
om

Lens, Stamhuses og Fideikommisgodsers

samt de herhen herende Fldeikommis

kapitalers Overgang til fri Elendorn.

Amalienborg, den 4de Oktober 1919.

K0benhavn.
Trykt hos J. H. Sc h u 1t z A/~.
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Vi Christian den TIende, af Guds Naade Konge til Danmark
og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken,

Lauenborg og Old enborg,

GfJ1 A e oiiierliqt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfrestet f0lgen<1e Lov:

§ 1.
Enhver Besidder af Len, Stamhus eller Fideikommisgods mecl det dertil

knyttede Lesere og Kapitaler . eller af Kapital, der er substitueret for tidligere med
Iajoratsbaand belagt J ordegods, alt forsaavidt det er belagt med fideikommis

sarisk Baand, gives der Ret til at overtage Besidclelsen til fri Ejendom mod for c1e
Besiddelser, hvorpaa der h viler Hj emf'aldsr et , a t indbetale 25 pOt. af \ fserdien til
Statskassen og for de evrige Besiddelser 20 pOt . samt moel a t stille indtil en 'I'rediedel
af den af ham overtagne .lord til Raaelighecl for Staten mod Erstatning i Henholcl til
§ 3, 4.de Stykke. Denne J ord eller dens Vrerdi skal derefter anvendes til Qpre.!tels~

af mindre Jordbrug i Overensstemmelse mec1 Bestemmolseme i Lov om Vilkaar for
Bortsalg af Jorder i offentligt Eje.

§ 2.
Besiddelsens Vrerdi anstettes for faste Ejendomme, der er vurderede til Ejen

domsskyld, efter den Vurdering, der finder Sted i ] 920, for Vce1.'dipapü··er, der noieres
paa Bersen; efter deres Kursvrerdi, og i eoriqt til almindelig Salgsvrerdi efter Vurde
ring af det i § 9 omhandlede Nrevn (Lensnrevn).

Vec1 Vrerdiansrettelsen medregnes ikke saac1anne Kunstgenstande ID. v., SOITI

faIder ind under Bestemmelsen i § G, lste Stykke, Endvidere fradrages Kapitalvserdien
af de Besiddelsen paahvilende Legater, Apanager, Eukepensioner, Pensioner til
Gödsets Funktionrerer o. 1. samt Laan, anvenclt .til Forbedring af den faste Ejendom
og optaget forinden den sidst skete almindelige Vurdering, dog ikke udover den Veerdi
for0gerse,~ '-der derved er tilfert denue og enc1nu paa Frigerelsestidspunktet forefindes.

Afgiften til Statskassen indbetales enten i rede Penge eller i Obligationer
efter disses Vrerdi. De indgaaec1e Be10b henlregges under Finanaministeriet til e11 seer
lig Fond (Jordfond), hvis Midl er skal anvendes til .Iorderhvervelse oller til Udlaan
til mindre Jordbrugere.
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§ 3.
Ved Beregningen af den i § 1 nsevnte Del af den overtagne J ord, kaI

stilles til Raadighed für Staten, skal der foru en fra Frestegod et a de
Frestegaarde, som Godsejeren i Heuhold til Lov om Frestevresenet af 1 . Fe 1
§ 2, jfr. Lov Nr. 3n af 9. Marts 1872 § 5, eller i Henhold til Bevilling paa Grun
af Hoveriets Afskaffelse har inddraget, men vedblivende opretholdt som Gaardman 
brug, bortses fra Skov, Park eller Have, fra den DeI af J orden, der maa anses fo
alde es udyrkelig, samt fra saadanne selvstrendige Huslodder paa 6 'I'onder Land elle
derunder, som Besidderen forpligter sig til ikke at nedlregge. Der tages ved Bere 
ningen Hensyn til Arealets '7serdi (Godhecl, Beliggenhed ID. v.), saaledes at et mi e
Areal af starre Vrerdi ligestilles mecl et starre Areal af ringere Godhed.

