanns í Norður- og Austuramti um ágreining
við Syðribrekkur, dags. 18.11.1889; bréf umboðsmanns varðandi Syðribrekkur og Gunnarsstaði, dags. 14.11.s.á.; bréf amtmanns um ágreining
Gunnarsstaðabónda vegna marka móti Laxárdal og Hvammi, dags.
17.11.1886; bréf umboðsmanns vegna Gunnarsstaða (mörk móti Hvammi) og
Hávarðsstaða, dags. 22.11.1886; bréf umboðsmanns vegna ágreinings
Gunnarsstaðabónda um landamerki, dags. 12.11.1886; bréf Svalbarðsprests til
umboðsmanns vegna landamerkjalýsinga, dags. 12.9.1886; bréf Gunnarsstaðabónda til amtmanns, dags. 6.10.1886; bréf amtmanns til umboðsmanns
vegna Gunnarsstaða, dags. 2.11.1886. (Merkt 9 a-t, nr. 4).
3(283) Skýrsla sýslumanns í Þingeyjarsýslu yfir jarðir í Ærlækjar-, Presthóla-,
Svalbarðs- og Sauðanesþingsóknum með dýrleika, nöfnum eigenda og
ábúenda m.m. auk hjáleigna gerð 1754. (Merkt 1 a-f, almennt).
Skjalasöfn Stjórnarráðs Íslands (skjalaflokkur A.11.):
3(134) Sjá skjal nr. 4(123).
3(135) Sjá skjal nr. 4(124).
3(136) Sjá skjal nr. 4(125).
3(201) Umsókn Sauðanesprests um byggingu jarðar undir Balafelli, dags. 8.2.1825,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 1, nr. 5).
3(202) Afrit af bréfi sýslumanns í Þingeyjarsýslu til amtmanns í Norður- og
a-b
Austuramti varðandi Balafellsmál, dags. 5.11.1825, ásamt uppskrift. (Merkt 2
a-c, nr. 5).
3(203) Yfirlýsing prófasts í Þingeyjarprófastsdæmi varðandi Balafellsmál, dags.
a-b
17.1.1826, ásamt uppskrift. Einnig fylgir dönsk þýðing og staðfestur útdráttur
(á dönsku) úr máldaga- og vísitasíubókum biskupa. (Merkt 3 a-e, nr. 5).
3(204) Bréf amtmanns í Norður- og Austuramti til stiftsyfirvalda um Balafellsmál,
a-b
dags. 31.1.1826, ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-b, nr. 5).
3(205) Stiftsyfirvöld til kansellís um Balafellsmál, dags. 2.9.1826, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 5 a-d, nr. 5).
3(206) Bréf rentukammers til kansellís um Balafellsmál, dags. 20.1.1827, ásamt uppa-b
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skrift. (Merkt. 6 a-b, nr. 5).
Sala Dalshúsa og Gæsagils, dags. 13.10.1922. Lýsing jarðar, dags. 28.6.1915,
og bréf Skeggjastaðaprests, dags. 20.9.1915. (Merkt 1 a-g, nr. 1).
3(223) Sala Flögu, dags. 31.12.1914. Lýsing á jörð og landamerkjum, frá september
1913, fylgir með. (Merkt 1 a-d, nr. 4).
3(224) Sala Sævarlands, dags. 24.7.1913. Lýsing á jörð og landamerkjum, dags.
14.6.1912, fylgir með. (Merkt 2 a-d, nr. 4).
3(225) Sala Hermundarfells, dags. 31.7.1913. Lýsing á jörð og landamerkjum, dags.
13.6.1912, fylgir með. (Merkt 3 a-d, nr. 4).
3(226) Sala Grímsstaða, dags. 15.4.1916. Lýsing á jörð og landamerkjum, dags.
10.9.1913, fylgir með ásamt vottorði frá sýslumanni um að landamerki
jarðarinnar finnist ekki í landamerkjabókum sýslunnar. (Merkt 4 a-e, nr. 4).
3(227) Sala Bægisstaða, dags. 18.2.1915. Lýsing á jörð og landamerkjum, dags.
9.9.1913, fylgir með ásamt vottorði frá sýslumanni um að landamerki
jarðarinnar finnist ekki í landamerkjabókum sýslunnar. (Merkt 5 a-e, nr. 4).
3(228) Sala Kúðár, dags. 30.12.1922. Lýsing jarðar, dags. 2.10.1916. (Merkt. 6 a-d,
nr. 4).
3(229) Sala Svalbarðssels, afsal fannst ekki. Lýsing jarðar, dags. 2.10.1916. (Merkt 7
a-b, nr. 4).
3(231) Sala á hluta úr Ytribrekkum 1850–1851. Amtmaður telur meðal gæða
jarðarinnar: „men Jorden har, som alle Jorder i den Egn, meget god og fed
Sommergræsning, og tildeels ogsaa god Vintergræsning, naar Sneen, som i
denne Islands nordligste Egn falder i stor Mængde, ikke er derfor til Hinder.“
(Merkt 7 a-e, nr. 5).
3(245) Skýrsla um tekjur og útgjöld Skeggjastaðaprestakalls, dags. 6.6.1867. Þar eru
taldar með Skeggjastöðum hjáleigurnar Dalhús og Gæsagil. (Merkt 2 a-b, nr.
1).
3(246) Skýrsla um tekjur og útgjöld Sauðanesprestakalls, dags. 12.6.1857. Meðal
tekna af ískyldum, ítökum o.s.frv. er ónotuð: „Selför undir Balafelli, ónotuð
vegna fjarlægðar.” (Merkt 8 a-c, nr. 5).
3(247) Sala Gunnarsstaða, dags. 30.6.1911. Virðingargerð Gunnarsstaða, dags.
23.5.1910. Bréf frá skrifstofu Þingeyjarsýslu, dags. 18.2.1911, þar sem fram
kemur að landamerkjaskrá Gunnarsstaða sé ekki að finna í landamerkjabókum
sýslunnar. Bréf frá skrifstofu Þingeyjarsýslu, dags. 10.6.1911, varðandi fyrra
bréf, með fylgir bréf frá ábúanda Gunnarsstaða sem upplýsir málið. Bréf Árna
Davíðssonar, ábúanda Gunnarsstaða, dags. 5.4.1911, þar sem hann greinir frá
hvernig á því standi að engin landamerkjaskrá sé til fyrir jörðina. Einnig fylgir
með byggingarbréf fyrir Gunnarsstöðum, dags. 2.7.1888, en þar koma fram
landamerki. (Merkt 8 a-n, nr. 4).
3(248) Sala Flautafells. Beiðni ábúanda Flautafells, dags. 4.5.1918, um að fá jörðina
keypta. Virðingargerð Flautafells, dags. 1.7.1918. Athugasemdir umboðsmanns Norðursýsluumboðs við virðingargerð Flautafells, dags. 20.11.1919.
(Merkt 9 a-e, nr. 4).
3(249) Skýrsla um tekjur Svalbarðsprestakalls, dags. 8.6.1867. Þar segir m.a. um
prestssetrið: „Sumarhagar afbragðs kjarngóðir fyrir sauðfje [...] Afrjettar land
er afar gott og víðlent í Búrfellsheiði.“ Hjáleigur eru: Flaga, Svalbarðssel,
Fjallalækjarsel, Grímsstaðir, Bægisstaðir, Kúðá, Brekknakot, Óttarsstaðir og
Lækjamót. Kirkjujörð er Hermundarfell. (Merkt 10 a-b, nr. 4).
3(260) Stríðshjálparskattur 1681. Skýrsla sýslumanns í nyrsta hluta Múlasýslu, þar
a-b
sem koma fram heiti jarða, dýrleiki, kúgildafjöldi og skattupphæð, ásamt uppskrift á jarðaheitum og dýrleika. (Merkt 11, nr. 1).
Bréfasöfn og bréfabækur biskupa (skjalaflokkur A.12.):
3(103) Kaup Sauðaneskirkju á Þorsteinsstöðum 1870: Bréf prófasts til stiftsyfirvalda,
dags. 16.2.1870, um tilboð eiganda Þorsteinsstaða. Afrit af tilboði eiganda
Þorsteinsstaða, dags. 27.1.1870. Afrit af bréfi Sauðanesprests um kaupin,

a-b
3(222)
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3(104)
3(168)
3(169)
3(170)
3(171)
3(172)
3(207)
a-b
3(208)
a-b
3(209)
a-b
3(210)
a-b
3(211)

3(212)
3(213)

3(214)
a-b
3(215)
3(216)
3(232)

3(233)
a-b
3(234)
a-b
3(235)
a-b

dags. 27.1.1870. Veðbókarvottorð vegna Þorsteinsstaða, dags. 12.7.1870.
Prófastur sendir afsalsbréf til samþykktar og eftirrit af skiptingu Þorsteinsstaða, dags. 22.11.1870. Afrit af skiptagerð, dags. 23.5.1861, þar sem mörkum
Þorsteinsstaða er lýst. (Merkt 1 a-k, nr. 5).
Bréf stiftsyfirvalda til prófasts í Þingeyjarprófastsdæmi, dags. 1.4.1870, þar
sem kaup á Þorsteinsstöðum eru samþykkt. (Merkt 2 a-b, nr. 5).
Byggingarbréf fyrir Bakka, dags. 18.9.1652, með tilteknum landamerkjum.
(Merkt 1 a-b, nr. 1).
Makaskipti á Þorvaldsstöðum fyrir Hjarðarhaga og 5 hndr. í Skjöldólfsstöðum, dags. 7.8.1654 (ekki vikið að landamerkjum). (Merkt 2 a-b, nr. 1).
Lögfesta fyrir Bakka og Höfn á Langanesströnd, dags. 5.8.1657 (ekki vikið að
landamerkjum). (Merkt 3 a-c, nr. 1).
Makaskipti á Þorvaldsstöðum móti 5 hndr. í Skjöldólfsstöðum m.m., dags.
28.3.1662 (ekki vikið að landamerkjum). (Merkt 4 a-d, nr. 1).
Makaskipti á Þorvaldsstöðum og Hjarðarhaga og 5 hndr. í Skjöldólfsstöðum,
dags. 22.8.1669. Landamerki Þorvaldsstaða tiltekin. (Merkt 5 a-b, nr. 1).
Biskup til amtmanns í Norður- og Austuramti varðandi byggingu nýbýlis í
landi Svalbarðs, væntanlega Foss, dags. 14.5.1846, ásamt uppskrift. (Merkt 1
a-b, nr. 4).
Bréf biskups til prófasts í Þingeyjarprófastsdæmi, dags. 2.11.1846, varðandi
nýbýli á mörkum Svalbarðs- og Hafrafellstungulanda, væntanlega Foss, ásamt
uppskrift. (Merkt 2, nr. 4).
Bréf Vigfúsar Sigurðssonar, prests á Svalbarði, til biskups, dags. 3.1.1849,
varðandi ágreining milli Svalbarðs og Hafrafellstungu þar sem býlið Foss var
reist, ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-c, nr. 4).
Bréf biskups til séra Vigfúsar Sigurðssonar á Svalbarði, dags. 12.3.1849,
varðandi landamerkjaágreining við Hafrafellstungu (væntanlega Fossland,
ásamt uppskrift. (Merkt. 4 a-b, nr. 4).
Bréf Jóns Benediktssonar, fyrrverandi prests á Svalbarði, til biskups, dags.
5.2.1840, varðandi uppbyggingu á eyðijörðum Svalbarðs, Bægisstöðum,
Kúðá, Grímsstöðum, Fjallalækjarseli, Svalbarðsseli og Hermundarfellsseli.
(Merkt 5 a-c, nr. 4).
Skýrsla um Svalbarðsbrauð (brauðamat), dags. 31.8.1839. Taldar byggðar
jarðir kirkjunnar. (Merkt 6 a-c, nr. 4).
Skýrsla um Svalbarðsbrauð (brauðamat) í nóvember 1854. „Afrjettarland á
stadurin afar gott og vídlendt, í svokalladri Búrfellsheidi, sem hann brúkar
ásamt hjáleigu mönnonum.“ Einnig taldar hjáleigur staðarins og kirkjujarðir.
(Merkt 7 a-d; nr. 4).
Bréf biskups varðandi Balafellsmál, dags. 27.3.1820, ásamt uppskrift. (Merkt
3 a-b, nr. 5).
Skýrsla um tekjur Sauðanesprestakalls (brauðamat), dags. 12.6.1839. Talin
selstaða undir Balafelli og Fiskilækur. (Merkt 4 a-b, nr. 5).
Skýrsla um tekjur Sauðanesprestakalls (brauðamat), dags. 20.11.1854. Talin
selstaða undir Balafelli og Fiskilækur. (Merkt 5 a-c, nr. 5).
Lýsing Skeggjastaða 1752. Meðal gæða: „temmelig Græsgang, Skov til Kul
og Jldebrand“ (Bps. B. VII, 17). Designation over alle Præstekaldene i Skalholts Stift, deres visse og uvisse Indkomster m.m. 1752, bls. 262–264. (Merkt
6, nr. 1).
Greinargerð um Sauðanesprestakall 1782, með lögfestu frá 1579, ásamt uppskrift af því helsta. Skýrslur um brauð og kirkjur í Hólabiskupsdæmi 1782.
(Merkt 6 a-d, nr. 5).
Greinargerð vegna gjafabréfa Sauðanesprestakalls 1744, ásamt uppskrift (B.
VII, 17, bls. 16–17). (Merkt 7 a-b, nr. 5).
Greinargerð um Svalbarðsprestakall 1782, ásamt uppskrift af því helsta.
Skýrslur um brauð og kirkjur í Hólabiskupsdæmi 1782. (Merkt 8 a-g, nr. 4).
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Greinargerð vegna gjafabréfa Presthólakirkju 1744. (Merkt 8 a-b, nr. 5).
Skoðun jarðarinnar Bakka á Ströndum, dags. 5.8.1657. Lýst landamerkjum
jarðarinnar. (Merkt 7 a-g, nr. 1).
3(272) Skýrsla um Skeggjastaðaprestakall, dags. 14.6.1839, vegna brauðamats, ásamt
a-b
uppskrift á því sem segir um grasatekju, veiðivatn, Dalhús og Gæsagil. (Merkt
8 a-b, nr. 1).
3(274) Greinargerð um Presthólaprestakall 1782, ásamt uppskrift af því helsta.
a-b
Skýrslur um brauð og kirkjur í Hólabiskupsdæmi 1782. (Merkt 1 a-c, nr. 3).
Klausturumboð (skjalaflokkur A.13.):
3(285) Lýsing Flautafells og Gunnarsstaða, dags. 1.5.1878. (Merkt 1 a-b, nr. 4)
Önnur óprentuð frumgögn (skjalaflokkur A.16.):
3(257) Jarðabók 1696, bls. 428–430. Þar eru taldar upp jarðir, getið eignarhalds,
leigukúgilda, landskuldar og jarðamats. Bent skal á að prestssetrin Hof,
Skeggjastaðir, Kirkjubær, Hofteigur og Möðrudalur eru öll metin á 12 hndr.
Refsstaðir eru örlítið lægri í mati en Valþjófsstaðir (sama mat á öllum jörðum
kemur fram í jarðabók, sem talin er frá 1698, og annarri ártalslausri bók sem
báðar eru í rentukammersskjölum). (Merkt 1 a-c, nr. 1).
Sá hluti skjalasafna stiftamtmanns, amtmanns og landshöfðingja sem prentaður er í
Lovsamling for Island (skjalaflokkur B.6.):
3(250) Rentukammerbréf til amtmanns í Norður- og Austuramti varðandi skattfríðindi nýbýlings, dags. 18.5.1833 (snýst um nýbýlið Gunnarsstaði í landi
Djúpalækjar). (Merkt 1 a-b, nr. 1).
3(251) Kansellíbréf til stiftamtmanns og biskups og byggingu nýbýlis í landi Sauðaneskirkju (Balafellsmál). (Merkt 1 a-b, nr. 4).
3(252) Yfirlit um öll prestaköll á Íslandi og tekjur þeirra 1748. (Merkt 1 a-b,
almennt).
3(253) Fyrirmæli til Ólafs Gíslasonar Skálholtsbiskups varðandi löggildingu máldagabókar Gísla Jónssonar, dags. 5.4.1749. (Merkt 2, almennt).
3(254) Bréf tollkammersins til stiftamtmanns um uppörvun til byggingar eyðijarða á
Íslandi, dags. 14.3.1775. (Merkt 3 a-c, almennt).
3(255) Tilskipun um réttindi fyrir þá sem vilja byggja eyðijarðir eða óbyggðar lendur
á Íslandi, dags. 15.4.1776. (Merkt 4 a-e, almennt).
Bréfabækur biskupa (skjalaflokkur B.8.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Alþingisbækur Íslands (skjalaflokkur B.9.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Önnur prentuð frumgögn (skjalaflokkur B.11.):
3(256) „Fornbýli og eyðibýli í Múlasýslum“, eftir Halldór Stefánsson, fyrrum
alþingismann. Birt í ársritinu Múlaþing, 5. hefti. Telur Halldór upp eyðibýli
eftir sveitum en því miður getur hann ekki heimilda um einstök býli. (Merkt 1
a-e, almennt).
3(236)
3(261)

Lagt fram af óbyggðanefnd:
4
Yfirlit óbyggðanefndar yfir heimildaleit í óprentuðum (A-skjöl) og prentuðum
(B-skjöl) frumgögnum, dags. 16.8.2006.
Afsals og veðmálabækur (skjalaflokkur A.3.):
4(23)
Áland-syðra í Þistilfirði, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(24)
Djúpilækur, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(25)
Flaga í Þistilfirði, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(26)
Flautafell í Þistilfirði, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(27)
Garður í Þistilfirði, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(28)
Gunnarsstaðir, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
4(29)
Hafursstaðir í Þistilfirði, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(30)
Hallgilsstaðir Langanesi, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(31)
Hvammur I í Þistilfirði, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
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4(32)
4(33)
4(34)
4(35)
4(36)
4(37)
4(38)
4(39)
4(40)
4(41)
4(42)
4(43)
4(44)
4(45)
4(46)
4(47)
4(48)
4(49)
4(50)
4(51)
4(52)
4(53)
4(54)
4(55)
4(56)
4(57)
4(58)
4(59)
4(60)
4(61)
4(62)
4(63)
4(64)
4(65)
4(66)
4(67)
4(68)
4(69)
4(70)
4(71)
4(72)
4(108)
4(109)
4(110)
4(111)
4(112)
4(113)
4(114)
4(115)
4(116)
4(117)

Hvammur II í Þistilfirði, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
Kúðá í Þistilfirði, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
Kverkártunga, síða úr Veðmálaregistri Norður-Múlasýslu.
Laxárdalur I í Þistilfirði, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
Laxárdalur II í Þistilfirði, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
Laxárdalur III í Þistilfirði, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
Múli í Svalbarðshreppi, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
Svalbarð í Svalbarðshreppi, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
Hölkná, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Kverkártunga, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Djúpilækur 1/3, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Djúpilækur 1/3, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Djúpilækur 1/3, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Flaga I, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Flaga II, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Flautafell, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Garður, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Hallgilstaðir, yfirlitssíður úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Hvammur, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Hafursstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Heiðarmúli (Múli), yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Hvammur II, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Hvammur III, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Hvammur IV, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Gunnarsstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Kúðá I, yfirlitssíður úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Kúðá II, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Laxárdalur I, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Laxárdalur III, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Melavellir (úr landi Miðfjarðar I), yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók
Norður-Múlasýslu.
Miðfjörður I og II og Melavellir, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók
Norður-Múlasýslu.
Miðfjörður I, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Miðfjörður II, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Nýibær, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna og ferill.
Óttarsstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Skeggjastaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Syðra Áland, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Svalbarð, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Veðramót I, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Veðramót II, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Þorsteinsstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Þorvaldsstaðir, þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
Melavellir, þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
Djúpilækur I (156356), þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
Djúpilækur I (156354), þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
Djúpilækur II, þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
Nýibær, þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
Veðramót, þinglýsingarvottorð, dags. 18.7.2006.
Afsal Jóns Þ. Jónssonar til Benjamíns Sigvaldasonar á Heiðarmúla, dags.
26.11.1943.
Hvappur, Þistilfirði. Síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
Vatnsendi, Þistilfirði. Síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
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Skjalasöfn Stjórnarráðs Íslands (skjalaflokkur A.11.):
4(123) Bréf stjórnarráðs Íslands til allra sýslumanna, dags. 29.12.1919, þar sem beðið
er um skýrslu um svæði sem talin eru til almenninga eða afrétta.
4(124) Svarbréf sýslumannsins í Norður-Múlasýslu dags. 4.11.1920, við bréfi
stjórnarráðs Íslands, dags. 29.12.1919.
4(125) Svarbréf sýslumannsins í Þingeyjarsýslu dags. 6.4.1920, við bréfi stjórnarráðs
Íslands, dags. 29.12.1919.
4(126) Svarbréf Skeggjastaðahrepps, dags. 20.10.1920, við bréfi stjórnarráðs Íslands,
dags. 29.12.1919.
Fornleifaskráning (skjalaflokkur A.14.):
4(118) Menningarminjar í Skeggjastaðahreppi. Svæðisskráning, 2002.
Örnefnaskráning (skjalaflokkur A.15.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Önnur óprentuð frumgögn (skjalaflokkur A.16.):
4(104) Djúpilækur I, fasteignamatsvottorð, dags. 18.7.2006.
4(105) Djúpilækur II, fasteignamatsvottorð, dags. 18.7.2006.
4(106) Veðramót I, fasteignamatsvottorð, dags. 18.7.2006.
4(107) Melavellir fasteignamatsvottorð, dags. 18.7.2006.
4(119) Fyrirspurn félagsmálaráðuneytisins til sveitarfélaga á Íslandi varðandi afrétti
og upprekstrarrétt sveitarfélaga, dags. 20.2.1989.
4(120) Svarbréf Skeggjastaðahrepps við fyrirspurn félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989, varðandi afrétt og upprekstrarrétt sveitarfélaga, dags. 2.3.1989.
4(121) Svarbréf Svalbarðshrepps við fyrirspurn félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989, varðandi afrétt og upprekstrarrétt sveitarfélaga, dags. 19.11.1989.
4(122) Svarbréf Sauðaneshrepps við fyrirspurn félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989, varðandi afrétt og upprekstrarrétt sveitarfélaga, dags. 28.1.1990.
Prentuð jarðabréf (skjalaflokkur B.1.):
4(102) Ljósrit úr Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 13. b., bls. 392,
409–413 og 402–403.
Prentuð fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur B.2.):
4(1)
Jarðatal J. Johnsens, 1847, bls. 338–369.
4(2)
Ný jarðabók 1861, bls. 120–141.
4(3)
Fasteignabók 1921, bls. 166–185.
4(4)
Fasteignabók 1932, bls. 90–98.
4(5)
Fasteignabók 1942–1944, bls. 47–54.
Útgefnir dómar Hæstaréttar og Landsyfirréttar (skjalaflokkur B.3.):
Sjá skrá yfir hliðsjónargögn.
Fjallskilareglugerðir (skjalaflokkur B.4.):
4(6)
Reglugjörð um fjallskil og refaveiðar í Norður-Múlasýslu, nr. 102/1893, Bdeild, bls. 166–175.
4(7)
Reglugjörð um fjallskil og refaveiðar í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr. 74/1902, B-deild, bls. 150–155.
4(8)
Reglugjörð um fjallskil og refaveiðar í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr. 107/1918, B-deild, bls. 207–213.
4(9)
Reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr.
69/1926, B-deild, bls. 143–151.
4(10)
Reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr.
48/1934, B-deild, bls. 108–113.
4(11)
Reglugerð um breytingu á reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu og
Seyðisfjarðarkaupstað, nr. 48, frá 29.5.1934, nr. 161/1934, B-deild, bls. 248–
251.
4(12)
Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 161, frá 7.12.1944, um breytingu á
reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr. 48,
frá 29.5.1934, nr. 92/1950, B-deild, bls. 241.
4(13)
Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr.
961
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299/1975, B-deild, bls. 447–453.
Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr.
366/1989, B-deild, bls. 694–701.
4(15)
Fjallskilasamþykkt fyrir Múlasýslur, nr. 472/1991, B-deild, bls. 887–895.
4(16)
Reglugjörð fyrir Norður-Þingeyjarsýslu austan Jökulsár um fjallskil og
eyðingu refa, nr. 87/1894, B-deild, bls. 130–139.
4(17)
Reglugjörð um fjallskil í Norður-Þingeyjarsýslu austan Jökulsár, nr. 101/1908,
B-deild, bls. 323–330.
4(18)
Reglugerð um fjallskil í Norður–Þingeyjarsýslu austan Jökulsár, nr. 84/1921,
B-deild, bls. 198–205.
4(19)
Reglugerð um breytingu á fjallskilareglugerð Norður-Þingeyjarsýslu austan
Jökulsár, frá 7.9.1921, nr. 100/1938, B-deild, bls. 186.
4(20)
Fjallskilareglugerð fyrir Norður-Þingeyjarsýslu austan Jökulsár, nr. 61/1946,
bls. 106–115.
4(21)
Fjallskilareglugerð fyrir Norður-Þingeyjarsýslu austan Jökulsár, nr. 208/1974,
B-deild, bls. 451–461.
4(22)
Fjallskilasamþykkt fyrir Norður- Þingeyjarsýslu austan Jökulsár, nr. 170/1996,
B-deild, bls. 349–358.
4(127) Arðskrá fyrir veiðifélag Ormarsár, Norður-Þingeyjarsýslu, samkvæmt mati
hinn 2.10.1972, nr. 289, dags. 28.9.1973.
Prentaðir máldagar o.fl. úr Íslensku fornbréfasafni (skjalaflokkur B.5.):
4(73)
Rekaskrá Skálholtsstaðar 1270. Getið er um Garðsreka í Þistilfirði, Gunnarsstaði, Hallgeirsstaði/Hallgilsstaði, Lón [sem sennilega er Guðmundarlón/
Syðralón], Miðfjarðarnes, Djúpalæk, Þorvaldsstaði, Skeggjastaði og Bakka
(Í.F. II, bls. 67–76).
4(74)
Rekaskrá Hólastaðar og Möðruvallaklausturs 1296. Getið Guðmundarlóns-,
Gunnarsstaða-, Laxárdalsreka, reka sem fylgt hefur Hermundarfelli, Valþjófsstaða- og Daðastaðareka (Í.F. II, bls. 305–317).
4(75)
Auðunarmáldagar 1318. Sauðaneskirkja á selför hjá Balafelli, Fellslæk [síðar
nefndur Fiskilækur], reka hjá Hallgeirsstöðum, Svalbarðskirkja á allt heimaland, Hjálmarvík, Brekknakot og Hermundarfell, Hafrafellstungukirkja á hálft
heimaland og Lónstaði, Grenjaðarstaðarkirkja á í Flautafellsreka, Múlakirkja
á í Sævarlands-, Brekkna- og Guðmundarlónsrekum (Í.F. II, bls. 423–435).
4(76)
Skrá um reka Böðvars Þorsteinssonar um 1360. Þar er Brekkna getið og
Flautafellsreka (Í.F. III, bls. 134–135).
4(77)
Máldagar Jóns Eiríkssonar skalla 1360. Máldagi Sauðaness getur selfarar hjá
Balafelli, Fiskilækjar og reka fyrir Hallgilsstöðum, Svalbarðskirkjumáldagi
segir kirkjuna eiga allt heimaland og Hjálmarvík, í Hafrafellstungu er prestsskyld í öllu heimalandi (Í.F. III, bls. 155–157).
4(78)
Máldagi Skeggjastaðakirkju 1367 (Í.F. III, bls. 214–215, 235).
4(79)
Máldagi Refsstaðakirkju 1367. Kirkjan á hlut í flutningum í Guðmundarlóni
(Í.F. III, bls. 235–237).
4(80)
Möðruvallaklaustri seld Torfvík og Gunnarsstaðir 1378. Nefnt mark varðandi
Laxárdal „Hundsvatn“. Bréfið gert á Álandi (Í.F. III, bls. 331–332).
4(81)
Áland í Þistilfirði selt Möðruvallaklaustri 1379. „á saugd jord alla iardar eign
millum haulknar. ok sandar. land gaugn ok fioru gaugn.“ (Í.F. III, bls. 335).
4(82)
Möðruvallaklaustur selur Áland að undanskildum rekum 1380 (Í.F. III, bls.
350–351).
4(83)
Máldagar Péturs Nikulássonar 1394 og síðar. Máldagi Sauðaneskirkju [selför
hjá Balafelli, Fiskilækur, reki á Hallgilsstöðum], máldagi Múla [rekar á
Sævarlandi, Brekkum báðum og Guðmundarlóni], máldagi Grenjaðarstaðar [í
Flautafellsreka], máldagi Svalbarðs [á allt heimaland, Hjálmarvík og
Brekknakot, torfskurð í Sævarlandi og hvalreka á Flautafelli] (Í.F. III, bls.
508–511, 554–555, 576–582, 588–591).
4(84)
Máldagi Hofs 1397. Kirkjan á hálfan hvalreka fyrir Djúpalæk (Í.F. IV, bls.

4(14)
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215).
Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar 1461. Máldagar Sauðaness (selför undir
Balafelli, Fiskilækur, Hallgilsstaðareki), máldagi Grenjaðarstaðar (Flautafellsreki), máldagi Múla (rekar fyrir Sævarlandi, Brekkum báðum og Guðmundarlóni) (Í.F. V, bls. 247–249, 277, 280–284).
4(86)
Rekar Kirkjubæjar í Hróarstungu 1462. Reki fyrir Miðfjarðarnesi (Í.F. V, bls.
363–364).
4(87)
Máldagar Skeggjastaðakirkju 1491–1518. Lýst landamerkjum (Í.F. VII, bls.
14–17).
4(88)
Skriðuklausturspríor selur Munkaþverárklaustri Flautafell 1498 (Í.F. VII, bls.
400).
4(89)
Skeggjastaðir afhentir í fjórðungsgjöf (Í.F. VII, bls. 310–311).
4(90)
Garður í Þistilfirði seldur 1499 (Í.F. VII, bls. 419–420).
4(91)
Rekaskrá og máldagi Skinnastaðakirkju um 1500. Á þriðjung í Sævarlandi.
[Einnig land til móts við Hól á Fjalli] (Í.F. VII, bls. 465–468).
4(92)
Skeggjastaðir dæmdir í vernd og eign Stefáns Jónssonar Skálholtsbiskups
1504 (Í.F. VII, bls. 697–699).
4(93)
Testamentisbréf Gottskálks Nikulássonar 1520. Nefndar jarðirnar Dalur/
Laxárdalur, Áland og Garður (Í.F. VIII, bls. 726–727, 732–736).
4(94)
Elsti hluti Sigurðarregisturs 1525. Eignaskrá Hólastóls: Guðmundarlón,
Áland, Dalur og Garður. Eignaskrá Munkaþverárklausturs: Sandfellshagi.
Eignaskrá Möðruvallaklausturs: reki á Álandi, Gunnarsstaðareki, eignaskrá
Grenjaðarstaðar: í Flautafellsreka, eignaskrá Múla: rekar á Sævarlandi,
Brekkum og Guðmundarlóni (Í.F. IX, bls. 293–295, 301, 310, 319, 320, 324,
327).
4(95)
Makaskipti á Syðrivík og Skjaldþingsstöðum og Hallgilsstöðum og Fremribrekkum á Langanesi 1539 (Í.F. X, bls. 484–485).
4(96)
Skrá um eignir Hóladómkirkju og Hólastóls eftir Jón Arason frá fallinn 1550.
Meðal jarða: Lón/Guðmundarlón/Syðralón, Hvammur, Garður, Dalur, Áland
(Í.F. XI, bls. 848–849, 864, 874, 878).
4(97)
Kirknaskrá Páls Jónssonar 1200. Skeggjastaðir taldir með kirkjustöðum (Í.F.
XII, bls. 3).
4(98)
Kaup á hálfum Hallgilsstöðum 1551. Bréf gert á Miðfjarðarnesi (Í.F. XII, bls.
293).
4(99)
Makaskipti á Syðribrekkum og Haga í Hvömmum 1552 (Í.F. XII, bls. 381–
382).
4(100) Máldagi Múlakirkju 1563. Kirkjan á tvo hluti í Sævarlandi og rekahluta, reka
fyrir Brekknalöndum, Guðmundarlóni og í Flautafellsreka (Í.F. XIV, bls.
142–145).
4(101) Reikningar kirkna á prestssetrum í Hólabiskupsdæmi. Getið Hermundarfells
og Sævarlands (Í.F. XV, bls. 346–347).
Sá hluti skjalasafna stiftamtmanns, amtmanns og landshöfðingja sem prentaður er í
Stjórnartíðindum (skjalaflokkur B.6.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Landnáma (skjalaflokkur B.7.):
4(103) Landnámabók. Íslensk fornrit I. b., bls. 286–289. (Merkt 1 a-b, nr. 4–5).
4(85)

Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Gunnarsstaða:
6
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
6(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Gunnarsstaði, dags. 4.4.2005.
6(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Gunnarsstaði, dags. 31.3.2005.
6(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006.
6(4)
Almenn umfjöllun í tilefni greinargerðar íslenska ríkisins vegna málsmeðferðar óbyggðanefndar á svæði 5.
6(5)
Umsókn Gunnars Stefánssonar um nýbýlaréttindi, dags. 20.11.1828, ásamt
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6(6)

uppskrift.
Svarbréf amtmanns við umsókn Gunnars Stefánssonar, dags. 18.1.1829.

Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Kverkártungu:
7
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
7(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Kverkártungu, dags. 18.3.2005.
7(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Kverkártungu, dags. 31.3.2005.
7(3)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 6(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Melavalla:
8
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
8(1)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 6(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Miðfjarðar:
9
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
9(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Miðfjörð I, dags. 18.3.2005.
9(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Miðfjörð II, dags. 18.3.2005.
9(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Miðfjörð I, dags. 31.3.2005.
9(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Miðfjörð II (2 síður) dags. 31.3.2005.
9(5)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 6(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Veðramóta:
10
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
10(1)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 6(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Grími Sigurðssyni f.h. Jóns Sveinssonar vegna Hölknár (1/4 hluti úr
Gunnarsstöðum):
11
Kröfulýsing, dags. 26.4.2005.
11(1)
Útprentað (A4) kort sem sýnir kröfulínur Gunnarsstaða, dags. 25.4.2005.
11(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Veðramót, dags. 15.8.2005.
11(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hölkná, dags. 15.8.2005.
11(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hölkná, dags. 5.1.1999.
11(5)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Hölkná af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, dags. 25.4.2005.
11(6)
Staðfesting sýslumanns á að Hölkná sé ¼ hluti úr Gunnarsstöðum, ódags.
11(7)
Afsal Eiríks Jakobssonar fyrir Gunnarsstöðum til Ásgeirs Torfasonar, dags.
30.11.1934.
11(8)
Afsal Ásgeirs Torfasonar fyrir ¼ hluta úr Gunnarsstöðum til Halldóru Margrétar Ásgeirsdóttur, dags. 5.8.1955.
11(9)
Menntamálaráðherra gjörir kunnugt nýnefnið Hölkná fyrir nýbýli Margrétar
Ásgeirsdóttur, þingl. 5.9.1956.
11(10) Kaupsamningur, dags. 1.10.1977. Kristján Gunnarsson selur Ásgeiri Þórhallssyni Veðramót í Skeggjastaðahreppi.
11(11) Afsal Ásgeirs Þórhallssonar fyrir Hölkná til Þorsteins Guðmundssonar, dags.
1.8.1985.
11(12) Afsal Þorsteins Guðmundsonar fyrir Hölkná til Sveinbjörns Benediktssonar,
dags. 30.9.1995.
11(13) Afsal Sveinbjörns Benediktssonar fyrir Hölkná til Marteins Sveinssonar, dags.
14.9.1996.
11(14) Kaupsamningur og afsal fyrir jörðinni Hölkná, dags. 25.10.1999. Marteinn
Sveinsson selur Jóni Sigurðssyni.
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11(15)

Greinargerð Jóns Sigurðssonar og Dýrleifar Ásgeirsdóttur, dags. 9.3.2006.

Lagt fram af Grími Sigurðssyni f.h. Jóns Sveinssonar, vegna Veðramóta II:
12
Kröfulýsing, dags. 26.4.2005.
12(1)
Útprentað (A4) kort sem sýnir kröfulínur Gunnarsstaða, dags. 24.4.2005.
12(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Veðramót II, dags. 25.4.2005.
12(3)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Veðramót II, af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins (2 síður), dags. 25.4.2005.
12(4)
Kaupsamningur og afsal fyrir ¼ úr jörðinni Gunnarsstöðum, dags. 16.12.1955.
12(5)
Menntamálaráðherra gjörir kunnugt um nýnefnið Veðramót II á nýbýli
Þórhalls Árnasonar, þingl. 5.9.1956.
Greinargerð Jóns Sigurðssonar og Dýrleifar Ásgeirsdóttur, dags. 9.3.2006. sjá
skjal 11(15).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Bægisstaða:
13
Kröfulýsing, dags. 28.7.2006.
13(1)
Greinargerð, dags. 8.3.2006, vegna Álandstungu, Bægisstaða, Garðs, HeiðarMúla, Hvamms II, III og IV, Hvapps, Laxárdal, Svalbarðs v/ Svalbarðskirkjulands, Vatnsenda, Svalbarðshreppsafréttar, Hallgilsstaða I og II, Tungusels,
Þorsteinsstaða, Grímsólfstungu þ.e. hluta jarðarinnar Syðralóns og Skeggjastaða.
13(2)
Kort með breytingu á kröfulínu Bægisstaða, ódags. en mótt. 3.8.2006.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Flautafells:
14
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
14(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Flautafell, dags. 7.3.2005.
14(2)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Flautafell af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, ódags.
Sjá skjal nr. 34 h. Hlutakort (A4) sem sýnir breytingu á kröfulínum fjármálaráðherra, Flautafells, Garðs og Heiðarmúla í Svalbarðshreppi, dags. 1.3.2006.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Flögu:
15
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
15(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Flögu, dags. 7.3.2005.
15(2)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Flögu 1 af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, ódags.
15(3)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Flögu 1 (veiðihús) af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, ódags.
15(4)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Flögu 2 af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, ódags.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Garðs:
16
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
16(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Garð, dags. 7.3.2005.
16(2)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Garð af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
dags. 31.3.2005.
16(3)
Útprentað (A4) kort sem sýnir staðsetningu Garðs í Svalbarðshreppi.
16(4)
Útprentað (A4) kort sem sýnir staðsetningu og landamerkjapunkta Garðs í
Svalbarðshreppi.
16(5)
Skrá yfir landamerkjapunkta Garðs og nánari skýringar á þeim.
16(6)
Þinglýsingarvottorð Garðs, dags. 13.3.2006.
Sjá skjal nr. 34 h. Hlutakort (A4) sem sýnir breytingu á kröfulínum fjármálaráðherra, Flautafells, Garðs og Heiðarmúla í Svalbarðshreppi, dags. 1.3.2006.
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Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Hafursstaða:
17
Kröfulýsing, dags. 29.3.2005.
17(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hafursstaði, dags. 7.3.2005.
17(2)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Hafursstaði af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, dags. 31.3.2005.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Hallgilsstaða I og II:
18
Kröfulýsing, dags. 29.3.2005.
18(1)
Þinglýsingarvottorð Hallgilsstaði I, dags. 30.3.2005.
18(2)
Þinglýsingarvottorð Hallgilsstaði II, dags. 30.3.2005.
18(3)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Hallgilsstaði I af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, dags. 22.3.2005.
18(4)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Hallgilsstaði II af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, dags. 22.3.2005.
18(5)
Tilgreining á landamerkjapunktum Hallgilsstaða, Syðra Lóns og Tungusels,
ásamt bréfi dags. 7.3.2005.
18(6)
Þinglýsingarvottorð Hallgilsstaða I, dags. 3.3.2006.
18(7)
Þinglýsingarvottorð Hallgilsstaða II, dags. 3.3.2006.
18(8)
Bændur græða landið 2006, samningur um landgræðslu við Kverká, 30 km
sunnan Hallgilsstaða II, dags. 15.6.2006.
18(9)
Leigusamningur vegna lands í Kvíslamótum, ódags.
18(10) Umsókn um leyfi til uppsetningar á húsi við Kvíslamót, ódags.
18(11) Heimild Þórshafnarhrepps varðandi uppsetningu húss í Kvíslamótum í landi
Hallgilsstaða í austurhluta Tunguselsheiði, dags. 12.7.2001.
18(12) Umsókn Kvíslamótafélagsins til Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra um
starfsleyfi, dags. 10.7.2001.
18(13) Byggingafulltrúi Þingeyinga samþykkir leyfisbeiðni um uppsetningu á húsi í
landi Hallgilsstaða í austurhluta Tunguselsheiðar, dags. 22.8.2001.
18(14) Umsögn Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra varðandi umsókn Gunnlaugs
Ólafssonar, Hallgilsstöðum II, um uppsetningu á húsi við Kvíslamót í landi
Hallgilsstaða í austurhluta Tunguselsheiðar, dags. 14.9.2001.
18(15) Samþykktir félagsskapar þess er byggir hús við Kvíslamót austur í Tunguselsheiði á umgengnisreglum, ódags. en mótt. 17.8.2006.
18(16) Jónas Lárusson, ábúandi á Hallgilsstöðum 1 veitir Gunnari Ólafssyni leyfi til
að setja hús í Kvíslamótum, dags. 12.1.2001.
18(17) Uppdrættir af húsinu sem um ræðir við Kvíslamót í austur Tunguselsheiði,
dags. 1.7.2001.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Heiðar-Múla:
19
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
19(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Heiðar-Múla, dags. 7.3.2005.
19(2)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Heiðar-Múla af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, ódags.
19(3)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Heiðar-Múla (sæluhús) af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, ódags.
19(4)
Hornpunktaskrá fyrir jörðina Heiðarmúla, dags. í febrúar 2006.
19(5)
Afsalsbréf fyrir Heiðarmúla, dags. 31.3.1967.
19(6)
Yfirlýsing Barða Friðrikssonar, dags. 23.6.2003 og þingl. 27.6.2003 Heimild
til að nýta Heiðarmúla sem afrétt.
19(7)
Þinglýsingarvottorð Heiðar-Múla, dags. 3.3.2006.
Sjá skjal nr. 34 h. Hlutakort (A4) sem sýnir breytingu á kröfulínum fjármálaráðherra, Flautafells, Garðs og Heiðarmúla í Svalbarðshreppi, dags. 1.3.2006.
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Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Hvamms:
20
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
20(1)
Útprentað veðbandayfirlit úr Landskrá fasteigna fyrir Hvamm, dags. 1.4.2004.
20(2)
Útprentað veðbandayfirlit úr Landskrá fasteigna fyrir Hvamm 1, dags.
1.4.2004.
20(3)
Útprentað veðbandayfirlit úr Landskrá fasteigna fyrir Hvamm 2, dags.
1.4.2004.
20(4)
Útprentað veðbandayfirlit úr Landskrá fasteigna fyrir Hvamm 3, dags.
1.4.2004.
20(5)
Útprentað veðbandayfirlit úr Landskrá fasteigna fyrir Hvamm 4, dags.
1.4.2004.
20(6)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Hvamm af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, dags. 1.4.2005.
20(7)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Hvamm 1 af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, dags. 1.4.2005.
20(8)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Hvamm 2 af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, dags. 1.4.2005.
20(9)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Hvamm 3 af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, dags. 1.4.2005.
20(10) Útprentun af færslum fyrir jörðina Hvamm 4 af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, dags. 1.4.2005.
20(11) Þinglýsingarvottorð Hvamms I, dags. 13.3.2006.
20(12) Þinglýsingarvottorð Hvamms II, dags. 13.3.2006.
20(13) Þinglýsingarvottorð Hvamms III, dags. 13.3.2006.
20(14) Þinglýsingarvottorð Hvamms IV, dags. 13.3.2006.
20(15) Útprentað veðbandayfirlit úr Landskrá fasteigna fyrir Hvamm 1, dags.
29.6.2006.
20(16) Útprentun af færslum fyrir jörðina Hvamm 1 af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, mótt. 7.7.2006.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Hvapps:
21
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Kúðár 1 og 2:
22
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
22(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Kúðá 1, dags. 7.3.2005.
22(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Kúðá 2, dags. 7.3.2005.
22(3)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Kúðá 1 af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, ódags.
22(4)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Kúðá 2 af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, ódags.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Laxárdals:
23
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
23(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Laxárdal 1, dags. 7.3.2005.
23(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Holt og Laxárdal, dags. 4.4.2005.
23(3)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Laxárdal 1 af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, ódags.
23(4)
Hornpunktaskrá fyrir jörðina Laxárdal, dags. 14.2.2005.
23(5)
Hornpunktaskrá fyrir jörðina Laxárdal, ódags.
23(6)
Þinglýsingarvottorð Laxárdals I, dags. 3.3.2006.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Óttarstaða:
24
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
24(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Óttarstaði, dags. 7.3.2005.
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24(2)
24(3)

Útprentað veðbandayfirlit úr Landskrá fasteigna fyrir Óttarstaði, dags.
6.4.2005.
Útprentun af færslum fyrir jörðina Óttarstaði af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins dags. 6.4.2005.

Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Skeggjastaða:
25
Kröfulýsing, dags. 29.3.2005.
25(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Skeggjastaði, dags. 22.3.2005.
25(2)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Skeggjastaði af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, dags. 22.3.2005.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Svalbarðs:
26
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
26(1)
Útprentað veðbandayfirlit úr Landskrá fasteigna fyrir Svalbarð, dags.
3.4.2005.
26(2)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Svalbarð af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, dags. 3.4.2005.
26(3)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Svalbarð (lóð) af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, dags. 3.4.2005.
26(4)
Yfirlýsing um að jörðin Svalbarð í Svalbarðshreppi í N-Þingeyjarsýslu sé gerð
að ættaróðali, dags. 13.4.1956.
26(5)
Yfirlýsing um ráðstöfun ættaróðalsins Svalbarðs, dags. 1.1.1971.
26(6)
Afsalbréf fyrir Svalbarð, dags.13.4.1956.
26(7)
Yfirlýsing um ráðstöfun á ættaróðalinu Svalbarð, dags. 1.1.1971.
26(8)
Þinglýsingarvottorð Svalbarðs, dags. 3.3.2006.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Syðra-Lóns:
27
Kröfulýsing, dags. 31.5.4.2005.
27(1)
Þinglýsingavottorð fyrir Syðra-Lón, dags. 30.3.2005.
27(2)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Syðra-Lón af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, ódags.
27(3)
Þinglýsingarvottorð Syðra-Lóns, dags. 3.3.2006.
Sjá skjal 18(5)skrá yfir landamerkjapunkta.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Vatnsenda:
28
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
28(1)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Vatnsenda af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, ódags.
28(2)
Hornpunktaskrá dags. 1.3.2005.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Tungusels:
29
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
29(1)
Þinglýsingavottorð fyrir Tungusel, dags. 7.3.2005.
29(2)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Tungusel af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, ódags.
29(3)
Þinglýsingarvottorð Tungusels, dags. 3.3.2006.
Sjá skjal 18(5), skrá yfir landamerkjapunkta.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Þorsteinsstaða:
30
Kröfulýsing, dags. 31.3.2005.
30(1)
Þinglýsingavottorð fyrir Þorseinsstaði, dags. 7.3.2005.
30(2)
Þinglýsingavottorð fyrir Þorsteinsstaði (lóð), dags. 7.3.2005.
30(3)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Þorsteinsstaði af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, ódags.
30(4)
Útprentun af færslum fyrir jörðina Þorsteinsstaði (lóð) af heimasíðu
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30(5)
30(6)

Fasteignamats ríkisins, ódags.
Þinglýsingarvottorð Þorsteinsstaða, dags. 3.3.2006.
Afsal Halldórs Sigurðssonar á jörðinni Þorsteinsstaðir, til Marinós og Kristbjörns Jóhannssona, dags. 6.10.1972.

Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Álandstungu:
31
Kröfulýsing, dags. 29.3.2005.
31(1)
Tilgreining Skúla Ragnarssonar og Bjarnveigu Skaftfeld á fjórum landamerkjapunktum sem afmarka innri hluta Álandstungu, dags. 17.3.2005.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna afréttar Svalbarðshrepps:
32
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
32(1)
Fundargerð, dags. 18.7.1976. Fundur fulltrúa úr Svalbarðs- og Öxarfjarðarhreppum varðandi fjallskil og fjárrekstra.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna afréttar Þórshafnarhrepps:
33
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
Lagt fram af málsaðilum:
34 a
Yfirlitskort. Mál nr. 4/2005. Kröfulínur allra málsaðila, dags. 14.6.2006.
b
Hlutakort: Kröfulína eigenda Laxárdals, dags. 11.8.2005.
c
Hlutakort: Kröfulína eigenda Ytra-Álands fyrir Álandstungu, dags. 11.8.2005.
d
Hlutakort: Kröfulína eigenda Hvapps, dags. 11.8.2005.
e
Hlutakort: Kröfulína eigenda Hafursstaða, dags. 11.8.2005.
f
Hlutakort: Kröfulína eigenda Vatnsenda fyrir Álandstungu, dags. 11.8.2005.
g
Hlutakort (A4) sem sýnir breytingu á kröfulínu fjármálaráðherra í Svalbarðshreppi, dags. 15.12.2005.
h
Hlutakort (A4) sem sýnir breytingu á kröfulínum ísl. ríkisins, Flautafells,
Garðs og Heiðarmúla í Svalbarðshreppi, dags. 1.3.2006.
i
Hlutakort (A3) sem sýnir breytingar á kröfulínum ísl. ríkisins og Bægisstaða í
Svalbarðshreppi, dags. 8.8.2006.
j
Heildarkort (A3) sem sýnir breytingar á kröfulínum aðila, dags. 14.8.2006.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Djúpalækjar:
35
Kröfulýsing, dags. 20.5.2005.
35(1)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 6(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Þorvaldsstaða:
36
Kröfulýsing, dags. 20.5.2005.
36(1)
Fasteignamatsvottorð fyrir Þorvaldsstaði, dags. 31.3.2005.
36(2)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 6(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Nýjabæjar:
37
Kröfulýsing, dags. 20.5.2005.
37(1)
Fasteignamatsvottorð fyrir Nýjabæ, dags. 31.3.2005.
37(2)
Greinargerð, mótt. 9.3.2006. Sjá einnig skjal 6(4), almenn umfjöllun í tilefni
greinargerðar íslenska ríkisins.
Lagt fram af óbyggðanefnd:
38 38(1)
Fundargerð 1. fyrirtöku, dags. 17.8.2005.
38(2)
Fundargerð 2. fyrirtöku, dags. 20.12.2005.
38(3)
Fundargerð 3. fyrirtöku, dags. 9.3.2.2006.
38(4)
Fundargerð aðalmeðferðar, dags. 5.7.2006.
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38(5)

40
41
42
43
44

a-b

Fundargerð endurupptöku, dags. 17.8.2006.
Greinargerð Hjörleifs Guttormssonar náttúrufr. um staðhætti og náttúrufar í
Skeggjastaðahreppi og á Þistilfjarðarsvæði, dags. 18.5.2006.
Greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands um sögu jarða og annarra landsvæða,
dags. 28.7.2006.
Kort sem sýna vatnaskil (a) frá Ytri-Hágangi til Kistufells og (b) frá Kistufelli
að Bungu, unnið af Vatnamælingum Orkustofnunar, dags. ágúst 2006.
Kort sem sýnir vatnasvið Grímólfsár og ármót Grímólfsár og Hafralónsár,
unnið af Vatnamælingum Orkustofnunar, dags. desember 2006.
Kort sem sýnir vatnasvið Hávarðsdalsár og ármót Hafralónsár og Hávarðsdalsár, unnið af Vatnamælingum Orkustofnunar, dags. desember 2006.
Kort sem sýnir upptakasvæði Sauðár og Hölknár, unnið af Vatnamælingum
Orkustofnunar, dags. mars 2006.

