
    

Kirkeudvalget har ved brev af 21. november 2019 (KIU alm. del – spørgsmål 4) 
bedt om min besvarelse af spørgsmål: ”Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af de opdyrkede arealer af kirkens 
jorde, der anvendes til henholdsvis økologisk landbrug og konventionelt land-
brug?”  
 

Svar: 

Jeg har forstået spørgsmålet således, at der spørges til præsteembedernes jor-
der, der egner sig til landbrugsdrift (præstegårdsbrug).  

Institut for Akroøkologi ved Aarhus Universitet (AGRO) har på anmodning fra 
Miljø- og Fødevareministeriet i en årrække udarbejdet en årlig opgørelse over 
de offentligt ejede landbrugsarealer. Opgørelsen udarbejdes ved at sammen-
holde ejendomsoplysninger, herunder matrikler og oplysninger om ejerskab, 
med ansøgninger om arealstøtte, herunder Grundbetaling mv. indsendt via 
Landbrugsstyrelsens Fællesskema.  AGRO’s undersøgelse ser kun på den del af folkekirkens arealer, der vedrører 
landbrugsdriften, og øvrige arealer som f.eks. bygningsparceller, kirkegårde, 
naturarealer og skov er ikke omfattet. Af AGRO’s rapport vedr. 7 kan man udlede, hvor stor en andel af folkekir-
kens samlede landbrugsareal, der anvendes til økologisk landbrug, og hvor me-
get der anvendes til konventionelt landbrug.  Folkekirkens samlede landbrugsareal i 7 er ifølge AGRO’s opgørelse på 
8.322 ha, hvoraf 953 ha (11 %) er drevet økologisk, mens 7.369 ha (89 %) er 
konventionelt drevet landbrug. I en foreløbig opgørelse fra AGRO for 2018 er 
folkekirkens samlede landbrugsareal opgjort til 8.275 ha, hvoraf 1.123 ha (14 
%) drives økologisk, og 7.152 ha (86 %) drives konventionelt.  

Opgørelsen indeholder kun oplysninger om en mindre andel skov, ca. 27 ha i 
alt. AGRO vurderer, at der formentlig er en hel del andre skovarealer, som ikke 
er omfattet af det nævnte Fællesskema. 

Kirkeministeriet har ikke selv foretaget en nyere undersøgelse af, hvor stor en 
andel af folkekirkens arealer, der anvendes til urørt skov, naturskov og skov 
med træproduktion. 

Regeringen har fokus på, hvordan en klima- og miljøvenlig forvaltning kan 
fremmes yderligere som led i udviklingen af en nutidig folkekirke, som fortsat 
engagerer sig i vigtige samfundsmæssige problemstillinger som for eksempel 
bæredygtighed og grøn omstilling. Det vil indgå i de fortsatte drøftelser med 
folkekirkens interessenter.   
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