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Gustaf Ekman
Född 1929. Civiljägmästarexamen 1957. F.d. l:e stifts-
jägmästare i Karlstads stift. Har tidigare varit rektor vid
Gammelkroppa Skogsskola och revirförvaltare och
skogsteknisk chef i Billeruds AB.

Den kyrkliga jorden i Sverige, en
historisk tillbakablick

Svenska kyrkan, indelad i 13 självständi-
ga stift, äger eller disponerar skogs- och
jordbruksfastigheter med åbyggnader
förutom andra egendomar såsom kyrko-
byggnader, begravningsplatser, administ-
rationslokaliteter, församlingshem och
liknande.

Totalarealen på fastigheterna var år
1999, 333.372 ha, varav 394.564 ha var
skogsmark. Större delen förvaltas av de
olika stiften, där stiftsfullmäktige delege-
rar förvaltningen till egendomsnämnd
direkt eller via stiftsstyrelse. Totala av-
verkningen var 1.379.000 skogskubik-
meter. Nettoöverskottet blev - exkl. jord-
bruken och finansförmögenheten - sam-
ma år 232,9 milj. Skr, d.v.s. 3,6 %
på skogsfastigheternas marknadsvärde.
Jordbruksfastigheternas vinst var 56,1
milj. Skr. Finansförmögenhetens netto-
resultat blev 150,3 milj Skr.

Organisatoriskt/ juridiskt regleras för-
valtningen av gällande kyrkolag och kyr-
koordning. I övrigt är verksamheten un-

derkastad samma lagstiftning i olika avse-
enden som andra markägares.

Kännetecknande för markinnehavet är
stor splittring jämfört med t.ex. bolags-
skogsbruket. Detta har historiska orsaker
men har i någon mån målmedvetet änd-
rats till det bättre under senare tid. Vidare
är skogsbruket ett renodlat leveransskogs-
bruk. Ingen egen förädlingsindustri finns
eller har funnits. Virket säljs som leve-
ransvirke fritt bilväg och som rotposter.
De flesta stiften är fristående från större
avtalsslutande parter på virkesmarkna-
den. Egna större skogsmaskiner förekom-
mer ytterst sparsamt och arbetskraften är
starkt reducerad till förmån för lokala en-
treprenörer. Allt jordbruk är utarrenderat
liksom större sammanhängande jaktmar-
ker och fiskevatten. Mindre områden in-
går i jakt- resp. fiskevårdsområden. Be-
träffande nuläget i övrigt hänvisas till ak-
tuell Översikt över egendomsnämndernas
förmögenhetsförvaltning, som finns till-
gänglig på stiftskanslierna.
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Kungamakt och kyrkojord
Sveriges yttre gränser har genom tiderna
varierat. Nuvarande landområdens ko-
lonisation, ägande, utbredning och nytt-
jande sammanhänger med befolkning-
ens levnadsbetingelser, kommunikations-
möjligheter, maktstruktur, lagstiftning
samt den ekonomiska utvecklingen. När
det gäller kyrkans egendomsinnehav till-
kommer som ytterligare element dess eta-
blering, ändamål och behov.

Kristendomens etablering i Sverige är
historia om kamp med asatron, rivalitet
mellan påvedömet, kejsar- och kungadö-
men om makt och inflytande över länder
och folk. Om okunskap, misstänksamhet
och fördomar. Om handelsintressen och
kommunikationer. Och ofta mera om

egoism, svek och våld, än om kristen
övertygelse och etik. Särskilt på plan, där
övergripande viktiga beslut tagits. Den
genuina kristna vandeln fanns mera til-
lämpad ute bland människorna i försam-
lingarna.

Vid tiden för den första invandringen i
Norden kunde en fri man med hjälp av
släkt och trälar ta sig och odla upp ett
stycke mark. Egendom, som omtalas i
landskapslagar under namnet "Uppsala
öd” , ansågs som kronoegendom. Den
disponerades av kungen till hans uppe-
hälle och tidigt till den årliga offerfesten
till asagudarna i Uppsala. Kungen hade
naturligtvis också stora privata egendo-
mar liksom andra stormän.

