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III. kafli. Almannaréttur, umgengni og útivist. 

12. gr. Réttindi og skyldur almennings. 

Almenningi er heimil för um landið og dvöl þar í lögmætum tilgangi. 

Öllum er skylt að ganga vel um náttúru landsins og sýna ýtrustu varúð þannig að henni verði ekki 

spillt. 

13. gr. För um landið og umgengni. 

Á ferð sinni um landið skulu menn sýna landeiganda og öðrum rétthöfum lands fulla tillitssemi, 

virða hagsmuni þeirra, m.a. vegna búpenings og ræktunar, þar á meðal skógræktar og landgræðslu, 

og fylgja leiðbeiningum þeirra og fyrirmælum varðandi ferð og umgengni um landið. 

Fara skal eftir merktum leiðum og skipulögðum stígum og vegum eftir því sem auðið er, hlífa 

girðingum, fara um hlið eða göngustiga þegar þess er kostur og ef farið er um lokuð hlið skal loka 

þeim eftir að gengið hefur verið um þau. Sérstök aðgát skal höfð í nánd við búsmala, selalátur, 

varplönd fugla, veiðisvæði og veiðistaði. 

För manna um landið er ekki á ábyrgð eiganda lands eða rétthafa að öðru leyti en því sem leiðir af 

ákvæðum annarra laga og almennum skaðabótareglum. 

14. gr. Umferð gangandi manna. 

Mönnum er heimilt, án sérstaks leyfis landeiganda eða rétthafa, að fara gangandi, á skíðum, 

skautum og óvélknúnum sleðum eða á annan sambærilegan hátt um óræktað land og dveljast þar. Á 

eignarlandi í byggð er eiganda eða rétthafa þó heimilt að takmarka eða banna með merkingum við 

hlið og göngustiga umferð manna og dvöl á afgirtu óræktuðu landi. 

För um ræktað land, sbr. [8. tölul. 3. gr.],1) og dvöl þar er háð samþykki eiganda þess eða rétthafa. 

Sama gildir um skógræktarsvæði í byggð sem ekki eru í eigu eða umsjá ríkis eða sveitarfélaga, önnur 

en náttúrulega birkiskóga og kjarr. Sé skógrækt styrkt með opinberu fé skal kveða svo á í samningi við 

eiganda eða rétthafa lands að hann tryggi almenningi með reglum sem hann setur frjálsa för um 

landið eftir að fyrstu stigum skógræktar er lokið. 
1)

L. 140/2001, 5. gr.  

15. gr. Umferð hjólandi manna. 

Þegar farið er á reiðhjólum um landið skal fylgt vegum og skipulögðum reiðhjólastígum eins og 

kostur er. 

16. gr. Umferð ríðandi manna. 

Þegar farið er ríðandi um landið skal fylgt skipulögðum reiðstígum eins og kostur er. 

Á ferð um hálendi og önnur lítt gróin svæði skulu menn hafa tiltækt nægilegt aðflutt fóður fyrir 

hross sín. 

Heimilt er mönnum, að fengnu leyfi eiganda eða rétthafa eignarlands þegar við á, að slá upp 

aðhöldum eða næturhólfum, enda valdi það ekki spjöllum á náttúru landsins. Á hálendi skal þeim 

valinn staður á ógrónu landi sé þess kostur. 

Þar sem svo háttar til skal haft samráð við landverði eða umsjónaraðila á staðnum þegar farið er um 

eða dvalist á náttúruverndarsvæðum, sbr. IV. kafla. 

[Ráðherra]1) getur sett í reglugerð2) nánari ákvæði um umferð ríðandi manna og rekstur hrossa. 
1)

L. 126/2011, 287. gr. 
2)

Augl. 433/1993. Rg. 528/2005.  

17. gr. Akstur utan vega. 
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Bannað er að aka vélknúnum ökutækjum utan vega. Þó er heimilt að aka slíkum tækjum á jöklum, 

svo og á snjó utan vega utan þéttbýlis svo fremi sem jörð er snævi þakin og frosin. 

[Ráðherra]1) kveður, að fengnum tillögum [Umhverfisstofnunar],2) í reglugerð3) á um aðrar 

undanþágur frá banni skv. 1. málsl. 1. mgr., m.a. vegna starfa manna við landbúnað, landmælingar, 

línu- og vegalagnir og rannsóknir. Ráðherra getur í reglugerð, að fengnum tillögum 

[Umhverfisstofnunar],2) takmarkað eða bannað akstur á jöklum og á snjó þar sem hætta er á 

náttúruspjöllum eða óþægindum fyrir aðra sem þar eru á ferð. 

