
sþ. 653. Nefndarálit [73. mál]
um till. til þál. um að skora á ríkisstjórnina að leita eftir samkomulagi um að skila
aftur Kaldaðarnesi.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Það hefur ekki náðst samkomulag innan nefndarinnar um afgreiðslu þessa
máls. Meiri hl. nefndarinnar, sem stendur að þessu nefndaráliti, hefur kynnt sér
málið allýtarlega og birtir hér á eftir athuganir sínar varðandi það.

Með lögum nr. 74 30. desember 1944 er ákveðið, að bændaskóli skuli reistur í
Skálholti í Biskupstungum.
t fjárlögum fyrir árið 1945 voru 250 þús. kr. veittar til byggingar þessa bænda-

skóla, og Í maímánuði 1945 er skipuð þriggja manna nefnd til þess að undirbúa
stofnun skólans. Fyrsta verkefni nefndarinnar var að ákveða stað fyrir skólann i
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Skálholti og hvaða framkvæmdir skuli gera, miðað við framangreinda fjárveitingu.
Samkvæmt tillögum bygginganefndarinnar var í septembermánuði s. á. búfræðingur
Hjalti Gestsson ráðinn framkvæmdastjóri til þess að hafa með höndum umsjón
með framkvæmdum, sem gerðar verða í Skálholti vegna bændaskólans. Í ágúst-
mánuði 1946 gerir bygginganefndin ákveðnar tillögur um fyrirkomulag væntan-
legra bygginga vegna hins fyrirhUgaða bændaskóla, og síðan er hafizt handa um
gerð uppdrátta að húsunum í samráði við nefndina. Á árunum 1945 til 1948 er veitt
í fjárlögum samtals kr. 1925000.00 til framkvæmda í Skálholti. Af þessum fjárveit-
ingum er á árunum 1945-1947 varið rúmum 200 þús. til ýmissa framkvæmda og
annars undirbúnings. Vorið 1947 var uppdráttum af skólabyggingunum það langt
komið, að skólanum CI' þá ákveðinn staður skammt fyrir vestan núverandi bæjar-
hús, og um mitt sumar þetta ár er uppdráttur af aðalskólahúsinu fullgerður. Þá
strax var sótt um fjárfestingarIeyfi. Af framanskráðu er það bert, að það var fullur
ásetningur Alþingis og ríkisstjórnar að hraða byggingu bændaskólans í Skálholti
eins og föng voru á.

Síðari hluta vetrar 1947 hófust samningaumleitanir við alþingismann Jðrund
Brynjólfsson, sem hafði lífstíðarábúð á Skálholti, um, að hann vegna þarfa hins
fyrirhugaða skóla sleppti ábúðinni að öllu eða verulegu leyti. Jörundur tjáði sig
fúsan að beygja sig fyrir þeim vilja, sem fram hefur komið, bæði á Alþingi og í
héraði, að láta jörðina af hendi til skólans. En hann fór, eins og eðlilegt var, fram
á það að fá fullar bætur fyrir eignir sínar á staðnum og ábúðarréttinn í því formi
að fá annað jarðnæði í héraðinu, sem ríkið hefði yfir að ráða og hann gæti sætt sig
við, svo og nokkurn stuðning vegna búferlaflutnings, auk annarra minni háttar
atriða. Nú var ekki um margar jarðir að ræða austur þar, er ríkið hefur umráð yfir.
ÞÓ átti ríkið þar annað gamalt höfuðból, Kaldaðarnes í Flóa, sem hafði verið lítt
setið undanfarin ár og ekki var í ábúð að öðru leyti en því, að drykkjumannahæli
hafði verið léð afnot af jörðinni um fjögurra ára skeið. Tjáði nú Jörundur Brynjólfs-
son atvinnumálaráðuneytinu, að þar sem hann sæi sig knúðan til að flytja frá Skál-
holti, þá væru þær jarðir í Árnessýslu, er hann gæti sætt sig við, allar í fastri ábúð,
aðrar en Kaldaðarnes.

