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Forord

Matrikelvæsenet står i samfundets tje
neste.

Når udviklingen kræver det, må vi, der 
arbejder med matrikelvæsen, tilpasse 
os de nye krav, samfundet stiller til 
os.

Siden udgivelsen af 1. udgave af 
"Håndbog i matrikelvæsen" i 1983, er 

udviklingen gået stærkt i matrikel
direktoratet i retning af at realisere 
mange af de planer for fornyelse af 
det danske matrikelvæsen, vi mener er 
nødvendige i de kommende år.

Matrikeldirektoratet sammenfatter sine 
initiativer til fornyelse af det dan
ske matrikelvæsen under betegnelsen:

Matrikeldirektoratets moderniseringsplan

Vi finder det berettiget at tale om en 
egentlig "plan", da de forskellige 
initiativer supplerer hinanden og er 
en forudsætning for hinanden.

Matrikeldirektoratets moderniserings- 
plan kan sammenfattes i 4 hoved
punkter :
- Overførsel af matrikelprotokoller

nes oplysninger til edb ("edb-ma- 
triklen"),
revision af udstykningsloven,

- modernisering af det sønderjyske 
matrikelvæsen, samt

- modernisering af matrikelkortvær
ket.

Flere af moderniseringsinitiativerne 
er allerede langt fremme mod deres 
færdiggørelse, medens andre afventer 
andre myndigheder og ikke mindst fol
ketingets stilling til planerne.

Moderniseringsarbejdet vil strække sig 
over en årrække, og resultaterne af 
arbejdet vil kræve tid, før de viser 
sig i deres fulde omfang.

Moderniseringen vil gøre en række ting 
mulige, som blot for få år siden 
syntes at være uden for rækkevidde. 
Det gælder f.eks. muligheden for at 
give en geografisk stedbestemmelse 
(geokode) til oplysninger (data) i 
registre, der direkte eller indirekte 
er koblede til matrikelregisteret via 
et matrikelnummer eller et ejendoms
nummer fra ESR.

Matrikelregisterets overgang til edb 
samt planerne om at omdanne matri- 
kelkortværket til et digitalt kortværk 
vil løse dette problem og derved 
forbedre anvendeligheden af en lang 
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række registre, hvor en stedbestemmel
se kan være nyttig.

Matrikeldirektoratets moderniserings
bestræbelser medfører også, at mange 
spørgsmål, der ikke direkte har at 
gøre med matrikelvæsenets primære y- 
delser, bliver taget op. Dette gælder 
f.eks.
- den interne organisation i matri

keldirektoratet ,
- principperne for sagsbehandling i 

matrikeldirektoratet, 
finansieringen og betalingsprin
cipperne for matrikelvæsenets vir
ke, samt en række andre spørgsmål.

Mange af de ovennævnte spørgsmål kan 
dog ikke udtømmende tages op i en 
håndbog som denne.

Matrikeldirektoratet føler, at der 
fortsat er et betydeligt behov for at 
informere mere grundlæggende om direk
toratets arbejde og rolle i samfundet, 
for på denne måde at skabe den bedst 
mulige baggrund for anvendelsen af 
matrikelvæsenets ydelser i det daglige 
for både administration og borger.

Vi håber, at "Håndbog i matrikelvæsen" 
kan bidrage hertil.

10



I. Dansk matrikelvæsen
1. Hvad er en matrikel?
Ordet matrikel kommer af det latinske 
ord "matricula", der betyder forteg
nelse. I Danmark bruger man bl.a. or
det om den officielle fortegnelse 
over landets faste ejendomme. Matrik
len er altså et register. Den består 
af:
- matrikelprotokoller, der bl.a. inde

holder oplysninger om ejendommenes 
matrikelnumre og arealer,

- et tilhørende kortværk, der viser 

grænserne for de enkelte ejendomme, 
og

- oplysninger om mål til fastlæggelse 
af skellene.

Matriklen administreres for størstede
lens vedkommende af matrikeldirektora
tet, der er en del af landbrugsmini
steriet. Ajourføringen sker på grund
lag af sager, udarbejdet af praktise
rende landinspektører.
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2. Matrikuleringens historie i Danmark

2.1. Landet nord for Kongeåen

I Danmark har der gennem tiderne væ
ret flere forskellige matrikler. Bag
grunden for de forskellige matriklers 
udarbejdelse har været ønsket om en 
retfærdigere ejendomsskattefordeling.

Af de tidlige matrikler er den mest 
kendte nok plovtalsmatriklen (Erik 
Plovpenning). Navnet stammer fra, at 
man betalte skat efter, hvor mange 
plove der fandtes på ejendommene. 
Efterhånden kom beskatningen til at 
hvile på landgilden, en afgift som 
fæstebønderne betalte til godsejerne, 
og som godsejerne førte regnskab med i 
jordebøgerne. Fæsteafgifter og kirke
skat (tiende) blev betalt med natura
lier, der for sammenlignelighedens 
skyld blev omregnet til tønder hart
korn (hårdt kort = rug og byg).

Ved enevældens indførelse i 1660 var 
landets finanser i en meget dårlig 
forfatning på grund af de langvarige 
krige i årene forud. Skatterne ind
bragte ikke længere de nødvendige be
løb. Behovet for et bedre beskatnings
grundlag var åbenbart, og i årene 
1660 - 62 blev en ny matrikel udarbej
det på grundlag af godsejernes jorde- 
bøger. Man havde imidlertid ikke ta
get hensyn til de ødelæggelser, krige
ne havde forvoldt landbruget. Derfor 
måtte man allerede i 1664 revidere ma
triklen .

På grund af landgildeydelsernes uens- 
artethed fik matriklen af 1664 imid
lertid ikke nogen lang levetid. Chri
stian V lod en ny matrikel udarbejde 
i årene 1681 - 88. Man tilsigtede med 
1688-matriklen at finde et udtryk for 
hver enkelt ejendoms skatteevne gen
nem jordens ydeevne (bonitet) og ejen
dommens størrelse. Opmålingen var pri
mitiv, og en kortlægning fandt ikke 
sted, men der blev beregnet arealer 
for ejendommene. Ved at sammenholde 
boniteten med ejendommens geometriske 
areal, kunne skatteevnen udtrykkes 
ved et tal, og da begrebet hartkorn 
var indgået i befolkningens bevidst
hed som det grundlag, hvorpå jordskat
terne skulle fordeles, valgte man at 
beholde dette begreb som enhed for 
skatteevnen. Fra at være et udtryk 
for bøndernes landgildeydelser omsat 
i hårdt korn, gik hartkornet altså 
over til at angive et bestemt jordare
al af bedste kvalitet eller et hertil 
svarende større areal af ringere kva
litet.

Hartkorn blev anvendt som beskatnings
grundlag helt op til 1904, da man gik 
over til det nuværende vurderingssy
stem.

Den gældende matrikel

I slutningen af 1700-tallet begyndte 
man igen at tænke på en ny matrikel. 
Ajourføringen af 1688-matriklen og 
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fordelingen af hartkorn ved udstyk
ning havde været mangelfuld. Heder 
og overdrev var desuden blevet op
dyrket, uden at de var blevet sat i 
hartkorn. Dette bevirkede, at matrik
len ikke længere var et rigtigt be
skatningsgrundlag .

I 1804 blev det besluttet, at der 
skulle udarbejdes en ny matrikel. Op
målingen blev foretaget i årene 1805 
- 22. Man gennemførte en landsdæk
kende og ensartet bonitering efter en 
skala fra 0 til 24 for at sikre et 
retfærdigt beskatningsgrundlag. Boni
teringen blev afsluttet i 1826. Lan
det blev kortlagt med matrikelkort i 
målforholdet 1:4000. Selv om kortlæg
ningen var dyr, var nytten af kortene 
åbenbar. De gav oversigt over skel, 
veje, boniteringsgrænser og ejendomme
nes indbyrdes beliggenhed. I en for
ordning fra 1810 blev det bestemt, at 
matrikelprotokoller og kort skulle 
holdes å jour. Siden den tid har der 
for den enkelte grundejer været pligt 
til at lade udstykninger og andre 
skelændringer registrere i matriklen 
under medvirken af en landinspektør.

Den 1. januar 1844 blev matriklen ta
get i brug, og den gælder stadig. Den 
omfattede ikke købstædernes bygrunde, 
som først blev matrikuleret i henhold 
til en lov fra 1863. Købstadsmatrik
len trådte i kraft efterhånden som 
matrikuleringen skred frem. Den blev 
afsluttet ca. 1885.

2.2. Den sønderjyske matrikel

Da det i 1804 blev vedtaget, at der 
skulle udarbejdes en ny matrikel, 
blev det bestemt, at den foruden at 
omfatte kongeriget også skulle omfat
te Norge og hertugdømmerne. For at få 
erfaring ved matrikuleringsarbejdet 
besluttede man at udarbejde matriklen 
for kongeriget først og derpå for Nor
ge og hertugdømmerne.

Da udarbejdelsen af matriklen nord 
for Kongeåen var afsluttet, stod der 
kun tilbage at matrikulere de konge- 
rigske enklaver (Ribe amts blandede 
distrikt) i hertugdømmet Slesvig, for 
at den kongerigske matrikel var fær
dig. Denne matrikulering blev udført 
1838 - 40, og for enklaverne trådte 
matriklen i kraft i 1847.

Matrikuleringen af Norge blev ikke ak
tuel, fordi Danmark måtte afstå Norge 
i 1814. Med hensyn til hertugdømmerne 
nåede vi heller ikke at få udarbejdet 
en matrikel, før vi mistede dem i 
1864. Det var stadig den gamle plov- 
takstmatrikel, der var gældende i 
1864. I årene 1870 - 80 blev der udar
bejdet en ny matrikel i Preussen, 
bl.a. for hertugdømmerne Slesvig, Hol
sten og Lauenborg. Ved genforeningen 
i 1920 overtog vi denne matrikel for 
Nordslesvig (Sønderjylland), og den 
er med få ændringer stadig gældende.

Da Danmark i 1864 måtte afstå de tre 
hertugdømmer, mistede vi også de kon
gerigske enklaver, der hovedsagelig
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lå mellem Ribe og Tønder. Som en 
slags erstatning fik vi de 8 sogne 
(Dalby, Hejis, Stenderup, Sønder- 
Bjert, Taps, Vejstrup, Vonsild og 0- 
dis sogne) syd for Kolding og øen 
Ærø. Da disse områder var slesvigske, 
var det stadig plovtakstmatriklen, 
der var gældende her. Der blev derfor 
i årene 1865 - 67 udarbejdet en matri
kel efter de samme principper som ved 
matrikuleringen af kongeriget.
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3. Matrikelvæsenets nuværende organisation

Matrikelvæsenet i Danmark har forskel
lige organisationsformer.

Københavns og Frederiksberg kommuner 
har hver sit selvstændige kommunale
matrikelvæsen. I resten af landet er
matrikelvæsenet et statsligt anliggen
de. For Færøerne og Grønland gælder 
særlige forhold.

3.1. Matrikeldirektoratets område

Administrationen af det statslige ma
trikelvæsen varetages centralt af ma
trikeldirektoratet i København. Direk
toratet er en del af landbrugsministe
riet.

3.1.1. Landet nord for Kongeåen

Matrikeldirektoratets vigtigste ar
bejdsopgave er at ajourføre matrik
len, der tjener som grundlag for ejen
domsvurdering og bygningsregistrering 
og for tinglysning af rettigheder 
over fast ejendom, herunder realkre
dit. I forbindelse med etablering af 
nye ejendomme ved udstykning m.v. med
virker direktoratet desuden ved kon
trol med overholdelse af bestemmelser 
i lovgivningen, der regulerer fast 
ejendom.

Det grundlæggende arbejde for matrik
lens ajourføring udføres af praktise
rende landinspektører.

Danmarks matrikelvæsen:

Matrikeldirektoratet/praktiserende
landinspektører
Decentralt, statsligt matrikelvæsen

1 under matrikeldirektoratet
Københavns kommunale matrikelvæsen
Frederiksberg kommunale matrikel

16

væsen

A

A

A
A



I matrikeldirektoratet foretages en 
administrativ kontrol og bedømmelse 
af de matrikulære sager i forhold til 
lovgivningens bestemmelser om fast e- 
jendom og arealanvendelse. Direktora
tet foretager også en vis teknisk re
vision af landinspektørernes opmåling 
og beregninger. Når en sag godkendes 
(approberes), ajourføres matriklen 
samtidig. Ved sagens godkendelse sen
der direktoratet meddelelse herom til 
tinglysningsdommeren og kommunalbesty
relsen, og på grundlag af disse med
delelser ajourføres tingbogen og 
det kommunale ejendomsregister.

3.1.2. Sønderjylland

Matrikelvæsenet i Sønderjylland hører 
under matrikeldirektoratets admini
stration, men har siden genforeningen 
i 1920 været organiseret decentralt 
med 5 statslige amtslandinspektørkon- 
torer i Haderslev, Sønderborg, Toft
lund, Tønder og Åbenrå, en direkte 
videreførsel af de 5 preussiske kata- 
sterämter. Fra 1. januar 1983 er 
organisationen blevet ændret, idet der 
er oprettet en stilling som chef for 
det sønderjyske matrikelvæsen med kon
tor i Åbenrå. Fra 1. april 1984 
ændredes kontorernes embedsområder og 
samtidig ændredes kontorbetegnelsen 
til landinspektørkontor.

Alt matrikulært arbejde udføres af 
landinspektørkontorerne. De forestår 
ikke alene markarbejderne og de øvrige 
forberedende arbejder vedrørende ud

stykning og sammenlægning, men vareta
ger også udstykningskontrol og regi
strering af matrikulære forandringer i 
matriklens dokumenter, som findes på 
de enkelte kontorer.

Kontorernes ledere, statslandinspek
tørerne, er af matrikeldirektoratet 
bemyndiget til, inden for fastlagte 
rammer, at meddele approbation på 
udstykning m.v.

Landinspektørkontorerne sender medde
lelse om udstykninger m.v. til ting
lysningsdommer og kommunalbestyrelse, 
som på tilsvarende måde som i resten 
af landet ajourfører tingbogen og det 
kommunale ejendomsregister.

Landinspektørkontorerne har - ud over 
de matrikulære og administrative funk
tioner - andre arbejdsopgaver, f.eks. 
afgivelse af servituterklæringer og 
-attester, opdeling af ejendomme i 
ejerlejligheder og bygningsafsætning 
m.m.

3.2. København

Københavns kommune har som tidligere 
nævnt et eget kommunalt matrikelvæ
sen, der administreres af stadskonduk
tøren. Stadskonduktørembedet blev op
rettet i 1690. Stadskonduktøren, der 
skal have beskikkelse som landinspek
tør, udnævnes af magistraten.

Matrikulært arbejde og andre arbej
der, som ifølge lovgivningen skal ud
føres af landinspektører, varetages 
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af stadskonduktørembedet. Embedet ud
fører således både de opgaver, som 
svarer til de praktiserende landin
spektørers og de funktioner, der ud
føres af matrikeldirektoratet. Regi
streringen af matrikulære forandrin
ger og samarbejdet mellem matrikelvæ
senet og tinglysningsvæsenet er opbyg
get på tilsvarende måde som i resten 
af landet, og stadskonduktøren sender 
meddelelse om forandringerne til ting
lysningskontoret og det kommunale e- 
j endomsregister.

Stadskonduktøren har desuden arbejds
opgaver vedrørende opdeling af ejen
domme i ejerlejligheder og en række 
andre opgaver af teknisk og admini
strativ karakter med tilknytning til 
den kommunale ejendoms- og bygningsad
ministration.

Stadskonduktørens afgørelser med hen
syn til skels beliggenhed kan ikke 
påklages til højere administrativ myn
dighed.

Stadskonduktøren udøver i øvrigt sin 
virksomhed efter regler, der er fast
sat af magistraten. Magistraten fast
sætter også de gebyrer, der skal beta
les for stadskonduktørens forretnin
ger. Efter udstykningsloven kan det 
bestemmes, at reglerne om matrikulær 
virksomhed i København skal godkendes 
af landbrugsministeriet.

3.3. Frederiksberg

I Frederiksberg kommune administreres 

det kommunale matrikelvæsen af stads
landinspektøren . Stadslandinspektø
rens kontor blev oprettet i forbindel
se med, at det frederiksbergske matri
kelvæsen efter kommunens ønske over
gik fra matrikeldirektoratet til kom
munalbestyrelsen i 1925. Stadslandin
spektøren, der skal have beskikkelse 
som landinspektør, udnævnes af kommu
nalbestyrelsen .

Stadslandinspektørens kontor vareta
ger matrikulært arbejde og andre ar
bejder, som ifølge lovgivningen udfø
res af landinspektører, på tilsvaren
de måde som stadskonduktørembedet.

Stadslandinspektøren har derudover 
tilsvarende tekniske og administrati
ve arbejdsopgaver som stadskonduktø
ren i København.

Stadslandinspektørens afgørelser med 
hensyn til skels beliggenhed kan ikke 
påklages til højere administrativ myn
dighed.

Stadslandinspektøren udøver i øvrigt 
sin virksomhed efter et reglement, 
der er fastsat af kommunalbestyrel
sen. Reglementet skal godkendes af 
landbrugsministeren. Kommunalbestyrel
sen fastsætter de gebyrer, der beta
les for stadslandinspektørens forret
ninger.

3.4. Færøerne

På Færøerne administreres matrikel
væsenet af Matrikulstovan i Torshavn.
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de færøske bygder siden slutningen af 
20'erne er ejendommene i de fleste 
bygder efterhånden blevet matrikule
ret.

Matrikulstovans arbejdsopgaver omfat
ter i dag udstyknings- og sammenlæg
ningsforretninger samt matriklens a- 
jourføring. De omfatter også en fuld
stændig matrikulering af al fast ejen
dom på Færøerne og udskiftning af jor
derne, både inden- og udengårds. Ma
tri kul s tovan står også for kortlæg
ning i stort målforhold, tekniske 
kort til byplanlægning, vejprojekte
ring m.m.

Om Færøernes matrikulære forhold: se 
i øvrigt tidsskriftet "Landinspektø
ren", 30. bind, side 615 ff.

3.5. Grønland

På Grønland er der ikke noget matri
kelvæsen, men der findes en begrænset 
tinglysningsordning, som omfatter 
fast ejendom (huse).

Matrikulstovan blev oprettet i 1948, 
efter at sagsområderne vedrørende ud
stykning, udskiftning og matrikulering 
ved loven af 1948 om Færøernes Hjemme
styre var overtaget som færøsk særan
liggende.

Matrikulering af ejendomme i den be
byggede del af Torshavn blev gennem
ført i 1925 - 26, og i forbindelse 
med gennemførelsen af udskiftning af 

Fra 1961 har man forsøgsmæssigt be
gyndt en frivillig registrering af ad
komst- og panterettigheder vedrørende 
bygninger i Godthåb (Nuuk) og andre 
kommuner, og efter gennemførelsen af 
en lov fra 1967 for Grønland om pant 
er der etableret et tinglysningssy
stem, der imidlertid alene fastsætter 
regler for tinglysning af pant og an
dre begrænsede rettigheder i fast 
ejendom og løsøre. Se "Ugeskrift for 
Retsvæsen", 1971-B, side 271-72.
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4. Matrikeldirektoratets matrikulære 
arbe jdsopgaver

4.1. Introduktion

Matrikulært arbejde omfatter dels 
fastsættelse, afmærkning og indmåling 
af skel i forbindelse med udstykning 
og anden forandring af ejendomsgræn
ser, dels udarbejdelse af de nødvendi
ge matrikulære sagsdokumenter. Matri
kulært arbejde skal udføres af prakti
serende landinspektører, der har ene
ret hertil, og de sager, landin
spektørerne udarbejder, indsendes til 
matrikeldirektoratet. Hvis en sag kan 
godkendes (approberes), bliver foran
dringerne registreret i matriklen. 
Direktoratet sender meddelelse herom 
til landinspektøren og til vedkommende 
tinglysningsdommer og kommunalbesty
relse. På grundlag af disse meddelel
ser ajourføres tingbogen og det kommu
nale ejendomsregister, der begge byg
ger på matriklen.

4.2. Matrikulære begreber

4.2.1. Matrikelbetegnelsen

I matriklen af 1844 fik hver ejendom 
et matrikelnummer, for at den enkelte 
ejendom kunne identificeres. Numrene 
var fortløbende inden for hvert ejer
lav. Den fuldstændige matrikelbeteg
nelse for et selvstændigt matrikule
ret areal var matr.nr., ejerlav, 
sogn, herred og amt. Det kunne f.eks. 
være: Matr.nr. 21 Engelstrup By, Ever- 
drup Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt.
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Af hensyn til kommende overførsel af 
matrikelprotokollernes data til edb 
indførte matrikeldirektoratet i 1979 
en ny og kortere matrikelbetegnelse. 
Den består nu af matr.nr. og ejerlavs
betegnelse. Ovennævnte areal betegnes 
herefter: Matr.nr. 21 Engelstrup By, 
Everdrup. Samtidig udsendte man for
tegnelser over ejerlavsbetegnelserne, 
der i den forbindelse blev nummereret.

4.2.2. En samlet fast ejendom.

Udstykningslovens § 1 knytter sig til 
begrebet en samlet fast ejendom og 
definerer også dette begreb:

"Stk. 2. Ved en samlet fast ejendom 
forstås i denne lov:
a. Jorder, som i matriklen er anført 

under et matrikelnummer, og
b. jorder, som i matriklen er anført 

under flere matr.nre., når jorder
ne udgør en landbrugsejendom eller 
i øvrigt ifølge notering i matrik
len og tingbogen skal holdes fore
net.

Stk. 3. Såfremt der til et matr.nr. 
som enten udgør en samlet fast ejen
dom eller en del af en sådan, ifølge 
matriklen hører andel i en fælleslod, 
er andelen indbefattet under den på
gældende samlede faste ejendom.”

Der kan være grund til at understre
ge, at matrikelnumre, der er vurderet 



sammen med en landbrugsejendom, udgør 
en del af landbrugsejendommen, selvom 
de eventuelt ikke er omfattet af ejen
dommens notering i matriklen som land
brugsejendom. Dette betyder, at samt
lige matr.nre., der er medtaget under 
vurderingen af en landbrugsejendom, 
hører til den samlede faste ejendom. 
Ingen af disse matr.nre. kan derfor 
fraskilles ejendommen uden udstykning.

4.2.3. Umatrikulerede arealer

Der findes en del umatrikulerede area
ler i matriklen. De falder i 3 grup
per:

1. Arealer, der ved matrikuleringen 
var udlagt til fælles benyttelse som 
gadejord, grus-, sand- og lergrave, 
vandinger, o.l. Fælles for alle disse 
arealer er, at de ikke ved matrikule
ringen fik tildelt matr.nr., men at 
de i matriklen alene er registreret 
med ovennævnte betegnelser.

2. Arealer, som efter matrikuleringen 
er overgået til brug som offentlig 
vej, jernbane o.l. og derfor er ud
skilt i matriklen. Offentlige veje 
tildeles litra, f.eks. "g".

3. Arealer, som efter matrikuleringen 
er opstået ved naturlig tilvækst eller 
inddæmning, opfyldning o.lign. Disse 
arealer er hverken registreret på 
matrikelkortene eller i matriklens 
protokoller.

4.2.4. Tildeling af nye matrikelnumre

Hvis der ved en sag opstår nye parcel
ler, der er dele af et allerede bestå
ende matr.nr., tildeles parcellerne 
samme stamnummer som det matr.nr., 
hvorfra de udstykkes, og desuden li
tra (bogstav). Udstykkes f.eks. matr. 
nr. 5 i 3 parceller, bliver parcel 
nr. 1 betegnet med matr.nr. 5a, par
cel nr. 2 med matr.nr. 5b og parcel 
nr. 3 med matr.nr. 5c. Uanset hvilket 
af disse 3 matr.nre., der herefter 
udstykkes, vil den næste nye parcel 
få matr.nr. 5d o.s.v. Det er såle
des ikke muligt umiddelbart at se, om 
matr.nr. 5d er en parcel af 5a, 5b 
eller 5c. I almindelighed har dette 
forhold heller ikke stor betydning, 
idet oplysning herom altid kan fås i 
matriklen eller i tingbogen.

Udsnit af matrikelkort i 1:4000 (tryk
original) . Bemærk de umatrikulerede a- 
realer: Fælles lergrav, gade og det 
udskilte vejareal "s".
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Hvis de nye parceller er dele af 
arealer, der hidtil har været umatri- 
kuleret, er forholdet et andet. Par
celler af umatrikulerede arealer som 
gadejord, jernbanearealer, inddæmmede 
sø- og fjordarealer o.l., tildeles nye 
matr.nre. uden litra i fortsættelse af 
de numre, der allerede er anvendt i 
det pågældende ejerlav. Det er i 1983 
besluttet, at de umatrikulerede area
ler, der er registreret i matriklen, 
skal have tildelt matr. nr. Ordningen 
gælder dog ikke de udskilte offentlige 
veje. Den praktiske gennemførelse af 
ordningen skal foregå efter iværksæt
telsen af edb- matriklen i de enkelte 
områder af landet.

4.3. Lovgrundlaget

Udstykningsloven er grundpillen i e- 
jendomsregistreringen. Sammen med 
tinglysningsloven danner den grundla
get for sikring af rettigheder over 
fast ejendom.

Hovedbestemmelsen er udstykningslo
vens § 1, som indeholder udstyknings
kravet. Det er formuleret sådan:

med en registrering, når en ejer sæl
ger eller pantsætter en del af sin 
ejendom. For at hindre at udstyknings
kravet omgås gennem langvarige leje
eller brugsforhold, gælder kravet og
så i tilfælde, hvor en del af en sam
let fast ejendom gives i brug for et 
længere tidsrum end 10 år. Udstyk
ningskravet omfatter også umatrikule
rede arealer, der afhændes, pantsæt
tes eller bortlejes for et længere 
tidsrum end 10 år.

Det er den enkelte grundejer, der har 
pligt til at sørge for udstykning, og 
udstykningen sker for ejerens reg
ning. Ejeren må rette henvendelse til 
en praktiserende landinspektør, der 
udarbejder de dokumenter, der skal 
indsendes til matrikeldirektoratet. 
Praktiserende landinspektører og de
res assistenter med landinspektørbe- 
skikkelse har eneret til at udføre 
matrikulære arbejder uden for Køben
havns og Frederiksberg kommuner samt 
Sønderjylland.

Om udstykning.
§ 1. Ingen del af en samlet fast ejendom 

eller af et umatrikuleret areal må særskilt 
afhændes eller pantsættes eller for et længere 
tidsrum end 10 år gives i brug til anden
mand, medmindre der af landbrugsministe
riet gives approbation på udstykning, hvor
ved den pågældende del fraskilles med egen 
matrikelbetegnelse.

Bestemmelserne om udstykning gælder 
ganske tilsvarende for sager om omde
ling og skelforandring. Ved omdeling 
forstås en ejendomsforandring, hvor
et areal fraskilles et matr.nr. og

sammenlægges med et tilgrænsende
matr.nr., der tilhører samme ejer. 
Ved skelforandring forstås en lignen
de ejendomsforandring, dog med den 
forskel at arealet sammenlægges med

Sagt på en anden måde betyder det, 
at der skal ske en udstykning og der

et matr.nr., der tilhører en anden
ejer.
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4.4. De matrikulære sager

I den almindelige bevidsthed er matri
keldirektoratet og den praktiserende 
landinspektør nært forbundet med be
grebet udstykning, men der er næppe 
et så udbredt kendskab til de mange 
andre matrikulære sager, som udarbej
des af landinspektøren med henblik på 
registrering i matriklen.

I 1949 blev alle de dengang gældende 
regler om de matrikulære sager samlet 
og ajourført i en udstykningsbekendt
gørelse, der bygger på udstykningslo
vens bestemmelser. Bekendtgørelsen 
kan betragtes som en håndbog for prak
tiserende landinspektører og for de 
myndigheder, der har med sagernes be
handling at gøre. Det gælder natur
ligvis i høj grad også for matrikeldi
rektoratets eget personale. Udstyk
ningsbekendtgørelsen er senest revide
ret i 1982 (bekendtgørelse nr. 
129/1982).

Bekendtgørelsen indeholder detaljere
de regler for landinspektørens arbej
de med fastsættelse af skel, anbrin
gelse af skelmærker, indmåling af nye 
og ældre skel, arealberegning og udar
bejdelse af kort og andre dokumenter. 
I bekendtgørelsen er de forskellige 
matrikulære sagsarter beskrevet, og 
der er angivet regler for de dokumen
ter og oplysninger, der skal frem
skaffes i hvert enkelt tilfælde.

De matrikulære sager kan kort beskri
ves således: (Der er henvist til de 

berørte paragraffer i bekendtgørelse 
nr. 129/1982)

4.4.1. Udstykning (§§ 26 - 29).

Der er tale om udstykning, når en del 
af et matr.nr. fraskilles og får til
delt særskilt matr.nr., men også når 
et helt matr.nr. fraskilles en samlet 
fast ejendom, f.eks. en landbrugsejen
dom.

En særlig kategori af udstykningssa
ger er de sager, hvor en del af en 
ejendom skal udstykkes, men hvor det
te kun kan tillades på betingelse af, 
at arealet sammenlægges med køberens 
ejendom. I sådanne tilfælde sker der 
først en deling, hvor arealet får til
delt et matr.nr., men endnu fraskil
les det ikke ejendommen. Matrikeldi
rektoratet giver meddelelse om, at de
lingen er sket, og meddeler betingel
serne for, at det nye matrikelnummer 
kan fraskilles ejendommen og sammen
lægges med købers ejendom. Når betin
gelserne er opfyldt, approberes ud
stykningen. Betingelserne er som of
test et krav om, at skøde til køberen 
på det nye matr.nr. er foreløbig ind
ført i tingbogen, og at der frem
skaffes attest fra tinglysningsdomme
ren om, at der ikke af hensyn til 
adkomst- og panteforhold er noget i 
vejen for, at det nye matr.nr. sammen
lægges med køberens ejendom.

Ved udstykning skal der være sørget 
for, at parcellerne har den nødvendige 
adgang til offentlig vej enten direkte
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Landinspektørens j nr
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til Matrikeldirektoratet

Sagen omhandler følgende matrikulære forandringer (sæt kryds):
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eller ad privat vej. Bekendtgørelsen 
indeholder regler om disse adgangsfor
hold.

4.4.2. Sammenlægning (§ § 30 og 31)

Ved sammenlægning forstås, dels at 
flere matr.nre. sammenlægges til ét 
matr.nr., dels at flere matr.nre. no
teres sammen som en samlet ejendom. 
Nar der er sket en sammenlægning, kan 
arealerne ikke adskilles igen, uden 
at der sker en udstykning.