Hliðsjónargögn
Lagt fram til hliðsjónar af Jóni Sigurðssyni hdl. f.h. fjármálaráðherra vegna
Skeggjastaðahrepps:
Ónr. Sveitir og jarðir í Múlaþingi I, [Egilsstaðir], 1974, bls. 8–20, 22, 24, 26–28,30–33,
35,37–39, 41–44, 46–50.
Ónr. Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknarlýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 1839–1844,
Reykjavík, 1994. Sauðanessókn, bls. 275, 292–293.
Ónr. Múlasýslur. Sýslu- og sóknarlýsingar hins íslenska bókmenntafélags 1839–1874,
Reykjavík, 1994. Skeggjastaðasókn, bls. 25–37.
Ónr. Austurland. Safn austfirskra fræða II, Ritstj. Halldór Stefánsson og Þorsteinn M.
Jónsson, Akureyri, 1947-1970, bls. 24–29.
Lagt fram til hliðsjónar af Jóni Sigurðssyni hdl. f.h. fjármálaráðherra vegna
Svalbarðshrepps og Þórshafnarhrepps:
Ónr. Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir V, Akureyri, 1987, bls. 208–231, 235–240.
Ónr. Land og fólk. Byggðasaga Norður-Þingeyinga, án útgáfustaðar, 2003, bls. 488–555.
Ónr. Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknarlýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 1839–1844,
Reykjavík, 1994. Svalbarðssókn, bls. 242–273.
Ónr. Íslendinga sögur. Landssaga og landnám I, Guðni Jónsson bjó til prentunar,
Reykjavík, 1978, bls. 174–179.
Ónr. Eiríkur Þormóðsson: „Byggð í Þistilfirði“, Saga X(1972), bls. 92–133.
Ónr. Friðrik G. Olgeirsson: Langnesingasaga. Saga byggðar á Langanesi frá Landnámi til
1918, Reykjavík, 1998, bls. 12–21, 24–26, 29–30, 37–39, 85–86, 162, 174–175, 177,
325–330, 332–333.
Lagt fram til hliðsjónar af Friðbirni Garðarssyni hdl.:
Ónr. Heimir Þór Gíslason: „Um fjallagrös“, Glettingur tímarit um austfirsk málefni,
1(2005), bls. 15-18.
Lagt fram til hliðsjónar af óbyggðanefnd:
Ónr. Eiríkur Þormóðsson: Þróun byggðar í Svalbarðshreppi í Þistilfirði, kandídatsritgerð
frá 1970,
Ónr. Hæstaréttardómur 1966/336, eignarréttur á Krossavík í Svalbarðshreppi.
Ónr. Skýrsla um Skeggjastaðabrauð 1854. Skýrslur um landshagi á Íslandi II. b., bls. 436–
437. (Merkt B. 11. 1 a-b, nr. 1).
Ónr. Ólafur Ólafsson Olavius: Ferðabók. Landshagir í norðvestur-, norður- og
norðaustursýslum Íslands 1775-1777 II, Reykjavík, 1964-1965. Skrá um eyðibýli í
Þingeyjarsýslu bls. 79 og 83. (Merkt B. 11. 1 a-b, almennt).
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Ónr.
Ónr.
Ónr.
Ónr.
Ónr.

Hrd. 1980/1225, Sandfellshagi í Öxarfjarðarhreppi.
Hrd. 1999/2006, Sandfellshagi í Öxarfjarðarhreppi.
Skýrslur í máli 4/2005 hjá óbyggðanefnd, (29 bls., skrifaðar upp eftir hljóðupptöku).
Upplýsingar um afrétti og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959. Samantekt sýslumanns
Þingeyjarsýslu úr bréfum oddvita, dags. 13.5.1959.
Bréf sýslumanns Norður-Múlasýslu um afréttarskrár, dags. 27.1.1986.

Skjöl lögð fram til upplýsingar fyrir lögmenn um rannsókn óbyggðanefndar
Ónr. Yfirlit yfir frumgögn sem könnuð eru vegna rannsóknarskyldu óbyggðanefndar, sbr. 5.
mgr. 10. gr. þjóðll. nr. 58/1998, sbr. lög nr. 65/2000.
Ónr. Listi ÞÍ yfir þær jarðir á svæði 5 sem leitað er heimilda um. Dags. 28.2.2005–1.3.2005.
Breytt 4.4.2005.
Ónr. Listi óbn yfir jarðir (og eyðibýli) á svæði 5 sem kröfulína íslenska ríkisins liggur um
og/eða meðfram, dags.20.3.2005.
Ónr. Efnisyfirlit landamerkjabókar Norður-Múlasýslu A, 1883–1951.
Ónr. Efnisyfirlit landamerkjabókar Norður-Múlasýslu B, 1921–1979.
Ónr. Efnisyfirlit landamerkjabókar Þingeyjarsýslu A, 1883–1888.
Ónr. Efnisyfirlit landamerkjabókar Þingeyjarsýslu B-E, (B1888–1890, C 1890–1901,
E1901–1936).
Ónr. Efnisyfirlit Björns Teitssonar o.fl. („Heimildaskráning jarða“), fyrir Norður Múlasýslu
og Þingeyjarsýslu.
Ónr. Afrit af erindi óbyggðanefndar, dags. 6.9.2005. Beiðni um gögn úr Afsals- og
veðmálabókum sem eru í vörslu sýslumannsins á Seyðisfirði.
Ónr. Afrit af erindi óbyggðanefndar, dags. 6.9.2005. Beiðni um gögn úr Afsals og
veðmálabókum sem eru í vörslu sýslumannsins á Húsavík.
Ónr. Efnisyfirlit landskiptabókar Norður-Þingeyjarsýslu.
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1

ÚRLAUSNAREFNI, SKIPAN OG AÐILD

Þriðjudaginn 29. maí 2007 er tekið fyrir mál nr. 5/2005, Öxarfjarðarhreppur, nú í
sveitarfélaginu Norðurþing, og í því kveðinn upp svohljóðandi
ÚRSKURÐUR
Úrskurð þennan kveða upp Karl Axelsson, formaður, og nefndarmennirnir Allan V.
Magnússon og Benedikt Bogason.
Aðilar málsins eru: 1
Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins vegna þjóðlendna og Grímsstaða II.
(Jón Sigurðsson hdl.)
Guðrún Sigríður Kristjánsdóttir og Gunnar Einarsson vegna Arnarstaða og
Arnarhóls.
Bragi Stefánsson vegna Hrauntanga.
Benedikt Kristjánsson og fleiri vegna Þverár.
Þórarinn Björnsson vegna Sandfellshaga I.
Gunnar Björnsson og Björn V. Björnsson vegna Sandfellshaga II.
Hafrafellstunga ehf. vegna Hafrafellstungu I og II.
Oktavía H. Ólafsdóttir og fleiri vegna „sameignarlands“ Hólssels, Fagradals,
Nýhóls og Víðirhóls.
Oktavía H. Ólafsdóttir og fleiri vegna Hvannstaða.
Guðný María Hauksdóttir og Jóhannes Haukur Hauksson vegna Grímsstaða I.
Kristín Axelsdóttir og fleiri vegna Grímstungu I.
Bragi Benediktsson vegna Grímstungu II.
Bragi Benediktsson og Páll Kristjánsson vegna Grundarhóls.
(Sigurður Jónsson hrl.)
2
2.1

MÁLSMEÐFERÐ
Hlutverk óbyggðanefndar

Hinn 1. júlí 1998 tóku gildi lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda,
þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, sbr. einnig lög um breytingar á þeim, nr. 65/2000,
7/2005 og 19/2006. Lögin kveða á um að starfa skuli óbyggðanefnd sem hafi með
höndum eftirfarandi hlutverk, skv. 7. gr.:
a) Að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk
þeirra og eignarlanda.
b) Að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur.
c) Að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.
1

Sjá nánar í aðilaskrá (fylgiskjal II).
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Af ákvæði 7. gr. leiðir að gildistaka þjóðlendulaga, nr. 58/1998, og úrskurðir
óbyggðanefndar, fela ekki í sér afstöðu til réttinda einstakra aðila yfir eignarlandi eða
hver séu mörk milli eignarlanda og leiða ekki til neinna breytinga þar á.
2.2

Norðausturland tekið til umfjöllunar

Með bréfi, dagsettu 1. mars 2004, tilkynnti óbyggðanefnd fjármálaráðherra þá
ákvörðun sína að taka til umfjöllunar tiltekið landsvæði á Norðausturlandi, sbr. 8., 11.
og 1. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Landsvæði þetta, hið fimmta í röðinni hjá óbyggðanefnd, var að vestanverðu
afmarkað af meginfarvegi Jökulsár á Fjöllum, allt frá Jökulsárósi í Öxarfirði og að
aðalupptökum árinnar í Dyngjujökli. Þaðan er jaðri Dyngjujökuls fylgt þar til komið
er vestur undir Kverkfjöll í Hveradal og þaðan er dregin lína áfram í suður, til skurðar
við línu þá á Vatnajökli sem afmarkar svæðið til suðurs.
Hér ber þess að geta að framangreindum vesturmörkum var síðar breytt að því
leyti að svokölluð Krepputunga, austan Jökulsár á Fjöllum og vestan Kreppuár, var
skilin undan svæðinu, sbr. 8. gr. laga nr. 58/1998. 2
Að austan afmarkast svæðið af farvegi Lagarfljóts, allt frá ósum þess á
Héraðssandi þangað sem Gilsá rennur í það. Síðan fylgja mörk svæðisins Gilsá og
austurmörkum Fljótsdalshrepps við Austur-Hérað, Djúpavogshrepp og Sveitarfélagið
Hornafjörð.
Framangreind afmörkun til austurs endar í Geldingafelli. Þaðan er dregin lína
til suðvesturs inn á Vatnajökul, yfir hnjúk í 1438 m hæð og áfram í Grendil, þaðan í
nafnlausan hnjúk skammt sunnan Grendils, áfram yfir Goðahnjúka og í miðja
Breiðabungu og loks í stefnu á Svíahnjúk eystri til skurðar við framangreind
vesturmörk. Afmörkun á Vatnajökli byggir á markalínum þeim sem samvinnunefnd
um svæðisskipulag miðhálendis Íslands hefur notað við vinnu sína.
Að norðan afmarkast svæðið af hafi.
Fjármálaráðherra var veittur frestur til 1. ágúst 2004 til að lýsa kröfum um
þjóðlendur á þessu svæði, væri um slíkar kröfur að ræða. Sýslumönnum og
fyrirsvarsmönnum
viðkomandi
sveitarfélaga,
þ.e.
Öxarfjarðarhrepps,
Raufarhafnarhrepps, Svalbarðshrepps, Þórshafnarhrepps, Skeggjastaðahrepps,
Vopnafjarðarhrepps, Norður-Héraðs, Fellahrepps og Fljótsdalshrepps var tilkynnt um
ákvörðun óbyggðanefndar og gerð grein fyrir framhaldinu.
Kröfulýsingarfrestur fjármálaráðherra var fyrst framlengdur til 15. október
2004 og síðar til 12. nóvember sama árs og með því orðið við rökstuddri beiðni
ráðuneytisins.

2

Sjá bókun í fundargerð 2. fyrirtöku í máli nr. 2/2005.
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2.3

Lýstar kröfur og kynning

Kröfulýsingar fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins um þjóðlendur á
Norðausturlandi bárust 11. nóvember 2004. Óbyggðanefnd birti tilkynningu um
málsmeðferð á framangreindu svæði og útdrátt úr kröfum ríkisins, ásamt uppdrætti, í
Lögbirtingablaðinu 28. desember 2004, Fréttablaðinu 7. janúar 2005 og
Morgunblaðinu 9. janúar, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998. Skorað var á þá sem
teldu til eignarréttinda á því landsvæði sem félli innan kröfusvæðis ríkisins að lýsa
kröfum sínum fyrir óbyggðanefnd í síðasta lagi 31. mars 2005. Þá kom fram að
yfirlýsingu um kröfugerð og málsmeðferð yrði þinglýst á þær fasteignir á svæðinu
sem skráðar væru í þinglýsingabók og málið varðaði, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr.
58/1998.
Kröfur fjármálaráðherra voru gerðar aðgengilegar almenningi á skrifstofum
sýslumanna á Seyðisfirði og í Húsavík, auk sveitarfélaga á kröfusvæðum og
heimasíðu óbyggðanefndar. Þá var málið kynnt í fjölmiðlum.
Frestur annarra til að lýsa kröfum á kröfusvæði ríkisins var framlengdur
lítillega í þeim tilvikum að leitað var eftir slíku með rökstuddum hætti og bárust
síðustu kröfulýsingar í maí 2005.
Gefið var út yfirlit yfir allar lýstar kröfur og þær færðar inn á uppdrátt.
Lögboðin kynning fór fram með því að yfirlit og uppdráttur lágu frammi á skrifstofum
sýslumanna á Seyðisfirði og í Húsavík, frá 25. maí til og með 30. júní 2005, sbr. 12.
gr. laga nr. 58/1998. Athugasemdafrestur var til 11. júlí 2005. Framangreind
kynningargögn voru jafnframt aðgengileg á skrifstofum viðkomandi sveitarfélaga,
skrifstofu óbyggðanefndar og heimasíðu óbyggðanefndar. Vakin var athygli á
kynningunni í fjölmiðlum. Engar athugasemdir bárust fyrir lok athugasemdafrests.
Fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins lagði fram kröfulýsingar um
þjóðlendur á svæðinu í sex hlutum og níu kröfulýsingar vegna jarðeigna ríkisins. Á
móti barst 101 kröfulýsing ýmissa aðila, sem sumar sköruðust eða náðu til fleiri en
eins landsvæðis.
2.4

Mál nr. 5/2005, Öxarfjarðarhreppur

Í júlí 2005 var lögmönnum aðila tilkynnt að óbyggðanefnd hefði ákveðið að skipta
þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins niður í fimm mál, þ.e. mál nr. 1/2005, Fljótsdal
og Jökuldal austan Jökulsár á Jökuldal; mál nr. 2/2005, Jökuldal norðan og vestan
Jökulsár á Jökuldal ásamt Jökulsárhlíð; mál nr. 3/2005, Vopnafjarðarhrepp; mál nr.
4/2005, Svalbarðshrepp, Þórshafnarhrepp og Skeggjastaðahrepp; og mál nr. 5/2005,
Öxarfjarðarhrepp.
Mál nr. 5/2005 var fyrst tekið fyrir á fundi óbyggðanefndar og forsvarsmanna
málsaðila 17. ágúst 2005. Gerð var grein fyrir því að óbyggðanefnd skipuðu í málinu
þeir Karl Axelsson formaður, Allan Vagn Magnússon og Benedikt Bogason. Gefið
var færi á athugasemdum en engar slíkar komu fram. Lögð voru fram skjöl málsins
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ásamt skjalaskrá og upplýst um ýmis atriði varðandi gagnaöflun. Skorað var á
lögmenn að fara yfir umrædd atriði af sinni hálfu og gera hið fyrsta athugasemdir ef
þeir teldu ástæðu til. Þá var athygli vakin á þinglýsingu athugasemdar um
yfirstandandi þjóðlendumál á jarðir á ágreiningssvæði, skv. 2. mgr. 10. gr. laga nr.
58/1998, og óskað eftir að lögmenn gerðu umbjóðendum sínum grein fyrir þessu.
Einnig var óskað eftir því að lögmenn skiluðu umboðum hið fyrsta og gerð grein fyrir
mikilvægi þess að lögmenn og óbyggðanefnd ynnu saman að því að þeir sem
hagsmuna ættu að gæta gerðust aðilar að málinu. Enn fremur var sérstaklega vakin
athygli á ákvæði 17. gr. þjóðlendulaga um samnýtingu á sérfræðiaðstoð o.fl. Þá var
því beint til lögmanna að kanna hvort ljúka mætti málinu að einhverju eða öllu leyti
með sátt, sbr. 15. gr. þjóðlendulaga. Jafnframt kom fram að í lok september væri
fyrirhugað að skoða vettvang en þess ber að geta að sú ferð var síðar felld niður vegna
óhagstæðs veðurs.
Við aðra fyrirtöku málsins, 20. desember 2005, var lögð fram greinargerð af
hálfu íslenska ríkisins og fleiri gögn. Við sama tækifæri var öðrum málsaðilum veittur
frestur til 1. mars 2006 til skila á greinargerðum.
Við þriðju fyrirtöku málsins, 9. mars 2006, var lögð fram greinargerð af hálfu
gagnaðila ríkisins. Við þetta tækifæri voru einnig lögð fram frekari gögn og leitast við
að upplýsa málið að öðru leyti.
Aðalmeðferð fór fram dagana 3. og 4. júlí 2006 og skiptist í vettvangsferð,
skýrslutökur og munnlegan málflutning. Fram kom að lögmenn hefðu ekki talið
sáttagrundvöll í málinu, sbr. 1. mgr. 15. gr. þjóðlendulaga, nr. 58/1998. Að lokinni
aðalmeðferð var málið tekið til úrskurðar. Fundað var í félagsheimilinu Hnitbjörgum á
Raufarhöfn. Um vettvangsferðir og skýrslutökur er fjallað nánar í köflum 4.3.-4.4. og
vísast þangað.
Hinn 17. ágúst 2006 var málið endurupptekið og lögð fram ný gögn. Þau
höfðu áður verið kynnt lögmönnum og tækifæri gefið til athugasemda. Engar
athugasemdir komu fram. Var málið síðan tekið til úrskurðar að nýju.
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3

KRÖFUGERÐ 3

3.1

Kröfur íslenska ríkisins

Í máli þessu gerir íslenska ríkið annars vegar kröfu um þjóðlendu og hins vegar kröfur
vegna jarðarinnar Grímsstaða II en þinglýstur eigandi hennar er Jarðasjóður ríkisins.
3.1.1

Þjóðlenda

Af hálfu fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins eru gerðar þær endanlegu
aðalkröfur að eftirfarandi lína verði úrskurðuð þjóðlendumörk í Öxarfjarðar- og
Raufarhafnarhrepp: Fyrsti punktur er þar sem Grímsstaðaland byrjar við Svartfell á
Dimmafjallgarðsvegi á sýslumörkum (1), þaðan að Dimmagili (2), svo að næsta
punkti, sem er þar sem Fremri-Hrútá fellur í Selá (3), þaðan í upptök Ytri-Vatnsleysu
(4), þaðan í hornmark milli Grímsstaða og Víðirhóls, sem er í Hrafnaklettum sem eru
nyrst í Tungufjöllum fyrir sunnan Víðirhólafjallgarð (5), þaðan í háa fjallgarðinn fyrir
ofan Krubbana (6) og svo bein stefna út fyrir ofan Bunguvatnsmýrar að Langamúla
(7). Frá Langamúla er fylgt norðurmörkum Víðirhóls og Fagradals allt að Fálkakletti
(8), þaðan er dregin lína norður í Reyði (9), frá Reyði beina stefnu í hæsta hnjúkinn á
Kollöldu (10), þaðan í hæsta hnjúkinn á Dalfjalli (11). Frá punkti 11 er svo dregin lína
að Öxarfjarðarheiði og allt að Fjórðungshól (12) og svo í Þverárhyrnu (13) og þaðan
beina stefnu í punkt (14), sem er þar sem syðri landamerkjalína Efri-Hóla kemur í
Ormarsá, sem er við Hraunnef við Ormarsá utan við Arnarstaðavatn.
3.1.2

Grímsstaðir II

Þær kröfur eru gerðar til óbyggðanefndar að viðurkenndur verði beinn eignarréttur
íslenska ríkisins til þess lands jarðarinnar Grímsstaða II sem dregið er upp á
kröfukorti, upp að kröfulínu ríkisins um þjóðlendumörk.
Við aðalmeðferð málsins var því lýst yfir af hálfu íslenska ríkisins að í
þjóðlendukröfu fælist ekki afsal á landi í eigu ríkisins og því ætti niðurstaða
óbyggðanefndar gagnvart ríkisjörðum að ráðast af sömu atriðum og lögð væru til
grundvallar um annað eignarland.
3.2

Kröfur Guðrúnar Sigríðar Kristjánsdóttur og fleiri vegna Arnarstaða,
Arnarhóls og Hrauntanga

Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda
Arnarstaða, Arnarhóls og Hrauntanga að öllu landi jarðanna og viðurkennt verði að
heildarlandamerki séu: „Að sunnan: Úr Nautárfossi ræður áin að Grafargerðishnútu,
þaðan beina stefnu sunnan í Fiskhól síðan í vörðu á Núpabrún sunnan við
Lambhúshóla, þaðan í suður endann á Núpsbrún sunnan við Lambhúshóla, þaðan í
3
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syðri endann á Tófugili, svo í syðsta Þríhyrning þaðan í Kálfhól, síðan í hraunnef, sem
næst utan við Mýrarsel. Að utan: Úr bjarginu rétt við Naustá, þaðan í vörðu utan til
við Kjalarás, þaðan í Stórhól, síðan í vörðu á Hálsabrún svo í Skotthúfu þaðan beina
stefnu í hraunnef, sem er næst fyrir norðan Arnarstaðavatn, þaðan eftir sömu línu til
Ormarsár, sem ræður við austurkant landamerkjum til áðurgetins hraunnefs fyrir utan
Mýrarsel.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt í þjóðlendu innan merkja jarðarinnar, að öllum venjubundnum
afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.3

Kröfur Benedikts Kristjánssonar og fleiri vegna Þverár

Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda Þverár að
öllu landi jarðarinnar og viðurkennt verði að heildarlandamerki hennar séu þessi: „Að
sunnan úr Merkidal beina stefnu í Vörðuhól, þaðan beina stefnu í vörðu á Kálfhól,
þaðan beina stefnu í vörðu utan á hrauntanganum við Ormarsá þar sem
Axarfjarðarheiðarvegurinn liggur ofan í ána, þaðan beina stefnu vestur í miðjan
austari Kálfhól, þaðan beina stefnu utan við ytra Þverárhorn, þaðan beina stefnu í mitt
Merkigil þaðan beina stefnu í vörðu á austari Brunnárbakka. Land fyrir vestan Brunná
eftir gömlum Kálfskinnsmáldaga nfr. Bein stefna vestur af Merkidal vestur í afgamlan
farveg eða laut. Er liggur út úr Hornskurði, þar sem hann beygir í austur og allt út í
Brunná beint á móts við Merkigil.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt í þjóðlendu innan merkja jarðarinnar, að öllum venjubundnum
afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.4

Kröfur Þórarins Björnssonar og fleiri vegna Sandfellshaga I og II

Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda
Sandfellshaga I og II að öllu landi jarðarinnar og viðurkennt verði að
heildarlandamerki jarðarinnar séu: „Að sunnan milli Klifshaga, Leifsstaða og
Sandfellshaga. Úr Skeggjastaðarkrók og þaðan beina stefnu í Jónsvörðu, þaðan beint í
Sjónhól og síðan beint í Arnarþúfu, svo í Fjórðungshól og þaðan í vörðu í Langás
austur í Búrfellsheiði. Að austan: Úr vörðum í Langás í Djúpá og eftir henni í gil, sem
liggur milli Djúpárbotna og Mýrarsels og þaðan í vörðu við Ormarsá. Að norðan: Úr
vörðunni við Ormarsá og beina línu vestur í Kálfhól og þaðan í Vörðuhól og síðan í
Sandskarðið í Jarðbakkanum í Skeggjastaðaárkrók.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt þeirra í þjóðlendu innan merkja jarðarinnar, að öllum venjubundnum
afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
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Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.5

Kröfur Hafrafellstungu ehf. vegna Hafrafellstungu I og II

Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýsts eiganda
Hafrafellstungu I og II að öllu landi jarðarinnar og viðurkennt verði að
heildarlandamerki jarðarinnar séu þessi: „Að norðan úr svokölluðum Lækjarfossum
ræður Gilsbakkaáin með Lækjardals-og Gilsbakkalöndum í svokallaðan Bug, hvar hin
svonefnda Þverlaut liggur að ánni. Síðan upp úr henni syðst beint á Fjórðungshól,
þaðan í Þverfell á hlið við Sandfellshagaland og með því í vörðu þá er stendur á
Laugaás. Að austan á hlið með Svalbarðskirkjulandi ræður Langásinn til syðri enda
hans, þaðan beina stefnu í ás þann, er liggur úr norðausturhorni Stóra-Búrfellsvatns,
þaðan beina línu í hásuður yfir vatnið, austan við hólma í því, á hól þann, er stendur
austan við norðausturhornið á Búrfelli, síðan sömu stefnu til Dettifossár, svo ræður
hún austur til Sandár, er svo ræður suður til Svartárkvíslar þar sem hún fellur í ána
síðan ræður kvíslin til upptaka sinna. Að sunnan á hlið við Víðirhólsland ræður úr
upptökum Svartárkvíslar bein stefna í vestur yfir fjallgarðinn og með fjallalöndum
sömu stefnu í há Reiði. Að vestan ræður bein stefna úr há Reiði á hlið við AustaraLandsland í Rauðhólaþúfu, er stendur syðst á svokölluðum Rauðhólum, sunnan og
vestan við Tunguborgir, síðan sömu stefnu norður eftir Borgarás að austanverðu við
há Stórás, síðan sömu stefnu í vörðu á Urðarás með Bjarnastaða- og Smjörhólslöndum
og eftir honum í tjörn þá, er liggur við norðurenda hans, síðan í Smjörhólsá eftir garði
þeim, er liggur úr ytri enda tjarnarinnar í ána og ræður hún til hinna upphaflega
nefndu Lækjardalsfossa.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt þeirra í þjóðlendu innan merkja jarðarinnar, að öllum venjubundnum
afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.6

Kröfur Oktavíu H. Ólafsdóttur og fleiri vegna „sameignarlands“ Hólssels,
Fagradals, Nýhóls og Víðirhóls

Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda Fagradals,
Víðirhóls og Nýhóls að öllu „sameignarlandinu“ og viðurkennt verði að
heildarlandamerki landsvæðisins séu þessi: „Úr Fálkakletti á há Heiði, þaðan beint
austur á fjallgarð á móts við Hafrafellstunguland og ræður þaðan Hvannstaða
fjallgarður suður í Mýrgil, það í ytri Minniöxl og þaðan í Klettagil. Þaðan suður
austan að Bungu og suður á Austaribrekku við Dauðagil, þaðan eftir Dauðagili í
Krummaskarð, þaðan í Hrafnaklett.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt þeirra í þjóðlendu innan merkja landsvæðisins, að öllum
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venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins
teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.7

Kröfur Oktavíu H. Ólafsdóttur og fleiri vegna Hvannstaða

Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda Víðirhóls
að öllu landi Hvannstaða eins og því er lýst í landamerkjabréfi: „Að sunnan: ræður
bein stefna úr Klettagili í Mynnisöxl og þaðan í Mýrdalsgil. Að vestan: ræður
Hvannstaðafjallgarður út að Hafrafellstungu merkjalínu, þaðan í upptök Svartárkvíslar
og ræður landamerkjum þar til hún fellur í Sandá, þaðan bein stefna í Þorsteinsnef og
þaðan í sandhaug á Álftadyngjufjallgarði, að austan ræður Fjallgarðurinn frá
Sandhaug að Klettagili.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt þeirra í þjóðlendu innan merkja jarðarinnar, að öllum venjubundnum
afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.8

Kröfur Guðnýjar Maríu Hauksdóttur og fleiri vegna Grímsstaða I,
Grímstungu I, Grímstungu II og Grundarhóls

Þess er krafist að viðurkenndur verði beinn eignarréttur þinglýstra eigenda Grímsstaða
I, Grímstungu I, Grímstungu II og Grundarhóls að öllu landi jarðanna (að
undanskildum hluta Grímsstaða II) og viðurkennt verði að heildarlandamerki jarðanna
séu þessi: „Grímsstaðir eiga land úr Hrútá þar sem hún fellur í Selá, vestur Dimmugil
í Svartfell á Dimmafjallgarðsvegi, þaðan beina stefnu í Skarðsá, þar sem hún fellur í
Jökulsá en Jökulsá ræður að vestan þar til Ytri-Vatnsleysa fellur í hana. Svo ræður
hún að upptökum, þaðan beina stefnu í Selá þar sem Hrútá fellur í hana.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn
einkaafnotarétt þeirra í þjóðlendu innan merkja jarðarinnar, að öllum venjubundnum
afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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4
4.1

GÖGN OG GAGNAÖFLUN
Inngangur

Í málinu hafa verið lögð fram skjöl nr. 1–17 ásamt undirskjölum eða samtals 307
skjöl, auk 21 hliðsjónargagni. Sjá nánar í fylgiskjali nr. III (skjalaskrá).
Gagna var ýmist aflað af málsaðilum eða óbyggðanefnd, á grundvelli
rannsóknarskyldu nefndarinnar. Gerð var leit að frumgögnum sem varpað gætu ljósi á
eignar- og afnotaréttindi á svæðinu, farið á vettvang og jafnframt teknar skýrslur af
málsaðilum. Verður nú gerð nánari grein fyrir hverju þessara atriða.
4.2

Rannsóknarskylda óbyggðanefndar

Óbyggðanefnd ber að hafa frumkvæði að því að afla heimilda og gagna um eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem til meðferðar er og framkvæma rannsóknir og
athuganir um staðreyndir og lagaatriði sem þýðingu hafa fyrir niðurstöðu í einstökum
málum, sbr. 5. mgr. 10. gr. þjóðll., nr. 58/1998. Markmiðið er að tryggja sem best að
rétt niðurstaða fáist um einstök álitaefni.
Á vegum óbyggðanefndar fór fram kerfisbundin leit að frumgögnum,
prentuðum sem óprentuðum, sem líkur voru taldar á að varpað gætu ljósi á eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem hér er til umfjöllunar. Verkið var unnið á
hlutlausan og fræðilegan hátt. Könnun einstakra skjalaflokka skiptist á milli
Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar og grundvallast á „Yfirliti yfir frumgögn
sem könnuð eru vegna rannsóknarskyldu óbyggðanefndar“. Yfirlit þetta hefur verið
kynnt lögmönnum málsaðila og engar athugasemdir komið fram. Við samningu þess
hefur óbyggðanefnd notið ráðgjafar Gunnars Friðriks Guðmundssonar sagnfræðings
og starfsmanna Þjóðskjalasafns Íslands, Bjarkar Ingimundardóttur og Jóns Torfasonar.
Fyrirsvarsmönnum aðila í máli þessu var gerð grein fyrir því að þeir hefðu
óskoraðan rétt til að fá upplýsingar um tilhögun gagnaöflunar á vegum
óbyggðanefndar og afrit allra gagna. Jafnframt hafði óbyggðanefnd frumkvæði að því
að upplýsa lögmenn um þessi atriði. Þeir gátu einnig bent starfsmönnum Þjóðskjalasafns eða óbyggðanefndar á gögn sem ástæða væri til að kanna eða afla.
Rannsóknarskylda óbyggðanefndar dregur hins vegar ekki úr skyldu málsaðila til að
afla og leggja fram þær heimildir og gögn sem þeir byggja rétt sinn á, sbr. 4. mgr. 10.
gr. þjóðll. Lögmönnum/málsaðilum ber þannig að leggja sjálfstætt mat á gögn og
gagnaöflun.
Þau frumgögn sem í leitirnar komu og talið var að þýðingu hefðu voru lögð
fram jafnóðum við fyrirtökur í málinu. Um nánari framkvæmd gagnaöflunar vísast til
greinargerða Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar um þetta efni, skjala nr. 2 og
4. Um afraksturinn vísast til skjalaskrár, sjá fylgiskjal nr. III, þar sem skjöl
Þjóðskjalasafns og óbyggðanefndar (þ.e. undir yfirnúmerum 2 og 4) eru flokkuð eftir
efni og uppruna.
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4.3

Vettvangsferð

Haldið var af stað í vettvangsferð frá Hótel Reynihlíð að morgni mánudagsins 3. júlí
2006. Veður var bjart og skyggni gott. Mættir voru lögmenn málsaðila auk
óbyggðanefndar og starfsmanna nefndarinnar. Þá var með í för Hjörleifur
Guttormsson náttúrufræðingur.
Ekið var sem leið lá í átt að Grímsstöðum á Fjöllum þar sem fyrirhugað var að
hitta fyrir staðkunnuga heimamenn. Hjörleifur Guttormsson sá um leiðsögn á leið yfir
Námaskarð inn að Hólsfjöllum. Við Grímsstaði á Fjöllum var staðnæmst og upp í
bifreiðina stigu Karl Sigurður Björnsson, Hafrafellstungu, Gunnlaugur Ólafsson,
Víðirhóli, Björn Víkingur Björnsson, Sandfellshaga, og Bragi Benediktsson,
Grímsstöðum. Einnig var með í för á jeppabifreið Kjartan Einarsson, Víðirhóli. Þá var
ekið sem leið lá austur fjallaslóða í átt að Haugsöræfum. Þeir Hjörleifur Guttormsson
og Bragi Benediktsson sáu sameiginlega um leiðsögn. Framundan sá í
Grímsstaðakarl, Grímsstaðakerlingu og Dimmafjallgarð. Ekið var yfir læk er nefnist
Syðri-Vatnsleysa. Staðnæmst var við Hrafnakletta (pkt. 5 og pkt. 9) og skyggnst yfir.
Bragi Benediktsson lýsti því sem fyrir augu bar. Framundan var Víðirhólsfjallgarður
og Dauðagil. Haldið var af stað á ný og ekið eftir slóða sem lagður var við gerð
símastrengs. Ekið var yfir Ytri-Vatnsleysu sem rennur úr Krummagili. Þá var ekið
áfram fyrir Hólskerlingu og upp Vestari-Haugsbrekku framhjá sæluhúsi Símans sem
að sögn heimamanna var endurbyggt fyrir fimm árum. Opnaðist nú sýn yfir stórt
svæði. Staðnæmst var upp á Haugsöldu í 700 m hæð, skyggnst yfir og myndir teknar.
Framundan mátti sjá Mælifell, Kistufell, Sandhólahnjúka, Hágangana, Einbúa,
Hrútafell og rætur Heljardalsfjalla. Þá var haldið til baka sömu leið niður VestariHaugsbrekku.
Staðnæmst var á skjólgóðum stað skammt frá Kaffileysu. Að því loknu var
haldið af stað á ný og ferðinni heitið norður að Langamúla sem er sameiginlegur
punktur í kröfulýsingum aðila. Ekið var meðfram Fjallgarðsá í 490 m hæð samkvæmt
GPS mælingu. Framundan sást vel í Bungu (967 m), hæsta fjall NorðurÞingeyjarsýslu. Hjörleifur lýsti gróðri í sandinum og í fjöllunum. Þá var ekið upp með
Fagradalsárgili. Vegna bilunar í bifreið var staðnæmst stutt frá slóða við
landgræðslugirðingu. Lögmenn, nefndarmenn og aðrir voru selfluttir í bíl Braga
meðfram landgræðslugirðingu upp á Langamúla. Fram kom að Langimúli væri rangt
staðsettur í kortagrunni Landmælinga Íslands. Vel sást yfir land Hafrafellstungu. Eftir
stutt hlé var haldið áfram og var nú ekið í gegnum hlið á landgræðslugirðingu og
áfram norður í átt að Þórfelli. Mórilludalur og Búrfellið blöstu hér við. Karl Sigurður
greindi frá því að Búrfellsheiði næði alveg suður í Hólsmynnið og norður undir
Súlnafjöll. Næst var staðnæmst á Þórfelli þar sem vel sást yfir Hvannstaðafjallgarð,
Svalbarðsnúpa, Litla-Mosfell, Stóra-Mosfell og fleiri fjöll.
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Þá var ferðinni heitið að Sandskála sem er gangnamannaskáli. Gengið var
áleiðis í átt að Sandskála vegna bilunar í rútubifreið. Þar var gert matarhlé og þeir
Bragi, Kjartan og Jón Valgeirsson hdl. hættu þátttöku í vettvangsferð. Þá var haldið
áfram sem leið lá vestur slóða um Hólssand. Karl Sigurður lýsti staðháttum og fleiru
því sem fyrir augu bar. Síðan var ekið inn á gamla Hólsfjallaveg sem að sögn
heimamanna var ruddur um 1930. Staðnæmst var við gamalt sæluhús sem stendur við
veginn og myndir teknar. Áfram var haldið og beygt inn á Nýja-Hólssandsveg sem
liggur meðfram Jökulsá á Fjöllum. Sigurður Karl sá áfram um leiðsögn. Ekið var
framhjá Dettifossi og Ásbyrgi. Beygt var inn á þjóðveg og ekið í norðurátt framhjá
afleggjara Hafrafellstungu. Þá var beygt til hægri upp afleggjara að Sandfellshaga og
áfram slóða upp á Öxarfjarðarheiði. Staðnæmst var við Vörðuhól og skyggnst yfir.
Framundan var m.a. Þverárhyrna. Síðan var ekið áfram. Ekið var fram hjá
Urðarbrúnum. Sýn opnaðist til suðurs og austurs. Búrfell sást vel og útsýni var gott.
Framundan voru Svalbarðsnúpar, Stóra-Mosfell, Syðri-Hágangur og fleiri fjöll. Björn
Víkingur og Karl Sigurður sáu sameiginlega um leiðsögn. Að svo búnu var ekið til
baka niður á þjóðveg. Þar skildi leiðir og heimamenn hættu þátttöku í vettvangsferð.
Loks var ekið sem leið lá á Raufarhöfn og komið þangað síðla kvölds.
4.4

Skýrslutökur

Við aðalmeðferð málsins gáfu eftirtaldir skýrslur og svöruðu spurningum
óbyggðanefndar og lögmanna: 1. Bragi Benediktsson, frá Grímsstöðum og búsettur í
Grímstungu II; 2. Gunnlaugur Ólafsson, Hallgilsstöðum II; 3. Karl Sigurður
Björnsson, Hafrafellstungu; 4. Björn Víkingur Björnsson, Sandfellshaga II; 5. Kristján
Benediktsson, Þverá.
Að einstökum efnisatriðum í skýrslum aðila er vikið í úrskurði þessum, eftir
því sem tilefni er til, en uppskriftir á þeim eru meðal gagna málsins.
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5

SAGA JARÐA OG ANNARRA LANDSVÆÐA

Hér verður í fyrstu greint frá elstu ritheimildum um landnám á því svæði sem til
umfjöllunar er. Því næst verða raktar heimildir um landsvæði þau sem þjóðlendukrafa
íslenska ríkisins í máli þessu nær til, að því leyti sem þær varða afmörkun,
eignarréttindi og nýtingu. Fyrrnefndar upplýsingar fylgja að mestu efnisþáttum og
síðan tímaröð. Loks er gerð grein fyrir afréttum og afréttarnotum á svæðinu almennt. 4
5.1

Landnám

Sturlubók og Hauksbók Landnámu eru nær samhljóða um landnám í Öxarfirði. Þær
nefna landnámsmanninn Einar Þorgeirsson klaufa, dótturson Torf-Einars jarls í
Orkneyjum; fór Einar til Orkneyja, en frændur hans vildu ekki taka við frændsemi
hans:
Þá kaupir Einarr í skipi með bræðrum tveimr, Vestmanni ok Vémundi; þeir
fóru til Íslands ok sigldu fyrir norðan landit ok vestr um Sléttu í fjörðinn. Þeir
settu öxi í Reistargnúp ok kölluðu því Öxarfjörð; þeir settu örn upp fyrir
vestan ok kölluðu þar Arnarþúfu, en í þriðja stað settu þeir kross; þar nefndu
þeir Krossás. Svá helguðu þeir sér allan Öxarfjörð.5

Í Þórðarbók/Melabók Landnámu er síðasta setningin nokkuð á annan veg:
Svá helguðu þeir sér land fyrir austan Jökulsá; þá höfðu þeir numit allan
Öxarfjörð. 6

Örnefnin Arnarþúfa og Krossás þekkjast nú ekki en talið er að Reistargnúpur
sé sennilega Snartarstaðanúpur. 7
5.2

Arnarstaðir, Arnarhóll og Hrauntangi

Í Lýsingu Þingeyjarsýslu segir m.a. um Arnarstaði og Arnarhól, sem áttu sameiginlegt
land annað en tún og engi:
Engjablettir eru til og frá um landið, austur við Ormarsá, í Grófunum, við
Kálfafjöll, Grjótfjöll og víðar, og var hér áður oft heyjað á síðastnefndu tveim
stöðum, en heyið oftast sett þar saman og ekið heim á vetrum. 8

Í ritgerðinni Þróun byggðar í Svalbarðshreppi segir Eiríkur Þormóðsson:
Heiðarmúli, oftast aðeins nefndur Múli, var vestan fjallgarðs syðst á
Seljaheiði. Var Heiðarmúli einn í hverfi þriggja býla, sem voru í allstórum
mýrarfláka, en til austurs og suðurs er sandur og melar, til vesturs allvel gróið
hraun, sem talsverð beitarafnot má hafa af, en samfellt gróðurlendi er til
4

Þessi kafli er byggður á greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands, sbr. skjal nr. 16. Þó hefur verið felld út
eða stytt umfjöllun um heimildir sem ekki þykja hafa þýðingu fyrir úrlausn málsins.
5
Skjal nr. 4 (65), bls. 284-285.
6
Skjal nr. 4 (65), bls. 285 neðan máls.
7
Skjal nr. 4 (65), bls. 285 neðan máls.
8
Lýsing Þingeyjarsýslu. Norður-Þingeyjarsýsla, bls. 107.
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norðurs, víðast hvar votlent. Hin býlin í þessu hverfi voru Hrauntangi, sem
tilheyrði Presthólahreppi og lengst var í byggð, og Melur, sem tilheyrði
Skinnastaðahreppi. 9

Jón Vilhjálmsson Hólabiskup skipaði Arnarstaði og Valþjófsstaði í Núpasveit
ævinlega eign Hóladómkirkju og Hólastaðar 25. október 1430. 10
Á manntalsþingi að Presthólum 25. júní 1709 las Þórarinn Einarsson upp
lögfestu fyrir hálfri jörðinni Arnarstöðum og var skrifað upp á hana fyrir réttinum.
Inntak lögfestunnar vantar. 11 Annað manntalsþing var haldið á Presthólum 3. maí
1736. Þar var lesin upp ný lögfesta fyrir jörðinni Arnarstöðum. Hún hljóðaði svo:
Hvar Jnne hann lögfester Nefndrar Jardar Tödur og Eingiar og Land allt til
þeirra UmmMerkia, Mótz vid Efrehola Grasaheide, Selför vid Ormarsá austur
j Mýraselzbotna umm Kalfafiöll og Griótfiöll Land, Sem Sama Lögfesta med
Sier færer, med vydara, Hver upplesenn var og uppáskrifud.12

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns (árið 1712) segir dýrleikann 15
hundruð, útigang í betra lagi, hestagöngu í meðallagi. Einnig:
Grasatekja í betra lagi, brúkast af þessrar sveitar búendum öðru hvörju eftir
leyfi landsdrottins fyrir óákveðinn góðvilja. Hvannatekja og rótagröftur í
betra lagi, brúkast lítt nú, hefur áður brúkast í harðindum. [...]
Engjar öngvar, nema það lítið sem henda má úr úthögum. Úthagarnir eru
góðir og miklir, en liggja sumir í fjarska til heiðarinnar, og hefur ábúandi
stundum fengið nokkurn góðvilja fyrir beit af nágrönnum, eður nokkurn
heyskap í því nafni á Daðastöðum. 13

Valþjófsstaðir áttu selför í Kálfafjöllum í Arnarstaðalandi samkvæmt
Jarðabókinni. 14
Á sáttafundi sem haldinn var í Presthólum 27. apríl 1818 leystist deila milli
bændanna Guðmundar Bjarnasonar á Arnarstöðum og Guðlaugs Ásmundssonar á
Daðastöðum. Sáttin fólst í því að
nefndur Gudmundur mætte hafa Kú sina a so kalladre Dadastada Míre á samt
þeira Kúm, nefnelega Gudlaugs og Eireks, hvar i mót Gudmundur lofar
Gudlaugi Grasaheide frí, a medan hann se þar, og þar til frikénner Gudlaugur
Gudmund, og skilia so gódmannlega sátter og sammála 15

Hinn 27. október 1832 var haldinn sáttafundur á Presthólum til þess að reyna
að leysa úr landaþrætu bændanna á Arnarstöðum og Daðastöðum, þeirra Björns
9

Eiríkur Þormóðsson: Þróun byggðar í Svalbarðshreppi í Þistilfirði, bls. 61.
Skjal nr. 4 (46).
11
Skjal nr. 2 (52). Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns sem gerð var 30. júlí - 1. ágúst 1712
fyrir Presthólahrepp kemur fram að Þórarinn Einarsson átti hálfa Arnarstaði á móti bróður sínum
Þorvaldi, sbr. Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 326.
12
Skjal nr. 2 (53).
13
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 326-327.
14
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 328.
15
Skjal nr. 2 (60) a-b.
10

989

990

Eiríkssonar og Magnúsar Helgasonar. Þetta tókst og var niðurstaðan sú að bóndinn á
Daðastöðum lofaði að beita hvorki né slá á landi sem tilheyrði Arnarstöðum. Í
sáttagerðinni er síðan nefnt að Magnús hafi lofað að nýta ekki hin umdeildu
landsvæði Árdalsflöt og Þverfellsbotna. Á móti kom að Björn hugðist leyfa
bændunum á Daðastöðum og Þjófsstöðum að slá þar um sumarið. Einnig lofaði hann
að selja Magnúsi hey. 16
Vikið er að mörkum Arnarstaða og Sandfellshaga, og örnefnið Hrauntangi
nefnt, í áreiðargörð sem farin var 1845 á landamerki Þverár og Sandfellshaga.17 Um
þetta er fjallað í kaflanum um Sandfellshaga.
Landamerkjabréf fyrir Arnarstaði var útbúið 12. ágúst 1887. Því var þinglýst
6. júní 1889:
Að sunnan: Úr Naustarfossi, ræður áin að Grafargerðishnútu, þaðan beina
stefnu sunnan í Fiskhól síðan í vörðu á Núpabrún sunnan við Lambhúshóla,
þaðan í suðurendan á Núpabrún sunnanvið Lambhúshóla, þaðan í syðri endan
á Tóugili, svo í syðsta Þríhyrning þaðan í Kalfhól, síðan í hraunnef, sem næst
er utanvið Mýrarsel.
Að utan: Úr bjarginu rétt við Naustá, þaðan í vörðu utan til á Kjalarás, þaðan í
Stórhól, síðan í vörðu á Hálsabrún svo í Skottuþúfu þaðan beina stefnu í
hraunnef, sem er næst fyrir norðan Arnarstaðavatn, þaðan eftir sömu línu til
Ormarsár, sem ræður á austurkant landa merkjum til áður umgetins hraunnefs
fyrir utan Mýrarsel. Hestagöngu undir Kalfafjöllum í Arnarstaðalandi eiga
Valþjófsstaðir fyrir sína gripi. 18

Undir bréfið skrifaði Jón Sigurðsson. Landamerkin voru samþykkt af
eigendum Einarsstaða og Valþjófsstaða, K. Benjamínsdóttur, Jóni Jónssyni, S.
Rafnssyni og J. Rafnssyni, og umboðsmanni Munkaþverárklausturs, Stephan
Stephensen, vegna Efrihóla og Daðastaða ásamt Þjófsstöðum. Einnig Þ. Þorsteinsson
fullmektugur umboðsins.
Hrauntangi er í Arnarstaðalandi á ystu nöf Rauðhólahrauns syðst, skammt
norðan og austan þjóðvegar um Öxarfjarðarheiði. Þar var búið 1861–1887 og 1910–
1943. 19
Arnarhóll var nýbýli úr Arnarstaðajörðinni með skiptu ræktunarlandi en
óskiptu beitarlandi. Þar var búið 1930–1979. 20
Samkvæmt jarðamatinu 1804 er virði sjálfseignarjarðarinnar Arnarstaða 12
hundruð. Heimilisfólk leyfir öðrum að tína fjallagrös gegn greiðslu. 21

16

Skjal nr. 2 (61) a-b.
Skjal nr. 2 (49).
18
Skjal nr. 2 (15) a-b.
19
Land og fólk. Byggðasaga Norður-Þingeyinga, bls. 426. Lýsing Þingeyjarsýslu. NorðurÞingeyjarsýsla, bls. 108.
20
Land og fólk, bls. 418-419.
21
Skjal nr. 2 (59) a-b.
17
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Jarðamat 1849 segir landrými mikið fyrir sauðfénað og að heimilisfólk geti
nýtt sér fjallagrasatekju. Jörðin hefur heiðarland til „afréttar“ fyrir nokkurn geldfénað
en fénaðargeymsla jarðarinnar er örðug. 22
Í fasteignamati N-Þingeyjarsýslu frá 1916–1918 er að finna lýsingu á
landamerkjum Arnarstaða. Sú lýsing er nánast samhljóða þeirri sem var útbúin 12.
ágúst 1887 ef undan er skilið upphaf lýsingarinnar. Í fasteignamatinu stendur:
Að sunnan: Úr Naustárfossi ræður áin að Grafargerðishnútu, þaðan beina
stefnu sunnan í Fiskhól, síðan í vörðu á Núpabrún sunnan við Lambhúshóla,
þaðan í syðri endann á Tóugili, síðan í syðsta Þríhyrning 23

Í fasteignamatinu 1916–1918 kemur einnig fram að Valþjófsstaðir eigi
hestagöngu undir Kálfafjöllum í Arnarstaðalandi og að Arnarstaðir eigi mikið og gott
heiðarland. Auk þess kemur þar fram að ágangur sé af afréttarfé og að Arnarstaðir
hafi góða sumarhaga. Þar stendur líka að í landi jarðarinnar sé nýbýlið Hrauntangi.
Sérkafli er um þetta nýbýli í fasteignamatinu. Í honum kemur fram að landið sé óskipt
og að býlið sé langt til heiðar. Sumarhagar býlisins eru ágætir en jörðin verður fyrir
ágangi af afréttarfé.
Landamerkjabréf fyrir Daðastaði og Þjófsstaði var útbúið 6. ágúst 1887. Það
var þinglesið 6. júní 1889. Þar stendur m.a.:
Að utan: Úr Naustárfossi í Grafagerðishnútu, þaðan beina stefnu sunnan í
Fiskhól, þaðan í vörðu á Núpabrúnum suður og upp af Lambhúshólum, svo
sömu stefnu í syðri Tóugilsenda, enn sömu stefnu í syðsta Þríhyrning og
síðast í fyrr nefndann Kálfhól. 24

Þ. Þorsteinsson fulltrúi skrifaði undir bréfið. J. Rafnsson vegna eiganda, Jóns
Sigurðssonar. Landamerkjalýsingin var samin í umboði fulltrúa Munkaþverárklausturs, sem samþykkti hana vegna Núps.
Skrifað var undir landamerkjabréf Valþjófsstaða og Einarsstaða 7. apríl 1894.
Bréfinu var þinglýst 16. maí 1895:
Á milli téðra jarða og Arnastaða eru merkin við sjó. - Úr bjargi rétt við
Naustá, þaðan í vörðu utantil á Kjalarsás, þá í Stórhól, síðan í vörðu á
hálsbrún og í Skottuþúfu.
[...]
Í Arnarstaðalandi eiga Valþjófsstaðir og Einarsstaðir hestagöngu fyrir gripi
undir Kálfafjöllum. 25

Undir bréfið skrifuðu Halldór Ingimundarson (Valþjófsstöðum), Hólmfríður
Jónsdóttir (Brekku), Halldór Sigurðsson (síðar á Valþjófsstöðum, áður á
22

Skjal nr. 2 (38).
Skjal nr. 2 (17).
24
Skjal nr. 2 (14) a-b.
25
Yfir þessa síðustu málsgrein hefur verið strikað og úti á blaðjaðri segir: „Engu af þessum ítökum var
lýst samkvæmt áskorun 20. 5. 1953. Eru þau því niður fallin. Jóhann Skaptason.“ Skjal nr. 2 (16).
23
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Einarsstöðum) og Kristján Sigurðsson (Valþjófsstöðum). 26 Það var samþykkt af
eiganda Arnarstaða og umboðsmanni Munkaþverárklausturs vegna Efrihóla.
Hinn 30. maí árið 2003 var kveðinn upp eignardómur í Héraðsdómi
Norðurlands eystra í máli nr. E-283/2003. Í dómsorði segir svo: „Viðurkenndur er
eignarréttur Braga Stefánssonar ... að jörðinni Hrauntanga í Öxarfjarðarhreppi ...
ásamt öllum þeim gögnum og gæðum sem jörðinni fylgja og fylgja ber.“ 27
5.3

Þverá

Þverá „með öllum þeim gögnum og gæðum“ sem jörðinni hafa fylgt „að fornu og
nýju með töðum, engjum og skógum, veiðum“ var seld í makaskiptum ásamt
Hafrafellstungu og Klifshaga í Öxarfirði 8. apríl 1414. 28
Vitnisburður um landamerki Þverár í Öxarfirði er til frá árinu 1547, að talið
er. 29 Þar er hins vegar fjallað um land utan kröfusvæðis ríkisins og er vitnisburðinum
því sleppt hér. Sama er að segja um vitnisburð um landeign Þverár í Öxarfirði frá
árinu 1548. 30
Á manntalsþingi að Skinnastað í Öxarfirði 11. júlí 1799 var upplesin lögfesta
ónefnds prests fyrir jörð hans, Þverá í Öxarfirði. Efni lögfestunnar er ekki þekkt en
séra Þorsteinn Jónsson á Skinnastað mótmælti henni
ad því leiti sem hún á seilest Kyrkjunnar Land á Skinnastodum fyrer nedann
Brunná. 31

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir árið 1712 dýrleika vera 20
hundruð, útigang í betra lagi og úthagana bjarglega. 32
Áreiðargerð á landamerki Þverár og Sandfellshaga var farin 14. júlí 1845. 33
Nánar er sagt frá áreiðinni í kaflanum um Sandfellshaga hér á eftir.
Hinn 14. janúar 1846 sömdu eigendur jarðanna Þverár og Sandfellshaga um
merki sín í milli. Skyldi Þverá eiga ¾ Gæsavatnsflóa en Sandfellshagi fjórðung.
Þessum samningi var þinglýst 14. maí 1847. Hann var staðfestur af prófastinum á
Eyjardalsá og amtinu. 34
Landamerki Þverár voru þinglesin 7. júní 1889, svofelld:
Að sunnan úr Merkidal beina stefnu í Vörðuhól, þaðan beina stefnu í vörðu á
Kálfhól, þaðan beina stefnu í vörðu utan á hrauntanganum við Ormarsá þar
26
Heimilisföng eru tekin eftir sóknarmannatali Presthólasóknar (Skjalasöfn presta og prófasta:
Presthólar BC/3) og úr bókinni Land og fólk, bls. 421, 423, 427 og 437.
27
Skjal nr. 5 (8).
28
Skjal nr. 4 (45).
29
Skjal nr. 4 (55).
30
Skjal nr. 4 (56).
31
Skjal nr. 2 (45). Leiðrétt skrifaravilla bendir til þess að hinn ónefndi prestur hafi verið séra Vigfús
Björnsson í Garði.
32
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 318-319.
33
Skjal nr. 2 (49) a-b.
34
Skjal nr. 2 (50) a-b.
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sem Axarfjarðarheiðar vegurinn liggur ofan í ána, þaðan beina <stefnu>
vestur í miðjan austari Kálfhól, þaðan beina stefnu utan við ytra Þverahorn
[e.t.v. á að standa hér Þverárhorn] þaðan beina stefnu í mitt Merkigil þaðan
beina stefnu í vörðu á austari Brunnárbakka.
Land fyrir vestan Brunná eftir gömlum Kalfskinnsmáldaga nfl. beina stefnu
vestur af Merkidal vestur í afgamlan farveg eða laut er liggur útúr Hornskurði
þar sem hann beygir í austur og allt útí Brunná beint á mots við Merkigil. 35

Ingibjörg Nikulásdóttir skrifaði undir landamerkjabréfið. Merkin voru
samþykkt af Stephan Stephensen umboðsmanni vegna Núps og Sandfellshaga,
Kristjáni Árnasyni vegna Klifshaga, Þorleifi Jónssyni vegna Skinnastaðar og Jóni
Sigurðssyni vegna Arnarstaða.
Virði sjálfseignarjarðarinnar Þverár er 12 hundruð samkvæmt jarðamatinu
1804. Jörðin getur nýtt skóg. 36
Jarðamat 1849 segir beitiland gott sumar og vetur og landrými í betra lagi.37
Í kaflanum um Þverá í fasteignamati N-Þingeyjarsýslu 1916–1918 stendur að
landamerkjabréf vanti fyrir jörðina. Hún hafi mikið landrými og góða sumarhaga fyrir
fé. 38
Heimildir benda ekki til annars en að samfelld búseta hafi verið á Þverá frá því
að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið veðsett.
5.4

Sandfellshagi

Í Lýsingu Þingeyjarsýslu (1959) segir um Sandfellshaga að heiðarland sé mikið og
gott, útengi ekkert í heimahögum. Heyjað hafi verið oft á Mýrarseli fram á síðustu
ár. 39
Sandfellshagi, „með öllum þeim gögnum og gæðum sem greindri jörðu fylgir
og fylgt hefir að fornu og nýju“, var seldur Munkaþverárklaustri 13. júní 1469. 40
Dýrleikinn var 20 hundruð samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns árið 1712. Jörðin eign Munkaþverárklausturs. Hestum jafnlega burt komið
[til vetrargöngu] á Hólsöræfi. Grasa- og hvannatekja næg fyrir heimilið. Úthagar
góðir og miklir. 41
Klifshagi átti tveggja mánaða selför á Mýrarsel norður, í Sandfellshagalandi,
en hafði ekki brúkast í margt ár árið 1712. 42

35

Skjal nr. 2 (12) a-b .
Skjal nr. 2 (58) a-b.
37
Skjal nr. 2 (38).
38
Skjal nr. 2 (17).
39
Lýsing Þingeyjarsýslu. Norður-Þingeyjarsýsla, bls. 92.
40
Skjal nr. 4 (49).
41
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 316-317.
42
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 318.
36
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Lýsing Skinnastaðarsóknar virðist telja land austan Sandfells og Þverárhorns
til Sandfellshaga. 43
Hinn 14. júlí 1845 var haldin áreiðargerð á landamerki Þverár og
Sandfellshaga. Meðal þeirra sem voru viðstaddir hana voru umboðsmaður Þverár,
Árni Árnason, og A. Þórðarson fyrir Sandfellshaga. Áður en áreiðin hófst kom fram
að umboðsmaður Þverár hélt því fram að landamerkin ættu að vera
allt nedanfrá Merkidal og í Skurd siálfgjördan í midri Fögruhlíd, (og) þadan
og í hæstu Hædirnar suduraf Þverarhorni, rétt sunnanvid Heidarveigin, þadan
og sunnanverdt í Kálfhól, þadan og í Kéllíngarhrigg midjan rétt utanvid
veigin, hvar lína á millum þessara sídastnefndu örnefna geingur fyrir sunnan
svokalladan Gæsavatnsflóa, og þannig innlikur hann allan í Þverar Land frá
Sandfellshaga Landi; frá Kellíngarhrigg sídast og beina stefnu í Hrauntángan
utanvid Myrarsel.