Olof Skötkonungs dop år 1008 brukar

Olof Skötkonungs dop i Husaby källa. Teckning: Lena Larsson.
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Den klassiska definitionen på Kyrkan
är enligt augsburgska bekännelsen ” de
heligas samfund i vilket evangelium rent
förkunnas och sakramenten rätt förval-
tas” . Det grundläggande ändamålet för
all kyrklig verksamhet är således Ordets
förkunnelse och sakramentsförvaltning-
en, förbehållet ” rätteligen kallat präster-
skap” . Det är därför naturligt att kyrko-
byggnad och präst var de två grundläg-
gande ändamål, som kyrkans rättsord-
ning måste säkerställa ekonomiskt.

Kristendomen etablerades i Sverige
långsamt, sedan benediktinermunken
Ansgar infört den i början av 800-talet.
År 1101 inträffide trekungamötet vid
Kungahälla (Kungälv) och man enades
om ländernas gränser. Detta möte anses
ha utgjort förutsättning för bildandet av
den nordiska kyrkoprovinsen frigjord
från mäktiga Hamburg-Bremen. Där-
med främjades den kyrkliga organisatio-
nen i Sverige, som år 1120 bestod av sex
biskopssäten med ärkebiskop i Uppsala.
Hela södra Sverige var då sockenindelat,
kyrkor byggda och prästerskapet etable-
rat. Under de följande närmaste århund-
radena var ivern stor att grunda nya för-
samlingar. Magnus Erikssons landslag år
1350 ersatte landskapslagarna och de
riksbärande elementen - kungen, kyrkan
och de världsliga stormännen - skulle
svara för rättsskipningen. Enhetlig kyrko-
lagstiftning kom dock inte förrän långt
senare, utan kyrkobalk från upplandsla-
gen fick tillsvidare utgöra ersättning.

Under högmedeltiden utvecklades
kyrkan till en rik och mäktig organisation
med kraftfulla ledare i stiften som råds-
herrar vid kungens sida men inga drastis-

ses som kristendomens början i Sverige.
Hans första åtgärd efter dopet var att
skänka jordegendom till Skara biskops-
stol. Kyrkans jordägande går alltså tillba-
ka till tidigaste kristen tid.

1 landskapslagarna stadgades — efter
det att kristendomen blivit antagen — i
kunga- och kyrkobalken att: ” Nu är kyr-
ka byggd, då skall kyrkan bol hava, den
skall vara frälst från alla utskylder” . Bol,
eller som man sedermera uttrycker det,
prästbord, innebar att förutsättningar för
prästens försörjning skapades. Oftast
skedde det genom avsättning av skogs-
och odlingsmark men även genom s.k.
tionde, d.v.s. viss mängd matvaror,
spannmål, utsäde m.m.

Det är tydligt att kungen inte självklart
fick för kronans räkning skänka mark
och medel till kyrkors byggnad, drift och
underhåll eller till prästerskapets uppe-
hälle under medeltiden, eftersom kro-
nans egendom i princip inte fick reduce-
ras. Kyrkor blev därför ofta byggda och
finansierade med privata medel. En sär-
skild anledning härtill var att avsättning-
ar av egendom till kyrkobyggnader och
prästbord enligt den urgamla romersk-
katolska kanoniska rätten, som fanns in-
ordnad i landskapslagarnas kyrkobalkar,
ägde sådan status att de inte kunde tas
tillbaka.

Prästborden skulle enligt lagen överlå-
tas till kyrkan genom en formell handling
kallad ” skötning” . Vid överlåtelse av
mark som bol till en församling utbredde
den, som för kyrkans räkning skulle ta
emot gåvan, sin mantel på altaret och
den, som överlät jorden lade en torva av
denna på manteln.
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ka förändringar i kyrkans status inträffa-
de förrän i början av 1500-talet.