4.4.3. Omdeling (§ 32)

Der er tale om omdeling, når et areal 
overføres fra en ejendom til en til
grænsende ejendom, der tilhører samme 
ejer. I realiteten er der tale om en 
udstykning, men ændringen kan - netop 
på grund af ejerforholdet - gennemfø
res på en enklere måde. Det areal, 
der fraskilles, får ikke tildelt eget 
matr.nr., idet det straks indlægges 
under ejerens anden ejendom. Omdeling 
forudsætter, at bestemmelserne om pan
tehæftelser, servitutter og grundbyr
der i tinglysningslovens § 23 er over
holdt.

4.4.4. Skelforandring (§ 33)

Ved skelforandring forstås, at et ube
tydeligt areal overføres fra en ejen
dom til en tilgrænsende ejendom, der 
tilhører en anden ejer. Som ved omde
ling er der ved skelforandring tale 
om en slags udstykning, der gennemfø
res på en enklere måde, her på grund 

af arealets ringe størrelse og værdi. 
Der er fastsat en værdigrænse for are
aler, der kan overføres ved skelforan
dring. Ajourføring af værdigrænsen 
sker ved bekendtgørelser og i takt 
med prisudviklingen. Ved den seneste 
bekendtgørelse fra 1982 er grænsen 
fastsat til 6.500 kr.

Baggrunden for de særlige regler om 
skelforandring er især ønsket om, at 
berigtigelsen af en handel med jord
stykker af ringe værdi kan ske på en 
billig måde, idet parterne ellers kan 
være tilbøjelige til ikke at få ejen
domsforandringen godkendt og registre
ret. Når en sag kan ordnes ved skel
forandring, undgår parterne de ret 
store udgifter, der normalt er forbun
det med berigtigelse af en ejendoms
overdragelse, f.eks. udgiften til skø
de.

4.4.5. Udskiftning (§ 34)

Udskiftning er en forretning, hvor et 
areal, der fra gammel tid har henlig
get som en fælleslod, opdeles i grun
de svarende til de enkelte ejeres ide
elle andele i lodden. Sådanne forret
ninger er meget sjældent forekommende.

4.4.6. Matrikulering (§§ 35 - 37)

Ved matrikulering forstås, at et are
al, der ikke tidligere har været regi
streret i matriklen under et 
matr.nr., får tildelt eget matr. nr. 
eller bliver inddraget under et bestå
ende matr.nr. Det fremgår nærmere af
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udstykningsbekendtgørelsen hvilke 
ejendomsforandringer, der betegnes 
som matrikulering.

4.4.7. Berigtigelse (§§ 38 - 44)

Hvis der er uoverensstemmelse mellem 
de faktiske forhold og matriklens op
lysninger, kan uoverensstemmelsen i 
visse tilfælde rettes ved en berigti
gelse.

Selvom skellet mellem to ejendomme i 
sin tid er fastslået f.eks. ved en 
udstykning, og der i den forbindelse 
er sket en opmåling af skellene, kan 
der gennem årene være sket en ændring 
af skellet som følge af hævdsreglerne 
i dansk lovgivning. Hvis en grundejer 
gennem en længere årrække har brugt 
en del af naboejendommen, kan han ha

ve vundet hævd på arealet. Hævdser
hvervelsen forudsætter, at der er ta
le om en ubrudt råden, at brugeren er 
i god tro, og at brugen ikke støtter 
sig på en aftale.

Når ejendomsforholdet ordnes ved en 
hævdskendelse efter reglerne i ting
lysningslovens § 52a, er 20 års u- 
brudt råden over arealet tilstrække
lig. Ønskes forholdet derimod ordnet 
ved en berigtigelse, forlanges der er
klæring fra naboejerne om, at skellet 
har bestået uforandret i alderstid, 
hvilket normalt antages at være 40 - 
50 år. Begrundelsen for det strengere 
krav ved berigtigelse er, at der ikke 
er tale om en formaliseret procedure 
som ved afsigelse af kendelse efter 
tinglysningsloven.
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Foruden berigtigelse af skel mellem 
naboejendomme omfatter betegnelsen be
rigtigelse en lang række andre situa
tioner, f.eks. berigtigelse af egent
lige fejl i matriklen, berigtigelse 
af grænser mod gamle fællesarealer og 
berigtigelse af ejendomsgrænser mod 
havet, søer og vandløb.

Endelig kan der være tale om berigti
gelse af matriklens arealoplysning, 
som resultat af en ny arealberegning, 
der er udført på et bedre grundlag, 
f.eks. opmåling af ejendommen.

4.4.8. Private fællesveje (§§ 46 og 
47)

Udstykningsbekendtgørelsen indeholder 
regler om optagelse, slettelse og for
andring af private fællesveje på ma
trikelkortet. Reglerne er koordineret 
med bestemmelserne i lov om private 
fællesveje og har nær sammenhæng med 
bestemmelserne i loven om private vej
rettigheder fra 1938 og med kravet i 
udstykningslovens § 4 om, at der ved 
udstykning skal være sørget for ad
gang for parcellerne til offentlig 
ve j.

4.4.9. Offentlige veje (§§ 49 - 54)

Når det offentlige erhvervér areal 
til anlæg af ny offentlig vej, skal 
arealafståelserne noteres i matrik
len. Arealerne kan enten erhverves 
ved ekspropriation eller ved aftale. 
Ved noteringen i matriklen udskilles 
vejarealet, d.v.s. at de erhvervede 
arealer skilles fra de berørte ejen

domme. Der kan ikke vindes hævd på en 
udskilt offentlig vej.

4.4.10. Skelsætning (§§ 62 - 69)

Hvis ejeren af en ejendom ønsker skel
lene for sin ejendom fastslået og af
mærket, må han henvende sig til en 
praktiserende landinspektør. En sådan 
skelafsætning, som ejeren selv skal 
betale, er ikke retlig bindende for 
naboejerne.

Hvis et skels beliggenhed ønskes ende
ligt bestemt med bindende virkning for 
både ejer og naboejer, må dette ske 
ved en skelsætningsforretning, som er 
en særlig procedure, der er fastsat i 
udstykningslovens kap. V. Hvis en ejer 
er uenig med naboejeren om skellets 
beliggenhed, er det nødvendigt, at der 
afholdes en skelsætningsforretning, 
idet ingen sag om skels beliggenhed må 
indbringes for domstolene, før den er 
søgt afgjort ved en skelsætningsfor
retning.

Hvis skellet ikke fremtræder ved tyde
ligt hegn eller ved kendelige skelmær
ker, eller hvis hegn eller skelmærker 
viser sig at være anbragt forkert, 
kan naboejeren pålægges at deltage i 
omkostningerne ved en skelsætningsfor
retning. Hvis parterne ikke kan blive 
enige om fordelingen af omkostninger
ne, afgøres spørgsmålet om, hvorvidt 
omkostningerne skal fordeles, og i be
kræftende fald hvordan fordelingen 
skal være, ved en hegnsynsforretning.
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Nærmere regler om skelsætningsforret
ninger findes i udstykningsbekendtgø
relsen, herunder regler om indkaldel
se til åstedsmøde, habilitet, delta
gelse af hegnsynsmænd, skelundersøgel
se og skelfastlæggelse, udformning af 
dokumenter m.v.

Nar et skels beliggenhed er endelig 
bestemt efter reglerne om skelsæt
ningsforretninger, noteres skelsætnin
gen i matrikel og tingbog.

Det bemærkes, at der normalt ikke er 
grund til at fastlægge beliggenheden 
af skel, der er yngre end 20 år, ved 
skelsætning. I et sådant tilfælde vil 
skellets beliggenhed nemlig være ende
ligt bestemt ved udstykningsmålene, 
idet der ikke kan være vundet hævd på 
en ændret beliggenhed.

Da grænselinier mod havet og skel, 
der falder sammen med midtlinien i et 
naturligt vandløb, er labile grænser, 
kan skelsætningsforretninger, der går 
ud på at fastslå sådanne grænser, nor
malt ikke forventes noteret i matrik
len. Tilsvarende gælder for skel mel
lem ejendomme, der tilhører samme 
ejer.

4.5. Udstykningskontrollen

Matrikeldirektoratet fører i forbin
delse med behandlingen af udstyknings
sager kontrol med, at der foreligger 
de nødvendige tilladelser og dispensa
tioner fra andre myndigheder i for
hold til bestemmelserne i det, man 

under et kan betegne som arealanven
delseslovgivningen .

Kontrollen hviler på bestemmelsen i 
udstykningslovens § 2, der siger:

§ 2. Medmindre der foreligger dispensa
tion eller godkendelse fra vedkommende 
myndighed, kan udstykning ikke approbe
res, nar det er oplyst, at delingen eller den 
herved tilsigtede anvendelse af arealerne vil 
medføre noget, som er i strid med eller kræ
ver godkendelse efter bestemmelser, som er 
fastsat i eller i henhold til gældende love.

Bestemmelsen i § 2 skal ses i sammen
hæng med lovens § 8, der dels fastsæt
ter, at der i alle sager om udstyk
ning skal være en erklæring fra kommu
nalbestyrelsen, dels giver landbrugs
ministeriet hjemmel til at bestemme 
fra hvilke andre myndigheder, der 
skal indhentes erklæring. Det er også 
i denne paragraf bestemt, at pligten 
til at fremskaffe de nødvendige erklæ
ringer hviler på den praktiserende 
landinspektør, der på parternes vegne 
indsender udstykningsansøgningen til 
matrikeldirektoratet.

Bestemmelsen i lovens § 8 og bestem
melsen om, at landinspektøren skal 
indhente alle nødvendige myndigheds
tilladelser, før han indsender sagen 
til matrikeldirektoratet, er indført i 
udstykningsloven i 1963. Før den tid 
var det praksis, at matrikeldirek
toratet i en vis udstrækning selv 
sørgede for at indhente udtalelser fra 
andre myndigheder. Der var således 
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tale om en administrativ forenkling i 
forbindelse med, at man pålagde de 
praktiserende landinspektører et stør
re ansvar for den samlede sagsbehand
ling. Dette havde sammenhæng med de 
bestemmelser, der samtidig blev ind
ført om landinspektørernes ansvar m.v. 
i loven om landinspektørvirksomhed.

Indførelsen af udstykningslovens § 2 
havde også et andet sigte. Det var 
ikke ualmindeligt, at udstykning blev 
gennemført, og at det senere viste 
sig, at parcelkøberen ikke kunne opnå 
tilladelse f.eks. efter naturfred
ningsloven til at bygge på parcellen. 
Dette uheldige forhold er afhjulpet 
ved bestemmelsen i § 2 om, at også 
spørgsmålet om tilladelse til den øn
skede anvendelse af parcellen skal væ
re afklaret inden udstykningssagen 
indsendes til matrikeldirektoratet.

Direktoratet kontrollerer på grundlag 
af landinspektørens oplysninger, om 
alle implicerede myndigheder er hørt 
og har tiltrådt sagen. Direktoratet 
kontrollerer også, at vilkår, som an
dre myndigheder kræver opfyldt inden 
udstykningsapprobationen, opfyldes af 
parterne evt. ved landinspektørens 
medvirken, inden direktoratet godken
der udstykningen.

Kontrolsystemet er beskrevet nærmere i 
det cirkulære, der i det daglige 
kaldes Kontrolcirkulæret. Cirkulæret 
ajourføres løbende med lovændringer, 
der vedrører udstykning og arealanven
delse, og er senest revideret i 1984.

Til cirkulæret hører 2 skemaer, ét til 
brug for kommunalbestyrelsens erklæ
ring og ét til brug for landin
spektørens oplysninger om forholdet 
til naturfredningsloven og sandflugts
loven.

Kontrolcirkulæret indeholder regler 
om erklæringer i forhold til følgende 
love :
- Lov om kommuneplanlægning
- Lov om private fællesveje
- Byggeloven
- Lov om by- og landzoner
- Lov om offentlige veje
- Miljøbeskyttelsesloven
- Råstofloven
- Skovloven
- Naturfredningsloven
- Sandflugtsloven

Udstykningskontrollen gælder også for 
sager om omdeling, skelforandring og 
matrikulering.

4.6. De matrikulære målinger

Til de skel, der stammer fra udarbej
delsen af 1844-matriklen, findes ingen 
mål, da kortene blev konstrueret i 
marken ved bordmåling uden angivelse 
af mål. Siden matriklen trådte i 
kraft, har det været en regel, at 
landinspektøren ved udstykning skulle 
indsende et hovedkort med angivelse af 
mål til fastlæggelse af de nye skel. 
Denne regel er dog ikke altid blevet 
håndhævet lige strengt. I slutningen 
af forrige århundrede var der en 
periode, hvor matrikulskontoret ikke 
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krævede mål til de nye skel. De nye 
ejendomsgrænser blev indlagt af land
inspektøren på en kopi af matrikelkor
tet, og de blev uden videre overført 
på matrikelkortet.

For de ældre målinger gælder alminde
ligvis, at jo mere en ejendom var værd 
på opmålingstidspunktet, jo bedre blev 
opmålingen foretaget. Men ældre ud
stykningsmål kan ikke altid anvendes, 
forbi deres udgangspunkter ofte er 
forsvundet. Hvis målene er ældre end 
20 år, kan der desuden være vundet 
hævd på en anden beliggenhed af skel
lene.

fikspunk tmærke

Kravene til indmåling af ejendomsgræn
ser er øget gennem tiderne, og efter 
reglerne i udstykningsbekendtgørelsen 
skal nye skel (med ganske få undtagel
ser) nu indmåles i forhold til det 
landsdækkende fikspunktsystem.

Opmålingen til bestemmelse af nye skel 
foretages af de praktiserende landin
spektører. Ud over de nye skelpunkter 
skal målingen omfatte en vis mængde 
ældre skelpunkter, faste terrængen
stande, fikspunkter o.a., som er nød
vendigt til fastlæggelse af skellene 
såvel i marken som på matrikelkortet. 
Målingen anføres på en konstruktion i 
stort målforhold (måleblad) , der ind
sendes til direktoratet med sagen. 
Målebladene opbevares i direktoratets 
arkiv, hvorfra man kan rekvirere kopi
er af dem.

Fikspunktsystemet består dels af et 
overordnet net, der administreres af 
Geodætisk Institut, dels af MV- fiks
punktnettet, der administreres af ma
trikeldirektoratet. I hele landet fin
des ca. 320.000 MV-fikspunkter og ca. 
30.000 G.I.-fikspunkter.

Nye MV-fikspunkter afmærkes i marken 
af den praktiserende landinspektør, 
som regel med en betonkegle og et 
underjordisk jernrør. Landinspektøren 
indmåler punktet og udfærdiger en 
skitse, så punktet kan genfindes.
Ved hjælp af indmålingen i marken 
beregnes punkternes koordinater i det 
landsdækkende koordinatsystem, system 
'34 (for Bornholm: system ’45). Koor-
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dinatsystemerne, der anvendes, er 
fastlagt i 1934 og 1945 i samarbejde 
med Geodætisk Institut. De bygger på 3 
vandret-liggende cylinderprojektioner, 
én der dækker Jylland-Fyn, én for 
Sjælland og én for Bornholm. Systemer
ne er orienteret med y-aksen positiv 
mod nord og x-aks en positiv mod vest. 
I system '34 har Agri Baunehøj koordi
naterne (200 km, 200 km) , og i system 
'45 har Rytterknægten koordinaterne 
(50 km, 50 km) . Ved fastlæggelsen af 
projektionen var kravet, at man skulle 
kunne anvende målingerne fra marken 
uden at behøve at tage hensyn til 
projektionens fortegning.

Den maksimale rettelse på en afstand 
ved anvendelse af systemet er 5 cm/km 
for Jylland-Fyn-cylinderen, 2. cm/km 
for Sjælland og 0 cm/km for Bornholm. 
Retningskorrektionen er så lille, at 
det ikke er nødvendigt at tage hensyn 
til den i matrikulære målinger.

System '34 anvendes generelt ved kort
lægning i store målforhold (d.v.s. 
større end 1:10000), medens man ved 
små målforhold (f.eks. G.I.'s topogra
fiske kort) anvender et internatio
nalt koordinatsystem, UTM-systernet.

De målinger og beregninger, som land
inspektørerne udfører til bestemmelse 
af MV-fikspunkter, opbevares i matri
keldirektoratet . Fikspunktskitserne 
opbevares i et- særligt arkiv, hvorfra 
man kan rekvirere kopier og koordinat
oplysninger om de enkelte punkter. Ef
ter aftale med Geodætisk Institut gi

ver direktoratet også oplysning om ko
ordinaterne til G.I.-fikspunkterne, 
medens kopier af skitserne for G.I.- 
fikspunkterne må bestilles hos Geodæ
tisk Institut.

4.7. Registre og kort

4.7.1. Matrikelprotokollerne

Der findes ca. 3000 matrikelprotokol
ler, som føres i hånden. Der fandtes 
oprindelig en protokol for hvert her
red, men som følge af den stigende 
udstykningsaktivitet, blev protokol
lerne udskrevet i sognematrikelproto- 
koller. Protokollerne indeholder ca. 
2,3 mio. matrikelnumre. Heri er inklu
deret ca. 400.000 udgåede matrikelnum
re. Desuden indeholder de ca. 130.000 
umatrikulerede arealer, for største
parten veje.

Der sker matrikulære ændringer for 
gennemsnitlig 5% af matrikelnumrene 
årligt. I 1980 fremkom der ved udstyk
ning omkring 23.300 nye matrikelnumre 
og ca. 8.000 matrikelnumre udgik ved 
sammenlægning, udskillelse af offent
lig vej m.v.

For hvert matrikelnummer er der i pro
tokollen oplysning om areal, herunder 
eventuelt vej- og vandløbsareal, og 
eventuelle forpligtelser, f.eks. land
brugsnotering, samnotering med andre 
matrikelnumre, fredskovspligt og jord
rente. Oplysningerne om fredskovs
pligt er dog kun fuldstændige i de 
retskredse, hvor fredskovskonstaterin-
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gen er afsluttet. Arealernes bereg
ningsmåde, lodantal og en beskrivelse 
af loddernes beliggenhed på matrikel
kortet er også anført. Der er end
videre anført journalnumre på sager, 
der ligger til grund for ændringer. 
Ved hvert stammatrikelnummer er der 
oplysning om sidst anvendte litra.

4.7.2. Een stor protokol

Protokollerne er i færd med at blive 
konverteret til edb. Man er medio 1985 
færdig med Nordjyllands, Viborg, Ring
købing, Fyns, Storstrøms, Sønder
jyllands og Bornholms . amter og fort
sætter med Ribe og Vestsjællands am
ter.

Man kan opfatte det fremtidige regi
ster som een stor protokol, som mange 
kan "slå op i" samtidig. Det er da 
også de samme oplysninger, man kan 
finde deri; den verbale lodbeskrivelse 
er dog udeladt. Til gengæld er der 
tilføjet vurderingsoplysninger, og de 
vil blive ajourført een gang årligt.

En matrikeludskrift (MU) for et enkelt 
matrikelnummer vil meget nemt kunne 
udtrækkes af systemet. Hvis nummeret 
er en del af en samlet ejendom, bliver 
denne ejendoms samtlige matrikelnumre 
automatisk udskrevet. Andre udtræk er 
også mulige, f.eks. vil det være 
muligt at få en liste over alle 
matrikelnumrene i et ejerlav.
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4.7.3. Matrikelkortene

Matrikelkortværket, der er den grafi
ske del af matriklens ejendomsoplys
ninger, består af ca. 14.000 ibrugvæ- 
rende kort for landet nord for Konge
åen og ca. 1.000 for Sønderjyllands 
vedkommende.

Kortene fremtræder som ø-kort eller 
rammekort. De ældre kort er af meget 
varierende størrelse, medens kort, 
der er fremstillet efter 1965, alle 
er i format Al.

Et ø-kort omfatter en del af et ejer
lav eller et helt ejerlav. Kortbille
det er begrænset af skel og fremtræ
der som en ø på planen. På rammekort 
går kortbilledet ud til selve kortram
men, og flere kort kan umiddelbart 

sammensættes til at dække et større 
område. Kortbilledet har en størrelse 
på 50 cm (syd-nord) x 75 cm (øst
vest), hvilket vil sige, at et kort i 
målforholdet 1:4000 omfatter et areal 
på 2 x 3 km. Rammekortene er indpas
set i det landsdækkende koordinatsy
stem, system '34 (system '45 for Born
holm) .

Kortene viser grænserne for matrikel
numre, offentlige veje, private veje, 
vandløb, fredskove m.v. og for de 
ældre korts vedkommende tillige en del 
topografiske oplysninger, byg
ningssignaturer og boniteringstakster. 
Fra midten af 30'erne begyndte man at 
indlægge fikspunkterne på kortene.

Kortene stammer for størstedelens ved
kommende fra begyndelsen af 1800-tal- 

Udsnit af matrikelkort i 1:4000 (trykoriginal)
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let, da kortværket til 1844-matriklen 
blev udarbejdet. Kortværket er base
ret dels på kort fra udskiftnings
tiden, dels på kort, der blev frem
stillet ved nyopmåling i forbindelse 
med matrikuleringsarbejdet. Kortene 
er med få undtagelser i målforhold 
1:4000.

De tidligere købstæders bygrunde blev 
først matrikuleret i tiden 1863 -
1885. Kortene er i målforhold 1:800.

I en del byområder er der senere sket 
forbedring af kortene ved nymåling. 
Ved de tidligste nymålinger i slutnin
gen af 1800-tallet blev kortene frem
stillet i 1:800; senere er målforhol
det 1:2000 blevet det mest anvendte i 
byområder og udviklingsområder.

Nøjagtigheden af matrikelkortene er i 
almindelighed ikke så stor, at der 
kan tillægges kortene aldeles afgøren
de betydning i retstvister om skel. 
Der er flere grunde hertil bl.a. føl
gende:

- opmålingen er i sin tid sket ved 
bordmåling og ved hjælp af ret simp
le instrumenter,

- ajourføringen af kortene har med
ført større eller mindre unøjagtig
heder i de forskellige dele af kor
tet, og

- papiret, som kortene er fremstillet 
på, er krympet eller har udvidet 
sig,

- på grund af gentagne kopieringer ved 
gennemprikning har mange kort i dag 

uens målforhold på forskellige dele 
af kortet.

Ajourføring af kortene sker på grund
lag af matrikulære sager, som de prak
tiserende landinspektører indsender 
til matrikeldirektoratet. Ved ajour
føringen af matrikelkortet indtegnes 
nye skel, veje m.v., og nye matri
kelnumre påskrives, medens bortfaldne 
skel, veje, matrikelnumre m.v. slet
tes ved overstregning. Dette bevir
ker, at kortene viser den historiske 
udvikling.

I de områder af landet, hvor matrikel
kortene er omfattet af det såkaldte 
TA-system (Trykoriginalen Ajourføres), 
føres matrikelkortets trykoriginal a 
jour ved at bortfaldne skel m.v. 
fjernes ved radering, og de nye ind
tegnes. Derved er det muligt at levere 
kopier af kortet, der kun viser den 
aktuelle situation. TA-området omfat
ter Bornholms amt og Jylland, med 
undtagelse af dele af Århus og Sønder
jyllands amter.

Nye krav til kortværket, ajourføringen 
og almindelig nedslidning nødvendiggør 
omtegning af kortene. Omtegningen af 
kortværket er nærmere beskrevet under 
"Kortfremstillingen".

De sønderjyske kort stammer fra matri
kuleringen efter prøjsisk mønster i 
1870'erne og er oftest i målforhold 
1:2000. De fremtræder som ø-kort. Kor
tene viser det samme som kortene i 
den øvrige del af landet. Der er dog 
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ikke anført matrikelnumre på kortene, 
men numre for parceller, der er dele 
af matrikelnumrene. For at give over
blik over matrikelnumrene er der i 
nyere tid udarbejdet minorerede matri
kelkort over det meste af Sønderjyl
land, oftest i 1:10000. Disse kort 
indeholder grænser for de enkelte ma
trikelnumre.

De oprindelige kort fra Sønderjylland 
findes i matrikelarkivet, mens de i- 
brugværende kort findes på amtslandin- 
spektørkontorerne.

4.8. Landinspektørernes rolle i matri- 
kelvæsenet.

4.8.1. Lovgrundlaget

Landinspektørvirksomhed udøves uden 
for Københavns og Frederiksberg kom
muner samt Sønderjylland af praktise
rende landinspektører, der for egen 
regning driver landinspektørforret- 
ning. Reglerne herfor er fastlagt ved 
lov om landinspektørvirksomhed (land- 
inspektørloven).

4.8.2. Beskikkelseskrav

Retten til at udøve landinspektør
virksomhed er betinget af en beskik
kelse, der meddeles af landbrugsmini
steren. Beskikkelsen forpligter sam
tidig landinspektøren til at overholde 
de forskrifter for matrikulært arbej
de, som landbrugsministeren giver. 
Betingelserne for at opnå beskikkelse 

er fastsat i landinspektørlovens § 1, 
stk. 2, der siger:

"Ret til at få meddelt beskikkelse som 
landinspektør har enhver som
1) har dansk indfødsret,
2) ikke er umyndiggjort, under lawær- 

gemål eller har sit bo under kon
kur sbehandl ing,

3) har bestået dansk landinspektør- 
eksamen, og

4) i mindst 3 år efter landinspektør- 
eksamen har deltaget i udførelsen 
af almindeligt forekommende matri
kulære arbejder ved ansættelse hos 
en praktiserende landinspektør, i 
et landinspektørkontor i Søn
derjylland, i matrikelvæsenet i 
Københavns kommune eller i matri
kelvæsenet i Frederiksberg kommu
ne. "

Beskikkelse kan nægtes, hvis landin
spektøren er dømt for et strafbart 
forhold, eller hvis landinspektøren i 
sit erhverv har udvist en sådan ad
færd, at der er grund til at antage, 
at han ikke vil udøve virksomheden 
som landinspektør på forsvarlig måde.

Fra 1768 og indtil landinspektørlo
vens vedtagelse i 1963 blev der med
delt kongelig bestalling i stedet for 
beskikkelse.

4.8.3. Eneret.

De praktiserende landinspektører og 
deres assistenter med beskikkelse har 
i henhold til landinspektørloven ene
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ret til at udføre matrikulære arbej
der. Matrikulære arbejder omfatter 
det arbejde, som landinspektøren skal 
udføre ved udstykning og anden foran
dring af ejendomsgrænser med hensyn 
til fastsættelse, afmærkning og indmå- 
ling af skel samt udarbejdelse af de 
dokumenter, der er nødvendige for a- 
jourføring af matriklens kort og pro
tokoller. Til matrikulært arbejde hø
rer også skelsætningsforretninger.

Foruden eneret til matrikulære arbej
der har landinspektører også eneret 
på enkelte andre områder, f.eks. i 
forbindelse med opdeling af ejendomme 
i ejerlejligheder.

Landbrugsministeren kan pålægge en 
praktiserende landinspektør at udføre 
et matrikulært arbejde, hvis samtlige 
landinspektører, inden for hvis natur
lige forretningsområde arbejdet fal
der, har afslået at udføre det. Be
stemmelsen er en følge af eneretten.

4.8.4. Habilitetsregler

Praktiserende landinspektører eller 
landinspektørassistenter med beskik
kelse må ikke udføre matrikulære ar
bejder, når de selv eller en bestemt 
familiekreds har en væsentlig interes
se i den ejendom, sagen vedrører. Det 
samme gælder, hvis en person eller et 
selskab, som landinspektøren er knyt
tet til ved tjenesteforhold, har en 
væsentlig interesse i ejendommen. En 
landinspektør må heller ikke udføre 
matrikulære arbejder, som en anden 

landinspektør i samme landinspektør- 
forretning er inhabil til at udføre. 
Endelig er der i loven en udtrykkelig 
bestemmelse om, at en landinspektør 
vil være inhabil, hvis han er interes
seret i sagen på en måde, der i øv
rigt kan vække tvivl om hans upartisk
hed. Sidstnævnte form for inhabilitet 
kan f.eks. tænkes at foreligge ved 
skelsætningsforretninger, hvis landin
spektøren tidligere har foretaget af
sætning eller genafsætning af det 
skel, forretningen drejer sig om.

4.8.5. Forretningsf orm

Landinspektører kan ikke drive forret
ning i form af et aktieselskab eller 
anpartsselskab. Dette hænger sammen 
med, at beskikkelse som landinspektør 
meddeles til personer, og som følge 
heraf kan landinspektørvirksomhed ik
ke udøves i selskabsform.

Landinspektører må ikke i form af in
teressentskab, kompagniskab eller på 
lignende måde drive landinspektørvirk
somhed sammen med andre end praktise
rende landinspektører.

I landinspektørloven er det endvidere 
bestemt, at en praktiserende landin
spektør kun må have mere end ét kon
torsted, hvis hvert kontor ledes af 
en praktiserende landinspektør eller 
en landinspektørassistent med beskik
kelse. Ingen må være leder af mere 
end ét kontorsted.
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4.8.6. Landinspektørens ansvar

Landinspektøren er ansvarlig for af
sætning, afmærkning og opmåling af 
skel m.v., for beregning af arealer 
og i øvrigt for udførelsen af matri
kulære arbejder. Landinspektøren skal 
sørge for, at der i sager om udstyk
ning m.v., der indsendes til matrikel
direktoratet, foreligger oplysninger 
og erklæringer efter de regler, der 
er fastsat i medfør af lovgivningen. 
Landinspektørens ansvar omfatter også 
rigtigheden af instrumenter og måle
redskaber, der anvendes ved opmålings
arbejder.

Landinspektørloven pålægger landin
spektørerne at udføre arbejder, der 
er overdraget dem, omhyggeligt og nøj
agtigt og så hurtigt, som sagernes 
beskaffenhed og forholdene i øvrigt 
tillader.

Landinspektøren er ansvarlig for ska
der, der opstår i forbindelse med ar
bejdet, når skaden skyldes fejl eller 
udeladelser fra landinspektørens si
de. Medlemmer af Praktiserende Landin
spektørers Forening er forpligtede 
til at være ansvarsforsikrede. Medlem
merne er desuden forpligtede til at 
overholde foreningens vedtægt for 
landinspektørvirksomhed.

4.8.7. Landinspektørnævnet

Landinspektørnævnet er nedsat af land
brugsministeren med hjemmel i landin
spektørloven. Nævnet består af 3 med

lemmer: en dommer som formand og to 
andre medlemmer, hvoraf det ene skal 
være en landinspektør, der er ansat i 
landbrugsministeriet, og det andet en 
praktiserende landinspektør. Der er 
givet nærmere forskrifter om nævnets 
virksomhed i "Regler for landinspek
tørnævnet s virksomhed". De gældende 
regler er fra 1978.