Hvilken Jord der skal stilles til Raadighed, bestemmes af Lensntevnet, e
at det forud har indhentet Forslag herom fra Be idderen. Det skal vedValget af
Jord, der skaI afstaas, tilstrrebes, at denne er velegnet tilUdstykning. Afstaael
skal seges ordnet saalede , at den ovrige Besi r ei e ikke splittes, men saa vidt m .
kommer til at udgere et samlet Hele og i 0 rig aaledes, at den mindst muli
skades. Besidderen er berettiget til, om Besiddels 11 omfatter fiere Hovedgaarde I
starre Avlsgaarde, at stille 'I'illiggendet til en eller fiere af disse som Helhed til R 
dighed, ligesom han ogsaa kan fylde stgore sin herbenherende ForpligteIse ved at an i e
Jord, der falder udenfor Iajor t be iiddelsen, og over hvilken han havde Raadig ed
ved denne Lovs ForelreggeI e, fo aa idt L ensnsevnet skenner, a t Formaalet med 01' -

erhvervelsen lige saa godt n e a.
Den til Af taael e

gang til fri Ejendom, men cal
forlanger det, med et halvt Aar
J orden bortfalder, hvis Retten ikke er benytt
JordareaIer er stillede til Statens Raadighed.

Erstatningen for den afstaaede J ord fastseettes af u
om EjendomsskyId af 15. Maj 1903 § 9) til en Veerdi, svarende til den
forstandig Kober maatte antages at ville give for .Jorden, saafremt den il
middelstor Bondegaard. Der skal ikke tages Hensyn til den Ulempe, som J OI en
Bortskrering maatte have for den evrige Besiddel e. Ej heller skal der, saafremt J ord
afstaaelsen efter .Besidderens 0nske ordnes saaledes, at der afgives en samlet Ejendom
med paastaaende Bygninger, ydes Erstatning for disse udover den Veerdi, de maatte
have under J ordens Anvendelse tii Oprettelse af mindre J ordbrug. Sidstnrevnte Er
statning bestemmes af Lensnrevnet. Erstatningsbclebene udredes af den i 2, sidste
Stykke, omhandlede Fond.

Med Hensyn til Bestemmel en Oll, at (er kal stille i
den .ovel'tagne Jord til Raadighed, kan J u tit ini tere
rlette rimeligt, tilstaa Lempelser. H i et 1 jorr be t·
med 'I'illiggende, maa J01' afstaaelsen til t t 11 ik e
Jorden og Bygningerne kommer til at staa i i o 0

i paakommende 'I'ilfrelde skaffe andetsteds den il f taaeIsen ncdvendige Jord, som
efter Lensneevnets Sk011 skal vrere lige saa \ el egnet til Formaalet.

Hvis de i denne Paragrafs i te Stykke omhandlede Huslodder paa 6 'I dr.
Land eller derunder, som Besidderen forpligter sig til ikke at necllregge, under en
eventuel Lovgivning om Ekspropriation eller 'I'vangs aIg vilde blive inddraget her-
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under, kan Ejeren, forsaavidt c1e ikke falder ind under Lov Nr, 373 om Frestegodsets
Overgang til Selveje m. v. af 30. Juni 1919 § 1, fri dem derfor mod at stille anden
J ord af tilsvarenc1e Vrerdi som det unddragne .Iordareal til Raac1ighed for Stäten paa

tilsvarende Betingelser som de i nservserende Paragraf ommeldte.
e til Frigerelsens Gennemferelse nedvendige Forarbejder skal fremmes, selv

om Ejendomsskyldvurderingen endnu ikke maatte veere foretaget eller tilenclebragt.

