
Kravspecifikation om vedligeholdelse af hegn på Vestamager 

 

1. Aftalens genstand 

Aftalen omfatter alle strømhegn og fårehegn indtegnet på kortbillag 1, i alt ca. 75,4 km strømhegn og 

3,2 km fårehegn og i alt hegn på ca. 78,4 km. 

2. Vedligehold af hegn 

Brud på hegnet eller svigtende strømforsyning giver de indhegnede dyr adgang til områder uden for 

hegnet. Med aftalen skal entreprenøren sikre, at alle hegn som minimum er i orden og strømførende i 

perioden fra 1. marts til 30. november, som er den periode, der uden anden aftale kan være kreaturer, 

heste og får på foldene. Hvis der i mindre omfang er dyr i foldene ud over sommergrænsningsperioden, 

er entreprenøren forpligtet til at vedligeholde og reparere også i denne periode. 

Der skal til enhver tid være minimum 3000 volt i alle elhegnene i tørvejr. 

Indeholdt i vedligeholdelse er opgradering af løbende forfald, herunder udskiftning af pæle, bats og 

eltråd. 

Træstolper, der trykkes eller slåes ned i jorden, må højst  slås ned i en dybde på 80 cm af til risikoen for 

ramme granater/forsagere. Hvis det er nødvendigt at grave/slå dybere end 80 cm, skal stedet først 

afsøges for forsagere af militæret. Militæret står til rådighed med rydningsudstyr, så længe det er 

påkrævet. 

Ved udskiftning af træstolper (strammepæle) må der alene benyttes robinestolper. Stolperne skal i 

overholde kravene i afsnit  , ”lovlighed af træ” og skal være 2,0 meter lange og skal have en diameter 

på 14-16cm. 

Kasserede hegnsmateriale bortfjernes af entreprenøren, der har ejendomsretten til materialerne. 

Der må ikke vokse urter og træagtige opvækst så højt, at det berører hegnstråden med afledning til 

følge. Den nødvendige fjernelse af græs- og træopvækst under hegnene må ikke foretages ved 

benyttelse af kemikalier eller pesticider, men alene ved mekanisk fjernelse eller afbrænding under 

hensyntagen til gældende regler for afbrænding. 

Der er opsat 9 impulsivere til forsyning af foldene med strøm. Impulsgiverne tilhører bygherren, og ved 

nødvendig udskiftning betaler bygherren for nyindkøbt, mens arbejdet med udskiftningen påhviler 

entreprenøren. Entreprenøren foretager indkøb efter nærmere aftale med bygherren. 

Reparationer af skader skal foretages uanset årsag til skaden, og udebedringen skal påbegyndes snarest 

og inden 24 timer uanset ugedag fra anmeldelse af reparation til entreprenøren. Afhjælpning skal 

fortsættes uden unødigt ophold frem til reparationens færdiggørelse. 



Påbegyndes reparationsarbejder ikke inden for tidsfristen på 24 timer, vil bygherren iværksætte 

reparation enten ved egen arbejdskraft eller ved anden entreprenør, og udgifterne ved arbejdet vil 

bliver faktureret til entreprenøren(kontrakthaveren) 

3. Opsætning af nye hegn og nedtagning af eksisterende hegn 

Opsætning af nye hegn og nedtagning af eksisterende hegn udføres på bygherrens skriftlige 

anmodning. 

I alle knæk og hjørner i hegnslinjen skal der står en stammestolpe. Afstanden mellem strammestolper 

på lige stræk er 300 meter. Der skal være 10 meter imellem bats. Hvor der tale om hestehegn, skal hver 

2. bat være jodfæstet. Hvor der er tale om kohegn, skal hver 3. bat være jordfæstet.  

Opgaver af denne art skal varsles med en rimelig frist, der står i forhold til opgave omfang. 

Krav til stolplængde og minimumsdiameter på stolper er som anført i afsnit 2. 

Kasserede hegnsmateriale bortfjernes af entreprenøren, der har ejendomsretten til materialerne. 

Det forudsætteres, at alle opgaver udføres fagmæssigt korrekt i god kvalitet. 

4. Entreprenørens ansvar 

Skader på person og ting i forbindelse med det kontraktlige arbejde med hegn er bygherren 

uvedkommende, idet arbejdet i enhver henseende udføres under entreprenørens ansvar. 

