
Odsherred, september 2019 

Har du husket at beskære din beplantning mod vej og sti? 

Odsherred Kommune har i ”Den lille grønne” beskrevet kommunens retningslinjer for beskæring af 

beplantning mod veje og stier. Retningslinjerne er gengivet nedenfor. Bestyrelsen henstiller til, at du sikrer 

at du overholder retningslinjerne, der i øvrigt også er stadfæstet i grundejerforeningens vedtægter §2. 

Nedenstående er kopieret fra kommunens hjemmeside (se link nederst): 

 

Beskæring af beplantning 
Når dine hække, træer og anden beplantning vokser ud over fortove, veje og stier skal du beskære 
det. 

Fodgængere, cyklister og bilister skal let og sikkert kunne komme forbi din matrikel. Hække, træer 
og anden beplantning, der vokser ud over fortov, veje og stier, kan være både til gene og fare for 
trafikken. Derfor har du pligt til at beskære og holde beplantningen på egen matrikel. 

Vejledning 
• Hække og buske skal klippes tilbage til skellinjen, så fortove, stier og kørebaner kan bruges i fuld bredde 

• Træer og øvrig beplantning skal beskæres, så der er en frihøjde på mindst 2,75 m over fortove, stier, 
rabatter samt grøfter, og 4,5 m over veje 

• Gadelamper skal holdes fri for træer og øvrig beplantning i sådan et omfang at lyset uhindret kan nå veje, 
stier og fortove.  

• Skilte og brandhaner skal holdes fri for beplantning, således at de er synlige og frit kan tilgås. 

• Færdselsarealet ud for din matrikel skal renholdes for ukrudt, affald og andet, som kan være til ulempe og 
gene for færdslen 

• Grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og sti, skal renholdes 
for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb 

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe og lysmaster. Ved beskæring skal du være 
opmærksom på, at grene tynges ned, når de er våde. 

På hjørnegrunde er det særligt vigtigt at beskære beplantningen godt, så trafikanterne kan se til 
begge sider, inden de krydser eller svinger ud på vejen. 

Link: http://www.odsherred.dk/borger/trafik-og-veje/vedligeholdelse/som-grundejer-skal-du-

huske/beskaering-af-planter-og-traeer 

 

Venlig hilsen 
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