
Nd. 755. Nefndarálit [159. mál]
um frv. til I. um breyt. á I. nr. 26 16. febr. 1953, um heimild fyrir kirkjumálaráð-
herra til þess að taka leigunámi og byggja á erfðaleigu hluta af prestssetursjörðum.

Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.

Lögin um heimild kirkjumálaráðherra til að taka leigunámi og byggja á erfða-
leigu hluta af prestssetursjörðum eru nú aðeins tveggja ára gömul. Þau voru á
sínum tíma sett með þeim rökum, að fjölmargar hinna ágætu prestssetursjarða
væru verr setnar en skyldi og augljóst væri, að með breyttum búskaparháttum og
þeim umbótum, sem orðið hefðu á jörðum hin síðari ár, mundu prestssetursjarðirnar
dragast aftur úr. - Var til þess nefnt, að á mörgum prestssetrum hefðu engar eða
sáralitlar umbætur verið gerðar, en jafnframt hefðu viðhorf presta breytzt svo,
að margir þeirra kærðu sig ekki um að reka búskap. Fyrir þær sakir hefðu þeir
byggt öðrum prestssetursjarðirnar, - sumir jafnvel fyrir margfalt hærra verð en
þeim sjálfum er gert að greiða samkvæmt brauðamatinu 1919-1920. Þess vegna þótti
rétt að skapa möguleika fyrir því, að hægt væri að taka hluta af prestsseturs-
jörðum, sem prestar hefðu ekki not fyrir eða byggðu öðrum.

Í frumvarpi því, sem hér liggur fyrir, er gert ráð fyrir, að skipting úr prests-
setursjörðum til erfðaábúðar þurfi að samþykkjast af ýmsum aðilum, sem lögin
gera ekki ráð fyrir, og mundu þeir þannig öðlast neitunarvald í máli, er mjög
snertir þeirra eigin hag. Væri þá hreinlegra að afnema lögin algerlega. Þess er
skylt að geta, að prestastéttin og biskup eiga fulltrúa í nefndum þeim, sem samkv.
gildandi lögum fjalla nú um málið. Komi lögin til framkvæmda, eiga prestar þvi
greiðan aðgang að þeim fulltrúa, sem öllum þessum málum er gerkunnugur. enda
mun hann vart ganga fram hjá tillögum og áliti biskups og prestastéttarinnar i
þessum efnum. - því fer og víðs fjarri, að nokkuð það hafi gerzt á þeim tveimur
árum, sem liðin eru síðan lögin voru sett, er bendi til þess, að hag prestastéttar-
innar eða kirkjunnar sé það nauðsyn, að lögunum sé breytt eða þau felld úr gildi.
Minni hlutinn telur það því algerlega óþarft að fela mörgum aðilum neitunar-
vald í þessum málum og leggur til, að frumvarpið verði fellt.

Alþingi, 4. maí 1955.
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