Ólögmætur akstur utan vega varðar refsingu, sbr. 76. gr. 
1)

L. 126/2011, 287. gr. 
2)

L. 164/2002, 22. gr. 
3)

Rg. 528/2005, sbr. 497/2007.  

18. gr. Umferð um vötn. 

Um umferð um vötn fer samkvæmt ákvæðum vatnalaga, nr. 15/1923. 

19. gr. Takmörkun umferðar í óbyggðum. 

[Umhverfisstofnun]1) getur í verndarskyni tímabundið takmarkað umferð eða lokað svæðum í 

óbyggðum, enda hafi stofnunin að jafnaði gert grein fyrir fyrirhugaðri lokun í skýrslu skv. 2. mgr. 

Slíkar ákvarðanir skal [ráðherra]2) staðfesta og birta í Stjórnartíðindum. 

Skal stofnunin á hverju hausti gera úttekt á ástandi svæða í óbyggðum og gefa ráðherra skýrslu um 

niðurstöður úttektarinnar. Í skýrslunni skal koma fram hvaða svæði eru í hættu og hvar geti komið til 

lokana. Stofnunin skal birta niðurstöður skýrslunnar með auglýsingu í dagblöðum og Lögbirtingablaði. 
1)

L. 164/2002, 22. gr. 
2)

L. 126/2011, 287. gr.  

... 

22. gr. Skipulagðar hópferðir. 

Þegar skipulagðar eru hópferðir í atvinnuskyni um eignarlönd skal hafa samráð við eiganda lands 

eða rétthafa um umferð manna og dvöl á landi hans. Eftir því sem við verður komið skal tjalda á 

skipulögðum tjaldsvæðum sé gert ráð fyrir að gista í tjöldum í ferðinni. 

23. gr. Girðingar. 

Óheimilt er að setja niður girðingu á vatns-, ár- eða sjávarbakka þannig að hindri umferð gangandi 

manna. Þegar girða á yfir forna þjóðleið eða skipulagðan göngu-, hjólreiða- eða reiðstíg skal sá sem 

girðir hafa þar hlið á girðingu eða göngustiga. 

Skylt er að halda girðingu svo vel við að mönnum og skepnum stafi ekki hætta af. Að öðru leyti fer 

um girðingar, viðhald þeirra og upptöku eftir girðingarlögum …1) og eftir atvikum öðrum lögum. 
1)

L. 140/2001, 6. gr.  

 

Vegalög  

2007 nr. 80 29. mars 

 III. kafli. Flokkun vega. 

6. gr. Vegakerfi. 

Vegakerfi landsins skiptist í þjóðvegi, sveitarfélagsvegi, almenna stíga og einkavegi. Þjóðvegir og 

sveitarfélagsvegir skulu mynda eðlilegt, samfellt vegakerfi til tengingar byggða landsins. 

7. gr. Vegaskrá. 

Vegagerðin sér um gerð vegaskrár, sem er skrá yfir þjóðvegi. 

Vegagerðinni er heimilt, telji hún ástæðu til, að halda skrá yfir aðra vegi í náttúru Íslands þar sem 

umferð er takmörkuð eða árstíðabundin. Slík skrá skal gerð í samráði við Umhverfisstofnun og 
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sveitarfélög. Engar skyldur hvíla á ríkissjóði vegna vega samkvæmt þessari málsgrein. 

8. gr. Þjóðvegir. 

Þjóðvegir eru þeir vegir sem ætlaðir eru almenningi til frjálsrar umferðar, haldið er við af fé ríkisins 

og upp eru taldir í vegaskrá. 

Þjóðvegum skal skipað í flokka eftir eftirfarandi reglum:  

a. Stofnvegir eru hluti af grunnkerfi samgangna eins og það er skilgreint í samgönguáætlun hverju 

sinni. Til stofnvega teljast vegir sem tengja saman byggðir landsins. Við það vegakerfi sem þannig 

fæst skal tengja þéttbýlisstaði með um það bil 100 íbúa eða fleiri. Til stofnvega teljast einnig 

umferðarmestu vegir sem tengja saman sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Einnig vegir á hálendinu 

sem mikilvægir eru fyrir flutninga og ferðaþjónustu. Þar sem stofnvegur endar í þéttbýli skal hann ná 

að fyrstu þvergötu sem tilheyrir gatnakerfi þéttbýlisins og enda þar. Þó er heimilt að láta stofnveg ná 

til flugvallar og hafnar sem mikilvæg eru fyrir ferðaþjónustu og flutninga. 