A. Þórðarson taldi landamerkin aftur á móti eiga að vera eftirfarandi:
úr nordaustur horni Klifshaga Lands og í sudvesturhorn Arnastada Lands, þad
er ad seigja úr Gardinum fyrir nedan Sandfellshaga í sokalladan Vörduhól
sunnanverdt vid Fögruhlíd, og sömu stefnu þadan utaustur ad Arnastada
Landi, á hverri stefnu Administrator meinti ad madur mundi koma
sunnanverdt vid Þverarhorn.

Eftir að riðið hafi verið á landamerki jarðanna ákváðu áreiðarmennirnir
eftirfarandi merki:
Landamerkin millum Þverar og Sandfellshaga gánga nedanfrá Merkidal,
beina stefnu upp og [aust]ur [þetta er mjög torlæst] á Vörduhól, og verdur
svonefndur Skurdur í midri Fo[gruhlid] töluverdt fyrir sunnan þessa
sjonarlínu, og altso ekki í Þverár landi; úr Vorduhól aptur beina stefnu austurí
Hædirnar rétt sunnanvid Þverárhorn, þad er ad seigia adra hæd næst þeirri
ytstu eda utaní Millumhædina, sunnan vid Heidarveigin; Þadan réttsínis
austurí midjan Kalfhól, sem er sunnan og vestanvid sokalladan
Gjæsavatnsflóa; á midjum þessum hól hlódu areidarmennirnir Vördu til
merkis, ístadin fyrir þá gomlu vordu sunnaná hólnum; Þadan (nl. úr vördunni
nyu) rettsinis austurá Kéllíngarhrigg, í vördu nygjörda nordan vid sydstu og
hædstu Búnguna þar, og er þá komid [yfirstrikað: utfi] nordurfyrir
Heidarveiginn; og geingur þessi lína rétt sunnanvid sokalladan
Gjæsavatnsflóa, sem liggur allur nordvestanvid Kéllíngarhrigg, og millum
hans og Kalfhóls, og innilikst eptir þessu allur í Þverár Land; úr Vördunni á
Kellíngarhrigg rettsínis í sokalladan Hrauntánga, þó nordarlega ad vestan
fram, og nordan vid Myrarsel þar hjá, hvar Sandfellshaga, og Arnastada Lönd
synast ad mætast austanvid Þverár Land. Þessi framburdur hreppst. Fridriks var allur upplesin og af hönum játadur
rettur eptir hans bestu vitund og ytrustu sannfæríngu. Somuleidis játadi
43

Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 1839-1844, bls. 233.
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forlikunarmadur Eríkur Sigvaldason þessu sama og gjördi fram burd
hreppstjórans ad sínum eigin. - Gudmundur bóndi Arnason á sama máli, ad
því einasta vidbættu ad hann aldrei hefdi komid á eda sialfur skodad adur
sokalladan Hrauntánga, af því han<n> væri ekki svo kunnugur á Heidinni,
enn 2 áreidarmennirnir asamt fleiri kunnugum, hvaramedal þingvottinum
Gudmundi Sigurdssyni, hefdu synt sér hann, þad er ad seigja Hrauntángan, af
Kellíngarhrigg, og ad hann þaraf hefdi feingid Glöggva ímindan um hvar
hann væri; er hann ogso nokkrum sinnum hefdi ridid yfir Heidina rettan veg
og Hrauntángin lægi á veiginum. - Sama framburdin játadi Þorvaldur
Hakonarson ad vera eptir sinni ytrustu sannfæríngu og vitund, hvarhjá hann
siálfur ekki hefir komid á Hrauntangan, og aldrej yfir Heidina farid, og er því
minnst kunnugur þar af áreidarmönnunnum, enn fekk þó glögga ímindun um
hvar Tángin væri, eptir því sem bædi Fridrik Eiríkur og Gudmundur
Sigurdsson hefdu synt sér af Kellíngarhrigg; því leingra í austur álitu allir
areidarmennirnir óþarft ad fara tilad fá rétta stefnu í Hrauntángan. Allt þad bókada var upplesid og játad rétt af öllum áreidarmönnunum, og
hverjum fyrir sitt vidkomandi, eptir þeirra náqvæmasta aliti og undir
eidstilbod nær sem vildi. Reqvirentin A. Arnason geimdi sér rétt til ad fá þessa areidargjörd eidfesta
þegar hönum svo syndist. Administrator A Thordarson bad um þad tilfært: ad areidarmönnunum hefdi
verid á hendur falid eptir útnefníngunni ad skoda landamerkin, einsog þau þar
væru tilgreind á bádar sídur, enn þeir færu eptir hverigri línuni, og byggju til
línu siálfir, og ad hann því uppastædi allt hvad þeir hefdu sagt sem ósagt. Areidarmennirnir svörudu hértil ad þeir hefdu skodad bádar línurnar
fullkomlega og vildu þaruppá sverja, og ekki fundid annad rettara enn hvad
þeir hafa gjört og framborid, og ad þeir hefdu ordid ad fara þenna millumveg
er hverugri af þeim línum sem Partarnir hefdu tilnefndt hefdi verid mögulegt
ad fylgia ad ölluleiti. Administrator uppástód þvínæst ad þetta alit mannana ídag væri sem
kraftlaust medan því ekki væri frekara framfylgt; - hvarámóti Arni Arnason
uppastod gjördina fullgylda, ad því vidbættu ad hún mætti verda eidfest vid
fyrstu hentugleika, og ad hann asamt öllum vidkomendum þá yrdi advaradur,
en administrator [yfirstrikað: uppastód] óskadi ad ny forlikunar tilraun
framfæri á undan. 44

Undir áreiðargerðina skrifuðu: A. Arnesen sýslumaður, þingvottarnir
Guðmundur Sigurðsson og Sigurður Tómasson, Árni Árnason fulltrúi Þverár og A.
Þórðarson fyrir Sandfellshaga.

44

Skjal nr. 2 (49) a-b.
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Hinn 14. janúar 1846 sömdu eigendur Þverár og Sandfellshaga um merki sín á
milli. Skyldi Þverá eiga ¾ Gæsavatnsflóa en Sandfellshagi fjórðung. Nánar er sagt frá
þessum samningi í kaflanum um Þverá hér að framan. 45
Frá 1. maí 1878 er varðveitt lýsing E. Gunnarssonar á Laugalandi á
umboðsjörðum í Skinnastaðahreppi. Þar segir m.a. um Sandfellshaga:
Heiðarland mikið fylgir jörðinni og er það líka að blása upp. [...] Þess má geta
að skilríki eigna jörðinni Klifshaga 2ia mánaða selstöðu í landeigninni í
svokölluðu Mýraseli og mótak í Sandfellshaga þýfinu. 46

Landamerki Sandfellshaga voru skráð 16. janúar 1883 og þinglesin 25. júní ári
síðar:
Að sunnan milli Klifshaga, Leifsstaða, Hafrafellstungu og Sandfellshaga.
Úr Skeggjastaðaárkrók 47 og þaðan beina stefnu í Jónsvörðu, þaðan beint í
Sjónarhól og síðan beint í Arnarþúfu, svo í Fjórðungshól og þaðan í vörðu í
Langás austur í Búrfellsheiði.
Að austan: Úr vörðum í Langás í Djúpá og eftir henni í gil, sem liggur milli
Djúpárbotna og Mýrarsels og þaðan í vörðu við Ormarsá.
Að norðan: Úr vörðunni við Ormarsá og beina línu vestur í Kálfhól og þaðan
í Vörðuhól, og síðan í Sandsskarðið í jarðbakkanum í Skeggjastaðaárkrók. 48

Stephan Stephensen umboðsmaður skrifaði undir bréfið. Það var samþykkt
upp á væntanlegt samþykki yfirboðara umboðsmanns kirkjukotsins Leifsstaða,
Þorleifs Jónssonar, Kr. Árnasyni, Klifshaga, Ingibjörgu Nikulásdóttur vegna Þverár,
S.S. Eiríkssyni fyrir hönd eiganda Hafrafellstungu og G. Sigvaldasyni eiganda
Hafrafellstungu.
Gerð var úttekt á Sandfellshaga vegna fyrirhugaðrar sölu 22. október 1906. Í
byrjun úttektarinnar greina höfundarnir frá því að þeir hafi ekki allar upplýsingar
viðvíkjandi jörðina við höndina. Á öðrum stað er grein gerð fyrir landi jarðarinnar.
Þar segir:
Bærinn í Sandfellshaga stendur við Öxarfjarðarheiði og byrja
heiðarbrekkurnar rétt ofan við bæinn. Land jarðarinnar takmarkast á 3 hliðar
af jörðunum: Þverá að norðan, Klifshaga að vestan og að sunnan af landi
eyðijarðanna Leifsstaða og Skeggjastaða (eyðijarðar frá Klifshaga). Frá suðri
til norðurs er breidd Sandfellshagalands um 6–700 faðmar þar sem bærinn
stendur; frá honum og vestur að Klifshagalandamerkjum eru rúmir 200
faðmar, en austur til heiðarinnar nær þessi landtunga, er jörðinni fylgir, um
2½ mílu; er hún nokkuð breiðari á parti en mjókkar aftur er austur dregur.

45

Skjal nr. 2 (50) a-b.
Skjal nr. 2 (79).
47
Upphaflega hefur verið skrifað: Skeggjastaðárkrók, en a-i bætt við síðar.
48
Skjal nr. 2 (11) a-b.
46

996

997
Hefir því jörðin mjög lítið land til beitar að vetrarlagi [...] Ábúandi jarðarinnar
þarf því að kaupa beit að. [...]
Lítið engi er í landi jarðarinnar. Það sem helst má nefna er engjablettur á
heiðinni, austur við landamerki sem mætti fá um 40 hesta af annaðhvort ár
[...] Líka hefur ábúandinn getað slegið fáeina hesta [...] í heiðarhöllunum. 49

Hinn 15. október 1908 keypti ábúandi Sandfellshaga, Björn Jónsson,
ábýlisjörð sína af yfirvöldum. Í kaupsamningnum kemur fram að undanskildir sölunni
séu námar sem fundist hafa eða kunna að finnast á jörðinni. 50
Samkvæmt jarðamatinu 1804 er dýrleiki Munkaþverárklaustursjarðarinnar
Sandfellshaga 15 hundruð. 51
Jarðamat 1849 segir útheyskap reitingslegan, landrými mikið og heiðarland
mikið en uppblásið. Skilríki eigna Klifshaga tveggja mánaða selstöðu í landareigninni,
í svokölluðu Mýrarseli. 52
Í fasteignamati Norður-Þingeyjarsýslu 1916–1918 er að finna
landamerkjalýsingu Sandfellshaga. Hún er nánast samhljóða þeirri sem samin var 16.
janúar 1883. Í fasteignamatinu er reyndar talað um vörðuna í Langás í Djúpá.
Lýsingunni í fasteignamatinu lýkur á þessum orðum:
Að norðan úr vörðunni við Ormarsá og beina línu vestur í Kálfhól og þaðan í
Vörðuhól, og síðan í Sandskarðið á jarðbakkanum utan við bæinn. Að vestan
eftir Jarðbakkanum í Skeggjastaðaárkrók.53

Í fasteignamatinu kemur einnig fram að Sandfellshagi hafi töluvert landrými.
Landið sé mjótt að neðan en breiðast austur til heiðarinnar. Móa- og fjallaland.
Afréttarland tilheyri jörðinni.
Árið 1999 voru tveir menn sýknaðir í Hæstarétti af ákæru fyrir rjúpnaveiðar í
landi jarðarinnar Sandfellshaga. Vísað var til þess að engum gögnum hafi verið til að
dreifa um að landið hefði verið numið í öndverðu eða hvernig það hefði síðar orðið
undirorpið beinum eignarrétti og þótti þinglýst landamerkjabréf ekki nægilega styrk
heimild um eignarhald. 54
Heimildir benda ekki til annars en að samfelld búseta hafi verið í
Sandfellshaga frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur
fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti
og verið veðsett.

49

Skjal nr. 2 (107).
Skjal nr. 2 (107).
51
Skjal nr. 2 (58) a-b.
52
Skjal nr. 2 (38).
53
Skjal nr. 2 (17).
54
Hrd. 41/1999.
50

997

998

5.5

Hafrafellstunga

Hafrafellstungu er getið í Reykdæla sögu, 55 sem talin hefur verið rituð um miðja 13.
öld. 56
Í máldagasafni Auðunar rauða Þorbergssonar Hólabiskups frá árinu 1318
kemur fram að kirkjan í Hafrafellstungu eigi hálft heimaland og Lónsstaði alla.57
Ekki er annarra jarðeigna Hafrafellstungukirkju getið í máldagasafni Jóns
skalla Eiríkssonar Hólabiskups, sem talið er frá árunum 1360–1389, en að prestskyld
sé í öllu heimalandi. 58
Í máldagasafni Péturs Nikulássonar Hólabiskups sem er frá um 1394 segir að
kirkjan á Hafrafellstungu eigi hálft heimaland. 59
Óársettur máldagi Hafrafellstungu sem talinn er vera frá því um 1400 greinir á
eftirfarandi hátt frá eignum og landamerkjum kirkjunnar:
hun a skoginn j sliettafelli riettsynis vth epter fells lag firir vestan tungu [fra]
nonvordu vth [j] branslæk. Enn fur ofan rædur gardur sa er liggur vt vr
s[o]mu nonvordu j branslæk sem er smiorhols landamerkis gardur. Enn
hafrafells tungu oc arlækiar [ærlækiar, skv. öðru afriti] landamerki skilur
gardur sa er geingur vm þuera tungu j motz vid smiorhols lag j sliet[t]a felli.
[...] hun a tueggia hrossa afdratt arliga med vnnin vid j ormarz lonz
landamerki vr fiordungs [þetta orð mun óglöggt skv. útgefanda
fornbréfasafnsins] hol j þuerfell. þadan riettsynis framan vid mosfell austur j
Sandá. enn hid fremra rædur vrdar as. reyda j motz vid hol a fialli. 60

Hafrafellstunga „með öllum þeim gögnum og gæðum“ sem jörðinni hafa fylgt
„að fornu og nýju með töðum, engjum og skógum, veiðum“ var seld í makaskiptum
ásamt Þverá og Klifshaga í Öxarfirði 8. apríl 1414. 61
Þeir séra Oddur Jónsson, Jón Sigurðsson, Gottskálk Sölvason og Eiríkur
Árnason votta með bréfi frá árinu 1549 að Þorsteinn bóndi Finnbogason hafi selt
Vigfúsi syni sínum jörðina Hafrafellstungu. Þorsteinn greinir frá eign kirkjunnar og
segir að hún eigi
þriu kot, Er so heita: smior holl. Jons stadj: og hrafnstadi: og skog I sletta fellj
og skog lækiardals la[n]d[i, v]eidivötn fimm og heitir Eitt Kal[da]vatnn, og
þriu burfells vötn, og Eitt sudur fra tungu fiall[i] landar Eign suo langt austur
a fiöll sem adrir dandi menn hafa brief og skilriki thil ad þeir Eigi þar í móti.62

55

Ljósvetninga saga, Reykdæla saga ok Víga-Skútu, Hreiðars þáttr, Íslenzk fornrit X, bls. 168.
Ljósvetninga saga, bls. LXXXIX.
57
Skjal nr. 4 (66).
58
Skjal nr. 4 (68).
59
Skjal nr. 4 (43).
60
Skjal nr. 4 (44). Sjá einnig skjal nr. 2 (18) a-b.
61
Skjal nr. 4 (45).
62
Skjal nr. 2 (67). Hér er farið eftir lausu blaði í fjögurra blaða broti sem ber blaðsíðutalið 124 og hefur
bersýnilega verið rifið úr bók. Höndin á því er líkast til frá seinni hluta 17. aldar. Bréfið er illt aflestrar
á stöku stað en það, sem torlæsilegt er, er haft innan hornklofa sem hafa verið fylltir með hliðsjón af
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Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir árið 1712 að dýrleikinn sé
tuttugu hundruð, hestaganga sé lök í heimalandi en í betra lagi á heiðinni.
Silungsveiði í stöðuvötnum á Búrfellsheiði hafi að fornu verið gagnvæn en hafi ekki
brúkast í margt ár fyrir fjarlægðar sakir. Grasatekja næg og brúkist af þessarar sveitar
búendum eftir leyfi landsdrottins fyrir óákveðna greiðasemi. Hvannatekja að nokkru
gagni á þessari heiði, brúkist lítt. 63
Frá árinu 1741 er varðveitt svohljóðandi lögfesta fyrir Hafrafellstungu sem
skyldi standa til tólf mánaða:
Jeg Vnderskrifadur Nichulas Runolfsson lögfeste Hier j dag Eign Myna,
Jördina HafrafelsTungu 20 hndr. ad Dyrleika liggande j Axarfirdj j
skinnastada Kirkusokn Áckra og todur Eingiar og skoga Hus og Haga, Hollt
og Hædir Votn og Veidestadj og allar lan<d>s Nytiar þær Er þessari Jordu
Eigia ad filgia til Vmm merkia þessra skoginn j sliettafelle Riettsins ut Eptir
fells Lág firir Vestan tungu Nonuordu j brandslæk Enn firir ofann rædur
gardur sá Er gliggur Vr somu Nonuordu j brans læk sem Er SmiorHols landa
Merkisgardur so og j gard þann er geingur [u]mm þuera tungu j mots uid
SmiorHols laag j sleettafelli [...]
landarEign Vr fiordungs Hol j þuerfell þadann Riettsins framann uid moosfell
austur j sanda aa, Enn hid fremra Rædur Vrdaraas og Reidur Mots uid Hool á
fialle firirbid eg huörium Manni. 64

Lögfesta fyrir Hafrafellstungu var útbúin árið 1752:
Eg Vnder skrifadur lögfestj Med þessu Mynu opnu briefe EignarJörd Mÿna
Hafrafelztungu liggiande J öxarfirde og skinnastadar kyrkiusockn logfeste eg
adur tiedrar Jardar Ackra og tödur Eingiar og skoga, Votn og Veide stadj,
Jtöck og Vt haga og allar landz Nytiar þær sem þuj landj Eiga ad fylgia og
fillt hafa ad fornu og Nÿu, ad onguo fra skilldu, Enn öllu til teknu til ystu Vm
Merkia sem adrer Menn a Móte Eiga og Jardarennar Eigendur hafa forngilldu
haft og halldid til þessara Vm Merkia Austur J fiordungz hool þadann J
Þuerfell, þadann Riettsyniz framann Vid Mosfell austur j Sandaa, og so
frammefter t<il> moss Vid Hool a Fÿalle, Enn firir framann og Vestann Rada
Reidar Melar og Vrdar As og Vt ÿ gard þann sem geingur Vm þuera tungu
Moss Vid Smiorhoolz lág J slietta Felle og Rædur so smiörhólz Aa til
lækiardalz fossa J þann Farveg fellur Vt med gilsbacka Aas. Sömuleidiz
lögfeste eg þesse Jtöck skóg J Slietta Felle Mille landaMerkiz garz [og:
yfirstrikað] Smiörholz og Felzlagar, skog J lækiar Dalz lande, teÿg a gnups
Mire er leistur heiter, [...] firirbid eg ollum Mönnum adur Nemda Jörd og
hennar tiltekinn Jtock ad Jrkia beita edur bruka eda syer ad Nyta Nema þar
uppskrift gerðri í Hafrafellstungu 16. júní 1858 af S. Schulesen og G. Þórðarsyni. Eini munurinn á
þessum tveimur uppskriftum, fyrir utan stafsetningu og greinarmerkjasetningu, er sá að í uppskriftinni
frá 1858 segir ,,skóg í Lækjardalslandi“ en þetta ,,í“ er ekki að finna í uppskriftinni frá seinni hluta 17.
aldar.
63
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 313-314.
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kome Mitt fullkomid leyfi til Anarz legg eg Vid secktir Efter sem laginn
frekast a kueda og stande þesse Myn lögfesta Næstu Tolf Manudj Efter
laganna Hliodan, til Merkiz Mitt Vnderskrifad Nafn 65

Hrólfur Runólfsson skrifaði undir lögfestuna. Hún var þinglesin á
manntalsþingum sem haldin voru á Ærlæk 8. júní 1752 og Skinnastað 29. júní 1824.
Hinn 11. júní 1798 á manntalsþingi að Skinnastað í Öxarfirði voru lesnar upp
lögfestur fyrir Skinnastaðar beneficio og Hafrafellstungu og var engum mótmælum
hreyft gegn þeim. Inntak lögfestanna fylgir því miður ekki með. 66
Útbúin var ný lögfesta fyrir Hafrafellstungu árið 1808. Hún var svipuð þeirri
frá 1752:
Umm Merkia austur i fiórdungs hól þadann i þver fell þadan Ryttsynis
framann vid litla Mosfell og so austur i sandá og so ad Vestann Rædur Urdar
ás i Midia Reide Þadann i Vördu þá er stendur á Myrdalz Ás so i sanda og
aftur Ur Urdar äs [og: yfirstrikað] Ut i gard þann sem geingur Umm þvera
tungu Mótz Vid smier hólz [Lág: yfirstrikað] Lag i slietta felle Rædur so
smiör hólz Á til Lækar Dalz i þann farVeg sem fellr Ut Med Gilz backa á
sömuleidis lögfeste Jeg jtök þesse Skóg i slietta felle Mille landa Merkis
gardz smiör hólz og fellz lágar Skóg i Lækar Dalz lande teig a gnups Myre er
Leistur heitir jnn Vestur frá loona lind i hlass hvört Viku Verk jnn af ödru i
Mótz vid Gunnsteinz stadar teig hun. 67

Sigvaldi Eiríksson skrifaði undir lögfestuna. Hún var þinglesin á Skinnastað
18. júlí 1808. Ábúandi Núps gagnrýndi að í lögfestunni væri minnst á slægjuland á
Gnúpsmýri þar sem ekki væri ljóst hvar sá staður væri.
Ári síðar, eða 11. júlí 1809, útbjó Sigvaldi Eiríksson nýja lögfestu fyrir
Hafrafellstungu. Sú lögfesta er nánast samhljóða þeirri sem var útbúin árinu áður. 68
Enn á ný var lesin upp lögfesta fyrir Hafrafellstungu fyrir manntalsþingsrétti
að Skinnastað 29. júní 1824. Inntaks er að engu getið. 69
Undir lok þriðja áratugar 19. aldar, nánar tiltekið 27. júní 1829, sömdu E., G.
og Guðmundur Sigvaldasynir nýja lögfestu fyrir Hafrafellstungu. Sú lögfesta er
nánast samhljóða þeirri sem var útbúin árið 1752. Lögfestan var þinglesin á
manntalsþinginu á Skinnastað sama dag og hún var útbúin. 70
Hinn 25. júlí 1831 var haldin áreið á það land Skinnastaðarkirkju sem var fram
til heiðar upp til móts við Hól á Fjalli, að beiðni prestsins á Skinnastað vegna þess að
óljóst var hvar svokallað Gil væri og vegna þess að bændur á Austara- og
Vestaralandi höfðu nýtt sér land fram að svonefndum Grjótskurði sem lá milli Syðriog Ytri-Álftaflata.
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Niðurstaða áreiðarmanna, þar sem vikið er að mörkum móti Hafrafellstungu,
var sú að:
Fyrir sunnan og vestan nefnt Gil [Beitivallagil] álítum vér ad Skinnastada
Kyrkja egi þad umtalada Land, ad undanteknum Beitivollum, eda þeim
Heyskap miklum eda litlum sem hafdur kynni vera i Gilskjaptinum; Þar fyrir
nordan og austan Gilid á Jördin Austaraland Land sudur med Hafrafellstúngu
Landi allt framm i Reid.
Enn sá litli Grasflötur, Biskupstjaldstædi, kémur þá til ad tilheyra Skinnastada
Kyrkju. 71

Hinn 18. júlí 1831 var fyrir manntalsþingsrétti á Svalbarði lesið upp bann
bræðranna Eiríks hreppstjóra og Guðmundar Sigurðarsona, sem eigenda og ábúenda
Hafrafellstungu, gegn álftaveiði í tilteknum takmörkum á Búrfellsheiði. Takmörkin
eru ekki tilgreind en bann þeirra bræðra var einnig lesið upp fyrir manntalsþingsrétti á
Skinnastað 12. júlí og á Presthólum 14. júlí sama ár. 72
Í sóknarlýsingu Skinnastaðarsóknar frá árinu 1839 er Búrfellsheiði talin til
Hafrafellstungu. Þar segir m.a.:
Í henni er haglendi gott með vötnum, mýrum, flóum og tjörnum. Á miðri
heiðinni stendur einstakt fjall, sem kallað er Búrfell, með haglendi umhverfis
að neðan. Utan undir fellinu eru tvö silungavötn, kölluð Búrfellsvötn, sem
stundaður var veiðiskapur í framan af sumrum frá Hafrafellstungu allt undir
þetta, og í heiðinni fram yfir aldamótin frægasta grasatekja, sem flestar
nálægar sveitir sótt grös í, nú fyrir mörgum árum að öllu leyti gjöreydd af
hreindýrum og uppblásin. 73

Í bréfi sem Jón Jónsson elsti á Snartarstöðum sendi Eiríki Sigvaldasyni í
Hafrafellstungu 17. september 1845 kom fram að Jón minntist þess að fyrrum eigandi
Hafrafellstungu, Hrólfur Runólfsson, hefði leyft Austursandsbændum og þeim íbúum
í Öxarfjarðarhreppi sem þess óskuðu að nýta Búrfellsheiði til fjallagrasatekju gegn
gjaldi. Í bréfinu kemur fram um hvaða landsvæði var að ræða:
Heidinn var TakMarkalaust brúkud frá Djúpárbotnum austur, geingt sunnann
verdum Svalbardsnúpum i milli SandAar og vestur Fjallgardsins, sudur undir
Hólsminni - 74

Hinn 28. mars 1885 skráði presturinn á Svalbarði, Guttormur Vigfússon, niður
lýsingu á landamerkjum jarðarinnar:
Samkvæmt eignarskjölum Svalbarðskirkju á hún tunguna milli Svalbarðsár
og Sandár fram til Dettifossár, sem rennur austur úr Búrfelli sunnanverðu og í
Sandá; en frá upptökum Dettifossár liggur eitt mýrarsund vestur til
71
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Svalbarðsárupptaka, og eru það sögð landamerki að landeign kirkjunnar á þá
síðu sem til heiðar veit.

Stuttu síðar, nánar tiltekið 8. maí 1885, sendi Guttormur Sigvalda Jónssyni,
einum eiganda Hafrafellstungu, landamerkjaskrána til samþykktar eða synjunar. Í
bréfinu sem fylgdi með skránni kom fram að hinir tveir eigendur jarðarinnar,
bræðurnir Björn í Skógum og Sigurður í Ærlækjarseli, væru þegar búnir að samþykkja
landamerkjaskrána.
Sigvaldi sendi svarbréf til Guttorms 19. maí 1885. Í því kom fram að hann
samþykkti ekki landamerkjaskrána. Neitun sína byggði hann á tveimur þáttum. Annar
var sá að samkvæmt landamerkjaskránni flyttist talsvert heiðarland frá
[Hafrafells]tungu. Þetta heiðarland taldi Sigvaldi að gömul skjöl, sem hann hefði
undir höndum, sýndu að hefði verið ágreiningslaust í eigu Hafrafellstungu um langan
aldur. Seinni þátturinn var sá að Sigvaldi átti von á því að fá afrit af máldaga
Hafrafellstungu þá um sumarið. 75 Síðar samþykktu eigendur Hafrafellstungu
landamerki Svalbarðskirkjulands.76
Landamerki Hafrafellstungu voru skráð 20. janúar 1888. Þau voru þinglesin
29. júní sama ár:
Að norðan úr svokölluðum Lækjardalsfossum, ræður Gilsbakkaáin [skrifað
Gislbakkaáin] með Lækjardals og Gilsbakkalöndum í svokallaðan Bug hvar
hin svonefnda þverlaut liggur að ánni. Siðan uppúr henni syðst beint á
Fjórðungshól, þaðan í þverfell á hlið við Sandfellshaga land og með því í
vörðu þá er stendur á Langa ás. Að austan á hlið með Svalbarðskirkjulandi
ræður Langásin til syðri enda hans, þaðan beina stefnu í ós þann er liggur úr
norðausturhorni Stórabúrfellsvatns, þaðan beina línu í hásuður yfir vatnið
austan við hólma í því, á hól þann er stendur austan við norðaustur hornið á
Búrfelli, síðan sömu stefnu til Dettifossár, svo ræður hún austur til Sandár, er
svo ræður suður til Svartáshvíslar þar hún fellur í ána, síðan ræður kvíslin til
upptaka sinna. Að sunnan á hlið við Víðirhólsland ræður úr upptökum
Svartáskvíslar bein stefna í vestur yfir fjallgarðinn og með fjallalöndum sömu
stefnu í há Reiði. Að vestan ræður bein stefna úr há Reiði á hlið við Austaralands land í Rauðhóla þufu, er stendur syðst á svokölluðum Rauðhólum
sunnan og vestan við tungu borgir, síðan somu stefnu norður eftir Borgar ás
að austan verðu við há Stórás, síðan somu stefnu í vörðu á Urðarás með
Bjarnastaða og Smjörhólslöndum, og eftir honum í tjörn þá er liggur við
norður enda hans, síðan í Smjörhóls á eftir garði þeim er liggur ur ytri enda
tjarnarinnar í ána og ræður hún til hinna upphaflega nefndu
Lækjardalsfossa. 77
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Undir landamerkjabréfið skrifuðu eigendur Hafrafellstungu, þau G.
Eiríksdóttir, S. S. Eiríksson og Sigurveig Sigurðardóttir. Landamerkin voru samþykkt
af Svalbarðspresti, eigendum Víðirhóls H. Jónsdóttur og Kristjáni Kristjánssyni,
umboðsmanni Sandfellshaga og Lækjardals, Stephan Stephensen, og umráðamönnum
Gilsbakka, Stefáni Brynjólfssyni, Austaralands og Bjarnastaðalands, Jóh. Pálssyni og
Páli Jóhannessyni. Í landamerkjabréfinu eru líka talin upp ítök Hafrafellstungu.
Samkvæmt jarðamatinu 1804 er virði sjálfseignarjarðarinnar Hafrafellstungu
tuttugu hundruð. Á jörðinni er silungsveiði. Árlega fást greiddir tveir ríkisdalir fyrir
að leyfa öðrum að tína fjallagrös. Hafrafellstunga getur nýtt skóg. 78
Foss tilheyrir Hafrafellstungu samkvæmt jarðamatinu 1849 og er metin til
tuttugu hundraða. Þar kemur líka fram að landrými jarðarinnar sé mikið og „afrétt“
nokkur. Jörðin hefur nokkra silungsveiði austur í heiði. 79
Fasteignamat Norður-Þingeyjarsýslu 1916–1918 hefur að geyma
landamerkjalýsingu Hafrafellstungu. Sú lýsing er nánast samhljóða þeirri sem var
útbúin 20. janúar 1888. Í matinu er einnig minnst á að Hafrafellstunga eigi mikið
heiðarland. Sumarhagar eru góðir.80
Eigendur Hafrafellstungu skrifuðu undir landamerkjabréf Hvannstaða árið
81
1890. Sjá nánar í kaflanum um Hvannstaði hér síðar.
Heimildir benda ekki til annars en að samfelld búseta hafi verið í
Hafrafellstungu frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur
fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti
og verið veðsett.
5.6

„Afréttarland jarðanna Víðirhóls, Hólssels, Fagradals og Nýhóls“ á
Hólsfjöllum

Hér er um að ræða landsvæði sem afmarkað er í landamerkjabréfi Víðirhóls, Hólssels,
Fagradals og Nýhóls frá árinu 1890 og er þar kallað afréttarland en í kröfugerð í máli
þessu nefnt sameignarland af gagnaðila íslenska ríkisins.
Árið 1848 fóru fram skipti á landi milli jarðanna Hóls, Hólssels og Víðirhóls.
Eru þar tiltekin mörk Hóls en allmikið land var óskipt, „fjalllendi og afréttarland“ og
er mörkum þess lýst eða eins og segir í skjalinu:
Árið 1848 þann 29 Júlí vorum við undirskrifaðir til staðar eptir ósk og beiðni
hlutaðeiganda Eigineignar Bænda Msr Árna Brynjulfssonar á Hóli. Msr Árna
Árnasonar á Víðirhóli og Sgr Jóns Sigurðarsonar á Grímsstöðum eiganda
Holsels: Til að skoða skipta og semja um téðra bænda oskiptra landareign [...]
Þó er athugandi við þessi skipti að hér er alleina tiltekið [talað: undirstrikað
þ.e. yfirstrikað] um búfjárhaga: so sem engi útbeit og haglendi. Enn
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hlutaðeigendur semjast uppá að Fjallendi og Afrettarland sé óskipt og brúkist
í sameiníngu eptir tiltölu af ofann nefndum eigendum þessara þrigga jarða í
eptir greind örnefni. Úr Fálka klett á há Reiði. Úr Reiði beint austur yfir
Fjallgarð í Sandá móts við Hafrafellstúngu land. Þaðann beint Austur uppá há
Alptadyngu Fjallgarð. Þaðann á há Búngu. Þaðann í so nefnda Sandhnjuka.
Þaðann í ytri Hrútá þar sem hún fellur í Selá, og eptir sem Hrúta ræður í
Dauðagil Úr Dauðagili í Krumma skarð og þaðann í Hrafnakle[tta].
Þetta land sem hér er að framan greint: Á Eigandi Hóls eptir réttri tiltölu við
Víðirhól og Hólsel
[...] Við þessi skipti millum jarðanna Hólsels Hóls og Víðirhóls: Flýtur það af
sjálfu sér að öll önnur skjöl sem eru fyrir þessum jörðum, og áhræra
Landamerki ítök leiguparta eður undannfarna byggíngu, upphefjast og
ógildast. Eins og allir þessara jarða umráðendur skuldbynda sig til, að taka
jafnann þátt í því ef áfríað yrði land kyrkjunnar eptir því sem minst er á í
Víðirhóls og Hólsels skjölum. Hafi þessi okkar skiptagjörníngur og
samníngur Fullkomið Máldagagildi fyrir Alda og Óborna án þess að raskað
verði
Til frekari staðfestu eru hlutaðeiganda og áreiðar manna undirskrifuð nöfn og
hjáþrikkt Signet
A sama Ari og Degi sem upphaflega greinir
Staddir á Hóli á Fjöllum
Sjera Jón Austmann
handsalað

S. Jónsson.

Bjarni Pálsson

L.S.

L.S. 82

Þau skjöl varðandi Hólssel, Hól og Víðirhól, sem minnst er á í þessu bréfi,
hafa ekki komið fram.
Landamerkjabréf fyrir afréttarlandið var útbúið 3. júní 1890. Það var þinglesið
12. júní 1891:
Landamerkjaskrá fyrir afrjettarlandi jarðanna: Víðihóls, Hólssels, Fagradals
og Nýhóls í Skinnastaðahreppi: 83 Úr Falkakletti í há Reiði, þaðan beint austur
á fjallgarð á móts við Hafrafellstunguland og ræður þaðan
Hvammstaðafjallgarður suður í Mýrgil, þaðan í ytri Minnisöxl, og þaðan í
Klettagil. Þaðan suður austan við Bungu og suður á Austaribrekku við
Dauðagil, þaðan eftir Dauðagili í Krummaskarð þaðan í Hrafnaklett. Þess ber
að geta að Grundarhólseigandi á frían upprekstur fyrir geldfje sitt og eina
trippisgöngu í Nýhóls og Fagradals, ofanrituðu afrjettarlandi og 2/5tu úr svo
nefndum Flöt, ofan við Hrafnaklett. Samkvæmt landamerkjabrefi fyrir
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Víðihóli dato 29. Júli 1848 eiga Viðihóls eigendur tveggja hesta vetrargöngu
óátalda í Hólsselsmelum. 84

Undir bréfið skrifuðu Helgi Guðlaugsson, Hólsseli, Kr. Kristjánsson, Kristín
Eiríksdóttir, Helga Jónsdóttir (þessi þrjú vegna Víðirhóls), S. Magnússon (gæti verið
Sölvi Magnússon á Grímsstöðum), Bjarni Jónsson (e.t.v. á Hóli/Nýhóli), Jón
Bjarnason (líklega í Fagradal), Sigtry[ggur] Benediktsson á Grundarhóli, S. S.
Eiríksson og G. Eiríksdóttir (þessi tvö síðastnefndu væntanlega vegna
Hafrafellstungu). Þorleifur Jónsson, prestur á Skinnastað, var samþykkur
landamerkjabréfinu (líklega vegna Hafursstaða).
5.6.1

Hóll á Fjalli/Nýihóll

Kirkjan á Skinnastað á land á móts við Hól á Fjalli samkvæmt máldaga sem talinn er
vera frá því um 1500. Þar kemur eftirfarandi fram:
kirkiann aa landareign framm vid gil framm fra lundum [Löndum, skv. einni
uppskrift og löndunum skv. annarri] oc vpp a motz vid hool a fialle. er þar
med fijskivatn oc Bæa stadur. oc v kapla gongu a vetur j hoolz jord a fialle. 85

Hinn 21. september 1566 seldi Þórður Pétursson séra Sigurði Jónssyni jörðina
Klifshaga í Öxarfirði. Í staðinn
lofadi sira Sigurdur og gaf jordina Hol a fialli med iiij kugildum fyrir xiiij
hundrud og ij kugillde er hann hia mier aa. og .ui. Kugilldi a hann mier ad
greida ad næstum fardogum og þar til atta kugillde sidar meir so allz yrde xx
kugilldi. 86

Eftirfarandi upplýsingar koma fram í reikningi Skinnastaðakirkju frá árinu
1591:
Skÿnnastada kirkia hun aa alltt hejmaland mille merke gards og Brands lækiar
[...] Land eign framm vid gil fram fra londum, þar med fÿski vathn og Bæiar
stædi: v hrossa gongu j Holss jordu a vetur. 87

Í minnisbók Odds Einarssonar Skálholtsbiskups er að finna vitnisburð Björns
Jónssonar um landamerki Grímsstaða frá 4. júlí 1630. Þar segist hann hafa vitað til um
eyðijörðina Grímsstaði á Fjalli síðan hann var uppvaxtarpiltur og aldrei hafi hann
annað
hejrtt nie vitad enn hun ætte Land ut ad þeirre a sem kallast Vassleisa og
fellur austur (epter) auræfum a milli Holz og Grijmzstada og sudur fra a motz
vid Modrudal ad þeirre storu vordu sem kollud er Biskupzvarda og stendur a
84
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Grijmstadahalse. huor hallded er ad skilie Nordlendinga og austfirdinga
fiordung. og vestur i Jokulsaa.
Vppbygde minn saluge fader Jon Jonsson fyrrnefnda eydejord Grijmstade
og bio þar iij ar eda fiogur. og smijdade hann þar upp fimm huz hejma og þriu
huz i selenu og hann keiptte alla vidu þar til og heyrde eg alldrei nejna
agrejning um fyrrsogd Landamercke og minn saluge fader logfeste fyrrnefnda
jord til þessarra Landamerckia wti Wassleisu og sudur ad Biskupsvordu a
Grijmstadahalse. Enn nu fyrer faum arum hefe eg heyrtt ad Jon Þorarenzson
sem byr a Walþiotzstodum i Nupasveit i Presthola þijngum. ad hann hafe
viliad eigna sinne jordu Hole a Fialle alla þa Tungu j fra anne Vassleisu og
sudur j grofena sem liggur fyr(ir) sunnann fra Fiallgardenum. Enn þad hefur
adur verid hallded Grijmstada Land atolulaust i allann máta suo lejnge sem eg
hefe til vitad. 88

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir árið 1712 að jörðin sé
með Hólsseli átta hundruð en Hólssel helminginn. Silungsveiði í Blönduvatni hafi
verið lítil, grasatekja bjargleg fyrir heimilið, hvannatekja og rótagröftur lítill. Engjar
séu smáfengnar í mýrarsundum og starartjörnum um heiðina, úthagar góðir og
miklir. 89
Frá árinu 1741 er varðveitt svohljóðandi lögfesta fyrir Hafrafellstungu sem
skyldi standa til tólf mánaða:
[...] landarEign Vr fiordungs Hol j þuerfell þadann Riettsins framann uid
moosfell austur j sanda aa, Enn hid fremra Rædur Vrdaraas og Reidur Mots
uid Hool á fialle firirbid eg huörium Manni. 90

Nánar er sagt frá þessu máli í kaflanum um Hafrafellstungu.
Hinn 25. júlí 1831 var haldin áreið á það land Skinnastaðarkirkju sem var fram
til heiðar upp til móts við Hól á Fjalli, að beiðni prestsins á Skinnastað vegna þess að
óljóst var hvar svokallað Gil væri og vegna þess að bændur á Austara- og
Vestaralandi höfðu nýtt sér land fram að svonefndum Grjótskurði sem lá milli Syðriog Ytri-Álftaflata. 91 Nánar er fjallað um hana í kaflanum um Hafrafellstungu hér
framar.
Landareign Hóls, Víðirhóls og Hólssels var skipt árið 1848. Í skiptagerð segir:
Árið 1848 þann 29 Júlí vorum við undirskrifaðir til staðar eptir ósk og beiðni
hlutaðeiganda Eigineignar Bænda Msr Árna Brynjulfssonar á Hóli. Msr Árna
Árnasonar á Víðirhóli og Sgr Jóns Sigurðarsonar á Grímsstöðum eiganda
Holsels: Til að skoða skipta og semja um téðra bænda oskiptra landareign og
kom okkur, og hlutaðeigendum samann um að nefndur bóndi Arni
Brynjulfsson sem eigandi Hóls. Eigi land allt óátalið í eptir greind um merki
88
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n[l.] Stefnuna i alptatjarnar ás og Viðarvatnsvík, þaðann í efri Fossdalsbrún,
þaðann í hól í lækjum. Þaðann austann við fremri Fagradal, ut yfir miðt ytri
Fagradals eingi þaðann frá Dalnum rett sunnan við krókavötn. Beint til
Vesturs á Austari vegg, þaðann á há-Fjarðarsunds ás. Þaðann á Selás. Þaðann
á há vatnsmela rönd og þaðann á Rauðhól. Enn vatnsleisann ræður að
sunnann. Úr þessu landi fellur til Hólsels so kallaður Engidalspartur. stefnuna
úr Viðarvatnsvík og í efri Fossdalsbrún, allt það sem þar er fyrir neðann. Þó
hefur meirnefndur Árni Brynjúlfsson Torfristu á þessum Dalsparti og hann
undir geingst að rista ekki í eing[inu] samt að verja eptir megni dalspart
þenna.
Aptur fellur úr Holselsmelum stikki undir Hól. Beint úr Einbúa frá einbuaflöt
í Hól ofann við Holskíl. til suðausturs utann við so kallaðann Krubbumel, og
allt það stikki út að mólendi. [...]
Við þessi skipti millum jarðanna Hólsels Hóls og Víðirhóls: Flýtur það af
sjálfu sér að öll önnur skjöl sem eru fyrir þessum jörðum, og áhræra
Landamerki ítök leiguparta eður undannfarna byggíngu, upphefjast og
ógildast. [...]
Til frekari staðfestu eru hlutaðeiganda og áreiðar manna undirskrifuð nöfn og
hjáþrikkt Signet
A sama Ari og Degi sem upphaflega greinir
Staddir á Hóli á Fjöllum
Sjera Jón Austmann
handsalað

S. Jónsson. Bjarni Pálsson
L.S.

L.S. 92

Í brauðamati sem útbúið var fyrir Skinnastaðarprestakall 21. október 1854
kemur fram að talin sé fimm kapla ganga í Hólsjörðu á Fjalli á vetrum. 93
Í skýrslu um tekjur og útgjöld Skinnastaðarprestakalls, sem útbúin var 11. júní
1867, kemur fram að prestakallið leigi fimm kapla göngu í Hólsjörðu á Fjalli. 94
Hinn 30. júní árið 1876 fóru fram landskipti milli Fagradals, Nýjahóls og
Gamlahóls. 95 Nánar er fjallað um þau í kaflanum um Fagradal.
Hóll eyddist af uppblæstri og fór í eyði árið 1892. 96
Nýihóll er byggður úr landi Hóls árið 1869 og hefur verið í byggð síðan. 97
Land Hóls/Gamlahóls mun hafa verið lagt til Nýjahóls. Fagridalur var lagður undir
Nýjahól árið 1944. 98
Landamerki jarðarinnar Nýjahóls voru þinglesin 29. júní 1888:
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Nýihóll á land að austan fram með Víðirhólslandi að Grundarhólslandi sem
ræður að sunnan, þvert vestur með því í Stórastein, úr honum sömu stefnu að
Holslandi í Stóruhæð, þaðan beint í einstökutjörn, úr henni beint í
Miðdegisvörðu, og þaðan beina stefnu í Millukofabrot við læk, sunnan og
neðan við Hólsflóa, úr því og í syðri Langholtsenda og svo allt fyrir austan
nefnt Langholt útað Fagradalsá, að undanskyldu því engjastykki, sem
Grundarhóli er áður úthlutað, og ræður Fagradalsá og Brunkulækur að
norðan. Líka á Nýihóll utan við Fagradalsá vestan við Fagradalslandamerki,
allt að utan í Lambhaganum suður fyrir stóra flöt, og vestan við
Lambhagaskurð, og alla Þorgrímslæki útað Fagradalsmerkjum. Melastykki í
Hólselsmelum fram að beinni stefnu úr Einbúa í Vörðu sunnan á Gildru í
Hólakellingu. Ennfremur á Nýihóll tiltölulegan hluta, eftir dýrleika
jarðarinnar í Bugu framan við mela götu ofan við Holsselsland og svonefnda
Lauftorfu austan á Fjarðarsundsás og Móana utan við Þorgrímslæki, eins og í
heiðinni fyrir utan. 99

Undir landamerkjabréfið skrifuðu eigendur Nýjahóls, Björn Kristjánsson,
Kristján Guðmundsson og Sigurður Gunnlaugsson, eigendur Víðirhóls, Kristján
Kristjánsson, Helga Jónsdóttir og Kristín Eiríksdóttir, eigandi Grundarhóls, Jón
Sigurðsson á Skinnalóni, og eigandi Fagradals, Jón Bjarnason.
Í landamerkjadómi Þingeyjarsýslu á Hólsseli 27. ágúst 1909 var tekið fyrir
landaþrætumálið Sigurður Þorsteinsson vegna Hólssels gegn Jónasi Kristjánssyni
vegna Fagradals. Minnst er á Nýjahól. 100 Meðal framlagðra skjala var skiptagerð um
land Hóls, Víðirhóls og Hólssels frá árinu 1848. 101 Sjá nánar kaflana um Hól og
afréttarlönd.
Samkvæmt jarðamatinu 1804 er sjálfseignarjörðin Hóll metin á átta hundruð.
Henni fylgir hjáleigan Hólssel. Þessi býli hafa útigang. 102
Í jarðamati 1849 er Hóll talinn fjögur hundruð að dýrleika. Landrými mun
nægilegt. 103
Í fasteignamatinu sem útbúið var fyrir Norður-Þingeyjarsýslu á árunum 1916–
1918 er að finna lýsingu á landamerkjum Nýjahóls. Lýsingin er nánast samhljóða
þeirri sem var þinglesin 29. júní 1888. Umfjöllunin um melastykkið á Hólselsmelum
er þó ólík. Í fasteignamatinu stendur:
Nýihóll á ennfremur frá Fagradalsmerkjum melastykki í Hólselsmelum. (sjá
við Nr. 4 [Sjá umfjöllun um fasteignamatið í kaflanum um Fagradal.]) 104
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Ákveðin orð eru einnig skrifuð öðruvísi. Þannig er í fasteignamatinu talað um
Víðihólsland, Hólsland, Myllukofabrot, Stóruflöt, Þórgrímslæki, Melgötu,
Hólsselsland og móana.
Í fasteignamatinu er einnig minnst á að land Nýjahóls sé lítið og að jörðin eigi
upprekstrarrétt. Sumarhagar eru góðir.
5.6.2