Út af þessu leitaði atvinnumálaráðuneytið til menntamálaráðuneytisins, sem
hafði umráð Kaldaðarness, um, að Jörundur Brynjólfsson fengi ábúð jarðarinnar í
stað ábúðar sinnar í Skálholti. Rétt þykir að minnast á í þessu sambandi, hvers
vegna sú ákvörðun var tekin að hætta rekstri drykkjumannahælisins í Kaldaðarnesi.
ÞÓ að húsakynni væru þar fyrir 16--17 vistmenn, höfðu þeir aldrei orðið svo margir,
miðað við ársdvöl. Samkvæmt því hefur tala þeirra orðið sem hér segir:

Árið 1944 um 8 ársmenn.
1945 9

- 1946 - 6
- 1947 - 4

Seinni tíma árs höfðu vistmenn verið 1-2 og jafnvel stundum enginn. Kostnaður
við heimilishaldið yfir tímann hafði numið hátt á sjötta hundrað þúsund krónur.
Hæliskostnaðurinn hafði orðið fyrir hvern vistmann 13-14 þús. kr. og upp í 24
þús. kr. sum árin.

Þá má geta þess, að ríkisstjórnin hafði á árinu 1945 gert samning við sölunefnd
sctuliðseigna um greiðslu fyrir landspjöll og landhreinsun í Kaldaðarnesi vegna
aðgerða hersins þar og fengið hvort tveggja greitt með kr. 300 þúsund. Greiðsla
þessi var innt af hendi þannig, að 105 þús. krónur voru greiddar með ýmsum verð-
mætum á staðnum, en eftirstöðvarnar, 195 þúsund, í peningum. Jafnframt hafði
ríkið skuldbundið sig til að hreinsa landið og bæta þau spjöll, sem þar væru á orðin,
eftir því sem unnt væri, eins og aðrir landeigendur urðu að gera, þar sem eins stóð
á, fyrir greiðslu bótafjárins. Að hreinsun þessari hafði ekki verið unnið, þegar hér
var komið, en verðmætum þeim, sem látin voru upp í greiðsluna, hafði hins vegar
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verið ráðstafað. Nú var það fyrirsjáanlegt, að hreinsun landsins og jarðabætur vegna
landskemmdanna mundu eta upp allt bótaféð og meira til. - Hins vegar mun árangur
af hælisvistinni fyrir sjúklingana hvað lækningu áhrærir ekki hafa orðið mikill.
og læknir hælisins taldi það ekki vel í sveit sett, þar sem eftirlits læknirinn, sem
búsettur var í Reykjavík, þyrfti að hafa nákvæmt og stöðugt eftirlit með sjúkiing-
unum. Þar sem ástæður allar voru eins og hér er lýst, taldi heilbrigðisráðuneytið
réttara að flytja starfrækslu þessa burt af jörðinni, áður en í hana væri sökkt meiri
fjármunum en orðið var, en bjarga þeim verðmætum úr henni, sem kostur væri á,
til þess að koma sams konar starfsemi upp á öðrum stað, sem hentugri þætti að dómi
sérfróðra manna.

Menntamálaráðuneytið samþykkir því þessa ráðstöfun með bréfi, dags. 28.
ágúst 1947, og segir þar meðal annars:

"Eftir viðtöku bréfs landbúnaðarráðuneytisins, dags. 18. apríl þ. á., þar sem
spurzt er fyrir um, hvort þetta ráðuneyti sjái sér ekki fært að flytja drykkjumanna-
hælið burt frá Kaldaðarnesi, þar sem landbúnaðarráðuneytið hafi augastað á þeirri
jörð til annarra nota, tekur ráðuneytið fram, að það hefur ekki tök á að flytja
drykkjumannahælið frá Kaldaðarnesi eins og sakir standa, en hins vegar hefur þetta
i áðuneyti ekkert á móti því, að landbúnaðarráðuneytið ráðstafi jörðinni ásamt því,
er henni fylgir, til búskapar, enda fái drykkjumannahælið að vera áfram fyrst um
sinn, unz aðrar ráðstafanir verði gerðar."

Að fengnu þessu samþykki menntamálaráðuneytisins var Jörundi Brynjólfs-
syni byggt Kaldaðarnes með erfðaábúð samkvæmt 34. gr. laga nr. 116 1943, um
ættaróðal og erfðaábúð, en jafnframt varð samkomulag um, að Jörundur nytjaði
Skálholt til næstu fardaga (1948). - Síðar um haustið óskaði Jörundur Brynjólfs-
son eftir kaupum á jörðinni Kaldaðarnesi samkvæmt heimild í 47. gr. laga nr. 116
1943, sbr. lög nr. 4 1946, um sölu þjóðjarða og kirkjujarða.