b. Tengivegir eru vegir utan þéttbýlis sem liggja af stofnvegi á stofnveg eða af stofnvegi á tengiveg og 

eru a.m.k. 10 km langir, vegir sem tengja landsvegi við stofnvegi, vegir sem ná til þéttbýlisstaða með 

færri en 100 íbúa og tengja þá við stofnvegakerfið, vegir að helstu flugvöllum og höfnum sem 

mikilvægar eru fyrir flutninga og ferðaþjónustu, og vegir að ferjuhöfnum ef þeir eru ekki stofnvegir, 

vegir að þjóðgörðum og innan þeirra og vegir að fjölsóttum ferðamannastöðum utan þéttbýlis. Þar 

sem tengivegur endar í þéttbýli skal tengja hann fyrstu þvergötu sem tilheyrir vegakerfi þéttbýlisins 

og enda þar. 

c. Héraðsvegir eru vegir sem liggja að býlum, atvinnustarfsemi, kirkjustöðum, opinberum skólum og 

öðrum opinberum stofnunum utan þéttbýlis sem ákveðnir eru á staðfestu skipulagi og taldir upp í 

vegaskrá. Héraðsvegur skal aldrei ná nær framangreindum stöðum en 50 m ef hann endar þar. 

Jafnframt er heimilt að taka í tölu héraðsvega vegi að sumarbústaðahverfum sem tengja að minnsta 

kosti 30 bústaði við þjóðveg. 

d. Landsvegir eru vegir yfir fjöll og heiðar sem ekki tilheyra neinum af framangreindum vegflokkum 

og aflagðir byggðavegir á eyðilendum. Á vegum þessum skal yfirleitt einungis gera ráð fyrir 

árstíðabundinni umferð og minna eftirliti og minni þjónustu en á öðrum þjóðvegum. 

9. gr. Sveitarfélagsvegir. 

Sveitarfélagsvegir eru vegir innan þéttbýlis sem ekki teljast þjóðvegir skv. 8. gr., eru í umsjá 

sveitarfélaga og ætlaðir almenningi til frjálsrar umferðar. 

10. gr. Almennir stígar. 

Almennir stígar eru reiðstígar, göngu- og hjólreiðastígar sem ætlaðir eru almenningi til frjálsrar 

umferðar og haldið er við af fé ríkis eða sveitarfélaga. 

Ákvæði laga þessara um vegi gilda einnig um almenna stíga eftir því sem við á. 

11. gr. Einkavegir. 

Einkavegir eru vegir sem hvorki teljast þjóðvegir né sveitarfélagsvegir og eru í eigu einstaklinga, 

fyrirtækja eða opinberra aðila. 

VII. kafli. Eignarnám og bráðabirgðaafnot lands. 

34. gr. Bráðabirgðaafnot lands. 

Vegagerðinni er heimilt að framkvæma rannsóknir og byrjunarathuganir sem nauðsynlegar eru við 

undirbúning vegagerðar á hvaða landi sem er. Landeiganda og umráðamanni lands er skylt að veita 

Vegagerðinni nauðsynlegan aðgang að landi sínu vegna undirbúnings vegagerðar, svo sem heimila 

umferð bifreiða og léttra vinnuvéla. 

Merki, hæla, vörður eða þvíumlíkt sem Vegagerðin hefur sett til að marka mælda veglínu má ekki 



nema burt án leyfis hennar. Leit að efni til vegagerðar má Vegagerðin gera hvar sem vera skal. 

Vegagerðinni eru heimil afnot lands fyrir geymslu efnis og fyrir bækistöðvar vinnuflokka við 

lagningu eða viðhald vegar. 

Skylt er landeiganda að leyfa að vatni sem veita þarf frá vegi sé gerð framrás um land hans ef brýna 

nauðsyn ber til. 

Til framkvæmdar vetrarþjónustu má Vegagerðin ryðja snjó af vegi út fyrir vegsvæði ef með þarf. 

35. gr. Tilkynning um bráðabirgðaafnot lands. 

Vegagerðin skal eftir því sem við verður komið hafa samráð við landeiganda um bráðabirgðaafnot 

lands og skal tilkynna landeiganda um þau með hæfilegum fyrirvara. Vegagerðin getur þó í 

neyðartilvikum gripið til bráðabirgðaráðstafana án fyrirvara ef bjarga þarf verðmætum eða tryggja 

öryggi samgangna. 

Vegagerðin skal gæta meðalhófs og þess að valda ekki meira raski við bráðabirgðaafnot lands en 

brýna nauðsyn ber til. 

