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Levering på Kirkeministeriets spørgsmål vedr. offentlig ejet landbrugsjord
Kirkeministeriet har i en mailhenvendelse sendt d. 11. december 2019 bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at redegøre for hvorvidt nedenstående
fire spørgsmål kan besvares udfra rapporten Offentligt ejet landbrugsjord: forpagtning
og driftsform 2017 (Pedersen, 2019).
Kirkeministeriets fire spørgsmål er følgende:
1. Vil ministeren oversende en oversigt over, hvordan kirkens arealer anvendes i dag
- herunder hvor stor en andel der anvendes til henholdsvis naturdrift og landbrug?
2. Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af de opdyrkede arealer af kirkens jorde, der
anvendes til henholdsvis økologisk landbrug og konventionelt landbrug?
3. Vil ministeren oplyse, hvor stor en andel af folkekirkens arealer, der anvendes til
urørt skov, naturskov og skov med træproduktion?
4. Herudover vil jeg også gerne vide, hvorvidt der kommer en tilsvarende rapport
med nye tal i løbet af 2020?
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af akademisk medarbejder Birger
Faurholt Pedersen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Professor Tommy
Dalgaard fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har været fagfællebedømmer, og notatet er revideret i lyset af hans kommentarer.
Rapporten Offentligt ejet landbrugsjord: forpagtning og driftsform 2017 (Pedersen,
2019) er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 5.19 i
”Ydelsesaftale Planteproduktion 2019-2022”.
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Spørgsmål vedr. folkekirkens arealer, 2019
Af Birger Faurholt Pedersen, Institut for Agroøkologi, AU

Baggrund
Kirkeministeriet har fremsendt en anmodning til Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet
om bidrag til besvarelse af spørgsmål stillet af Kirkeudvalget:
1. Vil ministeren oversende en oversigt over, hvordan kirkens arealer anvendes i dag herunder hvor stor en andel der anvendes til henholdsvis naturdrift og landbrug?
2. Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af de opdyrkede arealer af kirkens jorde, der
anvendes til henholdsvis økologisk landbrug og konventionelt landbrug?
3. Vil ministeren oplyse, hvor stor en andel af folkekirkens arealer, der anvendes til urørt
skov, naturskov og skov med træproduktion?
4. Herudover vil Kirkeministeriet gerne vide, hvorvidt der kommer en tilsvarende rapport med
nye tal i løbet af 2020?
Der spørges specifikt til om tallene kan findes i rapporten ”Offentlig ejet landbrugsjord:
forpagtning og driftsform, 2017 (Pedersen, 2019).

Besvarelse
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet (AGRO) har på anmodning fra MFVM i en årrække
udarbejdet en årlig opgørelse over de offentligt ejede landbrugsarealer, som led i de løbende
myndighedsopgaver (Ydelsesaftale Planteproduktion, 2019). Opgørelsen udarbejdes ved at
sammenholde ejendomsoplysninger, herunder matrikler og oplysninger om ejerskab med
ansøgninger om arealstøtte, herunder Grundbetaling mv. indsendt via Landbrugsstyrelsens
Fællesskema (Pedersen, 2019). Kun de offentligt ejede landbrugsarealer er medtaget i denne
opgørelse, dvs. stat, kommune, region og folkekirken.
Ad 1)
I forbindelse med AGRO’s undersøgelse er kun set på den del af folkekirkens arealer, der vedrører
landbrugsdriften. De øvrige arealer f.eks. bygningsparceller, kirkegårde, naturarealer og skov er
ikke omfattet. AGRO’s opgørelse kan derfor ikke i sig selv give svar på spørgsmål 1.
Ad 2)
I AGRO’s opgørelse vedr. 2017 udgør Folkekirkens samlede landbrugsareal 8.322 ha, heraf udgør
økologisk drevet landbrug 953 ha (11%) og konventionelt drevet landbrug 7.369 ha (89%)
(Pedersen, 2019). I en foreløbig opgørelse for 2018 er Folkekirkens samlede landbrugsareal

opgjort til 8.275 ha, hvoraf 1.123 (14%) drives økologisk og 7.152 ha (86%) drives konventionelt
(Pedersen, upubliseret).
Ad 3)
Blandt de opgjorte landbrugsarealer indgår kun en mindre andel skov: 15 ha skov, anmeldt under
kategorien ”permanente afgrøder” og 12 ha under kategorien ”udyrket, vildtagre, naturlignende”.
Dvs. 27 ha ialt. Der er formentlig en hel del andre skovarealer, som ikke er omfattet af
Fællesskemaet.
Ad 4)
AGRO udarbejder en årlig opgørelse over offentligt ejede arealer efter aftale med MFVM (jf.
Ydelsesaftale Planteproduktion) og det forventes derfor at en lignende opgørelse udarbejdes for
2018 i starten af 2020.
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