
    

Kirkeudvalget har ved brev af 21. november 2019 (KIU alm. del – spørgsmål 7) 
bedt om min besvarelse af spørgsmål: ”Vil ministeren oplyse, om det indgår i menighedsrådenes arbejde at forvalte 
arealer, der eks. bortforpagtes til landbrugsdrift, samt om det står menigheds-
rådene frit for at beslutte, hvordan arealerne skal anvendes?”  
 

Svar: 

Menighedsrådet bestyrer kirkens og præsteembedernes faste ejendomme efter 
bestemmelser fastsat af kirkeministeren. Dette fremgår af lov om folkekirkens 
økonomi § 21, stk. 1.  

Ved et præstegårdsbrug forstås en ejendom, der ejes af præsteembedet, og som 
helt eller delvis består af jorder, der kan udnyttes landbrugsmæssigt. Et præ-
stegårdsbrug kan bestå af beboelsesbygninger (forpagterbolig), eventuelle 
avlsbygninger og jorder eller af bygningsløse arealer, uanset om ejendommen 
er noteret i matriklen som landbrugsejendom. 

Egner et præsteembedes jorder sig til landbrugsmæssig drift som selvstændigt 
brug, finder de i lov om landbrugsejendomme indeholdte bestemmelser om 
landbrugsejendommes opretholdelse og drift anvendelse. Dette fremgår af lov 
om folkekirkens økonomi § 22, stk. 1. Det betyder, at menighedsrådet kan 
vælge at anvende sådanne jorder til landbrug, skov og natur, jf. min besvarelse 
af dags dato på KIU alm. del – spørgsmål 8. 

Menighedsrådene har ikke adgang til selv at drive landbrugsjorder, men skal 
sørge for, at de bliver bortforpagtet. Kravet om bortforpagtning omfatter ikke 
skovarealer og jorder, der henligger som naturarealer uden en landbrugsmæs-
sig udnyttelse. Dette følger af bekendtgørelse nr. 411 af 3. maj 2006 om 
præsteembedernes faste ejendom § 4, stk. 1, og vejledning nr. 41 af 16. maj 
2006 om præstegårdsbrug m.v. 

Menighedsrådets beslutning om bortforpagtning af landbrugsjord (forpagt-
ningsaftalen) skal godkendes af provstiudvalget, jf. lov om folkekirkens øko-
nomi § 22, stk. 2.  

Forpagtningsafgifter og andre lejeindtægter indgår i kirkekassen, jf. § 3, stk. 2, i 
lov om folkekirkens økonomi.  

Menighedsrådet og provstiudvalget skal sikre, at forpagtnings- og lejeaftaler 
prismæssigt er på niveau med markedspriserne på egnen, samt at kontrak-
terne er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kontrakter bør tidsbe-
grænses eller indeholde en klausul om genforhandling med maksimalt 10 års 
mellemrum og bør indgås og fornys efter forudgående offentligt udbud. 
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Menighedsråd og provstiudvalg kan, før der indgås bindende aftale, sende ud-
kast til forpagtningsaftaler og andre sager vedrørende dispositioner over et 
præstegårdsbrug til den stedlige præstegårdskonsulent til udtalelse.   

Jeg kan i øvrigt henvise til min besvarelse af dags dato på KIU alm. del – spørgs-
mål 6 om indtægter fra bortforpagtning. 
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