År 1523 valdes Gustav Vasa till svensk
kung på förslag av katolska kyrkomän.
Under aret återupprättade han Sverige
som självständigt kungarike, sedan det
nästan helt varit under danskt välde och
året därpå genomförde han reformatio-
nen. Därigenom bröts påvemaktens in-
flytande och makt som en stat i staten.
Med början år 1527 drev han med hjälp
av adel och bergsmän under motivering
om rikets ekonomiskt prekära läge ige-
nom att kyrkan och också biskoparna
fick avhända sig sina slotts- och kloster-
egendomar till kungen och kronan.
Adeln fick återta de egendomar de tidi-
gare upplåtit åt kyrkan. Annan kyrklig
egendom berördes marginellt ,varför
bönder och övrig menighet inte reagera-
de negativt på Gustav Vasas " reduktion
De tidigare jordeböckerna över fastighe-
terna i landet ersattes av nya, som kungen
lät upprätta enligt sina egna intentioner.
Det har beräknats att omkring 13.700
hemman indrogs. Det som återstod var
församlingsprästernas boställen, mindre
kyrkojordar och en obetydlig del av dom-
kyrkornas fastigheter. Kungen tog över
uppsikten över kyrkan från biskoparna.
Vasaätten förfogade efter reduktionen
över mer än 2.500 gårdar. Stora arealer
men i ha svåra att uppskatta liksom för-
delningen på skogs- och jordbruksmark.

Drottning Kristina, som levde ett över-
dådigt liv, förslösade senare kronans och
ättens rikedomar. För att finansiera sitt
hovliv och skaffa sig fördelar och support
från adeln men även kyrkan, sålde eller
förlänade hon bort en nästan otrolig

mängd egendomar. Av de 72.773 gårdar,
som varit i kronans ägo, var efter Kristi-
nas abdikation 53.180 st överförda till
frälset.

Under den enväldiga kungamakten för
vilken enhetlighet i religionen var ett vik-
tigt medel att styra folket, utfärdades en
samlad kyrkolag år 1686. Den fastställde
kyrkans underordnande till staten - i rea-
liteten kungen. Detta uppfattades inte av
kyrkan som något negativt. Efter att i
många år varit hotad av adeln, kunde den
nu med större frihet - inom givna ramar
- fortsätta att självständigt sköta sina an-
gelägenheter.

Det hade rättslig betydelse, hur kyr-
kans egendomsförvärv skett. Man skilde
på sådan egendom, som kyrkan erhållit
genom gåva (t.ex. prästbord), förläning
eller köp. Om en kunglig gåva hade sitt
ursprung ur enskild egendom, s.k. pat-
rimonium, ansågs äganderätten helt fäst,

men kom den ur s.k. krono, var det mera
tveksamt, åtminstone tidvis. I en del fall
uppläts också mark till kyrkan mot konti-
nuerlig ersättning. Genom handel och
byten utvecklades och förändrades kyr-
kans egendom och många egendomar
kan därför inte härledas till sitt ursprung.
Vem som grundat viss kyrka är också of-
tast omöjligt att klarlägga. Enligt svensk
rättspraxis anses det korrekt att det till
helt övervägande del varit annan än kro-
nan, som anlagt de medeltida kyrkorna
och prästgårdarna. Synen på äganderätt-
ens juridiska fasthet har dock varierat un-
der tidernas lopp beroende på, vem som
haft makten att bestämma därom.

