
Ed. 364. Nefndarálit [131. mál]
við frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja fyrrum prestssetursjarðir
Kollafjarðarnes og Stað í Steingrímsfirði.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og leitað upplýsinga um ýmislegt í sambandi
við það frá herra biskupinum yfir íslandi. Þegar lög nr. 31/1952 voru rædd á Al-
þingi, kom fram greinilegur þingvilji fyrir því, að andvirði þeirra prestssetra, sem
lögð yrðu niður, yrði varið til að hýsa prestssetur, er kæmu í stað hinna. Þessi
þingvilji komst í lögin sem 7. gr., en hún hljóðar svo: "Andvirði prestssetra þeirra,
sem lögð verða niður samkvæmt lögum þessum, skal verja til húsbygginga og ann-
arra endurbóta á prestssetrum í viðkomandi prestaköllum." Þar sem lögfræðingar
telja vafa á, hvort umrædd 7. gr. er næg heimild fyrir hæstv. ríkisstjórn til þess
að selja jarðirnar eftir, telur nefndin rétt, að ítrekaður verði þingviljinn frá síðasta
þingi með því að samþykkja frv. Nefndinni þykir þó rétt að gera á frv. breytingar.
FRV var ekki við, er málið var afgreitt. Hér er um þrjár fasteignir að ræða, sem sé:

1. Prestssetrið Kollafjarðarnes í Fellshreppi í Strandasýslu. Prestakallið hefur
verið lagt niður og sóknunum skipt milli Hólmavíkur og Prestbakkaprestakalla.
Þegar brauðamatið 1920 fór fram, var eftirgjald eftir Kollafjarðarnes metið 400 kr.
Síðan hefur ekki farið fram nýtt brauðamat. enda þótt það eftir lögum nr. 46/1907
eigi að fara fram tíunda hvert ár. Biskup upplýsir þó, að einhvern tíma hafi eftir-
gjald eftir jörðina verið lækkað í 180 kr. og það sé það nú. Á jörðinni er prests-
seturshús, byggt 1925. Kostnaðarverð þess er biskupsskrifstofunni ókunnugt. Á þvi
hvíla tvö lán, í kirkjujarðasjóði 1385 kr. og viðlagasjóði 3967.14 kr. Árgjald af
lánum þessum er kr. 262.23. Árið 1936 var gert við húsið, og kostaði sú viðgerð
nálægt 3000 kr. Í eftirgjald eftir húsið - húsaleigu - hefur prestur greitt 780 kr.
á árinu 1951, en áður minna, og frá þeirri upphæð hefur verið dregið það, er borga
þarf af lánunum, að áður er talið (262.23). Jörðinni fylgir fyrningarsjóður prests-
seturshússins. en í hann hafa verið greiddar 240 kr. á ári, og er talið, að hann eigi
nú kr. 5378.82. Að sjálfsögðu fylgir hann ekki jörðinni, heldur selst hún í því á~
standi, sem hún er í nú, en sjóðinn ætti að nota til hýsingar prestssetra eftir 7. gr.
laga nr. 31/1952, um skipun prestakalla. Kollafjarðarnesi fylgja nokkur hlunnindi
af sel, varpi og reka. Nefndin leggur til, að Kollafjarðarnes verði selt ábúanda á því
verði, sem dómkvaddir matsmenn meta hæfilegt, en verði hún seld öðrum aðila og
vilji hreppurinn ekki nota forkaupsrétt sinn og kaupa jörðina því verði, sem dóm-
kvaddir menn meta, þá sé hún seld hæstbjóðanda og andvirðinu varið samkvæmt
7. gr. laga nr. 31/1952.

2. Prestssetrið Staður í Hrófbergshreppi í Strandasýslu var lagt niður og
prestssetrið flutt til Hólmavíkur. Biskup upplýsir, að presturinn hafi greitt eftir
Stað sem hér segir:

1. Afgjald prestssetursins kr.
2. Afgjald Ásmundareyja .
3. Afgjald af prestsseturshúsi .
4. Fyrningar .
5. Afborganir af girðingarláni í kirkjujarðasjóði .
6. Vexti af kirkjujarðasjóðsláni vegna útihúsa .
7. Gjald í endurbyggingarsjóð útihúsa .

