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Málefni: Frumvarp til laga um þjóðgarðinn á Þingvöllum

Á fundi Kirkjuráðs sem haldinn var þ. 14. apríl síðastliðinn var eftirfarandi ályktun 
samþykkt.

“Kirkjuráð fagnar tillögum um stækkun þjóðgarðsins og friðlýsingu hans sem 
helgistaðar allra íslendinga í framkomnu frumvarpi ríkisstjómarinnar til laga um 
þjóðgarðinn á Þingvöllum. Kirkjuráð álítur að frumvarpið feli ekki í sér breytingu 
á réttarstöðu Þingvalla sem prestsseturs skv. lögum nr. 62/1990 og sem staðfest 
var með starfsreglum Kirkjuþings, samkvæmt lögum um stöðu, stjóm og 
starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997. Kirkjuráð mótmælir því að í greinargerð 
með frumvarpinu eru Þingvellir taldir með ríkisjörðum, enda liggur ekki fyrir 
formlegt afsal á Þingvöllum og samkvæmt þinglýstum eignarheimildum er 
ótvírætt að kirkjan fer með eignarheimild að Þingvöllum.
Kirkjuráð minnir á að undanfarin tuttugu ár hafa staðið yfir samningaviðræður 
ríkisins og Þjóðkirkjunnar um kirkjueignir og prestssetur og það sem þeim fylgir. 
Með kirkjujarðasamkomulaginu 1997 varð sátt um kirkjujarðirnar. Það 
samkomulag var staðfest með kirkjulögunum nr. 78/1997 og sérstökum samningi 
um ijármál Þjóðkirkjunnar þar af leiðandi. Vegna sérstöðu prestssetranna og þess 
sem þeim fylgir varð að fjalla sérstaklega um þau. Viðræðunefndir ríkís og kirkju 
störfuðu frá 1997 til 2002 en niðurstaða náðist ekki. Þrátt fyrir óskir kirkjunnar 
hefur ríkisvaldið ekki séð sér fært að halda viðræðum áfram, en Kirkjuráð væntir 
þess að samkomulag geti náðst sem fyrst”.

Virðingarfyllst. f. h. Kirkjuráðs

Guðmundur Þór Gúðfnundsson lögfr. 
framkvæmdastjóri Kirkjuráðs

Meðf. Þinglýst gögn um eignarheimildir kirkjunnar á Þingvöllum
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No. 2 7 3.
Skrá yfxr landamerki preatssetursins pingvalla, meö hjáleigunum. Arciax 
felli, Skógarkoti, Hrauntúni og Svartagili, þ«e. Þingvallakirkjulands 

Prá ÖxarárnrynTii liggur Mngvallavatn fyrir landinu suour að 
Langatanga (Sauðanesi) . Tjr klofftnuJTi hellusteini á Langatanga liggja 
svo rnörkin beina stefnu að sjá i slakkann milJLi Gildruholta allt 
til markavorðu viö h.ina forua svonefnda Prestsveg; þá ræður Prests- 
vegurim mörkurn til Hallstxgs á Hrafnagjá, og svo Hrafnagjá inn- 
eptir þartil hún þrýtur' srið Hauðshól. tTr Pauoshól i vörðu á sprung- 
nura klapparhó.1 á Xnnri-Gaphæðuni, þaðan beint 1 Hlíðarstíg; úr 
Hliðarstíg beina stefnu yfir Þúfuhól x Hrafnabjörg. Sxðan li§gja 
mörkin strandlengis með fjallabrúnum allt til norðausturenda Tinda- 
skaga, svo sem hj©r segir: eptir norðureggjum Hrafnabjarga, og úr 
Hrafnabjörgum yfir tvo hnuka beint á Trö3.1atind, úr Tröllatindi 
sjónhending í suðvesturhom Tindaskaga, sxðan eptir Tindasl-caga endi- 
löngum til norðausturenda hans, þaðan x austurrætur fjallsins Skjald- 
breiðs, sem allt er eign Þingvallakirkju, og svo kringum það norður 
fyrir meðfram rótum þess, og úr norðurrótura þess eptir beinni stefnu 
á Loirárhöfða þartil vötnum hallar að Borgarfirði, en það er um þá 
línu, sem liggur sjónhending úr norðyesturhorni Geitlandsjökuls x 
bœsta tind Kvikfjar5mdxsf©lls. Þar sem þessi siðast nefnda lxna 
sker línuna úr norðurrótum Skjaldbrediðs x LexrárhÖfða er hornmark.
Tír hornmarki þessu liggja landamerkin sjónhending í hæsta tind 
Kvikfjáryndisfells, þaðan x Mjóu-Súlu (eður Háu-Súlu), þaðan til Öx- 
arárupptaka, cður þess staðar er Öxará rennur úr Myrkavatni, þaðan 
beina stefnu i há-Kjöl mófcs vj.ð upptök Búrfellsgils, og eptir þvi 
gili til Öxarár, sem þá ræður landamerkjum til Þingvallavatns.

Itök:
1. 1 Brúsastaðalandi eiga Þingvellir rjett txl toeitar á svonefndu

þingi móts við Þingvallahæ, og í Almannagjá; og til s-iegna x Hesta-ag já. En þar é móti/kirk.jujörðin. Brúsastaðir torfristu, x Brúsastaða— 
mýri og vetrai'beit á Brúsastaðabrekkum.

2, Þingvallakirkja á alla urriðaveiði x Ö:<ará og alla silungs- 
veiði á ölafsdrætti.

3 - Þingvellir eiga slœgijur í Þin§ va"l.lagróf og íljáIkunuín.
Þingvöllum l.septbr. 1886. Jon.s Pálsson. 

Framanritaðri landainerkjaskrá erum vjer undirskrifaðir samþykkir: 
Eirikur Grímsson eigandi og ábúandi á Gjábakka.
Fyrir hönd jarðareiganda Vörðufolls: Davíð Snæbjarnarson.
Jón Pjetursson (nafnið handsalað). Fyrir jarðeiganda Þverfells: 
Björn Sveinbjartiarson (nafnið handsalað).
Umráöamaður- Stórabotns Gísli Gislason.

Þinglesið á manntalsþingi að Þingvöllum 7-júni 1890.
Þxngl. 75 a.
Bókun 25 " =Er ein króna.
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