Hólssel

Hólssels á Fjalli er getið í greinargerð sem Björn Pétursson, sýslumaður á Bustarfelli,
gerði um jarðeignir sínar 9. júní 1704. Þar er talað um Hól með Hólsseli.105
Árið 1712 segir Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns Hólssel part af
Hóli, fjögur hundruð, byggt fyrir hér um 60 árum, aðeins afdeilt að túni. Kostir og
ókostir sömu og á Hóli. 106
Ás var byggður í landi Hólssels, alllangt norður af bæ, árið 1862, en fór í eyði
107
1879.
Landamerkjabréf fyrir jörðina Hólssel var útbúið 26. maí 1889. Það var
þinglesið 24. júní 1890:
Að sunnan ræður Vatnsleysan upp að vörðu á svokölluðum Vatnsleysukambi,
þaðan í vörðu vestur á Langavatnshöfða, þaðan í Hrossbeinagíg, þaðan beint í
Merkiholt á svokölluðum Flöt, þaðan beint í austur að Grundarhólsmerkjum
þaðan í norður í há Selás þaðan í há Fjarðarsundsás, þaðan beint á austari
Vegg á móts við Falkaklett, þaðan beint vestur að Sandi þaðan beint í syðra
Norðmelsfjall þaðan beint vestur í Jökulsá og ræður hún að vestan. Úr þessu
landi fellur melstykki að sunnan stefnan úr Einbúa beint í hól ofan við
Hólskíl, en að utan úr vörðu syðst á Fjarðarsundsás beint í Vestur í vörðu
syðst á Miðás þar á móti er lagður partur úr Engidal úr miðju Viðarvatnsviki í
efri Fossdalsbrún og allt þar fyrir neðan. Úr parti þessum heyrir til
Grundarhóli torfrista og 3. hesta ganga. 108

Eigandi Hólssels, Helgi Guðlaugsson, skrifaði undir. Landamerkjabréfið var
samþykkt af eigendum jarðanna Grundarhóls, Jóni Sigurðssyni, Grímsstaða, Sölva
Magnússyni, eigendum Víðirhóls, Kristjáni Kristjánssyni og Helgu Jónsdóttur,
eiganda að 2/3 Nýhóls, Jóni Bjarnasyni, eiganda Fagradals, Jóni Bjarnasyni og
umráðamanni Hafursstaða, Þorleifi Jónssyni.
Samkvæmt jarðamatinu frá árinu 1804 er Hólssel hjáleiga Hóls. Dýrleiki þess
er fjögur hundruð. Útigangur er nokkuð góður. 109
Hólssel telst 4 hundruð að dýrleika samkvæmt jarðamatinu frá árinu 1849. Þar
kemur einnig fram að landkostir jarðarinnar séu góðir. Jörðin hefur hestagöngu og
105
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nokkuð meljatak. Meðan jörð þessi var í einu lagi við jörðina Hól átti
Skinnastaðaprestur ítak í landinu sem var fimm hesta ganga en þegar þeim var skipt
hlotnaðist Hólsseli öll hestaganga. 110
Jarðatal Johnsens segir Hólssel hjáleigu. 111 Hins vegar er það sérmetin jörð í
Nýrri jarðabók 1861, fornt mat 4 hundruð, nýtt 28,8 hndr. 112
Greint er frá landamerkjum Hólssels í fasteignamati Norður-Þingeyjarsýslu
1916–1918. Lýsingin þar er nánast samhljóða þeirri frá 26. maí 1886. Helstu
breytingarnar eru þær að í fasteignamatinu er talað um Fálkaklett og þar er
Víðirvatnsnes nefnt en ekki Viðarvatnsviki. Í fasteignamatinu er líka minnst á að
jörðin eigi upprekstrarland. Vetrarbeit er ágæt en gripir hafa litla sumarhaga. Einnig
kemur fram í fasteignamatinu að fossar í Jökulsá fylgi landinu og að jörðin hafi rétt til
tveggja hesta göngu í Víðihólslandi. 113
5.6.3

Víðirhóll

Um tilurð Víðirhóls og landareign segir í Lýsingu Þingeyjarsýslu:
Eftir sögn gamals manns, er lifði á Hólsfjöllum fram yfir 1900, er bærinn
byggður 1835–1836 og er þá í kirkjubókum nefndur Víðihóll. En í jarðatali
Johnsens er hann nefndur Fjallgarðssel, og virðist það benda til, að þar sem
býlið var byggt hafi verið fornar seljarústir með þessu nafni. Víðihóll á stórt
land, sem nær allt norður á landamerki hreppsins í Búrfellsheiði og austur á
Haugsöræfi að landi Norður-Múlasýslu og auk þess langt suður fyrrir bæinn.
[...] Í landinu eru 2 eyðibýli, Hvannstaðir í Búrfellsheiði og Þrælagerði
sunnan við svo nefnt Viðarvatn. 114

Stefán Þórarinsson segir í lýsingu Skinnastaðarsóknar árið 1839 að
Fjallgarðssel sé nýlega byggt, meinist að vera gömul selstaða frá Hóli. Jafnframt talar
hann um Víðirhól sem mun vera sama jörð. 115
Landareign Hóls, Víðirhóls og Hólssels var skipt árið 1848. Nánar er fjallað
um þetta mál í kaflanum um Hól á Fjalli/Nýjahól.
Í landamerkjabréfi afréttarlands Hólsfjalla frá 1890 er vitnað í landamerkjabréf
Víðirhóls frá 1848. Það bréf hefur ekki fundist. 116
Skrifað var undir landamerkjabréf jarðarinnar Víðirhóls 7. ágúst 1885. Skjalið
var þinglesið 31. maí 1886:
Að austan ræður bein stefna úr Hrafnaklettum í háa fjallgarðinn fyrir ofan
Krubbana, þaðan bein stefna út fyrir ofan Bunguvatnsmýrar að Langamúla.
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Að utan ræður bein stefna þvert vestur fyrir utan Ytri-Fagradal. Að vestan
ræður bein stefna fram mitt Fagradals engi, þaðan bein stefna fram fyrir ofan
Fremri-Fagradal í Hól í Lækjum, þaðan bein stefna í Eystri-Fossdalsbrún, þá
bein stefna í mitt Viðarvatnsvik, þaðan beint í há Álftatjarnarás, og ræður þá
Ytri-Vatnsleysa að sunnan í Hrafnakletta.
Jörðin á að tilltölu í óskiftu heiðarlandi Fjallajarða. 117

Undir bréfið skrifaði Fr. Guðmundsson. Það var samþykkt af eigendum
Víðirhóls, Jóni Árnasyni og Kr. Kristjánssyni, eiganda Grundarhóls, J. Sigurðssyni,
eigendum Nýjahóls, Birni Kristjánssyni og K. Guðmundssyni, eiganda Fagradals, J.
Bjarnasyni og eiganda Grímsstaða, S. Magnússyni.
Jarðatal Johnsens getur Fjallgarðssels, hjáleigu frá Hóli. 118
Víðirhóll er tvö hundruð að dýrleika samkvæmt jarðamatinu frá 1849. Þar
kemur einnig fram að útheyskapur sé allmikill, en fremur langsóttur. Landrými
jarðarinnar er mjög gott og landsvæðið er afar gott fyrir allan pening. 119
Ný jarðabók 1861 talar um Víðirhól sem sérmetið býli, áður tvö hundruð, nýtt
mat 14,4 hundruð. 120
Í fasteignamati Norður-Þingeyjarsýslu 1916–1918 er Víðirhóll með
eyðijörðinni Hvannstöðum talin ein jörð. Landamerkjalýsingin sem þar er skráð er
nánast samhljóða þeirri frá 7. ágúst 1885. Í fasteignamatinu er reyndar talað um hól í
Lækjum. Landrými er sagt mikið og gott. Fjallaland, móar, mýrar og melar.
Sumarhagar eru góðir. 121
Heimildir benda ekki til annars en að samfelld búseta hafi verið á Víðirhóli frá
því að jarðarinnar er fyrst getið og þar til hún fór í eyði árið 1965. Í afsals- og
veðmálabókum kemur fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst
með hefðbundnum hætti og verið veðsett. Nú hafa verið byggð nokkur sumarhús á
svæðinu.
5.6.4

Fagridalur

Fagridalur mun byggður í landi Hóls um 1860. Þar var búið samfellt frá 1861–1944.
Þá var jörðin lögð undir Nýjahól. 122
Árið 1876 fóru fram landaskipti milli Fagradals, Nýjahóls og Gamlahóls. Í
greinargerð sem samin var vegna þessa stendur eftirfarandi:
Þann 30 Júní 1876 fram fór að Hólseli á fjöllum þvílík landskipti millum
jarðanna Fagradals, Nýjahóls og Hóls, sem hjer skal greyna að Fagridalur á
land að austan fram með Víðirhólslandi sem eldri skjöl tiltaka - fram í hól í
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lækjum, að sunnan, þaðan [þaðan: bætt við ofan línu] utan við brúnku læk
ofan í fagradalsá, og utan við hana í vörðu vestan við næsta skurð, vestan við
brota veitu, og úr henni, beint í vörðu sunnaná ystuhæð, þaðan í vörðu siðst á
vestustuhæð, og svo á Fagridalur alla laufreitu vestan við grjót útað
Krókavötnum, en heiðarmerkin ráða að utan, eins og eldri skjöl greyna.
Nýjihóll á land að austan fram með Víðirhóls landi að Grundarhóls landi, sem
ræður að sunnan ofaná svonefnda stóruhæð, þaðan útí einstökutjörn, og þaðan
í miðdegisvörðu, og þaðan í hólsurð, úr henni ofan við hólstún útí millubrot
við læk sunnan og neðan við hólsflóa; úr því út og austur hróagarð þann er
liggur þaðan í siðri langholts enda, og svo allt fyrir austan nefnt langholt, útað
fagradalsá [útað fagradalsá: bætt við ofan línu] (að undanskyldu því
engjastikki sem Grundarhóli er áður úthlutað) og ræður hún og brúnkulækur
að norðan. Og laufengi á Nýihóll utan við fagradalsá, vestan við áður nefnda
merki vörðu, vestan við brota veitu, allt að utan í lambhaganum suður fyrir
stóraflata, og vestan við lambhagaskurð, eins og áður hefur verið brúkað frá
Nýjahóli; og alla Þorgrímslæki útað fagradals merkjum
Hóll á land vestan við áður nefnt langholt, að austan fram með nefndum
Nýjahóls merkjum fram að Grundarhóls landi, sem ræður að sunnan, og
Hólselsland að vestan útað bugaskurði, og ræður hann útað melagötu frá Hóli,
svo á hann allt utan við nefnda götu útað grjóthálsi mótsvið lambhaga; líka á
Hóll það af laufengi [sem: yfirstrikað] í lambhaga sem hann hefur áður
brúkað, og ábúendur Nýjahóls og Hóls lofa að skýra með auð kennilegum
merkjum sín í milli. Bugana framan við melagötu ofanvið Hólselsland, og svo
nefnda lauftorfu austan á fjarðarsundsás, brúka þessir 3. nefndu bæir - sem
skiptin eru gjörð á milli - í sameiningu til beitar. Og móana utan og vestan við
Þorgrímslæki, útað fornum heiðar merkjum, eiga þeir einsog heiðina fyrir
ofan í sameiníngu, eptir réttri tiltölu við dyrleika þeirra.
Melastikki því er nefndir bæir eiga inní Hólselslandi, er skipt með þeim
svoleiðis: að Fagridalur á utanaf nefndu stikki fram að beinni stefnu úr einbúa
í vörðu sunnan við gildruhóla í Hólsbeitarhús. Nýihóll á frá þeirri stefnu fram
að beinni stefnu úr sama einbúa í vörðu sunnaná gildru í Hólskelling. Og Hóll
á þar fyrir sunnan að Hólselsmerkjum, sem gömul skjöl tilgreina.
Af þessu landaskipta brifi leiðir að [allir] [hér hefur molnað úr skjalinu og er
þetta orð ágiskun] eldri samningar eru með því, úr gildi gengir, og hefur það
hér eptir fyrir alda og óborna fullkomið lagagildi.
Sama stað ár og dag sem upphaflega greynir
Árni Árnason

Kristján Jóhannsson

fyrir Hól

Sigurbjörn Guðmundsson

fyrir Fagradal

viðstaddir vottar
Guðm. Árnason Jón Árnason

Olafur Jónsson
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fyrir Nyjahól
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V Nikulásson

Kristján Kristjánsson. 123

Landamerkjum Fagradals var þinglýst 31. maí 1886:
Fagridalur á land að austan frá Hóli í Lækjum, beina stefnu út fyrir austan
fremri Fagradal og út mitt Fagradalsengi út fyrir Ytri-Fagradal þaðan beina
stefnu vestur sunnan við Krókavötn á austari Vegg. Að sunnan eru merki úr
Hól í Lækjum vestur utan við Brunkulæk í Fagradalsá og utan við hana í
vörðu vestan við næsta skurð vestan við Brotaveitu [breytt í uppskrift úr
Brotaveita] og úr henni beint í vörðu sunnan á yztu hæð, þaðan í vörðu syðst
á vestustu hæð og vestur á vegg, en veggurinn ræður að vestan.
Ennfremur fylgir Fagradals heimalandi, land eyðijarðarinnar Gamlahóls og
eru þar merki sem hér greinir, að austan frá Fragradalsá fram Langholt, úr því
í Hróagarð, þaðan í millubrot, þaðan í Miðdagsvörðu, þaðan í Einstökutjörn
og beint í Stóruhæð, þvert vestur af Stórasteini, þaðan þvert vestur að
Hólsselslandi, svo út há Selás, þaðan út á há Fjarðarsundsás, en að utan ræður
bein stefna vestur úr vörðu á Merkjatorfu í vörðu á Merkjatorfu í vörðu vestan
við Stóraflata, og þaðan beint í vörðu utan við Fjarðarsundsás. Jörðin á og
tiltölu í óskiftu heiðarlandi Fjallajarða. 124

Undir skrifuðu eigandi Fagradals, J. Bjarnason, eigandi Grundarhóls, Jón
Sigurðsson, Hólssels, Helgi Guðlaugsson, ábúendur Víðirhóls, Jón Árnason, Friðrik
Guðmundsson og Kristján Kristjánsson og Nýjahóls, Björn Kristjánsson og Kristján
Guðmundsson auk eiganda Nýjahóls að hluta, S. Gunnlaugssonar. Fagridalur var
lagður undir Nýjahól árið 1944. 125
Í fasteignamati Norður-Þingeyjarsýslu 1916–1918 er að finna
landamerkjalýsingu Fagradals. Það sem sagt er um landamerki Fagradals og
eyðijarðarinnar Gamlahóls er nánast samhljóða því sem sagt er um þessi býli í
landamerkjalýsingunni sem var þinglesin 31. maí 1886. 126 Í fasteignamatinu kemur
einnig fram að Fagridalur hafi mikið landrými og upprekstrarland. Sumarhagar eru
góðir. 127
5.7

Hvannstaðir

Um Hvannstaði segir svo í Lýsingu Þingeyjarsýslu:
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1854 er byggt býlið Hvannstaðir í landi Víðihóls norðarlega (í Búrfellsheiði),
og fer það í eyði 1878. 128

Á manntalsþingi að Skinnastað 9. júlí 1867 var presturinn spurður um það
hvernig stæði á jörðinni Hvannstöðum og gaf hann skýrslu þar að lútandi. 129 Skýrsla
þessi finnst ekki í dómsskjölum Þingeyjarsýslu.
Landamerkjabréf fyrir eyðijörðina Hvannstaði var útbúið 24. maí 1890. Það
var þinglesið 12. júní 1891:
Að sunnan ræður bein stefna úr Klettagili í Mynnis öxl og þaðan í Mýrdalgil;
að vestan ræður Hvammstaðafjallgarður út að Hafrafellstúngu merkja línu,
þaðan í upptök Svartásskvíslar, og ræður landamerkjum þar til hún fellur í
Sandá; þaðan bein stefna í Þorsteinsnef og þaðan í Sandhaug á
Alptadyngjufjallgarði; að austan ræður Fjallgarðurinn frá Sandhaug að
Klettagili. 130

Eigendur framangreinds lands, þau Kr. Kristjánsson, Helga Jónsdóttir og
Kristín Eiríksdóttir (eigendur Víðirhóls), skrifuðu undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af S. S. Eiríkssyni, G. Eiríksdóttur og Jóni Björnssyni (líklega vegna
Hafrafellstungu), Jóni Bjarnasyni (líklega vegna Fagradals og Nýhóls), Helga
Guðlaugssyni (Hólsseli) og Bjarna Jónssyni (e.t.v. í Víðidal). 131
Í landamerkjabréfi Hvannstaða er talað um „Kvannstaði“ og „Mýrdalsgil“ en
ekki „Hvammstaði“ og „Mýrdalgil“ eins og í landamerkjabókinni. 132
Eyðijörðin Hvannstaðir er talin með Víðirhóli í fasteignamati 1916–1918. Í
kaflanum um Víðirhól í fasteignamatinu er að finna landamerkjalýsingu jarðarinnar. 133
5.8

Grímsstaðir og Nýibær

Grímsstaða á Fjöllum mun fyrst getið árið 1367 í Hítardalsbók, máldögum Oddgeirs
Þorsteinsonar Skálholtsbiskups en þar segir:
Christfienu a Grijmsstodum fylger xv ær ein kýr og hross. 134

Ekki kemur fram um hvaða Grímsstaði er að ræða en þetta hljóta að vera
Grímsstaðir á Fjöllum. Grímsstaða eða Kristfjárins er ekki getið í Vilchinsmáldögum.
Samkvæmt vitnisburði frá árinu 1514 lágu Grímsstaðir á Fjalli undir
Möðrudalskirkju. 135 Það er endurtekið í vitnisburði frá 1517 að Grímsstaðir liggi undir
Möðrudalskirkju að öllum skyldum. 136
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Elsti hluti Sigurðarregisturs frá árinu 1525 (þ.e. kirknamáldagar, þegar Jón
Arason tók við Hólastóli) telur meðal húsalausra eyðikota Hólastóls Grímsstaði á
austuröræfum. Þessi eyðikot höfðu flest óbyggð verið um næstu 30 ár eða lengur. 137
Jón Guðmundsson lýsir landamerkjum Möðrudals í vitnisburðarbréfi sínu frá
6. desember 1532. Hann var barnfæddur að Möðrudal og bjó þar til nítján ára aldurs
en faðir hans, séra Guðmundur Jónsson, hélt staðinn í 26 ár. Um landamerkin segir
Jón að
sinn fader hefde hallded landeign Maudrudals stadar ad þeim læk sem fellur
undan Sulundum ofan i Haulkná. sem rided er ofan i Vopnafiaurd. ok svo
langt austur i heidina under þrivardna háls a Skioldolfstada veg. ok halft
Seningarvatn. ok oll griotgardzvötn. ok framm a þrivardna fiallgard er stendur
a hestleid. Bruarveg ok halfan Arnardal ad ollum giædum. ok atta hrossa
göngu beit i Vegge ok Krokmel. [...] Her med lyste hann. ad Skalholltzstadar
eign hefde þa vered halldin halfer Grimstader a fialle. enn Maudrudalsstadar
halfer. ok sinn fader hefde þar haft egg ok fugl. skog og gras. oc allar
landznytiar. enn landamerke ofan ad á þeirre sem kaullud er Vatsleysa. her
sagde hann ongvann hafa atalad medan hann visse. utan um þrivardnaháls
hefde Skioldolfstadamenn uppatalad. þo þar yrde ecke frammkvæmd á. 138

Ólafur Hjaltason Hólabiskup hafði 8. september 1563 makaskipti á þeim hluta
í:
eydikotinu Grimsstödum sem reiknadur hefur verit Holakirkiu motz uid
Skalaholltzmenn sem kalladur hefur verid iij hndr. 139

Í máldagasafni Gísla biskups Jónssonar frá um 1570 (1570–1576) segir í
máldaga Möðrudalskirkju:
Jtem stadurenn leigdur fyrer .xv. fiorduunga smiors med hálffum
Grijmstødum. 140

Í minnisbók Odds Einarssonar Skálholtsbiskups er að finna vitnisburð Björns
Jónssonar um landamerki Grímsstaða frá 4. júlí 1630. Þar segist hann hafa vitað til um
eyðijörðina Grímsstaði á Fjalli síðan hann var uppvaxtarpiltur og aldrei annað
hejrtt nie vitad enn hun ætte Land ut ad þeirre a sem kallast Vassleisa og
fellur austur (epter) auræfum a milli Holz og Grijmzstada og sudur fra a motz
vid Modrudal ad þeirre storu vordu sem kollud er Biskupzvarda og stendur a
Grijmstadahalse. huor hallded er ad skilie Nordlendinga og austfirdinga
fiordung. og vestur i Jokulsaa.
Vppbygde minn saluge fader Jon Jonsson fyrrnefnda eydejord Grijmstade
og bio þar iij ar eda fiogur. og smijdade hann þar upp fimm huz hejma og þriu
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huz i selenu og hann keiptte alla vidu þar til og heyrde eg alldrei nejna
agrejning um fyrrsogd Landamercke og minn saluge fader logfeste fyrrnefnda
jord til þessarra Landamerckia wti Wassleisu og sudur ad Biskupsvordu a
Grijmstadahalse. Enn nu fyrer faum arum hefe eg heyrtt ad Jon Þorarenzson
sem byr a Walþiotzstodum i Nupasveit i Presthola þijngum. ad hann hafe
viliad eigna sinne jordu Hole a Fialle alla þa Tungu j fra anne Vassleisu og
sudur j grofena sem liggur fyr(ir) sunnann fra Fiallgardenum. Enn þad hefur
adur verid hallded Grijmstada Land atolulaust i allann máta suo lejnge sem eg
hefe til vitad. 141

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir Grímsstaði sex hundruð
að dýrleika árið 1712, hálfa í eigu Skálholtsstóls. Engjar engar, nema hvað hent verði
í úthögum sem séu góðir og miklir. Einnig segir:
Barkastader eður Backastader kallast örnefni suður undir Grímstaðanúp, þar
atla menn að í fyrndinni hafi bygð verið, þó þess sjáist nú lítil merki af
tóftarústum. Ekki má hjer bygð setja fyrir heyskaparleysi. Tóftarústirnar eru
og viði vaxnar. 142

Landamerkjabréf Grímsstaða og Nýjabæjar var þinglesið 31. maí 1886:
Grímsstaðir eiga land úr Hrútá þar sem hún fellur [í eða úr] Selá, vestur
Dimmagil í [í, tvítekið] Svartfell á Dimmafjallgarðsvegi. Þaðan beina stefnu í
Skarðá, þar sem hún fellur í Jökulsá, en Jökulsá ræður að vestan, þar til YtriVatnsleysa fellur í hana.
Svo ræður hún að upptökum, þaðan beina stefnu í Selá þar sem Hrútá fellur í
hana.
Nýibær.
Nýabæarland takmarkast af nyrðri og Syðri Vatnsleysu svo lengi sem þær
ráða landi. 143

Undir bréfið skrifuðu eigandi Grundarhóls, Jón Sigurðsson, eigandi Víðirhóls,
Jón Árnason, eigandi Grímsstaða, Sölvi Magnússon, eigandi Víðidals, Bjarni Jónsson,
eigandi Hauksstaða, Kr. Jóhannesson og eigandi Hólssels, H. Guðlaugsson.
Hinn 15. maí 1922 var útbúið nýtt landamerkjabréf fyrir Grímsstaði og
Nýjabæ. Það var þinglesið sama ár:
Grímsstaðir eiga land úr Hrútá þar sem hún fellur í Selá, vestur Dimmagil í
Svartfell á Dimmafjallgarðsvegi, þaðan beina stefnu í Skarðá þar sem hún
fellur í Jökulsá, en Jökulsá ræður að vestan þar til ytri Vatnsleysa fellur í
hana, svo ræður hún að upptökum, þaðan bein stefna í Selá þar sem Hrútá
fellur í hana.
Nýibær.
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Nýabæarland takmarkast af nyrðri og syðri Vatnsleysu svo lengi sem þær
ráða landi. 144

Undir bréfið skrifuðu eigendur Grímsstaða: Sigurður Kristjánsson, Halldóra
Sigurðardóttir, Kjartan Kristjánsson og Arnbjörn Kristjánsson. Landamerkin voru
samþykkt af eiganda Hauksstaða í Vopnafirði, Vilmundi Helgasyni, eiganda Hólssels,
Sigurði Þorsteinssyni, eigendum Víðirhóls, Ingólfi Kristjánssyni og Birni
Sigvaldasyni og eiganda Grundarhóls, Jóni Sigtryggssyni.
Grímsstaðir stóðu fyrr um sjö km suðaustur af núverandi býli. Um aldamótin
1900 fóru þeir í eyði vegna uppblásturs og bærinn fluttur á rústir Nýjabæjar. 145
Sjálfseignarjörðin Grímsstaðir er metin til sex hundraða samkvæmt
jarðamatinu 1804. Jörðin hefur ágætan útigang. 146
Grímsstaðir eru með Nýjabæ taldir sex hundruð að dýrleika samkvæmt
jarðamatinu 1849. Þar kemur einnig fram að engi jarðarinnar sé mjög víðslægt en
fremur slitrótt og reytingssamt. Það er sérlega kjarngott en sumt nokkuð langsótt.
Landrými og landkostir eru afar góðir fyrir allan pening. 147
Ný jarðabók 1861 segir nýtt mat á Grímsstöðum með hjáleigunni Nýjabæ vera
35,2 hundruð. 148
Í fasteignamati Norður-Þingeyjarsýslu 1916–1918 er að finna lýsingu á
landamerkjum Grímsstaða og Nýjabæjar. Hún er nánast samhljóða þeirri sem var
þinglesin 31. maí 1886. Í matinu kemur einnig fram að landrými sé mikið og
kjarngott, mestmegnis fjalla- og melaland. Sumarhagar eru ágætir fyrir sauðfé. 149
Töluverður málarekstur varð um mörk Möðrudalslands á árunum 1884–1892 en þar
sem þar virðist ekki komið inn á mörk móti Grímsstöðum eða öðru landi á
Hólsfjöllum vísast til þess í máli 2/2005.
Árið 1962 var land jarðarinnar Grundarhóls lagt undir Grímsstaði II og
Grímstungu II. 150
Heimildir benda ekki til annars en að samfelld búseta hafi verið á
Grímsstöðum frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur
fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti
og verið veðsett.
5.9

Afréttir og afréttarnot

Í XIII. bindi Jarðabókar Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 151 , er yfirlýsing eiganda
Hafrafellstungu, dagsett 1. maí 1703:
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Land á hún mikið til heiðar og mikið af því í fjarska. 152

Í Jarðabók Árna og Páls fyrir Öxarfjörð, sem tekin var saman árið 1712, segir
um Skinnastað:
Afrjett á staðurinn milli Jökulsár og Vargilsár fyrir vestan Lands lönd, og er
að fornu talin 50 hundraða eign, og liggur veiðivatnið [Fiskivatn, sem sagt er
liggja fjórða part þingmannaleiðar fram á heiði] í þessum afrjett. Grasatekja
bjargleg og hvannatekja og rótagröftur í sama afrjettar landi. Upprekstur hefur
þessi sveit brúkað jafnlega í þennan afrjett fyrir lömb og geldfje eftir leyfi
staðarhaldarans, en ekki hefur hann skilið sjer eður tekið vissan afrjettartoll.
Skógur er og nokkur í þessum afrjett, sem enginn brúkar. 153

Jarðabók Árna og Páls nefnir ekki „afrétt“ í Búrfellsheiði, þegar fjallað er um
Hafrafellstungu, hins vegar er nefnt að silungsveiði í stöðuvötnum á Búrfellsheiði hafi
að fornu verið gagnvæn og grasatekja næg og brúkist af ábúendum sveitarinnar eftir
leyfi landsdrottins fyrir óákveðna greiðasemi. Hvannatekja sé að nokkru gagni á
þessari heiði en brúkist lítt. Úthagar jarðarinnar eru sagðir mjög víðlendir og
merkilega góðir til heiðanna en verði ekki beittir fyrir fjarlægðar sakir. 154
Ekkert er heldur minnst á „afrétt“ í tengslum við Sandfellshaga en grasatekja
og hvannatekja sé næg fyrir heimilið. 155
Jarðabókin 1712 getur ekki heldur um „afrétti“ jarða í Núpasveit. Um
Arnarstaði segir:
Grasatekja í betra lagi, brúkast af þessrar sveitar búendum öðru hvörju eftir
leyfi landsdrottins fyrir óákveðinn góðvilja. Hvannatekja og rótagröftur í
betra lagi, brúkast lítt nú, hefur áður brúkast í harðindum. [...]
Úthagarnir eru góðir og miklir, en liggja sumir í fjarska til heiðarinnar. 156

Hinn 18. júlí 1831 var fyrir manntalsþingsrétti á Svalbarði lesið upp bann
bræðranna Eiríks hreppstjóra og Guðmundar Sigurðarsona, sem eiganda og ábúanda
Hafrafellstungu, gegn álftveiði í tilteknum takmörkum á Búrfellsheiði. Takmörkin eru
ekki tilgreind en bann þeirra bræðra var einnig lesið upp fyrir manntalsþingsrétti á
Skinnastaðarþingi 12. júlí og í Presthólum 14. júlí sama ár. 157
Stefán Þórarinsson á Skinnastað 158 fjallar ekki um afréttarmál í lýsingu
prestakallsins frá árinu 1839 en um Búrfellsheiði segir í lýsingu Hafrafellstungu:
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Skjal nr. 4 (61).
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 306-307.
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Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 314.
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Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 317.
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Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 327.
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Skjal nr. 2 (48).
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Stefán Þórarinsson (1783-1849) var prestur á Skinnastað frá 1837 til dauðadags. Páll Eggert Ólason:
Íslenzkar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1940 IV, bls. 340-341.
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Þaðan fyrir austan og sunnan Hafrafell liggur grasi vaxin heiði og austur að
fjallgörðum, en fyrir austan þessa fjallgarða er svokölluð Búrfellsheiði, sem
nær allt fram að Hólsmynni og út undir Þistilfjörð. Í henni er haglendi gott
með vötnum, mýrum, flóum og tjörnum. á miðri heiðinni stendur einstakt
fjall, sem kallað er Búrfell, með haglendi umhverfis að neðan. [Síðan kemur
lýsing á nytjum landsins, sem er tekin upp undir Hafrafellstungu]. 159

Halldór Árnason (Johnsen) 160 segir í lýsingu Presthólasóknar árið 1839:
Afréttarland Núpsveitinga og Sléttunga nær austur undir Þistilfjarðarfjöllin að
austanverðu, en að Valþjófstaðafjalli að sunnanverðu, og Sléttan er að
norðanverðu. Landið liggur að mestu undir Núpasveit og nokkuð undir
Sléttu. 161

Um Búrfellsvötn segir Valdimar Ásmundsson í lýsingu Svalbarðssóknar frá
því um 1875:
6. Búrfellsvötn eru norðaustur af Búrfelli. Þau eru þrjú og er eitt þeirra
allstórt. Í þeim er silungur mikill. Þar var fyrrum veiði stunduð úr
Hafrafellstungu en nú er því löngu hætt. 162

Síðan segir Valdimar í athugasemd:
Vera má að réttast hefði verið að geta eigi Búrfellsvatna. Þau heyra til
landeign Hafrafellstungu í Axarfirði, því að landamerki eru utar (um Langás
sem er suðvestur frá Svalbarðsgnúpum) að menn ætla. 163

Hinn 29. júlí árið 1848, var skipt óskiptu heimalandi jarðanna Hóls, Víðirhóls
og Hólssels, þ.e. búfjárhögum og engi en „fjalllendi og afréttarland“ var óskipt. Er
mörkum þess lýst í bréfi áreiðarmanna og jafnframt ógilt eldri skjöl fyrir þessum
jörðum. Meginhluti þessa bréfs er tekinn upp í kafla 5.6. en hér er endurtekið það sem
segir um mörkin:
Þó er athugandi við þessi skipti að hér er alleina tiltekið [talað: undirstrikað
þ.e. yfirstrikað] um búfjárhaga: so sem engi útbeit og haglendi. Enn
hlutaðeigendur semjast uppá að Fjallendi og Afrettarland sé óskipt og brúkist
í sameiníngu eptir tiltölu af ofann nefndum eigendum þessara þrigga jarða í
eptir greind örnefni. Úr Fálka klett á há Reiði. Úr Reiði beint austur yfir
Fjallgarð í Sandá móts við Hafrafellstúngu land. Þaðann beint Austur uppá há
Alptadyngu Fjallgarð. Þaðann á há Búngu. Þaðann í so nefnda Sandhnjuka.
Þaðann í ytri Hrútá þar sem hún fellur í Selá, og eptir sem Hrúta ræður í
Dauðagil Úr Dauðagili í Krumma skarð og þaðann í Hrafnakle[tta].

159

Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 232.
Halldór Árnason (1791-1861) hélt Presthóla 1832-1848. Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár II,
bls. 242.
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Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 240.
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Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 254.
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Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 254.
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Þetta land sem hér er að framan greint: Á Eigandi Hóls eptir réttri tiltölu við
Víðirhól og Hólsel. 164

Hinn 30. júní árið 1876, fóru fram landskipti milli Fagradals, Nýjahóls og
Gamlahóls. Þar er vitnað til „heiðarmerkja“ eins og eldri skjöl greini. Raunar er víðar
vitnað til eldri skjala. Um „sameignarland“ jarðanna, þar með talið heiðarlandið, segir
í öðru bréfinu (bréfin nær samhljóða nema um stafsetningu):
Bugana framan við melagötu ofanvið Hólselsland, og svo nefnda lauftorfu
austan á fjarðarsundsás, brúka þessir 3. nefndu bæir - sem skiptin eru gjörð á
milli - í sameiningu til beitar. Og móana utan og vestan við Þorgrímslæki,
útað fornum heiðar merkjum, eiga þeir einsog heiðina fyrir ofan í sameiníngu,
eptir réttri tiltölu við dyrleika þeirra.
[...]
Af þessu landaskipta brifi leiðir að [allir] [hér hefur molnað úr skjalinu og er
þetta orð ágiskun] eldri samningar eru með því, úr gildi gengir, og hefur það
hér eptir fyrir alda og óborna fullkomið lagagildi. 165

Þorvaldur Thoroddsen segir í Lýsingu Íslands árið 1919:
Upp af Múlasýslum og Norður-Þingeyjarsýslu eru afarvíðáttumikil beitarlönd
og afréttir, enda fjárrækt þar með miklum blóna, t.d [...] Fjallasveit og víðar.
Upp af Þistilfirði er mikill og grösugur heiðafláki, er heitir Búrfellsheiði, enda
hefir þar áður verið mikil bygð; í Fjallasveit eru mikil víðirlönd og mellönd,
og lifa menn þar því nær eingöngu á sauðfjárrækt. 166

Stjórnarráð Íslands sendi öllum sýslumönnum landsins bréf 29. desember
1919. Þar var þeim tilkynnt að vegna þingsályktunar um rétt ríkisins til vatnsorku í
almenningum frá 27. september beri þeim að skila skýrslu við fyrsta tækifæri um
svæði í sýslum þeirra sem teljast vera almenningar og um afréttarlönd sem ekki
sannanlega hafa tilheyrt eða tilheyri nú nokkru lögbýli.167 Steingrímur Jónsson,
sýslumaður í Þingeyjarsýslu, svaraði 6. apríl 1920 og í svari hans kemur m.a.
eftirfarandi fram:
Um aðra almenninga en þessa er mér ekki kunnugt, en vel má vera, að í
óbygðum Norður-Þingeyjarsýslu séu einhver lönd, sem rétt sé að telja
almenninga, þó mér reyndar þyki það fremur ólíklegt. Einnig má vera, og er
enda líklegt, að suður af Fnjóskadal, vestanvert við afrétt Bárðdæla, séu svæði
sem telja beri til almenninga. 168

Jóhann Stefánsson, sýslumaður í Þingeyjarsýslu, lýsir „afréttum“ og
fjallskilum þannig vorið 1959:
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Skjal nr. 2 (140) a-b.
Skjöl nr. 2 (141) a-b og nr. 2 (142) a-b.
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Þorvaldur Thoroddsen: Lýsing Íslands III, bls. 195.
167
Skjal nr. 2 (39).
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Hverjir afréttir eru í sýslunni?
Fjallahreppur:
Hólssandur liggur milli Öxarfjarðar og Fjallahrepps, afrétt tilheyrandi báðum
þeim hreppum. Takmörk að vestan Jökulsá á Fjöllum. Austan Krókavötn og
Flár. Búfjárhagar Hólssels ráða að sunnan.
Búrfellsheiði, liggur milli Fjallahreppa og Svalbarðshrepps, afréttarland 3ja
hreppa, Öxarfjarðarhrepps, Svalbarðshrepps og Fjallahrepps. Gangnam0örk
milli hreppa um Heiðagilshrygg, Svartás í Þorsteinsnef að norðan, í
Þvergilshæð að austan. Takmörk að sunnan landamerki Víðihóls og
Fagradals.
Útfjallgarður. Takmarkast að austan af Bungutorfum, Austari-brekkum á
Haugsfjallgarði. Gulsgili og skarði að sunnan. Landamerkjum Víðihóls að
vestan. Afréttir Vopnfirðinga liggja á þessu gangnasvæði að austan.
Framfjallgarður tekur við sunnan Útfjallgarðs, takmarkast að austan af
Dimmukvísl og Öskufjallgarði. Gengið þar móti Vopnfirðingum, sem eiga
afrétti þar að.
Grímsstaðanúpar. Takmarkast af Biskupshálsi að austan og Skarðsá að
sunnan, Jökulsá á Fjöllum liggur þar að vestan. Að norðan búfjárhagar
Grímsstaða. (Oddviti)
Öxarfjarðarhreppur:
Afréttur Öxarfjarðarhrepps takmarkast af þessum línum:
Að norðan úr Brunná, eftir landamerkjagirðingu á Núpsmýri austur yfir
Öxarnúp beina stefnu í Gæsavatn, þaðan í Hraunsnef, þá ræður
Botnsgilsfarvegur að upptökum Djúpár, eftir Djúpá í Langás, þaðan í
Búrfellshól og í Fossinn í Fossá. Eftir það ræður Sandá í Svartárkvísl, þaðan
beina stefnu um Svartás í Reyði. Úr Reyði í Fálkaklett í Syðra Norðmelsfjall
og í Jökulsá. (Oddviti)
Presthólahreppur:
Úttakmörk afréttar hreppsins má segja þau sömu og takmörk hreppsins sjálfs,
og verður að telja hreppinn sjálfum sjer nógan með sumarhaga. Inntakmörk
afréttar eru þar, sem eftir venju á hverri jörð, úttakmörk búfjárhaga eru, en
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þeir eru það landsvæði, sem næst liggur byggðinni, og búfénu er að jafnaði
haldið á haust, vetur og vor. (Oddviti)
[...]
Fjallahreppur:
Um eignarrétt að afréttum í hreppnum skal þetta tekið fram: Það af Hólssandi,
sem liggur innan hreppamarka Hólsfjalla, mun tilheyra Hólsseli, Búrfellsheiði
er sameiginleg afrétt allra hreppsbúa, og liggur ekki innan landamerkja
neinnar jarðar Fjallahrepps, en þó innan hreppamarka. Sama er að segja um
Útfjallgarð. Aftur á móti er Framfjallgarður og Grímsstaðagnúpur í
Grímsstaðalandi og eign þeirra bænda er þar búa. (Oddviti)
Öxarfjarðarhreppur:
Afréttir allar eru í einkaeign. Aðalafréttarlöndin eiga eftirtaldar jarðir: Þverá,
Sandfellshagi, Hafrafellstunga, Austara-Land og Hafursstaðir. Auk þess eiga
nokkrar fleiri jarðir afréttir í smáum stíl. (Oddviti)
Presthólahreppur:
Afréttur allur er í einkaeign, þ.e. jarðeigenda, og fyrst og fremst notaður af
búendum hreppsins sjálfs. (Oddviti)
[...]
Hverjar reglur gilda um upprekstrarrétt á afrétti í sýslunni, t.d. hvort hann er
takmarkaður eða háður sérstöku leyfi árlega af hálfu afréttareiganda eða
hreppsnefndar?
Fjallahreppur:
Engar reglur gilda um upprekstur á afrétti í hreppnum, þar sem fje er jafnan
sleppt í búfjárhaga á vorin, þar sem landrými er hér mikið á öllum jörðum.
(Oddviti)
Öxarfjarðarhreppur:
Engar reglur gilda um upprekstrarrétt. (Oddviti)
Presthólahreppur:
Vart er hægt að tala um upprekstur í þeirri merkingu, sem víða tíðkast á landi
hér. Fénu er ,,sleppt í heiðina“, (málvenja hér) að vorinu, oftast að sauðburði
loknum, nú orðið, og er engum takmörkunum háð nema veðráttunni og
fjáreigendum sjálfum. (Oddviti)
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[...]
Fjallahreppur:
Engir almenningar eða öræfi liggja að afréttarlöndum hreppsins.
Öxarfjarðarhreppur:
Afréttarlönd í Öxarfjarðarhreppi eru lokaður hringur og takmarkast eða liggja
saman við afréttir Presthólahrepps að norðan, Svalbarðshrepps að austan og
Fjallahrepps að sunnan.
Presthólahreppur:
Afréttur Presthólahrepps er innilokaður, þ.e. afréttur næstu hreppa Svalbarðsog Öxarfjarðarhrepps-, liggja utanvið.
[...]
Rétt samkvæmt bréfum oddvitanna vottar:
Skrifstofu Þingeyjarsýslu og Húsavíkurkaupstaðar, 13. maí 1959
Sýslumaður Þingeyjarsýslu
Jó[han]n Skaptason. 169

Afréttarlöndum Hólsfjallamanna, leitarsvæðum og fjallskilum er þannig lýst í
Göngum og réttum:
Afréttarlönd Fjallamanna liggja austan og norðan Hólsfjallabyggðarinnar og
eru allmikil að yfirferð, þótt dagsgöngur séu þar víðast.
Merkjalínur afréttarlanda þessara eru sem hér segir: Að vestan ræður Jökulsá
á Fjöllum, að sunnan Grímsstaðanúpar að sýslumörkum Norður-Múlasýslu
eða landamerkjum Víðidals. Liggur sú lína að austan að Dimmukvísl
norðaustan í Dimmafjallgarði, þar sem mætast afréttarlönd Vopnfirðinga og
Fjallamanna í austurenda Dimmagils. Frá Dimmagili liggur merkjalínan
norðvestur Haugsöræfi um Bungu í Hölknárbotna, þar sem koma saman
leitarlönd Þistilfirðinga og Fjallamanna. Að norðan liggja mörkin úr
Hölknárbotnum vestur á Þorsteinsnef við Sandá, þaðan í Svartás, en hann er
austan við fjallgarðinn vestan Búrfellsheiðar, þá vestur um Hólssand um
fjallið Reyður og í Jökulsá. Norðan við þessa merkjalínu smala bæði
Þistilfirðingar og Öxfirðingar.
[...]
Afréttarlönd þau, sem nú hefir verið stuttlega gerð grein fyrir, skiptast í fimm
leitarsvæði: Núpa, Syðra- og Ytra-Fjallgarðsstykki, Hólssand og
Búrfellsheiði.
169

„Upplýsingar um afréttir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959“, bls. 1-7.
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Tekur aðeins dag að ganga leitarsvæði þessi nema Búrfellsheiði. Hún er
smöluð á tveim dögum, og hefjast göngur þar degi fyrr en á hinum
leitarsvæðunum, eða 19. september.
Eigi er það nema hluti Búrfellsheiðar, sem Fjallamenn smala. Mikinn hluta
hennar ganga Öxfirðingar, svo og Þistilfirðingar. Eru réttir eða aðhöld á tveim
stöðum í heiðinni til að draga sundur fé í fyrstu göngum eftir sveitum. Er
annað hjá Búrfelli, en þar er leitarmannakofi Axfirðinga, en hitt er á
eyðibýlinu Hvannstöðum, þar sem Fjallamenn hafa gangnaskýli. Fyrri
gangnadaginn smala Fjallamenn að Hvannstöðum og reka í aðhaldið. Koma
þar Axfirðingar og Þistilfirðingar eftir fé sínu, [...]
Um 24 menn voru taldir þurfa í fyrstu göngur Fjallamanna, auk sendimanna á
réttir í Axarfjörð, Þistilfjörð og Víðidal. 170

Eftir að þetta var ritað var girt landgræðslugirðing á Hólsfjöllum árið 1953 og
Öxfirðingar tóku við göngum á a.m.k. hluta lands utan girðingar en Landgræðslan sá
um smölun innan girðingar.171 Síðan urðu Hólsfjöll sauðlaus og byggð lagðist af að
mestu.
Leitarsvæði Öxfirðinga eru þessi samkvæmt Göngum og réttum:
Takmörk Öxarfjarðarhrepps í heiðunum eru þessi:
Að norðan úr Brunná um Núpsvatn norðarlega og til suðausturs um þvera
Núpa, um Gæsavatn nálægt miðju, og sama stefna austur yfir Mýrarselsás,
um Hraunnef og austur skammt norðan við eyðibýli, sem Melur heitir, og í
vatnsfarveg, sem kemur sunnan úr Botnagili. Ræður sá vatnsfarvegur suður
að Botnagili og það svo suður úr. Um Botnagil eru vatnaskil milli Ormarsár
og Djúpár, sem fellur suður Djúpárbotna og síðan austur í Svalbarðsá. Úr
Botnagili að sunnan eru merkin í Djúpá, austur af Einbúa. Ræður þá Djúpá
suður að nyrðri enda Langáss og í vörðu yzt á ásnum. Á þar að ráða bein
stefna úr Einbúanum, sem er vestur af Djúpárbotnum norðarlega og í
vörðuna. Þá eftir há-Langás í aðra vörðu syðst á Langás. Þaðan bein stefna
um Búrfellsvötn í Búrfellshól, sem er fast við norðausturhorn Búrfells. Úr
Búrfellshól eru mörkin suðaustur í Fossá, um brúnina rétt ofan við eyðibýlið
Foss. Ræður þá Fossá merkjum austur í Sandá. Þá Sandá suður þangað, sem
Svartáskvísl fellur í hana, og eftir það Svartáskvísl að upptökum. Frá
upptökum Svartáskvíslar er bein stefna vestur yfir Svartás og
Laufskálafjallgarð, nokkru sunnan við Reiðgil og vestur í há-Reyður, sem er
vestur á Hólssandi. Úr Reyður suður í Fálkaklett, en svo heitir hæsta
standbergið nyrzt í Vestur-Vegg. Úr Fálkakletti er bein stefna suðvestur um
hábungu Syðra-Norðmelsfjalls í Jökulsá og ræður svo áin þaðan norður.
Leitarsvæði Öxfirðinga er háð þessum sömu merkjum að öðru leyti en því, að
Hólsfjallamenn hafa gengið allstórt stykki af því að sunnan á Hólssandinum,
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Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir V, bls. 200-202.
Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir V, bls. 197-198.
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allt norður að syðra Reyðarhorni og niður á miðjan Sand og Norðmelseyrar
norður undir Selfoss. Ganga því Öxfirðingar ekki nema upp að miðjum
Hólssandi, þó að mikið landflæmi þar sunnan við tilheyri Hafursstöðum í
Öxarfirði.
Afréttarsvæðin eru þessi:
Hafursstaðaheiði liggur meðfram Jökulsá upp að miðjum Hólssandi og austur
að Reyður.
Landsheiði tekur við þar norður af og nær austur á Borgarás og suðaustur að
Reyður. Var með henni jafnvel oft áður fyrr smalað allt austur að
Smjörhólsárfarvegi.
Tunguheiði tekur við þar austan við, alla leið austur að Laufskálafjallgarði og
norður að Gilsbakkaá.
Núpar og Urðir heitir leitarsvæðið þar norður af og allt norður að
sveitarmörkum.
Þessi leitarsvæði eru öll gengin hvert út af fyrir sig, og farið á sama degi til
byggða aftur, enda er þar enginn leitarmannakofi.
Búrfellsheiði er aðskilin frá áðurnefndum leitarsvæðum af allmiklum
fjallgarði, sem heitir Laufskálafjallgarður, og liggur heiðin meðfram honum
að austanverðu, það er að segja sá hluti, sem tilheyrir Öxarfirði. Annars eiga
Fjöllungar leitarsvæði suður af Öxfirðingum og Þistilfirðingar austar í
Búrfellsheiðinni.
Öxfirðingar eiga þarna í Búrfellsheiðinni gangnakofa, sem stendur vestan
undir háu fjalli, er Búrfell heitir. Fyrstu göngur eru alltaf gengnar á tveim
dögum og þá gist í kofanum. 172

Engin „afrétta“- eða leitalýsing úr Presthólahreppi er í Göngum og réttum en
umsögn er í Lýsingu Þingeyjarsýslu:
Afréttarland er allur miðhluti skagans, þegar heimalöndum sleppir, en þau ná
saman strandlengis. Göngur eru hér því mjög auðveldar, aðeins einn dagur,
[...] Leitarstykki eru þrjú: Vestur-Sléttuheiði, Austur-Sléttuheiði og Hólsheiði.
Aðalfjallskilarétt er á Blikalóni. 173

Samkvæmt Lýsingu Þingeyjarsýslu eru leitarsvæði Öxfirðinga fimm: 1.
Hafursstaðaheiði, sem nær austur á Reyði og suður um Hólssand, alla leið upp á
mólendi Fjallamegin. Merki um Fálkaklett á svonefndum Vesturvegg og hábungu
Syðra-Norðmelsfjalls. 2. Landsheiði, norðan við Hafursstaðaheiði og nær að
Tunguheiði. Austurmörkin um Reyði og Borgarás. Með henni smalað nokkuð
suðaustur fyrir Reyði, austur í Geilar og að Smjörhólsá. 3. Tunguheiði sem sé öll í
landi Hafrafellstungu og nær suður í Flár og austur að Laufskálafjallgarði en norður
172
173

Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir V, bls. 183-184.
Lýsing Þingeyjarsýslu. Norður-Þingeyjarsýsla, bls. 104-105.
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að Gilsbakkaá. 4. Urðir sem ná frá Gilsbakkaá norður að landi Presthólahrepps. Merki
um Gæsavatn. 5. Búrfellsheiði sem að mestu tilheyri Hafrafellstungu, öll austan við
Laufskálafjallgarð, út og suður með honum að austanverðu. Að henni liggja
Hvannstaðafjallgarður og til austurs frá honum Svartás, að norðaustan
Súlnafjallgarður. 174
Gagnafyrirkomulag í Öxarfirði hefur breyst mikið á síðustu áratugum. Þannig
segja Karl Sigurður Björnsson og Guðmundur Theodórsson árið 1987 að fé
Öxfirðinga hafi vegna fækkunar fjár í Fjallahreppi og eyðingar innstu býla í Þistilfirði
farið mjög út fyrir takmörk Öxarfjarðarhrepps. Því hafi samist um að Öxfirðingar
gangi langt inn á aðliggjandi svæði. Vegna fólksfæðar og víðáttu gangnasvæðisins sé
„afréttinni“ skipt niður í þrjú aðalgangasvið og réttað úr hverju fyrir sig með nokkurra
daga millibili í fyrstu göngum. 175
Þessi þrjú svæði munu vera Búrfellsheiði, Seljaheiði og Hólssandur og Flár
vestan Hvannstaðafjallgarðs, auk þess Framheiðar sem áður kölluðust Lands- og
Hafursstaðaheiðar. 176
5.9.1

Hólsfjöll

Opinber hreppsmálafundur var haldinn á Víðirhóli 1. maí 1894 og var þá tekin
ákvörðun um heimalönd (búfjárhaga) og „afrétti“ sveitarinnar. Takmörkin voru sett
með eftirfarandi hætti:
Línan utan um heimaland Hólsfjallasveitar sje frá Kallhól við Jökulsá austur
með Fremri-Núp í Núpaskarði; þaðan í Biskupsöxl um Tungufjöll í
Hrafnakletta í Austari-Fjallgarði, ofan við (Víðihóls-)Bæjarkrubb í
Langamúla; þaðan í þvert vestur sunnan Krókavatna í Fálkaklett og vestur í
Klettakrár við Jökulsá; síðan ræður Jökulsá í Kallhól. 177