9 7. Nævnet behandler klager over, at en 
praktiserende landinspektør eller en landin- 
spektørassistent med beskikkelse ved udøvel
sen af sin virksomhed har tilsidesat de plig
ter, som hans stilling medfører, jfr. § 10, stk. 
I, i lov om landinspektørvirksomhed. Næv
net kan endvidere behandle klager over land
inspektører, der med tilladelse fra landbrugs
ministeren i henhold til lovens 9 4, stk. 2 el
ler 4, udfører matrikulært arbejde, jfr. lovens 
9 14.

Nævnet behandler klagesager, der er 
rejst mod praktiserende landinspektø
rer og landinspektørassistenter med 
beskikkelse for tilsidesættelse af de 
pligter, der er forbundet med udøvel
se af landinspektørvirksomhed. Sager 
kan rejses dels efter anmodning fra 
en offentlig myndighed eller fra an
dre, som har retlig interesse deri, 
dels af nævnet på eget initiativ.
Nævnet kan tildele den indklagede 
landinspektør en advarsel eller en i- 
rettesættelse eller pålægge landin
spektøren en bøde på indtil 20.000 
kr. Landinspektørnævnet kan også i 
tilfælde af grov eller oftere genta
gen forsømmelse, der giver grund til 
at antage, at landinspektøren ikke 
fremtidig vil udøve landinspektørvirk
somhed på forsvarlig måde, frakende 
landinspektøren beskikkelse på tid
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Regler for landiiispektømævnets virksomhed.

I medfør af 9 13* stk. 1, i lov om landin- 
spektørvirksomhed, jfr. lovbekendtgørelse nr. 
390 af 12. juli 1977, fastsættes følgende regler 
for landinspektømævnets virksomhed:

9 1. Landinspektømævnet bestir af en 
dommer som formand samt 2 andre medlem
mer, hvoraf det ene skal være en landinspek
tør, der er ansat i landbrugsministeriet, og 
det andet en praktiserende landinspektør, jfr. 
herved g 9 i lov om landinspektørvirksom- 
hed.

der mitte være bekendt med sidanne om
stændigheder, er forpligtet til at rejse spørgs
målet herom.

§ S. Spørgsmil om, hvorvidt et medlem af 
nævnet skal vige sit sæde bør si vidt muligt 
rejses, inden nævnets behandling af selve 
sagen begynder.

Stk. 2. Afgørelse træffes ved kendelse af 
nævnet. Det ,J
i»*4*’ --------—

fra 1 - 5 år eller indtil videre.
Nævnet træffer afgørelse ved en ken
delse, der skal indeholde en fremstil
ling af sagen samt begrundelse for 
afgørelsen.

Det er ikke noget stort antal sager, 
nævnet har modtaget siden dets opret
telse i 1963 - i gennemsnit er det ca. 
5 sager pr. år. Af de 97 sager, der er 
indkommet indtil udgangen af 1984, er 
41 sager afsluttet med kendelse. I de 
øvrige sager har nævnet ikke fundet 
tilstrækkeligt grundlag for at rejse 
sag over for landinspektøren. I enkel
te tilfælde er klagen blevet afvist, 
fordi den angik forhold, som nævnet 
ikke har hjemmel til at behandle. Af 
ovennævnte 41 sager blev 14 sager 
afsluttet, uden at der fandtes anled
ning til at bringe nogen sanktion i 
anvendelse. 1 sag blev hævet og 2 
sager afvist. Af de resterende 24 
sager blev 5 afgjort med advarsler, 6 
med irettesættelser og 13 med bøder.
Der har ikke været tilfælde, hvor en 
landinspektør er blevet frakendt be
skikkelsen.

Nævnets sekretær er overmatrikelkon- 
trollør Mary Fyrst Carlsen, Titangade 
13, 2200 København N.
Telefon (01) 83 77 33, lokal 333.

4.8.8. Honorarberegning

Honoraret for matrikulære arbejder er 
undergivet Monopoltilsynets kontrol. 
Som andre tjenesteydelser er arbejdet 
momspligtigt. Praktiserende Landin
spektørers Forening har vedtaget vej
ledende takster for matrikulære arbej
der. Foreningens takstudvalg behandler 
spørgsmål vedrørende medlemmernes ho
norarberegning .

Landinspektøren er ifølge landinspek- 
tørloven berettiget til at forlange 
et beløb deponeret forud for udførel
sen af et matrikulært arbejde som sik
kerhed for betalingen.

4.9. Afgiftsloven.

I 1965 blev der indført en afgift for 
matrikeldirektoratets ekspedition af 
udstykningssager. Afgiftsbeløbet blev 
forhøjet i takt med pris- og lønudvik- 
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lingen. I 1977 blev afgiften imidler
tid som led i et af de økonomiske 
forlig ved en lovændring forhøjet ek
straordinært. Der har siden i langt 
højere grad været tale om en skat på 
nyudstykkede parceller end om et ek
speditionsgebyr. I 1977-loven blev 
der indført en bestemmelse om, at der 
skal betales en mindre afgift, hvis 
der er tale om et matr.nr., der fra
skilles en landbrugsejendom og sammen
lægges med en anden landbrugsejendom.

Loven indeholder også en bestemmelse 
om, at der ikke skal svares afgift 
for fraskillelse af matr.nre., hvis 
værdi er mindre end et bestemt beløb.

Ved værdien af et matrikelnummer for
stås i denne forbindelse den alminde
lige handelspris på egnen for tilsva
rende arealer, f.eks. byggegrunde, 
sommerhusgrunde o.s.v. Størrelsen af 
afgiftsbeløbet og værdigrænsen er si
den 1977 ændret i takt med pris- og 
lønudviklingen. Ændringerne sker ved 
bekendtgørelser.

Undtaget fra afgift er desuden udstyk
ninger, der opnår jordfordelingstil
skud. Der betales ikke afgift for om
deling og skelforandring. Der opkræ
ves ikke afgift for matr.nre., der 
fremkommer ved matrikulering, eller 
matr.nre. som fraskilles i henhold 
til ekspropriation, kendelse eller 
dom.

Ved den seneste bekendtgørelse fra 
1985 er afgiften fastsat til 2700 kr. 
for almindelige parceller og 800 kr. 
for landbrugsparceller. Værdigrænsen 
er 17000 kr.

Udstykningsafgiftsloven bestemmer, at 
landinspektøren og "udstykkeren", 
hvilket normalt vil være ejeren af 
ejendommen, er ansvarlige for afgif
ten. Afgiften opkræves af matrikeldi
rektoratet - sædvanligvis hos landin
spektøren .

I Sønderjylland opkræver amtslandin
spektøren udstykningsafgiften direkte 
hos rekvirenten af udstykningen. Amts
landinspektøren bestemmer tidspunktet 
for opkrævningen.

, mebbeleé t $et$olb til om* 
melbte SføfoL af 5. $uïi 1815 en Sfêœngbe Söemöinger 
itX Oaarbeé Ubf^fnhtg, mob at SWømmenbe inbføfer 
btéfe S8et>iUtnger meb 14 9£b. 48 ß.
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5. Jordlovsadministrationen
5.1. Jordlovgivningen

Begrebet jordlovgivning anvendes i 
almindelighed som en sammenfattende 
betegnelse for de jordpolitiske love, 
der hører under landbrugsministeriet.

Administrationen af jordlovgivningen 
har i en lang årrække været delt 
mellem landbrugsministeriets departe
ment, matrikeldirektoratet og jord
lovsudvalget. En del af jordlovsudval
gets opgaver er pr. 1.7.1982 henlagt 
til jordbrugsdirektoratet. Den centra
le administration bistås på en række 
områder af lokale jordbrugskommissio
ner. Endvidere varetages visse opgaver 
af amtsrådene og kommunalbesty
relserne.

I det følgende redegøres kort for, 
hvorledes opgaverne er fordelt inden 
for jordlovsadministrationen.

5.2. Landbrugsministeriets departement

Opbygningen af departementet med dets 
arbejdsopgaver i relation til land
brugsloven m.v. fremgår i hovedtræk af 
organisationsplanen, side 90.

De overordnede jordpolitiske opgaver 
under landbrugsministeriet varetages 
af departementets 1. afd., 3.kt.

Opgaverne omfatter landbrugets struk
turpolitik og dennes relationer til EF 

og det lovforberedende arbejde. Det 
gælder navnlig:
- landbrugsloven,
- jordfordelingsloven,
- støttelovene.

I relation til den fysiske planlægning 
forestår departementets 1. afd., 3. 
kt., endvidere gennemførelsen af land
brugsplanlægningen i henhold til land
brugsloven. Planerne skal udarbejdes 
af amtsrådene og godkendes af land
brugsministeren .

Desuden varetager departementets 1. 
afd., 3. kt., de overordnede jord
politiske opgaver i relation til lov
givning og planlægning, der hører 
under andre ministerier.

I forbindelse hermed deltager 1. afd., 
3. kt., ved den statslige gennemgang 
af regionplanforslag og ved miljømi
nisterens godkendelse af regionplaner
ne. Ved regionplangodkendelsen har 
landbrugsministeriet givet nærmere 
retningslinier for varetagelse af de 
jordbrugsmæssige interesser i den vi
dere region- og kommuneplanlægning.

Departementets 1. afd., 6. kt. (Areal
datakontoret i Vejle) forestår indsam
ling, vedligeholdelse og udbygning af 
data vedrørende landbrugsjorder. Kon
toret har gennemført en landsomfat
tende klassificering af landbrugsjord. 
Datamaterialet er udtegnet på kort i 
målforhold 1:50000 med op til 8 hoved- 
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jordtyper. Mindre dele af landet fin
des dog på kort i andet målforhold.

Kontoret bistår jordlovsmyndighederne 
og andre myndigheder, navnlig i rela
tion til den fysiske planlægning.

5.3. Matrikeldirektoratet

Matrikeldirektoratet varetager på mi
nisterens vegne administrationen af 
bestemmelserne i kap. I - IV i land
brugsloven. Disse bestemmelser omfat
ter landbrugslovens regler om

- notering af landbrugsejendomme,
- ophævelse af landbrugspligt,
- landbrugsejendommes drift, herunder 

samdrift og forpagtning,
- sammenlægning og oprettelse af land
brugsejendomme .

Desuden administrerer matrikeldirek
toratet bestemmelserne i § 9 i jord
fordelingsloven, hvorefter der kan 
gives tilskud til jordomlægninger, der 
fremmer en hensigtsmæssig jord
fordeling.
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Tilskudsordningen omfatter et tilskud 
til udgifterne til landinspektørbi- 
stand, normalt 50% af udgifterne, og 
medfører i øvrigt fritagelse for ud
stykningsafgift og gebyr.

Endvidere varetager matrikeldirektora
tet de jordbrugsmæssige interesser i 
forbindelse med udarbejdelsen af kom
muneplaner og lokalplaner efter kommu
neplanloven.

Under udarbejdelsen af kommuneplanfor
slag kan der opstå spørgsmål vedør- 
rende jordbrugsmæssige interesser 
(herunder også gartneri-, planteskole- 
og frugtavlererhvervets interesser og 
skovbrugets erhvervsinteresser) samt 
vildtinteresser. I sådanne tilfælde 
kan der rettes henvendelse til matri
keldirektoratet med henblik på en 
afklaring af, om der kan opnås fornø
den tilladelse efter landbrugsloven 
til de planlagte dispositioner.

For så vidt angår udarbejdelsen af 
lokalplanforslag er der fastsat reg
ler, hvorefter lokalplanforslag, der 
omfatter landbrugspligtige arealer i 
landzone, som hovedregel skal indsen
des til matrikeldirektoratet samtidig 
med offentliggørelsen.

Ved matrikeldirektoratets behandling 
af sådanne planer lægges der vægt på, 
at de bedst egnede landbrugsjorder i 
størst mulig udstrækning bevares som 
landbrugsjord, og at forbruget af 
landbrugsjord til ikke-landbrugsmæssi
ge formål ikke bliver større end 

nødvendigt. Der tages også hensyn til 
de berørte landbrugsejendommes struk
tur og arrondering, investeringer i 
landbrugsbygninger m.v.

Matrikeldirektoratet inddrages ofte i 
vurderingen af spørgsmål vedrørende 
landbrugets bygninger i forhold til 
bestemmelser i anden lovgivning, især 
loven om by- og landzoner og natur
fredningsloven.

Matrikeldirektoratets afgørelser træf
fes - i det omfang det er nødvendigt 
med en lokal jordpolitisk vurdering - 
efter indstilling fra de lokale jord
brugskommissioner. I særlige tilfælde 
indhentes udtalelse fra jordlovsudval
get eller arealdatakontoret.

5.4. Jordbrugsdirektoratet

Jordbrugsdirektoratet er oprettet den
1. juli 1982 ved en omdannelse af det 
administrationskontor, der tidligere 
var tilknyttet Statens Jordlovsudvalg.

Jordbrugsdirektoratet varetager sekre
tariatsopgaver for jordlovsudvalget. 
Direktoratet forestår også admini
strationen af støttelovgivningen for 
jordbrugsbedrifter (låne- og tilskuds
love m.v.) og af jordfondens arealer.

Administrationen af de lån og til
skudsordninger, der ydes af jordlovs
udvalget, varetages af landbrugskon
toret under Kongeriget Danmarks Hypo
tekbank og Finansforvaltning.
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Til jordbrugsdirektoratet er knyttet 
et særligt kontor, jordfordelings
kontoret , der virker som sekretariat 
for jordbrugskommissionerne i jordfor
delingssager.

Kontorets opgaver omfatter
- planlægning af jordfordelinger, her

under samarbejde med vejmyndigheder, 
vejledningsvirksomhed m.v., og

- gennemførelse af jordfordelingernes 
berigtigelse i matrikel og tingbog.

5.5. Jordlovsudvalget

Jordlovsudvalget består af 18 medlem
mer, hvoraf 10 medlemmer vælges af 
folketinget. 4 medlemmer vælges af 
henholdsvis landboforeningerne, hus
mandsforeningerne, Dansk Erhvervs
gartnerforening og Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd. Endelig udpeger land
brugsministeren 4 medlemmer, hvoraf 
det ene fungerer som formand, medens 
de tre andre repræsenterer henholdsvis 
landbrugsministeriet, matrikeldirekto
ratet og jordbrugsdirektoratet.

Jordlovsudvalgets opgaver omfatter 
følgende hovedområder
- administration af erhvervelsesbe

stemmelserne i landbrugslovens kap.
V.

- afgivelse af indstilling til matri
keldirektoratet i visse sager efter 
landbrugslovens kap. I - IV.

De fleste af jordlovsudvalgets afgø
relser eller indstillinger træffes på 
grundlag af udtalelser fra de lokale 
jordkommissioner.
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5.6. Jordbrugskommissionerne

Der er af landbrugsministeren nedsat 
en jordbrugskommission for hver amts
kommune dog således at der er nedsat 
en kommission for hovedstadsområdet 
(Københavns, Frederiksborg og Roskilde 
amtskommuner).

Jordbrugskommissionsformanden er med
lem af jordlovsudvalget (det til
synsførende medlem).

De lokale kommissioner (i alt 12) bi
står centraladministrationen med at 
fremskaffe oplysninger og afgive ind
stilling, eventuelt efter besigti
gelse. De varetager også visse til
synsopgaver m.v. efter landbrugsloven 
og støttelovgivningen.

Jordbrugskommissionerne afsiger end
videre kendelse i jordfordelingssager, 
idet kommissionen suppleres med en 
dommer og et realkreditkyndigt medlem.

5.7. Amtsrådene (Hovedstadsrådet)

Amtsrådene skal efter bestemmelserne i 
landbrugsloven udarbejde planer, der 
skal sikre særlig værdifulde land
brugsområder. Planerne, der udarbejdes 
i samarbejde med vedkojnmende kommunal
bestyrelse, indgår i region- og kommu
neplanerne. De nærmere retningslinier 
for landbrugsplanlægningen fastsættes 
af landbrugsministeren, der skal god
kende planerne.



Amtsrådene skal desuden varetage jord
brugsmæssige interesser ved kom
muneplanlægningen i overensstemmelse 
med de retningslinier, der er givet af 
landbrugsministeriet i forbindelse med 
regionplangodkendelsen.

Amtsrådene (Hovedstadsrådet) er også 
bemyndiget til at administrere land
brugslovens bestemmelser om råstofind
vinding på landbrugsejendomme. Dette 
gælder også tilsyn efter landbrugslo
ven i forbindelse med råstofindvin-

5.8. Kommunerne

Kommunalbestyrelserne skal efter be
stemmelserne i landbrugsloven give 
indberetning til landbrugsministeren, 
hvis de får kendskab til overtrædelser 
af loven. Kommunalbestyrelserne skal 
efter anmodning fra landbrugs
ministeren, anklagemyndigheden eller 
domstolene foretage syn og give udta
lelser om landbrugsejendommes bygnin
ger og driftsforhold.

ding. Opgaverne varetages i samarbejde 5.9. Klageadgang
med jordbrugskommissionerne.

Klager over afgørelser, der træffes af 
matrikeldirektoratet efter bestem
melserne i kap. I - IV i landbrugs
loven, kan indbringes for ministeren. 
Sagerne kan også indsendes til matri
keldirektoratet med henblik på fornyet 
behandling.

Klager over afgørelser, der træffes af 
jordlovsudvalget i henhold til kap. V 
i landbrugsloven, eller som træffes af 
jordbrugsdirektoratet efter støttelov
givningen, kan indbringes for land
brugsministeriets departement. Klager 
skal indsendes til departementet, så 
vidt muligt inden 4 uger efter afgø
relsen.
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6. Landbrugsloven
(De anførte paragraffer henviser 
til lovbekendtgørelse nr. 603/ 
1978) .

6.1. Landbrugslovens formål
(§ 1, stk. 1.).

Landbrugslovgivningen har siden de 
store landboreformers tid for omkring 
200 år siden haft til formål at sikre 
opretholdelsen af selvstændige land
brugsbedrifter og at sikre selvejet og 
familiebruget som den overvejende be
siddelses- og driftsform i landbruget.

Ved ændringen af landbrugsloven i 1978 
blev lovens formål formuleret således:

r 
t 
t 
i
i 
i
I

i 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I
1 
I

§ 1.*) Ved denne lov tilstræbes at |
1. værne dyrkningsjorderne og de hertil i

knyttede landskabelige værdier, i
2. sikre en forsvarlig udnyttelse af de jord* |

brugsmæssige arealressourcer og |
3. sikre en hensigtsmæssig udvikling af jord* ;

brugserhvervene og en forbedret konkur
renceevne i disse erhverv.
Stk. 2. Loven skal særlig anvendes til at

1) tilgodese, at »**•-’i 
i 
i

—j

6.2. Planlægning (§ 3a)

Landbrugsloven af 1978 indeholder en 
række bestemmelser, der tilsigter en 
koordinering med den sammenfattende 
fysiske planlægning. Efter bestem
melserne skal amtsrådene således udar
bejde planer, der skal sikre særlig 
værdifulde landbrugsområder.

Landbrugsministeren kan fastsætte reg
ler, der tager sigte på at sikre 
varetagelsen af landbrugsinteresserne, 
når landbrugsjorder påtænkes inddraget 
til andre formål (byformål, fritidsom
råder, vejanlæg m.v.).

6.3. Hvilke ejendomme har landbrugs
pligt? (§§ 2 og 3) .

Landbrugspligten omfatter efter land
brugsloven enhver ejendom, der i ma
triklen er noteret som landbrugs
ejendom. Denne notering findes også i 
tingbogen og i kommunernes ejendoms
register.

Landbrugspligten omfatter imidlertid 
også matr.nre., som ikke er omfattet 
af noteringen i matriklen m.v., men 
som ved den seneste ejendomsvurdering 
er vurderet under en landbrugsejendom. 
For at få at vide om en ejendom har 
landbrugspligt, må man således søge 
oplysning både i matriklen (eller 
tingbogen) og i kommunernes ejen
domsregister, der indeholder vurde
ringsoplysningerne .

Landbrugsministeren kan pålægge en 
ejendom landbrugspligt, hvis den op
fylder kravene, som loven stiller til 
en landbrugsejendom.

Der findes en del arealer, f.eks. 
græsningsarealer, skovarealer, uopdyr
kede hede- og klitarealer m.v., der 
ikke er undergivet landbrugspligt. 
Sådanne arealer betegnes ofte "frie 
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jorder". Arealerne kan dog være pålagt 
forkøbsret for staten. Forkøbsretten 
fremgår af tingbogen.

6.4. Hvad betyder landbrugspligt?

Landbrugspligten indebærer
- at udstykning og ophævelse af land
brugspligt kræver tilladelse (§ 4)

- at landbrugsjorden ikke uden tilla
delse må tages i brug til anden, 
ikke-jordbrugsmæssig anvendelse (§ 
7a)

- at ejendommen omfattes af lovens 
regler om drift, herunder forpagt
ning og samdrift m.v. (§§ 7 - 12)

- at ejendommen omfattes af lovens 
regler om sammenlægning m.v. (§§ 13 
og 14), og

- at ejendommen omfattes af lovens 
regler om erhvervelse af landbrugs
ejendomme (kap. V).

Reglerne, der omtales under pkt. 6.5.
6.7. administreres af matrikel

direktoratet, medens reglerne i pkt.
6.8. administreres af jordlovsudval- 

ligger inden for områder, der er 
udlagt til bymæssige formål, m.v. 
(byzone, sommerhusområde, og land- 
zoneområde, der er omfattet af lokal
plan) .

Uden for sådanne områder kan land
brugspligten kun forventes ophævet, 
hvis særlige forhold taler for det. 
Der kan dog tillades udstykning af 
byggegrunde under 2000 m2.

Ophævelse af landbrugspligt, eventuelt 
i forbindelse med udstykning, kan 
betinges. Der kan f.eks. stilles krav, 
der tager sigte på at sikre en jord
brugsmæssig udnyttelse af jorderne, 
indtil de skal overgå til anden anven
delse, eller betingelser, som angår 
restejendommens størrelsé og afgræns
ning.

Hvis der er tale om en midlertidig, 
ikke-jordbrugsmæssig anvendelse, kan 
der i stedet for ophævelse af land
brugspligt efter lovens § 4 gives 
dispensation fra lovens regler om

get. landbrugsejendommes drift.

6.5. Ophævelse af landbrugspligt (§ 4) 

Ophævelse af landbrugspligten kan ske, 
hvis jorden skal overgå til andet end 
jordbrugsmæssig drift, f.eks. byfor
mål. Hvis der er tale om en del af en 
landbrugsejendom, skal arealet fra
skilles ejendommen ved udstykning.

Landbrugspligten vil i almindelighed 
kunne forventes ophævet, når jorden

6.6. Landbrugsejendommes drift
(§§ 7 - 12)

6.6.1. Selvstændig drift m.v.
(§§ 7, 7a og 8) .

Bestemmelserne indeholder krav om, at 
en landbrugsejendom skal
- opretholdes som selvstændigt brug,
- holdes forsynet med en passende 
beboelsesbygning,
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- drives af beboerne på ejendommen, og
- drives på forsvarlig erhvervsmæssig 

måde.

Ejendommens jorder skal
- udnyttes på forsvarlig jordbrugs
mæssig måde i det omfang, de er 
egnede hertil, og

- må ikke uden tilladelse tages i brug 
til anden anvendelse.

Der gælder dog en række undtagelser 
fra disse krav, se afsnittet om sam
drift og forpagtning. Der kan også, 
når særlige forhold taler for det, 
dispenseres fra kravene.

6.6.2. Samdrift og forpagtning
(§§ 9 - 12)

Samdrift af landbrugsejendomme kan 
ske, hvis man ejer eller forpagter 
flere landbrugsejendomme (eventuelt 
blandet eje og forpagtning).

Samdrift (og forpagtning) kan ske uden 
tilladelse fra matrikeldirektoratet, 
hvis
- jorderne ligger inden for en afstand 

på 15 km.
- arealet ikke overstiger 100 ha. Ved 

to landbrugsejendomme gælder dog 
ingen arealbegrænsning,

- antallet af ejendomme (dele af ejen
domme) ikke overstiger 5.

Forpagtning af en hel landbrugsejendom 
kan ske i indtil 15 år. Forpagtning af 
en del af en landbrugsejendom kan ske 
i indtil 10 år. Forpagteren skal

48 

opfylde tilsvarende betingelser som en 
erhverver af en landbrugsejendom med 
hensyn til alder, statsborgerskab, 
uddannelse og bopæl.

Der gælder dog en række overgangs
regler for bestående samdriftsforhold. 
Der kan også dispenseres fra kravene.

Hvis en
tinglyses,
delse fra

forpagtningskontrakt skal 
skal der forevises tilla
matrikeldirektoratet eller 

afgives erklæring om, at kontrakten 
ikke forudsætter tilladelse.

6.7. Sammenlægning m.v.
(§§ 13 og 14)

Sammenlægning af landbrugsejendomme 
kan ske, hvis det samlede jordtillig- 
gende ikke overstiger 75 ha. Større 
sammenlægninger kan imidlertid tilla
des, når jordens bonitet taler for 
det.

Sammenlægning kan dog nægtes, hvis
- beliggenhedsforholdene ikke er hen

sigtsmæssige ,
- erhververen/ejeren ikke opfylder de 
almindelige erhvervelsesbetingelser 
eller sammen med sin familie i 
forvejen ejer mere end 100 ha land
brugsareal ,

- sammenlægningen medfører nedlægning 
af en bæredygtig driftsenhed (gælder 
for ejendomme, hvor ejendomsvur
deringen minus stuehusets værdi ved 
årsreguleringen pr. 1. april 1982 
overstiger 500.000 kr. (kon
tant værdi) ,



OVERSIGTSRIDS

Fotokopi af Geodætisk Instituts 4 cm kort nr. 1213 III SV Vejen og 
1213 III NV Bække
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- ejendommen bliver opdelt på en uhel
dig måde, eller

- ejendommen bliver nedbragt til en 
uhensigtsmæssig størrelse.

Ved oprettelse af en ny landbrugsejen
dom lægges der vægt på, om ansøgeren 
vil kunne drive ejendommen med jord
brug som væsentligste erhverv.

6.8. Erhvervelse af landbrugsejendomme 
(kap. V).

Bestemmelserne tager navnlig sigte på 
at sikre en fortrinsstilling til per
soner, der skal leve af at drive 
landbrug.

Køb af landbrugsejendom i fri handel 
kan ske uden tilladelse efter land
brugsloven, hvis erhververen opfylder 
krav om

- fast bopæl på ejendommen, herunder 
at ejendommen tjener som hovedbopæl 
i skattemæssig forstand,

- landbrugsmæssig uddannelse, f.eks. i 
form af " det grønne bevis" eller 
praktisk beskæftigelse i jordbruget,

- jordbrug som væsentligste erhverv, 
d.v.s. han skal anvende over halv
delen af den normale arbejdstid i 
bedriften og tjene over halvdelen af 
sin indkomst i bedriften. Loven 
åbner dog mulighed for at tjene et 
beløb uden for bedriften (i 1984: 
75% af 141.000 kr.).

Erhververen skal også
- være fyldt 18 år,
- være dansk statsborger eller stats
borger i et EF-land.

Hvis der er tale om køb af ejendom nr. 
2, skal ejendommen ligge inden for en 
afstand af 15 km.

Ved familieoverdragelse og ved arv 
m.v. gælder lempeligere regler.

Man kan få skemaer og vejledning 
vedrørende fremgangsmåden ved tinglys
ning på kommunekontoret.

Hvis erhvervelsen kræver tilladelse 
skal ansøgning inden 4 uger efter 
købet indsendes til jordlovsudvalget.

6.9. Cirkulære om landbrugsloven

Landbrugslovens bestemmelser er nærme
re beskrevet i cirkulære nr. 203 af 4. 
december 1980. Cirkulæret kan fås i et 
særtryk, hvor landbrugsloven med til
hørende bekendtgørelser, cirkulærer og 
skemaer m.v. er optrykt som bilag. 
Særtrykket kan bestilles i enhver 
boghandel, eventuelt ved direkte hen
vendelse til Schultz Boghandel, Møn
tergade 19, 1116 København K, tlf. 01
- 14 11 95 (125 sider pris ca. 40
kr.) .
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ERKLÆRING

i forbindelse med sammenlaftning efter S 13 i landbrugrioven

A) matr.nr.:________& :______________ .ejerlav: '"Q/____________p—
ønskes sammenlagt med min landbrugsejendom

Navn (underskrift)

Adresse Stilling

I anledning af, at landbrugsejendommen ! en del af landbrugsejendommen '

04.JUL U1985 / 0291 5

B) matr.nr.:________ ~ w.//.________________ ejerlav: _

erklarer undertegnede:

1 Jeg har en uddannelse, der opfylder de i medfør af landbrugslovens S 16, stk. 1, fastsatte krav, 

jfr. 5 1 i bekendtgørelsen, der er optrykt i uddrag pA skemaets bagside.

Hvis pkt. 1 besvares med et JA, mA der nedenfor anføres oplysning om 

a) Uddannelse

Uddannelsens art:

ja eller nej

i y*2-1

Bevis for uddannelsen er udstedt d. / 19

af: (skole)

b) Varighed af beskasftigelse ved praktisk jordbrug m.v.:

_____ Ar som arbejdstager ved praktisk jordbrug inden for de sidste 10 Ar

Ar som selvstaandig driftsleder (ejer el. forpagter) af en jordbrugsbedrift inden for de sidste 15 Ar

2 Jeg har fast bopal pA min ovennavnte landbrugsejendom (anført under B)
eller

Jeg tager fast bopal pA min ovennavnte landbrugsejendom (anført under B) inden 6 mdr. efter 

suppleringen (erhvervelsen)

iZ

1 1

3 Jeg har jordbrug som vasentligste erhverv 1 rii 1

eller

Jeg tager jordbrug som vasentligste erhverv fra tidspunktet for godkendelsen af suppleringen (erhvervelsen)
1 1

4 Jeg, min agtefalle og børn under 18 Ar er ejer eller medejer af anden landbrugsejendom end ovennavnte r i

Hvis pkt. 4 besvares med et JA, mA der nedenfor anføres oplysning om de pAgaldende landbrugsejendomme 

og om størrelnn af eventuelle anparter.