36. gr. Bætur vegna bráðabirgðaafnota lands. 

Vegagerðin skal greiða landeiganda bætur vegna tjóns og óhagræðis sem sannanlega hlýst af 

bráðabirgðaafnotum lands. Um ákvörðun bóta fer eftir ákvæðum þessa kafla eftir því sem við á. 

Heimilt er að ákvarða bætur fyrir bráðabirgðaafnot lands samhliða bótum vegna eignarnáms. 

37. gr. Eignarnámsheimild. 

Landeiganda er skylt að láta af hendi land sem þarf til þjóðvegagerðar og hvers kyns veghalds, svo 

sem breytinga, breikkunar eða viðhalds, enda komi fullar bætur fyrir. Landeiganda ber jafnframt að 

leyfa efnistöku í landi sínu til vegagerðar hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, enda bætist 

það að fullu. Framangreind skylda til að láta eignarréttindi af hendi nær einnig eftir atvikum til 

annarra rétthafa sem eiga réttindi á landi. 

Vegagerðin skal tilkynna landeigendum og eftir atvikum öðrum rétthöfum þegar áformað er að 

ráðast í framkvæmdir skv. 1. mgr. sem hafa í för með sér skerðingu á eignarréttindum. Tilkynning skal 

vera skrifleg og skal fylgja greinargóð lýsing á fyrirhugaðri framkvæmd eða ráðstöfun. 

Gefa skal landeiganda og öðrum rétthöfum ef við á í það minnsta fjögurra vikna frest til að koma að 

athugasemdum við tilhögun framkvæmda. 

Að liðnum fresti skv. 3. mgr. skal tekin ákvörðun um hvort og þá í hvaða mæli skerða þarf 

eignarréttindi vegna fyrirhugaðra framkvæmda, að teknu tilliti til framkominna athugasemda. Þó skal 

heimilt að taka ákvörðun innan frestsins ef um minni háttar framkvæmdir er að ræða eða 

samkomulag hefur náðst við alla rétthafa. 

Ákvörðun um skerðingu eignarréttindanna skal tilkynnt landeiganda og eftir atvikum öðrum 

rétthöfum skriflega og skal jafnframt gerð grein fyrir því hvort og með hvaða hætti tekið verður tillit 

til framkominna athugasemda þeirra. 

Ráðherra getur að fengnum tillögum vegamálastjóra heimilað eignarnám lands til lagningar 

almennra stíga og einkavega, skv. 10. og 11. gr., enda komi fullar bætur fyrir. Ráðherra getur bundið 

slíka heimild vissum skilyrðum, svo sem um gerð og frágang vegarins, umferðarrétt um hann, viðhald 

og tengingar við aðra vegi. 

38. gr. Samningar um eignarnámsbætur. 

Þegar ákvörðun um eignarnám eða aðrar eignaskerðingar liggur fyrir skal leita samninga við 

landeiganda, og eftir atvikum aðra rétthafa, um bætur fyrir land undir veg, jarðefni til vegagerðar, 

jarðrask og átroðning og eftir atvikum aðra hagsmuni sem landeiganda er skylt að láta af hendi vegna 

vegagerðar skv. 34. og 37. gr. 

Eignarnemi skal senda landeiganda og öðrum rétthöfum skriflega tillögu að bótum þar sem skal 



sundurliðað fyrir hvaða hagsmuni boðnar eru bætur. Jafnframt skal þar koma fram að náist ekki 

samkomulag um bætur innan tiltekins frests, sem ekki skal styttri en fjórar vikur, fari um ákvörðun 

bóta í samræmi við ákvæði laga um framkvæmd eignarnáms. 

39. gr. Ákvörðun eignarnámsbóta með mati. 

Þegar meta á bætur vegna eignarnáms á landi undir veg fer um það eftir ákvæðum þessarar greinar 

og almennum reglum um ákvörðun eignarnámsbóta. 

Mat á bótum fyrir land skal fara fram á vettvangi þegar jörð er snjólaus ef því verður við komið. Við 

matið skal taka tillit til árlegs afraksturs af landinu, svo og til þess hvort girðingar þurfi að flytja eða 

nýjar að setja og athuga vandlega allt það er getur haft áhrif á verðmæti þess er meta skal. 

Við matið skal meta sérstaklega þá hagsbót sem eiganda hlotnast við eignarnámið, umfram aðra 

landeigendur og rétthafa, svo sem ef eign hækkar í verði umfram aðrar eignir vegna framkvæmda, og 

skal slík hagsbót koma til frádráttar eignarnámsbótum. 