Snart var det dock dags för nya bekym-
mer. Kung Karl XI genomförde i slutet av
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Ct/stoi/ II Adolf bekräftar att biskop Angermannius även i fortsättningen disponerar tvä gårdar i Fylleryd.
Foto: Hans Runesson AB.
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Vi Gustaf Adolph med Guds nåde Sveriges, Götes
och Vendes utkorade konung och arvfurste, storfurste
till Finland, hertig till Estland och Västmanland
göre veterligt, att oss älskelig vördelig och höglärd
man Mester Pedher Jonae, biskop uti Växjö, haver för oss
uti underdånighet låtit presentera, ett vår älskelige
käre herr faderbroders (Höglovlig hos Gud i åminnelse)
konung Johans brev, daterat Stockholm den 25 Ja-
nuari anno 1571, förmälandes, att Store och Lille Fylle-
ryd uti Gårdsby socken liggandes skulle till evärdelig
egendom lyda och ligga under bemälte Växjö biskops-
säte, var biskop efter annan fritt för de årliga utskyl-
der att njuta och behålla. Varför han ödmjukeligen
av oss haver begärt vår nådige konfirmation och stad-
fästelse uppå förbenämnte brev, vilket vi härmed och uti detta
vårt öppna brevs kraft nådigast konfirmerar och bekräfta
vilja, för att samma Lille och Store Fylleryd [
och ligga må, alldeles på det sätt som högstbemälte konung Jo-
hans brev däruppå givit innehåller och förmäler. För-
bjude fördenskull alla som för vår skuld vilja och skola
göra och låta, att tillfoga förbenämnde biskop M. Peder heller
och efterkommande biskopar uti Växjö, här emot hinder
eller förfång i någon måtto,

bruari år 1617

] lyda

Av Örebro den 15 Fe-

Gustavus Adolphus

Brevet innebär att Gustav II Adolf bekräftar den donation på de två Fyllerydsgårdarna vilka
Växjöbiskopen redan 1571 fått av Johan III. Petrus JondeAngermannus eller magister Pedher Jonse som

han kallas i brevet, var biskop i Växjö under åren 1595-1650 och önskade uppenbarligen en bekräftelse
på donationen eftersom det är med anledning av ett brev från honom som Gustav Adolf tar till

pennan i just detta fall. Konungen var vid tillfället på sitt 23:e år och hade varit myndig
regent ända sedan 1611 då han ännu inte fyllt 17 år.

Observera att stavningen i transkriberingen av dokumentet blivit något moderniserad. [ ] = textförlust.

Håkan Nordmark
12/8 1998
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föreningsegendom inom den kyrkliga
verksamheten men som inte faller under
kyrkoordningens specialreglerade egen-
dom, utan under andra regler. Man skil-
jer mellan kyrklig fast egendom i allmän-
het och ” kyrklig jord” i kyrkoordningens
mening. Komplexiteten ifråga om den
kyrkliga egendomen leder förståeligt nog
till missförstånd och ofta till svåra tolk-
ningsfrågor i handhavandet.

Äganderätten har som framgått till stor
del i varje tid bestämts av den eller dem,
som haft makten och speglat rådande
samhällsuppfattning med eller utan kon-
kreta uttryck i enhetlig lagstiftning. I
rättstolkningen beträffande kyrklig jord
fanns fram till våra dagar oenighet, sär-
skilt avseende boställen, som upplåtits av
kronan, s.k. ” krono till allmän disposi-
tion” . Men oavsett hur det förhållit sig
med uppfattningen om äganderätten till
kyrklig jord ,skulle kyrkan vara försäkrad
om att åtnjuta avkastningen av egendo-
men för att tillgodose de primära ända-
målen för vilka den upplåtits.

Vid ikraftträdandet av 1875 års lag-
farts- och inteckningsförordning gällde
sedan lång tid att den publika egendo-
men var undantagen från lagfartsplikt.
Legitimationen utgjordes i stället av jor-
deböckernas redovisning av ” krono till
allmän disposition” , vilket fortsatte. Där-
för är många av kyrkans egendomar utan
lagfaren äganderätt. Vid försäljning eller
byte kan dock numera sådan egendom
lagfaras.

Sedan gammalt var det - vid sidan av
Kammarkollegiet — domkapitlen och läs-
styrelserna, som utövade det processuella
representantskapet för den kyrkliga jor-

1600-talet en ny reduktion och de egen-
domar, som under drottning Kristina
överförts till kyrkan, återbördades till
kronan. Återigen upprättades en ny jor-
debok över rikets alla fastigheter, varvid
de kyrkans egendomar, som inte bevisa-
des åtkomna genom enskild donation,
redovisades som s.k. krono. Dit hörde
bl.a. en stor egendom i Karlstads stift,
Ekenäs, vilken först långt senare kunde
bevisas ha utgjort en gåva år 1431, för att
själamässor skulle läsas i evig tid i kyrkan
till förmån för salig givaren.

