
Beskæring af beplatning langt vejene i vores sommerhusområde.  

Bestyrelsen i Grundejerforening Hostrup Hovedgaard område 2 har haft møde, og har talt om en udfordring 

omkring beplantning langs vejene (og stierne) i området. 

Udfordringen er, at diverse træer og buske mange steder rækker langt ud over vejen, eller har bredt sig i 

rabatten af vejene, så det besværliggør vedligeholdet. 

Ligeledes bliver vi ofte gjort opmærksom på, at såvel skraldebil som andre store biler, skal kunne komme 

igennem vejene, uden at blive skadet af grene mv. Vi har heldigvis ikke 

haft brandbiler eller lignende i vores område, men tænk, hvis det 

bliver aktuelt, og de ikke kan komme frem… 

Derfor vil vi gerne bede alle om at tjekke og klippe beplantningen 

langs jeres grund, på alle sider af grunden, for man  kan jo også 

sagtens have en ”bagside” af grunden, som går ud til en vej i området. 

Alternativt er grundejerforeningen nødt til at sørge for det bliver gjort, 

med en hegnsklipper, som ikke er så nænsom, som hvis du, som grundejer, selv sørger for at gøre det. 

Dette har naturligvis også en omkostning, som vil gå fra grundejerforeningens kasse, idet vi ikke ser 

mulighed for at afregne den enkelte grundejer. 

Vi håber i tager imod denne henvendelse med velvilje, og ser frem til lidt mere plads på vejene, inden nytår 

2018, så i tidlig forår 2019 tages der stilling til, om maskinel hegnsklipning bliver nødvendig, hvor det 

gennemføres på de steder, hvor det vurderes nødvendig. 

Se desuden tekst og tegning fra Skive kommunes hjemmeside 

Beskæring 

Grænser din ejendom op til en offentlig vej eller sti skal du klippe og beskære din beplantning til skel, så den 

bedst muligt holdes inde på dit private område. Dette gælder også for ejere af ejendomme, der grænser til 

en privat fællesvej/sti i byområder, herunder sommerhusområder mv., hvor der administreres efter 

privatvejslovens afsnit I, III og IV.  

Beplantningen skal beskæres af hensyn til trafiksikkerheden, færdslen generelt og vedligeholdelsen af 

vejarealet, og ved eventuelt reparation af nedgravede kabler. Beskæring er speciel vigtigt af hensyn til 

svagtseende, handicappede og fodgængere med barnevogn.  

Skitsen herunder viser, hvordan hække, træer og buske skal være klippet langs offentlige veje, fortov og 

stier.  

 