C) Matr.nr.: .ejerlav: ! anpart

D) Matr.nr.: .ejerlav: / anpart

E) Matr.nr.: , ejerlav: , / anpart

5 Jeg erklarer, at de ovenfor navnte landbrugsejendomme er erhvervet ved endeligt, tinglyst skøde sAledes:

Ejendommen A: Endeligt skøde, tinglyst d. 5^X7 (beære* ikke, hvis dar er tale om en del af ejendommen A)

Ejendommen B: Endeligt skøde, tinglyst d. /Z 19

Ejendommen C: Endeligt skøde, tinglyst Ar 19

Ejendommen D: Endeligt skøde, tinglyst Ar 19

Ejendommen E: Endeligt skøde, tinglyst Ar 19

6 Eventuelle.supplerende oplysninger

Jeg erk larer, at jeg inden min underskrift har gjort mig nøje bekendt med bestemmelserne i §§ 1 - 3 i bekendtgørelsen, 
'der er optrykt i uddrag pA bagsiden af skemaet. Jeg indestAr under ansvar efter straffelovens almindelige bestemmelser 
for rigtigheden af de oplysninger, som jeg har givet pA skemaet.

Sted, dato og Ar

/

/

/

/
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7. Forholdet til myndigheder uden for 
landbrugsmi nisteriet

7.1. Tinglysningsmyndighederne

Siden 1845 har matriklen dannet grund
lag for registret til skøde- og pante- 
protokollerne, som ved tinglysningslo
vens ikrafttræden i 1926 blev benævnt 
tingbogen.

Tingbogen bygger således på grundop
lysninger frå matriklen, hvor der er 
tale om samlede faste ejendomme. Ting
lysningen skaber på den anden side 
sikkerhed for, at udstykningsbestem
melserne overholdes, idet der ved 
tinglysning af skøder, pantebreve, le
je- og brugskontrakter føres kontrol 
med, at der ikke tinglyses forhold, 
der er i strid med udstykningsloven.

For at kunne udøve kontrol med over
holdelse af udstykningspligten er det 
nødvendigt for tinglysningskontorerne 
at vide, om et areal, der er angivet 
i et skøde, i et pantebrev eller i en 
leje- eller brugskontrakt med over 10 
års varighed, udgør en del af en sam
let fast ejendom, således som dette 
begreb er defineret i udstykningslo
ven.

Det vil normalt fremgå af tingbogen, 
om et areal udgør en del af en samlet 
fast ejendom, idet tingbogen, som 
nævnt, til stadighed ajourføres med 
oplysninger om, hvordan ejendommene 
er noteret i matriklen.

Som en yderligere sikkerhed skal doku
mentet have en påtegning fra kommu
nens ejendomsskattekontor om, at are
alet ikke udgør en del af en samlet 
fast ejendom, jf. udstykningsloven. 
Af administrative grunde omfatter på
tegningsordningen ikke pantebreve.

Tinglysningskontrollen er således et 
led i det offentliges kontrol med 
overholdelse af udstykningsloven og 
dermed også med bestemmelser om ud
stykning og arealanvendelse m.v. i an
dre love, herunder landbrugsloven.

Når direktoratet godkender matrikulæ
re forandringer, sender man en kopi 
af approbationsskrivelsen til tinglys
ningskontoret, der ajourfører tingbo
gen.

7.2. Vurderingsmyndighederne

Staten forestår vurderingen af lan
dets faste ejendomme. Den lokale vur
deringsmyndighed udfører sit arbejde 
på grundlag af kommunens ejendomsregi
ster, der i det væsentlige er en kopi 
af matrikelregistret.

Ejendomsregistret ajourføres ved 
hjælp af oplysninger fra direktora
tet, idet kommunen modtager kopi af 
alle approbationsskrivelser. Med ap
probationsskrivelsen følger en kopi 
af sagens hovedkort til brug for vur
deringsmyndigheden .
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Hvert 4. år leveres nye vurderingskort 
som kopier af matrikelkortet for hele 
landet med undtagelse af Frederiksberg 
og Københavns kommuner.

Ifølge udstykningsloven skal matriku
lære sager indeholde en ejendomsat
test. Attesten er en udskrift fra det 
kommunale ejendomsregister, og den 
skal for samtlige matr.nre. , der hø
rer til ejendommen, indeholde oplys
ning om areal og om notering som land
brugsejendom, samlet ejendom e.l., om 
sidste approbationsdato og om vurde
ringsansættelse. Attesten kan eventu
elt erstattes af en fotokopi af stam
kortet i det kommunale ejendomsregi
ster.

Ejendomsattesten er en del af det 
grundlag, der er nødvendigt for, at 
landinspektøren kan udarbejde den ma
trikulære sag. Attesten er også nød
vendig for matrikeldirektoratet ved 
behandling af udstykningssager, idet 
direktoratet herigennem bl.a. får op
lysning om, hvilke matr. nre. der om
fattes af en landbrugsejendoms sene
ste ansættelse til ejendoms- og grund
værdi og dermed omfattes af landbrugs
pligten. Direktoratet foretager i for
bindelse med behandlingen af sager om 
udstykning m.v. udvidelse af land
brugsnoteringen i overensstemmelse 
med vurderingsoplysningerne.
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Nar edb-matrikelregisteret er taget i 
brug, påregner man at overføre vurde
ringsdata maskinelt til matrikel
direktoratet én gang årligt.

7.3. Matrikeldirektoratets_____ forhold 
til kommuner og•amtskommuner

7.3.1. Kommunerne

Kommunalbestyrelsen medvirker ved ad
ministrationen af udstykningsloven, i- 
det alle sager om udstykning m.v. fo
relægges kommunalbestyrelsen til er
klæring. Ved sin behandling af disse 
sager undersøger kommunalbestyrelsen, 
om der ved udstykningen eller ved den 
tilsigtede anvendelse af parcellerne 
vil opstå forhold i strid med lovbe
stemmelserne, som kommunalbestyrelsen 
administrerer.

Som nævnt under omtale af jordlovsad
ministrationen medvirker kommunerne 
også ved administrationen af land
brugsloven .

Efter kommuneplanloven skal alle kom
muner udarbejde en kommuneplan, der 
omfatter hele kommunen og som fastlæg
ger kommunens hovedstruktur og rammer 
for lokalplanlægningen. Planen skal 
udarbejdes inden for de overordnede 
rammer, der af de statslige myndighe
der og amterne fastsættes gennem 
lands- og regionplanlægningen.

Den endelige arealanvendelse fastlæg
ges mere detaljeret ved, at kommunen 
udarbejder lokalplaner. Når den ende

lige plan skal virkeliggøres, må der 
indhentes de nødvendige tilladelser 
efter gældende lovgivning, herunder 
også landbrugsloven.

Spørgsmål om jordbrugsmæssige interes
ser i forbindelse med udarbejdelsen 
af kommuneplaner kan rettes til matri
keldirektoratet .

Siden 30'erne har matrikeldirektora
tet samarbejdet med kommunerne om 
fremstilling af kort i stort målfor
hold, så der på grundlag af samme må
ling fremstilles både tekniske kort 
og matrikelkort. I mange år foregik 
opmålingen ved terrestriske metoder, 
men siden midten af 60'erne har man 
næsten udelukkende brugt flyvefoto- 
grammetri ved fremstilling af de tek
niske kort.

Siden 1970 har matrikeldirektoratet 
ofte deltaget i "punktsamarbejder" 
med kommunerne. Her drejer det sig om 
renovering og udbygning af fikspunkt
nettet i større udviklingsområder.

Direktoratet yder ikke direkte økono
misk støtte til kortfremstilling el
ler punktsamarbejde. Man kan dog i 
begrænset omfang tilbyde faglig råd
givning og arbejds- og beregningsmæs
sig assistance.

7.3.2. Amtskommunerne og Hovedstadsrå
det

Matrikeldirektoratet har et samarbej
de med amtskommunerne om mange matri-

54



fremstillet ved fotogrammetri 
(Landinspektørernes Luftfotoopmåling A/S)

Udsnit af moderne matrikelkort i l:looo, 
fremstillet ved fotogrammetri. 
(Landinspektørernes Luftfotoopmåling A/S).

kulære sager. Der foreligger en amts
kommunal udtalelse i omtrent hver 4. 
sag. I hovedstadsområdet varetages en 
del af amternes opgaver af hovedstads
rådet .

Erklæring fra amtskommunen kommer 
bl.a. ind i billedet, når der sker en 
udstykning m. v. i nærheden af en 
landevej. Der kan være tale om ad
gangsbegrænsning og byggelinier for 
landevejen.
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Zoneloven er som regel afgørende for, 
om en udstykning kan finde sted i 
landzone. Amtskommunerne administrerer 
zoneloven i landzoneområder med und
tagelse af de områder, der er omfattet 
af lokalplaner og landsbyer, der er 
éntydigt afgrænset i en kommuneplan. 
Her er det kommunalbestyrelsen, der 
skal tage stilling til sagen. 
Miljøbeskyttelseslovens administrati
on er delt mellem amtskommunerne og 
kommunerne. Når der udstykkes til be
byggelse, skal det påses, at vandfor
syningsinteresser bliver tilgodeset, 
at reglerne om spildevandsafledning 
bliver overholdt og, i visse tilfæl
de, at særlig forurenende virksomhed 
kan godkendes.

Behandling af ansøgninger om tilladel
se til råstofindvinding efter land
brugslovens regler er samordnet med 
amtsrådenes administration af råstof
loven. Landbrugsministeriet har bemyn
diget amtsrådene til i samarbejde med 
jordbrugskommissionerne at træffe af
gørelse i den slags sager og føre til
syn med råstofindvindingen og efterbe
handlingen af arealerne.

Efter lands- og regionplanloven udar
bejder amtsrådene regionplaner, der 
fastlægger de statslige og regionale 
rammer for kommunernes planlægning. De 
første regionplaner er godkendt i 1981 
af miljøministeren, der efter forhand
linger med de statslige sektor
myndigheder, herunder landbrugsmini
steriet, har fastsat nærmere retnings
linier for den videre planlægning.

Regionplanlægningen skal således ud
bygges med en række sektorplaner for 
det åbne land. Det gælder bl.a. land
brugsplaner, vandindvindings- og reci
pientkvalitetsplaner , råstof planer, 
fredningsplaner og miljøplaner. Som 
nævnt under omtalen af jordlovsadmini
strationen hører spørgsmål vedrørende 
lands- og regionplanlægningen og land
brugsplanlægningen under landbrugsmi
nisteriets departement, 1. afd., 3. 
kontor. Spørgsmål i forbindelse med 
udarbejdelse af kommuneplaner eller 
lokalplaner rettes derimod til matri
keldirektoratet .

7.4. Geodætisk Institut og farvandsdi
rektoratet, nautisk afdeling 
(tidligere søkortarkivet).

Matrikeldirektoratet har et nært sam
arbejde med landets to andre stats
lige kortproducenter, Geodætisk Insti
tut og farvandsdirektoratet, nautisk 
afdeling. Geodætisk Institut fremstil
ler landets officielle topografiske 
kort i målforhold mindre end 1:10000. 
Farvandsdirektoratet fremstiller sø
kort.

Geodætisk Institut står for etable
ring og koordinering af de overordne
de fikspunkter, som MV-fikspunkterne 
knyttes til. G.I.-fikspunktnettet har 
en maskevidde på ca. 2 km. For tiden 
forstærkes og omregnes Geodætisk In
stituts 2 km. net - bl.a. på foran
ledning af matrikeldirektoratet.
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På det edb-tekniske område samarbej
der direktoratet med både Geodætisk
Institut og farvandsdirektoratet. Sam
arbejdet omfatter udveksling af pro
grammer og edb-erf aring. De tre in
stitutioner har alle RC8000 regnema
skiner og Kongsberg tegneanlæg.

y—y / 7
Data Bând- Servo
sty sta- motor
ring oo 

tion
sty
ring

terminal

Kongsberg DM-12OO Kingmatic

Geodætisk Institut anskaffede for nog
le år siden et ortofotoudstyr til 
kortlægning af Nordgrønland. Matrikel
direktoratet undersøger i øjeblikket, 
hvordan ortofotos i store målforhold 
kan anvendes til forbedring af matri
kelkortene. Forsøget sker med anven
delse af Geodætisk Instituts udstyr.

I forbindelse med fremstilling af 
ortofotos oprettes en digital højde
database, hvori terrænets højdeforhold 
beskrives ved hjælp af koordinater i 
tre dimensioner. Da en digital højde
database har mange anvendelses
muligheder og derfor er af generel 
værdi, samarbejder matrikeldirekto
ratet, Geodætisk Institut og farvands
direktoratet om at undersøge, hvorvidt 
det er muligt at oprette en landsdæk
kende database.

7.5. Forholdet til andre myndigheder

Som følge af bestemmelserne i udstyk
ningslovens § 2 har matrikeldirektora
tet et udstrakt samarbejde med de mi
nisterier og myndigheder, som den øv
rige arealanvendelseslovgivning hører 
under. Direktoratet har også i anden 
forbindelse samarbejde med andre myn
digheder.

I forbindelse med udstykning og sup
plering af præstegårde, der har jord, 
der drives landbrugsmæssigt, forelæg
ger direktoratet sagen for kirkemini
steriet. Kirkeministeriet korrespon
derer også med direktoratet, når der 
ønskes oprettet nye sogne, eller når 
sognegrænser ønskes ændret. Nye sog
nes oprettelse har ikke længere ind
flydelse på matrikelbetegnelserne, 
idet disse ikke mere er knyttet til 
landets inddeling i sogne. Sognets 
navn indgår dog i de fleste tilfælde 
som det sidste led i ejerlavsbetegnel
sen. Sognegrænserne registreres sta
dig på matrikelkortet, der er det ene
ste kort i stort målforhold, hvor sog
negrænserne er vist.

Indenrigsministeriet korresponderer 
tilsvarende med direktoratet, når der 
ønskes ændringer af kommunegrænserne.

Ændring af et tinglyst gårdnavn kan 
kun ske efter bevilling, der indhen
tes gennem matrikeldirektoratet. An
søgningen forelægges for Københavns 
universitets institut for navneforsk
ning.
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Matrikeldirektoratet korresponderer 
altid med skovstyrelsen, når en ud
stykningssag rejser tvivlsspørgsmål 
om fredskovspligt. Skovstyrelsens ud
talelse skal også foreligge i udstyk
ningssagen, hvis der sker deling af 
samlede fredskovsstrækninger i mindre 
lodder end 50 ha, eller hvis skoven 
har hørt til et majorat. Det gælder 
også i de tilfælde, hvor fredskovplig
tige arealer ønskes udstykket med hen
blik på anden anvendelse end skov
drift.

Direktoratet samarbejder med stats
skattedirektoratet, når der er tvivl 
om en ejendomsværdi, som har betyd
ning for direktoratets sagsbehand
ling. Matrikeldirektoratet indhenter 
f.eks. en udtalelse fra statsskattedi
rektoratet, hvis der er tvivl om, at 
værdien af en parcel er under værdi
grænsen for afgiftsfritagelse.
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8. De matrikulære sagers behandling 
hos landinspektører og 
i matrikeldirektoratet

8.1. Arbejdet hos de praktiserende 
landinspektører

Som tidligere nævnt har de praktise
rende landinspektører og deres assi
stenter med beskikkelse eneret til at 
udføre matrikulære arbejder uden for 
Københavns og Frederiksberg kommuner 
samt Sønderjylland.

Den praktiserende landinspektørs ar
bejde med udstykning o.l. består af

- rådgivning
- opmåling
- sagsudarbejdelse og indhentning af 

tilladelser.

8.1.1. Rådgivning

Når landinspektøren er blevet rekvi
reret til at foretage udstykning o.l., 
undersøger han først, om den ønskede 
ændring af ejendomsgrænserne kan gen
nemføres. Ejendomsændringen og den 
ønskede anvendelse af arealet skal 
kunne godkendes i henhold til udstyk
ningsloven, landbrugsloven og den øv
rige arealanvendelseslovgivning, jf. 
Kontrolcirkulæret. Der kan også være 
tinglyst servitutter, der indskrænker 
den brug, der kan gøres af ejendommen. 
Landinspektøren undersøger dette, in
den markarbejdet påbegyndes.

8.1.2. Opmåling

Opmålingen i marken omfatter afsæt
ning og afmærkning af nye og gamle 
skel samt indmåling af skellene, even
tuelt i forhold til fikspunkter. Reg
ler for dette arbejde findes i ud
stykningsbekendtgørelsen fra 1982.

8.1.3. Sagsudarbejdelse og indhent
ning af tilladelser.

Landinspektøren udarbejder herefter 
ansøgning, foretager arealberegning, 
tegner kort og fremskaffer de nødven
dige attester. Der findes også i ud
stykningsbekendtgørelsen regler for 
de dokumenter og oplysninger, der 
skal fremskaffes i det enkelte tilfæl
de. Det påhviler desuden landinspektø
ren at indhente alle nødvendige tilla
delser og dispensationer fra andre 
myndigheder, f.eks. kommunalbestyrel
sen, inden sagen indsendes til ma
trikeldirektoratet .

Når en udstykning er approberet (god
kendt) af matrikeldirektoratet, udfær
diger landinspektøren en erklæring om 
servitutterne til brug ved tinglys
ning af skødet. Arbejdet med tinglys
ning af skødet er ikke landinspektør- 
arbejde, men foretages af en advokat.
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Udover udstykning og andre matrikulæ
re arbejder beskæftiger den praktise
rende landinspektør sig blandt andet 
med teknisk opmåling, kortlægning, ni
vellement, bygningsafsætning, byplan
lægning, byggemodning, attester om 
servitutoverholdelse, opdeling af 
ejendomme i ejerlejligheder og råd
givning vedrørende fast ejendom.

8.2. De ledende landinspektører.

Statens ekspropriationer varetages af
2 kommissariater henholdsvis for øer
ne og Jylland. I hvert område er kom- 
missarius formand for de ekspropria
tionskommissioner, der er eller måtte 
blive nedsat. Til at foretage de ma
trikulære berigtigelser m.v., der er 
foranlediget af statsekspropriatio
ner, beskikker ministeren for offent
lige arbejder en eller flere ledende 
landinspektører. Der er for tiden tre 
ledende landinspektører - én for eks
propriationer til jernbaner og to for 
de øvrige statsekspropriationer, hen
holdsvis i Jylland og på øerne.

Derudover har DSB indgået en aftale 
med en landinspektør, der tager sig 
af alt forefaldende matrikulært arbej
de vedrørende skellene for DSB's are
aler. Denne landinspektør kaldes "den 
ledende landinspektør ved de i drift 
værende statsbaner".

8.3. Kontrol og registrering i matri
keldirektoratet.

Sagsbehandlingen omfatter kontrol af 
ansøgningens forhold til de forskelli
ge love om arealanvendelse (formel 
sagsbehandling), kontrol af sagen i 
teknisk henseende (revision) og ajour
føring af.matriklens dokumenter.

Tidligere udførtes såvel den formelle 
sagsbehandling som den tekniske revi
sion, ajourføringsarbejdet vedrørende 
kort og protokoller samt udfærdigelse 
af approbationsskrivelser m.v. hoved
sagelig af landinspektører. I dette 
forhold er der i de sidste 20 år sket 
en afgørende ændring, idet den tekni
ske revision er overdraget til en mel
lemteknikerstab af matr*ikelteknikere. 
Landinspektørerne er nu for udstyk
ningssagernes vedkommende kun beskæf
tiget ved den formelle sagsbehandling 
og ved det overordnede tilsyn med ma
trikelteknikernes arbejde.

Den formelle behandling af sagen fore
tages som nævnt af en landinspektørud- 
dannet fuldmægtig eller ekspeditions
sekretær. Ansøgningen sammenholdes 
med arealanvendelseslovgivningen, og 
det undersøges, om det nødvendige ma- 
trikulært-juridiske grundlag er i or
den. Herunder kontrolleres, at der fo
religger de nødvendige tilladelser og 
dispensationer fra andre myndigheder.

Sagen sendes eventuelt til høring hos 
andre centrale myndigheder, f.eks. 
jordlovsudvalget og skovstyrelsen, in-
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Opmåling sdistrikt
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Måleblad

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 6 af 7. jan. 1877 er den, som flytter, borttager eller øde
lægger et kendeligt skelmærke eller et varigt mærke for opmAlIng, pligtig at betale 
udgifterne ved dets genanbringelse.

Ejerlav: Tapfrer# Jfy Ørde

Kommune: _X?rt.yo 
Opmålt i: /Ç&5.
Målforhold <^000.

Lsp. |. nr.. landinspektør

Signaturforklaring: 
B 
J 
P 
T

V 
k
I

X 900.00

1 
s

B/D Betonskelpæl sikret med underjordisk drænror
B/J Betonskelpæl sikret med underjordisk jernror
J/D : Jernror sikret med underjordisk drænror 
J/J Jernrør sikret med underjordisk jemrør

: Blindt skel der ikke bortfalder Andre signalurer Se DS 104 og 198

. Betonskelpæl
Jernror med skeltegn 
Plade eller bolt med skeltegn 
Træpæl med skeltegn

Mal eller koordinater, der kun er til brug ved indlægningen pa matrikelkortet, er angivet med klamme.
Mal eller koordinater, der er overfort fra en sag. der tidligere er indsendt til matrikeldirektoratet, er mærket med GI

i
U ». L •_ j 3 :j
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m - matriklens araalangivalsa

Skematisk redegørelse
angående

jr. nr.85-OOO7-J 

matr. nr. 5a Frøbjerg By, Orte, 
Årup kommune, Fyns amt.

Pared
nr

Matr
nr.

Parternas navn, stilling og adressa, 
parcellernes anvendelse

Beregn 
mtde

Areal

ha
Heraf vej 

m2

1

2

5a

5a

5-

5-

16a

28c

6o-

m lo 5981

Ejendommen udstykkes således:

beholder Ellen Madsen, Frøbjergvej 5I, Frø- o 
bjerg, 5560 Årup, med de derpå værende byg

ninger til beboelse.

afhændes til gårdejer Erik Møller, til k

forening med hans landbrugsejendom, matr.

nr. 16a m.fl. Ørsted By, Ørsted, se neden

for.

Herefter udgør:

Frøbjerg By, Orte 

Ørsted By, Ørsted 

Frøbjerg By, Orte 

smst.

Gårdejer Erik Møller 

Ørsted Damgård, Frø

bjergvej 5o, 562o 

Glamsbjerg. 

Landbrugsej endom.

k

m

m

m 

ialt

5715

lo 2266

lo

28

5 

-JL 

48

2266

8625

1451

7728

oo7o

329

3535

3535

—25
15go

tyn: omlsltom nun« •. , 
iMW'O/'Sb f

Copyriflhl Oan dansk« Landinapaktartoraning. Papir Ml
272 OL JUL U1985 ! 0291 5
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den man afgør, om sagen kan godkendes 
i formel henseende.

Hvis der er formelle fejl eller mang
ler, sendes sagen tilbage til ansøge
ren for at blive rettet. Er sagen i 
orden, gennemgår den en teknisk be
handling, revision, hos en matrikel
tekniker. Revisionsbehandlingen omfat
ter i hovedtræk:

- kontrol af målingens og afmærknin
gens tilstrækkelighed med henblik 
på fastlæggelse og genafsætning af 
skellene samt deres indlægning på 
matrikelkortet,

- kontrol af arealberegningen og par
cellens konstruktion (målebladet), 
Pg

- kontrol af de nye skels indlægning 
på matrikelkortkopien (hovedkortet).

Hvis sagen har tekniske fejl og mang
ler, søges disse udbedret ved tilba
gesendelse af sagen til landinspektø
ren.

Revisionen af sagens tekniske oplys
ninger fritager ikke landinspektøren 
for ansvaret for det udførte arbejde.

Når sagen er i orden, ajourfører 
teknikeren matrikelregister og -kort. 
I det manuelle system giver han even
tuelle nye parceller matrikelnumre og 
fører ændringerne ind i protokollen. 
Til sidst udformer teknikeren direkto
ratets approbationsskrivelse (godken
delsesskrivelse) .

Inden sagen går videre til renskriv
ning, kontrolleres den tekniske sags
behandling af en overrevisor, der også 
attesterer eventuelle parcelkort. Ef
ter renskrivningen underskrives appro
bationsskrivelsen af vedkommende kon
torchef.

I edb-systemet indtaster teknikeren 
sagens ændringer på terminal, og på 
basis heraf udarbejder systemet et 
udkast til approbationsskrivelse. Edb- 
systemet udfører en del logiske kon
troller og giver selv matrikelnumre 
til de nye parceller. En overrevisor 
kontrollerer forslaget til regi
sterændringer og til approbationsskri
velse. Når alt er i orden, udskrives 
den rigtige approbationsskrivelse, og 
registerændringerne gøres endelige.

De nye approbationsskrivelser bliver 
ikke underskrevet, men sidst i skri
velsen står distriktslederens og kon
torchefens navne anført.

Etableringen af nye ejendomme eller 
forandringer vedrørende de eksiste
rende ejendomme i matriklen gælder 
først fra den dato, der er anført på 
approbationsskrivelsen.
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Mat r. nr.

Tommerud By. Tommerup

6a Ejendomsnr. t 465013261
Skelforandring mod 
Vejareal nyberegnet 
Efter andringt

126 Ejendomsnr.i 465013253
Skelforandring mod 
Efter andringt

Pel. Areal Heraf
nr. kvm. vej kvm

(0331257)

624164 Ej ber.
mat r. nr. 126 -440 0

623724 6670

793
mat r. nr. 8a +440

1233 o 
o

K. Harms Larsen / Steen Rydahl
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9. Matrikeldirektoratets historie 
og opbygning

9.1. Fra kontor til direktorat.

Matrikeldirektoratets historie kan fø
res tilbage til 1809, da man under 
Rentekammeret oprettede et matrikule- 
ringskontor, hvorfra landets matriku
lering skulle styres.

Matrikuleringskontoret udviklede sig 
til den centrale registermyndighed i 
kraft af en bestemmelse i udstyknings
forordningen af 1810. Ved denne blev 
det foreskrevet, at der ved udstyk
ning - herunder omdeling af fæstegods 
- skulle indsendes et kort til Rente
kammeret over den pågældende ejendom. 
I 1812 indskærpede Rentekammeret over 
for landinspektørerne, at kortene 
skulle udfærdiges "med yderste fuld
stændighed og nøjagtighed i henseende 
til mål og grænser", så Rentekammeret 
bedst muligt kunne ajourføre matrikel
kortene. I 1819 blev bestemmelserne 
udvidet, så der derefter skulle ind
sendes kort in duplo, hvoraf det ene 
skulle blive i Rentekammeret til op
lysning for eftertiden.

I 1841 blev matrikuleringskontoret om
døbt til kontoret for matrikulssager. 
Det hørte stadig under Rentekammeret 
indtil 1848, da det i forbindelse 
med nedlægning af Rentekammeret over
gik til det nyoprettede indenrigsmini
sterium og samtidig omdøbtes til ma- 

trikulskontoret. I 1894 blev kontoret 
henlagt under departementet for land
væsenssager, der i 1896 blev grund
stammen i det nye landbrugsministeri
um.

I 1919 blev matrikulskontoret omdan
net til et direktorat, matrikeldirek
toratet, der er en del af landbrugsmi
nisteriet.

9.2. Udstykningskontorer og distrik
ter

Den grundlæggende sagsbehandling fore
går i direktoratets 2 udstykningskon
torer.

Hvert af de 2 udstykningskontorer er 
opdelt i geografisk bestemte distrik
ter. Distriktslederen er en landin- 
spektøruddannet fuldmægtig eller eks
peditionssekretær. Til hvert distrikt 
er der knyttet et revisions- og over
revisionspersonale af matrikelteknike
re og matrikelkontrollører.

Hver uge justeres tildelingen af revi
sorer og overrevisorer til distrikter
ne for at udligne ujævn sagstilgang. 
Herved opnås en hensigtsmæssig fleksi
bilitet, idet man tilstræber en ensar
tet ekspeditionstid for udstyknings
sagerne i de 2 udstykningskontorer.
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Det enkelte distrikt behandler sager 
om matrikulære ændringer. Sagerne om
fatter
- udstykning, omdeling, matrikule

ring, m.v.
- jordfordelinger,
- statsekspropriationer til veje, 

jernbaner, lufthavne, m.v., samt an
dre tilfælde, hvor anlægsmyndighe
der har erhvervet areal til offent
lige anlæg ved ekspropriation,

- udskillelse af offentlige veje,
- landvinding
- regulering af offentlige vandløb,
- arealberigtigelser, og
- notering af sognegrænseændringer og 

oprettelse af nye sogne.

I en del sager vedrørende omlægning 
af jorder mellem landbrugsejendomme 
behandler man desuden spørgsmålet om 
jordfordelingstilskud i medfør af § 9 
i jordfordelingsloven.

9.3. Sekretariatskontoret

Kontoret fungerer som et fælles se
kretariat for de øvrige kontorer, men 
har også nogle selvstændige sagsområ
der.

Sekretariatskontorets arbejdsopgaver 
kan opdeles i 4 grupper:

1. Udarbejdelse af lovforslag, be
kendtgørelser, cirkulærer og andre 
generelle forskrifter inden for ma
trikeldirektoratets ressort.
Det gælder således udstykningslo
ven, udstykningsafgiftsloven, land- 
inspektørloven og kap. I - IV i 
landbrugsloven. For landbrugslo
vens vedkommende udføres arbejdet 
i et nært samarbejde med landbrugs
ministeriets departement, som på 
dette område har det overordnede 
ansvar.

2. Ekspedition af alle sager efter
landinspektørloven, herunder sager 
om meddelelse af landinspektørbe- 
skikkelser og om landinspektørers 
habilitet, forretningsdannelser
o.s.v.

Administrationen af landbrugslovens 
kap. I - IV varetages også af udstyk
ningskontorerne .

For de øvrige lovområder inden for 
direktoratets ressort behandler se
kretariatskontoret visse principi- 
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elle sager. Der kan f.eks. være 
tale om sager med spørgsmål om 
fortolkning af de gældende bestem
melser, sager, hvor der klages over 
landinspektørens eller direk
toratets sagsbehandling, og sager, 
hvor en ny praksis skal fastlægges.

3. Udredning af ejendomsretlige for
hold f.eks. spørgsmål om adgangsret 
ad private fællesveje, om skel, 
fælleslodder o.s.v. Til denne grup
pe hører også sager, hvor der sker 
henvendelse om ældre fejl i matri
klens kort og protokoller samt 
forespørgeIser om matriklens areal
oplysninger o.l. Desuden hører sa
ger om ændring af sogne- og kommu
negrænser, spørgsmål om ejer
lavsnavne og sager om gårdnavne 
under sekretariatskontoret.