Á sama fundi var samþykkt að allir mættu að venju sleppa fé sínu í
heimalöndum og að þau yrðu hreinsuð ásamt „afréttum“ af gangnamönnum. Einnig
var tveimur mönnum falið að gera upp niðurfallinn gangnakofa á Hvannstöðum á
kostnað sveitarinnar.
Að afloknu hreppaskilaþingi að Grundarhóli 18. júní 1909 var haldinn
hreppsmálafundur. Þar var m.a. rætt um að ákveða takmörk á búfjárhögum og
afréttarlandi sveitarinnar. Komist var að þeirri niðurstöðu að sömu takmörk skyldu
ráða og verið höfðu en þau voru svohljóðandi:

174
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Úr Kallhól í Núpaskarð þaðan norður Ytri nup í Biskupsöxl þaðan bein lína í
Tungufjöll, yfir Víðirholsfjallgarð í Krubbabrun þaðan norður í Langamúla
þaðan vestur í Krókavötn og Fálkaklett og sama lína vestur í Jökulsá. 178

Aðalfundur fyrir Fjallahrepp var haldinn að Grímsstöðum 10. maí 1913. Þar
var m.a. rætt um kofabyggingu í Heljardal og var ákveðið að verja til þess peningum
úr sveitarsjóði og hreppsnefnd falin framkvæmd málsins við hlutaðeigandi hreppa.179
Nokkra innsýn inn í fyrirkomulag gangna í Fjallahreppi má fá af fylgiskjali
gangnaseðilsins árið 1913. Þar koma eftirfarandi upplýsingar fram:
Göngurnar hefjast í Búrfellsheiði að morgni 18. þ.m. en degi síðar á hin
svæðin og fje sje komið til rjettar að Grundarhóli árd(egis) þann 20.
mánaðarins en úr 2. göngu 25. en 3. göngum 10. október. Þar sem að engin
vissa er fyrir að Þistilfirðingar mæti með rekstrana er þessi sem ætlaður er 1.
rekstur ætlað að fara úteptir úr Hvannstaðakofa að Halfnaðri heiðargöngunni
ef þá er fengin vissa hjá gangnamönnum úr Þistilfirði að ekki verði mætt. En
ef þeir segja að mætt verði að ljúka þá heiðargöngunni og mæta síðan. Af
fjallskilasjóði verður greitt fyrir að taka af Flautafellsrjett ef ekki verður mætt
en þeir sem sækja rekstrana útvega mann til þess. 180

Einnig má sjá af fyrrnefndu fylgiskjali að gangnaforingjar eru fimm talsins og
svæðin sem þeim er falin umsjón yfir eru Búrfellsheiði, Hólssandur, Útfjallgarður,
Framfjallgarður og Núpar.
Upplýsingar um réttir í Fjallahreppi er að finna í fjallskilabók hreppsins og eru
þær dagsettar 12. september 1915 að Grímsstöðum. Þar kemur þetta m.a. fram:
Fje sje komið til rjettar að Grundarhóli árdegis Mánudaginn 20. þ.m. svo
menn geti dittað að rjettinni áður en rekið er inn. Auk þess er ætlast til að
aukarjettirnar sjeu settar svo í stand að hægt sje að reka í þær í haust.
Grímsstaðamenn gjöri við aukarjettina þar og Hólsselsmenn við rjettina þar
ásamt manni frá Jóhannesi í Fagradal og á það að gjörast Fimtud. 16 þ.m. og
aukarjettina að Víðihóli gjöri þeir við Víðihólsbændur og Nyhóls og leggi
Sigurður í Hólsseli eitthvað til þess, og framkvæmist það Föstud. 17. þ.m. 181

Eftirfarandi upplýsingar um fyrirkomulag gangna í Fjallahreppi eru líkast til
forrit gangnaseðils sem dagsett er að Grundarhóli 10. september 1916. Þar segir:
Göngur byrja í Búrfellsheiði mánudaginn 18. sept., en degi síðar annarsstaðar.
Fé sé komið til réttar að Grundarhóli árdegis á miðvikudag. Axfirðingum skal
mæta til sundurdráttar við Langavatn. Burfellsheiðarsafn rekist að Víðihóli og
þaðan til rettar að Grundarhóli. 182
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Þær upplýsingar sem fylgja hér á eftir um fyrirkomulag gangna í Fjallahreppi
eru ódagsettar en eru líkast til frá árinu 1917. Þar kemur fram að það ber, að ósk
Öxfirðinga, að draga fé þeirra úr Búrfellsheiðarsafni á Hvannstöðum og reka til móts
við þá. Einnig ber gangnaforingja Búrfellsheiðar að sjá um, ef mögulegt er, að Fjallafé
náist úr safni Þistilfirðinga. 183
Í fjallskilabók Fjallahrepps er að finna eftirfarandi upplýsingar frá árinu 1928.
Þar segir að gangnaforingi Búrfellsheiðar ráðstafi gangnamönnum að sækja á
Búrfellsafrétt og Halldórskot og til smölunar í Fosshólum. Jafnframt er ætlast til þess
að gangnamenn Búrfellsheiðar fari einum degi fyrr en venjulega og byggi rétt á
Hvannstöðum. 184
Almennur hreppsmálafundur fyrir Fjallahrepp var haldinn að Grímsstöðum 7.
júní 1928. Þar voru fjallskilamál m.a. rædd og samþykkt að leggja niður síðasta
rekstur á milli Fjalla og Þistilfjarðar og hreppsnefnd falið að semja við Öxfirðinga um
að þeir taki Fjallafé í Þistilfirði úr þriðju og fjórðu rétt og reki í Öxarfjörð.
Hreppsnefnd var einnig falið að sjá um að sett yrði upp aðhald fyrir haustið á
Hvannstöðum og að mælast til við Öxfirðinga að þeir gerðu slíkt hið sama hjá
Búrfellskofa fyrir næsta haust.185
Hreppsmálafundur Fjallahrepps var haldinn að Grímsstöðum 26. júní 1938.
Þar var hreppsnefnd falið að ráða fjóra menn til þess að fara í vorgöngur í
Búrfellsheiði utan Mynnis, væntanlega Hólsmynnis, á kostnað fjallskilasjóðs. 186
Hinn 30. október 1938 var almennur hreppsmálafundur haldinn að
Grímsstöðum. Þar kom fram að fjallskilum var ágreiningslaust lokið samkvæmt
gangnaseðli. Samþykkt var þó að tveir til þrír menn færu aukaleit í Búrfellsheiði og að
fjallskilasjóður skyldi borga þeim laun. Að öðru leyti væru afréttarlöndin gefin upp til
eftirleitar. 187
Á almennum hreppsmálafundi að Grímsstöðum 2. júlí 1939 var ákveðið að
fjallskilasjóður skyldi kosta fjóra menn í rúningssmölun í Búrfellsheiði utan Mynnis,
þ.e. líkast til Hólsmynnis. Um tilhögun smölunarinnar segir:
[...] þessir Búrfellsheiðarmenn smali vestan við Hvannstaðafjallgarð og
sunnan við Minni til bæja. Menn þessir sje 1 frá Fagradal, 1 frá Hólsseli, 2 frá
Víðihóli, Sveini á Nýjahóli er ætlað fara á Búngutorfur og á móti
Heiðarmönnum. Menn úr Hólsseli smali við Hólssand frá Grímsstöðum og
Grundarhóli fjallgarðinn og Núpana. 188

Hinn 27. júní 1943 á almennum hreppsmálafundi á Grímsstöðum var
samþykkt að vorgöngur í Búrfellsheiði yrðu kostaðar af fjallskilasjóði. Oddvita var
183
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einnig falið að tilkynna Öxfirðingum að Fjallamenn væru ekki mótfallnir því að hætta
að ganga Fosshóla utan við Svartáskvísl.. 189
Fjallskilareglugerð fyrir Norður-Þingeyjarsýslu austan Jökulsár var gefin út
árið 1894. Í I. kafla, „Um fjallskil o.fl.“, segir m.a.:
1. gr. Norður-Þingeyjarsýsla, austan Jökulsár, er eitt fjallskilafjelag og er hver
hreppur deild út af fyrir sig, sem aptur skiptist, þar sem þörf gjörist, í smærri
deildir, eptir því sem landi og vatnsföllum hagar. Hreppsnefndirnar skipta
hver sínum hreppi eptir samkomulagi hreppsbúa í þessar smærri deildir og
skal rita þær með tölu og ummerkjum í fjallskilabók hreppsins.
2. gr. Yfirstjórn allra fjelagsdeildanna hefur sýslunefndin á hendi samkvæmt
tilsk. 4. maí 1872, en hreppsnefndirnar hafa að öðru leyti alla stjórn og
framkvæmd í fjallskilamálum á hendi innbyrðis í deildunum.
3. gr. Allt land skiptist í afrjetti og heimalönd. Það skulu vera afrjettir, sem að
fornu hafa verið. Svo getur og sýslunefndin ákveðið nýja afrjetti eptir
uppástungum hreppsnefndanna, enda komi þær eigi í bága við 50. gr.
stjórnarskrárinnar.
4. gr. Hver hreppsnefnd ákveður í sínum hrepp takmörkin á milli afrjetta og
heimalanda, eptir að hún hefur borið sig saman um það við landeigendur og
aðra, er hlut eiga að máli. - Verði ágreiningur millum hreppsnefndar og
hlutaðeiganda í tjeðu efni, skal leggja málið undir sýslunefndina til endilegs
úrskurðar. - Síðan semur sýslunefndin skrá yfir allar afrjettir í sýslunni með
tölu og ummerkjum, og sömuleiðis yfir allar fjárrjettir sýslunnar. Skal í skrá
þessari tekið fram, undir hvert hreppsfjelag hver afrjettur heyrir og hverjar
afrjettir og heimalönd ganga skal að hverri rjett. Skal síðan rita skrána í
fjallskilabók hvers hrepps.
40. gr. Hver hreppsnefnd haldi sjerskilda fjallskilabók staðfesta af oddvita
sýslunefndarinnar. Í hana skal rita auk þess, sem áður er tilgreint (sbr. 1. 4. og
12. gr.) allar þær ákvarðanir, sem hreppsnefndin gjörir um fjallskilamálefni.
Oddviti sýslunefndarinnar getur heimtað endurrit af fjallskilabókinni, hvenær
sem með þarf. 190

Síðasta fjallskilasamþykkt Norður-Þingeyjarsýslu austan Jökulsár var gefin út
árið 1996. Fyrstu greinarnar tóku þá nokkrum breytingum svo sem:
1. gr. Norður-Þingeyjarsýsla austan Jökulsár og Bakkahlaups er eitt
fjallskilaumdæmi sem skiptist í fimm fjallskiladeildir: Langanesdeild,
Þistilfjarðardeild, Sléttudeild, Núpasveitardeild og Öxarfjarðardeild.
Deildaskiptingu má breyta að fengnu samþykki héraðsnefndar.
2. Héraðsnefnd hefur yfirstjórn allra fjallskilamála í umdæminu, en
hreppsnefnd annast framkvæmd þeirra hver í sínum hreppi.
189
190
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4. gr. Hver hreppsnefnd, eða fjallskilastjóri fyrir hennar hönd, skal halda
sérstaka fjallskilabók. Í þá bók skal skrá allt er viðkemur fjallskilamálum
hreppsins. [...]

Greinar nr. 6–9 breyttust ekki, nema orðið héraðsnefnd kom í stað orðsins
sýslunefnd, og aftan við fyrri málsgrein 8. greinar kom:
eða fjallskiladeild 191

191
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6
6.1

NIÐURSTÖÐUR ÓBYGGÐANEFNDAR
Almenn atriði og dómafordæmi í þjóðlendumálum

Í úrskurðum óbyggðanefndar á fyrsta landsvæðinu sem tekið var til meðferðar, sjá mál
nr. 1–7/2000, er í kaflanum Almennar niðurstöður óbyggðanefndar gerð grein fyrir
athugunum og niðurstöðum um nokkrar staðreyndir og lagaatriði sem almenna
þýðingu geta haft við úrlausn þjóðlendumála. Í úrskurðum á næsta landsvæði sem
tekið var til meðferðar er í kaflanum Viðauki við almennar niðurstöður
óbyggðanefndar aukið við þessa umfjöllun og nokkrum nýjum atriðum bætt við, sjá
mál nr. 1–5/2001. Kaflar þessir voru felldir saman, með lítilsháttar breytingum, og
birtir þannig sem viðauki með úrskurðum í málum á þriðja svæðinu, nr. 1–9/2003, og
því fjórða, nr. 1–6/2004. Sami viðauki fylgir hér og með öðrum úrskurðum í málum á
fimmta landsvæðinu sem óbyggðanefnd hefur tekið til umfjöllunar, nr. 1–5/2005.
Á þeim tíma sem liðinn er frá því Almennar niðurstöður óbyggðanefndar og
viðauki við þær birtist hefur Hæstiréttur kveðið upp nokkurn fjölda dóma sem fela í
sér afstöðu réttarins til atriða sem almenna þýðingu hafa við efnislega úrlausn
þjóðlendumála. Skal þar fyrst getið um dóm Hæstaréttar frá 6. september 2005 í máli
nr. 367/2005, sem fjallað var um í inngangi að niðurstöðum óbyggðanefndar í málum
á svæði 4. Svo sem þar segir verður sú ályktun af honum dregin, sbr. nú einnig dóm
Hæstaréttar frá 16. maí 2007 í máli nr. 571/2006, að óbyggðanefnd sé bundin af
kröfugerð aðila, hvort heldur er íslenska ríkisins eða annarra, og verði að leysa úr máli
á þeim grundvelli. Í tilvikum ríkisjarða hefur því þó verið lýst yfir af hálfu íslenska
ríkisins að í þjóðlendukröfu felist ekki afsal á eignarlandi og því eigi niðurstaða
óbyggðanefndar, að því leyti sem hún tekur til ríkisjarða, að ráðast af sömu atriðum
og lögð séu til grundvallar um annað eignarland. Aðrir dómar varða fremur
heimildamat og sönnunarkröfur, nánar tiltekið tveir dómar Hæstaréttar frá 21. október
2004 (mál nr. 47 og 48/2004); þrír dómar frá 11. maí 2006 (mál nr. 496/2005,
454/2005 og 345/2005); tveir dómar frá 28. september 2006 (mál nr. 497/2005 og
498/2005); tveir dómar frá 5. október 2006 (mál nr. 67/2006 og 133/2006) og nú
síðast þrír dómar frá 16. maí 2007 (mál nr. 448/2006, 536/2006 og 24/2007).
Sú umfjöllun um einstök landsvæði sem hér fer á eftir er í beinu samhengi og
samræmi við framangreindar Almennar niðurstöður óbyggðanefndar, ásamt viðauka
við þær, og vísar til þeirra. Fyrirliggjandi dómar og úrskurðir óbyggðanefndar eru
einnig fordæmi við úrlausn málsins, í þeim tilvikum að reynt hefur á atriði sem
almenna þýðingu hafa.
Hér á eftir verður fyrst lagt mat á hvort dómar gefi tilefni til að herða
sönnunarkröfur til landamerkjabréfa jarða og að því loknu fjallað almennt um stofnun
heiðarbyggðar á Norðausturlandi. Þá verður gerð grein fyrir landnámi á því svæði sem
mál þetta varðar og því næst koma niðurstöður óbyggðanefndar um eignarréttarlega
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stöðu einstakra landsvæða, í staðfræðilegri röð. 192 Loks verður fjallað um ákvörðun
málskostnaðar.
6.1.1 Gildi landamerkjabréfa jarða
Í forsendum dóms Hæstaréttar í máli nr. 48/2004, sem birtur er í dómasafni þess árs á
bls. 3796, tók rétturinn almenna afstöðu til mats á gildi landamerkjabréfa, annars
vegar jarða og hins vegar annarra landsvæða, og inntaks eignarréttar á svæði, sem lýst
er í landamerkjabréfi jarðar, sbr. einnig tilvísanir í síðari dómum í þjóðlendumálum,
t.d. máli nr. 345/2005. Orðrétt segir svo:
Við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á svæði,
sem þar er lýst, skiptir almennt máli hvort um er að ræða jörð eða annað
landsvæði, en þekkt er að landamerkjabréf hafa ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir, heldur einnig til dæmis afrétti, sem ekki tengjast sérstaklega tiltekinni
jörð. Felur landamerkjabréf fyrir jörð í sér ríkari sönnun fyrir því að um
eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs
sérstaklega.

Einnig kemur fram það álit réttarins að áritun um samþykki eigenda
aðliggjandi jarða, þinglýsing og innfærsla í landamerkjabók auki sönnunargildi
landamerkjabréfs. Sama máli gegnir ef ekki hefur verið ágreiningur um merki
viðkomandi jarðar. Hins vegar verði ekki litið fram hjá þeirri staðreynd að fyrir
gildistöku laga nr. 58/1998 hafi engum verið til að dreifa sem gat sem handhafi beins
eignarréttar gert samninga um mörk þess lands sem nú nefnist þjóðlenda. Þá verði
þess að gæta að með því að gera landamerkjabréf gátu menn ekki einhliða aukið við
land sitt eða annan rétt umfram það sem verið hafði. Verði til þess að líta hvort til séu
eldri heimildir sem fallið geti að lýsingu í landamerkjabréfi, enda stangist sú lýsing
heldur ekki á við staðhætti, gróðurfar og upplýsingar um nýtingu lands.
Segja má einnig að í nýjustu dómum, sbr. mál nr. 536/2006 og 24/2007, hafi
enn verið hnekkt á þýðingu þess að landsvæði teljist innan merkja jarðar. Samkvæmt
þessu er óbyggðanefnd rétt að leggja áfram áherslu á landamerkjabréf jarða, sbr.
umfjöllun um þau í Almennum niðurstöðum, enda þótt með skýrum fyrirvörum sé.
Umfjöllun dómstóla um landamerkjabréf jarðanna Úthlíðar, Stafafells (hluta),
Skaftafells og Hóla gefur þó tilefni til að huga sérstaklega að því hvort óbyggðanefnd
beri að herða kröfur til sönnunar eignarlands innan landamerkjabréfa jarða, frá því
sem lagt er til grundvallar í Almennum niðurstöðum. Viðkomandi landsvæði voru öll
talin eignarlönd en í forsendum dóma samt sem áður lýst efasemdum um að svo væri
að öllu leyti.
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Umfjöllun um staðhætti og gróðurfar á svæðinu er byggð á skýrslu Hjörleifs Guttormssonar,
náttúrufræðings, sbr. skjal nr. 15, útgefnum kortum Landmælinga Íslands, örnefnaskrám frá
Örnefnastofnun Íslands, athugunum í vettvangsferð, sbr. kafla 4.3., og almennum uppsláttarritum, svo
sem árbókum Ferðafélags Íslands.
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Í tilvikum Úthlíðar og þess hluta Stafafellslands sem liggur sunnan og vestan
Jökulsár, sbr. mál nr. 48/2004 og 498/2005, lágu fyrir bæði landamerkjabréf og eldri
heimildir um merki. Lýsingar þessar fengu vel samrýmst en beinn eignarréttur á hluta
þeirra landsvæða sem afmörkuð voru þrátt fyrir það talinn vafa undirorpinn. Fram
kemur að staðhættir og fyrirliggjandi heimildir um gróðurfar styðji ekki að þar hafi
verið stofnað til beins eignarréttar með námi. Ekki voru þó talin skilyrði til að skilja
þessi landsvæði undan eignarlandi jarðanna, einkum þar sem ekkert hefði komið fram
af hálfu íslenska ríkisins sem leggja mætti til grundvallar við nánari afmörkun að
þessu leyti. Varðandi umræddan hluta Úthlíðar var einnig tekið fram að ekki hefði
verið sýnt fram á að landsvæðið hefði verið nýtt sem samnotaafréttur.
Í tilvikum Skaftafells og Hóla, sbr. mál nr. 496/2005 og 48/2004, voru
landamerkjabréf fyrir hendi en engar eldri heimildir. Um landamerkjabréf Skaftafells,
sem er ódagsett en var þinglesið á árinu 1890, segir svo í dómi Hæstaréttar:
Þótt landamerkjabréfið geti haft sönnunargildi um mörk eignarlands
Skaftafells með því að það var áritað um samþykki af eigendum aðliggjandi
jarða, þinglesið og fært í landamerkjabók, verður að líta til þess að ekki var á
valdi eigenda jarðarinnar að auka með landamerkjabréfinu við land sitt eða
annan rétt umfram það, sem áður hafði verið. Getur landamerkjabréf þetta því
ekki eitt og sér nægt gegn andmælum áfrýjanda til að sanna beinan eignarrétt
eigenda Skaftafells II að landinu á Skeiðarársandi, sem deilt er um í málinu,
heldur verða önnur atriði jafnframt að koma til, sem stutt geta sömu
niðurstöðu, sbr. dóm Hæstaréttar 21. október 2004 í máli nr. 48/2004 [sem
fjallar m.a. um Hóla], sem birtur er í dómasafni þess árs á bls. 3796.

Hér skal einnig getið dóms í máli nr. 345/2004, varðandi jörðina Fell í
Suðursveit. Þar lá fyrir skýr eldri heimild, nánar tiltekið lögfesta frá árinu 1851, þar
sem merki inn til landsins voru m.a. miðuð við aðliggjandi jökul. Landamerkjabréf
jarðarinnar frá árinu 1922 var mun óskýrara, náði skemur inn til landsins, þ.e. í átt að
jökli, og gat ekki sérstaklega um merki gagnvart jöklinum. Fjalllendið næst jökli var
dæmt þjóðlenda og þannig fremur miðað við hina yngri heimild, þ.e.
landamerkjabréfið, sem náði skemur en hin eldri. Þar höfðu þó önnur atriði einnig
vægi.
Óbyggðanefnd hefur nú þegar kveðið upp úrskurði sem fjalla um fjölda jarða á
sunnanverðu landinu, þ.e. svæðum 1–4, og heimilda um afmörkun og eignarréttindi á
ágreiningssvæðum verið skipulega leitað, m.a. á Þjóðskjalasafni og hjá
sýslumannsembættum. Séu þær skoðaðar heildstætt kemur í ljós að landamerkjabréf
hátt í tvöhundruð jarða hafa verið könnuð sérstaklega. Í upp undir helmingi tilvika
hefur það verið elsta lýsing á merkjum jarðar og beinn samanburður við eldri
heimildir þannig ekki mögulegur. Því fer einnig fjarri að eldri heimildir séu almennt
heildstæðar merkjalýsingar. Þvert á móti geta þær verið brotakenndar og jafnvel
fremur falið í sér vísbendingar en ótvíræðar lýsingar. Loks eru tíu tilvik þar sem
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ekkert landamerkjabréf, í skilningi landamerkjalaga, er fyrir hendi og verður ekki séð
að það hafi nokkurn tíma verið gert. Að því er varðar mikinn meirihluta jarða á
svæðum 1–4, var niðurstaðan sú að aðrar heimildir um merki, væru þær til, ýmist
styddu lýsingu bréfs eða mæltu henni ekki í mót. Merkjum væri því rétt lýst í
landamerkjabréfi, svo sem óbyggðanefnd skýrði það. Tekið skal fram að sú skýring
var í ákveðnum tilvikum önnur en málsaðila.
Svo sem að framan greinir virðast dómstólar þannig gera fremur strangar
kröfur til landamerkjabréfa jarða, þ. á m. að þau hafi stuðning af öðru og þá einkum
eldri heimildum. Til þess ber þó að líta að fleiri atriði eru hér samofin og lögð til
grundvallar niðurstöðu hverju sinni, þar á meðal mismunandi vægi eða trúverðugleiki
einstakra heimilda, nýting, gróðurfar og staðhættir. Með hliðsjón af því og með tilliti
til stjórnskipulegrar jafnræðisreglu telur óbyggðanefnd að fara beri varlega í að draga
víðtækar ályktanir af þessari umfjöllun. Líta ber til þess að eftir að gengið hafði verið
frá landamerkjabréfi, með tilheyrandi opinberri skráningu, hafði jarðeigandi síður
ástæðu til að varðveita skjöl sem þar kann að hafa verið byggt á. Eðlilegt verður að
telja að íslenska ríkið beri hallann af þeim vafa sem fyrir hendi kann að vera í slíkum
tilvikum.
Niðurstaða óbyggðanefndar er því sú að ekki sé ástæða til að herða sérstaklega
kröfur um sönnun eignarlands innan lýsingar í landamerkjabréfi jarðar, umfram það
sem áður hefur verið lagt til grundvallar og samrýmist vel þeirri almennu afstöðu
Hæstaréttar til landamerkjabréfa sem áður var lýst. Eftir sem áður er ljóst að
dómstólar gera nokkuð strangar kröfur til sönnunar eignarlands, sbr. einnig þá
meginreglu í íslenskum rétti að sá sem telur til eignarréttar yfir landi verður að færa
fram heimildir fyrir eignartikalli sínu. Jafnframt liggur fyrir að landamerkjabréf hafa
ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir, sbr. t.d. dóm Hæstaréttar 28. september 2006 í
máli nr. 497/2005, þar sem segir svo:
[...]nær frá upphafi Íslandsbyggðar mörkuðu menn sér ekki eingöngu
ákveðin landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig
mörk ítaka, afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja
þýðingu gátu haft fyrir afkomu manna. Meðan landsvæði gaf eitthvað af
sér lágu hagsmunir til þess að halda merkjum réttindanna við, hvers
eðlis sem þau voru. Af framanrituðu þykir leiða að skýra verði hvaða
réttindi það séu sem menn voru að skipta á milli sín.
6.1.2 Heiðarbýli á Norðausturlandi
Í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar er gerð almenn grein fyrir þeirri stofnun
eignarréttar sem heimilaður var í nýbýlatilskipun frá 15. apríl 1776, um landnám og
byggingu eyðijarða, og síðar nýbýlalögum, nr. 15/1897. 193 Að því er varðar
193

Sbr. kafla 3.3. í viðauka.
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Norðausturland sérstaklega í þessu sambandi benda heimildir til að í kjölfar
nýbýlatilskipunar og fram yfir miðja 19. öld hafi þar verið stofnað til heiðarbyggðar í
meiri mæli en í þeim landshlutum sem áður hafa komið til umfjöllunar hjá
óbyggðanefnd. Byggð þessi stóð að jafnaði stutt, oft slitrótt, og þegar komið var fram
á miðja 20. öld var henni nær alveg lokið. Í kjölfar gildistöku landamerkjalaga voru
ýmist gerð sérstök landmerkjabréf fyrir slík heiðarbýli eða þau felld innan
landamerkjalýsingar tiltekinnar jarðar.
Samkvæmt ákvæðum nýbýlatilskipunar gat slík býlisstofnun hvort heldur er
verið í landi jarðar eða utan þess. Kveðið var á um útmælingu viðkomandi landsvæðis
undir stjórn sýslumanns og útgáfu amtmanns á byggingarbréfi til handa nýbýlingi,
enda hefði skilyrðum verið fullnægt.
Í þeim tilvikum að stofnað var til nýbýlis í landi jarðar með lögformlegum
hætti, sbr. einkum 2. gr. nýbýlatilskipunar, er ljóst að með því hefur ekki orðið
breyting á eignarréttarlegri stöðu landsvæðisins. Hér gegnir sama máli og ef þar var
stofnað til byggðar með öðrum hætti, svo sem leigu eða sölu hluta jarðar. 194 Um slík
landsvæði hlýtur því að fara eftir sömu sjónarmiðum og jarðir almennt, hvernig sem
formlegum frágangi hefur verið háttað. Um jarðir almennt vísast nánar til Almennra
niðurstaðna óbyggðanefndar.
Hafi hins vegar tekist byggð utan jarðar, sbr. einkum 4. gr. nýbýlatilskipunar,
verður að kanna hvort þar hafi verið stofnað til lögformlegs nýbýlis. Hafi svo verið, er
ljóst að viðkomandi landsvæði er eignarland, þá þegar af þeirri ástæðu. Ella verður að
líta svo á að ekki hafi verið stofnað til beins eignarréttar á grundvelli þeirrar löggjafar.
Eignarréttarleg staða viðkomandi landsvæðis breyttist því ekki, hvernig sem henni var
farið. Annað mál er að í kjölfarið kann að hafa stofnast þar eignarland á öðrum
grundvelli, sbr. lög nr. 46/1905 um hefð.
Heiðarbyggð á Norðausturlandi er nefnd ýmsum nöfnum í heimildum, einkum
nýbýli, afbýli, heiðarkot og hjáleiga. Notkun þessara hugtaka er misvísandi og tekur
ekki endilega mið af ákvæðum nýbýlatilskipunar eða nýbýlalaga. Þannig kann tiltekið
býli að vera nefnt nýbýli í heimildum án þess að byggingarbréf liggi fyrir.
Málsmeðferð nýbýlaumsóknar getur þá af einhverjum ástæðum hafa lokið á einhverju
stigi, svo sem eftir útmælingu, eða jafnvel ekki hafist yfirleitt. Á hinn bóginn getur
verið að byggingarbréf hafi verið gefið út en býlið þrátt fyrir það nefnt annað en
nýbýli, t.d. hjáleiga.
Útgáfa byggingarbréfs, sem stundum er nefnt nýbýlaleyfi, tekur af vafa um
stofnun eignarlands og að landsvæði hafi frá þeim tíma öðlast stöðu jarðar að lögum.
Að öðru leyti hlýtur að þurfa að leggja mat á eignarréttarlega stöðu viðkomandi
landsvæðis áður en þar tókst byggð og hvort sú staða hafi tekið breytingum síðan. Í
því sambandi ber að líta til þeirra krafna sem Hæstiréttur hefur gert til sönnunar
eignarlands, sbr. kafla 6.1.1.
194

Sbr. kafla 4.2. í viðauka.
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6.2

Landnám

Í kafla 5.1. hér að framan er gerð grein fyrir frásögn Landnámu varðandi þau
landsvæði sem hér eru til umfjöllunar. Svo sem þar kemur fram eru Sturlubók og
Hauksbók Landnámu nær samhljóða um landnám í Öxarfirði. Nefndur er
landnámsmaðurinn Einar Þorgeirsson og bræðurnir Vestmann ok Vémundur sem „[...]
fóru til Íslands ok sigldu fyrir norðan landit ok vestr um Sléttu í fjörðinn. Þeir settu
öxi í Reistargnúp ok kölluðu því Öxarfjörð; þeir settu örn upp fyrir vestan ok kölluðu
þar Arnarþúfu, en í þriðja stað settu þeir kross; þar nefndu þeir Krossás. Svá helguðu
þeir sér allan Öxarfjörð.“ Frásögn Þórðarbókar/Melabókar Landnámu er ekki fyllilega
samhljóða þegar þar segir: „Svá helguðu þeir sér land fyrir austan Jökulsá; þá höfðu
þeir numit allan Öxarfjörð.“
Örnefnin Arnarþúfa og Krossás þekkjast ekki nú en talið er að Reistargnúpur
sé sennilega Snartarstaðanúpur.
Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrlausnum sínum byggt á því að skýrar frásagnir
Landnámu hafi sönnunargildi um tilvist eignarréttar en talið hæpið að af takmörkuðum lýsingum í Landnámu verði afdráttarlausar ályktanir dregnar um það hvort
í öndverðu hafi verið stofnað til eignarréttar yfir landsvæði með námi, sbr. einnig dóm
Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 497/2005, sem fjallaði um HoffellsLambatungur í Nesjum. Af þeim frásögnum Landnámu sem að framan er lýst verður
ekki ráðið hversu langt inn til landsins landnám í Öxarfirði náði og að því leyti verða
þannig engar afdráttarlausar ályktanir af þeim dregnar. Þá skal þess getið að í máli nr.
4/2005 hjá óbyggðanefnd er komist að sömu niðurstöðu að því er varðar
landnámslýsingar í Þistilfirði. Að öðru leyti vísast til þeirrar umfjöllunar um einstök
landsvæði sem hér fer á eftir.
6.3

Arnarstaðir, Arnarhóll og Hrauntangi

6.3.1 Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Arnarstaða, Hrauntanga og Arnarhóls, sbr.
landamerkjabréf Arnarstaða, dagsett 12. ágúst árið 1887 og þinglýst 6. júní 1889.
Innan þess eru einnig býlin Hrauntangi og Arnarhóll sem stofnað var til á síðari tíma.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá Þverárhyrnu (punktur 13) en
þaðan er tekin bein stefna í punkt 14 sem er þar sem syðri landamerkjalína Efri-Hóla
kemur í Ormarsá sem er við Hraunnef við Ormarsá utan við Arnarstaðavatn. Á móti
hafa gagnaðilar, þinglýstir eigendur Arnarhóls, Arnarstaða og Hrauntanga, lýst kröfu
um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa landsvæðis sem þeir telja að liggi innan
þeirra merkja sem lýst er í landamerkjabréfi fyrir Arnarstaði. Kröfum íslenska ríkisins
er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.3.
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Að Arnarstöðum liggur til austurs ágreiningssvæði í máli 4/2005 hjá
óbyggðanefnd og Þverá til suðurs. Landsvæðið sem um ræðir er nokkuð gróið, þá
helst mólendi. Austast rennur Ormarsá og liggur Arnarstaðavatn þar hjá í um 200 m
hæð yfir sjávarmáli. Rauðhólar (303 m) liggja suðvestan Arnarstaðavatns í
Rauðhólahrauni sem er hraunbreiða. Rauðhólahraun liggur að rótum Kálfafjalla (um
420 m) að vestan. Vestan Kálfafjalla liggja Grjótfjöll (379 m) og norður úr þeim
liggur hryggur en á honum er Skottuþúfa (282 m). Eftir því sem vestar dregur frá
Kálfafjöllum tekur land að lækka og undirlendi tekur við. Frá ágreiningssvæðinu eru
um sautján km í beinni loftlínu til sjávar og frá bæjarstæði Arnarstaða eru um tveir km
til sjávar. Einnig ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi
gróðurþekja í Öxarfjarðarhreppi, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu
og grósku en nú er, sbr. skjal nr. 15.
6.3.2 Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er á því byggt að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði orðið með tímanum fleiri. Þetta sé helst ráðið af lögtöku nýbýlatilskipunar
konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo til væru úrræði til að gera
eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Öxarfjörður hafi verið
numinn eftir því sem greint sé í heimildum en ekkert sé minnst á heiðarnar þar fyrir
ofan. Þar á móti komi svo landnám Ketils þistils, frá Hundsnesi til Sauðaness, sem
sömuleiðis geti ekki um hálendið og heiðarnar milli Öxarfjarðar og Þistilfjarðar. Talið
er að sneið af suðausturhorni lands Arnarstaða sé þjóðlenda því á þessum slóðum hafi
verið heiðarbýli sem óvíst sé að byggð hafi verið í eignarlandi.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl 5 og 5(11), er byggt á þinglýstum
landamerkjabréfum og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari
eign sinni og einnig þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Þá sé fullur
hefðartími liðinn frá því landamerkjabréfi fyrir Arnarstaði hafi verið þinglýst.
Gagnaðilar hafi farið með öll hefðbundin eignarréttindi Arnarstaða sem m.a. hafi lýst
sér í því að þeir hafi bannað öðrum not eignarinnar og öll nýting háð leyfi frá
eigendum. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að
umrætt land sé undirorpið fullkomnum eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Taka
verði Landnámu með fyrirvara sem heimild og að það verði að telja röksemdir ríkisins
þess efnis að landnám hafi ekki náð til heiða algerlega ósannaðar enda ekki reistar á
neinum hlutlægum sönnunargögnum. Vísað er sérstaklega til jafnræðisreglu
stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að
jafnræði ríki milli borgaranna. Gagnaðilar hafi í ljósi eignarheimilda sinna og
viðurkenningar ríkisvaldsins á þeim lengi haft réttmætar ástæður til að vænta þess að
jörðin sé beinum eignarrétti háð.
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6.3.3 Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar að Arnarstöðum og þeim
býlum öðrum sem stofnað var til í landi jarðarinnar er rakin í kafla 5.2. Þar kemur
fram að Arnarstaða er getið í heimildum allt frá því um miðja 15. öld. Af þeim verður
ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 195 Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því
ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til landsins landnám á þessu svæði náði. Sé
tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga verður þó að telja
líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar sé innan þess.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Arnarstaða er lýst í landamerkjabréfi
jarðarinnar, dagsettu 12. ágúst 1887 og þinglesnu 6. júní 1889, og eldri heimild, þ.e.
lögfestu sem lesin var upp á manntalsþingi á Presthólum 3. maí árið 1736. Einnig
verður litið til gagna um merki aðliggjandi landsvæða. Athugun þessi tekur til austurog suðausturmerkja Arnarstaða, að því leyti sem þau liggja innan kröfusvæðis
íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Arnarstaða verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Verður þá fyrst litið til suðausturmerkja Arnarstaða. Samkvæmt
landamerkjabréfinu eru merki til suðausturs, gagnvart Þverá, miðuð við Kálfhól, síðan
í Hraunnef sem er næst utan við Mýrarsel. Lýsing lögfestunnar er í samræmi við þetta.
Í landamerkjabréfi Þverár, þinglesnu 7. júní 1889, eru austanverð norðurmerki Þverár,
gagnvart Arnarstöðum, miðuð við „vörðu utan á hrauntanganum við Ormarsá þar sem
Axarfjarðarheiðar vegurinn liggur ofan í ána, þaðan beina stefnu vestur í miðjan
austari Kálfhól“. Bréf Arnarstaða er ekki áritað vegna Þverár en bréf Þverár er áritað
vegna Arnarstaða. Engar eldri heimildir finnast um norðurmerki Þverár, sbr. kafla 5.3.
Þessar lýsingar á mörkum í landamerkjabréfum Arnarstaða og Þverár sýnast þannig
vera í innbyrðis samræmi.
Samkvæmt landamerkjabréfi Arnarstaða eru merki til austurs, gagnvart
ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd, miðuð við hraunnef sem er næst
fyrir norðan Arnarstaðavatn en þaðan eftir sömu línu til Ormarsár sem ræður á
austurkant landamerkjum til hraunnefs fyrir utan Mýrarsel. Norðanverðum
vesturmerkjum Heiðarmúla er eins lýst í landamerkjabréfi fyrir það landsvæði,
dagsettu 28. júní 1884 og þinglesnu 16. maí 1885. Bréf Arnarstaða er mögulega áritað
vegna Heiðarmúla en því verður þó ekki slegið föstu. Bréf Heiðarmúla er ekki áritað
vegna Arnarstaða.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
jörðina Arnarstaði. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum hennar sé þar
rétt lýst. Landamerkjabréf Arnarstaða er undirritað af fyrirsvarsmanni jarðarinnar,
þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt síðan um merki jarðarinnar án þess að
séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna.
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Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt
var talið gilda. Jafnframt er ljóst að eigendur jarðarinnar Arnarstaða hafa um langa
hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir við mat á sönnun
um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1. Í málinu hafa ekki
komið fram nein gögn sem hnekkt geta landamerkjabréfinu eða rýrt eignarréttarlegt
sönnunargildi þess.
Ekki eru heimildir um annað en að jörðin Arnarstaðir hafi verið byggð og nýtt
eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind
eru 1887, svo sem þeim er nánar lýst hér framar, hafa eigendur jarðarinnar farið með
umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um
eignarland almennt. Þó nýting heiðarlands jarðarinnar hafi eðli málsins samkvæmt
verið takmarkaðri en láglendishlutans þá leiðir það eitt og sér ekki til neinnar
eignarréttarlegrar aðgreiningar.
Ekki verður annað séð en að þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða
athugasemda. Engar heimildir eru þannig um að land innan marka jarðarinnar hafi
mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða
nýtingarmöguleikar ekki taldin hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þá verður
fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Arnarstaða sé þjóðlenda. Er það raunar
mat óbyggðanefndar að verulega hafi skort á efnislegan rökstuðning ríkisins fyrir
kröfulínu sinni við skriflega og munnlega reifun málsins. Rannsókn óbyggðanefndar
leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða
til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli eignarlanda, sbr. 7.
gr. laga nr. 58/1998. 196
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Arnarstaða, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.4

Þverá

6.4.1 Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Þverár, sbr. ódagsett landamerkjabréf þinglesið 7. júní
1889. Engar heimildir hafa fundist um stofnun nýbýla á því landsvæði sem hér er til
umfjöllunar.

196

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).

1039

1040

Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá Fjórðungshóli (punktur 12) í
Þverárhyrnu (punktur 13). Þaðan er tekin bein stefna í punkt 14 sem er þar sem syðri
landamerkjalína Efri-Hóla kemur í Ormarsá, sem er við Hraunnef við Ormarsá utan
við Arnarstaðavatn. Á móti hafa gagnaðilar, þinglýstir eigendur Þverár, lýst kröfu um
beinan eignarrétt að þeim hluta þessa landsvæðis sem þeir telja að liggi innan þeirra
merkja sem lýst er í landamerkjabréfi fyrir Þverá. Kröfum íslenska ríkisins er nánar
lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.3.
Að Þverá liggja Arnarstaðir, Arnarhóll og Hrauntangi til norðurs,
Sandfellshagi til suðurs og til austurs ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 hjá
óbyggðanefnd. Landsvæðið sem um ræðir er nokkuð gróið, þá helst mólendi austan til
en graslent vestan til. Liggur austasti hlutinn í um 250 m yfir sjávarmáli. Gæsavatn
liggur norðaustan til á landsvæðinu og sunnan vatnsins liggur Kerlingahryggur (343
m). Til vesturs upp af Gæsavatni liggur Fjallgarður og Tröllagil sunnan undir hæsta
tindi hans (360 m). Vestan Fjallgarðs er Fremridalur en vestan í honum rís land skarpt
og stendur Þverárhyrnan þar hæst (540 m). Norðan Þverárhyrnu stendur Ytrahorn
(471 m). Vestan Þverárhyrnu og Ytrahorns lækkar land og við tekur undirlendi. Frá
ágreiningssvæðinu eru um 10 km í beinni loftlínu til sjávar og frá bæjarstæði Þverár
eru um 8 km til sjávar. Einnig ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf
landnáms hafi gróðurþekja í Öxarfjarðarhreppi, svo sem á Íslandi í heild, verið mun
meiri að víðáttu og grósku en nú er, sbr. skjal nr. 15.
6.4.2 Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er á því byggt að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði orðið með tímanum fleiri. Þetta sé helst ráðið af lögtöku nýbýlatilskipunar
konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo til væru úrræði til að gera
eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Öxarfjörður hafi verið
numinn eftir því sem greint sé í heimildum en ekkert sé minnst á heiðarnar þar fyrir
ofan. Þar á móti komi svo landnám Ketils þistils, frá Hundsnesi til Sauðaness, sem
sömuleiðis geti ekki um hálendið og heiðarnar milli Öxarfjarðar og Þistilfjarðar. Talið
er að sneið af Þverárlandi sé þjóðlenda því á þessum slóðum hafi verið heiðarbýli sem
óvíst sé að byggð hafi verið í eignarlandi.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 6 og 5(11), er byggt á þinglýstum
landamerkjabréfum og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari
eign sinni og einnig þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Þá sé fullur
hefðartími liðinn frá því landamerkjabréfi fyrir Þverá hafi verið þinglýst. Gagnaðilar
hafi farið með öll hefðbundin eignarréttindi Þverár sem m.a. hafi lýst sér í því að þeir
hafi bannað öðrum not eignarinnar og öll nýting háð leyfi frá eigendum. Á því er
byggt að ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé
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undirorpið fullkomnum eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Taka verði Landnámu
með fyrirvara sem heimild og að það verði að telja röksemdir ríkisins þess efnis að
landnám hafi ekki náð til heiða algerlega ósannaðar enda ekki reistar á neinum
hlutlægum sönnunargögnum. Vísað er sérstaklega til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga
og stjórnarskrár um að sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að jafnræði ríki
milli borgaranna. Gagnaðilar hafi í ljósi eignarheimilda sinna og viðurkenningar
ríkisvaldsins á þeim lengi haft réttmætar ástæður til að vænta þess að jörðin sé beinum
eignarrétti háð.
6.4.3 Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar að Þverá er rakin í kafla 5.3.
Þar kemur fram að Þverár er getið í heimildum allt frá því á 15. öld. Af þeim verður
ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 197 Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því
ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til landsins landnám á þessu svæði náði. Sé
tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga verður þó að telja
líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar sé innan þess.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Þverár er lýst í landamerkjabréfi
jarðarinnar sem þinglýst var árið 1889. Merkjum Þverár gagnvart Sandfellshaga er
einnig lýst í áreiðargerð sem farin var á landamerki Þverár og Sandfellshaga 14. júlí
1845. Þá má finna vitnisburð um landamerki Þverár frá árinu 1547 og 1548 en þar er
aðeins að finna lýsingu á neðsta hluta landsins sem er ekki innan kröfulínu íslenska
ríkisins. Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að
Þverá. Athugun þessi tekur til suður-, austur- og norðausturmerkja Þverár að því leyti
sem þau liggja innan kröfusvæðis íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um
landamerki Þverár verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Þá verður litið til suðurmerkja Þverár. Samkvæmt landamerkjabréfi Þverár er
miðað við að merki þeirra til suðurs, gagnvart Sandfellshaga, liggi „að sunnan úr
Merkidal beina stefnu í vörðu á Kálfhól, þaðan beina stefnu í vörðu utan á
hrauntanganum við Ormarsá þar sem Axarfjarðarheiðar vegurinn liggur ofan í ána“.
Bréfið er áritað vegna Sandfellshaga. Í áreiðargerð sem farin var á landamerki Þverár
og Sandfellshaga árið 1845 er að finna lýsingu á merkjum milli Þverár og
Sandfellshaga. Sú lýsing fær vel samræmst tilvitnaðri landamerkjalýsingu Þverár.
Merki Þverár eru einnig í samræmi við lýsingu í landamerkjabréfi Sandfellshaga,
dagsettu 16. janúar 1883 og þinglesnu 25. júní 1884.
Austurtakmörk Þverár, gagnvart Heiðarmúla sem er á ágreiningssvæði í máli
nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd,eru miðuð við „vörðu utan á hrauntanganum við
Ormarsá þar sem Axarfjarðarheiðar vegurinn liggur ofan í ána, þaðan beina stefnu
vestur í miðjan austari Kálfhól“. Bréfið er ekki áritað vegna Heiðarmúla. Merkjum
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Heiðarmúla er eins lýst í landamerkjabréfi fyrir landsvæðið, dagsettu 28. júní 1884 og
þinglesnu 16. maí 1885.
Samkvæmt landamerkjabréfi Þverár eru merki landsvæðisins til
norðausturs,gagnvart Arnarstöðum, miðuð við „Ormarsá þar sem Axarfjarðarheiðar
vegurinn liggur ofan í ána, þaðan beina stefnu vestur í miðjan austari Kálfhól, þaðan
beina stefna utan við ytra Þverahorn þaðan beina stefnu í mitt Merkigil þaðan beina
stefnu í vörðu á austari Brunnárbakka“. Bréfið er áritað vegna Arnarstaða.
Austanverðum suðurmerkjum Arnarstaða er lýst í landamerkjabréfi fyrir jörðina dags.
12. ágúst 1887 og þingl. 6. júní 1889. Lýsingin er í samræmi við merki Þverár. Bréfið
er ekki áritað vegna Þverár. Lögfesta fyrir jörðinni Arnarstöðum frá 1736 fær
samrýmst þessari lýsingu.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
jörðina Þverá. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum hennar sé þar rétt
lýst. Landamerkjabréfið er undirritað af fyrirsvarsmanni jarðarinnar, þinglesið, fært í
landamerkjabók og á því byggt síðan um merki jarðarinnar án þess að séð verði að
komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna. Þetta bendir
allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda.
Jafnframt er ljóst að eigendur Þverár hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að
vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir við mat á sönnun
um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Í málinu hafa ekki komið fram nein gögn sem hnekkt geta landamerkjabréfinu
eða rýrt eignarréttarlegt sönnunargildi þess.
Ekki eru heimildir um annað en að jörðin Þverá hafi verið byggð og nýtt eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind eru
1889, svo sem þeim er nánar lýst hér framar, hafa eigendur jarðarinnar farið með
umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um
eignarland almennt. Ekki verður annað séð en að þetta eignarhald hafi verið án
ágreinings eða athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan marka jarðarinnar
hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða
nýtingarmöguleikar ekki taldin hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þó nýting heiðarlands
jarðarinnar hafi eðli málsins samkvæmt verið takmarkaðri en láglendishlutans þá
leiðir það eitt og sér ekki til neinnar eignarréttarlegrar aðgreiningar. Þá verður
fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Þverár sé þjóðlenda. Er það raunar mat
óbyggðanefndar að verulega hafi skort á efnislegan rökstuðning ríkisins fyrir
kröfulínu sinni við skriflega og munnlega reifun málsins. Rannsókn óbyggðanefndar
leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða
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til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli eignarlanda, sbr. 7.
gr. laga nr. 58/1998. 198
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Þverár, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.5

Sandfellshagi

6.5.1 Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Sandfellshaga, sbr. landamerkjabréf dagsett 16. janúar
árið 1883 og þinglesið 25. júní 1884.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá Fjórðungshóli (punktur 12) í
Þverárhyrnu (punktur 13). Á móti hafa gagnaðilar, þinglýstir eigendur Sandfellshaga,
lýst kröfu um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa landsvæðis sem þeir telja að liggi
innan þeirra merkja sem lýst er í landamerkjabréfi fyrir Sandfellshaga. Kröfum
íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.4.
Að Sandfellshaga liggur Þverá til norðurs og til austurs er ágreiningssvæði í
máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd. Til suðurs er Hafrafellstunga. Landsvæðið sem um
ræðir liggur í yfir 300 m hæð yfir sjávarmáli. Urðir liggja að suðvestan og ná að
Gilsbakkaárfarvegi að sunnan, norður að Mýrarselsbotnum og austur að
Djúpárbotnum. Sunnan úr Urðum ganga Sauðafellsmúlar (529 m). Norðaustan Urða
lækkar land og er þar vot- og mólendi. Austast á Urðum er Þverfell (368 m),
norðvestan Djúpárbotna. Suðaustan til á landsvæðinu liggur Einbúi (353 m) en frá
bæjarstæði Sandfellshaga og að Einbúa eru um 14 km í beinni loftlínu. Frá
vesturmörkum ágreiningssvæðisins og til sjávar eru um 13 km. Einnig ber þess að
geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi gróðurþekja í
Öxarfjarðarhreppi, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og grósku en
nú er, sbr. skjal nr. 15.
6.5.2 Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er á því byggt að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði orðið með tímanum fleiri. Þetta sé helst ráðið af lögtöku nýbýlatilskipunar
konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo til væru úrræði til að gera
eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Öxarfjörður hafi verið
numinn eftir því sem greint sé í heimildum en ekkert sé minnst á heiðarnar þar fyrir
ofan. Þar á móti komi svo landnám Ketils þistils, frá Hundsnesi til Sauðaness, sem
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sömuleiðis geti ekki um hálendið og heiðarnar milli Öxarfjarðar og Þistilfjarðar.
Vísað er í dóm Hæstaréttar frá árinu 1999 á bls. 2006 en þar hafi tveir menn verið
sýknaðir af ákæru fyrir að hafa verið við rjúpnaveiðar án leyfis eiganda jarðarinnar
Sandfellshaga í Öxarfirði. Hæstarétti hafi þótt þinglýst landamerkjabréf jarðarinnar
eitt og sér ekki vera nægilega styrk heimild um beinan eignarrétt að heiðinni.
Rökstuðningur Hæstaréttar hafi verið á þá leið að ekki þóttu líkur á námi landsins,
nýtingin væri einungis afréttarnot og ekki bundin við Sandfellshagabændur. Þá hafi
hæð yfir sjó og gróður skipt máli og þar sem heiðarbyggð þriggja býla hafði risið
austast á heiðinni og eitt býlið innan merkja hafi verið á það bent að engin gögn hefðu
verið lögð fram um það að frá Sandfellshaga hefði verið veitt leyfi fyrir býlinu eða því
verið afsalað til Sandfellshaga þegar byggð lagðist af. Í dómi Hæstaréttar sé vikið að
vitnaframburði fyrrum bónda á Sandfellshaga og fyrrum bónda á Klifshaga um mörk
heimalanda og afrétta, sem hvað Sandfellshaga varðaði, hafi verið um þremur km
austan við bæjarhúsin á jörðinni. Verði að telja líklegt að af umfjöllun í þessum dómi
verði að haga kröfugerð á þessu svæði sem næst því að telja heimalönd jarðanna
Sandfellshaga og Þverár innan eignarlanda en austar taki við þjóðlenda.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 7 og 5(11), er byggt á þinglýstum
landamerkjabréfum og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari
eign sinni og einnig þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Þá sé fullur
hefðartími liðinn frá því landamerkjabréfi fyrir Sandfellshaga hafi verið þinglýst.
Gagnaðilar hafi farið með öll hefðbundin eignarréttindi Sandfellshaga sem m.a. hafi
lýst sér í því að þeir hafi bannað öðrum not eignarinnar og öll nýting verið háð leyfi
frá eigendum. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt
að umrætt land sé undirorpið fullkomnum eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Taka
verði Landnámu með fyrirvara sem heimild og að það verði að telja röksemdir
ríkisins, þess efnis að landnám hafi ekki náð til heiða algerlega ósannaðar, enda ekki
reistar á neinum hlutlægum sönnunargögnum. Vísað er sérstaklega til jafnræðisreglu
stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að
jafnræði ríki milli borgaranna. Gagnaðilar hafi í ljósi eignarheimilda sinna og
viðurkenningar ríkisvaldsins á þeim lengi haft réttmætar ástæður til að vænta þess að
jörðin sé beinum eignarrétti háð. Þá er sérstaklega mótmælt rökstuðningi fyrir
kröfulínu ríkisvaldsins þar sem vísað sé í sýknudóm rjúpnaveiðimannsins í refsimáli,
svonefndan Sandfellshagadóm. Fráleitt sé að grundvalla kröfulínuna á niðurstöðu
Hæstaréttar í þessu sakamáli.
6.5.3 Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar að Sandfellshaga er rakin í
kafla 5.4. Þar kemur fram að Sandfellshaga er getið í heimildum allt frá því um miðja
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15. öld. Af þeim verður ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða.199 Svo sem
rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til landsins
landnám á þessu svæði náði. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
landnámslýsinga verður þó að telja fremur líklegt að landsvæði það sem hér er til
umfjöllunar sé innan þess.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Sandfellshaga er lýst í
landamerkjabréfi frá 16. janúar 1883 og þinglesnu 25. júní ári síðar. Einnig má finna
lýsingu á merkjum Sandfellshaga gagnvart Þverá í áreiðargjörð frá 14. júlí 1845 sem
farin var á landamerki Þverár og Sandfellshaga. Jafnframt verður litið til gagna um
merki þeirra landsvæða sem liggja að Sandfellshaga. Athugun þessi tekur til norður-,
austur- og suðausturmerkja Sandfellshaga, að því leyti sem þau liggja innan
kröfusvæðis íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Sandfellshaga
verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Verður þá litið til norðurmerkja Sandfellshaga. Samkvæmt landamerkjabréfi
Sandfellshaga er miðað við að merki þeirra til norðurs, gagnvart Þverá, liggi „úr
vörðunni við Ormarsá og beina línu vestur í Kálfshól og þaðan í Vörðuhól“. Bréfið er
áritað vegna Þverár. Í áreiðargjörð sem farin var á merki Þverár og Sandfellshaga er
merkjum milli jarðanna lýst með svofelldum hætti: „Landamerkin millum Þverar og
Sandfellshaga gánga nedanfrá Merkidal, beina stefnu upp og [aust]ur á Vörduhól, og
verdur svonefndur Skurdur í midri Fo[gruhlid] töluverdt fyrir sunnan þessa sjonarlínu,
og altso ekki í Þverár landi; úr Vorduhól aptur beina stefnu austurí Hædirnar rétt
sunnanvid Þverárhorn, þad er ad seigia adra hæd næst þeirri ytstu eda utaní
Millumhædina, sunnan vid Heidarveigin; Þadan réttsínis austurí midjan Kalfhól, sem
er sunnan og vestanvid sokalladan Gjæsavatnsflóa; á midjum þessum hól hlódu
areidarmennirnir Vördu til merkis, ístadin fyrir þá gomlu vordu sunnaná hólnum;
Þadan (nl. úr vördunni nyu) rettsinis austurá Kéllíngarhrigg, í vördu nygjörda nordan
vid sydstu og hædstu Búnguna þar, og er þá komid [yfirstrikað utfi] nordurfyrir
Heidarveiginn; og geingur þessi lína rétt sunnanvid sokalladan Gjæsavatnsflóa, sem
liggur allur nordvestanvid Kéllíngarhrigg, og millum hans og Kalfhóls, og innilikst
eptir þessu allur í Þverár Land; úr Vördunni á Kellíngarhrigg rettsínis í sokalladan
Hrauntánga, þó nordarlega ad vestan fram, og nordan vid Myrarsel þar hjá, hvar
Sandfellshaga, og Arnastada Lönd synast ad mætast austanvid Þverár Land“. Þessi
eldri heimild er í góðu samræmi við lýsingu landamerkjabréfs Sandfellshaga.
Landamerkjum Þverár er lýst í landamerkjabréfi fyrir jörðina, ódagsett en þingl. 7.
júní 1889. Þau eru í samræmi við lýsingar á merkjum Sandfellshaga.
Samkvæmt landamerkjabréfi Sandfellshaga eru merki jarðarinnar til austurs,
gagnvart Heiðarmúla og Þverfellslandi á ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 hjá
óbyggðanefnd, „úr vörðum í Langás í Djúpá og eftir henni í gil, sem liggur milli
Djúpárbotna og Mýrarsels og þaðan í vörðu við Ormarsá“. Bréfið er hvorki áritað
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vegna Heiðarmúla né Þverfellslands. Engar eldri heimildir finnast um merki
Sandfellshaga að þessu leyti, sbr. kafla 5.4. Landamerkjum Heiðarmúla er eins lýst í
landamerkjabréfi fyrir landsvæðið, dagsettu 28. júní 1884 og þinglesnu 16. maí 1885.
Bréfið er áritað vegna Sandfellshaga. Landamerkjum Þverfellslands er lýst í
landamerkjabréfi fyrir jörðina Garð, dagsettu 25. nóvember 1887 og þinglesnu 26.
júní 1890. Samkvæmt landamerkjabréfi Garðs er merkjum Þverfellslandsins gagnvart
Sandfellshaga lýst svo: „[...]að sunnan og vestan ræður Djúpá frá ósi til upptaka sinna
í Djúpárbotnum“. Bréfið er ekki áritað vegna Sandfellshaga. Engar eldri heimildir
finnast um merki Þverfellslands, sbr. mál nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd. Merki
Þverfellslands og Sandfellshaga eru í samræmi.
Samkvæmt landamerkjabréfi Sandfellshaga eru merki jarðarinnar til suðurs,
gagnvart Hafrafellstungu, úr „Fjórðungshól og þaðan í vörðu í Langás austur í
Búrfellsheiði“. Bréfið er áritað vegna Hafrafellstungu. Samkvæmt landamerkjabréfi
fyrir Hafrafellstungu, eru merki jarðarinnar til norðausturs, gagnvart Sandfellshaga, „á
Fjórðungshól, þaðan í þverfell á hlið við Sandfellshaga land og með því í vörðu þá er
stendur á Langa ás“. Bréfið er áritað vegna Sandfellshaga. Eldri heimildir um
Hafrafellstungu fá samrýmst þessu, sbr. kafla 5.5.
Þrátt fyrir að lýsingar í landamerkjabréfum Sandfellshaga, Hafrafellstungu og
Garðs virðist í samræmi er afmörkun kröfulínu eigenda Sandfellshaga til suðausturs
og Hafrafellstungu til norðausturs ekki í fullu samræmi við afmörkun á kröfulínu
eigenda Garðs vegna Þverfellslands. Miðað við orðfæri landamerkjabréfs
Hafrafellstungu og Sandfellshaga vegna suðurmerkja jarðarinnar virðast mörkin ekki
ná að Djúpá en það fær einnig stuðning af framburði eiganda Hafrafellstungu fyrir
óbyggðanefnd. Þessi óvissa helgast einnig af vafa um hvar er að finna vörðu í Langás
en það kennileiti kemur fyrir bæði í landamerkjabréfum Sandfellshaga og
Hafrafellstungu. Að þessu virtu verður að miða við að land Sandfellshaga nái ekki
norðaustur fyrir Djúpá.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
jörðina Sandfellshaga. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum
Sandfellshaga sé þar rétt lýst. Landamerkjabréf Sandfellshaga er undirritað af
fyrirsvarsmanni jarðarinnar, þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt síðan um
merki jarðarinnar, án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða
ágreiningur við nágranna. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í
samræmi við það sem almennt var talið gilda. Jafnframt er ljóst að eigendur
jarðarinnar hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé
þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir við mat á sönnun
um eignarhald á landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.