§ 4.
Forinden Besiddelsen overgaar til fri Ejenc1om, skal Lensnrevnet fastsrette den

Erstatning, sorn det anses rimeligt at yde den successionsberettigede Sleegt i Anled

ning af Successionsrettens Bortfald.
I Almindelighed skal denne Billighedserstatning bestaa deri, at to Femtedele af

de Veerdier, som overtages af Besidderen, efter Fradrag af den paa disse hvilende
lovlige Greld, sikres de 2 Personer med Halvdelen til hver, der i 'I'ilfrelde af, at
Majoratet eller dets Substitution var vedblevet at bestaa som saadant, successivt vilde
have tiltraadt Besiddelsen ved de 2 nsermest paafalgende Besidderskifter. I dette 0je
med skal ved Frigerelsen de nsevnte to Femtedele i Form af Obligationer forblive under
Lenskontrollen. Saa lrenge den Irigerende Besidder lever, modtager han Renten af c1e
henlagte Midler. Ved hans D0d udbetales den ferste HaI vc1el til den Person, som da
ifelge den for Majoratet greldende Successionsorden vilc1e have vseret berettiget til at
tiltrtede Besiddelsen, hvis Majoratet ikke var overgaaet til fri Ejendom, samt, saa
leenge han lever, Renten af den anden Halvdel, og naar ogsaa denne Person er ded,
udbetales den sidste Haivdel til den, som da vilde have vseret nrermeste Successor.

Undtagelsesvis kan dog, hvor srerlige Forhold ger det rimeligt, denne almin
delige Narm fraviges ved Bestemmeise af Lensnrevnet, Sker dette, kan Lensnrevnets
Afg0relse saavel af Besidderen og nsermeste Successor som ogsaa af en Reprresentant
for den successionsberettigede Slregt i evrigt, valgt af denne efter Regler, der fast-
settes af J ustitsministeren, indbringes for det i § 9 omtalte Overnsevn.

u 5.
En samlet Skovstrsekning, der herer til et af de nuvrerende Majorater, skal be

ares som samlet Ejendom, medrnindre et af Landbrugsministeren udmeldt skovkyn
dizt Sken anbefaler Delingen.

Hvis Lensnrevnet skenuer, at en Skov, der 1101"e1" til et af de nuvrerende Majo
rater, har en sterlig forstlig eller almen Interesse, kau det bestemme, at clet offentlige
skal have Forkobsret til Skoven efter felgende Regler:

Senest 1 Maaned efter, at der er udnrevnt et Lensntevn angaaende et Majo
rats Overgang til fri Ejendom, skal Nrevnet offentlig indkalde Begreringer orn Brug af
Forkebsret til Skove, der herer under Majoratet, Begreringerne skal, for at kunne
faa Betydning, fremsrettes senest 3 Maaneder efter, at de er indkaldte, og de skal led
sages af Oplysninger om Grunc1en til, at Skoven enskes kebt.

For de Skove, der saaledes er udpegede af Nrevnet, bestemnies paa Statens
Bekostning Vzerdien i Handel og '"1andel, med passende Hensyn til den Vserdiforrin
gelse, sorn Fräskillelsen muligvis kan paafero andre, nrerliggende Dele af Majoratet,
Dettes Besidder afg0r dernsest inden 6 Maaneder efter, at Begreringernc er indkalclte,
om han vil sselge Skoven eller ikke, I sidste 'I'ilfselde skal den frem tidig altid holdes
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forenet med den af Majorateta andre Skove, ved hvilken den ligger neermest, til een
samlet Ejendom. ViI Majoratsbesidderen seelge Skoven, da har det offentlige Ret til
at overtage den til den fastsatte Vrerdi, Saafremt Staten ikke vil benytte sig afdenne

Forkebsret, har den eller de Kommuner, hvori Skoven er beliggende, en tilsvarende

Befojelse, og derefter I abokommunerne, saaledes at Skoven, hvor fiere Kommuner

melder sig som Kobere, tilfalder den hojestbydende. Denne Forkebsret bortfalder dog
fuldstrendig, hvis det offentlige, Stat eller Kommune, ikke inden et Aar og en Maaned

efter, at Vairdianseettelsen er sket, benytter sig af den.
Omkostningerne ved Skovens Vrerdianssettelse samt evrige Overdragelsesom

kostninger betales af det offeutlige, Stat eller Kommune, forsaavidt de overtager Sko

ven. Hvis Overtagelsen ikke kommer i Stand, betales Ornkostningerne ved Skovens

Vrerdiansrettel e af Ejeren, dersorn det er ham der frafalder Salget, men ellers

af Staten.
Saa lrenge pergsmaalet 0111 Salg af ko en hen taar uafgjort, farer Land-

brugsministeren Tilsyn med, at de Vrerdier 0 is f k ld det offentlig nsker at

kebe Skoven, ikke forringes eller tilintetgere .
Med den ovenf'or ntevnte Begrrensning er de frit till d t dele Majorateta

