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Málefni: Mótmæli við yfirlýsingum landbúnaðarráðherra um eignarrétt og um sölu 
kirkjueigna

Virðulegi landbúnaðarráðherra

Eins og yður er kunnugt hafa Þjóðkirkjan og ríkisvaldið staðið í samningaviðræðum um 
kirkjueignir í um 20 ár, en viðræðurnar voru teknar upp í framhaldi a f  álitsgerð 
kirkjueignanefndar firá 1984. Samningar tókust um kirkjujarðirnar 1997 og er efni þess 
samnings tekið upp í lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997. 
Prestssetrum og það sem þeim fylgir var haldið fyrir utan þann samning enda var gerður 
sérstakur áskilnaður um þau með setningu laga um prestssetur nr. 137/1993, sem tóku gildi 1. 
janúar 1994.

Þjóðkirkjan og ríkið hafa síðan haldið samningaviðræðum áfram um prestssetrin og það sem 
þeim fylgir en sam ningar hafa ekki tekist. Þjóðkirkjan lítur svo á og hefúr á því byggt í 
samningaviðræðunum að prestssetrin tilheyri Þjóðkirkjunni en ekki ríkisvaldinu, enda hafa 
alltaf gilt sérstakar reglur um málsmeðferð við sölu prestssetra og tilheyrandi eigna. 
Andvirðið hefur jafnan runnið til þarfa Þjóðkirkjunnar. Því hefur sölu prestssetra án 
samþykkis Þjóðkirkjunnar verið mótmælt hverju sinni. Enn fremur hefur Þjóðkirkjan byggt á 
þeim skilningi að hjáleigur prestssetursjarða séu hluti a f prestssetrunum í skilningi 
samningsins frá 1997 svo og 62. gr. þjóðkirkjulaganna frá 1997 þar sem hjáleigur voru alltaf 
álitnar óaðskiljanlegur hluti prestssetursjarðanna. Þrátt fyrir þetta hafa prestssetur eða hlutar 
a f  prestssetrum verið seld einhliða og margítrekað án samþykkis Þjóðkirkjunnar. 
M eðfylgjandi er listi yfir þær eignir sem um er að ræða eftir 1. janúar 1997, þ.e. eignir sem 
Þjóðkirkjunni er kunnugt um í dag. Hugsanlega er um fleiri eignir að ræða. Prestssetrasjóður 
hefur mótmælt sölum prestssetra formlega og þinglýst mótmælunum. N ú liggur fyrir, 
samkvæmt ákvörðun yðar, nýleg sala á Kolfreyju sem er hluti a f prestssetursjörðinni 
Kolfreyjustað í Austijarðaprófastsdæmi. I gögnum þess máls er m.a. að fínna bréf yðar, dags. 
18. september 2003, en þar er m.a. óskað efitir “að fcert verði inn áþinglýsingarvottorð  

jarðarinnar Kolfreyju .... að eigandijarðarinnar sé fjársýsla  ríkisins".

I frumvarpi landbúnaðarráðherra að jarðalögum, sem nú er fyrir Alþingi og er til meðferðar 
hjá landbúnaðarnefnd þingsins, þegar þetta er ritað, segir efltirfarandi: “Ríkisjörðum hefur 
verið skipt íþ jóð jarð ir og kirkjujarðir en m eðalþeirra eru enn frem ur starfandi prestssetur”.

I bréfi Landbúnaðarráðuneytisins til Prestssetrasjóðs frá 21. jún í 2001, þar sem vísað er til 
erindis Prestssetranefndar (sem þá fór með samningsumboð Þjóðkirkjunnar), eru taldar upp 
prestssetursjarðir og hjáleigur og nýbýli þeirra, ásamt því hvaða ráðuneyti fari með forræði 
þeirra. I niðurlagi þessa bréfs segir orðrétt; “Að lokum skal áréttað að allar framangreindar 
jarðir sem ekki hafa verið seldar einstaklingum eða lögaðilum eru eign íslenska ríkisins en 
ekki annarra aðila. ” Niðurlagi þessa bréfs var mótmælt á fundi með yður a f  formanni
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stjórnar prestssetrasjóðs Bjarna Grímssyni og fulltrúa samninganefndar kirkjunnar, sr. 
Halldóri Gunnarssyni.
Telja verður mjög undarlegt að landbúnaðarráðherra skuli taka a f  skarið með þessum hætti 
meðan ríkisvaldið hefur jafnfram t falið samninganefnd að ræða við Þjóðkirkjuna um málið. 
Að mati Þjóðkirkjunnar hefði það átt að koma frá samninganefnd ríkisins sem með formlegu 
erindi hefði gert Þjóðkirkjunni grein fyrir þeirri afstöðu ríkisins að prestssetrin og það sem 
þeim fylgir séu ríkiseignir. M eðan samninganefndin hefur ekki gert það, sbr. síðasta 
samningstexta samninganefnda, er naumast unnt að líta svo á að um formlega afstöðu 
ríkisvaldsins sé að ræða. Landbúnaðarráðherra virðist því hafa tekið ráðin a f  viðræðunefnd 
ríkisins að þessu leyti og í raun einnig a f  fjármálaráðherra og dóms- og kirkjumálaráðherra.