1046

1047

Hér kemur til sérstakrar athugunar hæstaréttardómur sem þýðingu getur haft
fyrir hið eignarréttarlega mat. Er vísað til dómsins af ríkisins hálfu en um er að ræða
dóm Hæstaréttar frá árinu 1999 á bls. 2006. Í því máli voru tveir menn sýknaðir af
ákæru fyrir að hafa verið við rjúpnaveiðar án leyfis eiganda jarðarinnar Sandfellshaga
í Öxarfirði. Óumdeilt var að mennirnir voru innan merkja jarðarinnar eins og þeim er
lýst í landamerkjabréfi.
Í tilvitnuðum dómi var í forsendum byggt efnislega á eftirtöldum sex atriðum
öðrum fremur þegar sýknað var vegna vafa um beinan eignarrétt: 1) Ekki hefði verið
sýnt fram á upphaflegt landnám; 2) hæð yfir sjávarmáli og staðhættir mæltu gegn
beinum eignarrétti; 3) um einhæf not til sumarbeitar hefði verið að ræða; 4) lýsing
umboðsmanns Munkaþverárklaustursjarða frá 1878 væri ekki talin styðja sjónarmið
um eignarland; 5) engin gögn lægju fyrir þess efnis að leitað hefði verið til eiganda
Sandfellshaga þegar nýbýlið Melur var stofnað á austurmörkum jarðarinnar; 6)
framburðir tveggja staðkunnugra manna fyrir héraðsdómi þess efnis að land
Sandfellshaga hefði skipst í heimaland og afrétt.
Við mat á þýðingu þessa dóms er fyrst til þess að líta að þar er fjallað um sekt
eða sýknu í refsimáli. Dómurinn felur ekki í sér efnislega niðurstöðu um
eignarréttarlega stöðu landsvæðisins og er því ekki formlega bindandi fyrir það mál
sem hér um ræðir.
Að því er varðar þau atriði sem leiddu til sýknu í málinu ber í fyrsta lagi að
skoða þau í ljósi þeirrar meginreglu refsiréttar að vafa beri að meta ákærða í hag. Í
umræddu refsimáli nægði vafi um beinan eignarrétt til sýknu af ákæru um að hafa
verið við veiðar án leyfis landeiganda. Sönnunarmat hér er annað. Í öðru lagi liggur
nú fyrir sú skýra afstaða Hæstaréttar í svokölluðum þjóðlendumálum að
landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að
ræða en landamerkjabréf fyrir önnur landsvæði. Meta verði þó hvert og eitt
landamerkjabréf, m.a. út frá eldri merkjalýsingum, staðháttum, gróðurfari og nýtingu,
sjá nánar í kafla 6.1.1. Áður höfðu dómstólar ekki tekið óyggjandi afstöðu til þess að
einkarétti hvernig mörk jarðar gagnvart öðrum landsvæðum, fyrst og fremst
óbyggðum, skyldu afmörkuð. Er því eðlilegt að í refsimálum hafi verið talinn vafi á
ferðum. Loks er því í þriðja og síðasta lagi við að bæta að í máli því sem hér er til
úrlausnar hjá óbyggðanefnd hafa komið fram ný gögn, nánar tiltekið áreiðargjörð frá
14. júlí 1845 sem er eldri en landamerkjabréf Sandfellshaga og styður þá lýsingu
merkja sem þar greinir.
Verður þá næst litið nánar til einstakra atriða í þeirri röksemdafærslu sem
leiddi til vafa um beinan eignarrétt og sýknu í umræddu refsimáli. Um þýðingu
þriggja fyrstnefndu atriðanna, þ.e. landnáms, staðhátta og nytja af landinu, vísast til
almennrar umfjöllunar óbyggðanefndar um vægi þeirra atriða 200 , dóma Hæstaréttar í
þjóðlendumálum, sem og til sérstakrar útlistunar á þeim atriðum í þessu máli. Verða
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þau ein og sér ekki talin leiða til þess að sönnur bresti fyrir beinum eignarrétti innan
marka Sandfellshaga svo sem þeim er lýst í landamerkjabréfi jarðarinnar 1883. Þegar
fjórða atriðið, þ.e. lýsing umboðsjarða Munkaþverárklausturs, er virt með hliðsjón af
öllum þeim gögnum sem aflað hefur verið til viðbótar þeim sem lágu fyrir við
uppkvaðningu hæstaréttardómsins árið 1999 verður tæplega talið að sú lýsing ein og
sér megni að hnekkja eignarréttartilkalli innan merkja jarðarinnar. Þá hefur
óbyggðanefnd ekki tekist, þrátt fyrir umfangsmikla eftirgrennslan, að afla neinna
marktækra gagna um stofnun býlisins Mels við austurmörk jarðarinnar. Um
stofnunarhátt heiðarbýla á þessum landshluta vísast almennt til úttektar í kafla 6.1.2.
Þannig liggur ekkert fyrir um það hvort til skammvinnrar byggðar á því heiðarbýli var
stofnað með eða án samþykkis þáverandi eiganda Sandfellshaga eða hvort ætlunin var
að stofna til hjáleigu ellegar nýbýlis á grundvelli nýbýlatilskipunar frá 15. apríl 1776.
Að minnsta kosti liggur ekkert fyrir í þá veru að ætlunin hafi verið sú að stofna til
nýbýlis á grundvelli þeirrar löggjafar. Að þessu virtu, með hliðsjón af umfjöllun í
kafla 6.1.2 og sambærilegri stöðu í tilviki fjölmargra þeirra jarða sem til umfjöllunar
eru á svæði 5 hjá óbyggðanefnd, þá verður ekki séð að nú verði neinar ályktanir
dregnar af þessu til eða frá.
Eftir standa þá fyrst og fremst, og valda nokkrum vafa, framburðir tveggja
staðkunnugra manna fyrir héraðsdómi þess efnis að land Sandfellshaga hafi skipst í
heimaland og afrétt. Þegar tilvitnaðir framburðir í sakamálinu eru nánar virtir er fyrir
það fyrsta nauðsynlegt að geta þess að alls báru sex aðilar um þetta atriði fyrir dómi.
Sigurður Jónsson (fæddur 1917), fyrrverandi bóndi að Sandfellshaga, svaraði játandi
spurningu um mörk heimalands og afréttar og lýsti þeim austan Sandfells; Grímur
Jónsson (fæddur 1922), bóndi á Klifshaga, kannaðist líka við mörk afréttar og
heimalands og vísaði til Sandfells, Þverárhyrnu og Vörðuhóls um nánari útlistun
þeirra marka; Björn Benediktsson (fæddur 1930), fyrrverandi bóndi sem bjó þá á
Sandfellshaga, kannaðist ekki við nein slík mörk; Þórarinn Björnsson (fæddur 1933),
bóndi, til heimilis að Sandfellshaga I, taldi hugsanleg mörk heimalands og afréttar
afar óljós en vísaði þó til Vörðuhóls, Kálfhóls og Þverfells um möguleg mörk; Gunnar
Björnsson (fæddur 1965), bóndi í Sandfellshaga II, kannaðist ekki við slík mörk
heimalands og afréttar og sama kom fram í framburði Björns Víkings Björnssonar
(fæddur 1968) bónda, til heimilis að Sandfellshaga II. Í skýrslutökum fyrir
óbyggðanefnd könnuðust þeir Öxfirðingar sem þar gáfu skýrslu ekki við mörk afrétta
og heimalanda á svæðinu og almennt séð má segja að sú skoðun hafi verið uppi, sem
og víðar á svæði 5 hjá óbyggðanefnd, að eiginlegir afréttir þekktust ekki sem slíkir þó
svo nýting heiðarlands jarðanna væri takmarkaðri en láglendisins.
Óbyggðanefnd telur það ekki tæka niðurstöðu að einkarétti, með hliðsjón af
öðrum gögnum málsins, að byggja eignarréttarlega aðgreiningu lands innan
jarðarinnar á svo óljósum framburðum um möguleg mörk heimalands og afréttar. Þeir
eiga sér auk þess hvorki stoð í landamerkjabréfi né eldri heimildum um jörðina. Í
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þeim framburðum þar sem kannast er við slíka skiptingu er enn fremur ekki miðað við
sömu mörk. Þá telur óbyggðanefnd allt eins líklegt að með tilvísun þessara vitna í
sakamálinu til „afréttar“ sé vísað til notkunar þessa hluta jarðarinnar sem beitilands
fremur en að í því felist eignarréttarleg skírskotun. Um þessar forsendur vísast síðan,
og í dæmaskyni, til sambærilegra niðurstaðna óbyggðanefndar í máli nr. 4/2001,
varðandi stöðu Reifsdals í Hoffellstorfu í Nesjum; máls nr. 5/2001, varðandi stöðu
fjalllendis Bæjar í Lóni, og máls nr. 6/2003, varðandi stöðu svokallaðs
Höfðabrekkuafréttar.
Að öllu þessu virtu og því sérstaklega áréttuðu að um einkamál er að ræða og
breytta sönnunarstöðu og sönnunarmat frá því sem var í tilvitnuðum refsidómi frá
árinu 1999 verður að hafna þeim rökum íslenska ríkisins að af umræddum dómi leiði
að land Sandfellshaga innan afmörkunar í landamerkjabréfi jarðarinnar hafi
mismunandi eignarréttarlega stöðu. Ekki eru heimildir um annað en að jörðin
Sandfellshagi hafi verið byggð og nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum
tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind voru 1883, svo sem þeim er nánar lýst hér
framar, hafa eigendur jarðarinnar farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir
með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt. Þó nýting
heiðarlands jarðarinnar hafi eðli málsins samkvæmt verið takmarkaðri en
láglendishlutans þá leiðir það eitt og sér ekki til neinnar eignarréttarlegrar
aðgreiningar. Þá verður fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa
eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Sandfellshaga sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 201
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Sandfellshaga, svo sem því er
að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga
nr. 58/1998.
6.6
6.6.1

Hafrafellstunga
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Hafrafellstungu, sbr. landamerkjabréf dagsett 20. janúar
1888 og þinglesið 29. júní sama ár. Í Nýrri jarðabók 1861 segir að býlið Foss,
liggjandi á Búrfellsheiði, sé hjáleiga frá Hafrafellstungu. Þar var búið á árunum 18461868 og 1870-1873. Um það voru deilur hvort býlið tilheyrði Hafrafellstungu eða
Svalbarði. Fyrirliggjandi gögn benda til að áreið á landið hafi staðið til en ekki verður
201

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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séð hvort hún hafi farið fram. Af heimildum verður ekki skýrlega ráðið hvorri jörðinni
býlið tilheyrði.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá Reyði (punktur 9) og beina stefnu
í hæsta hnjúkinn á Kollöldu (punktur 10), þaðan í hæsta hnjúkinn á Dalfjalli (punktur
11). Frá punkti ellefu er svo dregin lína að Öxarfjarðarheiði og allt í Fjórðungshól
(punktur 12). Á móti hafa gagnaðilar, þinglýstir eigendur Hafrafellstungu, lýst kröfu
um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa landsvæðis sem þeir telja að liggi innan
þeirra merkja sem lýst er í landamerkjabréfi fyrir Hafrafellstungu. Kröfum íslenska
ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.5.
Að Hafrafellstungu liggur Sandfellshagi til norðurs. Til norðausturs og austurs
er ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd. Til suðurs eru Hvannstaðir og
landsvæði á Hólsfjöllum, sbr. kafla 6.6. og 6.7. Landsvæðið sem um ræðir er víðfeðmt
og liggur að mestu í yfir 300 m hæð yfir sjávarmáli. Sauðafellsmúlar (529 m) eru
nokkrir fjallahnjúkar nyrst á landsvæðinu austan Gilsbakkaár. Sunnan hæsta hnjúks
Sauðafellsmúla er lægð en litlu sunnar rís bratt Sauðafell (548 m). Austan Sauðafells
er lægð er kallast Sauðafellsblá. Tunguheiði er stórt flæmi vestan til á svæðinu. Liggur
hún sunnan Gilsbakkaár, austur að Laufskálafjallgarði og suður í mýrardrög er kallast
Flár. Norðan í Flám eru nokkur fjöll og mætti þar nefna Þrístiklufjall (434 m),
Hraundalsbrík (Bríkur), (403 m), Dalfjall (496 m) og Kollöldu (648 m). Syðri hluti
Tunguheiðar er lítt gróinn til hálfgróinn. Austan Tunguheiðar er Búrfellsheiði og eru
þær landfræðilega aðskildar með bröttum Laufskálafjallgarði sem hefur leguna
norður-suður. Á honum eru allnokkrir hnjúkar sem liggja í um 500-800 m yfir
sjávarmáli. Hæstur þeirra er Gagndagahnúkur (816 m) og liggur hann upp af
Krubbum. Austan til í Laufskálafjallgarði renna allnokkrar ár í dældum og giljum.
Búrfellsheiði, sem liggur austan til á landsvæðinu, er flatlend og gróin.
Töluvert er um votlendi á henni en einnig er nokkuð af mólendi, kjarri/skóglendi og
grasi. Heiðin liggur í um 300 m hæð yfir sjávarmáli. Syðst á henni rís bratt
móbergsfjall, Búrfell (605 m). Umhverfis Búrfell er nokkuð um vötn og ber þar helst
að geta Búrfellsvatna er liggja í um 308-327 m yfir sjávarmáli norðaustan fellsins. Frá
bæjarstæði Hafrafellstungu suður í hæsta punkt í Reyði eru rúmlega 22 km. Frá
bæjarstæðinu austur í Búrfell eru einnig rúmlega 22 km í beinni loftlínu. Þá ber þess
að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi gróðurþekja í
Öxarfjarðarhreppi, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu og grósku en
nú er, sbr. skjal nr. 15.
6.6.2 Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er á því byggt að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði orðið með tímanum fleiri. Þetta er talið helst ráðið af lögtöku nýbýlatilskipunar
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konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo til væru úrræði til að gera
eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Öxarfjörður hafi verið
numinn eftir því sem greint sé í heimildum en ekkert sé minnst á heiðarnar þar fyrir
ofan. Þar á móti komi svo landnám Ketils þistils, frá Hundsnesi til Sauðaness, sem
sömuleiðis geti ekki um hálendið og heiðarnar milli Öxarfjarðar og Þistilfjarðar.
Tunguheiðin sé öll innan landamerkjalýsingar Hafrafellstungu samkvæmt
landamerkjabréfi og nái lýsingin norður fyrir Gilsbakkaá. Hér verði að gera þá
athugasemd að þessi merkjalýsing sé á skjön við lýsingu merkjanna í máldaga frá
1400 sem taki einungis til heimalandsins. Verði því að hafna sönnunargildi þessa
landamerkjabréfs um mörk eignarlands enda eigi heimildir um fjallskil á svæðinu ekki
heldur við eignarland. Lýsing lands Hafrafellstungu nái allt austur í Þistilfjörð og hafi
með landamerkjalýsingu fyrir Svalbarðskirkjuland í Þistilfirði náðst samkomulag um
hvernig þessar jarðir hafi ætlað sér að skipta milli sín Búrfellsheiðinni sem í raun sé
sameiginlegt afréttarland þriggja sveita.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 8 og 5(11), er byggt á þinglýstum
landamerkjabréfum og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari
eign sinni, og einnig þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Þá sé fullur
hefðartími liðinn frá því landamerkjabréfi fyrir Hafrafellstungu hafi verið þinglýst.
Gagnaðilar hafi farið með öll hefðbundin eignarréttindi Hafrafellstungu sem m.a. hafi
lýst sér í því að þeir hafi bannað öðrum not eignarinnar og öll nýting háð leyfi frá
eigendum. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að
umrætt land sé undirorpið fullkomnum eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Taka
verði Landnámu með fyrirvara sem heimild. Það verði að telja röksemdir ríkisins,
þess efnis að landnám hafi ekki náð til heiða, algerlega ósannaðar enda ekki reistar á
neinum hlutlægum sönnunargögnum. Vísað er sérstaklega til jafnræðisreglu
stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að
jafnræði ríki milli borgaranna. Gagnaðilar hafi í ljósi eignarheimilda sinna og
viðurkenningar ríkisvaldsins á þeim lengi haft réttmætar ástæður til að vænta þess að
jörðin sé beinum eignarrétti háð.
6.6.3 Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Hafrafellstungu er rakin í kafla
5.5. Þar kemur fram að Hafrafellstungu er getið í heimildum allt frá því á 13. öld. Af
þeim verður ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 202 Svo sem rakið er í
kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til landsins landnám á
þessu svæði. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga
verður þó að telja fremur líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar sé innan
þess. Vafi um landnám hlýtur þó að vaxa eftir því sem sunnar dregur og land hækkar.
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Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Hafrafellstungu er lýst í
landamerkjabréfi jarðarinnar, dags. 20. janúar 1888 og þingl. 29. júní sama ár. Þá er
að finna lýsingu á merkjum Hafrafellstungu í óársettum máldaga sem er líklega frá um
1400 og lögfestum frá árunum 1741, 1752, 1808 og 1829. Jafnframt verður litið til
gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að Hafrafellstungu. Athugun þessi tekur
til suður-, austur- og norðurmerkja Hafrafellstungu, að því leyti sem þau liggja innan
kröfusvæðis íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Hafrafellstungu
verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Fyrst verða merki Hafrafellstungu skoðuð eins og þeim er lýst í
landamerkjabréfi fyrir jörðina, þá verða eldri merkjalýsingar athugaðar og að endingu
verður litið til merkja aðliggjandi landsvæða.
Verður þá fyrst litið til norðurmerkja Hafrafellstungu, samkvæmt afmörkun á
korti gagnvart Þverfellslandi, á ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd,
og hins vegar gagnvart Sandfellshaga. Samkvæmt landamerkjabréfi Hafrafellstungu
eru norðausturmerki frá Fjórðungshóli „þaðan í þverfell á hlið við Sandfellshagaland
og með því í vörðu þá er stendur á Langa ás. Bréfið er áritað vegna Sandfellshaga en
ekki vegna Þverfellslands. Samkvæmt landamerkjabréfi Sandfellshaga, dagsettu 16.
janúar 1883 og þinglesnu 25. júní 1884, eru merki til suðurs, gagnvart
Hafrafellstungu, miðuð við Fjórðungshól og þaðan í vörðu í Langás austur í
Búrfellsheiði. Bréfið er áritað vegna Hafrafellstungu. Þessi lýsing er í samræmi við
merki Hafrafellstungu. Engar eldri heimildir finnast um þessi merki Sandfellshaga.
Landamerkjum Garðs er lýst í landamerkjabréfi fyrir landsvæðið, dagsettu 25.
nóvember 1887 og þinglesnu 26. júní 1890. Land Garðs er tvískipt en að
Sandfellshaga liggur svokallað Þverfellsland liggjandi „í afréttarlöndum inn til heiða“,
svo vitnað sé til orðalags bréfsins. Samkvæmt landamerkjabréfi Garðs er merkjum
Þverfellslandsins gagnvart Sandfellshaga lýst svo: „[...]að sunnan og vestan ræður
Djúpá frá ósi til upptaka sinna í Djúpárbotnum. Bréfið er ekki áritað vegna
Hafrafellstungu. Engar eldri heimildir finnast um þessi merki Þverfellslands, sbr. mál
nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd. Samkvæmt afmörkun gagnaðila, þinglýstra eigenda
Hafrafellstungu, Sandfellshaga og Garðs er skörun á mörkum Hafrafellstungu,
Sandfellshaga og Þverfellslands. Af landamerkjalýsingum verður hins vegar ráðið að
merki landsvæðanna séu í samræmi og nái landamerki Hafrafellstungu ekki norður
fyrir Djúpá, sjá nánar kafla 6.5. hér að framan og kafla 6.4. í máli nr. 4/2005 hjá
óbyggðanefnd.
Samkvæmt landamerkjabréfi Hafrafellstungu eru merki til austurs, gagnvart
Svalbarðskirkjulandi og Vatnsenda, á ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 hjá
óbyggðanefnd, „á hlið með Svalbarðskirkjulandi ræður Langásin til syðri enda hans,
þaðan beina stefnu í ós þann er liggur úr norðausturhorni Stórabúrfellsvatns, þaðan
beina línu í hásuður yfir vatnið austan við hólma í því, á hól þann er stendur austan
við norðaustur hornið á Búrfelli, síðan sömu stefnu til Dettifossár, svo ræður hún
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austur til Sandár, er svo ræður suður til Svartáshvíslar þar hún fellur í ána, síðan ræður
kvíslin til upptaka sinna“. Bréfið er áritað vegna Svalbarðs en ekki vegna Vatnsenda.
Samkvæmt landamerkjabréfi Svalbarðs, dagsettu vorið 1887 og þinglesnu 26. júní
1890, eru merki Svalbarðs gagnvart Hafrafellstungu miðuð við Djúpá, frá þeim stað
þar sem hún fellur í Svalbarðsá, að ytri Langássenda og svo Langás en síðan skilur
heiðarlönd Svalbarðskirkju og Hafrafellstungu bein lína úr fremri Langássenda suður í
upptök kvíslar þeirrar er fellur úr stóra Búrfellsvatni (Hólmavatn) en þaðan réttsýnis í
Dettifossá og ræður sú á síðan landamerkjum austur til Sandár. Bréfið er áritað vegna
Hafrafellstungu. Eldri heimildir um Svalbarð styðja þessa lýsingu, sjá nánar í máli
4/2005 hjá óbyggðanefnd. Þessi lýsing er í samræmi við lýsingar á merkjum
Hafrafellstungu. Hafrafellstunga á einnig merki gagnvart Vatnsenda í
Svalbarðshreppi. Samkvæmt landamerkjabréfi Vatnsenda frá 4. júní 1889 og
þinglesnu 26. júní 1890 eru merki þess landsvæðis til vesturs gagnvart
Hafrafellstungu um Sandá, frá Þorsteinsnefi til Tröllkonuhlaups. Bréfið er ekki áritað
vegna Hafrafellstungu. Engra eldri heimilda nýtur við um merki Vatnsenda, sjá nánar
í máli 4/2005 hjá óbyggðanefnd. Lýsingin er í samræmi við merki Hafrafellstungu.
Samkvæmt landamerkjabréfi Hafrafellstungu eru merki til suðurs gagnvart
Hvannstöðum og afréttarlandi Fagradals, Víðirhóls, Hólssels og Nýhóls, sem svo er
kallað í landamerkjabréfi, úr upptökum Svartáskvíslar beina stefnu í vestur yfir
fjallgarðinn og með fjallalöndum sömu stefnu í há Reiði. Bréfið er áritað vegna
Víðirhóls. Samkvæmt landamerkjabréfi Hvannstaða frá 24. maí 1890 og þinglesnu 12.
júní 1891, eru merki til norðurs gagnvart Hafrafellstungu frá „Hafrafellstungu merkja
línu, þaðan í upptök Svartásskvíslar, og ræður landamerkjum þar til hún fellur í
Sandá“. Bréfið er áritað vegna Hafrafellstungu.
Samkvæmt landamerkjabréfi afréttarlands Fagradals, Víðirhóls, Hólssels og
Nýhóls, sem dagsett er 3. júní 1890 og þinglesið 12. júní 1891, eru merki til norðurs
gagnvart Hafrafellstungu frá Reiði og þaðan beint austur á fjallgarð á móts við
Hafrafellstunguland og ræður þaðan Hvammstaðafjallgarður suður í Mýrgil. Bréfið er
áritað vegna Hafrafellstungu. Árið 1848 fóru fram skipti milli jarðanna Hóls, Hólssels
og Víðirhóls. Eru þar tiltekin mörk Hóls en allmikið land var óskipt „fjalllendi og
afréttarland“ og er mörkum þess lýst. Sú merkjalýsing gagnvart Hafrafellstungu er í
samræmi við landamerkjabréf landsvæðis á Hólsfjöllum. Þó er þar miðað við að
landsvæði sem afmarkað er í landamerkjabréfi Hvannstaða rúmist innan þeirrar
lýsingar.
Nauðsynlegt er, m.a. vegna málatilbúnaðar ríkisins, að huga nánar að eldri
heimildum um afmörkun Hafrafellstungu og samræmi við yngri heimildir. Verður þá
vikið að eldri heimildum um merki Hafrafellstungu. Í máldaga sem líklega mun vera
frá því um 1400 er lýsing á merkjum Hafrafellstungu sem hljóðar svo: „hun a skoginn
j sliettafelli riettsynis vth epter fells lag firir vestan tungu [fra] nonvordu vth [j]
branslæk. Enn fur ofan rædur gardur sa er liggur vt vr s[o]mu nonvordu j branslæk
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sem er smiorhols landamerkis gardur. Enn hafrafells tungu oc arlækiar [ærlækiar, skv.
öðru afriti] landamerki skilur gardur sa er geingur vm þuera tungu j motz vid
smiorhols lag j sliet[t]a felli. [...] hun a tueggia hrossa afdratt arliga med vnnin vid j
ormarz lonz landamerki vr fiordungs [þetta orð mun óglöggt skv. útgefanda
fornbréfasafnsins] hol j þuerfell. þadan riettsynis framan vid mosfell austur j Sandá.
enn hid fremra rædur vrdar as. reyda j motz vid hol a fialli“.
Varðveittar eru einnig lýsingar á merkjum Hafrafellstungu í lögfestum frá
árunum 1741, 1752, 1808 og 1829. Þær eru í meginatriðum samhljóða um efni en
framsetning breytileg. Í lögfestu frá 1741 er merkjum Hafrafellstungu lýst svo: „Er
þessari Jordu Eigia ad filgia til Vmm merkia þessra skoginn j sliettafelle Riettsins ut
Eptir fells Lág firir Vestan tungu Nonuordu j brandslæk Enn firir ofann rædur gardur
sá Er gliggur Vr somu Nonuordu j brans læk sem Er SmiorHols landa Merkisgardur
so og j gard þann er geingur [u]mm þuera tungu j mots uid SmiorHols laag j
sleettafelli [...] landarEign Vr fiordungs Hol j þuerfell þadann Riettsins framann uid
moosfell austur j sanda aa, Enn hid fremra Rædur Vrdaraas og Reidur Mots uid Hool
á fialle firirbid eg huörium Manni.“
Í lögfestu sem útbúin var 1752 og þinglesin á manntalsþingum sem voru
haldin á Ærlæk 8. júní 1752 og Skinnastað 29. júní 1824 er merkjum Hafrafellstungu
lýst svo: Vm Merkia Austur J fiordungz hool þadann J Þuerfell, þadann Riettsyniz
framann Vid Mosfell austur j Sandaa, og so frammefter t<il> moss Vid Hool a Fÿalle,
Enn firir framann og Vestann Rada Reidar Melar og Vrdar As og Vt ÿ gard þann sem
geingur Vm þuera tungu Moss Vid Smiorhoolz lág J slietta Felle og Rædur so
smiörhólz Aa til lækiardalz fossa J þann Farveg fellur Vt med gilsbacka Aas. Allar
framangreindar lýsingar fá efnislega vel samrýmst lýsingum í landamerkjabréfi fyrir
afmörkun Hafrafellstungu en um útleggingu þeirra að eignarrétti verður nánar fjallað
hér á eftir.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
jörðina Hafrafellstungu. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum hennar sé
þar rétt lýst. Landamerkjabréfið er undirritað af fyrirsvarsmönnum jarðarinnar,
þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt síðan um merki hennar án þess að séð
verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna. Þetta
bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var
talið gilda. Jafnframt er ljóst að eigendur jarðarinnar hafa um langa hríð haft réttmætar
ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir við mat á sönnun
um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Af hálfu ríkisins hefur kröfugerð þess einkum verið skýrð með vísan til þess
að ólíklegt sé að umrætt land hafi verið numið nema að hluta. Svo sem fram hefur
komið telur óbyggðanefnd að ekkert verði fullyrt í þeim efnum. Í öðru lagi hefur af
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ríkisins hálfu verið vísað til þess að elsta heimildin um afmörkun jarðarinnar,
máldaginn frá því um 1400, sé í ósamræmi við lýsingu í landamerkjabréfi, þ.e. gangi
skemur. Eins og áður hefur komið fram telur óbyggðanefnd að lýsingar á mörkum
jarðarinnar í þeim máldaga og yngri lögfestum fái efnislega vel samrýmst lýsingum í
landamerkjabréfi fyrir afmörkun Hafrafellstungu. Á það má þó fallast að framsetning
merkjalýsinga í máldaganum sé ekki glögg og ósamfelld. Í lögfestu 1752 má finna
fyrstu samfelldu lýsingu merkja sem að öllu leyti samrýmist lýsingu
landamerkjabréfs. Þessi óskýrleiki í elstu heimild dugir þó ekki til að draga þær
ályktanir að eignarland jarðarinnar hafi í upphafi verið minna og ber ríkið
sönnunarbyrði þar um. Að öllu þessu virtu verður ekki talið að fram hafi komið gögn
eða sönnunarfærsla sem hnekkt geta landamerkjabréfinu frá 1888 eða rýrt
eignarréttarlegt sönnunargildi þess.
Ekki eru heimildir um annað en að jörðin Hafrafellstunga hafi verið byggð og
nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem
tilgreind eru 1888, svo sem þeim er nánar lýst hér framar, hafa eigendur jarðarinnar
farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og
gildir um eignarland almennt.
Ekki verður annað séð en að þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða
athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan marka jarðarinnar hafi
mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða
nýtingarmöguleikar ekki talin hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þó nýting heiðarlands
jarðarinnar hafi eðli málsins samkvæmt verið takmarkaðri en láglendishlutans þá
leiðir það eitt og sér ekki til neinnar eignarréttarlegrar aðgreiningar. Þá verður
fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Hafrafellstungu sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 203
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Hafrafellstungu, svo sem því er
að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga
nr. 58/1998.
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Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).

1055

1056

6.7

„Afréttarland jarðanna Víðirhóls, Hólssels, Fagradals og Nýhóls“ á
Hólsfjöllum

6.7.1 Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem sameignarlands Víðirhóls, Nýhóls og Fagradals, sbr.
landamerkjabréf dagsett 3. júní 1890 og þinglesið 12. júní 1891.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá hornmarki milli Grímsstaða og
Víðirhóls sem er í Hrafnaklettum, nyrst í Tungufjöllum fyrir sunnan
Víðirhólafjallgarð (punktur 5), þaðan í háa fjallgarðinn fyrir ofan Krubbana (punktur
6) og svo beina stefnu út fyrir ofan Bunguvatnsmýrar að Langamúla (punktur 7). Frá
Langamúla er fylgt norðurmörkum Víðirhóls og Fagradals allt að Fálkakletti (punktur
8), þaðan er dregin lína norður í Reyði (punktur 9). Samkvæmt þessari kröfugerð er
þjóðlenda á öllu því landsvæði sem afmarkað er í framangreindu landamerkjabréfi. Á
móti hafa gagnaðilar, þinglýstir eigendur Víðirhóls, Nýhóls og Fagradals, lýst kröfu
um beinan eignarrétt að sama svæði. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1.
og kröfum gagnaðila í köflum 3.6. og 3.7.
Að landsvæðinu liggur Víðirhóll og Hafursstaðir til vesturs og Hafrafellstunga
og Hvannstaðir til norðurs. Til austurs er ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 og máli nr.
3/2005 hjá óbyggðanefnd. Þá er til suðurs landsvæði sem eigendur Grímsstaða hafa
gert tilkall til. Landsvæðið sem um ræðir er víðfeðmt og einkennist af gróðurlitlum
melum. Það er að jafnaði í 400-500 m hæð en á því eru einnig nokkur fjöll og
fjallgarðar sem fara hæst í um 1000 m hæð. Nyrðri hluti svæðisins liggur í um 400 m
hæð yfir sjávarmáli vestan og sunnan Hvannstaðafjallgarðs sem rís skarpt úr annars
hallalitlu umhverfi. Að vestanverðu er Hólssandur. Nokkuð er um vötn á nyrðri
hlutanum og ber þá helst að nefna Silungavatn (443 m) sem liggur suðvestan undir
Hvannstaðafjallgarði. Mynnisvötn (432 m) liggja sunnan Silungavatns, vestan undir
Þórfelli og vestan við suðurenda Mynnisvatna eru Krókavötn (477 m).
Syðri hluti landsvæðisins, liggjandi sunnan Hvannstaða, er fjalllendur. Þórfell
(631 m) liggur þar nyrst. Austan Þórfells eru Heljardalsfjöll (950 m), allbrött og mikil
um sig. Milli Heljardalsfjalla og Þórfells liggur fjallgarður er nefnist Mosar (700 m)
með leguna norður-suður. Á fjallgarði þessum eru nokkrir hnúkar en syðst á honum er
hæsta fjall svæðisins Bunga (960 m). Milli Mosa og Heljardalsfjalla liggja
Hölknárbotnar þar sem Hölkná á upptök sín. Mórilludalur er lægð er liggur vestan
Bungu í um 540 m hæð yfir sjávarmáli. Suðaustan Bungu er fjallið Haugur (965 m).
Austurhlíðar Haugs eru allbrattar og renna þar niður nokkrar smáár í Haugsvatn sem
liggur suðaustur undir Haugi í rúmlega 600 m hæð yfir sjávarmáli. Vestan Haugs
liggur Mórauðifjallgarður með nokkra hnúka. Lambahnúkur (655 m) er sá syðsti en
hæsti hnúkurinn liggur fyrir miðjum fjallgarði og nær í 740 m hæð yfir sjávarmál.
Sunnan Mórauðafjallgarðs og Fjallgarðsár, sem úr honum rennur, liggur strýtulaga
fjall er nefnist Hólskerling (801 m) og eru norðurhlíðar þess allbrattar. Norðaustan
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Hólskerlingar liggur Haugsnybba (935 m). Austurhlíðar hennar eru allbrattar og renna
nokkrar smáár úr giljum þeirra í Haugsvatn.
Einnig ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi
gróðurþekja í Öxarfjarðarhreppi, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu
og grósku en nú er, sbr. skjal nr. 15.
6.7.2 Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er á því byggt að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði orðið með tímanum fleiri. Þetta er talið helst ráðið af lögtöku nýbýlatilskipunar
konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo til væru úrræði til að gera
eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Öxarfjörður hafi verið
numinn eftir því sem greint sé í heimildum en ekkert sé minnst á heiðarnar þar fyrir
ofan. Þar á móti komi svo landnám Ketils þistils, frá Hundsnesi til Sauðaness, sem
sömuleiðis geti ekki um hálendið og heiðarnar milli Öxarfjarðar og Þistilfjarðar.
Landamerkjaskrá hafi verið rituð fyrir afréttarlönd jarðanna Víðirhóls, Hólssels,
Fagradals og Nýhóls en þetta afréttarsvæði kallist Útfjallgarður. Rök mæli með því að
telja Útfjallgarð til þjóðlendu.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 9, 10 og 5(11), er byggt á þinglýstum
landamerkjabréfum og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari
eign sinni og einnig þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Þá sé fullur
hefðartími liðinn frá því landamerkjabréfunum hafi verið þinglýst. Öll afnot og nytjar
landsins séu háð leyfi gagnaðila enda enginn notað landið með nokkrum hætti nema
eigendur þess. Upphaflega hafi verið til ein stofnjörð, þ.e. Hóll á Fjalli, en út úr henni
hafi síðan verið skipt einstökum jörðum, sbr. Fagradal, Víðirhól og Nýhól.
Landsvæðið sé hluti þeirrar stofnjarðar. Samkvæmt ofangreindum heimildum hafi
gagnaðilar óskoraðan eignarrétt fyrir þessu eignarlandi sínu með öllum gögnum og
gæðum, m.a. á grundvelli hefðar. Þá er vísað til þess að eignarheimildir hafi frá
upphafi verið taldar gildar í viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið enn fremur á
viðskiptavenju. Ríkið hafi margsinnis í aldanna rás viðurkennt að umrætt land sé
undirorpið fullkomnum eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Vísað er sérstaklega til
jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að sambærileg mál hljóti sömu
niðurstöðu og að jafnræði ríki milli borgaranna. Gagnaðilar telja að taka verði
Landnámu með fyrirvara sem heimild og að það verði að telja röksemdir ríkisins þess
efnis að landnám hafi ekki náð til heiða algerlega ósannaðar enda ekki reistar á
neinum hlutlægum sönnunargögnum.
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6.7.3 Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar á landsvæði því sem hér er til
umfjöllunar er rakin í kafla 5.6. og er einnig gerð grein fyrir Hól á Fjalli/Nýhól,
Víðirhól, Hólsseli og Fagradal sem þó liggja utan við kröfusvæði íslenska ríkisins. Þar
kemur fram að Hóls á Fjalli er getið í heimildum allt frá 1500 og hefur haft stöðu
sjálfstæðrar jarðar. 204 Engin gögn hafa hins vegar fundist um afmörkun á þeirri jörð.
Þó segir í lögfestu fyrir Hafrafellstungu frá árinu 1741 að suðurmörk jarðarinnar séu
til móts við Hól á Fjalli, eða eins og segir í lögfestunni: „og Reidur Mots uid Hool á
fialle“.
Hólssel, Víðirhóll, Fagridalur koma til sögunnar á 18. og 19. öld. Tvær hinar
síðarnefndu voru byggðar þar til um miðja 20. öld en í Hólsseli er enn búið. Þess
svæðis sem hér um ræðir, þ.e. „afréttarlandsins“, er fyrst getið í heimild frá 1848 þar
sem lýst er annars vegar mörkum Hóls, þ. á m. gagnvart Hólsseli og Víðirhóli, og hins
vegar „fjalllendis og afréttarlands“ þessara þriggja jarða. Til eru landamerkjabréf fyrir
Fagradal og Víðirhól frá 1885 og Nýjahól frá 1888. Árið 1890 var svo gert sérstakt
landamerkjabréf fyrir „afréttarland jarðanna Víðirhóls, Hólssels, Fagradals og
Nýhóls“. Ekki er ljóst hvort eða hver þessara landsvæða hafa áður verið hluti
jarðarinnar Hóls eða tilheyrt henni með einhverjum hætti.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum „afréttarlandsins“ er lýst í
landamerkjabréfinu, dagsettu 3. júní 1890 og þinglesnu 12. júní 1891, og hvað ráðið
verður af öðrum heimildum um sama efni. Jafnframt verður litið til gagna um merki
aðliggjandi landsvæða. Athugun þessi tekur til alls landsvæðisins enda allt innan
kröfulínu íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Verður þá fyrst litið til vesturmerkja „afréttarlandsins“ . Hluti vesturmerkjanna
liggur að jörðunum Víðirhól og Fagradal að suðvestan. Þessum merkjum er hvorki
lýst í landamerkjabréfinu né öðrum heimildum um landsvæðið. Verður því að líta til
merkjalýsinga aðliggjandi jarða við afmörkun landsvæðisins gagnvart þeim.
Samkvæmt landamerkjabréfi Víðirhóls, dagsettu 7. ágúst 1885 og þinglesnu 31. maí
1886, eru merki gagnvart landsvæðinu svofelld: „að austan ræður bein stefna úr
Hrafnaklettum í háa fjallgarðinn fyrir ofan Krubbana, þaðan bein stefna út fyrir ofan
Bunguvatnsmýrar að Langamúla. Að utan ræður bein stefna þvert vestur fyrir utan
Ytri-Fagradal.“ Samkvæmt landamerkjabréfi Fagradals, ódagsettu en þinglesnu 31.
maí 1886, eru merki gagnvart landsvæðinu miðuð við „að austan frá Hóli í Lækjum,
beina stefnu út fyrir austan fremri Fagradal og út mitt Fagradalsengi út fyrir YtriFagradal þaðan beina stefnu vestur sunnan við Krókavötn á austari Vegg“.
Þá taka við þau vesturmörk sem afmörkuð eru í landamerkjabréfi fyrir
„afréttarlandið“, gagnvart jörðinni Hafursstöðum, en þeim er lýst þannig að farið sé úr
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Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Fálkakletti í há Reiði. Í merkjalýsingu frá 1848 er óskiptu „fjalllendi og afréttalandi“
lýst til vesturs með sama hætti og gert er í landamerkjabréfi fyrir „afréttarlandið“.
Samkvæmt landamerkjabréfi Hafursstaða „með Árholti í Axarfirði“, dagsettu 30.
október 1889 og þinglesnu 24. júní 1890, er austurmörkum gagnvart „afréttarlandinu“
lýst með sama hætti og fram kemur í landamerkjabréfi fyrir landsvæðið.
Samkvæmt landamerkjabréfi fyrir „afréttarlandið“ eru merki til norðurs,
gagnvart Hafrafellstungu, og til vesturs og norðurs, gagnvart Hvannstöðum, frá Reiði
og þaðan beint austur á fjallgarð á móts við Hafrafellstunguland og „ræður þaðan
Hvammstaðafjallgarður suður í Mýrgil, þaðan í ytri Minnisöxl og þaðan í Klettagil“.
Bréfið er áritað vegna Hafrafellstungu en ekki Hvannstaða. Í fyrrnefndri
merkjalýsingu frá 1848 er óskiptu „fjalllendi og afréttalandi“ lýst til norðurs, frá Reiði
beint austur yfir Fjallgarð í Sandá á móts við Hafrafellstunguland og þaðan beint
austur uppá „Alptadyngu Fjallgarð“. Þessar lýsingar fást samræmst merkjum
Hafrafellstungu eins og þeim er lýst í landamerkjabréfi frá 20. janúar 1888 og
þinglesnu 29. júní sama ár. Merki Hafrafellstungu eru í samræmi við eldri heimildir
um jörðina, þ. á m. lögfestu frá 1741, sjá kafla 5.5. Samkvæmt landamerkjabréfi
Hvannstaða, dagsettu 24. maí 1890 og þinglesnu 9. júlí 1891, fá merki Hvannstaða
samræmst merkjum landsvæðisins eins og þeim er lýst í landamerkjabréfi.
Samkvæmt landamerkjabréfi „afréttarlandsins“ eru merki til austurs, þ.e.
gagnvart ágreiningssvæði í máli nr. 3 og 4/2005 hjá óbyggðanefnd, frá Klettagili og
þaðan suður, austan við Bungu, og suður á Austaribrekku við Dauðagil. Bréfið er ekki
áritað vegna aðliggjandi landsvæða. Í merkjalýsingunni frá 1848 er afmörkun til
austurs og suðurs lýst, frá Alptadyngju fjallgarði og þaðan á há Bungu. „Þaðann í so
nefnda Sandhnjuka. Þaðann i ytri Hrútá þar sem hún fellur í Selá, og eptir sem Hrútá
ræður í Dauðagil.“ Um merki aðliggjandi landsvæðis í Svalbarðshreppi er fjallað í
máli nr. 4/2005 og um merki aðliggjandi landsvæðis í Vopnafjarðarhreppi er fjallað í
máli nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd.
Ekki er samræmi milli þeirra lýsinga sem til eru á merkjum „afréttarlandsins“.
Eldri heimildin frá 1848 lýsir merkjum lengra til austurs heldur en gert er í
landamerkjabréfinu, allt austur upp á há „Alptadyngu Fjallgarð“ og síðar í Ytri-Hrútá.
Samkvæmt kröfulýsingu er miðað við afmörkun í landamerkjabréfinu og mörk
landsvæðisins til austurs dregin meðfram hreppamörkum Öxarfjarðar- og
Svalbarðshrepps. Um þessi mörk er ekki ágreiningur nú og telur óbyggðanefnd að
lýsing landamerkjabréfsins geti samræmst þeirri afmörkun sem dregin hefur verið
upp.
Samkvæmt landamerkjabréfi landsvæðisins eru merki til suðurs, gagnvart
kröfusvæði eigenda jarðarinnar Grímsstaða, eftir Dauðagili í Krummaskarð og þaðan í
Hrafnagil. Bréfið er ekki áritað vegna Grímsstaða. Í merkjalýsingunni frá 1848 er
miðað við sömu merki. Samkvæmt landamerkjabréfi Grímsstaða, dagsettu 31. maí
1886, eru merki til norðurs miðuð við Ytri-Vatnsleysu að upptökum en þaðan beina
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stefnu í Selá þar sem Hrútá fellur í hana. Bréfið er áritað vegna Hólssels, Víðirhóls og
Grundarhóls. Samkvæmt þessu ná mörk Grímsstaða og „afréttarlandsins“ ekki saman,
sjá nánar í kafla 6.9. um Grímsstaði.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf þar
sem lýst er sérstaklega „afréttarlandi jarðanna Víðirhóls, Hólssels, Fagradals og
Nýhóls“. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum landsvæðisins sé þar rétt
lýst, svo langt sem sú lýsing nær. Umrætt landamerkjabréf er þinglesið og fært í
landamerkjabók. Eftir sem áður þarfnast eignarréttarleg staða þessa landsvæðis
athugunar enda þekkt að landamerkjabréf hafa ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir.
Með því að gera landamerkjabréf hafa menn ekki getað einhliða aukið við land sitt
eða annan rétt. Frá upphafi Íslandsbyggðar helguðu menn sér ekki eingöngu ákveðin
landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig ítök, afrétti og öll önnur
réttindi sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra. Meðan landsvæði gaf
eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda við merkjum réttindanna, hvers eðlis
sem þau voru. Um þetta má t.d. vísa til dóms Hæstaréttar 28. september 2006 í máli
nr. 497/2006 (Hoffellslambatungur). Í ljósi dóma Hæstaréttar um eignarréttarlega
þýðingu landamerkjabréfa og Almennra niðurstaðna óbyggðanefndar liggur jafnframt
fyrir að með gerð landamerkjabréfs varð ekki einhliða stofnað til eignarréttar á
landsvæði sem ekki var fyrir undirorpið eignarrétti.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók
hversu langt inn til landsins landnám á þessu svæði náði. Sé tekið mið af staðháttum
og fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga hlýtur vafi um landnám að vaxa eftir því
sem sunnar dregur og land hækkar.
Elsta heimildin um landsvæðið í þeirri mynd sem hér um ræðir er frá 1848. Þar
er lýst annars vegar þáverandi mörkum Hóls og hins vegar „fjalllendis og
afréttarlands“ Hóls, Hólssels og Víðirhóls. Í skjalinu sem útbúið var af þessu tilefni
kemur fram að „Fjallendi og Afrettarland sé óskipt og brúkist í sameiníngu eptir
tiltölu“ af eigendum þessara þriggja jarða. Þar segir einnig að þetta land eigi „Eigandi
Hóls eptir réttri tiltölu við Víðrhól og Hólsel“. Árið 1890 var svo gert landamerkjabréf
fyrir „afréttarland jarðanna Víðirhóls, Hólssels, Fagradals og Nýhóls“ en merkjum
þess hefur verið lýst hér að framan. Þar kemur einnig fram að Grundarhóll eigi frían
upprekstur fyrir geldfé sitt.
Í landamerkjabréfum Fagradals og Víðirhóls sem gerð voru árið 1885 segir að
jarðirnar eigi að tiltölu í óskiptu heiðarlandi Fjallajarða. Þá kemur fram í
landamerkjabréfi Nýjahóls, sem þinglesið var 29. júní 1888, að melstykki tilheyri
jörðinni. Það er í Hólselsmelum fram að beinni stefnu úr Einbúa í Vörðu sunnan á
Gildru í Hólakerlingu
Innan þess landsvæðis sem lýst er í skjalinu frá 1848 var býlið Hvannstaðir
byggt árið 1854 en byggð lagðist þar af árið 1878. Landamerkjabréf var gert fyrir