4. Den senest tilkomne sagsgruppe er
planlægningssager, hvor land
brugsmæssige interesser indgår. Der 
er især tale om lokalplan- og 
kommuneplanforslag, men også om 
andre sagsarter som f.eks. varme- 
planer og fredningssager. Planlæg
ningssagerne behandles i nært sam
arbejde med de øvrige centrale 
jordlovsmyndigheder, og koordine
ringen sker i en fælles arbejds
gruppe . I gruppen er land
brugsministeriets 1. afd., 3. kt., 
1. afd., 6. kt. (arealdata
kontoret) , jordbrugsdirektoratet og 
matrikeldirektoratets sekreta
riatskontor repræsenteret.
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9.4. 3. kontor

Under 3. kontor hører edb-matrikel- 
registeret, informationen, akteringen, 
journalen, skrivestuen, måloplysnings
gruppen, omstillingen og matri
kelarkivet med den tilhørende repro- 
funktion.

9.4.1. Edb-matrikelregisteret

Det nydannede 3. kontor står først og 
fremmest for udvikling, igangsætning, 
drift og vedligeholdelse af edb-matri- 
kelregisteret, samt den meget store 
opgave med at konvertere oplysningerne 
fra de håndskrevne matrikelprotokoller 
til edb.

Edb-systemet er et terminalsystem, der 
kører på to minidatamater fra A/S 
Regnecentralen af 1979. Minidata
materne er opstillet i matrikeldirek
toratet i København.

Arbejdet med at konvertere matrikel
protokollernes oplysninger om de ca. 
2,5 mio. matrikelnumre er påbegyndt i 
begyndelsen af 1984 og forventes af
sluttet i 1987. Også de sønderjyske 
matrikelnumre skal lagres i edb-regi- 
steret i København. Den sønderjyske 
konvertering afsluttes i efteråret 
1985.

Edb-systemet er indrettet således, at 
det dels er et edb-register over alle 
matrikelnumre, dels er et admini
strativt databehandlingsanlæg, hvori 
udstykningssagerne m.v. ekspederes.



Udover programmer til ajourføring af 
matrikelregisteret indeholder sagsbe
handlingssystemet funktioner som jour
nalisering, automatisk udskrivning af 
approbationskrivelser, opsamling af 
data til udfærdigelse af statistikker 
m. v.

9.4.2. Information, aktering og jour
nal

Indkomne sager bliver journaliseret i 
een af direktoratets journaler. Sager 
vedrørende bestemte ejendomme gives 
nr. i U-journalen, medens sager ved
rørende generelle spørgsmål gives 
M.C.J.-nr. U-journalen er siden 1.1. 
1984 blevet ført på edb, medens M.C. 
J.-journalen fortsat føres i protokol
ler.

Akteringspersonalet udfører skriveop
gaver og bistår de akademiske sagsbe
handlere ved at fremtage arkivalier og 
foretage mindre undersøgelser i for
bindelse hermed.

9.4.3. Skrivestuen

Skrivestuen er fælles for hele direk
toratet i København. Opgaverne består 
i renskrift af breve i de matrikulære 
sager samt øvrige forefaldne skrive
opgaver, delvis som aflastning for 
skrivefunktionerne i de enkelte konto
rer. Betydningen af en fælles skrive
stue er aftagende, da approbations
skrivelserne i fremtiden vil blive 
udskrevet automatisk.

9.4.4. Måloplysningsgruppen

I måloplysningsgruppen er 6 - 11 
personer beskæftiget med at ekspedere 
rekvisitioner udefra, navnlig fra 
de praktiserende landinspektører. 
Det drejer sig om kopier af kort 
og måleblade.

9.4.5. Matrikelarkivet

I matrikelarkivet opbevares de matri
kelkort og protokoller, der ikke læn
gere anvendes ved den daglige ajourfø
ring af matriklen, samt de sager, der 
har dannet grundlag for ajourførin
gen. De ibrugværende matrikelkort og 
-protokoller findes i udstykningsafde
lingen, der benytter dem ved den dag
lige sagsekspedition.

Udover dette opbevares i matrikelarki
vet materialet vedrørende forarbejder
ne til såvel 1844-matriklen, matriku
leringen af købstædernes bygrunde fra 
1863 og den preussiske matrikulering 
af Sønderjylland i 1870'erne, samt et 
stort materiale fra udskiftningstiden 
sidst i 1700-tallet.

Arkivalierne vedrørende 1844-matriku- 
leringen omfatter bl.a. indberetnin
gerne fra 1805, sogneprotokoller, ar- 
bejdsjournaler m.v., og fra udskift
ningstiden er arkivet i besiddelse af 
en del afskrifter af udskiftningsfor
retninger.

Samlingen af kort består navnlig af 
matrikelkort, der efter omtegning er 
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blevet arkiveret som såkaldte origina
le matrikelkort. Desuden er der kort, 
som under matrikuleringsarbejdet ikke 
er fundet tilstrækkelig nøjagtige til 
at blive benyttet som matrikelkort, 
udskiftningskort, kort fra hedekoloni
seringen i Jylland i slutningen af 
1700-tallet, samt kort over de davæ
rende Vordingborg og Antvorskov ryt
terdistrikter samt mindre områder 
nord for København, der stammer fra 
den specielle landmåling 1768 - 1772.

Antallet af sager, der har dannet 
grundlag for matriklens ajourføring, 
er større end 1,5 mio. Størstedelen 
af sagerne indeholder måloplysninger 
til skellene - fra 1949 anført på 
særlige måleblade, der er velegnede 
til reproduktion. Udstykningssager i 
landområderne fra før 1906 er afgivet 
til opbevaring i rigsarkivet, men op
lysninger fra disse sager kan rekvire
res gennem matrikelarkivet.

Samlingen af arkivalier fra tiden før 
matrikuleringen er ikke landsdækken
de. Dækningen af såvel kort som ud
skiftningssager er tættest i den øst
lige del af landet. For Vest- og Nord
jylland samt Bornholm er materialet 
meget sparsomt.

Matrikelarkivets læsestue er åben for 
besøgende daglig fra 12.30 til 16.30. 
Her kan man studere matrikelarkivets 
arkivalier og bestille kopier af dem.

Kopierne kan leveres som fotokopier 
i hel eller reduceret størrelse på 

papir og transparent materiale, mål
fast og ikke målfast, xeroxkopier 
på papir og transparent materiale 
og håndskrevne udskrifter af protokol
lerne. De ovennævnte kopier leveres 
gennem matrikelarkivet. Kopier af 
matrikelkortene i TA-området og af 
sogneoversigtskortene i 1:10000 samt 
håndtegnede kopier af matrikelkortene 
ekspederes af matrikeldirektoratets 
kortfremstilling. Rekvisitioner fra 
de praktiserende landinspektører 
ekspederes af måloplysningsgruppen.

9.4.6. Reproduktionsudstyr

Matrikeldirektoratet har følgende re
produktionsudstyr :

1 Hohlux-Selecta reprokamera med optik 
360 mm og 600 mm.
Kan optage fra originalformat 120 x 
140 cm og gengive med kopiformat 100 
x 125 cm.
Reduktion til 20% af originalformat.

1 Agfa/Gevaert reprokamera RPS 2024 MK 
2 med optik 220 mm, 240 mm og 305 
mm.
Kan optage fra originalformat 60 x 
84 cm (Al) og gengive med kopiformat 
42 x 59,4 cm (A2).
Reduktion til 30% af originalformat.

1 Heima-Special kontaktapparat.
Original- og kopiformat 80 x 110 cm.

1 Paco G 48 fremkaldermaskine. 
Kopibredde 122 cm.

1 Heima 1200 Plankopimaskine.
Kopiformat 80 x 110 cm.

1 Heitmann Speed Copy plankopimaskine. 
Kopiformat 130 x 180 cm.
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1 Océ 212 rullekopimaskine.
Kopibredde 125 cm.

1 Metomat 4 fremkaldermaskine. 
Kopibredde 120 cm.

Fotokopier fra ovennævnte udstyr leve
res på papir, transparent materiale og 
film, medens elektrostatiske kopier 
kan leveres på papir og transparent 
materiale på følgende xeroxmaskiner:

Rank-Xerox 1860:
Originalbredde 85 cm
Kopibredde 44 cm
Reduktion 95, 70, 62, 50 og 45%.

Rank-Xerox 1000:
Original- og kopiformat 23 x 34 cm.

9.5. Opmålingsinspektoraterne

Opmålingsafdelingens 2 inspektorater 
har ens arbejdsopgaver, men dækker 
hver sit geografisk bestemte område 
af landet, det ene Midt- og Nordjyl
land og det andet øerne og Sydjylland. 

Inspektoraternes hovedopgave er at 
vedligeholde og forbedre fikspunktsy
stemet, bl.a. med henblik på at få et 
forbedret grundlag for nye matrikel

etablering og koordinering bliver o- 
verholdt. Desuden behandles tvivls
spørgsmål om afmærkning og opmåling. 
Alle sager, hvor der etableres nye 
fikspunkter og foretages tilknytning 
til fikspunktnettet eller, hvor net
tet skønnes for svagt eller mangel
fuldt, behandles således i opmålings
inspektoraterne. Der er kun i få til
fælde lejlighed til at foretage mark
kontrol af oplysningerne i sagerne.

9.5.2. Serviceberegninger

Landinspektører har fra 1.1.1970 gra
tis kunnet få beregnet koordinater 
til fikspunkter m.v. i forbindelse 
med matrikulære sagers udarbejdelse. 
Grunden hertil er
- at direktoratet derved kan få ind
flydelse på målingens tilrettelæg
gelse,

- at man undgår de problemer, som op
står, hvis landinspektøren har byg
get en stor sag op på et forkert 
grundlag,

- at observationsmaterialet udnyttes 
bedst muligt, og

- at der opnås ensartede beregningsud
skrifter.

kort. Serviceberegningerne medfører, at ko
ordinaterne kontrolleres og registre
res på et meget tidligt tidspunkt.

I sager om matrikulære ændringer kon
trollerer opmålingsinspektoraterne, 
at bestemmelserne i udstykningsbe
kendtgørelsen vedrørende fikspunkters
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9.5.3. Nymalinger

Terrestriske nymalinger

Siden slutningen af forrige århundre
de har man fremstillet matrikelkort 
baseret på nymålinger, udført på tra
ditionel vis. I begyndelsen omfattede 
nymålingerne hovedsagelig landsbyker
ner. En del af disse blev ved opmålin
gen til matriklen af 1844 betragtet 
som mindre væsentlige og er derfor 
skitsemæssigt indtegnet på matrikel
kortet.

Terrestriske nymålinger udføres af en 
praktiserende landinspektør under in
spektoratets vejledning. Det grundlæg
gende net for målingerne etableres og 
koordineres i tæt samarbejde med in
spektoratet .

Fotogrammetriske nymålinger

Siden 1930’erne har der været samar
bejde mellem kommuner og matrikeldi
rektoratet om fremstilling af kort i 
større målforhold.

I 1960 foretog man en fotogrammetrisk 
forsøgsmåling af Ejby sogn i Ramsø 
herred. Forsøgsmålingen viste flyve- 
fotogrammetriens anvendelighed til 
kortlægning i stort målforhold og gav 
stødet til etablering af de private 
fotogrammetriske firmaer: Aerokort, 
Geomasters, Geoplan, L.L.O. og Scan- 
kort. I nymålingsarbejdet er der siden 
da næsten udelukkende benyttet foto
grammetriske metoder.
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Kortsamarbejdet med kommunerne er nu 
også hovedsagelig baseret på fotogram
metriske nymålinger. Forudsætningerne 
for samarbejdet er, at kommunen har 
besluttet sig for at etablere et tek
nisk kort i stort målforhold, og at 
det pågældende område er et byudvik
lingsområde.

Flyvefotograferingen og udtegningen af 
de tekniske kort udføres hos de priva
te fotogrammetriske firmaer efter di- 
rektoratets forskrift. Direktoratet 
yder teknisk bistand, leder og kon
trollerer arbejdet, udfører beregnin
ger og fremstiller matrikelkort i en 
sådan udformning, at de kan anvendes 
sammen med de tekniske kort. For at de 
tekniske kort skal kunne benyttes som 
grundlag for matrikelkort, må der 
inden fotograferingen foretages af
mærkning og signalering af fikspunkter 
og enkelte skelpunkter. Dette arbejde 
foretages af en praktiserende landin
spektør .

I områder, hvor der udarbejdes nymål
te matrikelkort, søges alle konsta
terede uoverensstemmelser mellem den 
faktiske situation i marken og regi
streringen på matrikelkortet berigti- 
get. I den forbindelse søges alle of
fentlige veje udskilt, og overflødige 
skel søges fjernet ved sammenlægnin
ger der foretages på matrikeldirek
toratets foranledning (ex-officiosam- 
menlægning). I områderne bliver det 
eksisterende fikspunktnet nykoordine- 
ret, og nettet bliver udbygget med 
nye fikspunkter til et net med maske
vidde på omkring 400 m.



Siden 1970 er der foruden kortsamar
bejdet udviklet en anden samarbejds
form med kommunerne, nemlig punktsam
arbejdet. Dette sker i områder, hvor 
man ikke ønsker at fremstille nye ma
trikelkort, men hvor man gerne vil 
have renoveret og udbygget det gamle 
fikspunktnet, f.eks. for at være sik
ker på at være forberedt på en eventu
el kommende udvikling.

Punktsamarbejdet foregår på samme må
de som ovenfor beskrevet, blot frem
stilles der ikke nye matrikelkort, 
men de nye fikspunkter indlægges på 
det eksisterende matrikelkort. Da 
punktsamarbejderne ofte drejer sig om 
ret store arealer, koordineres punk
terne som regel ved analytisk aero- 
triangulation.

Siden 1930'erne er der blevet nymålt 
ca. 1250 km2, hvilket svarer til 3% 

af landets areal. Punktsamarbejdet, 
som kun har foregået i få år, omfat
ter ca. 2150 km2.

9.5.4. Ortofotokort

Et ortofoto er en slags flyvefoto. Et 
almindeligt flyvefoto af et terræn er 
ikke målestokstro, idet der er store 
variationer i målforholdet som følge 
af højdeforskelle i terrænet og kame
raaksens hældning i eksponeringsøje
blikket. Ved en særlig teknik kan 
flyvefotos omdannes til kortrigtige 
fotografier - ortofotos.

Matrikeldirektoratet har fremstillet 
ortofotokort i 1:4000 over Bornholm. 
Ortofotokortet er en samkopiering af 
rammekort, ortofoto og højdekurver. 
Højdekurverne er hentet fra Geodætisk 
Instituts kort i 1:25000.

Ortofotos kan produceres hurtigt, ef
fektivt og billigt. Selve ortofoto- 
produktionen for Bornholm er gennem
ført ved 3 mandårs arbejde, og omkost
ningerne for et større, samlet projekt 
skønnes at ligge fra 2 til 10 gange 
lavere end for et traditionelt streg
kort, afhængig af stregkortets udform
ning og indhold.

Kortlægningen på Bornholm har bl.a. 
vist, at ortofotos udgør et ideelt 
grundlag for en teknisk opretning af 
matrikelkortene. Herved befries korte
ne for de skævheder, som de er blevet 
påført ved gentagne omtegninger, teg
nepapirets indkrympning og kortenes 
løbende ajourføring.

Ortofotokort giver brugeren et hel
hedsbillede af terrænet, hvor alle 
detaljer er afbildet uden tolkning og 
med et naturtro udseende. Ort.ofotos er 
letforståelige og er derfor velegnede 
til informationsformidling, f.eks. ved 
planlægningsopgaver. Et kort med både 
topografi og ejendomsretlige oplysnin
ger forstås umiddelbart af mange men
nesker.
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Ortofoto samkopieret med matrikelkort i 1:4000.
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9.5.5. Koordinat- og observationsregi
ster for MV-fikspunkter

Som tidligere omtalt administrerer di
rektoratet MV-fikspunktnettet.

Det gældende koordinatsæt for det en
kelte fikspunkt føres i øjeblikket på 
en skitse, der opbevares i fikspunkt
arkivet. De målinger - også kaldet 
observationer - der ligger til grund 
for koordinatsættet, opbevares i sa
gerne i matrikelarkivet.

For dels at effektivisere administra
tionen og vedligeholdelsen af MV-fiks
punktnettet og dels gøre oplysninger
ne i fikspunktarkivet lettere tilgæn
gelige for brugere både uden for og i 
direktoratet, arbejdes der med opret
telse af et edb-baseret koordinat- og 
observationsregister.

Geodætisk Institut har allerede edb- 
registre til opbevaring af koordinat
sæt og observationer til G.I.-fiks
punkterne, og direktoratet samarbej
der derfor med G.I. om oprettelsen af 
registrene.

Når registrene er fuldt udbygget, vil 
de indeholde alle MV-fikspunkt
koordinatsæt med de dertil hørende 
observationer. Konverteringen af koor
dinatsættene er påbegyndt. Det anta
ges, at den vil vare ca. 5 år med den 
nuværende ressourceindsats.

9.5.6. Digitale kort

Traditionelt lagres oplysninger om 
vore fysiske omgivelser på kort (ana
log form) . I dag er det muligt at 
lagre disse oplysninger på edb-form 
(digital form).

En lagring på digital form har en 
række fordele frem for lagring på 
analog form. Oplysningerne lagres med 
den nøjagtighed, de er registreret, 
hvorved man undgår nøjagtighedstab i 
forbindelse med lagringen, og desuden 
kan de lagrede data udnyttes mere 
fleksibelt. Det er f.eks. muligt
- at udvælge netop den type oplysnin

ger, man ønsker (temakort),
- at ’-ælge netop det område, man 

ønsker oplysninger om, og
- vælg ’et målforhold, man ønsker.

Endvidere lettes ajourføringen, idet 
den kun skal foretages ét sted, og de 
lagrede data kan af kortbrugere anven
des som grundlag for forskellige ana
lyser og konsekvensberegninger.

Da en række kortbrugere er begyndt at 
beskæftige sig med digitale kort, har 
direktoratet undersøgt mulighederne 
for at bringe matrikelkortene over på 
digital form. Man ønsker at sikre, at 
konverteringen og den efterfølgende 
ajourføring foretages på en sådan 
måde, a< de foreliggende oplysninger 
udnytten bedst muligt, og at nye 
oplysninger anvendes til at forbedre 
det eksisterende kortindhold.
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Undersøgelsens forløb og resultat er 
belyst i "Rapport om pilotprojekt 
vedrørende digitale matrikelkort. Et 
samarbejdsprojekt mellem I/S Data
centralen af 1959 og matrikeldirek
toratet. Maj 1985".

Undersøgelsens resultat indgår med 
stor vægt i matrikeldirektoratets mo
derniseringsplan .

9.5.7. MD-DATA

MD-DATA er matrikeldirektoratets edb- 
sektion, der organisatorisk hører un
der 1. opmålingsinspektorat. MD- DATA 
løser edb-mæssige opgaver for inspek
toraterne, kortfremstillingen og de 
sønderjyske landinspektørkontorer. 
Derudover løses visse edb- opgaver for 
praktiserende landinspektører på kom
merciel basis.

På anlægget er det muligt at få udført 
følgende:
- udjævning af geodætiske net,
- fotogrammetriske beregninger, herun

der beregning af analytiske aero- 
triangulationer,

- transformationsberegninger,
- detailpunktberegninger,
- afbildningsberegninger, og
- udtegninger.

9.6. Kortfremstillingen

Kortfremstillingens opgave er at ved
ligeholde og forny matrikelkortværket 
dels ved omtegning og dels ved nykon
struktion af de gældende matrikelkort.

Under kontorets arbejdsopgaver hører 
desuden levering af håndtegnede kopier 
af matrikelkortene over enkelte matr. 
nre. og fremstilling af forskellige 
former for kopier ved reproteknik 
(lystryk, fotografering m.v.), såvel 
af TA-trykoriginalerne som af ortofo- 
toene fra Bornholm.

9.6.1. Omtegning

Lige fra matriklen trådte i kraft i 
1844 har man foretaget omtegning af 
matrikelkortene, efterhånden som de 
blev utydelige at læse som følge af 
fysisk nedslidning f.eks. i forbindel
se med stor udstykningsaktivitet. Ma
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terialet, der blev brugt til at tegne 
på, var kraftigt tegnepapir, og alle 
kort blev kopieret ved gennemprik- 
ning. Kortene var i mange forskellige 
formater efter ejerlavenes størrelse. 
Indtil 1925 blev denne klassiske kopi
metode benyttet til fremstilling af 
nye udgaver af matrikelkortene.

9.6.2. Trykte matrikelkort

I 1925 blev der foretaget en standar
disering af matrikelkortene, idet man 
begyndte at fremstille trykte matri
kelkort. Omtegningen skete ikke efter 
et bestemt geografisk system, men ef
ter behov. Alle trykte kort blev frem
stillet i format 65 x 90 cm, d.v.s. 
at større ejerlav blev delt op på 
flere kortblade. Kortindholdet blev 
samtidig reduceret til kun at omfatte 
den matrikulære situation, d.v.s. at 
al topografi, der tidligere havde væ
ret på kortene, blev udeladt. Bygnin
ger blev dog i en vis udstrækning 
medtaget. De forsvandt først fra ma
trikelkortene i 1966.

Påskrift af titler, grænsebeskrivelse 
og matrikelnumre m.v. skete i hånden. 
Af kortets trykoriginal, der var teg
net på tegnepapir, blev der fremstil
let et zinktryk på tegnepapir med lær
redsbagside. Zinktrykket blev farve
lagt (veje, vandløb, bygninger) og 
blev brugt som matrikelkort. Trykket 
blev ligeledes forsynet med bonite
ringstakster, der blev overført fra 
det hidtil gældende matrikelkort. Kor
tenes trykoriginaler blev ikke ajour
ført .

9.6.3. Vurderingskort

Siden 1920'erne har matrikeldirektora
tet til hver hovedvurdering leveret 
kopier af alle landets matrikelkort 
til Statens Ligningsdirektorat, nu 
Statsskattedirektoratet. Indtil 1950 
skete det i form af fotokopier af 
kortene, som ligningsdirektoratet 
sognevis klæbede op på lærred. Det 
var en meget besværlig og dyr proces, 
og i 1950'erne begyndte man derfor 
i matrikeldirektoratet at fremstille 
et kortværk i 1:10000 ved en sammen
tegning af opfotograferede målebords
blade og nedfotograferede matrikel
kort. Kortværket blev fremstillet 
specielt til vurderingsbrug, men 
fandt også anvendelse i kommunernes 
administration og andre steder. Ajour
føringen hvert 4. år af kortene i 
1:10000 var dog meget ressourcekræ
vende, og da der viste sig andre 
muligheder for levering af kort til 
vurderingsbrug, standsede man produk
tionen. Kortværket i 1:10000 kom 
således kun til at omfatte øerne 
med undtagelse af Københavns og Born
holms amter. Kortene i 1:10000 blev 
ajourført sidste gang i 1980 og vil 
ikke blive ajourført mere. Kopier 
af kortene kan dog stadig fås.

9.6.4. Systematisk omtegning

Da reproduktionsteknikken udviklede 
sig meget hastigt i I960'erne, og der 
samtidig kunne fås målfaste, transpa
rente plastfolier til tegnebrug, god
kendte statsskattedirektoratet, at man 

77 



i stedet for at få fremstillet kort
værket i 1:10000 fik leveret kopier i 
nedsat målforhold af nytegnede matri
kelkort på plast. Det medførte, at man 
i 1966 begyndte en systematisk omteg
ning af matrikelkortene i Jylland. 
Omtegningen er nu så langt, at hele 
Jylland med undtagelse af størstedelen 
af Århus Amt og Sønderjylland er 
omtegnet. Ved omtegningen kopieres de 
hidtil gældende kort, idet åbenbare 
fejl dog rettes. Alle kort tegnes i 
standardformat Al, og kortbilledet er 
orienteret med nord opad, så kortene 
kan sættes sammen, hvis det ønskes. 
Det bliver dog ikke noget nøjagtigt 
kort, da ejerlavsgrænserne ikke passer 
sammen. Kortene fremtræder stadig som 
såkaldte ø-kort, d.v.s. at kort
billedet begrænses af ejendomsgrænser 
(skel). Ved omtegningen bevares mål
forholdet. Siden 1978 er kortene i 
1:800 dog blevet nedsat til 1:2000 i 
de tilfælde, hvor situationen kan 
vises i dette målforhold, ellers i 
1:1000.

9.6.5. Nymålte kort

I en del områder (tættere bebyggede 
områder og udviklingsområder) er 
der fremstillet nye matrikelkort 
på grundlag af nymålinger. Tidligere 
skete opmålingen på traditionel vis, 
men fra ca. 1960 har man anvendt 
flyvefotogrammetri. Kortene, der 
fremstilles ved nymåling, fremtræder 
som såkaldte rammekort, d.v.s. at 
kortbilledet går helt ud til kortets 
ramme. Da kortene er konstrueret 

i det landsdækkende koordinatsystem, 
system *34, kan de sættes sammen 
til at dække større områder.

I de senere år er man også begyndt 
at omarbejde ø-kortene til rammekort 
i forbindelse med den systematiske 
omtegning. Omarbejdelsen sker her 
på grundlag af foreliggende udstyk
ningsmålinger, og de tekniske kort, 
eventuelt ortofoto, der foreligger 
for området. En del kort i Vejle 
Amt og de nye kort over Bornholm 
er fremstillet på denne måde.

9.6.6. TA-systemet

Da man i 1966 begyndte den systemati
ske omtegning af landets matrikelkort 
på transparent materiale, begyndte man 
samtidig at ajourføre kortenes tryk
originaler med godkendte matrikulære 
forandringer. Ajourføringen sker ved, 
at bortfaldne skel udraderes, og nye 
skel indtegnes. Man har herved en 
"ren" trykoriginal, og direktoratet er 
i stand til, når det ønskes, at levere 
en ajourført kopi af matrikelkortet. 
Alle kort i Jylland med undtagelse af 
størstedelen af Århus Amt og Sønder
jylland er såkaldte TA-kort, ligesom 
de nye kort på Bornholm også er 
TA-kort.

For hvert kortdistrikt (sogn) er der 
på grundlag af Geodætisk Institut’s 4 
cm kort fremstillet et oversigtskort, 
der benyttes ved bestilling af kopier 
af kortene. I TA-området skal landin
spektørerne bruge en TA-kopi som ho-
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vedkort i sager om matrikulære foran
dringer, hvilket er arbejdsbesparende 
både for matrikeldirektoratet og land
inspektørerne. Alle kopier af TA-kort 
bliver datostemplede, for at brugerne 
kan se til hvilket tidspunkt kortet er 
à jour.

Også i relation til leveringen af 
kopier til statsskattedirektoratet 
hvert 4. år indebærer TA-kortene en 
meget stor rationaliseringsgevinst.
Medens det tog S år for 50 personer at 
ajourføre kortværket i 1:10000 for 
øerne, tager det kun 2 måneder for én 
medarbejder at sørge for kopieringen 
af TA-originalerne over Jylland og 
Bornholm.

9.6.7. Igangværende opgaver

Omarbejdelsen af kortene for Århus 
konunune er nu påbegyndt, og de første 
områder er kommet ind i TA-systemet. 
Før omtegningen kan sættes systematisk 
i gang i Århus amt, skal øernes kort 
dog bringes i orden. Der findes en del 
ældre håndtegnede matrikelkort, der 
skal omtegnes til trykte kort, og 
nogle stærkt nedslidte trykte kort af 
ældre type, som trænger til at blive 
fornyet. Når omtegningen heraf er 
afsluttet, har man udelukkende trykte 
kort på øerne. Kortene vil ikke komme 
ind i TA-systemet på nuværende tids
punkt. Den systematiske omtegning i 
den øvrige del af Århus amt påregnes 
at kunne begynde i 1986.

Til vurderingsbrug får statsskatte
direktoratet, nu som før, leveret 
kopier af TA-trykoriginalerne i Jyl
land og på Bornholm. I den øvrige del 
af landet, hvor der før var kort i 
1:10000, bliver der leveret kopier af 
de ibrugværende matrikelkort. Kopierne 
kan, på samme måde som i TA-området, 
indsættes i mapper for hver vurde
ringskreds.

9.7. Personalekontoret

Kontoret fungerer som generelt sekre
tariatskontor for matrikeldirektora
tet med administration af budget, 
regnskab, personale, bygninger og 
materiel.

Sagsområderne omfatter følgende:

Budget
- udarbejdelse af budgetter, forslag 

til finanslov, bevillingsansøgnin
ger og takstfastsættelser.

Regnskab
- internt regnskab og bevillingsregn

skab, intern kontoplan, regnskabs
sager, kasseekspedition, forbindel
sen til statens centrale regnskabs
systemer.
Administration af tjenesterejser 
og kurser.

Personale
- sager vedrørende personalet i matri
keldirektoratet, d.v.s. sager om 
ansættelse, forfremmelse, forflyt
telse og afskedigelse, samt regi- 
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strering af, og sager om arbejds
tid, sygdom, ferie, konstitution 
og orlov,

- administration af overenskomst- 
og aftalesystemet, og forhandlinger 
med de enkelte personalegruppers 
faglige foreninger,

- personalefordelingen i matrikel
direktoratet i forbindelse med di-

-1
rektoratets organisationsopbygning, 
herunder omflytninger mellem de en
kelte kontorer,

- administration af efteruddannelse af 
personalet, skole for matrikel
teknikere og korttegnere, samt prak
tikuddannelsen af kontorpersonale og 
tekniske tegnere.

Bygninger
- administration af direktoratets lo

kaler, forbindelsen til boligmini

steriet om lejemål og vedligehol
delse af bygningen i København, samt 
drift og vedligeholdelse af landin- 
spektørkontorernes bygninger i Søn
derjylland. Telefonsystemet og data
forbindelser eksternt og internt.

Materiel
- indkøb af kontormaskiner og rekvi

sitter, instrumenter, edb-udstyr, 
tjenestevogne samt inventar til ma
trikeldirektoratet i København og 
landinspektørkontorerne i Sønder
jylland.

- administration af serviceaftaler for 
maskiner og materiel,

- ekstern trykning og annoncering. 
Administration af statens indkøbs
aftaler.

Under kontoret hører endvidere direk
toratets betjentstue og postfunktion.
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10. Matrikelvaesenets personale 
og dets uddannelse

10.1. Landinspektører

Landinspektøruddannelsen, der er 5-å- 
rig, foregår ved Ålborg Universitets
center, hvortil den blev overflyttet 
i midten af 70'erne fra Den kgl. Vete
rinær- og Landbohøjskole.

En landinspektørkandidat har gennem 
sit studium erhvervet den viden om 
landmåling, matrikelvæsen og landbo
ret, der er nødvendig for at blive 
praktiserende landinspektør.

Landinspektøruddannelsen er en bred 
uddannelse, der også indeholder væ
sentlige elementer af jura samt plan
lægnings- og ingeniørfag.

