Videncentret for Landbrug
Menighedsrådene i Haderslev, Aalborg, Fyns, Ribe, Viborg og Århus Stift har mulighed for at trække på
ekspertbistand hos Videncentret for Landbrug, der fungerer som præstegårdskonsulent.
Videncentret er beliggende i Skejby ved Aarhus og har ca. 500 ansatte, der i det daglige beskæftiger sig med
at indsamle viden, der er relevant for landbruget, og videreformidle denne viden til lokale landbrugscentre,
landmænd og andre med interesse i landbruget. Herudover udfører Videncentret i særlige tilfælde direkte
rådgivning til landmænd og andre erhvervsdrivende med relation til landbruget. Videncentret er ejet af
Landbrug og Fødevarer og er dermed uafhængigt af de lokale rådgivningsvirksomheder, der rådgiver
landmændene.
Erhvervsjuridisk afdeling
Opgaven som præstegårdskonsulent for de nævnte stifter varetages rent praktisk af Videncentret for
Landbrug, Erhvervsjura, som til daglig varetager arbejdsopgaver inden for alle landbrugsrelevante juridiske
discipliner. Undtaget er kun skatteret, som varetages af en specialafdeling i huset.
Afdelingen Erhvervsjura består af otte konsulenter med så forskellige arbejdsmæssige kerneområder som
landbrugsloven, miljølovgivning, landbrugets støtteordninger, ekspropriations- og fredningssager,
kontrakter og øvrig erhvervsjura.
Aftalen med stifterne
I henhold til den aftale, der er indgået med stifterne, kan Videncentret tilbyde rådgivning om
landbrugsjuridiske forhold, herunder:
 indgåelse af forpagtningskontrakter
 rådgivning i relation til løbende forpagtningsforhold, herunder i forbindelse med forpagtningens
ophør eller ved uenighed med forpagter
 salg af ejendom og/eller landbrugsjord
 overdragelse af betalingsrettigheder
 bistand i forbindelse med ekspropriation
Vi tilbyder i denne forbindelse at stille opdateret standardmateriale til rådighed for menighedsrådene,
herunder en standard forpagtningskontrakt og annonce til udbud af jord.
I forbindelse med arbejdets udførelse forbeholder vi os ret til at inddrage den ekspertise, der er på lokale
landbrugscentre, men vi indestår selvfølgelig for, at der ikke i den forbindelse opstår habilitetsproblemer
ved, at det lokale landbrugscenter samtidig rådgiver en potentiel køber eller forpagter.
Ved behov for juridisk rådgivning kontaktes specialkonsulent Morten Haahr Jensen på tlf. 8740 5131 eller
mail, mhj@vfl.dk