Skovejendom, naar det skovbevoksede Areal er 300 Rektar eller derunder, og hvor

mere end 300 Hektar er bevokset med Skov, er det - 111ed samtue Begrtensning 
frit tilladt at fra kille in til ...0 P lt , af det samlede Skovareal, medens Resten ikke

maa deles i Ejendo me e1 ) a H ktar mec1mindre et af Landbrugs-
ministeren udmeldt ko k rndi e en .

Landbrugsmini teren 0 'e tri 1 e af det
i Forordningen af 27. ept m er 1 ) 5 1 i e 1t kke, ommellte 'l'il yn og paa-

ser, at Skovenes Grrenser er tydeligt mrerkede saavel i 'I'errsenet m paa de til Ejen

dommen herende Kort.
Den Sredegaarc1sejerne .ved .For ordningen af 21. Maj 1845 § 27 tillagte srerlige

'I'estationsret skal fremtidig gselde for de af Majoraterne opstaaede Skovejendomme.
Strandbredder, Havbugter, Indsaer, Vandleb, Moser, Heder, Klitter, Udsigts

heje og andre Arealer, som paa Grund af deres naturlige Skenhed har almindelig

Interesse, er med Hensyn til Salg og Forkebsrot stillede ligesom de her omhand-
lede Skove. ...,

§ 6.

Genstande af kunstnerisk eller hi itori .k rerdi, der har almindelig Interesse,

skal, naar de overgaar til fri Ej endom i H 1 til 1 forblive her i Landet og
kau, forsaavidt de udger en Samling, gares tilgten li fo 'I ~ hnenheden e.fter Regler,
der fastsrettes af..r sevnet efter indhentet For 1 g r e i en.

Ved saadanne Genstan les alg skal ler f
en tilsvarende Afgift som den, der ved Frigarel TI 1'1 t for de i evrigt til Be-
siddelsen herende 'Tterdier, samt give det 0 en eb ret til den Vserdi, hvor-
til de anssattes af et af Mini teren for Und I' i ninz sesenet uc1meldt sagkyndigt Sk011.

Fra BestemmeIsen om, at de heromhandlede enstande skal forblive her i Landet,

kau der, mod at Afgiften fordobles, dispenser s af [inisteren for Undervi ningsvresenet.
Hvilke G nstande Ier falder in 1 under na rvserende Pars graf, af'gares af Lens

nrevnet.
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§ 7.

ilfrelde, hvor der er optaget Laan mod Pant i en af de i § 1. omhand
Besidd elser, eller hvor der paahviler denne Legater, Apanager, Enkepensioner,

il Godsets Funktionrarer og andre lignende Byrder, kan Besidderen ikke
af den harn ved § 1 aabnede Ac1gang, forinden han har tilvejebragt
enskontor et für, at Fordringshavernes Krav er sikret. Ligeledes maa

....a.utest krteves for, at det ikke paahviler Besidc1eren at betale .A..rve
r hvilke der ikke er stillet betryggenc1e Sikkerhed, og at de Besidderne
.... Maj 1914 paahvilende Godtg0relser , og eventuelt Pensionsbyrder er

Lensntevnet har meddelt Bevis for, at Overgangen til fri Ejendom er
det af Besidderen paa Besiddelsens Vegne til ham udstedte Skede paa

overtagne faste Ejendomme forsynes med Lenskontorets Godkendelsespaa
inden dets Tinglresning. Overdragelsen sker uden Udgifter til Sternpling

0'.

g V ll '::H .4 U U

d

§ 8.
rgsmaal, der maatte opstaa om, hvorvidt en Grundejendorn, en Losere...

ital falder ind under nrervserende Lovs Bestemmelser, afgeres af
omnanure ne Ovemtevn.