Nú fullnægði Jörundur Brynjólfsson ekki bókstaflega skilyrði laganna um
ábúðartíma á jörðinni Kaldaðarnesi, en þar sem hann hafði búið í áratugi í sama
héraði og var þar með búinn að sýna hæfni sína til búskapar, sem lagaákvæðið :'t
að tryggja, og hafði auk þess skipt um býli eftir ósk ráðuneytisins, taldi ráðuneytið,
að ákvæðinu væri efnislega fullnægt. Samt sem áður leitaði atvinnumálaráðuneytið
umsagnar landbúnaðarnefnda Alþingis og hreppsnefnda Biskupstungnahrepps og
Sandvíkurhrepps um þetta atriði. Báðar hreppsnefndir féllust eindregið á að sam-
þykkja jarðarsöluna. Sama gerðu sex landbúnaðarnefndarmenn af 10 í nefndunum.
Bréf landbúnaðarnefndarmannanna er svo hljóðandi:

"Við undirritaðir landbúnaðarnefndarmenn í báðum deildum Alþingis erum því
samþykkir, að búseta hr. Jörundar Brynjólfssonar á Skálholti verði tekin til greina
vegna kaupa hans á jörðinni Kaldaðarnesi, þar sem hann flytur á milli þessara tveggja
jarðeigna ríkisins vegna aðgerða þess.

Ásg. Ásgeirsson.
Eiríkur Einarsson.

Steingr. Steinþórsson.
Guðm. 1. Guðmundsson.

J ón Sigurðsson.
Páll Zóphóníasson."

Enn fremur samþykkti sýslunefnd Árnessýslu, að jörðin væri seld Jörundi
Brynjólfssyni. Loks var leitað álits landnámsstjóra um það, hvort hann teldi Kald-
aðarnes hentugt til skiptingar í nýbýli, og taldi hann, eins og ástandi jarðarinnar
væri nú háttað, að ekki kæmi slíkt til mála. Bréf landnáms stjóra er svo hljóðandi:

"Hér með staðfestist út af viðtali, er þér, hæstvirtur landbúnaðarráðherra, áttuð
við mig um það, hvort ég teldi jörðina Kaldaðarnes hentuga til stofnunar byggðar-
hverfis eða einstakra nýbýla, að það er álit mitt, að jörð þessi, eins og hún er nú
komin vegna hernaðaraðgerða, komi ekki til greina til þessara framkvæmda.

Jörðin Kaldaðarnes er víðáttumikil jörð og var ein bezta engjajörð í Árnessýslu.
Heimaengjar jarðarinnar, er voru beztu engjarnar, hafa verið gerðar að flugvelli.
Nær hann til um 65 ha. af landi jarðarinnar, og þó að flugbrautir séu ekki nema á
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nokkrum hluta þessa lands, verður hinn hlutinn ekki nytjaður, enda verið stór-
skemmdur við byggingu flugvallarins.

Landið suður af flugvellinum, sem einnig er engjar, að vísu mjög votlendar í
flestum árum, liggur svo lágt, að það land verður ekki ræst til túnræktar, og fulln-
aðarþurrkun vegna engjaræktar á því verður mjög kostnaðarsöm.

Heima í Kaldaðarnesi er nokkurt land til túnræktar, en eigi að framkvæma þar
samfellda ræktun, þarf land þetta annað tveggja mikla framræslu, en nokkur hluti
þessa lands er grýttur, og yrði því um mikið grjótnám að ræða úr landinu. Fram-
ræslan er háð því, að aðalaffall geti orðið lagt út í gegnum flugvöllinn og út til
Ölfusár nokkru neðan við hann.

Efri hlutinn af landi Kaldaðarness hefur verið í sandfokshættu. Með sand-
græðslu, sem þar hefur verið gerð, er hún fyrirbyggð, en sandgræðslusvæðið er grýtt,
svo að fullnaðarræktun á því í stærri stíl verður kostnaðarsöm vegna grjótnáms,
en partar í sandgræðslugirðingunni eru mjög velrækthæfir.

Ölfusá hefur, fyrir utan að valda landbroti, flætt yfir og farið þá austan við
Kaldaðarnes. Herinn gerði garð, sem dregur úr þessari hættu, en ef fyrirbyggja ætti
flóð þessi, þarf miklar aðgerðir enn þá við mannvirki þetta, svo að það sé full-
nægjandi vörn. Að þessu athuguðu, þá tel ég samanborið við marga aðra staði, að
vart komi til greina að taka þessa jörð til stofnunar byggðarhverfis í náinni framtíð.

Virðingarfyllst.
Pálmi Einarsson."