Landinspektorkandidaten har desuden:
- en dybtgående viden om fast ejen

doms opståen, deling, omsætning og 
administration,

- kendskab til almindelig forvalt
ningsret og

- viden om fysisk planlægning med de 
dertil hørende styringslove.

I matrikeldirektoratet vil der i 1986 
være 65 landinspektører, heraf 20 i 
den sønderjyske afdeling. Landin
spektørerne fungerer i chef- og leder
stillinger eller arbejder som sekre
tærer, fuldmægtige og ekspeditionsse
kretærer med formel sagsbehandling og 
udviklingsarbejde m.v.

Administrative fag:

Korttekniske fag:

10.2. Matrikelteknikere og matrikel
korttegnere.

1 lighed med etaterne (P&T, DSB og 
Toldvæsenet) uddanner matrikeldirekto
ratet sit eget tekniske personale, 
der består af matrikelteknikere og 
korttegnere.

Der vil i 1986 være 40 elever i matri
keldirektoratet, heraf 15 i Sønderjyl
land.

Uddannelsen, der er 3-årig, består af 
praktisk og teoretisk undervisning. 
Det teoretiske stof er fælles for de
2 linier. Undervisningen omfatter føl
gende emner:

matrikelvæsen 
planlægning 
medborgerkundskab. 
korttegning 
skrift 
kortkonstruktion 
kortforståelse 
reproduktion

Beregnings
tekniske fag: matematik 

landmåling 
edb 
fotogrammetri

I tilslutning hertil gennemgås det re
levante lovstof.
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Sideløbende med den teoretiske under
visning modtager korttegnereleverne 
praktisk undervisning i kortomtegning 
og kortkonstruktion, og matrikeltekni- 
kereleverne får praktisk undervisning 
i teknisk sagsbehandling. Uddannelsen 
afsluttes med en fagprøve.

Matrikelteknikere kan avancere til 
matrikelkontrollør og overmatrikel- 
kontrollør. Korttegnere kan avancere 
til kartograf og overkartograf.

I direktoratet vil der i 1986 være 
ansat 181 matrikelteknikere og kort
tegnere, heraf 52 i den sønderjyske 
afdeling.

10.3. Kontorfunktionærer

Matrikeldirektoratet beskæftiger 
for tiden ca. 70 kontorfunktionærer, 
heraf 10 i Sønderjylland, ved admini
strativt arbejde, samt ved en række 
servicefunktioner.

Direktoratet foretager selv i et 
betydeligt omfang uddannelsen af 
dette personale, både ved videreuddan
nelse af EFG-elever, samt ved uddan
nelsen af kontorlærlinge.

Efteruddannelsen af dette personale 
sker fortrinsvis på Danmarks Forvalt
ningshøjskole.

Indenfor kontorgruppen kan man avan
cere til overassistent, kontorfuld
mægtig og afdelingsleder.

10.4. Landmålingsteknikere og andre 
teknikere ansat hos de praktise
rende landinspektører

Landmålingsteknikere.

Uddannelsen til landmålingstekniker, 
der er en midlertidig udbygning af 
uddannelsen for tekniske assistenter, 
foregår ved Horsens tekniske Skole. 
Det er uddannelsens formål at give 
eleven en teoretisk og praktisk uddan
nelse, som kvalificerer ham til at 
virke som landmålingstekniker på land- 
inspektørkontorer og i bygge- og an
lægsvirksomheder .

Adgang til kurset er betinget af, at 
eleven har bestået eksamen som bygge
tekniker eller som teknisk assistent 
på bygge- og anlægslinien, og at han 
derefter har arbejdet i et halvt år 
på et landinspektørkontor e.l.

Kurset varer et halvt år, og det om
fatter følgende fag:
- matematik
- matrikelvæsen,
- planlægning og forvaltningskundskab,
- landmåling i teori og praksis,
- fotogrammetri, og
- jord- og vandbygning.

Efter bestået afgangsprøve skal ele
ven gennemgå en praktiktid på 1*5 år. 
Først da kan han betragtes som færdig- 
uddannet landmålingstekniker.
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Tekniske medhjælpere.

Landinspektørforeningen har siden 
1962 afholdt efteruddannelseskurser 
for mellemteknikere og kontormedarbej
dere ansat på landinspektørkontorer 
og i kommunernes tekniske forvaltnin
ger.

Et kursus varer 10 dage, fordelt over 
10 uger. Det har til formål at give 
deltagerne en viden om det danske ma
trikelvæsen, herunder en indføring i 
terminologi, og en vis faghistorisk 
baggrund. Kurset har endvidere til 
formål at give kendskab til matrikel
direktoratets og den praktiserende 
landinspektørs arbejdsopgaver samt 
indsigt i den lovgivning, der knytter 
sig til landinspektørens fagområder.

Tekniske tegnere.

Uddannelsen til teknisk tegner fore
går ved de tekniske skoler, og den 
har til formål at give eleven de teo
retiske og praktiske færdigheder, der 
kvalificerer ham til at virke som med
hjælper på en tegnestue.

Et kursus kan gennemføres ved dag-, 
aften- eller brevskoleundervisning. 
Den sidstnævnte suppleres med periode
vis undervisning på en teknisk skole. 
Ved dagundervisning varer kurset 20 
uger. Det omfatter fagene:
- regning og matematik,
- teknologi og
- teknisk tegning.

Efter bestået eksamen skal eleven gen
nemføre 1S års praktik på en tegne
stue, og er så færdiguddannet som tek
nisk tegner.

10.5. Andre

Der findes også andre personalekate
gorier, der er beskæftiget ved det 
danske matrikelvæsen. Hos de prakti
serende landinspektører, hos stads
landinspektøren og stadskonduktøren og 
ved de sønderjyske landinspektør
kontorer har man målemedhjælpere, der 
bistår ved det praktiske arbejde i 
marken. I direktoratet er der ansat 
bogbindere, der står for vedligehol
delse af protokoller og istandsættelse 
af slidte matrikelkort, og der er 
fotografer, der tager sig af reproduk
tion af kort og dokumenter. To mini- 
sterialbetjente varetager intern og 
ekstern transport og forsendelse.
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11. Det sønderjyske matrikelvæsens 
særlige forhold

11.1. Den historiske udvikling

I afsnit 2.2. er der nærmere redegjort 
for den sønderjyske matrikels histori
ske udvikling.

11.2. Katastersystemet
i.

Ordet kataster er græsk og betyder 
jordregister med tilhørende kortværk.

11.2.1. Det preussiske system

Den preussiske katasterorganisation 
var statslig. Under den centrale kata- 
sterledelse for hele Preussen var der 
i hvert af de 35 regeringsdistrikter 
oprettet et katasterkontor, der funge
rede som centralstyrelse, arkiv og 
tilsynsmyndighed i det pågældende re
geringsdistrikt. Herudover var der 
mellem 600 og 700 lokale matrikelkon
torer. Et sådant lokalt "Katasteramt" 
blev ledet af en Katasterkontrolleur 
(eller Katasterdirekteur). Det lokale 
kontor havde en fuldstændig matrikel 
(parcel- og artikelbøger) for distrik
tet, men herudover opbevaredes kun 
årets løbende sager og genpartsmate
riale, idet originaldokumenter fra 
matrikuleringen, gældende matrikelkort 
og alle tidligere års forandringssager 
og suppleringskort hørte til di
striktsregeringens katasterkontor.

Personalet ved de lokale kontorer og 
ved afdelingekontorerne var stats
ansat.

De grundlæggende arbejder for matrik
lens vedligeholdelse (målinger og 
skelafmærkninger m.v.) - blev i Preus
sen udført af lokalkontorernes perso
nale eller af privat praktiserende 
landmålere med særlig bestalling. 
Sidstnævnte skulle indsende sagen til 
Katasterkontrolleurens attestation, 
for at de matrikulære ændringer kunne 
blive registreret i matriklen.

11.2.2. Det sønderjyske matrikelvæsens 
organisation

væsens 4 kontorområder.

Som nævnt hører matrikelvæsenet i 
Sønderjylland under matrikeldirektora
tets administration, men ordningen er 
opbygget decentralt, og organisationen 
hviler på bestemmelserne i en lov fra 
1920 om midlertidig ordning af matri
kelvæsenet i de sønderjyske landsdele.
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Denne særlige organisationsform blev 
ved indførelsen bl.a. begrundet med, 
at man fra lokal side ønskede at 
bevare den bestående ordning.

I modsætning til det øvrige land, hvor 
ajourføringen af matriklen varetages 
af matrikeldirektoratet, og de prakti
ske opgaver påhviler de praktiserende 
landinspektører, er alt arbejde, der 
er knyttet til matriklens ajourføring 
og vedligeholdelse, i Sønderjylland 
henlagt til 4 embeder med 5 kontorer, 
nemlig et i hver af byerne Haderslev, 
Sønderborg, Toftlund, Tønder og Åben
rå. Den fælles kortproduktion vareta
ges af afdelingens tekniske sektion i 
Toftlund.

Indtil 1949 var en særlig udstyknings
lov gældende for de sønderjyske lands
dele, men fra dette år har udstyk
ningsloven omfattet hele det område af 
landet, der hører under matrikel
direktoratets administration.

Fra 1. januar 1983 varetages den 
overordnede administrative ledelse af 
en afdelingschef i matrikeldirekto
ratet med tjenestested i Åbenrå.

11.3. Protokoller og kort

Katastersystemet går primært ud fra de 
enkelte parceller af forskellig kul
turart, og som noget sekundært samles 
disse parceller til ejendomme. Matri
kelkortene (katasterkortene) har af 
denne grund ikke påført matr. nre., 
men alene parcelnre., og det oprinde- 
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lige system bygger på to protokolsæt, 
nemlig på en parcelbog (Flurbuch) og 
en matrikelbog, tidligere artikelbog 
(Mutterrolle).

Da matrikelkortene i Sønderjylland som 
nævnt ikke har matr.nr.-angivelse, kan 
de ikke umiddelbart bruges af vurde
ringsmyndighederne og i samspil med 
tingbogen. Der er derfor etableret et 
særligt kortværk i målforholdet 
1:10000. Tingbogen har matrikelnummer 
som indgang, idet parcelnummer som 
indgang ville give et kolossalt antal 
tingbogsblade. Kortene i 1:10000 kal
des "minorerede matrikelkort".

Det sønderjyske matrikelvæsen har på
begyndt en renovering og omtegning af 
matrikelkortene, hvorved bl.a. parcel
nummersystemet afskaffes.

Udover de oprindelige to protokolsæt 
er der i forbindelse med land
brugsnoteringen etableret en særlig 
ejendomsjournal (ejendomsregister) . 
Man har altså tre protokolsæt i den 
sønderjyske matrikel mod ét sæt i 
matriklen for det øvrige land, og den 
sønderjyske matrikel forudsætter med 
sin nuværende funktion to ajourførte 
sæt matrikelkort. Protokollerne over
flødiggøres ved overgang til edb.



Udsnit af ældre sønderjysk parcelkort (matrikelkort) i 1:1000

11.4. Kontorernes og afdelingens opga
ver

11.4.1. De matrikulære opgaver

Landinspektørkontorerne varetager i 
hvert sit geografisk bestemte område 
matrikelvæsenets hovedopgaver nemlig:

1. at føre ejendomsregister for det 
pågældende område (matrikelbeteg
nelse, areal, beliggenhed, note
ring, kort m.v.), og

2. at føre kontrol med etableringen af 
nye ejendomme.

I henhold til udstykningsloven må den, 
der ønsker sin ejendom udstykket eller 
ændret, henvende sig til den stedlige 
statslandinspektør.

Når landinspektørkontoret modtager en 
udstykningsansøgning, sørger .det for, 
at det først bliver undersøgt, om 
etableringen af en ny ejendom kan ske 
i forhold til de gældende love. Konto
ret varetager i denne forbindelse 
administrationen af landbrugslovens 
Kap. I - IV.

Ifølge udstykningsloven indhenter kon
toret de nødvendige erklæringer fra de 
lokale myndigheder. Desuden foranledi- 
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ges forhandlinger ført med henblik på 
nærmere belysning af forholdene om
kring en udstykningsansøgning.

Efter den formelle behandling med 
høring m.v. vedrørende en udstyknings
ansøgning går man igang med afsætning 
og afmærkning af skel, samt opmåling 
og beregning af afsatte arealer.

Til forskel fra det øvrige land er 
næsten alle ejendomsskel i Sønderjyl
land bestemt i forhold til et under
jordisk afmærket punktsystem, og for 
at tilvejebringe et nøjagtigt arealbe
regningsgrundlag bliver alle nye skel 
indmålt i forhold til dette system. 
Arbejdet, der er forbundet hermed, kan 
undertiden være ret stort, således at 
selv en forholdsvis lille ændring af 
en ejendomsgrænse kan kræve et ret 
omfattende markarbejde. Under markar
bejdet udføres en registrering af nye 
fikspunkter og en kontrol af gamle.

Sagernes videre behandling efter mark
arbejdet omfatter bearbejdelse af må
leresultaterne med efterfølgende a- 
jourføring af matrikelprotokoller og 
matrikelkort og udfærdigelse af appro
bationsskrivelse. I kontorarbejdet er 
indlagt en efterkontrol og revision af 
de udførte mark- og kontorarbejder.

Efter den endelige registrering af de 
foretagne ændringer i matriklens doku
menter udsendes meddelelse herom til 
rekvirent, tinglysningsdommer, kommu
nalbestyrelse, vurderingsmyndighed og 

amtskommunale myndigheder.

Af andre opgaver skal nævnes udarbej
delse af kopier af matriklens dokumen
ter og besvarelse af henvendelser fra 
lodsejere og myndigheder.

Afdelingskontoret behandler dispensa
tionsansøgninger i henhold til land
brugslovens Kap. I - IV og varetager i 
Sønderjylland landbrugsministeriets 
medvirken i sager om råstofindvinding.

Endvidere fungerer kontoret som klage
instans for landinspektørkontorerne.

11.4.2. Ejerlejligheder, attester m.v.

Landinspektørkontorerne har eneret til 
opdeling af ejendomme i ejerlej
ligheder og har desuden til opgave af 
afgive servituterklæringer og - atte
ster, når dette fordres.

11.4.3. Tekniske arbejder

Kontorerne udfører også tekniske opmå
linger, nivellementer og bygnings
afsætninger m.v.
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11.5. Det sønderjyske matrikelvæsens
arkivalier

Matriklens arkivalier består af:

- De originale håndridsmåleblade fra
1872 - 1874.

- Fortsættelsesrids med sagsakter fra
1876 - 1892.

- Fortsættelsesrids med sagsakter fra

- Måleblade fra 1920 og

fremefter
- Arealberegnings- og

tokoller.

- Polygonpunktskitser

- Matrikelkort, der

ca. 1890 - 1920.
fremefter.

- Samtlige sager med akter fra 1920 og

forandringspro

er henlagt som
der er foretagetoriginalkort, fordi

omtegning eller nykonstruktion
- Beregninger af triangulationen ved
rørende punkter af lavere orden end
landstriangulationen (Ostenfeld)

- Polygonmålinger og -beregninger
- Polygonskitser fra 1870 og fremefter 

til dato.

- Atlas over landegrænsens og søgræn
sens opmåling.
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II. NYTTIGE OPLYSNINGER
1. LANDBRUGSMINISTERIET (oprettet 1896)

Landbrugsministeriets 

departement

Ministersekretæren

1. afdeling, 3. kontor

Slotsholmsgade 10, 

1216 København K. 

(01) 12 37 17 

(01) 12 49 18 

(01) 12 60 81

1. afd., 6. kontor
(Arealdatakontoret)

Enghavevej 2, 

7100 Vejle. 

(05) 83 23 44

Landbrugsministre og departementschefer siden 1896:

Landbrugsministre 1896 - 1982:

1896 - 1897 Knud Sehested

1897 - 1900 Alfred Hage

1900 - 1901 Frederik Friis

1901 - 1908 Ole Hansen

1908 - 1909 Anders Nielsen

1909 - 19IO Poul Christensen

1910 - 1913 Anders Nielsen

1913 - I92O Kristjan Pedersen

1920 - 1920 Waldemar Henry Theodor Oxholm

1920 - 1920 Ole Christian Saxtorph Sonne

1920 - 1924 Thomas Madsen-Mygdal

1924 - 1926 Kristen Mortensen Bording

1926 - 1929 Thomas Madsen-Mygdal

1929 - 1946 Kristen Mortensen Bording

1946 - 1947 Erik Eriksen

1947 - 1950 Kristen Mortensen Bording

1950 - 1951 Henrik Andreas Rosenauer Hauch

1951 - 1953 Jens Sønderup

1953 - 1957 Jens Laurits Oluf Sørensen Smørum 

1957 - 1964 Karl Skytte
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1964 - 1968 Christian Thomsen

1968 - 1970 Peter Larsen

1970 - 1971 Henry Christensen

1971 - 1973 Ib Frederiksen

1973 - 1975 Niels Anker Kofoed

1975 - 1978 Poul Dalsager

1978 - 1979 Niels Anker Kofoed

1979 - 1981 Poul Dalsager

1981 - 1982 Bjørn Rømer Westh

1982 - Niels Anker Kofoed

Landbrugsministeriets departementschefer 1896 - 1982:

1896 - 1919 Louis Emil Wulff

1919 - 1934 Georg Holger Waage

1934 . 1945 Julius Washington Wilcke

1945 - 1958 Paul Stahlschmidt

1958 - 1976 Valdemar Kristian Knudsen Hornslet

1976 - Hans Jørgen Kristensen

2. MATRIKELDIREKTORATET

Hele landet med undtagelse af Københavns kommune og Frederiksberg 

kommune.

Adresser:

- Matrikeldirektoratet

Titangade 13»

2200 København N.

01 - 83 77 33.
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Matrikeldirektoratets sønderjyske afdeling
Bjerggade 6
6200 Åbenrå
04 - 62 93 55

- Landinspektørkontoret i Haderslev
Moltrupvej 1
6100 Haderslev
04 - 52 16 11

- Landinspektørkontoret i Sønderborg
Ringridervej 23
6400 Sønderborg
04 - 42 36 36

- Landinspektørkontoret i Toftlund
Skovvej 8
6520 Toftlund
04 - 83 10 22

- Landinspektørkontoret i Tønder
Ribe Landevej 30
6270 Tønder
04- 72 10 34

- Landinspektørkontoret i Åbenrå
Bjerggade 6
6200 Åbenrå
04 - 62 37 55

Områder:
Christiansfeld kommune med undta
gelse af Hejis, Taps og Vejstrup 
sogne, samt Haderslev og Vojens 
kommuner.

Områder:
Augustenborg, Broager, Gråsten, 
Nordborg, Sundved, Sydals og Søn
borg kommuner.

Områder:
Gram, Nørre-Rangstrup og Rødding 
kommuner, samt Hviding, Roager 
og Spandet sogne og ejerlavet 
Hjortvad, Kalvslund i Ribe kommune

Områder :
Bredebro, Højer, Løgumkloster, 
Skærbæk, Tinglev og Tønder kommu
ner.

Områder:
Bov, Lundtoft, Rødekro og Åbenrå 
kommuner
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Historiske data

1809 - 1841: Matrikuleringskontoret under Rentekammeret.

1841 - 1848: Kontoret for matrikulssager under Rentekammeret. 

1848 - 1896: Matrikulskontoret under Indenrigsministeriet.

1896 - 1919: Matrikulskontoret under Landbrugsministeriet.

1919 -

1920

1925

1948

: Matrikeldirektoratet, en del af Landbrugsministeriet.

: Det preussiske kataster for Nordslesvig (Sønderjyl

land) overgår til dansk administration under matri

keldirektoratet .

: Den matrikulere registrering i Frederiksberg kommune 

overgår fra matrikeldirektoratet til Frederiksberg 

kommunalbestyrelse med oprettelsen af stadslandinspek

tørens kontor.

: Matrikelvosenet på Forøerne overtages af Forøernes 

hjemmestyre.

Chefer for matrikuleringskontoret, matrikelkontoret og matrikel

direktoratet 1809 - 1982.

Kontorchefer:

1809 - 1841 Christian Rothe

1841 - 1844 Christian Miohael Winther

1844 - 1867 Christian Wilhelm Balsløw

1867 - 1896 Peter Georg Toft Birk

1896 - 1907 Jørgen Erik Frederik Mørup

1907 - 1908 Henrik Rasmus Crone

1908 - 1919 Johannes Christian Prels

Direktører:

1919 - 1925 Johannes Christian Preis

1926 - 1949 Jens Sørensen

1949 - 1968 Villiam Ejnar Pedersen

1968 - 1980 Otto Valdemar Bjørn Schmølker

1980 - Peter Jakobsen
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3. LANDINSPEKTØRNÆVNET

Landinspektørnævnets formand er landsdommer Otto Hvidberg, Østre 
Landsret. Nævnets øvrige medlemmer er opmålingschef Stig Dilling, 
landbrugsministeriet, matrikeldirektoratet og landinspektør N.O. 
Nauntofte, Viborg.
Sekretær: Overmatrikelkontrollør Mary Fyrst Carlsen,

tlf. (01) 83 77 33.

4. JORDLOVSUDVALGET, JORDBRUGSDIREKTORATET OG 

JORDBRUGSKOMMISSIONERNE

Adresser:

- Jordlovsudvalget
- Jordbrugsdirektoratet

Sankt Annæ Plads 19,
1250 København K
tlf. (01) 15 61 31.

- Jordbrugsdirektoratets Allégade 4
kontor i Tønder 6270 Tønder.

tlf. (04) 72 13 80.

- Vildmosetilsynet Luneborgvej 338,
v/konsulent Erik Andersen Tylstrup,

9380 Vestbjerg.
tlf.: (08) 26 51 11.
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Jordlovsudvalgets medlemmer for perioden 1. april 1983 - 31. marts 1987.

4 medlemmer valgt af landbrugsministeriet:

1. Formand: Gårdejer Søren Jensen
Bygaden 42
Hasseris,
9000 Ålborg
Tlf.: (08) 18 10 62

2. Ministeriets repræsentant:
Udstykningschef Knud Harms Larsen
Matrikeldirektoratet
Titangade 13
2200 København N
Tlf.: (01) 83 77 33

3. Ministeriets repræsentant:
Gårdejer Hans Engeil
Snorrebakken 10
3700 Rønne
Tlf.: (03) 95 02 35

4. Repræsentant for Jordbrugsdirektoratet:
Direktør Jørn Priemé
J ordbrugsdirektoratet
Sankt Annæ Plads 19
1250 København K
Tlf.: (01) 15 61 31

10 medlemmer valgt af Folketinget:
Tilsynsførende i 

amt
1. Næstformand husmand Ib Rasmussen

Krogvej 7 Københavns, Frederiksborg 
3220 Skævinge og Roskilde 
Tlf.: (02) 28 82 20
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2. Gårdejer Bent Dyssemark Knudsen
Bårdesøvej 140
5450 Otterup
Tlf.: (09) 87 10 65

Århus

3.

4.

Gårdejer Anders Lunden Thomsen 
Frederiksminde
Hylkedalsvej 149
Skanderup
6000 Kolding
Tlf.: (05) 59 41 28

MF Bent Stubkjær Pedersen
Okslundvej 43
Lindknud
6650 Brørup Bornholm
Tlf.: (05) 38 81 98
Folketinget (01) 11 66 00 lokal 4224

6.

MF Ole Vig Jensen 
Kalundborgvej 219 A 
4300 Holbæk
Tlf.: (03) 44 08 25 
Folketinget (01) 11 66 00

Gårdejer Ole Søndergaard 
Radbjergvej 24 
4873 Væggerløse
Tlf.: (03) 87 77 20

Vestsjælland

lokal 4205

Storstrøm

MF Paul Lohmann
Egelundvej 1 
Stoense,
5953 Tranekær Fyn
Tlf.: (09) 55 12 38
Folketinget (01) 11 66 00 lokal 4133

8. Husmand Poul Rosager-Hansen
Kravlund Møllevej 14 
Kravlund 
6360 Tinglev 
Tlf.: (04) 64 40 6Ÿ

Sønderjylland
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9. MF Bjørn Westh
Hovedgaden 73
8832 Skals Viborg
Tlf.: (06) 69 42 90
Folketinget (01) 11 66 00 lokal 4158

10. Gårdej er Kristen Touborg Jensen
Klostermøllevej 2
Gudum
7620 Lemvig
Tlf.: (07) 86 32 71

1 medlem valgt af De danske Landboforeninger: 
Gårdejer Kresten Madsen
Elsborgvej 16
Sjørslev
8620 Kjellerup
Tlf.: (06) 66 70 49

1 medlem valgt af Danske Husmandsforeninger: 
Gårdejer Holger Vesterager
Varde Landevej 34
7200 Grindsted
Tlf.: (05) 32 01 21

1 medlem valgt af Dansk Erhvervsgartnerforening:

Ringkøbing

Nordjylland

Ribe

Gartneriejer Harry Vesterager Nielsen
Ballerupvej 7
2620 Albertslund
Tlf.: (02) 97 16 43

1 medlem valgt af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd:
Fuldmægtig Mogens Eliasen 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Reventlowsgade 14
1651 København V
Tlf.: (01) 32 22 62



Jordbrugskommissioner:

København, Frederiksborg 
og Roskilde amts
kommuner

Formand:

Viceformand:

Ib Rasmussen.

Gårdejer Helge Jensen, 
Hammerødgård, Plejlt, 
3230 Græsted.
Tlf.: (02) 29 03 13.

Vestsjællands 
amtskommune :

Formand: Ole Vig Jensen

Viceformand: Gårdejer Peter Lauritzen,
Havnsøvej 32,
4591 Føllenslev.
Tlf.: (03) 46 91 14.

Storstrøms 
amtskommune.

Formand: Ole Søndergaard.

Viceformand: Helge Paaske,
Græshavevej 20,
4920 Søllested.
Tlf.: (03) 94 13 83.

Bornholms amts
kommune :

Formand: Bent Stubkjær Pedersen.

Viceformand: Avlsbruger Knud Anker Kofoed,
Søvang, Rø,
3760 Gudhjem.
Tlf.: (03) 98 41 99.

Fyns amtskommune: Formand: Paul Lohmann

Område: nordlige del: 
Bogense, Ejby, Kerteminde, 
Langeskov, Middelfart, 
Munkeno, Nørre-Åbe, Oden
se, Otterup, Søndersø, 
Tommerup, Vissenbjerg, 
Årslev og Årup kommuner.

Viceformand: Johannes Larsen,
Assensvej 228,
Gamborg,
5500 Middelfart.
Tlf.: (09) 40 30 90.
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Område: sydlige del: Viceformand: Gartner Aage Kruse,
Assens, Broby, Egebjerg, Knudsbøllevej 7,
Fåborg, Glamsbjerg, Gudum, Knudsbølle,
Hårby, Marstal, Nyborg, 5700 Svendborg.
Ringe, Rudkøbing, Ryslinge, 
Svendborg, Sydlangeland, 
Tranekær, Ullerslev, Ærøs
købing og Ørbæk kommuner.

Tlf.: (09) 22 55 07.

Sønderjyllands amts- 
kommune :

Formand: Poul Rosager-Hansen.

Område: østlige del: Viceformand: Gårdejer Nis V. Christensen
Augustenborg, Bov, Broager, Nordborgvej 63,
Christiansfeld, Gråsten, Havnbjerg,
Haderslev, Lundtoft, Nord 6430 Nordborg.
borg, Rødekro, Sundeved, 
Sønderborg, Sydals, Vojens, 
og Åbenrå kommuner.

Tlf.: (04) 45 10 31.

Område: sydvestlige del: Viceformand: Niels Nielsen,
Sofiedalvej 33,
Sofiedal,
6300 Tinglev.
Tlf.: (04) 67 66 89.

Bredebro, Højer, Løgumklo
ster, Tinglev og Tønder 
kommuner

Område: nordvestlige del: Viceformand: Landmand Anton Ejnar Hansen
Gram, Nørre-Rangstrup, Rød Birkelev Gammelby,
ding og Skærbæk kommuner. 6780 Skærbæk.

Tlf.: (04) 75 71 45.

Ribe amtskommune: Formand: Holger Vesterager.

Viceformand: Regnar Busk,
Læborg Kirkevej 20,
Nyby,
6650 Brørup.
Tlf.: (05) 36 81 18.
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Vejle amtskommune: Formand: Anders Lundén Thomsen.

Viceformand: Børge Nielsen,
Rugballevej 8,
Hatting,
8700 Horsens.
Tlf.: (05) 65 32 19.

Ringkøbing amtskommune: Formand: Kresten Tovborg Jensen

Viceformand: Harry Nicolaisen,
Sodborgvej 10,
Rom,
7620 Lemvig.
Tlf.: (07) 82 14 12.

Århus amtskommune: Formand: Bent Dyssemark Knudsen

Område: sydlige del: Viceformand: Peder Rasmussen,
Galten, Gjern, Hammel, Lethenborgvej 22,
Hinnerup, Hørning, Odder, Hvilsted,
Ry, Silkeborg, Skanderborg, 8355 Ny Solbjerg.
Them og Århus kommuner. Tlf.: (06) 53 12 57.

Område: Viceformand: Gårdejer Arne Vohnsen,
Samsø. Brundby Mark,

8791 Tranebjerg.
Tlf.: (06) 59 09 72.

Område: nordlige del: Viceformand: Aage Post,
Ebeltoft, Grenå, Hadsten, Tinghøjvej 90,
Langå, Mariager, Midt-Djurs, Råsted,
Nørhald, Nørre-Djurs, Pur 8900 Randers.
hus, Randers, Rosenholm, Tlf.: (06) 44 31 16.
Rougsø, Rønde og Sønderhald, 
kommuner.
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Viborg amtskommune: Formand: Bjørn Westh.

Område: nordvestlige del: Viceformand: Gårdejer Karl Blaabjerg.
Hanstholm, Morsø, Sydthy og Sørensen,
Thisted kommuner. Giomstrupvej 28,

7970 Redsted M.
Tlf.: (07) 76 20 16.

Område: sydøstlige del: 
Bjerringbro, Fjends, Hvor
slev, Karup, Kjellerup, 
Møldrup, Sallingsund, 
Skive, Spøttrup, Sundsøre, 
Tjele,. Viborg og Ålestrup 
kommuner.

Viceformand: Anker Tang Sørensen,
Hindbjergvej 19,
Levring,
8620 Kjellerup.
Tlf.; (06) 88 15 56.

Nordjyllands amtskommune: Formand: Kresten Madsen.

Område: sydlige del: 
Den del af amtskommunen, 
der ligger syd for 
Limfjorden, samt Åbybro 
og Ålborg kommuner.

Viceformand: Jens Mikkelsen,
Øster Korupvej 118,
Korup,
9560 Hadsund.
Tlf.: (08) 58 51 73.