1060

1061

Hvannstaði 24. maí 1890. Ekki liggja fyrir nein gögn um það í skjóli hvaða heimildar
stofnað var til býlisins en ekki virðist hafa verið gerður reki að því að stofna til
nýbýlis á grundvelli nýbýlatilskipunar frá árinu 1776, sjá nánar um Hvannstaði í kafla
6.8.
Óbyggðanefnd telur að þær heimildir sem hér hafa verið raktar og varða
eignarréttarlega stöðu landsvæðisins bendi til þess að um sé að ræða land í afréttareign
fremur en beinum eignarrétti undirorpið. Landamerkjabréf fyrir landsvæðið bendir
ótvírætt til þess að um sé að ræða afrétt enda segir þar í upphafi bréfsins:
„Landamerkjaskrá fyrir afrjettarland jarðanna.“ Þessu til stuðnings eru
landamerkjabréf jarðanna Víðirhóls og Fagradals. Þar segir að jarðirnar eigi að tiltölu
í óskiptu heiðarlandi Fjallajarða. Engin gögn liggja fyrir um að landsvæði þetta hafi
nokkurn tíma verið byggt eða nýtt til annars en sumarbeitar fyrir búfé. Sama verður
einnig ráðið af staðháttum og gróðurfari en land þetta er að mestum hluta auðnir og
fjalllendi, hálent og fjarri byggð. Inn á land þetta hefur búfénaður leitað frá öðrum
jörðum án hindrana.
Gagnaðilar hafa m.a. stutt eignarréttarkröfu sína þeim rökum að upphaflega
hafi verið til ein stofnjörð, þ.e. Hóll á Fjalli, en út úr henni hafi síðan verið skipt
einstökum jörðum, sbr. Fagradal, Víðirhól og Nýhól. Af heimildum verður hins vegar
ekkert ráðið um það hvort landsvæði þetta hafi verið hluti jarðarinnar Hóls á Fjalli,
afréttarland hennar eða hvorugt. Óljós tilvísun til merkja Hóls í lögfestu fyrir
Hafrafellstungu tekur ekki af tvímæli um þetta. Hvergi kemur fram í fyrirliggjandi
heimildum að litið hafi verið svo á að svæðið hafi verið undirorpið beinum eignarrétti.
Í máli þessu er þannig ekki sýnt fram á annað en að réttur til landsvæðisins
hafi orðið til á þann veg að það hafi verið tekið til sumarbeitar fyrir búpening.
Óbyggðanefnd telur ekki hægt að útiloka að afréttarlandið sé að einhverju leyti innan
upphaflegs landnáms á þessu svæði eða hafi á annan hátt orðið undirorpið beinum
eignarrétti. Ekkert liggur hins vegar fyrir um afmörkun eða yfirfærslu þeirra beinu
eignarréttinda sem þar kann að hafa verið stofnað til í öndverðu. Í því efni brestur því
sönnun, samhengi eignarréttar og sögu liggur ekki fyrir.
Að öllu framgreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að umrætt landsvæði sé
eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum hætti. Eins og notkun hefur
verið háttað hefur heldur ekki verið sýnt fram á að eignarhefð hafi verið unnin á því.
Þá leiðir rannsókn óbyggðanefndar einnig til þeirrar niðurstöðu að „afréttarlandið“ sé
þjóðlenda. 205 Af fyrirliggjandi gögnum verður hins vegar ráðið að landsvæðið sé í
afréttareign Víðirhóls, Nýhóls og Fagradals.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að umrætt landsvæði, svo sem það er
afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998:

205

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Úr Fálkakletti í há Reiði, þaðan beint austur á fjallgarð á móts við
Hafrafellstunguland og ræður þaðan Hvannstaðafjallgarður suður í
Mýrgil, þaðan í ytri Minnisöxl, og þaðan í Klettagil. Úr Klettagili
austur í sveitarfélagamörk og kröfulínu gagnaðila og þeim fylgt austan
við Bungu og suður á Austaribrekku við Dauðagil. Þá er kröfulínu
gagnaðila fylgt eftir Dauðagili í Krummaskarð og þaðan í Hrafnaklett.
Síðan ræður bein stefna úr Hrafnaklettum í háa fjallgarðinn fyrir ofan
Krubbana, þaðan bein stefna út fyrir ofan Bunguvatnsmýrar að
Langamúla. Úr Langamúla ræður bein stefna þvert vestur fyrir norðan
Ytri-Fagradal og þaðan beina stefnu vestur sunnan við Krókavötn á
austari Vegg og þaðan aftur í Fálkaklett.
Sama landsvæði er í afréttareign jarðanna Víðirhóls, Nýhóls og Fagradals, sbr.
2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
6.8

Hvannstaðir

6.8.1 Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Hvannstaða, sbr. landamerkjabréf dagsett 24. maí 1890
og þinglesið 12. júní 1891.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína mun vestar og sunnar en landsvæði
þetta liggur og gerir þannig þjóðlendukröfu til svæðisins í heild sinni. Á móti hafa
gagnaðilar, þ.e. þinglýstir eigendur Víðirhóls, lýst kröfu um beinan eignarrétt að
Hvannstöðum eins og þeim er lýst í landamerkjabréfi. Kröfum íslenska ríkisins er
nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.7.
Að Hvannstöðum liggur til suðurs og vesturs „afréttarland á Hólsfjöllum“, sbr.
kafla 6.7. Til norðurs er Hafrafellstunga en til austurs er ágreiningssvæði í máli nr.
4/2005 hjá óbyggðanefnd. Landsvæðið sem um ræðir liggur í um 400 m hæð yfir
sjávarmáli og er nokkuð gróið. Vestan til liggur Hvannstaðafjallgarður og er hæsti
tindur hans í 763 m yfir sjávarmáli. Nyrst í Hvannstaðafjallgarði er Svartás og sunnan
undir honum er nokkuð bratt gil sem um rennur Svartáskvísl sem rennur til norðurs í
Fossá. Svæðið sunnan Fossár og austan Hvannstaðafjallgarðs er í tæplega 400 m hæð
yfir sjávarmáli, flatlent og er að mestu votlendi. Nokkrar ár renna úr austanverðum
Hvannstaðafjallgarði í Hvannstaðakvísl en hún rennur úr Mýrgili sem er sunnan til á
fjallgarðinum og fellur til norðausturs í Sandá. Syðst á svæðinu hækkar land skarpt
norðvestan undir Heljardalsfjöllum.
Einnig ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi
gróðurþekja í Öxarfjarðarhreppi, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu
og grósku en nú er, sbr. skjal nr. 15.
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6.8.2 Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er á því byggt að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði orðið með tímanum fleiri. Þetta er talið helst ráðið af lögtöku nýbýlatilskipunar
konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo til væru úrræði til að gera
eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Öxarfjörður hafi verið
numinn eftir því sem greint er í heimildum en ekkert sé minnst á heiðarnar þar fyrir
ofan. Þar á móti komi svo landnám Ketils þistils, frá Hundsnesi til Sauðaness, sem
sömuleiðis geti ekki um hálendið og heiðarnar milli Öxarfjarðar og Þistilfjarðar.
Eyðibýlið Hvannstaðir sé byggt árið 1854 í afréttarlandi Fjallamanna, lengst frá byggð
norður undir Búrfellsheiði. Byggð hafi lagst þar af árið 1878 en samt hafi verið gert
landamerkjabréf fyrir eyðibýlið 1890. Öll rök mæli með því að telja land Hvannstaða
til þjóðlendu þar sem ekki hafi verið fengið nýbýlisleyfi samkvæmt tilskipun frá 1776.
Ráði þar heimildir um að býlið hafi verið byggt í afréttarlandi og svo lega býlisins á
háfjöllum, fjarri allri byggð.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl 9 og 5(11), er byggt á þinglýstu landamerkjabréfi
og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari eign sinni og einnig
þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Þá sé fullur hefðartími liðinn frá því
landamerkjabréfunum hafi verið þinglýst. Öll afnot og nytjar landsins séu háð leyfi
gagnaðila enda enginn notað landið með nokkrum hætti nema eigendur þess.
Samkvæmt ofangreindum heimildum hafi gagnaðilar óskoraðan eignarrétt að þessu
eignarlandi sínu með öllum gögnum og gæðum, m.a. á grundvelli hefðar. Þá er vísað
til þess að eignarheimildir hafi frá upphafi verið taldar gildar í viðskiptum manna og
því byggi eignarhaldið ennfremur á viðskiptavenju. Ríkið hafi margsinnis í aldanna
rás viðurkennt að umrætt land sé undirorpið fullkomnum eignarrétti og aldrei haldið
öðru fram. Vísað er sérstaklega til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um
að sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að jafnræði ríki milli borgaranna.
Gagnaðilar telja að taka verði Landnámu með fyrirvara sem heimild og að það verði
að telja röksemdir ríkisins þess efnis að landnám hafi ekki náð til heiða algerlega
ósannaðar enda ekki reistar á neinum hlutlægum sönnunargögnum.
6.8.3 Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar á Hvannstöðum er rakin í kafla
5.7. Þar kemur fram að Hvannstaða er fyrst getið á manntalsþingi að Skinnastað árið
1867. Auk þess eru Hvannstaðir taldir með Víðirhóli í fasteignamati 1916-1918. Er
hér um að ræða eitt svokallaðra heiðarbýla, sbr. kafla 6.1.2., í byggð á árunum 18541878. Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til
landsins landnám á þessu svæði náði. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við
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túlkun landnámslýsinga hlýtur vafi um landnám að vaxa eftir því sem sunnar dregur
og land hækkar.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Hvannstaða er lýst í landamerkjabréfi
fyrir landsvæðið, dagsettu 24. maí 1890 og þinglesnu 12. júní 1891, en bréfið er
undirritað af eigendum Víðirhóls. Engra eldri heimilda nýtur við um merki
Hvannstaða. Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að
Hvannstöðum. Athugun þessi tekur til alls landsvæðisins enda allt innan kröfulínu
íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Hvannstaða verður fjallað
um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Samkvæmt landamerkjabréfi Hvannstaða eru merki til norðurs, gagnvart
Hafrafellstungu, og til austurs, gagnvart Vatnsenda í Svalbarðshreppi sem er á
ágreiningssvæði í máli nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd, frá Hvannstaðafjallgarði (í
bréfinu nefndur „Hvammstaðafjallgarður“) út að „Hafrafellstúngu merkja línu, þaðan
í upptök Svartásskvíslar, og ræður landamerkjum þar til hún fellur í Sandá; þaðan bein
stefna í Þorsteinsnef og þaðan í Sandhaug á Alptadyngjufjallgarði; að austan ræður
Fjallgarðurinn frá Sandhaug að Klettagili“. Bréfið er áritað vegna Hafrafellstungu.
Merkjum Hafrafellstungu er eins lýst í landamerkjabréfi fyrir jörðina frá 20. janúar
1888 og þinglesnu 29. júní sama ár. Bréfið er áritað af eiganda Víðirhóls vegna
Hvannstaða. Eldri heimildir um Hafrafellstungu styðja lýsingu bréfsins, sbr. kafla 5.5.
Samkvæmt landamerkjabréfi Vatnsenda frá 4. júní 1889 og þinglesnu 26. júní 1890,
eru merki að austan frá „Álftadyngjufjallgarðshaus þaðan ræður sama stefna í suður
þar til tekin verður bein lína vestur í Sandá um Þorsteinsnef. Að vestan ræður Sandá
frá Þorsteinsnefi.“ Bréfið er ekki áritað vegna Hvannstaða. Þessar línur virðast í
samræmi.
Samkvæmt landamerkjabréfi Hvannstaða eru merki gagnvart „afréttarlandi“ á
Hólsfjöllum að sunnan frá Sandhaug að Klettagili í Mynnis öxl og þaðan í Mýrdalgil
en að vestan ræður Hvannstaðafjallgarður út að Hafrafellstungu merkja línu. Bréfið er
undirritað af eigendum Víðirhóls og samþykkt vegna Fagradals, Nýhóls og Hólssels. Í
landamerkjabréfi „afréttarlands jarðanna Víðirhóls, Hólssels, Fagradals og Nýhóls“
frá 3. júní 1890 og þinglesnu 12. júní 1891, er einnig miðað við sömu kennileiti. Í
sama bréfi „afréttarlandsins“ er vísað í landamerkjabréf fyrir Víðirhól frá 1848 sem
ekki hefur fundist þrátt fyrir athugun Þjóðskjalasafns.
Svo sem rakið er í kafla 6.7. liggur fyrir í máli þessu heimild frá árinu 1848
þar sem lýst er afmörkun „fjalllendis og afréttarlands“ jarðanna Hóls, Hólssels og
Víðirhóls. Sú merkjalýsing nær lengra til austurs heldur en landamerkjabréfið og tekur
m.a. til þess landsvæðis sem afmarkað er í framangreindu landamerkjabréfi
Hvannstaða. Samkvæmt því liggja Hvannstaðir á því landsvæði sem árið 1848 var
afmarkað sem „fjalllendi og afréttarland“ jarðanna Hóls, Hólssels og Víðirhóls.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gerð „landamerkjaskrá
eyðijarðarinnar“ Hvannstaða. Þrír nafngreindir einstaklingar undirrita landamerkjabréf
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þetta að Víðirhóli 24. maí 1890 sem „eigendur að ofangreindu landi“. Fyrirliggjandi
gögn benda til þess að landamerkjum Hvannstaða sé þar rétt lýst. Umrætt
landamerkjabréf er þinglesið og fært í landamerkjabók. Eftir sem áður þarfnast
eignarréttarleg staða þessa landsvæðis athugunar enda þekkt að landamerkjabréf hafa
ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir. Með því að gera landamerkjabréf hafa menn
ekki getað einhliða aukið við land sitt eða annan rétt. Frá upphafi Íslandsbyggðar
helguðu menn sér ekki eingöngu ákveðin landsvæði sem voru háð beinum eignarrétti
heldur einnig ítök, afrétti og öll önnur réttindi sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir
afkomu þeirra. Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda
við merkjum réttindanna, hvers eðlis sem þau voru. Um þetta má t.d. vísa til dóms
Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 497/2006 (Hoffells-Lambatungur). Í ljósi
dóma Hæstaréttar um eignarréttarlega þýðingu landamerkjabréfa og Almennrar
niðurstaðna óbyggðanefndar liggur jafnframt fyrir að með gerð landamerkjabréfs varð
ekki einhliða stofnað til eignarréttar á landsvæði sem ekki var fyrir undirorpið
eignarrétti.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja.
Svo sem rakið er í kafla 6.7. verður ekkert um það ráðið af heimildum hvort
landsvæði það sem afmarkað er árið 1848 sem „fjalllendi og afréttarland“ jarðanna
Hóls, Hólssels og Víðirhóls hafi verið hluti jarðarinnar Hóls á Fjalli, afréttarland
hennar eða hvorugt. Stærsti hluti þess svæðis sem þannig er lýst 1848 liggur innan
landamerkjabréfs „afréttarlands“ á Hólsfjöllum, frá 3. júní 1890, en land Hvannstaða,
svo sem það er afmarkað í landamerkjabréfi frá 24. maí 1890, liggur á því
norðaustanverðu.
Heimildir um Hvannstaði eru takmarkaðar en þar mun hafa verið byggð á
árunum 1854-1878. Í Lýsingu Þingeyjarsýslu segir að býlið Hvannstaðir sé byggt í
landi Víðirhóls, norðarlega í Búrfellsheiði. Árið 1890, eftir að byggð lagðist af á
Hvannstöðum, gerðu eigendur Víðirhóls landamerkjabréf fyrir þessa „eyðijörð“ og
Hvannstaðir eru taldir með Víðirhóli í fasteignamati 1916-1918.
Engar heimildir finnast um að merki Víðirhóls hafi frekar en hinar jarðirnar
náð yfir land Hvannstaða. Á manntalsþingi að Skinnastað 9. júlí 1867 var presturinn
spurður um hvernig stæði á býlinu Hvannstöðum og gaf hann skýrslu um þau efni. Sú
skýrsla finnst ekki þrátt fyrir athugun Þjóðskjalasafns. Landið er að mestum hluta
auðnir og fjalllendi. Það liggur hátt og er fjarri byggð. Frá því býlið fór í eyði hefur
notkunin takmarkast við upprekstur sauðfjár.
Ekkert liggur fyrir um í skjóli hvaða heimildar stofnað var til býlis á
Hvannstöðum þegar komið var fram á miðbik 19. aldar. Þannig verður hvorki séð að
landið hafi verið byggt af einhverjum sem taldi til eignarréttar að svæðinu né að
gerður hafi verið nokkur reki að því að stofna til nýbýlis á grundvelli
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nýbýlatilskipunar frá árinu 1776. Af því leiðir að Hvannstaðir hafa ekki stöðu jarðar
að lögum, sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í almennum niðurstöðum óbyggðanefndar.
Kemur þá til skoðunar hvort stofnast hafi til eignarréttar að landsvæðinu á
grundvelli hefðar. Svo sem áður er rakið voru Hvannstaðir í byggð á árunum 18541878. Sú hagnýting landsins fyrir setningu laga um hefð nr. 46/1905 gat ekki að
þágildandi lögum stofnað til eignarréttar yfir landinu. Vísast um þetta til almennra
niðurstaðna óbyggðanefndar. 206 Þá hafa ekki verið leidd í ljós nein þau umráð landsins
eftir gildistöku hefðalaga sem falið geta í sér óslitið hefðarhald þannig að eignarréttur
hafi stofnast á grundvelli hefðar.
Að öllu framgreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að umrætt landsvæði sé
eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum hætti. Þá leiðir rannsókn
óbyggðanefndar einnig til þeirrar niðurstöðu að á umræddu landsvæði sé þjóðlenda. 207
Svo sem að framan er rakið liggja engin marktæk gögn frammi því til
stuðnings að sá hluti afréttarlands jarðanna sem seinna er afmarkaður sérstaklega sem
Hvannstaðir hafi fremur tilheyrt Víðirhóli en hinum jörðunum. Að réttu lagi hefðu
Hvannstaðir því sömu eignarréttarlegu stöðu og afréttarlandið. Með hliðsjón af
dómum Hæstaréttar frá 6. september 2005 í máli nr. 367/2005, 16. maí 2007 í máli nr.
571/2006 og forræði aðila á kröfugerð er það niðurstaða óbyggðanefndar að
Hvannstaðir séu þjóðlenda í afréttareign eigenda Víðirhóls.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að Hvannstaðir, svo sem þeir eru
afmarkaðir hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998:
Að sunnan ræður bein stefna úr Klettagili í Mynnisöxl og þaðan í
Mýrdalgil. Að vestan ræður Hvannstaðafjallgarður út að mörkum
Hafrafellstungu og þaðan í upptök Svartásskvíslar en hún ræður
merkjum þar til hún fellur í Sandá. Þaðan er kröfulínu gagnaðila og
sveitarfélagamörkum fylgt í Þorsteinsnef og þaðan í Sandhaug á
Álftadyngjufjallgarði. Að austan ræður Fjallgarðurinn frá Sandhaug
að Klettagili með kröfulínu gagnaðila.
Sama landsvæði er í afréttareign jarðarinnar Víðirhóls, sbr. 2. mgr. 5. gr. og clið 7. gr. sömu laga.
6.9
6.9.1

Grímsstaðir
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem eignarlands Grímsstaða. Grímsstöðum er nú skipt í Grímsstaði I og
II og Grímstungu, sem var byggð úr Grímsstaðalandi 1937, en hún skiptist í
206
207

Sjá viðauka.
Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Grímstungu I, II og III. Land Grímsstaða og Grímstungujarða er óskipt. Grímsstaðir II
eru í eigu íslenska ríkisins.
Íslenska ríkið hefur dregið kröfulínu sína frá þeim stað þar sem
Grímsstaðaland byrjar við Svartfell á Dimmafjallgarðsvegi á sýslumörkum (punktur
1) þaðan að Dimmagili (punktur 2), svo að næsta punkti, sem er þar sem Fremri-Hrútá
fellur í Selá (punktur 3), þaðan í upptök Ytri Vatnsleysu (punktur 4), þaðan í
hornmark milli Grímsstaða og Víðirhóls, sem er í Hrafnaklettum sem eru nyrst í
Tungufjöllum fyrir sunnan Víðirhólafjallgarð (punktur 5). Á móti hafa gagnaðilar,
þinglýstir eigendur Grímsstaða I, Grímstungu, Grímstungu II og Grundarhóls, lýst
kröfu um beinan eignarrétt að þeim hluta þessa landsvæðis sem þeir telja að liggi
innan þeirra merkja sem lýst er í landamerkjabréfi fyrir Grímsstaði. Kröfum íslenska
ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1. og kröfum gagnaðila í kafla 3.8. Formlega séð er ekki
um það ágreiningur með aðilum að allt land Grímsstaða sé eignarland. Undir rekstri
málsins hefur hins vegar komið í ljós efnislegur ágreiningur um afmörkun Grímsstaða
til norðausturs sem ekki hefur reynst unnt að leysa þrátt fyrir ítrekuð tilmæli
óbyggðanefndar. Er því nauðsynlegt að taka afmörkun jarðarinnar til efnislegrar
meðferðar.
Samkvæmt afmörkun gagnaðila íslenska ríkisins liggja að Grímsstöðum til
norðurs og austurs Hólssel, Grundarhóll, Víðirhóll, „afréttarland“ á Hólsfjöllum og
ágreiningssvæði í máli nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd. Landsvæðið sem um ræðir er
fjalllent og liggur í yfir 600 m hæð yfir sjávarmáli. Hluti þess tilheyrir svokölluðum
Dimmafjallgarði og Haugsöræfum. Austast liggja Hrútafjöllin. Eru þau allhá og brött,
þá helst að austaverðu. Austan Hrútafjalla liggur bratt Kollufell (735 m) og
norðaustan þess rennur Ytri-Hrútá til suðausturs í Selá. Sunnan Hrútafjalla liggur
Vegafjall (656 m og 657 m). Milli Hrútafjalla og Vegafjalls liggur Bjarnalækjardalur.
Vestan Hrútafjalla og Vegafjalls rennur Fremri-Hrútá til suðausturs, um Dimmagil í
Selá. Dimmagil hefur leguna austur-vestur og er staðsett sunnan Öskufjallgarðs (810
m), nokkru vestan Hrútafjalla. Upp af Dimmagili er norðurhluti Dimmafjallgarðs en
norðan hans er suðurhluti Haugsöræfa. Sá hluti Haugsöræfa er liggur innan umrædds
landsvæðis liggur í yfir 600-800 m hæð yfir sjávarmáli. Krummaskarð eru þrengsli
sem Ytri-Vatnsleysa skerst í gegn milli Krummaskarðshnúks og Hólskerlingar vestast
á svæðinu. Vestan Krummaskarðshnúks tekur land að lækka til vesturs. Frá
bæjarstæði Grímsstaða í Hrúthól, austast á landsvæðinu, eru um 30 km, mælt í beinni
loftlínu. Einnig ber þess að geta að talið er vafalaust að við upphaf landnáms hafi
gróðurþekja í Öxarfjarðarhreppi, svo sem á Íslandi í heild, verið mun meiri að víðáttu
og grósku en nú er, sbr. skjal nr. 15.
6.9.2 Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins, sbr. skjöl nr. 1 og 1(6), er á því byggt að grundvöllurinn að
beinum eignarrétti að landi hérlendis hafi verið lagður á landnámsöld við nám. Eftir
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það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi eigendalaus
svæði orðið með tímanum fleiri. Þetta sé talið helst ráðið af lögtöku nýbýlatilskipunar
konungs 1776 sem beinlínis hafi verið lögtekin svo til væru úrræði til að gera
eigendalaus svæði að eignarlöndum og efla þar með byggð. Öxarfjörðurinn hafi verið
numinn eftir því sem greint er í heimildum en ekkert sé minnst á heiðarnar þar fyrir
ofan. Þar á móti komi svo landnám Ketils þistils, frá Hundsnesi til Sauðaness, sem
sömuleiðis geti ekki um hálendið og heiðarnar milli Öxarfjarðar og Þistilfjarðar.
Punktar 1-5 í kröfulínunni séu allt landamerkjapunktar Grímsstaðajarðarinnar. Í
landamerkjabréfi Grímsstaða segi að Grímsstaðir eigi land úr Hrútá þar sem hún falli í
Selá vestur Dimmagil í Svartfell. Þessari lýsingu mæti svo lýsingin í
landamerkjabréfinu á þá leið að farið sé frá upptökum Ytri-Vatnsleysu, þaðan beina
stefnu í Selá þar sem Hrútá falli í hana. Nú vilji svo til að bæði séu til Fremri-Hrútá og
Ytri-Hrútá og þessar fyrrgreindu lýsingar bendi frekar til að miðað sé við FremriHrútá þar sem Dimmagil er nærri Fremri-Hrútár en fjarri Ytri-Hrútá. Annað
Dimmagil finnist einnig norðar en sé lína dregin í þann punkt yrði stefnulínan frá
upptökum Ytri-Vatnsleysu í Hrútá afkáraleg.
Af hálfu gagnaðila, sbr. skjöl nr. 11 og 5(11), er byggt á þinglýstum
landamerkjabréfum og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari
eign sinni og einnig þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Þá sé fullur
hefðartími liðinn frá því landamerkjabréfi fyrir Grímsstaði hafi verið þinglýst.
Gagnaðilar hafi farið með öll hefðbundin eignarréttindi Grímsstaða sem m.a. hafi lýst
sér í því að þeir hafi bannað öðrum not eignarinnar og öll nýting háð leyfi frá þeim. Á
því er byggt að ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé
undirorpið fullkomnum eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Taka verði Landnámu
með fyrirvara sem heimild og að það verði að telja röksemdir ríkisins, þess efnis að
landnám hafi ekki náð til heiða algerlega ósannaðar enda ekki reistar á neinum
hlutlægum sönnunargögnum. Ekkert komi fram í kröfugerð ríkisins sem bendi til
annars en að allt land innan landamerkja Grímsstaða og Grundarhóls samkvæmt
landamerkjabréfum hafi verið nýtt sem fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og
aðstæðum á hverjum tíma. Verði og að telja að það hafi mikla þýðingu að gagnaðilar
hafi um langt skeið gengið út frá því að merkjum sé rétt lýst og eigendur grannjarða
virt og viðurkennt merkin. Vísað er sérstaklega til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og
stjórnarskrár um að sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að jafnræði ríki milli
borgaranna. Gagnaðilar hafi í ljósi eignarheimilda sinna og viðurkenningar
ríkisvaldsins á þeim lengi haft réttmætar ástæður til að vænta þess að jörðin sé beinum
eignarrétti háð.
6.9.3 Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar að Grímsstöðum er rakin í
kafla 5.8. Þar kemur fram að Grímsstaða er getið í heimildum allt frá því á 14. öld. Af
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þeim verður ráðið að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 208 Svo sem rakið er í
kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til landsins landnám á þessu
svæði náði. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga
hlýtur vafi um landnám að vaxa eftir því sem sunnar dregur og land hækkar.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Grímsstaða er lýst í
landamerkjabréfum, hið eldra ódagsett en þinglesið 31. maí 1886 og hið yngra dagsett
15. maí 1922 og þinglesið sama ár. Landamerkjabréfin eru nánast samhljóða. Þá er
sérstök ástæða til að geta þess um eldri heimildir að í minnisbók Odds Einarssonar
Skálholtsbiskups er vitnisburður Björns Jónssonar um landamerki Grímsstaða frá 4.
júlí 1630. Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að
Grímsstöðum. Athugun þessi tekur til austanverðra norðurmerkja Grímsstaða að því
leyti sem þau liggja innan kröfusvæðis íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um
landamerki Grímsstaða verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Samkvæmt landamerkjabréfum Grímsstaða eru merki þeirra til norðurs,
gagnvart „afréttarlandi“ á Hólsfjöllum og ágreiningssvæði í Vopnafjarðarhreppi í máli
nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd, svofelld: Miðað er við Ytri-Vatnsleysu að upptökum
hennar en þaðan beina stefnu í Selá, þar sem Hrútá fellur í hana, svo er farið vestur
Dimmagil í Svartfell á Dimmafjallgarðsvegi. Bæði eldra og yngra bréf Grímsstaða er
áritað vegna Grundarhóls, Víðirhóls, Hauksstaða og Hólssels. Í vitnisburði Björns
Jónssonar um landamerki Grímsstaða frá 4. júlí 1630 segir að aldrei hafi hann annað
„hejrtt nie vitad enn hun ætte Land ut ad þeirre a sem kallast Vassleisa og fellur austur
(epter) auræfum a milli Holz og Grijmzstada og sudur fra a motz vid Modrudal ad
þeirre storu vordu sem kollud er Biskupzvarda og stendur a Grijmstadahalse. huor
hallded er ad skilie Nordlendinga og austfirdinga fiordung. og vestur i Jokulsaa.“
Samkvæmt landamerkjabréfi fyrir afréttarland Fagradals, Víðirhóls, Hólssels
og Nýhóls („afréttarland“ á Hólsfjöllum), frá 3. júní 1890 og þinglesnu 12. júní 1891,
eru merki til suðurs frá Dauðagili og eftir því í Krummaskarð og þaðan í Hrafnaklett.
Bréfið er líklega áritað vegna Grímsstaða án þess að því verði þó slegið föstu. Í
heimild frá árinu 1848 þar sem lýst er afmörkun „fjalllendis og afréttarlands“ jarðanna
Hóls, Hólssels og Víðirhóls er merkjum til suðurs lýst frá Sandhnjúkum og í YtriHrútá, þar sem hún fellur í Selá, og eftir því sem Hrútá ræður í Dauðagil. Síðan úr
Dauðagili í Krummaskarð og þaðan í Hrafnakletta.
Um aðliggjandi landsvæði í Vopnafjarðarhreppi er fjallað í máli nr. 3/2005 hjá
óbyggðanefnd. Hauksstaðir í Vopnafjarðarhreppi eru utan þjóðlendukröfusvæðis
íslenska ríkisins en samkvæmt afmörkun gagnaðila liggja Grímsstaðir að
Hauksstöðum. Þá var Arnarvatn í upphafi afbýli frá Hauksstöðum og rúmast
landamerki þess frá 1921 innan þeirra merkja sem lýst er í landamerkjabréfi
Hauksstaða frá 1885. Samkvæmt síðastnefndu bréfi eru mörk jarðarinnar til vesturs
frá Graslækjarós sem fellur í Selá en þaðan eins og Selá ræður allt inn í Selárbotna
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sem liggja austur úr Grímsstaðadal. Bréfið er ekki áritað vegna Grímsstaða. Yngra
bréf Hauksstaða frá 1921 er áritað vegna Grímsstaða. Landamerkjabréf var gert fyrir
Arnarvatn 1921. Þar er merkjum lýst til vesturs „yfir Sandhæð að Selá. Síðan ræður
Selá alt inn í Selárbotna, sem liggja austur úr Grímsstaðadal“. Bréfið er áritað vegna
Grímsstaða.
Af framangreindu verður ráðið að norðurmerki þau sem gagnaðilar miða við í
kröfugerð sinni eru í ósamræmi við landamerkjabréf Grímsstaða. Þar segir að land
Grímsstaða afmarkist af Ytri-Vatnsleysu og til upptaka hennar en síðan beina stefnu í
Hrútá, þar sem hún fellur í Selá, vestur Dimmagil í Svartfell á Dimmafjallgarðsvegi.
Gagnaðilar miða hin umþrættu mörk hins vegar við Krummaskarð (punktur 8), síðan
Dauðagil (punktur 7), þaðan í Ytri-Hrútá þar sem hún fellur í Selá (punktur 6), og þá
Dimmagil (punktur 5). Hér virðist miðað við heimild frá árinu 1848 þar sem lýst er
afmörkun „fjalllendis og afréttarlands“ jarðanna Hóls, Hólssels og Víðirhóls, sjá nánar
í kafla 6.7. Þessi lýsing nær norðar og austar en landamerkjabréf Grímsstaða miðar
við. Afmörkun Grímsstaða verður því ekki byggð á henni og breytir hér engu þó
eigandi Grímsstaða sem einnig var eigandi Hólssels hafi skrifað þar undir.
Íslenska ríkið hefur hins vegar afmarkað Grímsstaði frá Dimmagili (punktur 2)
að Fremri-Hrútá þar sem hún fellur í Selá (punktur 3), þaðan í upptök Ytri-Vatnsleysu
(punktur 4) og síðan í Hrafnakletta (punktur 5).
Í landamerkjabréfum Grímsstaða eru tveir punktar óglöggir, annars vegar
upptök Vatnsleysu og hins vegar Hrútá, þ.e. hvort um sé að ræða Fremri-Hrútá eða
Ytri-Hrútá. Samkvæmt upplýsingum frá Vatnamælingum Orkustofnunar eru upptök
Ytri-Vatnsleysu í ágætu samræmi við afmörkun ríkisins á þeim punkti (punktur 4), sjá
skjal 17. Verður því að miða við að farið sé með Ytri-Vatnsleysu til upptaka hennar í
punkti 4 hjá íslenska ríkinu.
Um Hrútá segir í landamerkjabréfunum að Grímsstaðir eigi land úr Hrútá þar
sem hún fellur í Selá, vestur Dimmagil. Þessi lýsing bréfsins bendir til að frekar sé
miðað við Fremri-Hrútá en Ytri- því Dimmagil liggur mun nær Fremri-Hrútá en YtriHrútá. Hafi ætlunin verið sú að merkin færu í Selá úr Ytri-Hrútá og fylgdu Selá þar til
kæmi að þeim stað þar sem Fremri-Hrútá fellur í Selá og þaðan vestur Dimmagil er
ljóst að lýsing bréfsins fær ekki staðist. Að öllu þessu virtu er því rétt að miða við að
fylgt sé línu íslenska ríkisins milli punkta 3 og 4 við afmörkun á jörðinni. Hér verður
þó ekki tekin afstaða til eignarréttarlegrar stöðu landsvæðisins en um hana verður
fjallað síðar.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf fyrir
Grímsstaði. Annað landamerkjabréf var síðan gert eftir gildistöku landamerkjalaga nr.
41/1919. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum Grímsstaða sé þar rétt
lýst. Landamerkjabréf Grímsstaða er undirritað af þeim sem töldu til réttar yfir
landinu, þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt síðan um merki jarðarinnar
án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við
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nágranna sem þýðingu hafi hér. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í
samræmi við það sem almennt var talið gilda. Jafnframt er ljóst að þeir sem hafa talið
til réttar yfir landinu hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að
merkjum sé þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa fyrir jarðir við mat á sönnun
um eignarhald að landi vísast til þess sem rakið er í kafla 6.1.1.
Í málinu hafa ekki komið fram nein gögn sem hnekkt geta lýsingu á mörkum
jarðarinnar í landamerkjabréfum eða rýrt eignarréttarlegt sönnunargildi þeirra. Á hinn
bóginn hafa engin haldbær gögn verið færð fram fyrir þeirri afmörkun jarðarinnar að
norðan sem gagnaðilar hafa byggt á í kröfugerð sinni. Verður hún því ekki lögð til
grundvallar í málinu.
Ekki eru heimildir um annað en að Grímsstaðir hafi verið byggðir og nýttir
eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind
eru hér að framan hafa eigendur jarðarinnar farið með umráð og hagnýtingu og gert
ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt.
Ekki verður annað séð en að þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða
athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan marka jarðarinnar hafi
mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða
nýtingarmöguleikar ekki talin hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þá verður fyrirkomulag
smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Grímsstaða sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 209
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Grímsstaða, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
Af framangreindri afmörkun leiðir hins vegar að umrætt land norðan þeirra
marka sem hér eru lögð til grundvallar telst ekki hluti Grímsstaðajarðarinnar. Það er
hins vegar sjálfstætt álitaefni hvort Grímsstaðir eigi eitthvert eignarréttarlegt tilkall til
þess landsvæðis. Afmörkun aðliggjandi jarða og landsvæða, sbr. t.d. áritun vegna
Hauksstaða í Vopnafjarðarhreppi á landamerkjabréf Grímsstaða og áritun Grímsstaða
á landamerkjabréf Hauksstaða, benda til þess að gagnaðilar hafi talið til einhvers réttar
yfir umþrættu landsvæði og slíkt verið viðurkennt af eigendum aðliggjandi jarða. Til
sömu niðurstöðu leiðir kröfugerð og málatilbúnaður aðila í máli þessu. Engra
heimilda nýtur hins vegar við sem styðja að hið umþrætta land hafi nokkurn tímann
verið háð beinum eignarrétti. Þá hefur heldur ekki verið færð fram sönnun þess að
209

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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skilyrðum eignarhefðar hafi verið fullnægt en hagnýting hins umþrætta lands fyrir
setningu laga nr. 46/1905 um hefð gat ekki að þágildandi lögum stofnað til
eignarréttar yfir landinu, sjá Almennar niðurstöður óbyggðanefndar 210 um þetta. Ekki
hefur verið sýnt fram á að umráð landsins eftir gildistöku fyrrgreindra laga hafi verið
slík að þau fælu í sér óslitið hefðarhald þannig að beinn eignarréttur hafi stofnast á
grundvelli hefðar. Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu gagnaðila ekki verið
sýnt fram á að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar sé eignarland, hvorki fyrir
nám, löggerninga né með öðrum hætti. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til
þeirrar niðurstöðu að þar sé þjóðlenda. Af fyrirliggjandi gögnum verður hins vegar
ráðið að landsvæðið sé í afréttareign eigenda Grímsstaða.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að landsvæði það sem hér er til
umfjöllunar, svo sem það er afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr.,
sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá upptökum Ytri-Vatnsleysu beina stefnu í Selá, þar sem FremriHrútá fellur í hana. Þaðan er Selá fylgt þar til Ytri-Hrútá fellur í hana
og síðan Ytri-Hrútá í Austaribrekku við Dauðagil. Síðan eftir
Dauðagili að þeim stað þar sem gilið breytir um stefnu og þaðan
skemmstu leið til suðvesturáttar yfir í Ytri-Vatnsleysu. Þá er YtriVatnsleysu fylgt til áðurnefndra upptaka.
Sama landsvæði er í afréttareign jarðarinnar Grímsstaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og
c-lið 7. gr. sömu laga.
6.10 Um málskostnað
Í samræmi við 2. mgr. 17. gr. laga nr. 58/1998 hefur óbyggðanefnd lagt mat á það
hvað telja megi nauðsynlegan kostnað vegna hagsmunagæslu fyrir nefndinni í máli
þessu. Við mat á fjárhæð kostnaðar hefur nefndin enn fremur litið til þess hvað telja
megi sanngjarnt og eðlilegt endurgjald fyrir hagsmunagæslu í máli þessu.
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Sjá viðauka.
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Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. „afréttarland“ á Hólsfjöllum, er
þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Úr Fálkakletti í há Reiði, þaðan beint austur á fjallgarð á móts við
Hafrafellstunguland og ræður þaðan Hvannstaðafjallgarður suður í
Mýrgil, þaðan í ytri Minnisöxl, og þaðan í Klettagil. Úr Klettagili
austur í sveitarfélagamörk og kröfulínu gagnaðila og þeim fylgt austan
við Bungu og suður á Austaribrekku við Dauðagil. Þá er kröfulínu
gagnaðila fylgt eftir Dauðagili í Krummaskarð og þaðan í Hrafnaklett.
Síðan ræður bein stefna úr Hrafnaklettum í háa fjallgarðinn fyrir ofan
Krubbana, þaðan bein stefna út fyrir ofan Bunguvatnsmýrar að
Langamúla. Úr Langamúla ræður bein stefna þvert vestur fyrir norðan
Ytri-Fagradal og þaðan beina stefnu vestur sunnan við Krókavötn á
austari Vegg og þaðan aftur í Fálkaklett.
Sama landsvæði er í afréttareign jarðanna Víðirhóls, Nýhóls og Fagradals, sbr.
2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Hvannstaðir, er þjóðlenda í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Að sunnan ræður bein stefna úr Klettagili í Mynnisöxl og þaðan í
Mýrdalgil. Að vestan ræður Hvannstaðafjallgarður út að mörkum
Hafrafellstungu og þaðan í upptök Svartásskvíslar en hún ræður
merkjum þar til hún fellur í Sandá. Þaðan er kröfulínu gagnaðila og
sveitarfélagamörkum fylgt í Þorsteinsnef og þaðan í Sandhaug á
Álftadyngjufjallgarði. Að austan ræður Fjallgarðurinn frá Sandhaug
að Klettagili með kröfulínu gagnaðila.
Sama landsvæði er í afréttareign jarðarinnar Víðirhóls, sbr. 2. mgr. 5. gr. og clið 7. gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir og liggur norðaustan Grímsstaða en
suðaustan „afréttarlands“ á Hólsfjöllum, er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig alið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá upptökum Ytri-Vatnsleysu beina stefnu í Selá, þar sem FremriHrútá fellur í hana. Þaðan er Selá fylgt þar til Ytri-Hrútá fellur í hana
og síðan Ytri-Hrútá í Austaribrekku við Dauðagil. Síðan eftir
Dauðagili að þeim stað þar sem gilið breytir um stefnu og þaðan
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Sjá til skýringar fylgiskjal nr. I (Kort). Við afmörkun þjóðlendu í hverju máli fyrir sig er miðað við
orðalag í fyrirliggjandi heimildum um það landsvæði sem til meðferðar er. Blæbrigðamunur kann því
að vera á lýsingum á sömu línu á milli einstakra mála.
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skemmstu leið til suðvesturáttar yfir í Ytri-Vatnsleysu. Þá er YtriVatnsleysu fylgt til áðurnefndra upptaka.
Sama landsvæði er í afréttareign jarðarinnar Grímsstaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og
c-lið 7. gr. sömu laga.
Útlagður kostnaður málsaðila, annarra en fjármálaráðherra vegna íslenska
ríkisins, utan þóknunar lögmanns, hefur þegar verið endurgreiddur úr ríkissjóði, sbr.
17. gr. laga nr. 58/1998. Þóknun málflytjanda, Sigurðar Jónssonar hrl., ákvarðast kr.
2.880.000,- og greiðist úr ríkissjóði, sbr. 17. gr. laga nr. 58/1998.
Gerður er fyrirvari um hnitasetningu þjóðlendulínu að liðnum
málsskotsfrestum eða að fenginni dómsniðurstöðu. Þá getur skipan þjóðlendu innan
staðarmarka sveitarfélaga komið til endurskoðunar.

Karl Axelsson
Allan V. Magnússon

Benedikt Bogason
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Almennar niðurstöður óbyggðanefndar í málum nr. 1-7/2000 (Uppsveitir Árnessýslu) og
1-5/2001 (Sveitarfélagið Hornafjörður).
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Öxarfjarðarhreppur

Kortagrunnur: IS50V birt með leyfi Landmælinga Íslands (L05040005)
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1

Mörk þjóðlendu skv. úrskurði óbyggðanefndar
Mörk afréttareignar innan þjóðlendu skv. úrskurði óbyggðanefndar
Aðalkrafa ríkisins um þjóðlendumörk
Varakrafa ríkisins um þjóðlendumörk

Kröfur gagnaðila ríkisins
Afmörkun á kröfugerð ábúenda
Skörun á kröfum gagnaðila ríkisins
Mörk sveitarfélaga

1-9 Kröfulínupunktar Sigurðar Jónssonar hdl. f.h. annara eigenda Grímsstaða en ríkisins
Um tölusetta kröfulínupunkta vísast til kröfulýsinga málsaðila
Línur sem liggja samsíða hafa sömu staðsetningu
Dags. 29. maí 2007

Blað nr. ÖX-01

LANDFORM ehf

LANDSLAGSARKITEKTAR FÍLA, AUSTURVEGUR 6, 800 SELFOSS, s/482 4090 fax/482 3542, landform@landform.is
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II. Aðilaskrá
Þjóðlendur

Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins

Arnarstaðir

Guðrún S. Kristjánsdóttir

Arnarstaðir

Gunnar Einarsson

Arnarhóll

Guðrún S. Kristjánsdóttir

Arnarhóll

Gunnar Einarsson

Sameignarland Hólssels, Fagradals,
Nýhóls og Víðirhóls

Ragnar Þ. Guðmundsson (Nýhóll og
Fagridalur)
Guðlaug Ólafsdóttir (Víðirhóll)
Gunnlaug Ólafsdóttir (Víðirhóll)
Gunnlaugur Ólafsson (Víðirhóll)
Margrét Pála Ólafsdóttir (Víðirhóll)
Oktavía Halldóra Ólafsdóttir (Víðirhóll)
Stefán Sigurður Ólafsson (Víðirhóll)

Grímsstaðir I

Guðný María Hauksdóttir

Grímsstaðir I

Jóhannes Haukur Hauksson

Grímsstaðir II

Jarðasjóður Íslands

Grímstunga I

Kristín Axelsdóttir

Grímstunga II

Bragi Benediktsson

Grundarhóll

Bragi Benediktsson

Grundarhóll

Páll Kristjánsson

Hafrafellstunga I og II

Hafrafellstunga ehf.

Hrauntangi

Bragi Stefánsson

Hvannstaðir

Guðlaug Ólafsdóttir

Hvannstaðir

Gunnlaug Ólafsdóttir

Hvannstaðir

Gunnlaugur Ólafsson

Hvannstaðir

Margrét Pála Ólafsdóttir

Hvannstaðir

Oktavía Halldóra Ólafsdóttir

Hvannstaðir

Stefán Sigurður Ólafsson

Sandfellshagi I

Þórarinn Björnsson

Sandfellshagi II

Björn Víkingur Björnsson
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Sandfellshagi II

Gunnar Björnsson

Þverá

Árni Jón Kristjánsson

Þverá

Benedikt Kristjánsson

Þverá

Kristján Benediktsson
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III. Skjalaskrá 1
Lagt fram af Jóni Sigurðssyni hdl. f.h. fjármálaráðherra:
1
Kröfulýsing fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins um þjóðlendumörk á svæði
5. Öxarfjarðarhreppur ásamt Raufarhöfn, dags. 10.11.2004.
1(1)
Skjalaskrá, dags. 10.11.2004.
1(2)
Tilvísanaskrá, dags. 6.2.2004.
1(3)
Kort sem sýnir kröfulínu fjármálaráðherra á svæðinu Öxarfjarðarhreppur
ásamt Raufarhöfn. Gert af Sigurgeiri Skúlasyni, landfræðingi (mælikvarði
1:100.000). Ódags. en mótt. 2.11.2004.
1(4)
Bréf óbyggðanefndar til fjármálaráðherra, dags. 1.3.2004. Tilkynning um
meðferð á svæði V, Norðausturlandi.
1(5)
Bréf fjármálaráðuneytisins til óbyggðanefndar um þjóðlendukröfur á svæði V,
Norðausturlandi, dags. 11.11.2004.
1(6)
Greinargerð fjármálaráðuneytisins fyrir hönd íslenska ríkisins, dags.
9.12.2005.
1(7)
Kort sem sýnir breytingar á kröfulínu íslenska ríkisins, dags. 10.7.2006.
Lagt fram af óbyggðanefnd:
2
Yfirlit Þjóðskjalasafns Íslands yfir heimildaleit í óprentuðum (A-skjöl) og
prentuðum (B-skjöl) frumgögnum, dags. 10.8.2006.
Landamerkjabækur (skjalaflokkur A.1.):
2(1)
Víðihóll á Fjöllum, dags. 7.8.1885, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á
a-b
Húsavík. (Merkt 1 a-b, nr. 1)
2(2)
Grímsstaðir og Nýibær á Fjöllum, þingl. 31.5.1886, ásamt uppskrift frá sýslua-b
manninum á Húsavík. (Merkt 2 a-b, nr. 1).
2(3)
Grímsstaðir og Nýibær á Hólsfjöllum, dags. 15.5.1922 og 19.6.1922. (Merkt
3, nr. 1).
2(4)
Hvannstaðir/Hvammsstaðir, dags. 24.5.1890, ásamt uppskrift frá sýslua-b
manninum á Húsavík. (Merkt 4, nr. 1)
2(5)
Fagridalur á Hólsfjöllum. Einnig er lýst mörkum Gamlahóls. Þingl. 31.5.1886,
a-b
ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík. (Merkt 5 a-b, nr. 1).
2(6)
Afréttarland (Víðihóls, Hólssels, Fagradals og Nýhóls) á Hólsfjöllum, dags.
a-b
3.6.1890, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík. (Merkt 6 a-b, nr. 1).
2(7)
Grundarhóll og Langavatn á Hólsfjöllum, dags. 2.6.1886, ásamt uppskrift frá
a-b
sýslumanninum á Húsavík. (Merkt 7 a-c, nr. 1).
2(8)
Nýhóll á Hólsfjöllum. Þingl. 29.6.1888, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á
a-b
Húsavík. (Merkt 8 a-b, nr. 1).
2(9)
Hólssel á Hólsfjöllum, dags. 26.5.1889, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á
a-b
Húsavík. (Merkt 9 a-b, nr. 1).
2(10)
Hafrafellstunga í Öxarfirði, dags. 20.1.1888, ásamt uppskrift frá sýslua-b
manninum á Húsavík. (Merkt 1 a-c, nr. 2).
2(11)
Sandfellshagi í Öxarfirði, dags. 16.1.1883, ásamt uppskrift frá sýslumanninum
a-b
á Húsavík. (Merkt 2 a-b, nr. 2).
2(12)
Þverá í Öxarfirði. Þingl. 7.6.1889, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Húsaa-b
vík. (Merkt 3, nr. 2).
2(13)
Hafursstaðir og Árholt í Öxarfirði, dags. 30.10.1889, ásamt uppskrift frá
a-b
sýslumanninum á Húsavík. (Merkt 4 a-b, nr. 2).
2(14)
Daðastaðir og Þjófsstaðir í Núpasveit, dags. 6.8.1887, ásamt uppskrift frá
a-b
sýslumanninum á Húsavík. (Merkt 1, nr. 3).
1

Skjölum er raðað undir efnisflokka og þau því ekki í réttri númeraröð að öllu leyti. Sjá einnig í kafla
4.2.
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2(15)
a-b
2(16)
2(21)
2(22)
a-b
2(23)
a-b
2(24)
a-b
2(25)
a-b
2(26)
2(27)
2(28)
2(29)
2(30)
2(31)
2(32)
2(33)

Arnarstaðir í Núpasveit,dags. 12.8.1887, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á
Húsavík. (Merkt 2 a-b, nr. 3).
Valþjófsstaðir og Einarsstaðir í Núpasveit, dags. 7.4.1894. (Merkt 3 a-b, nr.
3).
Sjá skjal nr. 2(65).
Heiðarmúli, dags. 28.6.1884, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
(Merkt 1, nr. 4).
Garður, dags. 25.11.1887, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
(Merkt 2 a, nr. 4).
Svalbarð, dags. 9.12.1922, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
(Merkt 5 ab, nr. 4).
Laxárdalur, dags. 15.8.1886, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
(Merkt 15 a-b, nr. 4).
Arnórsstaðir, Víðirhólar, Möðrudalur, útdráttur úr dómsmálabók NorðurMúlasýslu, dags. 20.9.1888. (Merkt 11 a-b, nr. 4).
Möðrudalur, þingl. 25.7.1923, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 31 a-b, nr. 4).
Víðidalur, þingl. 27.7.1922. (Merkt 32 a-b, nr. 4).
Selsárvellir, dags. 31.12.1974. (Merkt 14, nr. 2).
Efrihólar, dags.22.1.1900. (Merkt 4 a-b, nr. 3).
Núpur, dags. 16.1.1883. (Merkt 5, nr. 2).
Ærlækur, dags. 10.7.1885. (Merkt 6 a-b, nr. 2).
Skinnastaðir með hjáleigum: Akur, Akursel, Staðarlón (=Hróastaðir), dags.
15.10.1886. (Merkt 7 a-b, nr. 2).
Klifshagi, dags. 29.1.1884. (Merkt 8 a-b, nr. 2).
Gilsbakki, dags.10.8.1885. (Merkt 9 a-b, nr. 2).
Bjarnarstaðir, dags. 10.5.1890. (Merkt 10 a-b, nr. 2).
Smjörhóll, dags. 10.5.1890. (Merkt 11, nr. 2).
Ytra-Áland, dags. 15.5.1886. (Merkt 9, nr. 4).
Austaraland, dags. 11.4.1890. (Merkt 12, nr. 2).
Svalbarðskirkjuland, þingl. 26.6.1890, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á
Húsavík. (Merkt 4 a-b, nr. 4).
Selsárvellir, dags. 31.12.1974. (Merkt 14, nr. 2).
Hauksstaðir, dags. vorið 1885. (Merkt 15 a-b, nr. 2).
Vatnsendi, dags. 4.1.1889, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt 14, nr. 4).