18. september 1947 bað svo atvinnumálaráðuneytið sýslumanninn í Árnessýslu
að dómkveðja þrjá óvilhalla menn til þess að meta til sölu eignir Jörundar Bryn-
jólfssonar í Skálholti, þar á meðal jarðabætur, svo og að dómkveðja hina sömu
menn til að meta ríkiseignina Kaldaðarnes, til að tryggja fullt samræmi í matinu hjá
háðum aðilum.

Sýslumaðurinn dómkvaddi til matsgerðarinnar þá Pálma Einarsson landnáms-
stjóra, Guðmund Guðmundsson bónda á Efri-Brú í Grímsnesi og Kristin Vigfússon
smíðameistara á Selfossi. Auk þess útnefndu bæði menntamálaráðuneytið og atvinnu-
málaráðuneytið fulltrúa frá sér til að gæta réttar þessara aðila við matið og flytja
mál þeirra þar. Matsgerð þessi er dags. 8. nóvember 1947, og eru eignir Jörundar
Brynjólfssonar í Skálholti metnar á kr. 173700.00, en Kaldaðarnes er metið á kr.
494000.00.

Í landi jarðarinnar hafði verið gerður flugvöllur á styrjaldarárunum. Áður en
sala fór fram á jörðinni, sneri ráðuneytið sér til formanns flugráðs ríkisins, Agnars
Kofoed-Hansens, og spurði, hvaða kröfur flugstjórnin gerði viðvíkjandi vellinum.
Óskaði hann þess eins, að flugvöllur þessi yrði áfram til frjálsra afnota sem nauð-
lendingarvöllur og að ekkert yrði framkvæmt á honum eða í námunda við hann,
er torveldaði slík afnot. Væru þau skilyrði og þær kvaðir settar í kaup samninginn.

Út af því, sem fram hefur komið á Alþingi um verð það, sem metið var á Kald-
aðarnesi, að það verði "að teljast harla einkennilegt" og óheyrilega lágt, skal þetta
fram tekið. í lögum þeim, er áður hefur verið getið og heimila ráðherra að selja
opinberar jarðeignir ábúendum þeirra, er það gert að skilyrði, að kaupandi geri
þær að ættaróðali. En ættaróðali fylgja þær kvaðir, að eigandinn má ekki selja þær
né leigja og réttur hans til að veðsetja þær er mjög takmarkaður. Ef út af er brugðið
þeim skilyrðum, er þar eru sett, rennur jörðin aftur til ríkisins með fasteignamats-
verði, og þegar óðalshafi afhendir jörðina öðrum til ábúðar, er hún einnig reiknuð
með fasteignamatsverði. Þessi skilyrði voru að sjálfsögðu sett hér fyrir kaupunum.
Vegna kvaða þessara m. a. kveða lögin svo á, að jarðir þessar skuli seldar kaup-
endum með tiltölulega góðum kjörum. Í öðrum lögunum er gert ráð fyrir fasteigna-
matsverði, en hinum verði, er samsvarar því, að eftirgjaldið sé 3% af höfuðstólnum,
1>. e. jarðarverðinu. Við allar jarðarsölur ríkisins, sem fram hafa farið undanfarin
ár samkv. lögum þessum, hefur fasteignamatið verið lagt til grundvallar. Mætti því
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telja eðlilegt, að svo hefði einnig verið gert hér og að kaupandinn, Jörundur Brynj-
ólfsson, hafi átt á því nokkurn rétt lögum samkvæmt. Þetta var þó ekki gert hér,
heldur framkvæmt sérstakt sölumat á eigninni, þar sem sama verðlag var lagt til
grundvallar, og við kaup ríkisins á eignum Jörundar Brynjólfssonar í Skálholti, -
enda framkvæmdu sömu menn hvort tveggja matið. Niðurstaða matsins verður því
sú, að í stað fasteignamats á Kaldaðarnesi verður sölumatið á landinu 2.7 sinnum
fasteignamatið og húsverðið 6---8 sinnum fasteignamatið. Eru og matshlutföll þessi
í samræmi við þá staðreynd, að verðhækkun bygginga í sveitum undanfarin ár er
stórum meiri en verðhækkun lands. Um einstaka þætti matsins má benda á eftir-
farandi:

Landverðið. Þegar ríkið kaupir Kaldaðarnestorfuna, 1940, er land allt metið þar
á 52 þús. í þessu mati er land jarðarinnar Hreiðurborgar, sem nú gengur frá, en það
CI' samkv. fasteignamati 719hlutar landverðsins. Eftir verða þá 46.6 þúsund. Þetta
sama land er nú metið til sölu á kr. 145700.00.