De olika jordeböckerna med sina svag-
heter- medvetna eller omedvetna- inne-
bär naturligtvis att det i en del fall är
omöjligt att härleda fastighetsursprunget.
De flesta handlingar av betydelse för
äganderättsutredningar finns emellertid
bevarade hos Kammarkollegium från år
1539, då kallad ” konungens räknekam-
mare” . Man har svårt att låta bli att fun-
dera över, hur kyrkans egendomsinnehav
skulle se ut idag, om inte den stora reduk-
tionen på 1500-talet gjorts.

Kyrklig egendom specialreglerad
1686 års kyrkolag definierade flera slag av
kyrkoegendom av fast natur samt lös
egendom. Mycket har emellertid hänt ef-
ter dess införande. Beroende på det histo-
riska sambandet mellan kyrka och stat
har större delen av den kyrkliga egendo-
men under lång tid varit specialreglerad
för att garantera dess bevarande och an-
vändning för avsedda ändamål, nämligen
att på ett eller annat sätt tjäna den kyrk-
liga verksamheten. Härutöver finns kyr-
kokommunal egendom, stiftelse- och
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den. Efter tillkomsten av de statliga stifts-
nämnderna år 1932, som handhade fler-
talet förvaltningsärenden, fick dessa ock-
så år 1963 behörighet att rättsligt företrä-
da den kyrkliga jorden i tvister. När stifits-
nämnderna genom stiftsstyrelsereformen
upphörde år 1989, blev Kammarkollegiet
ensam statlig myndighet att bevaka rät-
ten till kyrklig egendom.

bruka kyrkans jord” . Samma princip blev
gällande i hela Sverige genom 1723 års
prästerliga privilegier ” att tjäna till kyr-
kotjänarnas nödtorftiga uppehälle” . Det
var inte endast möjligheterna till jord-
bruk och boskapsskötsel och att i präst-
gården ” få tak över huvudet” , som bidrog
till prästens försörjning. Även de till bo-
stället ofta hörande skogsområdena ut-
nyttjades i mån av tillgänglighet till bete,
myrslåtter, jakt och fiske, förutom att de
kunde skattas pä virke till hus och bräns-
le, bär och svamp. Utmed kusterna, i
större insjöar och längs älvarna hörde
också ofta bra fiskerätter till boställena.

Ett längre gående behov att ställa kyrk-
lig egendomsförvaltning under statliga
myndigheter fanns inte förrän under se-

Den kyrkliga jordens
förvaltning och "kyrko-
tjänarnas nödtorftiga uppehälle"
När det gäller de fastigheter, som ägdes av
kyrkorna men disponerades av präster

och klockare, så hade dessa enligt den
danska lagstiftningen rätt att ” fästa och

,

Råda kyrka,
Karlstads stift.
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boställsskogarna. I samband därmed in-
rättades och organiserades särskilda
skogsförvaltningskontor under stiffsjäg-
mästarens ledning i varje stift med un-
dantag för Stockholms stift. År 1989
kom skogarna på vad man nu kallar
prästlönefastigheter under kyrkokom-
munal förvaltning genom de stiftsvisa
egendomsnämnderna och år 1995 fick
dessa också överta förvaltningen av jord-
bruken och finansförmögenheten från
pastoraten. Fr.o.m. i år har ytterligare för-
ändringar beträffande förvaltningen
m.m. inträffat, som beskrivs mera utför-
ligt i det följande.

nare delen av 1800-talet, då skogstill-
gångarna på den kyrkliga jorden blev in-
tressanta, inte bara som virke till kyrko-
byggnader och andra byggnader på bo-
ställen, vedbrand m.m., utan även för
försäljning till den alltmera expanderan-
de skogsindustrien.