Nú leggst eldri vegur niður við lagningu nýs vegar og fellur til landeiganda og skal þá við 

matsgerðina meta sérstaklega hið gamla vegsvæði og draga frá upphæð þeirri er landeiganda er 

metin fyrir eignarnám lands fyrir hinn nýja veg eða jarðrask er leiðir af lagningu hans. Bætur fyrir 

átroðning skal eigi meta í slíkum tilfellum nema sannað verði að meiri átroðningur stafi af hinum nýja 

vegi en af hinum eldri. 

40. gr. Ýmis ákvæði um eignarnámsbætur. 

Landeigandi á bætur allar fyrir eignarnám og jarðrask vegna vegagerðar. Ábúandi og aðrir rétthafar 

eiga þó bætur fyrir átroðning, mannvirki og aðra hagsmuni sem eru þeirra eign, og skal meta það 

sérstaklega. 

Krefjast skal bóta fyrir tjón sem af veghaldi leiðir innan árs frá því að verki lauk eða frá því að skaði 

kom í ljós, ella fellur réttur til skaðabóta niður. Slíkar kröfur fyrnast þó í síðasta lagi á tíu árum frá því 

að verki lauk. 

Eignarheimild að vegsvæði verður þinglýst og skráð í samræmi við ákvæði þinglýsingalaga og laga 

um skráningu og mat fasteigna með sama hætti og eignarheimildir að öðrum fasteignum. 

IX. kafli. Ákvæði um öryggi vega og umferðar. 

46. gr. Almennt. 

Vegir sem opnir eru almenningi til frjálsrar umferðar skulu uppfylla kröfur sem gerðar eru með tilliti 

til öryggis umferðar, ástands vega, merkinga og annarra þátta sem kveðið er á um í lögum þessum og 

ber veghaldari ábyrgð á því. 

Ráðherra er heimilt að setja reglur1) um umferðaröryggisstjórnun vega. 
1)

Rg. 992/2007. Rg. 866/2011.  

47. gr. Bann við því að raska öryggi umferðar. 

Óheimilt er að aðhafast nokkuð það sem getur raskað öryggi umferðar, svo sem að valda 

skemmdum á vegi og mannvirkjum hans eða skilja eftir muni á eða við vegsvæði sem valdið geta 

hættu á slysum. 

Veghaldara er heimilt að fjarlægja óviðkomandi hluti eða muni af vegi eða vegsvæði á kostnað 

eigenda. 

Skemmist eitthvert mannvirki sem til vegarins telst við árekstur ökutækis er ökumanni skylt að 

tilkynna það þegar í stað til lögreglu. 

48. gr. Reglur fyrir umferð. 

Veghaldari getur sett þær reglur fyrir umferð sem nauðsynlegar eru til þess að girða fyrir skemmdir 

á vegum eða til þess að greiða fyrir umferð, svo sem um hámarksþunga bifreiða er fara mega um 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/992-2007
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/866-2011


ákveðna vegarkafla. 

Veghaldari getur enn fremur bannað umferð ökutækja um veg þann tíma árs sem hættast er við 

skemmdum á vegum. Einnig getur veghaldari bannað alla umferð ökutækja um vegi sem hættulegir 

eru vegna skemmda eða af öðrum slíkum orsökum þar til viðgerð er lokið. 

49. gr. Veiting vatns. 

Óheimilt er að gera skurði eða önnur mannvirki sem aukið geta vatnsrennsli í vegskurðum án leyfis 

veghaldara. 

Enginn má stífla skurði meðfram vegi eða ræsi gegnum veg, eða gera neitt það er hindrað getur eða 

aukið eðlilegt vatnsrennsli gegnum veg eða frá vegi, eða veita vatni á veg. 

50. gr. Lausaganga búfjár. 

Lausaganga búfjár á stofnvegum og tengivegum þar sem girt er báðum megin vegar og lokað er 

fyrir ágangi búfjár, t.d. með ristarhliði, er bönnuð. Veghaldara er heimilt að fjarlægja búfé af lokuðum 

vegsvæðum á kostnað eigenda. 

55. gr. Vegir sem ekki tilheyra vegflokki. 

Nú liggur vegur, stígur eða götutroðningur yfir land manns og telst eigi til neins vegflokks 

samkvæmt lögum þessum og er landeiganda þá heimilt að gera girðingu yfir þann veg með hliði á 

veginum en eigi má hann læsa hliðinu né með öðru móti hindra umferð um þann veg nema 

sveitarstjórn leyfi. 

Ákvörðun sveitarstjórnar skv. 1. mgr. má leggja undir úrskurð ráðherra. 


