
Nd. 711. Nefndarálit [201. mál]
um frv. til I. um heimild fyrir kirkjumálaráðherra til þess að taka leigunámi og
byggja á erfðaleigu hluta af prestssetursjörðum.

Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.

Þetta mál hefur verið rætt allýtarlega í landbúnaðarnefnd, og hef ég undir-
ritaður eigi getað á það fallizt að samþykkja þetta frumvarp. Öll nefndin er að vísu
sammála um það, að eigi komi til mála að samþykkja frumvarpið í þeirri mynd,
sem það er í eftir afgreiðslu í Ed., enda er helzt svo að skilja, að því aðeins sé heimilt
að skipta prestssetursjörð, að það sé gert gegn vilja viðkomandi prests.

Ég er þeirrar skoðunar, að mikla nauðsyn beri til að setja löggjöf um mörg
önnur atriði varðandi þau réttindi og þær skyldur, sem sóknarprestar hafa sem
umráðamenn prestssetursjarða og embættisbústaða. Ég tel það ekkert nauðsynja-
mál að skipta niður prestssetursjörðunum. enda þótt það geti á einstaka stað komið
til greina. Hitt er aðalatriði, að tryggja það betur en nú er, að prestssetursjarðirnar
séu vel setnar, sem þýðir það, að þær séu að húsum, þægindum og ræktun svo
endurbættar, að það sé aðgengilegt fyrir prestana að búa myndarlegu búi, eins og
margir þeirra hafa gert fyrr og siðar. Þótt svo sé, að sumir prestar hafi að undan-
förnu eigi haft þann áhuga og manndóm, sem til þess þarf að stunda búskap á
myndarlegan hátt, þá verður að fara varlega í það að parta prestssetursjarðirnar
mjög niður þess vegna. Þar sem viðar verður að hafa víðtækari framtíðarsjónarmið
fyrir augum.

Um rétt og skyldu prestanna gagnvart jörðunum, ef þeir búa eigi sjálfir, þarf
líka að setja lagaákvæði, önnur en þau að skipta jörðunum sundur.

Þessa vegna legg ég til, að þetta frumvarp verði nú afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Neðri deild Alþingis litur svo á, að nauðsynlegt sé að setja löggjöf um réttindi

og skyldur presta, einkum varðandi prestssetursjarðir og embættisbústaði. Þar sem
skipting og leigunám prestssetursjarða er ekki nema einn þáttur þessa máls, þar
sem ekki er aðkallandi að setja lög um það eitt út af fyrir sig og þar sem deildin
treystir því, að ríkisstjórnin láti fyrir næsta þing undirbúa löggjöf um málið i heild
i samráði við forustumenn þeirra aðila, er hlut eiga að máli, þá tekur hún fyrir
næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 2. febr. 1953.

Jón Pálmason.