140.00
125.00
960.00
240.00
36.00

168.80
80.00

Alls kr. 1749.80

Prestsseturshúsið segir biskup "talið byggt árið 1925" og byggingarkostnaður
sennilega verið nálægt 20 þús. kr. Síðan hefur þó verið gert við það fyrir kr. 8880.08.



Í árgjald af þessari upphæð hefur kirkjujarðasjóður tekið 120 kr. á ári, og er það
byggt á ákvæðum 19. gr. laga nr. 63/1931, um hýsingu prestssetra. Fyrningarsjóður
prestssetursins á Stað er nú 5378.82 kr., og ætti hann ekki að fylgja jörðinni við
sölu, heldur ganga til byggingar nýs húss fyrir prestinn á Hólmavík.

Ríkissjóður hefur keypt útihús á Stað fyrir 1000 kr. og tekið lán í kirkjujarða-
sjóði að upphæð 8440 kr., og hafa verið greiddir af því 2% í vexti, eða 168.89 á ári,
en afborganir engar. Í endurbyggingarsjóði útihúsa á Stað er talið að vera kr. 656.14,
og ættu þær ekki að fylgja jörðinni við sölu, heldur ganga til prestakallsins og nýt-
ast til hýsingar á hinu nýja prestssetri. Nefndin leggur til, að Staður sé seldur ábú-
anda, eða að honum frágengnum hreppnum, á verði, sem ákveðið verði af dóm-
kvöddum mönnum, en vilji þeir ekki sæta því þá hæstbjóðanda, og sé andvirðinu
varið til byggingar prestssetursins á Hólmavík.

3. Ásmundareyjar eru varpeyjar, sem liggja í Bjarnarfirði, undan landi Ás-
mundarness, og á Ásmundarnes varphólma, sem liggja rétt hjá. Eyjarnar hafa
verið itak frá Stað, en liggja of langt frá til þess að verða nytjaðar þaðan. Staðar-
prestar hafa því fengið aðra, oft bóndann á Ásmundarnesi, til þess að hirða um
varpið. ÞVí hefur hrakað hin síðari ár, og fást nú úr þvi 10-12 kg af æðardún.

Nefndin leggur til, að eiganda Ásmundarness sé gefinn kostur á að kaupa eyj-
arnar á matsverði dómkvaddra manna. Þaðan er léttast að um varpið, Því að bónd-
inn þar þarf í hólma sína hvort eð er. Annars eru fleiri jarðir við Bjarnarfjörð, sem
létt er að stunda varpið frá, og mætti vel selja eyjarnar öðrum, ef Ásmundarness-
eigandi vildi ekki kaupa þær.

Þar sem eyjarnar hafa verið látnar fylgja staðnum, er eðlilegt, að andvirði
þeirra renni til hýsingar prestssetursins á Hólmavík.

Nefndin hefur athugað, hvort réttara mundi að selja fasteignir þessar með
þeirri kvöð, að þær yrðu gerðar að ættaróðali, og komizt að þeirri niðurstöðu, að
eins og hér hagi til, sé ekki ástæða til þess. Hún leggur þVÍ til, að þær verði seldar
og á frv. verði gerðar eftirtaldar

BREYTINGAR:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Ríkisstjórninni er heimilt að selja fasteignirnar:
a. Kollafjarðarnes í Fellshreppi í Strandasýslu.
h. Stað í Hrófbergshreppi í Strandasýslu.
e. Ásmundareyjar í Kaldrananeshreppi í Strandasýslu.
Eignirnar seljist ábúendum Kollafjarðarness og Staðar eftir matsverði dóm-

kvaddra manna, en ella hæstbjóðanda. Ásmundareyjar seljíst eiganda Ásmund-
arness eftir matsverði dómkvaddra manna, en ella hæstbjóðanda.

Andvirði hinna seldu eigna skal ráðstafa samkvæmt ákvæðum 7. gr. laga
nr. 31/1952, um skipun prestakalla.

2. Aftan við fyrirsögn frv. bætist: ásamt Ásmundareyjum í Kaldrananeshreppi.

Alþingi, 2. des. 1952.

Páll Zóphóníasson,
form., frsm.

Sigurður O. Olafsson,
fundaskr.

Vilhjálmur Hjálmarsson.

Þorst. Þorsteinsson.