2(34)
2(35)
2(36)
2(37)
2(65)
2(120)
2(123)
a-b
2(126)
2(127)
2(128)
a-b
2(129) Hvammur, dags. 2.7.1886, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt 16 c-d, nr. 1).
a-b
2(130) Hvammur, dags. 2.7.1886, ásamt óstaðfestri uppskrift. (Merkt 16 a-b, nr. 5).
a-b
Jarðabréf á Þjóðskjalasafni (skjalaflokkur A.2.):
Þar er tilvísun til vitnisburðar um landamerki Grímsstaða, sem er í minnisbók
Odds Einarssonar biskups AM 243, 4to. Jón Þorkelsson gerði endurrit. (Sjá
skjalaflokkinn Önnur óprentuð frumgögn (A.16.)).
2(66)
Afrit af makaskiptabréfi fyrir Klifshaga og Hóli á Fjalli, dags. 21.9.1563.
(Merkt 1 a-d, nr. 2).
2(67)
Kaupbréf fyrir Hafrafellstungu 1549, afrit, sem virðist rifið úr bók, og staðfest
eftirrit þess, gert 16.6.1858. Þar er vikið að eign kirkjunnar í Hafrafellstungu,
jörðum, ítökum og veiðivötnum og landi austur á fjöllum. (Merkt 2 a-f, nr. 2).
2(68)
Lögfesta Hafrafellstungu 1752, ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-b, nr. 2).
a-b
2(69)
Lögfesta Hafrafellstungu 1808, ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-b, nr. 2).
a-b
2(70)
Lögfesta Hafrafellstungu 1809, ásamt uppskrift. (Merkt 5 a-b, nr. 2).
a-b
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2(71)
a-b
2(72)
a-b
2(73)
2(74)

Vitnisburður 1845, um leyfisveitingar Hafrafellstungubónda til grasatekju í
Búrfellsheiði, ásamt uppskrift. (Merkt 6 a-b, nr. 2).
Lögfesta Hafrafellstungu 1829, ásamt uppskrift. (Merkt 7, nr. 2).

Uppköst að landamerkjalýsingu Hafrafellstungu. (Merkt 8 a-d, nr. 2).
Bréf Svalbarðsprests, dags. 8.5.1885, þar sem hann óskar að eigandi hluta
Hafrafellstungu samþykki landamerkjalýsingu Svalbarðs móti Hafrafellstungu. Neitun Hafrafellstungueiganda, dags. 19.5. s.á. Lýsing Svalbarðsprests,
dags. 28.3.1885. (Merkt 9 a-d, nr. 2).
2(140) Landskipti milli Hóls, Víðirhóls og Hólssels á Hólsfjöllum, lýst er mörkum
a-b
sameiginlegs fjalllendis og afréttarlands, dags. 29.7.1848, ásamt uppskrift.
(Merkt 1. a-c, nr. 1).
2(141) Landskipti milli Fagradals, Nýjahóls og Gamlahóls, dags. 30.6.1876, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 2 a-b, nr. 1).
2(142) Landskipti milli Fagradals, Nýjahóls og Gamlahóls, dags. 30.6.1876, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 3 a-c, nr. 1).
2(143) Landamerkjabréf fyrir heimalandi Nýjahóls, ódags. en þingl. 29.6.1888.
(Merkt 4 a-b, nr. 1).
2(144) Landamerkjabréf fyrir eyðijörðinni Kvannastöðum/Hvannastöðum, dags.
24.5.1890. (Merkt 5 a-b, nr. 1).
2(145) Landamerkjabréf fyrir afréttarlandi Víðirhóls, Hólssels, Fagradals og
Nýjahóls, dags. 3.6.1890. (Merkt 6 a-b, nr. 1).
Landskiptabækur (skjalaflokkur A.4.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur A.5.):
2(17)
Fasteignamat 1916-1918: Fjallahreppur: Grímsstaðir (landamerkjum með
Nýjabæ lýst, bls. 26), Grundarhóll, Víðihóll með Hvannsstöðum (landamerkjum lýst, bls. 27), Fagridalur með Gamlahóli (landamerkjum lýst, bls.
28), Nýihóll (landamerkjum lýst, bls. 29), Hólssel (landamerkjum lýst, bls. 3031). Öxarfjarðarhreppur: Þverá, Sandfellshagi (landamerkjum lýst, bls. 33),
Hafrafellstunga (landamerkjum lýst, bls. 36-37), og Hafursstaðir (landamerkjum lýst, bls. 39). Presthólahreppur: Daðastaðir og Þjófsstaðir (landamerkjum lýst, bls. 47), Arnarstaðir (landamerkjum lýst, bls. 48), Hrauntangi,
Valþjófsstaðir og Einarsstaðir (landamerkjum Valþjófsstaða og Einarsstaða
lýst, bls. 49). (Merkt 1 a-f, nr. 1, 1 a-f, nr. 2 og 1 a-f, nr. 3).
2(38)
Jarðamat 1849: Presthólahreppur: Daðastaðir með Þjófsstöðum, Arnarstaðir,
Valþjófsstaðir með Einarsstöðum. Skinnastaðahreppur: Þverá, Sandfellshagi,
Hafrafellstunga með Fossi, Hóll, Víðirhóll, Grímsstaðir með Nýjabæ, Hólssel,
Hafursstaðir. (Merkt 2 a-d, nr. 2 og 2 a-c, nr. 3).
2(58)
Jarðamat 1804: Núpur, Þverá, Sandfellshagi, Hafrafellstunga, Hóll, Grímsa-b
staðir, Hólssel, Hafursstaðir, Skinnastaðir, ásamt uppskrift af því helsta.
(Merkt 3 a-f, nr. 2).
2(59)
Jarðamat 1804: Daðastaðir með Þjófsstöðum, Arnarstaðir, Valþjófsstaðir með
a-b
Einarsstöðum, ásamt uppskrift af því helsta. (Merkt 3 a-b, nr. 3).
2(81)
Fasteignamat 1930-1932: Grímsstaðir I. Afréttarland er sagt víðáttumikið og
kjarngott. Sambærilegar lýsingar eru á öllum öðrum jörðum í Fjallahreppi, þ.e.
Grímsstöðum II og III, Grundarhóli, Víðirhóli I og II, Fagradal, Nýjahóli og
Hólsseli. Engar lýsingar eru frá ábúendum jarða. (Merkt 2, nr. 1).
2(82)
Fasteignamat 1930-1932: Þverá, Sandfellshagi I- II, Hafrafellstunga I.-II,
Hafursstaðir. Áþekkar lýsingar á afréttarlandi eiga við flestar jarðir í efri hluta
sveitarinnar, þ.e. þær, sem eiga land til heiðar. Engar lýsingar eru frá
ábúendum jarða. (Merkt 4 a-f, nr. 2).
2(83)
Fasteignamat 1930-1932: Daðastaðir, Arnarstaðir, Hrauntangi, Valþjófsstaðir, Einarsstaðir, Efrihólar. Engar lýsingar eru frá ábúendum jarða. (Merkt
4 a-f, nr. 3).
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2(118) Fasteignamat 1916-1918. Austaraland. (Merkt. 5 a-b, nr.2).
2(119) Fasteignamat 1932. Austaraland. (Merkt 6 a-d, nr. 2).
Bréfabækur, bréfasöfn og gerðabækur sýslumanna, hreppa og sáttanefnda (skjalaflokkur A.6.):
2(41)
Áreið á land Skinnastaðakirkju fram til heiðar upp til móts við Hól á Fjalli,
a-b
dags. 25.7.1831. Snerist einkum um mörk við Austara- og Vestaraland, ásamt
uppskrift. (Merkt 1 a-b, nr. 1).
2(42)
Á Skinnastaðaþingi, dags. 21.6.1848, lesin lögfesta Skinnastaðaprests fyrir
Norðmel á Hólsfjöllum (7. liður). (Merkt 2 a-c, nr. 1).
2(43)
Sátt um landamerki Hólssels og Fagradals, dags. 27.8.1909. (Merkt 3 a-f, nr.
a-b
1).
2(44)
Árið 1798 voru lesnar á Skinnastaðaþingi lögfestur fyrir Skinnastaðaprestakall og Hafrafellstungu, „hvortveggi ó áfrýuð.” (inntak vantar). (Merkt
1, nr. 2).
2(45)
Árið 1799 lesin lögfesta fyrir Þverá í Öxarfirði (án inntaks). „Protesterud af
Prestenum Sra Þorsteini Jónssyni, ad því leiti sem hún á seilest Kyrkjunnar
Land á Skinnastödum fyrer nedann Brunná.” (Merkt 2, nr. 2).
2(46)
Árið 1809 lesnar á Skinnastaðaþingi lögfestur fyrir Svalbarði í Þistilfirði,
Hafrafellstungu og Klifshaga (inntak vantar). (Merkt 3, nr. 2).
2(47)
Lesin lögfesta fyrir Hafrafellstungu á Skinnastaðaþingi 1824 (inntak vantar).
(Merkt 4, nr. 2).
2(48)
Lesið á Skinnastaðaþingi, dags. 12.7.1831, forboð eigenda og ábúenda
Hafrafellstungu mót álftaveiði í tilteknum takmörkum á Búrfellsheiði, dags.
sama dag. Sama forboð lesið á Presthólaþingi, dags. 14.7.s.á., og á Svalbarðsþingi, dags. 18.7. s.á. (Merkt 5 a-d, nr. 2).
2(49)
Áreið á landamerki Þverár og Sandfellshaga, dags. 14.7.1845, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 6 a-c, nr. 2).
2(50)
Þinglesinn sáttasamningur um merki Þverár og Sandfellshaga, dags.
a-b
14.1.1846, einnig kaupbréfum fyrir Hólsseli (5. liður) og Víðihóli (6. liður) og
brigð á því síðara (7. liður) á Skinnastaðaþingi, dags. 14.5.1847, ásamt
uppskrift. (Merkt 7, nr. 2).
2(51)
Skinnastaðaþing, dags. 9.7.1867: „7. Var presturinn aðspurður um hvernig
standi á jörðinni Hvannstöðum og gefur þann þar að lútandi svofelda skýrslu.”
(Merkt 8 a-c, nr. 2 og A. 6. 8 a-c).
2(52)
Manntalsþing í Presthólum, dags. 25.6.1709. Upplesin lögfesta fyrir hálfum
Arnarstöðum (án inntaks). (Merkt 1 a-c, nr. 3).
2(53)
Lögfesta fyrir Arnarstöðum í Núpasveit, dags. 3.5.1736, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 2 a-c, nr. 3).
2(54)
Lögfesta fyrir Valþjófsstöðum með tilteknum landamerkjum, dags. 13.8.1739,
lesin á Presthólaþingi s.á. (bls. 234) (Inntak kemur ekki fram). (Merkt 3 a-c,
nr. 3).
2(55)
Árið 1804 lesin á Presthólaþingi lögfesta fyrir Valþjófsstöðum (inntak vantar).
(Merkt 4 a-b, nr. 3).
2(56)
Lesinn á Presthólaþingi 1825 vitnisburður, dags. 28.6.1801, um að Kjarnagerðisdalur hafi verið talinn tilheyra afbýlinu Einarsstöðum. (Merkt 5, nr. 3).
2(57)
Á Presthólaþingi, dags. 17.5.1883, var: „1. Lesin lögfesta fyrir Valþjófsstöðum
dags. 21.6.1804, og þinglesin að Presthólum, dags. 6.7.1804. 2. Lesinn vitnisburður um sömu jörð dags. 2.10. 1863.“ (Merkt 6 a-c, nr. 3).
2(60)
Sátt um beit á Daðastaðamýri milli bænda á Arnarstöðum og Daðastöðum
a-b
móti frí grasaheiði, dags. 27.4.1818, ásamt uppskrift. (Merkt 7, nr. 3).
2(61)
Sátt um Árdalsflöt og Þverfellsbotna í Arnarstaðalandi milli Arnarstaða-,
a-b
Daðastaða og Þjófsstaðabænda, dags. 27.10.1832, ásamt uppskrift. (Merkt 8,
nr. 3).
2(84)
Hreppsnefndarfundur að Víðihóli, dags. 1.5.1894. M.a. tilgreind takmörk
heimalanda og afréttar sveitarinnar. (Merkt 4 a-c, nr. 1).
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2(85)
2(86)
2(87)

2(88)
2(89)
2(90)
2(91)
2(92)
2(93)
2(94)
2(95)
2(96)
2(97)
2(98)
2(99)
2(100)
2(101)
2(102)
2(103)
2(104)
2(105)
2(106)

Hreppsmálafundur að Grundarhóli, dags. 18.6.1909. Tilgreind takmörk
búfjárhaga og afréttarlands sveitarinnar. (Merkt 5 a-b, nr. 1).
Aðalfundur fyrir Fjallahrepp haldinn að Grímsstöðum, dags. 10.5.1913. Rætt
m.a. um kofabyggingu í Heljardal. (Merkt 6 a-c, nr. 1).
Almennur hreppsmálafundur að Grímsstöðum, dags. 7.6.1928. Rætt um
fjallskilamál og hreppsnefnd falið uppsetning aðhalda á Hvannastöðum og að
mælst verði til við Öxfirðinga að þeir setji upp aðhald við Búrfellskofa. (Merkt
7 a-b, nr. 1).
Hreppsmálafundur að Grímsstöðum, dags. 26.6.1938. Fjórir menn ráðnir til að
fara í vorgöngur á Búrfellsheiði á kostnað Fjallskilasjóðs. (Merkt 8 a-b, nr. 1).
Almennur hreppsmálafundur að Grímsstöðum, dags. 30.10.1938. Samþykkt
að nokkrir menn fari í aukaleit í Búrfellsheiði á kostnað fjallskilasjóðs. (Merkt
9, nr. 1).
Almennur hreppsmálafundur, dags. 2.7.1939, að Grímsstöðum. M.a. um að
fjallskilasjóður greiði fyrir fjögurra manna rúningssmölun í Búrfellsheiði.
(Merkt 10, nr. 1).
Almennur hreppsmálafundur, dags. 20.6.1941, að Grímsstöðum. M.a. um að
fjallskilasjóður greiði fyrir fimm manna rúningssmölun í Búrfellsheiði. (Merkt
11, nr. 1).
Almennur hreppsmálafundur, dags. 27.6.1943, að Grímsstöðum. M.a. um að
vorgöngur í Búrfellsheiði verði kostaðar úr fjallskilasjóði. (Merkt 12, nr. 1).
Fylgiskjal með gangnaseðlinum 1913. Þar koma fram upplýsingar um
fyrirkomulag gangna. (Merkt 13, nr. 1).
Upplýsingar um fyrirkomulag gangna, dags. 12.9.1915, á Grímsstöðum.
(Merkt 14, nr. 1).
Upplýsingar um fyrirkomulag gangna, dags. 10.9.1916, á Grundarhóli. (Merkt
15, nr. 1).
[1917] Upplýsingar um fyrirkomulag gangna. (Merkt 16, nr. 1).
Samningur um sundurdrátt og rekstur fjár milli Fjalla- og Öxarfjarðarhrepps,
dags. 9. og 15.9.1917. (Merkt 17, nr. 1).
1928. Upplýsingar um fyrirkomulag gangna og um réttarbyggingu á Hvannstöðum. (Merkt 18, nr. 1).
Vorfundur Öxarfjarðarhrepps að Skinnastað, dags. 5.5.1920. Umræða um
fjallskilamál, m.a. kosnir menn til að endurskoða fjallskilareglugerð austan
Jökulsár. (Merkt 9, nr. 2).
Vorfundur Öxarfjarðarhrepps að Skinnastöðum, dags. 30.5.1921. Umræða um
fjallskilamál, m.a. um fyrirhugaðar breytingar á fjallskilareglugerð. (Merkt 10
a-b, nr. 2).
Hreppsfundur Öxarfjarðarhrepps að Skinnastað, dags. 18.6.1925. Umræða um
fjallskilamál, m.a. um samkomulag við Þistilfirðinga um göngur í Búrfellsheiði, Djúpárbotna og Seljaheiði. (Merkt 11 a-b, nr. 2).
Almennur sveitarfundur að Skinnastað, dags. 16.6.1928. Samþykkt um að
gera vorgöngur í heiðalönd hreppsins, hreppsnefnd annast um Búrfellsheiði en
heiðareigendur um hinar. (Merkt 12, nr. 2).
Vorfundur Öxarfjarðarhrepps haldinn í skólahúsi hreppsins, dags. 12.6.1931.
Samþykkt að öll heimalönd ofan Sandár yrðu á komandi hausti smöluð á
kostnað fjallskilasjóðs í fyrstu göngum. (Merkt 13 a-b, nr. 2).
Vorfundur Öxarfjarðarhrepps að Skinnastað, dags. 10.4.1913. Rætt um refaveiðar í Búrfellsheiði, Tunguheiði, Landsheiði og Hafursstaðaheiði. (Merkt 14
a-b, nr. 2).
Vorfundur Öxarfjarðarhrepps að Skinnastað, dags. 15.4.1918. Rætt um fjallskilamál, m.a. um byggingu kofa í Búrfellsheiði. (Merkt 15 a-b, nr. 2).
Hreppskilafundur að Ærlæk, dags. 10.-11.11.1919. Fjallskilastjóra falið að
færa inní fjallskilabók hreppsins skrá yfir allan afrétt sveitarinnar með glöggri
skiptingu á honum og heimalöndunum. (Merkt 16 a-b, nr. 2).
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2(125)

Landamerkjabréf Möðrudals með hjáleigunum Lóni, Gestreiðarstöðum og
Fögrukinn, gert af Stefáni Einarssyni, dags. 20.3.1884. (Merkt 87).
Kirknaskjöl (skjalaflokkur A.7.):
2(18)
Máldagi Hafrafellstungukirkju. Þar er lýst mörkum skógareignar og einnig
a-b
landamerkjum (tvö samhljóða afrit), ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-b, nr. 2).
2(19)
Lögfesta Nikulásar Runólfssonar fyrir Hafrafellstungu 1741, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 2 a-b, nr. 2).
2(20)
Byggingarbréf fyrir Hafursstöðum, dags. 31.1.1850. Vikið að landinu í Norða-b
mel, ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-c, nr. 2).
Vísitasíubækur biskupa (skjalaflokkur A.8.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Skjalasöfn presta og prófasta (skjalaflokkur A.9.):
2(62)
Reikningur Skinnastaðakirkju 1591: „Skÿnnastada k[ir]kia hun aa alltt
hejmaland mille merke gardds et Brands lækiar ... Land eign framm vid gil
fram fra londum, þar med fÿski vatn et Bæiar stædi: v hrossa gongu j Holss
jordu a vetur”. (Merkt 1 a, nr. 2).
Skjalasöfn stiftamtmanns, amtmanna og landshöfðingja (skjalaflokkur A.10.):
2(117) Skýrsla sýslumanns í Þingeyjarsýslu yfir jarðir í Ærlækjar-, Presthóla-,
Svalbarðs- og Sauðanesþingsóknum með dýrleika, nöfnum eigenda og
ábúenda m.m. auk hjáleigna gerð 1754. (Merkt 1 a-f.
2(131) Bréf Guðmundar Jónssonar prests á Svalbarði til biskups, dags. 13.1.1845,
a-b
varðandi umdeilt nýbýli, væntanlega Foss á mörkum landa Svalbarðs og
Hafrafellstungu, ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-c, nr. 4).
2(132) Bréf stiftamtmanns til séra Guðmundar á Svalbarði og prófasts í Þingeyjara-b
prófastsdæmi, dags. 14.3.1845, varðandi nýbýlismálið, ásamt uppskrift.
(Merkt 2 a-b, nr. 4).
2(133) Bréf prófasts í Þingeyjarprófastsdæmi til stiftsyfirvalda, 3.1.1846, varðandi
a-b
nýbýli, væntanlega Foss, sem er á mörkum Svalbarðs og Hafrafellstungu,
ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-b, nr. 4).
2(134) Bréf amtmanns í Norður- og Austuramti til stiftsyfirvalda, dags. 11.6.1846
a-b
varðandi nýbýli í landi Svalbarðs, væntanlega Foss, ásamt uppskrift. (Merkt 4,
nr. 4).
2(135) Bréf stiftamtmanns til prófasts í Þingeyjarprófastsdæmi, dags. 2.11.1846,
a-b
varðandi nýbýlisbyggingu (væntanlega Foss) í landi Svalbarðs, ásamt uppskrift. (Merkt. 5 a-b, nr. 4).
Skjalasöfn Stjórnarráðs Íslands (skjalaflokkur A.11.):
2(39)
Sjá skjal nr. 4(75).
2(40)
Sjá skjal nr. 4(76).
2(64)
Sala Hafursstaða, dags. 14.5.1910. Lýsing á jörð og landamerkjum, dags.
10.3.1909, fylgir með. (Merkt 1 a-c, nr. 2).
2(107) Sala Sandfellshaga, dags. 15.10.1908. Með fylgir virðingargerð jarðarinnar,
dags. 22. 10. 1906. (Merkt 2 a-e, nr. 2).
2(108) Sala Daðastaða með Þjófsstöðum, dags. 14.9.1915. Með fylgir virðingargerð,
dags. 18.11.1914. (Merkt 1 a-d, nr. 3).
2(109) Sala Efrihóla. Virðingargerð Efrihóla, dags. 26.10.1916. (Merkt 2 a-b, nr. 3).
2(110) Sala Efrihóla, dags. 19.7.1918. Með fylgir virðingargerð, dags. 16.11.1914.
(Merkt 3 a-d, nr. 3).
2(124) Skýrsla um tekjur og útgjöld Skinnastaðaprestakalls, dags. 11.6.1867. Meðal
tekna af ítökum, ískyldum o.s.frv., sem öðrum eru leigð, er 5 kapla ganga í
Hólsjörðu á Fjalli fyrir 2 rd. og 48 skildinga. [Væntanlega er átt við Norðmel].
(Merkt 1 a-b, nr. 1).
Bréfasöfn og bréfabækur biskupa (skjalaflokkur A.12.):
2(63)
Skýrsla um tekjur Skinnastaðaprestakalls (brauðamat), dags. 21.10.1854.
Talin fimm kapla ganga í Hólsjörðu á Fjalli á vetrum. (Merkt 1 a-b, nr. 1).
2(75)
Greinargerð um Skinnastaðaprestakall 1782, með lögfestu 1778, ásamt upp1107
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a-b
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skrift á því helsta. Skýrslur um brauð og kirkjur í Hólabiskupsdæmi 1782.
(Merkt 1 a-d, nr. 2).
2(76)
Greinargerð vegna gjafabréfa Skinnastaðakirkju 1744, ásamt uppskrift af
a-b
klausu úr máldaga. (Merkt 2 a-d, nr. 2).
2(77)
Greinargerð um Presthólaprestakall 1782, ásamt uppskrift af því helsta.
a-b
Skýrslur um brauð og kirkjur í Hólabiskupsdæmi 1782. (Merkt 1 a-c, nr. 3).
2(78)
Greinargerð vegna gjafabréfa Presthólakirkju 1744, ásamt uppskrift. (Merkt 2,
a-b
nr. 3).
2(136) Biskup til amtmanns í Norður- og Austuramti varðandi byggingu nýbýlis í
a-b
landi Svalbarðs, væntanlega Foss, dags. 14.5.1846, ásamt uppskrift. (Merkt 1
a-b, nr. 4).
2(137) Bréf biskups til prófasts í Þingeyjarprófastsdæmi, dags. 2.11.1846, varðandi
a-b
nýbýli á mörkum Svalbarðs- og Hafrafellstungulanda, væntanlega Foss, ásamt
uppskrift. (Merkt 2, nr. 4).
2(138) Bréf Vigfúsar Sigurðssonar prests á Svalbarði til biskups, dags. 3.1.1849,
a-b
varðandi ágreining milli Svalbarðs og Hafrafellstungu, þar sem býlið Foss var
reist, ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-b, nr. 4).
2(139) Bréf biskups til séra Vigfúsar Sigurðssonar á Svalbarði, dags. 12.3.1849,
a-b
varðandi landamerkjaágreining við Hafrafellstungu (væntanlega Fossland,
ásamt uppskrift. (Merkt. 4 a-b, nr. 4).
Klausturumboð (skjalaflokkur A.13.):
2(79)
Lýsing Núps og Sandfellshaga, dags. 1.5.1878. Munkaþverárklaustur XI, 6.
Lýsing umboðsjarða 1878. (Merkt 1 a-d, nr. 2)
2(80)
Lýsing Daðastaða með hjáleigunni Þjófsstöðum, dags. 1.5.1878. Munkaþverárklaustur XI, 6. Lýsing umboðsjarða 1878. (Merkt 1 a-b, nr. 3).
Önnur óprentuð frumgögn (skjalaflokkur A.16.):
2(121) Vitnisburður Björns Jónssonar, dags. 4.7.1630, um landamerki Grímsstaða á
Fjalli. Faðir hans byggði jörðina úr eyði og lögfesti hana. Segir Björn eiganda
Hóls á Fjalli hafa fyrir fáum árum viljað eigna sér hluta landsins (uppskrift
Jóns Þorkelssonar eftir AM 243, 4to) (Merkt 1 a-b, nr. 1).
Sá hluti skjalasafna stiftamtmanns, amtmanns og landshöfðingja sem prentaður er í
Lovsamling for Island (skjalaflokkur B.6.):
2(112) Bréf kirkju- og kennslumálaráðuneytisins til landshöfðingja varðandi makaskipti á Norðmel á Hólsfjöllum, eign Skinnastaðaprestakalls, og hluta á Leifsstöðum í Öxarfirði, dags. 25.10.1873. (Merkt 1, nr. 1).
2(113) Yfirlit um öll prestaköll á Íslandi og tekjur þeirra 1748. (Merkt 1 a-b,
almennt).
2(114) Fyrirmæli til Ólafs Gíslasonar Skálholtsbiskups varðandi löggildingu
máldagabókar Gísla Jónssonar, dags. 5.4.1749. (Merkt 2, almennt).
2(115) Bréf tollkammersins til stiftamtmanns um uppörvun til byggingar eyðijarða á
Íslandi, dags. 14.3.1775. (Merkt 3 a-c, almennt).
2(116) Tilskipun um réttindi fyrir þá, sem vilja byggja eyðijarðir eða óbyggðar lendur
á Íslandi, dags. 15.4.1776. (Merkt 4 a-e, almennt).
Bréfabækur biskupa (skjalaflokkur B.8.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Alþingisbækur Íslands (skjalaflokkur B.9.):
2(122) Kaupbréf fyrir 8 hndr. í Austaralandi árið 1768. XV.b., bls. 112.
Bréfasöfn og bréfabækur biskupa:
Ekkert lagt fram undir þessum lið, sjá skjalaflokk A.12. í skilabréfi Þjóðskjalasafns Íslands, skjal nr. 2.

Lagt fram af óbyggðanefnd:
4
Yfirlit óbyggðanefndar yfir heimildaleit í óprentuðum (A-skjöl) og prentuðum
(B-skjöl) frumgögnum, dags. 16.8.2006.
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Afsals og veðmálabækur (skjalaflokkur A.3.):
4(13)
Arnarstaðir í Núpasveit, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(14)
Fagridalur á Hólsfjöllum, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(15)
Grímsstaðir I á Fjöllum, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(16)
Grímsstaðir II á Fjöllum, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(17)
Grundarhóll á Fjöllum, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(18)
Hafrafellstunga I í Öxarfirði, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(19)
Hafrafellstunga II, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(20)
Hóll á Fjöllum, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(21)
Hrauntangi í Presthólahreppi, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(22)
Nýhóll á Fjöllum, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(23)
Sandfellshagi I í Öxarfirði, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(24)
Víðihóll á Fjöllum, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(25)
Þverá í Öxarfirði, síða úr Veðmálaregistri Þingeyjarsýslna.
4(26)
Arnarstaðir í Presthólahreppi, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(27)
Arnarhóll (Arnarstaðir 1/2 ) í Presthólahreppi, yfirlitssíða úr Afsals- og
Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(28)
Grundarhóll í Fjallahreppi, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(29)
Hafrafellstunga I í Öxarfjarðarhreppi, yfirlitssíða síða úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(30)
Hafrafellstunga II í Öxarfjarðarhreppi, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók
Þingeyjarsýslna.
4(31)
Hrauntangi í Presthólahreppi, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(32)
Nýhóll í Fjallahreppi, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(33)
Fagridalur í Fjallahreppi, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(34)
Grímsstaðir I í Fjallahreppi, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(35)
Grímsstaðir II í Fjallahreppi, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(36)
Sandfellshagi I í Öxarfjarðarhreppi, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók
Þingeyjarsýslna.
4(37)
Sandfellshagi II í Öxarfjarðarhreppi, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók
Þingeyjarsýslna.
4(38)
Víðihóll I og II í Fjallahreppi, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(39)
Þverá í Öxarfirði, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Skjalasöfn Stjórnarráðs Íslands (skjalaflokkur A.11.):
4(75)
Bréf Stjórnarráðs Íslands til allra sýslumanna, dags. 29.12.1919, þar sem
beðið er um skýrslu um svæði sem talin eru til almenninga eða afrétta.
4(76)
Svarbréf Sýslumannsins í Þingeyjarsýslu, dags. 6.4.1920m við bréfi
Stjórnarráðs Íslands, dags. 29.12.1919.
Fornleifaskráning (skjalaflokkur A.14.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Örnefnaskráning (skjalaflokkur A.15.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Önnur óprentuð frumgögn (A.16.):
4(73)
Fyrirspurn félagsmálaráðuneytisins til sveitarfélaga á Íslandi varðandi afrétti
og upprekstrarrétt sveitarfélaga, dags. 20.2.1989.
4(74)
Svarbréf Öxarfjarðarhrepps við fyrirspurn félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989, varðandi afrétt og upprekstrarrétt sveitarfélaga, dags. 29.11.1989.
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Prentuð jarðabréf (skjalaflokkur B.1.):
4(61)
Ljósrit úr Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 13. b., bls. 387-389,
391-392 og 396-397.
4(62)
Ljósrit úr Jarðabréfum frá 16. og 17. öld, Gunnar F. Guðmundsson bjó til
prentunar. Þingeyjarsýsla, bls. 240-261.
Prentuð fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur B.2.):
4(1)
Jarðatal J. Jonhnsens, 1847, bls. 338-351.
4(2)
Ný jarðabók 1861, bls. 120-133.
4(3)
Fasteignabók 1921, bls. 166-175.
4(4)
Fasteignabók 1932, bls. 90-92.
4(5)
Fasteignabók 1942-1944, bls. 47-50.
Útgefnir dómar Hæstaréttar og Landsyfirréttar (skjalaflokkur B.3.):
Sjá skrá yfir hliðsjónargögn.
Fjallskilareglugerðir (skjalaflokkur B.4.):
4(6)
Reglugjörð fyrir Norður-Þingeyjarsýslu austan Jökulsár um fjallskil og
eyðingu refa, nr. 87/1894, B-deild, bls. 130-145.
4(7)
Reglugjörð um fjallskil í Norður-Þingeyjarsýslu austan Jökulsár, nr. 101/1908,
B-deild, bls. 323-330.
4(8)
Reglugerð um fjallskil í Norður-Þingeyjarsýslu austan Jökulsár, nr. 84/1921,
B-deild, bls. 198-205.
4(9)
Reglugerð um breytingu á fjallskilareglugerð Norður-Þingeyjarsýslu austan
Jökulsár, dags. 7.9.1921, nr. 100/1938, B-deild, bls. 186.
4(10)
Fjallskilareglugerð fyrir Norður-Þingeyjarsýslu austan Jökulsár, nr. 61/1946,
bls. 106-115.
4(11)
Fjallskilareglugerð fyrir Norður-Þingeyjarsýslu austan Jökulsár, nr. 208/1974
B-deild, bls. 451-461.
4(12)
Fjallskilasamþykkt fyrir Norður- Þingeyjarsýslu austan Jökulsár, nr.
170/1996, B-deild, bls. 349-358.
Prentaðir máldagar ofl. úr Íslensku fornbréfasafni (skjalaflokkur B.5.):
4(40)
Skrá um reka Hólastóls og Möðruvallaklausturs 1296. Getið Valþjófsstaða- og
Daðastaðareka (Í.F. II, bls. 304-311).
4(41)
Vitnisburður um makaskipti á Lóni [Staðarlóni?] og Daðastöðum um 1336
(Í.F. II, bls. 707-708).
4(42)
Hítardalsbók 1367. Þar er talað um Kristféð á Grímsstöðum í Austfirðingafjórðungi. Þar er væntanlega átt við Grímsstaði á Fjöllum (Í.F. III, bls. 214215, 232).
4(43)
Máldagar Péturs Nikulássonar 1394 og síðar. Máldagi Hafrafellstungu (Í.F.
III, bls. 508-511, 589).
4(44)
Máldagi og landamerkjaskrá kirkjunnar í Hafrafellstungu um 1400 (Í.F. III,
bls. 651-652).
4(45)
Makaskipti á Sökku og Skáldalæk í Svarfaðardal og Klifshaga, Hafrafellstungu og Þverá í Öxarfirði 1414 (Í.F. III, bls. 753-754).
4(46)
Valþjófsstaðir og Arnarstaðir í Núpasveit skipaðir eign Hólakirkju og staðar
1430 (Í.F. IV, bls. 430-432).
4(47)
Efrihólar og Löndin í Öxarfirði takist í skuld séra Jóns Pálssonar 1430 (Í.F.
IV, bls. 422-423).
4(48)
Efrihólar seldir Munkaþverárklaustri 1468 (Í.F. V, bls. 532-533).
4(49)
Sandfellshagi seldur Munkaþverárklaustri 1469 (Í.F. V, bls. 541-542).
4(50)
Vitnisburður um landamerki Efrihóla 1479 (Í.F. VI, bls.221).
4(51)
Rekaskrá og máldagi Skinnastaðakirkju um 1500. Á „landeign fram við gil
fram frá Löndum og upp á móts við Hól á Fjalli, er þar með Fiskivatn og
Bæjastaður og fimm kapla göngu á vetur í Hóls jörð á Fjalli.” (Í.F. VII, bls.
465-468).
4(52)
Vitnisburður 1514, að Grímsstaðir á Fjöllum lægju undir Möðrudalskirkju
(Í.F. VIII, bls. 483).
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Vitnisburður 1517, að Grímsstaðir á Fjöllum lægju undir Möðrudalskirkju að
öllum skyldum (Í.F. VIII, bls. 161).
4(54)
Elsti hluti Sigurðarregisturs 1525. Meðal jarða Hólastaðar er eyðikotið
„grimsstader á austurauræfum”, talið meðal annarra kota, sem flest höfðu
óbyggð verið um næstu 30 ár (Í.F. IX, bls. 293-295, 302).
4(55)
Vitnisburðir um landamerki Núps og Þverár í Öxarfirði 1547 (Í.F. XI, bls.
551-552).
4(56)
Vitnisburður um landeign Þverár í Öxarfirði 1548 (Í.F. XI, bls. 609-610).
4(57)
Skrá um eignir Hólakirkju og stóls eftir Jón Arason frá fallinn 1550.
Valþjófsstaðir og Daðastaðir meðal jarða, sem Jón hefur lógað eða burtu selt
(Í.F. XI, bls. 848-849, 872).
4(58)
Kaupbréf fyrir hluta í eyðikotinu Grímsstöðum 1563 (Í.F. XIV, bls. 139-140).
4(59)
Kaupbréf fyrir Valþjófsstöðum með tilteknum landamerkjum 1569/1580 (Í.F.
XV, bls. 274-275).
4(60)
Máldagi Möðrudals 1570 og síðar. Staðurinn leigður með hálfum Grímsstöðum [á Fjöllum] (Í.F. XV, bls. 674-675).
4(63)
Vísitasíugerð Jóns Vilhjálmssonar biskups 1431 í Vaðla- og Þingeyjarþingum
(Í.F. IV, bls. 467-468).
4(64)
Jón prestur Pálsson skipar Jóni biskupi Vilhjálmssyni nokkur kúgildi á
Löndum, dags. 16.9.1431 (Í.F. IV, bls. 472-473).
4(66)
Vitnisburður um landamerki Möðrudals 1532. Þar eru nefndar hálfar
Herðibreiðstungur. Einnig er getið Skjöldólfsstaða (Í.F. IX, bls. 638-639).
4(67)
Auðunarmáldagar 1318. Sauðaneskirkja á selför hjá Balafelli, Fellslæk [síðar
nefndur Fiskilækur], reka hjá Hallgeirsstöðum, Svalbarðskirkja á allt heimaland, Hjálmarvík, Brekknakot og Hermundarfell, Hafrafellstungukirkja á hálft
heimaland og Lónstaði, Grenjaðarstaðarkirkja á í Flautafellsreka, Múlakirkja á
í Sævarlands-, Brekkna- og Guðmundarlónsrekum (Í.F. II, bls. 423-435).
4(68)
Máldagar Jóns Eiríkssonar skalla 1360. Máldagi Sauðanes getur selfarar hjá
Balafelli, Fiskilækjar og reka fyrir Hallgilsstöðum, Svalbarðskirkjumáldagi
segir kirkjuna eiga allt heimaland og Hjálmarvík, í Hafrafellstungu er prestsskyld í öllu heimalandi (Í.F. III, bls. 155-157).
Sá hluti skjalasafna stiftamtmanns, amtmanns og landshöfðingja sem prentaður er í
Stjórnartíðindum (skjalaflokkur B.6.):
Ekkert lagt fram undir þessum lið.
Landnáma (skjalaflokkur B.7.):
4(65)
Landnámabók, Íslensk fornrit I, bls. 284-285. (Merkt 1, nr. 3).
Önnur óprentuð frumgögn (skjalaflokkur B.11):
4(69)
Skjalaskrá/efnisyfirlit hæstaréttarmáls nr. 41/1999, Sandfellshagamálið.
4(70)
Framburðar- og lögregluskýrslur úr hæstaréttarmáli nr. 41/1999. Sandfellsa-e
hagamálið.
a.) Framburðarskýrsla. Lögreglan á Raufarhöfn, dags. 31.10.1997.
b.) Skýrsla rannsóknardeildar lögreglunnar á Þórshöfn, dags. 29.10.1997.
c.) Framburðarskýrsla. Lögreglan á Raufarhöfn, dags. 31.10.1997.
d.) Skýrsla. Sýslumaðurinn á Húsavík, dags. 29.1.1998.
e.) Skýrsla. Sýslumaðurinn á Húsavík, dags. 29.1.1998.
4(71)
Kort úr hæstaréttarmáli nr. 41/1999, með áteiknuðum landamerkjum Sandfellshaga, ódags. en mótt. 11.8.2006.
4(72)
Skýrslutökur vitna fyrir Héraðsdómi Norðurlands eystra í máli nr. S-50/1998.
4(53)

Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Arnarstaða, Arnarhóls og Hrauntanga:
5
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
5(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Arnarstaði, dags. 15.5.2007.
5(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Arnarhól, dags. 15.5.2007.
5(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hrauntanga, dags. 15.3.2005.
5(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Arnarstaði, dags. 16.8.2005.
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5(5)
5(6)
5(7)
5(8)
5(9)
5(10)
5(11)

Fasteignamatsvottorð fyrir Arnarhól, dags. 16.8.2005.
Fasteignamatsvottorð fyrir Hrauntanga, dags. 16.8.2005.
Afsal, dags. 30.3.1983. Kristján Ármannson f.h. Presthólahrepps selur
Kolbeini Kristjánssyni jarðirnar Arnarstaði og Arnarhól.
Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra, dags. 30.5.2003, í máli nr. E283/2003: Krafa Braga Stefánssonar um að viðurkenndur verði eignarréttur
hans að jörðinni Hrauntanga í Öxarfjarðarhreppi.
Skrá yfir landamerkjapunkta á uppdrætti fyrir Arnarstaði, Arnarhól og Hrauntanga.
Fasteignamatsvottorð fyrir Daðastaði, dags. 16.8.2005.
Greinargerð, dags. 8.3.2006, vegna Arnarstaða, Arnarhóls, Hrauntanga,
Þverár, Sandfellshaga I og II, Hafrafellstungu I og II, Víðirhóls ásamt Hvannstöðum, Nýja-Hóls, Fagradals, Grímsstaða I, Grímstungu, Grímstungu II og
Grundarhóls.

Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Þverár:
6
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
6(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Þverá, dags. 15.3.2005.
6(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Þverá, dags. 16.8.2005.
6(3)
Kaupsamningur og afsal, dags. 24.8.2000. Ásgeir Kristjánsson selur og afsalar
¼ jarðarinnar Þverár til Benedikts Kristjánssonar og Erlu Ingólfsdóttur.
6(4)
Afsal, dags. 28.10.1982. Kristján Benediktssonar selur og afsalar ¼
jarðarinnar Þverár til Benedikts Kristjánssonar.
6(5)
Afsal, dags. 16.9.1954. Benedikt Kristjánsson selur og afsalar ¼ jarðarinnar
Þverár til Kristjáns Benediktssonar.
6(6)
Afsal, dags. 20.4.1976. Kristján Benediktssonar selur og afsalar ½ jörðinni
Þverá til Árna Jóns og Ásgeirs Kristjánssona.
6(7)
Skrá yfir landamerkjapunkta á uppdrætti fyrir Þverá.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Sandfellshaga I og II:
7
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
7(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Sandfellshaga 2, dags.15.3.2005.
7(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Sandfellshaga 2, dags. 15.3.2005.
7(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Sandfellshaga 1, dags. 16.8.2005.
7(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Sandfellshaga 2, dags. 16.8.2005.
7(5)
Afsal, dags. 12.12.1999. Ásta Björnsdóttir og Björn Benediktsson afsala
Sandfellshaga 2, að undanskilinni lóð, til Gunnars og Björns Víkings
Björnssona.
7(6)
Skrá yfir landamerkjapunkta á uppdrætti fyrir Sandfellshaga I og II.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Hafrafellstungu I og II:
8
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
8(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hafrafellstungu 1, dags.15.3.2005.
8(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hafrafellstungu 2, dags.15.3.2005.
8(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hafrafellstungu 1, dags. 16.8.2005.
8(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hafrafellstungu 2, dags. 16.8.2005.
8(5)
Yfirlýsing Hafrafellstungu ehf. og Karls S. Björnssonar til sýslumannsins á
Húsavík um að Hafrafellstunga 1 og Hafrafellstunga 2 verði færðar af nafni
Karls og yfir á Hafrafellstungu ehf. Dags. 3.4.2004.
8(6)
Skrá yfir landamerkjapunkta á uppdrætti fyrir Hafrafellstungu.
8(7)
Lóðaleigusamningur vegna sæluhúss á Búrfellsheiði, dags. 11.10.2000.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Víðirhóls:
9
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
9(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Víðirhól, dags. 15.3.2005.
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9(2)
9(3)

9(4)

Fasteignamatsvottorð fyrir Víðirhól, dags. 16.8.2005.
Skiptayfirlýsing, dags. 16.11.1999. Dánarbú Kristínar Gunnlaugsdóttur
Oddsen og Ólafs Þorsteins Stefánssonar. Jörðin Víðirhólar kemur í hlut
Jónínu, Þórunnar, Gunnlaugs, Oktavíu, Margrétar Pálu og Stefáns Sigurðar
Ólafsbarna.
Skrá yfir landamerkjapunkta á uppdrætti fyrir Víðirhól, Nýja-Hól, Fagradal,
Grímsstaði I, Grímstungu I-II og Grundarhól.

Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Nýhóls og Fagradals:
10
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
10(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Nýja Hól, dags. 15.3.2005.
10(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Fagradal, dags. 15.3.2005.
10(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Nýjahól, dags. 16.8.2005.
10(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Fagradal, dags. 16.8.2005.
10(5)
Vottorð skiftaráðandans í Þingeyjarsýslu, dags. 16.4.1971, um að jarðirnar
Nýhóll og Fagridalur hafi komið í hlut Ragnars Þ. Guðmundssonar við andlát
Sveins Jónssonar.
10(6)
Samkomulag um landamerki milli Hóls, Víðirhóls, og Grímsstaða, dags.
a-b
29.7.1848 (eptirrit og dómsskjal í landamerkjadómi Þingeyjarsýslu
27.8.1909).
10(7)
Landskipti milli jarðanna Fagradals, Nýhóls og Gamlahóls, dags. 3.6.1876,
a-b
ásamt uppskrift.
10(8)
Kort sem sýnir breytingar á kröfulínu vegna Nýja-Hóls og Fagradals, dags.
10.7.2006.
Skrá yfir landamerkjapunkta á uppdrætti, sjá skjal 9(4).
Lagt fram af
Grundarhóls:
11
11(1)
11(2)
11(3)
11(4)
11(5)
11(6)
11(7)
11(8)
11(9)
11(10)

Sigurði Jónssyni hrl. vegna Grímsstaða I, Grímstungu I og II og
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005.
Þinglýsingarvottorð fyrir Grímsstaði 1, dags. 15.3.2005.
Þinglýsingarvottorð fyrir Grímstungu, dags. 4.4.2005.
Þinglýsingarvottorð fyrir Grundarhól, dags. 15.3.2005.
Fasteignamatsvottorð fyrir Grímsstaði 1, dags. 16.8.2005.
Fasteignamatsvottorð fyrir Grímstungu, dags. 17.8.2005.
Fasteignamatsvottorð fyrir Grímstungu 2, dags. 17.8.2005.
Fasteignamatsvottorð fyrir Grundarhól, dags. 16.8.2005.
Yfirlýsing Guðnýjar Maríu Hauksdóttur og Jóhannesar Hauks Haukssonar,
ódags., um að við skipti á dánarbúi Guðnýjar Maríu Sigurðardóttur komi
helmingur jarðarinnar Grímsstaða 1 í hlut hvors þeirra um sig.
Leyfi Kristínar Axelsdóttur frá skiptaráðandanum á Húsavík og í Þingeyjarsýslum til setu í óskiptu búi eftir Benedikt Sigurðsson, dags. 8.8.1991.
Afsal, dags. 25.10.1969. Búnaðarbanki Íslands selur og afsalar jarðeigninni
Grundarhóli til Guðbrands Vigfússonar og Páls Kristjánssonar.
Skrá yfir landamerkjapunkta á uppdrætti, sjá skjal 9(4).

Lagt fram af Jóni Sigurðssyni hdl. vegna Grímsstaða 2:
12
Kröfulýsing, dags. 8.4.2005.
12(1)
Skjalaskrá, dags. 8.4.2005.
12(2)
Vottorð Fasteignamats ríkisins fyrir Grímsstaði 2, dags. 30.3.2005.
12(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Grímsstaði 2, dags. 9.12.2005.
12(4)
Landamerkjapunktar og uppdráttur samkvæmt kröfulýsingu íslenska ríkisins.
Lagt fram af málsaðilum:
13
Yfirlitskort. Mál nr. 5/2005. Kröfulínur allra málsaðila, dags. 14.6.2006.
13(1)
Kort sem sýnir breytingar á kröfulínum aðila, dags. 17.8.2006.
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Lagt fram af óbyggðanefnd:
14 14(1)
Fundargerð 1. fyrirtöku, dags. 17.8.2005.
14(2)
Fundargerð 2. fyrirtöku, dags. 20.12.2005.
14(3)
Fundargerð 3. fyrirtöku, dags. 9.3.2006.
14(4)
Fundargerð aðalmeðferðar, dags. 3.7.2006.
14(5)
Fundargerð endurupptöku, dags. 17.8.2006.
15
Greinargerð Hjörleifs Guttormssonar, náttúrufr. um staðhætti og gróðurfar í
Öxarfjarðarhreppi ásamt Raufarhöfn, dags. 18.5.2006
16
Greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands um sögu jarða og annarra landsvæða,
dags. 28.7.2006.
17
Kort sem sýnir vatnaskil ofan Ytri-Vatnsleysu og upptök Ytri-Vatnsleysu,
dags. júlí 2006.
Hliðsjónargögn
Lagt fram til hliðsjónar af Jóni Sigurðssyni hdl. f.h. fjármálaráðherra:
Ónr. Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir V, Akureyri, 1987, bls. 183-209.
Ónr. „Lýsing leitarsvæða á kröfusvæðinu”
Ónr. Land og fólk. Byggðasaga Norður-Þingeyinga, án útgáfustaðar, 2003, bls. 327-329,
331-332, 334, 336-340, 342, 344-345, 347-487.
Ónr. Þorvaldur Thoroddsen: Lýsing Íslands III, Kaupmannahöfn, 1919, bls. 188-189.
Ónr. Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknarlýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 1839-1844,
Reykjavík, 1994. Bls. 234-241, 228-235.
Ónr. Íslendinga sögur. Landssaga og landnám I. Guðni Jónsson bjó til prentunar,
Reykjavík, 1978, bls. 172-175.
Lagt fram til hliðsjónar af Sigurði Jónssyni hrl.:
Ónr. Lýsing Þingeyjarsýslu. Norður-Þingeyjarsýsla, Reykjavík, 1954, Fjallaþing, bls. 233239.
Ónr. Minnisblað vegna nýrra gagna sem lögð eru fram við endurupptöku málsins, dags.
17.8.2006.
Lagt fram til hliðsjónar af óbyggðanefnd:
Ónr. Ólafur Ólafsson Olavius: Ferðabók. Landshagir í norðvestur-, norður- og norðaustursýslum Íslands 1775-1777 II, Reykjavík, 1964-1965. Skrá um eyðibýli í Þingeyjarsýslu bls. 79 og 83. (Merkt B. 11. 1 a).
Ónr. Hrd. 1980/1225, Sandfellshagi í Öxarfjarðarhreppi.
Ónr. Hrd. 1999/2006, Sandfellshagi í Öxarfjarðarhreppi.
Ónr. Skýrslur í máli 5/2005 hjá óbyggðanefnd, (17 bls. skrifaðar upp eftir hljóðupptöku).
Ónr. „Upplýsingar um afréttir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959.“ Bls. 1-7. Sýslumaður
Þingeyjarsýslu, Jóhann Skaftason, dags. 13.5.1959.
Skjöl lögð fram til upplýsingar fyrir lögmenn um rannsókn óbyggðanefndar:
Ónr. Yfirlit yfir frumgögn sem könnuð eru vegna rannsóknarskyldu óbyggðanefndar, sbr. 5.
mgr. 10. gr. þjóðll. nr. 58/1998, sbr. lög nr. 65/2000.
Ónr. Listi ÞÍ yfir þær jarðir á svæði 5 sem leitað er heimilda um. Dags. 28.2.2005-1.3.2005.
Breytt 4.4.2005.
Ónr. Listi óbn yfir jarðir (og eyðibýli) á svæði 5 sem kröfulína íslenska ríkisins liggur um
og/eða meðfram, dags.20.3.2005.
Ónr. Efnisyfirlit landamerkjabókar Þingeyjarsýslu A, 1883-1888.
Ónr. Efnisyfirlit landamerkjabókar Þingeyjarsýslu B-E, (B1888-1890, C 1890-1901, E1901-
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Ónr.
Ónr.
Ónr.

1936).
Efnisyfirlit Björns Teitssonar o.fl. („Heimildaskráning jarða“), fyrir Þingeyjarsýslu.
Afrit af erindi óbyggðanefndar, dags. 6.9.2005. Beiðni um gögn úr afsals og
veðmálabókum sem eru í vörslu Sýslumannsins á Húsavík.
Efnisyfirlit landskiptabókar Norður Þingeyjarsýslu.
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