Område: nordlige del: 
Den den af amtskommunen, 
der ligger nord for Lim
fjorden, dog ikke Åbybro 
og Ålborg kommuner.

Viceformand: Gårdejer Magnus Kaasgaard,
Krogården,
V. Hassing,
9310 Vodskov.
Tlf.: (08) 25 60.12.
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5. OFFENTLIGE MYNDIGHEDER M.V.

MED SÆRLIGE RELATIONER TIL MATRIKELVÆSENET

Arkiver :

Rigsarkivet Rigsdagsgården 9,
1218 København K
(01) 12 38 78

Landsarkivet for Fyn Jernbanegade 36,
5000 Odense C.
(09) 12 58 85.

Landsarkivet for Nørre Li. Set. Hansgade 5,
jylland 8800 Viborg.

(06) 62 17 88

Landsarkivet for Sjælland, Jagtvej 10,
Lolland-Falster 2200 København N.
og Bornholm (01) 39 35 20.

Landsarkivet for de sønder Haderslevvej 45,
jyske landsdele 6200 Åbenrå

(04) 62 58 58.

Danmarks Statistik Sejrøgade 11,
2100 København 0
(01) 29 82 22.

Dansk Byplanlaboratorium Peder Skrams Gade 2B 
1054 København K. 
(01) 13 72 81.

Det kgl. danske Rolighedsvej 26,
Landhusholdningsselskab 1958 København V.

(01) 35 02 27.
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Databehandling:

I/S Datacentralen af 1959

Kommunedata I/S

A/S Regnecentralen af 1979

EF-di rektoratet

Foreninger:

Amtsrådsforeningen

Danske Husmandsforeninger

De danske Landboforeninger

Den danske Dommerforening

Den danske Landinspektør- 
forening

Retortvej 8,
2500 Valby
(01) 46 81 22.

Vester Søgade 10,
1601 København V.
(01) 15 57 PO.

Lautrupbjerg 1,
2750 Ballerup.
(02) 65 80 00.

Frederiksborggade 18,
1360 København K
(01) 92 70 00.

Landemærket 10, 
1119 København K 
(01) 11 21 61.

Vester Farimagsgade 6, 
1606 København V 
(01) 12 99 50.

"Axelborg", 
Vesterbrogade 4A, 
1620 København V
(01) 12 75 61.

Helligkorsvej 7, 
4000 Roskilde 
(01) 36 50 00.

Lindevangs Allé 4, 
2000 København F 
(01) 86 10 70.



Dommerfuldmægtig- 
foreningen

Prins Jørgens Gård 3,
1218 København K
(01) 15 66 50.

Foreningen af amtskommunernes 
tekniske chefer (FATCh)

Amtsgården, 
Sorsigvej, 
6760 Ribe. 
(05) 42 00 44

Kommunernes Landsforening Gyldenløvesgade 11, 
1600 København V. 
(01) 12 27 88.

Fredningsstyrelsen Amaliegade 13, 
1256 København K. 
(01) 11 95 65

Generaldirektoratet for
DSB

Sølvgade 40.
1307 København K
(01) 14 04 00.

Indenrigsministeriet Chriansborg Slotsplads, 
1218 København K 
(01) 11 69 00.

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10,
1216 København K
(01) 12 09 06.

Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
(01) 14 62 63

Kommissarius for statens 
ekspropriationer i Jylland

Adelgade 105, 
8660 Skanderborg 
(06) 52 16 55.

Kommissarius for statens 
ekspropriationer på øerne

Kronprinsessegade 28,
1306 København K
(01) 11 55 05
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Kongeriget Danmarks
Hypotekbank og
Finansforvaltning

Kortfremstilling :

Aerokort A/S

Farvandsdirektoratet
Nautisk afdeling
( Søkortarkivet)

Geodætisk Institut

Geomasters,

Geoplan A/S

LLO A/S, 
Landinspektørernes 
Luftfotoopmåling

Scankort I/S

Miljøankenævnet

Landgreven 4, 
1301 København K 
(01) 92 80 00

Løvegården,
Hovedgaden 14,
2791 Dragør..
(01) 53 22 11.

Esplanaden 19,
1263 København K.
(01) 13 51 75.

Rigsdagsgården 7,
1218 København K.
(01) 11 60 17.

Overgade 32,
5000 Odense C.
(09) 13 50 13.

Dagmarhus,
H.C. Andersens Boulevard 12
1553 København V.
(01) 14 72 47.

Kong Georgs Vej 11,
2000 København F.
(01) 10 47 00.

Kirkevej 8,
2630 Tåstrup
(02) 99 77 22.

Gothersgade 129,
1123 København K.
(01) 12 59 00.



Miljøministeriets 
departement

Miljøstyrelsen

Ministeriet for offentlige
Arbejder

Navneforskningsinstituttet,
Københavns Universitet

Overfredningsnævnet

Planstyrelsen

Skovstyrelsen

Stadskonduktørembedet i
Københavns Kommune

Stadslandinspektøren i 
Frederiksberg kommune

Statsskattedirektoratet 
afdelingen for vurdering 
af faste ejendomme

12,
K

K

S

Slotsholmsgade 
1216 København 
(01) 12 76 88

Strandgade 29, 
1401 København 
(01) 57 83 10

Frederiksholms
1220 København
(01) 12 62 42

Njalsgade 80, 
2300 København 
(01) 54 22 11

Amaliegade 7, 
1256 København 
(01) 13 36 38.

Holbergsgade 23, 
1057 København K 
(01) 13 67 60

Strandvejen 863 - 875, 
2930 Klampenborg 
(01) 63 11 66

Vester Farimagsgade 19, 
1606 København K 
(01) 13 20 15

Smallegade 1,
2000 København F 
(01) 19 21 21

Vestergade 29 - 31, 
1456 København K 
(01) 13 60 65

Kanal 27,
K
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Telestyrelsen (P&T) Anker Heegårdsgade 4 
1503 København V. 
(01) 11 33 77.

Uddannelsesinstitutioner:

Danmarks tekniske Højskole Lundtoftevej 100,
2800 Lyngby
(02) 88 22 22

Den kgl. Veterinær- Bulowsvej 13 ,
og Landbohøjskole 1870 København V

(01) 35 17 88

Ålborg Universitets Center Postboks 159
Langagervej 2, 
9100 Ålborg 
(01) 15 91 11

Vejdatalaboratoriet Stationsalléen 42,
2730 Herlev
(02) 91 96 33.
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6. FAGLIGE SELSKABER

Dansk Selskab for Fotogrammetri og Landmåling

Præsident:
Lektor, landinspektør O. Brande-Lavridsen, 
Laboratoriet for fotogrammetri og landmåling, 
Ålborg Universitets Center,
Fibigerstræde 11,
9220 Ålborg 0.
08 - 15 85 22.
Sekretær: Landinspektør Peter Schack Madsen, 
06 - 13 29 22.

Dansk Kartografisk Selskab

Formand: Forskningsbibliotekar I. Rønne Kejlbo, 
Adresse:
Postboks 87,
2850 Nærum.
Sekretær: Cand.scient. Sten Folving,
01 - 29 30 88.

Dansk historisk Fællesforening
c/o Rigsarkivet,
Rigsdagsgården 9,
1218 København K

FIG
Fédération Internationale des Géomètres,
P.O. Box 5458, Station "E",
Edmonton,
Alberta,
Canada T5P 4C9.

Ill



OEEPE
Organisation Européenne d’Études Photogrammétriques 
Expérimentales.
Jan Kure, secrétaire générale,
ITC,
350 Boulevard 1945,
P.O. Box 6,
Enschede,
Holland

ICA
International Cartographie Association.
Secretary and Treasurer
D.T. Pearce,
24 Strickland Road,
Mt. Pleasant, Weston,
Australien 6153.

IS PRS
International Society of Photogrammetry and Remote Sensing.
Secretary General Prof. Kenneth Thorlegård
Kungliga Tekniska Högskolan,
S 100 44 Stockholm,
Sverige
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7. DE ANSATTES FAGLIGE ORGANISATIONER

Den danske Landinspektørforening (DdL) 
Lindevangs Alle 4, 
2000 København F.
(01) 86 10 70.

Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF)
Gothersgade 133,
1123 København K.
(01) 14 29 20.

Akademikernes Centralorganisation (AC)
Nørre Voldgade 29,
1358 København K.
(01) 12 85 40.

Matrikelteknikerforeningen i København (MTF) 
Titangade 13, 
2200 København N.
(01) 83 77 33

Matrikelteknikerforeningen i Sønderjylland (MTS)
Kirkebakken 2,
6200 Åbenrå
(04) 62 37 55.

Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) 
Frederiksborggade 34, 
1360 København K.
(01) 14 33 44.

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK)
H.C. Andersens Boulevard 50,
1553 København V.
(01) 12 43 43.
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Teknisk Landsforbund (TL)
Nørre Voldgade 12,
1358 København K.
(01) 12 22 00.

Foreningen for statsansatte Fotografer (FSF) 
Uppsalagade 20,
2100 København 0.
(01) 42 23 43.

Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) 
Nyropsgade 30, 
1602 København *V.
(01) 14 21 40.
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8. TIDSSKRIFTER

Landinspektøren
Teknisk Forlag,
Skelbækgade 4,
1717 København V.
4- 6 numre pr. år.

Målebladet
Medlemsblad for Foreningen for Landmålingsteknikere,
Nebelvej 12,
8600 Silkeborg.
5- 6 numre pr. år.

Kart og Plan
Postboks 29
1432 ÅS-NLH,
Norge.
4 numre pr. år.

Svensk Lantmäteri Tidsskrift
Box 7194,
S-103 88 Stockholm,
Sverige.
6 numre pr. år.

Kendelser om fast ejendom
Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
Gothersgade 133,
1123 København K.
6 numre pr. år.

Nordisk administrativt Tidsskrift
Forlaget Rhodos,
Strandgade 36,
1401 København K.
4 numre pr. år.
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Fuldmægtigen
Medlemsblad for Dommerfuldmægtigforeningen og politifuldmægtig
foreningen.
Red., Retsass. Otto Bisgaard,
Retten i Århus,
Klostertorvet 6,
8000 Århus C.
10 numre pr. år.

Juristen
Gothersgade 133,
1123 København K.
26 numre pr. år.

Byplan
Arkitektens Forlag,
Nyhavn 43,
1051 København K.
5-6 numre pr. år.

Zeitschrift für Vermessungswesen
Verlag Konrad Wittwer KG;
Postfach 147,
D 7000 Stuttgart 1,
Vesttyskland.
12 numre på. år.

Allgemeine Vermessungs-Nachrichten
Herbert Wichmann Verlag GmbH,
Postfach 4320,
D 7500 Karlsruhe 1,
Vesttyskland.
10 - 12 numre pr. år.
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Photogrammetria
Official Journal of the International Society of 
Photogrammetry and Remote Sensing.
Elsevier Scientific Publishing Company,
P.O.Box 211,
NL 1000 AE Amsterdam,
Holland.
6 numre pr. år.

Bildmessung und Luftbildwesen
Organ der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie 
und Fernerkundung.
Herbert Wichmann Verlag GmbH,
Postfach 4320,
D 7500 Karlruhe 1,
Vesttyskland
6 numre pr. år.

Tidsskrift for Dansk Kartografisk Selskab
Postboks 87,
2850 Nærum
2 numre pr. år.
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9. FAGLITTERATUR I UDVALG

9.1. Fotogrammetri

Brande-Lavridsen, Ole : Fotogrammetri, 5. udg., 
Ålborg Universitetscenter, 1983.

Finsterwalder, Richard & Hoffmann, Walter: Photogrammetrie.
Walter de Gruyter & Co., Berlin 1968.

Hallert, Bertil: Fotogrammetri.
P.A. Norstedt & SÖnners Forlag, Stockholm, 1964.

Hedemann, Holger (Red.): Kortblade og Flyvefotos.
Aschehoug Dansk Forlag, København, 1970.

Hvidegaard, Jonna: Analytisk aerotriangulation. Stråleudjævning.
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, København, 1975.

Namden för skoglig flygbildteknik: Flygbildteknik og fjärranalys. 
Gävle, 1980.

Schwidefsky, Kurt & Ackermann, Friedrich: Photogrammetrie.
B.G. Teubner, Stuttgart, 1976.

9.2. Kartografi

Brande-Lavridsen, Hanne: Kartografi. Metoder og anvendelse.
Ålborg Universitetscenter, 1981.

Brande-Lavridsen, Hanne: Tegning, gravure og reproduktionsteknik.
Ålborg Universitetscenter, 1981.

Buchwaldt, Fritz: Den danske Kortprojektion, system 1934.
Dansk Kartografisk Selskab. Publikation nr. 5. Uden årstal.

Buchwaldt, Fritz: UTM-nettet. Opbygning og anvendelse.
Geodætisk Institut. Uden årstal.
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Koeman, C. et al.: Basic Cartography for Students and Technicians, 
ICA, 1984.

Kommunernes kort.
Udg.: En arbejdsgruppe under Stadsingeniørforeningen og Kommunernes 
Landsforening.
Kommunetryk, 1977.

Matriklens kort.
Udg.: Matrikeldirektoratet, 1976.

Robinson, Arthur H. & Sale, Randall D.: Elements of Cartography.
John Wiley & Sons Inc., U.S.A., 1969.

Sammensætning af matrikelkort.
Udg.: Matrikeldirektoratet, 1976.

Strande, Kari: Kart og kartbruk.
Universitetsforlaget, Oslo, 1981.

Teknologirådet: Alternative Modeller for Ledningsregistrering.
5 rapporter. 1983-84.

Vejledning for flyvefotogrammetrisk fremstilling af matrikelkort.
Udg.: Matrikeldirektoratet, 1966.

VIAK A/S - Norge: Kvantif. Samfunnsmessig nytteverdi af kart og 
geodata. 5. rapporter. 1983-85.

9.3. Landboret m.v.

Anvendelse af edb i tinglysningssystemet.
En forundersøgelse.
Udg.: Administrationsdepartementet, 1975.

Blok, Peter: Ejerlejligheder. 2. udg.
Juristforbundets Forlag, København, 1982.
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Eyben, William Edler von: Dansk Miljøret I - IV.
Akademisk Forlag, København, 1978.

Ginnerup-Nielsen, Mogens, Chr. Jørgensen, John Kjær og Helge Wulff: 
Landbrugsloven med kommentarer.
Gads Forlag, København, 1984.

Ilium, Knud: Tinglysning.
Juristforbundets Forlag, København, 1980.

Kloch, Johannes og Ravnsholt-Rasmussen, Vagn: Samarbejde mellem 
tinglysningsdommer og praktiserende landinspektør.
Den danske Landinspektørforenings forlagsvirksomhed, København, 1976.

Krarup, Ole & Mathiassen, Jørgen: Elementær forvaltningsret.
Juristforbundets Forlag, København, 1975.

Kristensen, Lene Pagter: Tinglysningsloven, 1. udg.
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1984.

Stagetorn, Merete: Naboret.
Berlingske Forlag, København, 1978.

Tolstrup, Flemming: Landboret.
Juristforbundets Forlag, København, 1968.

Vinding Kruse, Frederik: Tinglysningsloven.
4. udg. ved Jens Bryld og Hanne Blegvad Jensen.
Juristforbundets Forlag, 1979.

Wulff, Helge: Landboret.
D.S.R. Forlag, København, 1979.

Wulff, Helge og Jensen Nørby: Hvad må min nabo?
Gads Forlag, København, 1981.
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9.4. Landmåling og geodæsi

B jerhammer, Arne : Geodæsi.
Almquist & Wiksell/Gebers Forlag AB.
Göteborg, 1967.

Blachut, Theodor J. m.fl.: Urban Surveying and Mapping.
Springer Verlag, New York, 1979.

Borre, Kai og Møller Pedersen, J.: Landmåling I. Kvalitetsvurdering af 
målinger.
Ålborg Universitetscenter, 1980.

Borre, Kai: Om udjævning m.v.
Ålborg Universitetscenter, 1981.

Jacobi, Ole: Introduktion til landmåling.
Polyteknisk Forlag, København, 1973.

Jacobi, Ole: Landmåling. Kortlægning.
Den private ingeniørfond ved Danmarks tekniske Højskole, 1981.

Jacobi, Ole: Landmåling 2. del. Hovedpunktsnet.
Den private ingeniørfond ved Danmarks tekniske Højskole, 1977.

Jacobi, Ole: Udjævning af landmålingsobservationer.
Polyteknisk Forlag, 1973.

Jensen, Jens Ole: Nøjagtighed & tidsforbrug.
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. København, 1974.

Ryttersgaard, Jes: Detailpunktberegning.
Ålborg Universitetscenter, 1977.

Ryttersgaard, Jes: Detailpunktbestemmelse.
Ålborg Universitetscenter, 1978.

Ryttersgaard, Jes: Elektrooptisk Distancemåling.
Meddelelse nr. 13. Institut for samfundsudvikling og planlægning.
Ålborg Universitetscenter, 1979.
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Sibbesen, Christian: Nøjagtighedsanalyse ved afsætning i planen, med 
særligt henblik på vejbygning.
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, København, 1974.

Ternryd, Carl-Olof-Lundin, Eliz: Matningsteknin och Fotogrammetri. 
Akademiförlaget-Gumberts, Göteborg, 1966.

Thiesen, Klaus: Landmåling 4. del. Afsætning.
Polyteknisk Forlag, København, 1974.

Thiesen, Klaus og Vinding, Poul: Landmåling 1. del. Hovedpunktsmåling. 
Polyteknisk Forlag, København, 1974.

Thorkil-Jensen, Niels & Schneider, Andreas Gotfred: Landmåling I og 
II.
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, København, 1961.

Thorkil-Jensen, Niels og Voldum, Alfred: Landmåling, instrumentlære.
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, København, 1966.

Thorkil-Jensen, Niels & Voldum, Alfred: Landmålingspraktik.
Det private Ingeniørfond, København, 1969.

9.5. Matrikelvæsen m.m.

Balslev, Svend & Jensen, Hans Ejner: Landmåling og Landmålere. 
Danmarks økonomiske opmåling.
Den danske Landinspektørforening, 1975.

Balslev, Svend: Matrikelarkivet og den personalhistoriske forskning. 
Personalhistorisk tidsskrift, 1979.

Betænkning afgivet af matrikelkommissionen af 1959, 1. del om forenk
ling af administrationen og om landinspektørvirksomhed.
Betænkning nr. 317, 1962.

Den danske Landinspektørforening 1925 - 50.
(indeholder medlemsbiografier med billeder).
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Den danske Landinspektørforening, medlemsbiografier 1950 - 75.
Landinspektørenes Luftfotomåling A/S, København, 1975.

Ekspropriation og taksation.
Den danske Landinspektørforening, København, 1982.

Ewens, Johannes': Matrikelarkivet.
"Fortid og Nutid", 17. bind.
København, 1947-48.

Frederiksen, Lars, Anders Hansen og Henrik Rosendahl Holm:
Bornholmsprojektet. Hovedrapport om matrikeldirektoratets kortlæg
ningsforsøg, 1979-84. Opmålingsafdelingen, matrikeldirektoratet, 1984.

Heering, Harald, m.fl.: Redegørelse vedr. matrikelvæsenet i de 
sønderjyske landsdele.
Landbrugsministeriet, 1972.

Heering, Harald, m.fl.: Redegørelse vedr. mulighederne for etablering 
af centralt ejendomsregister.
Landbrugsministeriet, 1967.

Jordfordeling. Rapport udgivet af landbrugsministeriet, 1982.

Landinspektørbranchen. Struktur, takster og indtjening.
Udg.: Monopoltilsynet, 1980.

Landinspektørforeningen gennem 50 år.
(indeholder bl.a. medlemsbiografier med billeder).
Den danske Landinspektørforening, København, 1925.

Martensen, Finn: Landinspektøransvaret.
Den danske Landinspektørforenings forlagsvirksomhed, København, 1981.

Matrikulen. 1844 - 1. januar - 1944.
Tidsskrift for Opmaalings- og Matrikulsvæsen, 17. bind, 1. hefte.
Den danske Landinspektørforening, København, 1944.
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Pedersen, Villiam Einer: Lærebog i Matrikelvæsen.
2. udg. ved Johannes Steffensen.
D.S.R. Forlag, København, 1966.

Ramhøj, Lars: Betinget Approbation.
Alborg Universitetscenter, 1976.

Ramhøj, Lars: Matrikulære ændringer og rettigheder over fast ejendom. 
Alborg Universitetscenter, 1977.

Ramhøj, Lars: Notat om udskillelse af offentlige veje og om vandløbs 
notering i matriklen.
Ålborg Universitetscenter, 1977.

Ramhøj, Lars: Udstykningslovens § 1.
Alborg Universitetscenter, 1980.

Steffensen, Johannes: Lovgivning om udstykning og sammenlægning.
Ålborg Universitetscenter, 1976.

Steffensen, Johannes: Private fællesveje i matriklen.
Ålborg Universitetscenter, 1976.

Steffensen, Johannes: Skelsætning.
Ålborg Universitetscenter, 1979.

Stubkjær, Erik: Udviklingslinier i matrikelvæsenets historie.
Afdelingen for Matrikelvæsen.
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 1969.
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10. FORTEGNELSE OVER LOVE, BEKENDTGØRELSER, CIRKULÆRER

OG VEJLEDNINGER (ordnet kronologisk inden for hvert emne)

10.1. Fæste-, leje- og andre brugsforhold

Lovbekendtgørelse nr. 62 af 14.2.1983 om arbejderboliger på landet.

10.2. Hegn

Lov nr. 259 af 27.5.1950 om hegn, som ændret ved bl.a. lov nr. 288 
af 26.6.1975.

10.3. Husmandsbrug og jordfordeling m.m.

Bekendtgørelse nr. 547 af 15.10.1973 om statshusmandsbrug og 
jordrente, som ændret ved bekendtgørelse nr. 30 af 25.1.1979.

Bekendtgørelse nr. 312 af 4.7.1979 om den i jordfordelingslovens § 
3, stk. 3, 2. pkt., omhandlede beløbsgrænse.

Lovbekendtgørelse nr. 61 af 14.2.1983 af lov om statens f rem
skaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m.

Lovbekendtgørelse nr. 63 af 14.2.1983 om jordfordeling mellem
landejendomme.

Bekendtgørelse nr. 299 af 23.6.1983 om jordfordeling mellem
lande jendomme.

Cirkulære af 8.7.1983 om behandling af mindre jordfordelingssager.

10.4. Betaling for matrikeldirektoratets tjenesteydelser

Bekendtgørelse nr. 34 af 24.1.1983 om betaling for de af landin
spektørkontorerne i Sønderjylland udførte arbejder.

Bekendtgørelse nr. 35 af 24.1.1983 om betaling for kopier af 
matriklens kort og øvrige dokumenter m.v., som ændret ved bekendt
gørelse nr. 336 af 4.7.1985.
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10.5. Landbrugse j endomme

Cirkulære nr. 13 af 15.1.1968 om præstegårdenes opretholdelse som 
selvstændig brug m.v.

Bekendtgørelse nr. 488 af 29.8.1975 om administrationen af visse 
bestemmelser i lov om landbrugsejendomme.

Bekendtgørelse nr. 398 af 15.8.1978 om amtsrådenes behandling af 
ansøgninger om tilladelse til udnyttelse af råstofforekomster på 
landbrugsejendomme.

Bekendtgørelse * nr. 399 af 15.8.1978 om jordbrugskommissionernes 
medvirken i amtsrådenes behandling af sager om udnyttelse af 
særlige forekomster i jorden på landbrugsejendomme.

Lovbekendtgørelse nr. 603 af 30.11.1978 af lov om landbrugsejen
domme .

Bekendtgørelse nr. 647 af 15.12.1978 om ansøgninger i henhold til 
landbrugsloven som ændret ved bekendtgørelse nr. 397 af 24.7.1984.

Bekendtgørelse nr. 650 af 15.12.1978 om dokumentation ved tinglys
ning af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme som ændret ved 
bekendtgørelse nr. 398 af 24.7.1984.

Cirkulære nr. 241 af 15.12.1978 om de lokale jordbrugsmyndigheders 
behandling af sager om udstykning om sammenlægning m.v. efter 
kapitel I-IV i landbrugsloven.

Cirkulære nr. 242 af 15.12.1978 om jordbrugskommissionernes og 
kommunalbestyrelsernes medvirken ved administrationen af land
brugsloven.

Cirkulære nr. 207 af 4.12.1980 om lov om landbrugsejendomme.

Cirkulære nr. 208 af 4.12.1980 om amtsrådenes, hovedstadsrådets og 
jordbrugskommissionernes behandling af sager om råstofindvinding på 
landbrugsejendomme.
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Vejledning af 8.4.1981 om efterbehandling af arealer anvendt til 
affaldsdeponering og råstofindvinding med henblik på fremtidig 
dyrkningsmæssig anvendelse.

Cirkulære nr. 181 af 21.10.1981 om forholdet til landbrugsloven, 
når offentlige myndigheder erhverver dele af landbrugsejendomme ved 
ekspropriation eller i henhold til lovbestemmelser om overtagelses
pligt.

Cirkulæreskrivelse nr. 83 af 18.5.1982 om koordinering af vilkår i 
råstofsager.

Lov af 21.12.1982 om ændring af forskellige lovbestemmelser i 
anledning af oprettelsen af et jordbrugsdirektorat.

Bekendtgørelse nr. 26 af 17.1.1983 om den i landbrugslovens § 13, 
stk. 3, nr. 3, omhandlede beløbsgrænse.

Cirkulære nr. 17 af 10.2.1983 om jordbrugskommissionernes medvirken 
ved behandlingen af kommuneplaner og lokalplaner m.v.

Cirkulære nr. 18 af 10.2.1983 vedrørende varetagelse af de 
jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægningen.

Bekendtgørelse nr. 81 af 25.2.1983 om jordbrugskommissioner.

Bekendtgørelse nr. 107 af 25.2.1983 om Statens Jordlovsudvalg.

Cirkulære skrivelse nr. 55 af 10.5.1983 om udlæggelse af fredskovs
pligtigt vederlagsareal efter skovloven på landbrugsejendomme.

Lov nr. 206 af 25.5.1983 om ændring af lov om landbrugsejendomme.

Bekendtgørelse nr. 298 af 23.6.1983 om uddannelseskrav, bopælskrav 
og krav om jordbrug som væsentligste erhverv i henhold til lov om 
landbrugsejendomme.

Bekendtgørelse nr. 367 af 1.8.1983 om udarbejdelse og godkendelse 
af landbrugsplaner.

127 



Cirkulæreskrivelse nr. 69 af 24.5.1984 om forenkling af matriklens 
betegnelser for landbrugsejendomme.

Cirkulæreskrivelse nr. 70 af 24.5.1984 om opstilling af vindmøller.

10.6. Landinspektører

Lovbekendtgørelse nr. 390 af 12.7.1977 af lov om landinspektør- 
virksomhed.

Regler for landinspektørernævnets virksomhed (dateret den 16.2. 
1978).

10.7. Matrikelvæsen

Lov nr. 330 af 28.6.1920 om midlertidig ordning af matrikelvæsenet 
i de sønderjyske landsdele.

Bekendtgørelse nr. 59 af 16.2.1984 om administrative ændringer 
inden for matrikeldirektoratets sønderjyske afdeling.

10.8. Udstykning og sammenlægning m.m.

Lovbekendtgørelse nr. 6 af 7.1.1977 af lov om udstykning og 
sammenlægning m.m. af faste ejendomme.

Lovbekendtgørelse nr. 122 af 25.3.1977 af lov om afgift for 
ekspedition af udstykningssager.

Cirkulære nr. 224 af 1.12.1978 om ændring af matrikelbetegnelsen.

Bekendtgørelse nr. 129 af 23.3.1982 om udstykningsarbejder.

Vejledning om vejes registrerings- og adkomstforhold (dateret 
5.10.1983) .

Cirkulæreskrivelse af 24.5.1984 vedrørende lokalplanbestemmelser om 
forbud mod udstykning.
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Cirkulære nr. 150 af 24.9.1980 om udstykningskontrol, som ændret 
ved cirkulære af 16.11.1984.

Bekendtgørelse nr. 390 af 27.8.1985 om afgift for ekspedition af 
udstykningssager.

Bekendtgørelse nr. 389 af 27.8.1985 om fastsættelse af beløbs
grænser i udstykningsloven.
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11. MATRIKELDIREKTORATETS SERVICEVIRKSOMHED

Direktoratets telefonnummer er
01 - 83 77 33.
Kontortid: 8.30 - 16.30.

11.1. Arkivoplysninger

Matrikeldirektoratets læsestue er åben 
for besøgende mandag - fredag fra kl. 
12.30 - 16.30. På læsestuen kan man se 
nye og gamle matrikler og kort samt 
andre arkivalier. Man kan også skrift
ligt og telefonisk bestille kopier af 
arkivalier og få udskrifter fra matri
kelprotokollerne. Reglerne for beta
ling af kopier findes i en bekendtgø
relse nr. 35 af 24.1.1983, som ændret 
ved bekendtgørelse nr. 336 af 
4.7.1985. Til eksempel kan nævnes, at 
en elektrostatisk kopi på papir af et 
måleblad i A4-format koster 171 kr. 
Der skal ikke betales for kopier, der 
bestilles i henhold til lov om offent
lighed i forvaltning.

11.2. Oplysninger om ejendomsretlige 
forhold m.v.

Sekretariatskontoret besvarer fortolk- 
ningssprøgsmål vedrørende landbrugslo
vens kap. I - IV, udstykningsloven, 
udstykningsafgiftsloven og landinspek
tør loven.

Man besvarer også spørgsmål om matri
kulære og ejendomsretlige forhold ved
rørende konkrete ejendomme, f.eks. om 
skel, adkomst, hævd, vejret og areal.
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11.3. Koordinatoplysninger

Oplysning om koordinater til fikspunk
ter fås i opmålingsafdelingen. Samme 
sted kan mod betaling få kopier af 
fikspunktskitser.

11.4. Rådgivning om kort

Opmålingsafdelingen står til rådighed 
for amter og kommuner med råd og 
vejledning om fremstilling og ajourfø
ring af kort.

11.5. Serviceberegninger

Opmålingsafdelingen udfører koordinat
beregning af opmålingsnet til brug for 
matrikulære målinger.

11.6. Kortkopier

I kortfremstillingen kan man bestille 
kopier af
- TA-kort (Jylland og Bornholm),
- sogneoversigtskort i 1:10000 (vur
deringskort, øerne), og

- håndtegnede kopier af matrikelkort.

