Nabo i villa til statens skov –
hvad må man

Naturstyrelsen får løbende henvendelser fra naboer, som ønsker at
foretage beskæringer af skovens træer eller andre arbejder på skovens
areal. Nærværende notat har til formål at beskrive de generelle muligheder
og begrænsninger samt distriktets praksis i tilfælde af ulovlige
skelovertrædelser.
Af hensyn til skovens vilde dyr og planter samt skovens gæster er det
vigtigt at naboernes haver ikke langsomt breder sig ind i skoven med
kulturplanter, græsslåning, affald, havemøbler, fældning og beskæring af
træer og buske m.m. Da Naturstyrelsen har rigtig mange naboer er vi nødt
til at føre en meget konsekvent politik for at sikre, at det ikke sker.
Hvor går skellet?
Skellet ved stendiger og jorddiger er normalt placeret 2 alen (ca. 1,25
meter) fra sten- eller jorddigets ydre fod set fra skoven. Altså ca. 1,25 meter
på naboens side af diget.
Hvad må du som nabo?
Naturstyrelsen er som grundejer indstillet på at tillade, at naboen foretager
følgende arbejder på sten- eller jorddiget og arealet mellem steneller jorddiget og skel mod naboens ejendom:











Nedskæring af al vedagtig opvækst af maksimal diameter 25 cm ved
rodhals.
Afskæring af grene fra bagvedstående træer i en højde af op til 4 meter
over terræn og ind til og med digets fod mod skoven – til sikring af
færdsel i haven.
Afskæring af grene 2 meter fra huset eller husets tag, Dvs har man et
hus på 6 meters højde, må man gerne skære en gren af i 6 meters højde
i en afstand af 2 meter fra huset, men man må ikke skære grenen af i
skellet, hvis skellet er længere væk (hvilket være det normale).
Pleje af arealet mellem diget og naboens matrikel ved slåning af græs.
Ned- og afskær fra skovens træer og buske kan kastes længere ind på
skovens bagvedliggende areal eller bortfjernes, f.eks. til brændeformål.
Tværhegn i forlængelse af skel mod 3. part kan opsættes indtil diget
(men ikke på diget).
Der må ikke i forbindelse med arbejderne ske nogen form for skader på
diget.
Der må ikke foretages nogen form for arbejder eller henkastning af
nogen form for materialer på skovens areal udover det herover nævnte.
Ingen form for arbejder er tilladt på skovsiden af diget.
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I de tilfælde hvor der ikke er et dige ved skellet, må der ikke foretages arbejder på
Naturstyrelsen ejendom. I henhold til hegnsloven må der skæres lavtsiddende
grene af i selve skellinien; men der må ikke afskæres højtsiddende grene – heller
ikke selvom grenen giver skygge.
Af ovenstående følger også at beplantning, gravearbejder, terrasseanlæg,
anvendelse af sprøjtemidler samt gødskning mm. på skovens areal ikke er tilladt
ligesom afskæring af grene ikke må ske længere inde på skovens areal end diget.
Lovgivning:
Til grund for ovennævnte ligger ud over Naturstyrelsens ejerinteresser også
bestemmelser i en række love:
Skovloven indebærer bl.a. at ydre løvskovbryn skal bevares uændrede. Fældning
eller yderligere opkapning af skovens træer udfor naboer kan kun ske aht. skovens
nødvendige pleje eller hvis træerne er til fare for omgivelserne. Ønsker om fældning
af træer som følge af beskygning, løvfald, grennedfald mv. kan derfor ikke
imødekommes.
Naturbeskyttelsesloven indebærer blandt andet et forbud mod enhver form for
henkastning af affald i skov.
Museumsloven indebærer blandt andet en generel beskyttelse af sten- og jorddiger.
Man må således ikke mere lave et gennembrud i diget til færdsel (eller en låge) og
man må heller ikke slide et hul i diget ved færdsel.
Hegnsloven indebærer, at en nabo er berettiget til at afskære grene i skel og over
egen ejendom op til den højde, hvor nødvendig færdsel berettiger dette. For
haveanlæg er dette maksimalt 2½ meter. Naturstyrelsen har med ovennævnte
yderligere tilladt at afskæringen kan ske inde på skovens areal men altså ikke
længere ind end stendigets fod mod skoven samt hævet højden til 4 meter
Opmærksomheden henledes på at enhver form for arbejde på Naturstyrelsen
arealer ud over det herover tilladte er en overtrædelse af Straffelovens §293, som
har følgende indhold:
§ 293. Den, som uberettiget bruger en ting, der tilhører en anden, straffes med
bøde eller fængsel indtil 1 år, medmindre forholdet er omfattet af § 293 a. Under
skærpende omstændigheder, navnlig når tingen ikke bringes tilbage efter brugen,
kan straffen stige til fængsel i 2 år.
Stk. 2. Den, som lægger hindringer i vejen for, at nogen udøver sin ret til at råde
over eller tilbageholde en ting, straffes med bøde eller under skærpende
omstændigheder med fængsel indtil 6 måneder.
Naturstyrelsen har desværre erfaring for at enkelte naboer ikke respekterer statens
ejendomsret og lovgivningen på området. Det er normalt Naturstyrelsens politik at
anmelde overtrædelser til politiet. I anmeldelsen medtages udover overtrædelsen af
Straffeloven desuden overtrædelsen af relevante paragraffer i
Naturbeskyttelsesloven, Skovloven, Museumsloven, Hegnsloven samt evt. anden
relevant lovgivning.
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