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Nu fem år efter den altødelæggende brand 
på Sparresholm Gods har genopbygningen for 
alvor taget form, og Thomas Garth-Grüner har 
glædeligt indvilliget i at beværte Herregårdsud-
valgets kommende medlemsudflugt, som finder 
sted onsdag  den 3. oktober kl. 11.00-16.00 
på Sparresholm Gods.

Ud over at inkludere en rundvisning på ejen-
dommen vil mødet omhandle problemstillingen 
vedrørende de funktionstømte fredede og 
bevaringsværdige bygninger knyttet til de større 

privatejede ejendomme på landet. Vi ønsker at 
sætte fokus på, hvad man kan gøre for at sikre 
deres bevarelse i fremtiden på en rimelig måde, 
hvor der er ressourcer til vedligeholdelse, og 
hvor bygningerne finder en fornuftig anvendel-
se, så de undgår forfald.

Vi har til dagen inviteret eksperter og myndig-
heder, som vil komme med deres syn på de 
muligheder, der er for udvikling af fredede og 
bevaringsværdiger bygninger ud fra de nuvæ-
rende regler. 

I løbet af dagen vil vi sætte fokus på de fald-
gruber og forhindringer, der opleves, som vi 
herefter vil præsentere kulturminister 
Mette Bock for ved hendes ankomst kl. 14. 

Vi ser meget frem til at høre om hendes politiske 
arbejde med vilkårene for en bæredygtig udvik-
ling af de privatejede fredede og bevaringsvær-
dige bygninger på landet, der har mistet deres  
oprindelige funktion.

Dagens program:

11:00 Velkomst ved dagens vært Thomas Garth-Grüner
11:15 Introduktion til dagens tema ved formand i Herregårdsudvalget Nicolas de Bertouch-Lehn
11:30 Eksempler på dynamisk fredning ved arkitekt Jesper Back fra E+N 
11:50 Ny brug af funktionstømte bygninger – hvad virker? ved adm. direktør i BARK Sara Line Bohn 
12:10 Landzonelovens rammer og muligheder 
12:25 Udviklingsmuligheder for fredede og bevaringsværdiger bygninger ved  
 enhedschef Merete Lind Mikkelsen ved Slots- og Kulturstyrelsen
13:00 Frokost
13:30  Rundvisning på Sparresholm ved vært Thomas Garth-Grüner
14:00 Politiske initiativer i forhold til at undgå, at fredede og bevaringsværdige bygninger overgår 
 til forfald ved kulturminister Mette Bock 
14:45 Paneldebat ved moderator advokat Philip Thorsen ved Mazanti Andersen og partners
15:30 Opsamling og afrunding ved moderator advokat Philip Thorsen ved Mazanti Andersen og partners
15:45 Afslutning på dagen ved formand i Herregårdsudvalget Nicolas de Bertouch-Lehn 

Den 3. oktober kl. 11.00-16.00 på Sparresholm Gods, 4684 Holmegaard

Tilmelding
Deltagergebyret er 300 kr., og tilmelding er nødvendig på www.stoerrejordbrug.dk. Tilmeldingsfrist er den 22. september

Med venlig hilsen
Nicolas de Bertouch-Lehn, formand for Herregårdsudvalget

Medlemsmøde

Medlemsmøde på Sparresholm Gods
Med deltagelse af kulturminister Mette Bock