Eðlilegt er að ríkisvaldið sýni Þjóðkirkjunni þá lágmarkskurteisi að tilkynna formlega og 
fyrirfram um svo þýðingarmiklar yfirlýsingar sem ofangreindar yfirlýsingar um meint 
eignarréttindi ríkisins fela í sér.

Minnt er á að Kirkjuráð lagði í fyrra fram tillögu (samkomulag um málsmeðferð við sölu 
ja rð a  ogjarðarhluta  úr landiprestssetra) að lausn á þeim vanda sem blasir við ábúendum á 
jörðum  eða landi sem er hluti prestsseturs, að geta ekki keypt vegna ólokinna samninga kirkj 
og ríkis. Þetta var m.a. hugsað til að liðka fyrir og afstýra því að dráttur á niðurstöðu 
sam ningaviðræðna bitni á saklausu fólki. Tillagan átti ekki að fela neitt annað í sér. Þeirri 
tillögu hefur landbúnaðarráðherra ekki enn svarað.

A f þessu tilefni óskar Kirkjuráð og stjórn Prestssetrasjóðs að koma eftirfarandi á framfæri:

Kirkjuráð og stjórn Prestssetrasjóðs mótmæla yfirlýsingum 
Iandbúnaðarráðherra um eignarréttindi ríkisins yfir kirkjueignum og einnig 
því að hann sniðgangi algerlega viðræðunefndir ríkis og kirkju í því 
sambandi. Bent er á að prestssetur eru ekki hluti kirkjujarða heldur gilda 
um þau sérstök lög og sjónarmið.

Kirkjuráð og stjórn Prestssetrasjóðs mótmæla hér með allri sölu 
landbúnaðarráðherra á eignum kirkjunnar þ.e. prestssetra og jarða eða 
jarðahluta úr prestssetrum, sbr. meðfylgjandi lista, og mælist til þess að hún 
verði stöðvuð með öllu að svo stöddu.

Kirkjuráð og stjórn Prestssetrasjóðs sjá sig knúna til í Ijósi framgöngu 
landbúnaðarráðherra í málum þessum að lýsa því yfir að áskilinn er réttur 
til að krefjast lögbanns við frekari sölu landbúnaðarráðherra á eignum 
kirkjunnar ef til þeirra kemur.

Virðingarfyllst f.h. Kirkjuráðs

Guðmundur Þer Guðmundsson lögfr. 
Framkvæmdastjóri Kirkjuráðs

Virðújgarfyjlst f.h. E^estssetrasjóðs

Hoskuldur Sveinsson 
Framkvæmdastjóri Prestssetrasjóðs

Afrit:
Dóms- og kirkjumálaráðherra 
Fj ármál aráðherra 
Forseti Kirkjuþings 
Forsætisráðherra
Form aður landbúnaðarnefndar Alþingis



Sala prestssetra og hjáleigna þeirra frá 10.1. 1997

Rannveigarstaðir í Djúpavogshreppi, N-Múl. 

Hóll í Fljótsdalshreppi, N-Múl.

Sauðhagi I og II á Austur-Héraði, S-Múl.

V2 Efsta-Kot í V-Eyjafjallahreppi, Rang. 

Árnagerði í Fljótshlíðarhreppi, Rang. 

Staðarbakki í Fljótshlíðarhreppi, Rang. 

Lambey í Fljótshlíðarhreppi, Rang. 

Seljabrel<cka í Mosfellsbæ, Kjós 

Traðir með Traðabúð í Staðarsveit, Snæf.
r

Lambastaðir í Hraungerðishreppi, Am.

r

Skeggjastaðir í Hraungerðishreppi, Arn.
r

Bollastaðir í Hraungerðishreppi, Am. 

Breiðabólsstaður á Skógaströnd, Dal. 

Kolfreyja í Fáskrúðsfirði, Suður-Múlasýslu.