Húsaverð. Nýja húsið í Kálfhaga er ein íbúðarhæð og kjallari með tveim íbúðar-
herbergjum, að stærð 395 rúmmetrar. Það er víst selt á 125 þús. kr., eða um 320 kr.
rúmmetrinn.

Gamla húsið i Kaldaðarnesi var timburhús, upphaflega byggt árið 1892, en var
endurbætt og múrhúðað á vegum hælisins. Það var metið i fasteignamati 1940 8600
kr., en nú metið og selt á 132 þús. Til viðgerðar þess hefur að vísu verið varið miklu
fé. en nokkurn hluta þess má að sjálfsögðu telja koma á móti eðlilegri fyrningu
þetta umrædda tímabil.

Skaðabætur vegna eyðileggingar á túni og engjum. Sá háttur var á hafður um
mat jarðarinnar, að meta land hennar fyrst til nútíma söluverðs í því ástandi, sem
það var áður en landspjöllin hófust, en meta svo skemmdir sérstaklega til frádráttar.
Vað, sem eyðilagt hafði verið, var allt tún jarðarinnar, og það svo gersamlega. að
teljast má því nær óræktarilegt að nýju. Stærð þess er 24.8 ha. og var ha. metinn á
kr. 2000 - alls kr. 41680.00. í öðru lagi voru heimaengjarnar gereyðilagðar með
byggingu flugvallarins. Land þetta er um 05 ha. og var metið á kr. 500 ha. - alls
:35500.00. - Alls eru spjöll þessi metin á kr. 74180.00. Þegar ríkið keypti Kaldaðar-
nes, var þetta hvort tveggja sérmetið, og var þá verðmæti þess talið um % af heild-
arverðmæti landsins. Nú þegar það er metið til frádráttar, er það ekki talið nema um
helmingur af heildarverðmæti landsins, svo að ekki verður talið, að kaupanda hafi
verið ívilnað í því mati.

Búferlaflutningur. Eins og fyrr getur, krafðist Jörundur Brynjólfsson nokkurrar
þátttöku af ríkinu vegna búferlaflutninga sinna, fyrirhafnar, kostnaðar og óþæg-
inda og ekki sízt vegna þess óhagræðis að verða að flytja á túniausa jörð, þar sem
bíða varð eftir þVÍ, að allt væri ræktað að nýju. Fyrir þetta voru honum greiddar
kr. 2'0000.00.

Hreinsunarkostnaður. Eins og fyrr er frá sagt, var samið um það 1945, að ríkið
fengi fyrir landspjöll og landhreinsun á Kaldaðarnesi kr. 300 þús. Þegar landspjöllin,
sem metin voru á kr. 74180.00, eru frá dregin, eru eftir af þeirri upphæð kr. 225820.00
til að mæta kostnaðinum við hreinsun, sem ríkið hafði skuldbundið sig til að fram-
kvæma. Lét þá ráðuneytið gera sérstaka athugun á því, hvað hreinsunin mundi
kosta samkvæmt reynslu þeirri, er fengizt hafði undanfarið við þær framkvæmdir.
Fékk það áætlun um, að hreinsunarkostnaður þessi mundi nema kr. 247800.00. Að
fengnum þessum upplýsingum samdi ráðuneytið við Jörund Brynjólfsson að taka
að sér hreinsunina fyrir 225 þús. kr. Hreinsun þessari skal lokið fyrir 1952, og
hvílir sú skylda sem kvöð á jörðinni, þar til lokið er.

Kaupverðið. Samkv. framansögðu var matsverð á Kaldaðarnesi kr. 494000.00
Þar frá dregst:

Rætur fyrir landspjöll kr. 74180.00
Rætur fyrir búferlaflutning 20000.00 94180.00

Eftir verða kr. 399820.00
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Þessa upphæð hefur Jörundur Brynjólfsson tekið að sér að greiða þannig:

Eignir sínar í Skálholti .
Tekur að sér hreinsun lands fyrir ríkissjóð .
Greitt í peningum .

kr. 173700.00
225000.00

1120.00

Samtals kr. 399820.00

Með tilvísun til framanritaðrar greinargerðar leggur meiri hl. nefndarinnar til,
að málið verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Að öllu þessu athuguðu, sem að framan greinir um heimildir og framkvæmdir

á sölu Kaldaðarness, telur Alþingi ekki ástæðu til frekari aðgerða, og tekur þvi
lyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 6. maí 1949.

Jón Sigurðsson,
fundaskr.

Steíngr, Steinþórsson,
frsm.

Ásgeir Ásgeirsson.

Jón Gíslason.
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