Enligt lagen år 1866 angående hushåll-
ningen med de allmänna skogarna i riket
skulle sådana skogar, ” vilka väsentligen
översteg boställets behov” , helt eller del-
vis ställas under Domänstyrelsens ome-
delbara vård. Skogstillgångarna i övrigt
fick i sådana fall även fortsättningsvis för-
valtas av prästerna själva enligt fastställd
hushållningsplan. Där skogstillgången
inte ansågs större än boställets behov,
krävdes dock ingen hushållningsplan.

Genom 1910 års prästlönereform ut-
sträcktes föreskriften till att gälla alla bo-
ställsskogar, som underställdes Domän-
styrelsens förvaltning. Prästernas själv-
ständiga boställsförvaltning överfördes
till länsstyrelser och domkapitel, som ut-
arrenderade boställena, varvid avkast-
ningen tillföll pastoraten. Denna förvalt-
ningsreform visade sig emellertid synner-
ligen ineffektiv. Förvaltningen överflytta-
des därför genom 1932 års boställsreform
till lokalkyrkorna företrädda av pastora-
ten. Dock skulle pastoraten, ” för att för-
hindra att osakkunnig eller lättsinnig
skötsel förminskade skogens kapitalvär-
de” , också ha en skogssakkunnig person
till biträde - ” pastoratets skogliga biträ-
de” . Tillsynen sköttes av respektive stifts-
nämnd genom dess stiftsjägmästare. År
1972 var det emellertid åter dags att låta
statliga myndigheter, denna gång stifts-
nämnderna, fa hand om förvaltningen av
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Definition på kyrklig jord
Prästlönefastighet — tidigare löneboställe
ofta kallat boställe- är sådan kyrklig jord,
vars avkastning är avsedd åt kyrkoherde
eller komminister (tidigare klockare) i
visst pastorat. Före 1910 års prästlönereg-
lering förvaltades eller utarrenderades lö-
neboställena av prästerna själva. Det in-
nebar stora olikheter beträffande deras
försörjningsmöjligheter. I samband med
prästlöneregleringen tillkom kyrkofon-
den som central löneregleringsfond mel-
lan magra och feta pastorat.

En särställning bland löneboställena
hade sådana, som donerats av enskilda i
syfte att tillförsäkra innehavare av viss
prästtjänst särskild förmån utöver lönen,
t.ex. sådana som under katolsk tid done-

rats för att mässa skulle läsas för givaren
eller annan enligt hans önskan ( jfr Eke-
näs).

Prästlönefastigheterna utgör huvudde-
len av den fasta kyrkoegendomen. Av
dessa har cirka 80 %-de största och mest
välbelägna - donerats av enskilda eller är
inköpta. Resten härrör från kronan till
följd av donation, förläning eller anslag.

Fr.o.m. år 2000 är löneboställena
prästlönefastigheter tillsammans med så-
dana fastigheter, som tidigare benämndes
prästlönefondsfastigheter.
med avkastningen är oförändrad.

Prästlönefondsfastighet var sådan fast-
ighet, som inköpts av medel ur ett eller
flera pastorats prästlönejordsfond, som
bildats av prästlönefondstillgångar i syfte

Ändamålet

Ökad aktivite
ger

- grönare skog

- bättre ekonomi

- större frihet

SKOG
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var domkyrkor inte församlingskyrkor
men har efter reformationen blivit jäm-
förliga med sådana. I likhet med försam-
lingskyrka kan domkyrka äga andra fast-
igheter, vars avkastning är avsedd till
domkyrkans behov. Detta gäller särskilt
Lunds domkyrka.

att inköpa fast egendom. Enligt då gäl-
lande rätt skulle ersättning, som inflöt
från försäljning eller jämförbar anledning
av löneboställe liksom prästgård fonderas
i prästlönefond. Även annan fond, vars
avkastning var avsedd till avlöning åt för-
samlingspräster, utgjorde prästlönefond.