En lyskopi på plast af et TA-kort 
koster 100. kr. En lyskopi af et kort i 
1:10000 koster det samme. En håndteg
net delkopi af et matrikelkort i 
1:4000 med arealoplysning vedrørende 
ét matrikelnummer koster 203 kr. (mi
nimum) .



11.7. Afbildninger og beregninger

MD-data udfører mod betaling udstyk
ningsberegninger, netberegninger og 
automatiske udtegninger (afbildnin
ger) . MD-data, der er direktoratets 
edb-sektion, har en datamat af typen 
RC8000/45 samt et Kongsberg tegneanlæg 
til rådighed.

11.8. Prøvebane for edm-udstyr

Til afprøvning og kontrol af elektro
niske distancemålere har landinspek- 
tørkontoret i Åbenrå indrettet en 
prøvebane i en nærliggende plantage. 
Hvis man er interesseret i at benytte 
prøvebanen, kan man henvende sig til 
matrikeldirektoratets sønderjyske af
deling på tlf. 04 - 62 93 55.

I København er der anlagt en prøvebane 
på Amager Fælled. Nærmere oplysning 
herom fås ved henvendelse til opmå
lingsafdelingen i matrikeldirektoratet 
på tlf. 01 - 83 77 33.

11.9. Det sønderjyske matrikelvæsen

Foruden matrikulære arbejder, udfører 
landinspektørkontorerne bygningsafsæt
ninger og opdeling af bygninger i 
ejerlejligheder, ligesom man afgiver 
servituterklæringer, servitutoverhol
delsesattester og uskadelighedsatte
ster. Desuden beskæftiger landinspek
tørkontorerne sig med udførelse af 
tekniske målinger, og fremstilling af 
planer bl.a. ved automatisk udtegning.

Der er ved en bekendtgørelse fastsat 
takster for en del af landinspektør- 
kontorernes arbejdsområder. Arbejderne 
afregnes enten helt efter taksterne, 
delvis efter taksterne og efter medgå
et tid eller udelukkende efter medgået 
tid. Nærmere oplysning om overslag for 
et arbejdes udførelse kan fås ved 
henvendelse til landinspektørkontorer
ne’.

Timebetalingstaksten er for øjeblikket 
290 kr. for almindeligt landinspektør- 
arbejde og 200 kr. for teknikerarbej
de.

131



12. NABOLANDENES MATRIKELVÆSEN OG FORENINGSVÆSEN

Norge

Administrationen af den norske udstyk
ningslov (delingslov) forestås hoved
sagelig af kommunerne. Loven hører 
under Miljøverndepartementets ressort, 
ligeom den økonomiske kortlægning gør 
det. Jordskiftekontoret står for ar
bejdet med at skabe rationelle drifts
enheder indenfor landbruget og med at 
løse skeltvister.

Miljøverndepartementet,
Myntgaten 2,
Postboks 8013 Dep., Oslo 1.

Jordskiftekontoret, 
Landbruksafdelingen, 
Landbruksdepartementet, 
Akersgaten 42,
Postboks 8007 Dep., Oslo 1.

Norges Jordskiftekandidatforening, 
Kongens Gate 60,
N-7000 Trondheim.

Sverige

Matrikelvæsenet i Sverige er offent
ligt i alle led. Matrikelvæsenet sty
res af Lantmäteriverket, der fremstil
ler både matrikelkort og topografiske 
kort. For landdistrikternes vedkommen
de bliver matrikulære ændringer regi
streret på länslantmäterikontoret 
(amtsplan). Købstænderne har hver sit 
ejendomsregister.

Lantmäteriverket, 
S-801 12 Gävle.

Sveriges Lantmäteriförening,
Malmskillnadsgatan 48A,
Box 7194
S-103 88 Stockholm.

Finland

Det finske matrikelvæsen er i det 
store hele organiseret lige som det 
svenske. Også i Finland fremstilles 
topografiske kort og matrikelkort af 
den samme styrelse, Maanmittaushalli- 
tus.

Maanmittaushallitus, 
SF-00170 Helsinki 17.

Lantmäteriingenjörernes Forbund rf, 
Jääkärinkatu 8 B 23,
SF-00150 Helsinki 15.

Island

Island har intet nationalt matrikelvæ
sen. Kommunerne i de største byer 
foretager en vis registrering af fast 
ejendom.

Den geodætiske myndighed:
Landmälinger Islands,
Laugavegi 178,
105 Reykjavik.
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Tyskland (BRD)

I Vesttyskland har hver enkelt delstat 
sit eget matrikelvæsen.

Deutsche Verein für Vermessungswesen, 
BÜchsensstrasse 54,
Landve rme s sungsamt 
Baden-r Württemberg, 
D-7000 Stuttgart 1.

England

England har intet nationalt matrikel
væsen. Ordnance Survey fører et kort
værk i stort målforhold (op til 
1:1250, hvorpå skellene er vist, som 
de fremtræder i marken. Kortværket 
ajourføres hvert 4. - 5. år ved hjælp 
af flyvefotogrammetri. Adkomst sikres 
ved tinglysning med kortbilag.

The Royal Institution of Chartered 
Surveyors,
12 Great George Street,
Parliament Square,
London S.W. 1 P3AD.
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13. KONGRESSER M.V

Periodiske møder og kongresser af betydning for det danske matrikel
væsen .

Navn Mødehyppighed

- Danske kortdage hvert 2. år
- Dansk historisk Fællesforenings 

årsmøde
- Deutsche Geodätentag
- FIG-kongres

( international landinspektørkongres)
- Fotogrammetrische Woche
- ICA-kongres

(international kartografisk kongres)
- ISPRS-kongres

(international fotogrammetrisk 
kongres)

- Landinspektørforeningens 
generalforsamling

- Landinspektørforeningens faglige møde

hvert år
hvert år
hvert 4. år

hvert 2. år
hvert 4. år

hvert 4. år

hvert år
hvert år

- Nordisk Chefmøde hvert år
(for de nationale geodætiske-
og matrikulære myndigheders chefer)

- Nordisk landinspektørmøde hvert 4. år
- Nordisk ombudsmandsmøde hvert år

(møde for de nordiske 
landinspektørforeningers 
kontaktpersoner)

- Norske kortdage hvert år
- OEEPE-kommissionsmøde

(fotogrammetrisk forskning)
- OEEPE-styrelsesmøde
- Skånes Lantmäteriforenings møde
- Sveriges Lantmäteriforenings møde
- Svenske kortdage

hvert år

hvert h år
hvert % år
hvert år
hvert år



III. ORDLISTE
De ord, der er mærket med * er forklaret andetsteds i listen.

AMTSLANDINSPEKTØR Leder af et af matrikeldirektoratets 
4 sønderjyske kontorer i perioden 
1920 - 1984. Nu kaldet statslandin
spektør*.

ANALYTISK Flyvefotogrammetrisk* koordinerings
AEROTRIANGULATION metode. Koordinater og størrelser, 

der er nødvendige for udtegning af 
kort, beregnes med edb ud fra 
koordinater, der er målt i flyvefo
tografier. Grundlaget for beregnin
gen er kendskabet til terrænkoordi
nater til nogle få punkter i foto
grafierne. Metoden anvendes til 
nykoordinering af fikspunkter*.

ANDEL I FÆLLESLOD Ikke stedfæstet del af en fælles
lod*. En andel er som regel en del 
af en samlet fast ejendom*.

APPROBATION Matrikeldirektoratets godkendelse af 
en sag om udstykning e.l. Approba
tionen har gyldighed fra approba
tionsskrivelsens dato.

ARBEJDSJOURNAL Herredsvis ført protokol, hvor alt, 
hvad der var af interesse for 
udarbejdelse af matriklen af 1844 
(kortprøver, bonitering, veje der 
skulle undtages fra taksering, kor
respondance, m.v.), skulle indføres.

ARRONDERING Ordet betyder afrunding og benyttes 
om landbrugsejendommes facon. En 
ejendom har en god arrondering, hvis 
dens jorder ligger samlet omkring 
bygningerne. 135



ARTIKELNUMMER Betegnelse for matrikelnummer i 
Sønderjylland indtil 1971.

BERIGTIGELSE AF Ændring af matriklens oplysninger,
MATRIKLENS så de bliver i overensstemmelse med
DOKUMENTER de faktiske forhold. Det er en 

forudsætning, at forholdene i marken 
har været uændrede i alderstid, 
eller at der er sket forkert regi
strering i matriklens dokumenter.

BESKIKKELSE Landbrugsministerens bemyndigelse
AF LANDINSPEKTØRER til at udføre matrikulært arbejde*.

BESTALLING FOR Kongelig bemyndigelse til at udføre
LANDINSPEKTØRER matrikulært arbejde*. I 1963 ved 

landinspektørlovens vedtagelse af
løst af beskikkelse*.

BONITET Mål for jords ydeevne udtrykt ved et 
tal, bonitetstaksten, der angiver 
forholdet til den bedst egnede jord. 
Ved udarbejdelsen af 1844-matriklen 
brugte man en skala fra 0 til 24, 
hvor 24 var taksten for den bedste 
jord.

BORDMÅLING Kortlægningsmetode, hvor kortet kon
strueres i marken (på et målebord). 
Med en sigtelineal sigter man mod en 
terrængenstand, og i den fastlagte 
retning afsætter man den målte 
afstand til genstanden i det ønskede 
målforhold.

CYLINDERPROJEKTION Kortprojektion hvor jordens kugle
flade afbildes på en cylinderflade. 
Mercatorprojektionen, der bruges til 
søkort, er en cylinderprojektion. Se
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system '34 og UTM-projektionen, der 
også er cylinderprojektioner.

EJENDOMSJOURNAL Register over landbrugsejendomme og 
samlede faste ejendomme* i Sønder
jylland.

EJERLAV Geografisk afgrænset område, der som 
regel svarer til en landsby og dens 
jorder. De tidligere købstæder er 
opdelt i "bygrunde" og "markjorder".

EJERLAVS Betegnelse, der er sammensat af
BETEGNELSE navnet på ejerlavet* og (i de fleste 

tilfælde) navnet på sognet, f.eks. 
Engelstrup By, Everdrup.

ENERET, I områder uden for Sønderjylland og
LANDINSPEKTØRERS Københavns og Frederiksberg kommuner 

må kun praktiserende landinspektø
rer* og deres assistenter med be
skikkelse udføre matrikulære arbej
der* .

EX-OFFICIO- Sammenlægning af matrikelnumre, som
SAMMENLÆGNING foretages på matrikeldirektoratets 

foranledning, f.eks. i forbindelse 
med fremstilling af nye matrikel
kort. Foretages for at forenkle 
ejendomsbetegnelsen og derved gøre 
matrikelkortet mere overskueligt.

F.I.G. Federation Internationale des Géo
mètres = Landinspektørernes inter
nationale sammenslutning.

FIKSPUNKT Referencepunkt, som er koordineret, 
normalt i system '34*. Punktet er 
varigt afmærket i marken.
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FLYVE FOTOGRAMMETRI Måling i fotografier optaget fra 
luften til brug f.eks. ved kort
lægning af større arealer.
Se fotogrammetri.

FOTOGRAMMETRI

FREDSKOVSKONSTATERING

FREDSKOVSPLIGT

FRIE JORDER
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Måling i fotografier til bestemmelse 
af geometriske egenskaber som stør
relse, beliggenhed og form af de 
afbildede genstande. Fotografierne 
kan være optaget fra luften, se 
flyvefotogrammetri, eller på jorden, 
se terrestrisk fotogrammetri.

Skovmyndighedernes afgørelse af, om 
et areal er pålagt fredskovspligt*.

En pligt til, at et areal skal 
holdes bevokset med skov efter 
reglerne i skovloven. Fredskovspligt 
noteres i matrikel og tingbog.

Arealer i det åbne land, der ikke er 
undergivet landbrugspligt*.



FÆLLESLOD Matrikelnummer, der ved udar
bejdelsen af matriklen af 1844 henlå 
i fællesskab, og som ved matrikule
ringen blev sat i skat under de 
matr.nre. hvortil andelene* i fæl
leslodden hørte. Ønsker ejerne 
fællesskabet ophævet, skal det ske 
ved udskiftning*.

FÆSTEAFGIFT Lejeafgift i naturalier for gårde, 
som ejeren bortfæstede (udlejede på 
livstid) til bønder.

GÅRDBRUG Ældre betegnelse for en land
brugsejendom, hvortil der er bevil
liget statslån.

HARTKORN Hartkorn var efter 1688 et mål for 
jords ydeevne, og hartkornsangi
velsen dannede grundlag for be
skatningen indtil 1904. Hartkorn 
måltes i tønder, der ikke må forvek
sles med tønder land*. 1 tønde = 8 
skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album. 
Mindste enhed er 1/4 album.

HEGNSYN For hver kommune er der nedsat et 
hegnsyn, der består af 3 medlemmer, 
hegnsynsmænd. Hegnsynet kan træffe 
afgørelser om hegns beskaffenhed, 
dimensioner og pasning m.v. Hegnsy
net kan ikke træffe afgørelser om 
skels beliggenhed.

HOVEDKORT Delkopi af matrikelkortet, hvorpå 
landinspektøren til den matrikulære 
sag angiver de ændringer, der skal 
foretages på matrikelkortet.
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HUSMANDSBRUG Ældre betegnelse for en land
brugsejendom, hvortil der er bevil
liget statslån.

HÆVD Erhvervelse af ejendomsretten til et
(ejendomshævd) areal ved opfyldelse af betin

gelserne i Danske Lov 5.5.1. og 
5.5.2.. Det er først og fremmest en 
betingelse,. at den hævdende uafbrudt 
i 20 år (objektivt ulovligt) har 
rådet over arealet, og at brugen 
ikke har været baseret på aftale om 
lån, leje eller pant. Det er desuden 
en betingelse, at den hævdende til 
en vis grad har været i god tro, at 
han ikke har udvist noget uredeligt 
forhold, og at hans råden ikke er 
blevet afbrudt ved retsskridt imod 
ham.

INHABILITET, Visse forhold kan medføre, at land
LANDINSPEKTØRERS inspektører ikke må udføre et be

stemt matrikulært arbejde*. Se land
inspektør lovens § 5.

JORDEBOG 1) Middelalderlig fortegnelse over 
landbrugsejendomme og deres ydeevne. 
Jordebogen tjente som beskat
ningsgrundlag, altså en slags matri
kel*.
2) Herremandens fortegnelse over den 
landgilde* eller fæsteafgift*, çom 
fæstebønderne skulle betale.

JORDFONDEN Statslig fond oprettet ved lov i 
1919. Jordfondens midler skal anven
des til jorderhvervelse eller udlån 
til mindre jordbrugere. Midlerne 
administreres af statens jordlovsud
valg.
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JORDFORDELING Omlægning af jorderne mellem land
brugsejendomme med henblik på at 
opnå en bedre arrondering* af ejen
dommene. Der kan i visse tilfælde 
gives offentligt tilskud til jord
fordeling.

JORDRENTEBRUG Betegnelse for mindre landbrugs
ejendomme, oprettet på jord, der 
tidligere ejedes af staten. Der er 
ikke betalt nogen købesum til sta
ten; i stedet er ejendommene pålagt 
en periodevis bestemt halvårlig 
afgift, kaldet jordrente.

KATASTER Græsk ord for jordregister med 
tilhørende kortværk. Ordet bruges i 
de tysktalende lande og blev anvendt 
i Sønderjylland i perioden 1864 - 
1920.

KATASTERAMT Den preussiske betegnelse for amts- 
landinspektørkontor (Sønderjylland) 
før 1920.

KOMMISSARIUS Kommissarius leder ekspropriationer 
vedrørende fast ejendom for staten 
og de koncessionerede selskaber. 
Ministeriet for offentlige arbejder 
har udnævnt 2 kommissarii, én for 
Jylland og én for øerne.

KONGERIGSKE ENKLAVER Områder, hovedsaglig beliggende mel
lem Ribe og Tønder i hertugdømmet 
Slesvig, der hørte under kongeriget 
og med kongerigsk administration. I 
1864 blev enklaverne afstået sammen 
med hertugdømmerne Slesvig, Holsten 
og Lauenborg. Som erstatning fik 
Danmark 8 slesvigske sogne syd for
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Kolding, nogle områder ved Ribe og 
øen Ærø. Enklaverne kaldtes også 
Ribe amts blandede distrikt.

KØBSTADSMATRIKLEN De tidligere købstæders bygrunde 
blev matrikuleret* i perioden 1863 - 
1885. Kortene over bygrundene blev 
fremstillet i målforholdet* 1:800.

LANDBRUGSPLIGT Pligt til at opretholde en land
brugsejendom som et selvstændigt 
brug, jf. landbrugsloven.

LANDGILDE Fælles betegnelse for forskellige 
fæsteafgifter* (se jordebog).

LANDINSPEKTØRNÆVNET Nævn nedsat af landbrugsministeren 
til bedømmelse af klager over prak
tiserende landinspektørers* virksom
hed. Nævnet, der består af 3 medlem
mer, har en dommer som formand.

LOD Særskilt beliggende del af en ejen
dom. Et matrikelnummer kan bestå af 
flere lodder.

MAJORATSSKOV Skov, der tidligere har hørt til et 
majorat (gods). Majoratsskove må 
ikke deles uden tilladelse fra 
skovmyndighederne.

MATRIKEL Latinsk ord, der betyder for
tegnelse, her anvendt om en officiel 
fortegnelse over faste ejendomme. 
Matriklen består af matrikelproto
koller, et tilhørende kortværk og 
oplysninger om mål til fastlæggelse 
af skellene*.
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MATRIKELBETEGNELSE Betegnelse, der består af et 
matr.nr. og en ejerlavsbetegnelse*, 
f.eks. 3r Rye By, Gørlev.

MATRIKELBOG Den ene af de 3 protokoller, der 
anvendes i den sønderjyske matrikel. 
Den indeholder en fortegnelse over 
de parcelnumre* hvert enkelt 
matr.nr. består af.

MATRIKELVÆSEN Offentlig myndighed, der admini
strerer en matrikel*.

MATRIKULERING 1. Tildeling af matrikelbetegnelse* 
til et areal, der ikke tidligere har 
været registreret i matriklen under 
et matrikelnummer.
2. Udarbejdelse af en matrikel*.

MATRIKULÆRT ARBEJDE Fastsættelse, afmærkning og ind- 
måling af skel og udarbejdelse af 
matrikulære sager. Arbejdet er om
fattet af landinspektørers eneret*.

MÅLEBLAD Blanket til den matrikulære sag, 
hvorpå landinspektøren angiver mål 
til skel, bygninger m.v. Målingen 
vises som regel som en konstruktion 
i målforholdet* 1:1000 eller 1:500.

MÅLFORHOLD Brøk, der angiver forholdet mellem 
afstande målt på kort og i terræn. 
For målforholdet 1:4000 gælder 
f.eks., at 1 cm på kortet svarer til 
4.000 cm = 40 m i terrænet.

NIVELLEMENT Måling til bestemmelse af terræn
punkters højde over havets mid
delniveau. Ordet bruges også om 
bestemmelse af punkters indbyrdes 
højdeforskélle. ^43



NOTERING

OMDELING

ORTOFOTO

ORTOGONAL OPMALING

Bemærkning i matriklen* om, at et 
matr.nr. er undergivet en for
pligtelse. Det kan dreje sig om 
landbrugspligt*, fredskovspligt*, 
jordrente* eller samnotering* m.v.

Overførsel af areal mellem ejen
domme, der ejes af samme person, 
uden udstedelse af skøde og betaling 
af udstykningsafgift.

Målestokstro flyvefoto.

Fastlæggelse af terrænpunkter i 
forhold til en given linie, dels ved 
mål i liniens retning (fodpunkt), 
dels ved punkternes vinkelrette 
afstand fra linien (perpendikulær) 
Se fig..

-OH

OSTENFELD-SYSTEMET

OVERBESTEMMELSER

Koordinatsystem med nulpunkt i 0- 
stenfeld i Slesvig. Systemet blev 
indført i Sønderjylland af prøjserne 
i perioden 1864 - 1920. Det bruges 
stadig i en vis udstrækning.

Overbestemmelser er kontrolmål og 
dobbelt-bestemmelser, som tages til 
sikkerhed mod grove fejl i målingen. 
Overbestemmelser er en nødvendig 
betingelse for udjævning*.
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PARCEL

PARCELBOG

PARCELKORT

PLOVTALSMATRIKEL

POLÆR OPMÅLING

1) I Sønderjylland: En del af et 
matr.nr. eller et helt matrikel
nummer. Parcellerne er fortløbende 
nummereret inden for hvert kortblad.
2) I det øvrige land: Den del af et 
matr.nr., der søges fraskilt.

En af den sønderjyske matrikels* 3 
protokoller. Parcelbogen er en for
tegnelse over et områdes parceller*, 
opregnet fortløbende for hvert kort
blad.

Delkopi af hovedkortet* over den 
enkelte parcel, der søges fraskilt.

Middelalderligt ejendomsregister, 
der til grundlag for skatteud
skrivningen indeholdt en fortegnelse 
over, hvor mange plove, der hørte 
til hver ejendom.

Fastlæggelse af terrænpunkter i 
forhold til et punkt (pol) og en 
given retning. Se fig.

/-w

'016

/^0!7

/

-016

PRAKTISERENDE
LANDINSPEKTØR

Landinspektør med beskikkelse*, der 
driver landinspektørvirksomhed helt 
eller delvis for egen regning.
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PUNKTSAMARBEJDE Samarbejde mellem matrikeldirek
toratet og en kommune om renovering 
og udbygning af fikspunktnettet i et 
udviklingsområde. Fikspunkterne* ko
ordineres som regel ved analytisk 
aerotriangulation *, og de kan 
anvendes som grundlag for tekniske 
kort* og matrikelkort.

RAMMEKORT Kort, hvor kortbilledet går helt ud 
til kortets ramme. Kortene er kon
strueret i system ’34*, og flere 
kort kan umiddelbart sammensættes 
til at dække et større område.

REVISION Matrikeldirektoratets kontrol af, om 
en matrikulær sag overholder regler
ne i udstykningsbekendtgørelsen.

RYTTERDISTRIKTSKORT Kortværk i 1:4000 over dele af 
Antvorskov og Vordingborg rytter
distrikter, opmålt 1768 - 72.

SAMNOTERING Bemærkning i matriklen om, at 2 
eller flere matr.nre. i forening 
udgør en samlet fast ejendom*.

SAMLET FAST EJENDOM Jorder som i matriklen er anført 
under ét matr.nr. eller under flere 
matr.nre., som skal holdes forenede. 
Flere matr.nre., der udgør en land
brugsejendom er en samlet fast 
ejendom.

SERVITUTATTEST Attest fra en landinspektør om, at 
servitutterne på en ejendom er 
overholdt.
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SERVITUTERKLÆRING

SKEL

Erklæring fra en landinspektør om, 
hvilke servitutter der vedrører et 
bestemt areal.

Grænse for et matr.nr.

SKELFORANDRING Overførsel af et ubetydeligt areal 
mellem to ejendomme, der har for
skellige ejere, uden udstedelse af 
skøde og betaling af udstykningsaf
gift.

SKELMÆRKER Godkendte mærker til afmærkning af 
skel, som skal være forsynet med 
krone og ordet "skel". Almindeligvis 
bruges jernrør eller betonpæle.

SKELSÆTNING

STADSKONDUKTØREN

SKELJ

STADSLANDINSPEKTØREN

Forskellige betonskelmærker

Endelig fastlæggelse af et skels* 
rette beliggenhed ved en særlig 
procedure, der er fastsat i ud
stykningslovens kap. V. Ingen sag om 
skels beliggenhed må indbringes for 
domstolene, før den er søgt afgjort 
ved en skelsætningsforretning.

Chefen for Københavns kommunes ma
trikelvæsen.

Chefen for Frederiksberg kommunes 
matri kelvæs en.
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STATSLANDINSPEKTØR Leder af et af matrikeldirektoratets
4 sønderjyske kontorer.

SYSTEM ’34 Dansk kortprojektion fra 1934, hvor
på fikspunktsystemet er baseret. Se 
cylinderprojektion. Det tilhørende 
koordinatsystem (referencenet) har 
y-aksen positiv mod nord og x-aksen 
positiv mod vest og er placeret 
således, at Agri Baunehøj har koor
dinaterne 200 km, 200 km.

SYSTEM-'45 Dansk kortprojektion fra 1945, der 
gælder for Bornholm. System '45 er 
opbygget ligesom system '34, men har 
et andet nulpunkt.

TA-KORT Matrikelkort, hvis Trykoriginal A- 
jourføres dagligt.

TEKNISKE KORT Kort i stort målforhold, sædvan
ligvis 1:1000. Kortene er forsynet 
med højdekurver, og de bruges som 
grundkort i kommunerne. Kortblad- 
inddelingen hviler på samme system 
som matrikeldirektoratets ramme
kort*. Et teknisk kort fremstilles 
normalt ved hjælp af flyvefotogram- 
metri* og viser de fleste terrængen
stande.

TERRESTRISK Måling i fotografier optaget på
FOTOGRAMMETRI jorden til brug f.eks. ved afbild

ning af bygninger, statuer e.l.

TIENDE Skat, der oprindelig svarede til en 
tiendedel af afgrøderne.

TILLÆGSPARCEL
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Del af en landbrugsejendom, hvori 
der er statslån, ydet til parcellens 
erhvervelse.



TOPOGRAFISKE KORT Kor£ i små målforhold, f.eks. 
1:25000 og 1:100000, der fremstilles 
af Geodætisk Institut. Kortene be
skriver et terræns former, beplant
ning, bebyggelse, veje, m.v. Farver 
bruges som et led i terrænsbeskri
velsen, der i øvrigt er kendetegnet 
ved en generaliseret fremstilling af 
terrænets elementer.

TRANSFORMATIONS- Transformation af et sæt koordinater
BEREGNING består i ved beregning at forskyde, 

dreje og målestoksændre sættet, 
således at det indpasses i et andet 
koordinatsystem.

TRIANGULATION Opmålingsmetode, der bruges til 
bestemmelse af koordinaterne for et 
områdes overordnede fikspunkter*. 
Fikspunkterne placeres som hjørner i 
et stormasket net af trekanter, 
hvori man måler vinklerne og nogle 
få sider.

TØNDE LAND Gammelt flademål. 1 td.ld. = 5516,2 
m2 .

UDJÆVNING Ved udjævning af et sæt af sammen
hængende målinger forestås en bereg
ning, der udnytter målingens overbe
stemmelser* til en indbyrdes afstem
ning af de enkelte mål, hvorved der 
rettes mindst muligt på disse. Som 
resultat fås koordinater til måle
punkterne og et eller flere udtryk 
for målingens kvalitet.

UDSKIFTNING Ophævelse af jordfællesskab (dyrk
ningsfællesskab) ved, at hver lods
ejer får en bestemt del af jorden.
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Størstedelen af landet blev udskif
tet i slutningen af 1700-tallet og 
begyndelsen af 1800-tallet.

UDSKILLELSE AF Når en vej udskilles, fastlægges
OFFENTLIG VEJ grænserne for vejen som skel*, og 

vejarealet fratrækkes de ejendomme, 
som vejen fører over. Vejarealet, 
der tildeles et litra (bogstav), er 
herefter et umatrikuleret areal*. 
Også jernbanearealer bliver udskilt.

UDSTYKNING Deling af en samlet fast ejendom* 
hvorved
1. i marken afgrænsede parceller* af 
et matr.nr. fraskilles med egne 
matrikelbetegnelser*
2. arealer, der i forvejen har egne 
matr.nre., fraskilles en samlet fast 
ejendom, eller
3. en til ejendommen hørende andel i 
en fælleslod* fraskilles som en 
selvstændig ejendom.

UMATRIKULEREDE 1. Arealer, der på tidspunktet for
AREALER udarbejdelsen af matriklen af 1844 

var udlagt til fælles brug som 
gadejord, grusgrav, vanding m.v.
2. Arealer, der efter 1844 er blevet 
udskilt af matriklen* f.eks. jernba
ner og offentlige veje.
3. Arealer, der er opstået ved 
inddæmning, naturlig tilvækst (op- 
grøde), m.v.

UTM-SYSTEMET UTM står for "Universal Transverse 
Mercator". Det er en international 
kortprojektion, hvor jordkloden "i 
udsnit" afbildes på 60 cylindre, 
hvis akser står vinkelret på jordak
sen i ækvators plan.



0-KORT Kort, hvor kortbilledet begrænses af 
skel, som regel administrative græn
ser.
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IV. Matrikelvæsenet i hovedtal
1. Landinspektørerne :

(Landinspektørforeningens medlemmer)

1971 1976 1981 1982 1984

Forretninger ubekendt ubekendt 174 165 161
Praktiserende

landinspektører 218 261 275 270 270
Assistenter 118 119 92 77 89
Øvrige personale ubekendt 2 928 633 519 ubekendt

Offentligt ansatte 156 184 228 239 326
Andre landinspektører § 110 171 284 323 249

2. Sagsstatistik for matrikeldirektoratet m.v.:

Landet nord for Kongeåen:
Indkomne sager 26620 22612 15726 14920 15734
Nye matr.nre. 33238 29020 14042 8972 10684
Nyfremstillede kortblade *536 738 548 501 358
Kortkopier
- maskinel kopiering *14800 25800 24500 **10167 11979
- håndtegnede ubekendt 1304 1065 1071 1121

Sønder jylland :
Indkomne sager ubekendt 818 1330 1254 1550
Nye matr.nre. 2193 2530 989 700 871

Personale(incl. Sdj.):
Tjenestemænd 192 239 243 238 238
Over en s korns t a n sat te 116 105 101 109 118
Elever m.v. 73 31 17 47 32

Ialt 381 375 361 394 388

* år 1972
2 år 1978
§ Pensionister, studerende, andet erhverv m.v.
** Kopier til intern brug ikke medregnet i 1982 og 1984.
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3. Matrikeldirektoratets statistik over landbrugssager:

1971 1976 1981 1982 1984

Ejendomme nedlagt ved 
sammenlægning med 
anden ejendom 1799 1157 1607 1482 1599

Ejendomme for hvilke 
landbrugspligten er> 
ophævet 377 273 167 151 83

Nedlagte ejendomme ialt 2176 1430 1774 1633 1682

Afslag på ansøgninger 
efter lovens § 13 130 251 115 94 102

153





Ejerlav

Knudsker 
Rønne Bygrunde 

Rønne Markjorder

EF DIREKTORATEI Ejerlavekode: Opmåling »distrikt: Sogne: Knudsker og Rønne Ti
Fietlenkdioiygjrte 18 
1360 K olien havn K 137-01-51 TC-26.137-01. Kommune* Rønne À

200-25-51 K-25 Amt: Bornholms

200-25 - 51 K-25,137-01