§ 9.
er skal trreffe de i denne Lov omhandlede Afgerelser (Lensnsevn),

oraf 3 udnrevnes af Regeringen, 2 af vedkommende Be
n, naar mindst 2 af Lensnrovnets lVledlemmer for

et Overn tevn, bestaaencle af 5 Medlemmer, af hvilke 1,
der fungerer SOlTI Forrnand, vrolges af Hajesteret blandt Rettens egne Medlemmer, 2
udnrevnes af Regeringen og 2 af samtlige Majoratsbesiddere efter Regler, der fast-
settes af Justitsministeren, til Prevelse af, om de trufue Afgerelser er i Overens

else med nservserende Lovs Bestemmelser. Saafremt Ovemsevnet mener, at dette
e er 'I'ilfreldet, kau det vise Sagen tilbage til Lensnrevnet til fornyet Prevelse og

else, idet dog ogsaa denne Af'gerelse paa tilsvarende Vis kan indaukes for Over
et. der da endeligt af'ger Sagen (jfr, §§ 4 og 8).

paahviler Lensnsevnet srorlig at have Opmrerksomheden henvendt paa, om
TI vrere Fare Ior, at de mod Pant i fast Ejendom udlaante Fideikommismidler
eres Frigarelse skal bli ve opsagt i starre Omfang, end det ellers kunde vsere

entet, for at, om saadant skennes at vrere 'I'ilfreldet, der da til Forebyggelse heraf kan
live truffet Foranstaltninger, hvis Gyldighed dog ikke maa udstreekkes ud over 10
ar efter Frigerelsen,

De neermere Regler for Ntevnenes Arbejde samt Vederlaget derfor fastsrottes
Justitsministeren, Udgifterne ved Nrevnene udredes af den i § 2 omhandlede Fond.

u 10.
n enkelte Fideikommisbesidder kan forlange at blive gjort bekendt med,
e opstillede Betingelser i alle Enkeltheder vil forme sig for hans Vedkom

en han endeligt bestemmer sig til at g0re Brug af den ham givne Ad
esic1delsen som fri Ejendoln. Saafrernt han imidlertid bestemmer



sig til ikke at overtage Besic1c1elsen, skal han uc1rede Halvdelen af de med Planen
Udarbejdelse Iorbundne Omkostninger.

§ 11.
De Besiddere, der ensker at benytte den dem i nrervrerende Lov givne

Adgang til at overtage Besiddelsen til fri Ejendom, maa, om dette skal ske paa de i
S1 nrevnte Betingelser, rette en Henv ·ndelse til J ustitsministeren derom senest inden
Udgangen af Aaret 1920. . I det f'olgende Aar skal en tilsvarende Adgang staa aaben
med den ~nclring i Betingeiserne, at Afgiften til Stat kassen forhejes til 30 pOt. af
de Besiddelsers Vserdi, hvorpaa der hvil r Hjemfaldsret, og 25 pOt. for de evrige Be
siddelser.

Derefter vil der af de Besidde ser, für hvilke Besidderne endnu ikke maatte
have benyttet den dem i denne Lov givne Adgang til Overtazelse til fri Ejend ,
vtere at svare en aarlig Afgift til Statskassen af 11/ 5 pCt. af deres Vrerdi, forsaavidt
der paahviler dem Hjemfaldsret, og for andre Besiddelser af 1 pOt. Afgiften fa t
ssettes paa Grundlag af de i Lenskontoret i Henhold til Lov af 2. Maj 1914, § 6,
indregistrerede Veerdier og eriregges halvaarlig forud, henboldsvis ] . Januar
og 1. Juli. Indbetalingen sker til Finansministeriet, der afgiver Midlerne til den j

nserveerende Lovs § 2 ombandlede J ordfond.

Hvorefter alle vedkommende ig have at rette.

Givet paa Amalien org, den de obe.r 19 9.

Under Vor I{ongelige Haand og Segle

Christian R.
(L. S.)

Zahle.