Kyrkofondsfastighet är fastighet, vars
avkastning tillfaller kyrkofonden. Det
kan gälla fastigheter av skiftande ur-
sprung och natur, t.ex. f.d. klockarbostäl-
len och biskopshemman, som indragits
sedan behovet för avlöningsändamål för
dessa kategorier bortfallit. Men också fas-
tigheter inköpta för medel ur kyrkofon-
den - många förhållandevis stora - utgör
kyrklig jord av denna natur.

Biskopsgård är till skillnad från bis-
kopshemman kyrklig jord i form av tomt
eller tomträtt avsedd till tjänstebostad åt
biskop.

Prästgård är kyrklig jord på vilken
tjänstebostad är anvisad åt kyrkoherde el-
ler komminister. (Fastighetsbegreppen
biskopsgård och prästgård kan komma
att ändras vid årets kyrkomöte.)

Församlingskyrkas fastighet är sådan
fastighet, vars avkastning är avsedd till
församlingskyrkas behov. Församlings-
kyrkas fastighet i lagens mening före-
kommer i synnerhet i de forna danska
landskapen, där kyrkorna i stor utsträck-
ning fick behålla sin egendom, eftersom
de slapp undan indragningarna i refor-
mationens spår och som i fredsfördragen
i Roskilde år 1658 och Köpenhamn åren
1660 och 1679 tillförsäkrades full ägan-
derätt.

Domkyrkas fastighet är ytterligare ett
slag av kyrklig jord. Enligt medeltida rätt

Kyrkans frigörelse från staten
Efter att kyrkans beroende av staten länge
debatterats, blev den vid ingången av det
nya millenniet år 2000 som man säger
” frigjord från staten” . Lagen 1998:1591
trädde i kraft. Den är en ramlag och inne-
bär naturligtvis ur många aspekter stora
förändringar för trossamfundet Svenska
Kyrkan att anpassa sig till. Kyrkomötet är
nu det högsta beslutande organet i frågor,
som avser kyrkans verksamhet. Staten av-
sade sig generellt allt inflytande och an-
språken på alla av kyrkan disponerade
egendomar. Därmed blev ev. kvarstående
tvistigheter ifråga om äganderätten till
kyrklig jord mellan staten och kyrkan bi-
lagda.

Beträffande äganderätten till den kyrk-
liga jorden, dess ändamål, juridiska ställ-
ning och förvaltning, överlät staten till
trossamfundet Svenska Kyrkan att be-
stämma - liksom i andra i inomkyrkliga
angelägenheter - reglerat i den nytill-
komna kyrkoordningen.

Kyrkans beskattningsrätt av medlem-
mar i Svenska Kyrkan har ersatts av
” medlemsavgift” . Detta kan för en och
annan verka inkonsekvent med hänsyn
till den stora omfattningen av kyrklig
jord och kyrkans förmögenhet i övrigt
men det har väl i det föregående framgått
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att praktiskt taget varje krona av denna
” kyrkans enorma rikedom” är öronmärkt
för speciella ändamål. Medlemsavgiften
har bl.a. betydelse för prästerskapets lö-
nemedel som komplement till avkast-
ningen från prästlönefastigheterna m.fl.

Det finns goda förutsättningar för att
kyrkans skogsbruk fortsättningsvis kan
visa konkurrenskraftig effektivitet och
bedrivas med planmässig och miljöcerti-
fierad god skogsvård och avverkning. Det
goda aktuella skogstillståndet på kyrkans
domäner ger förutsättning för uthållig
drift, om hög biologisk, teknisk och eko-
nomisk kompetens hos ledning och an-
ställd personal kan vidmakthållas. Skogs-
bruket kommer därvid sannolikt att kun-
na hävda sig gentemot andra ekonomiska
alternativ, varför någon generell minsk-
ning inte synes motiverad.

Jordbrukdriften på den kyrkliga jorden
har på grund av dålig lönsamhet under de

senaste decennierna kraftigt minskat in-
om de flesta stift. Stora arealer har över-
förts till skogsmark och arrendejordbruk
har sålts i avsevärd omfattning.

Övrig kyrklig jord torde i stort förbli
oförändrad inom överskådlig tid.
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