Entreprenøren er ansvarlig for, at der ikke henligger hegnsmateriale og lignende, så personer eller dyr 

kan komme til skade i den forbindelse. Ustrammede hegn må ikke efterlades uden opsyn og må alene 

står opstammede korteste mulig tid under arbejdes udførelse. 

Opmærksomheden skal henledes på, at især dåvildt meget let kommer til skade med tråd og hegn, der 

enten henligger eller er ustrammede, hvorfor tab og skader på dåvildt vil blive krævet erstattet, når det 

kan påvises, at skaden skyldes ovenstående. 

Arbejdet skal udføres sådan, at det er til mindst mulig gene for publikum. Det er entreprenørens 

ansvar, at publikum ikke udsættes for fare. 

Færdsel i terrænet med køretøjer skal minimeres mest mulig, og spordannelse i terrænet må ikke 

forekomme. 

Færdsel i forbindelse med hegnsarbejder på arealerne skal i øvrigt foregå, så klager fra skovgæster 

undgås i vidst mulig omfang. Især motorkørsel skal foregå hensynsfuldt. 

Entreprenøren skal sikre, at maskiner og redskaber opbevares betryggende. Opbevaring må kun ske på 

de arealer, bygherren har godkendt hertil.  

5. Lovlighed af træ 



Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at det indkøbte træ på denne kontrakt er fremstillet af lovligt 

træ, samt at mindst 70% af det anvendte træ er fremstillet af bæredygtigt træ. Entreprenøren skal 

bygherrens forlangende kunne dokumentere dette. 

Dokumentation: Leverandører, der har et gyldigt sporbarhedscertifikat fra FSC eller PEFC, kan 

dokumentere kravets opfyldelse ved på faktura eller følgeseddel at angive den på gældende 

certificeringskode og samtidlig oplyse, at det leverede træ er certificeret efter hhv. FSC og PEFC. Dog 

forudsættes, at der ikke på faktura eller følgeseddel er specificeret en lavere andel af certificeret træ 

end 70%. Tilsvarende vil FSC- eller PEFC – mærkering af træ bliver accepteret som opfyldelse af kravet. 

Hvis leverandøren ikke er certificeret efter en af ovennævnte ordninger og ikke anvender træ, som er 

mærket som skrevet, skal leverandøren kunne redegøre for, hvordan det på anden passende måde er 

sikret, at det indkøbte træ på denne kontrakt er fremstillet af livligt træ, samt at mindst 70% af det 

anvendte træ er fremstillet af bæredygtigt træ. En sådan redegørelse skal indeholde en erklæring fra 

leverandøren om, at leverandøren forud for leverancernes påbegyndelse har etableret robust 

sporlings- og kontrolmekanismer, som med en tilsvarende grad af sikkerhed som kendetegner FSC eller 

PEFC garanterer, at det anvendte træ er fremstillet af ”lovligt træ” og mindst 70% af træet fremstillet af 

”bæredygtigt træ”. Leverandøren skal herunder redegøre for, hvordan det sikres at standarden for 

produktion af lovlig træ er overholdt i alle de skove, der indgår i leverandørens forsyningskæde. 

Leverandøren skal samtidig redegøre for, hvordan det sikres, at standarden for produktion af 

bæredygtigt træ er overholdt i de skove, der indgår i leverandørens forsyningskæde og bidrager til den 

angivende andel af bæredygtigt træ. 

Leverandøren skal tillige beskrive de sporings- og kontrolmekanismer, der sikrer, at der holdes styr på 

leverancer af træ hele vejen fra alle skovene i forsyningskæden til slutanvendelse på en sådan måde, at 

kun lovligt træ er anvendt i leverancen og sådan , at den angivne minimumsdel af bæredygtigt træ er 

overholdt. 

Bygherren forbeholder sig ret til at kræve yderligere specifikationer, herunder verifikation af en 

uafhængig tredje part, såfremt den tilvejebragte dokumentation ikke vurderes at være passende og 

fyldestgørende. Entreprenøren vil være forpligtet til at afholde udgifter til denne verifikation. Såfremt 

bygherren herefter vurderer, at den tilvejebragte dokumentation ikke er fyldestgørende, har bygherren 

ret til at afvise leverancen. 


