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1. INDLEDNING 

1.1. Dette notat er udarbejdet efter anmodning fra bestyrelsen for Herringløse Landsbyråd og til brug for 

den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende gadejord i Herringløse Landsby. 

 

1.2. Notatet udmunder i en række anbefalinger, som alene hidrører fra forfatterne. Bestyrelsen i 

Landsbyrådet har således ikke været involveret i udarbejdelsen af disse anbefalinger.  

 

2. HVAD ER GADEJORD, OG HVEM EJER GADEJORD? 

2.1. Gadejord er betegnelsen for de arealer i en landsby, som ikke blev udskiftet ved udskiftningen af 

Danmarks landbrugsjord i 1700- og 1800-tallet, og som derfor forblev i fællesskabets eje. Disse 

fællesarealer tilhørte oprindeligt alle lodsejerne i ejerlavet, men mange steder blev arealerne 

efterhånden betragtet som herreløse.  

 

2.2. Når ejerskabet til jord er uafklaret, bliver det i praksis umuligt at gennemføre matrikulære 

forandringer og andre dispositioner, som forudsætter ejererklæring. Derfor blev der i 1991 indført en 

bestemmelse i udstykningslovens § 46, som fastslår, at fællesarealer anses for at tilhøre kommunen, 

medmindre andre godtgør at have ejendomsret til arealet. Formålet med bestemmelsen er at gøre 

det muligt at gennemføre matrikulære forandringer ved først at fastlægge adkomsten til arealet efter 

proceduren i udstykningslovens § 46. Bemærkningerne til lovforslaget vedrørende udstykningslovens 

§ 46 uddyber baggrunden for bestemmelsen som følger: 

 

”Ejendomsretten til gadejordsarealer, grusgrave, sandgrave og lignende arealer, der i sin tid 

er udlagt til fælles benyttelse for samtlige bymænd eller hartkornsejere i ejerlavet, er ofte 

uafklaret, og kommunalbestyrelsen har mange steder overtaget administrationen af 
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arealerne. Kommunerne har imidlertid ikke retligt kunnet disponere over arealerne, og sager 

om matrikulære forandringer kan være umulige at gennemføre, hvis der skal indhentes 

samtykke fra ’ejeren’ af arealet. Et sådant samtykke kan kun fremskaffes i tilfælde, hvor der 

endnu består et bylav, der håndhæver ejendomsret over arealet, eller hvor der kun er få 

lodsejere i et ejerlav. Når et bylav ikke findes, og når ejendommene i et ejerlav i tidens løb har 

været genstand for et stort antal udstykninger, er det i hvert fald ikke praktisk muligt at 

fremskaffe samtykke til overdragelsen af fællesarealer fra samtlige lodsejere eller 

hartkornsejere. Efter at hartkornsangivelserne er bortfaldet i de offentlige ejendomsregistre 

(1079), er det yderligere vanskeligt overhovedet at fastsætte en kreds af 

ejendomsberettigede svarende til ’hartkornsejere’. Hertil kommer, at afgørelsen af 

spørgsmålet om ejendomsret til fællesarealer på grundlag af ejendommens hartkorn synes at 

have været mindre rimelig allerede fra det tidspunkt (1903), da hartkornet ophørte at danne 

grundlag for ejendomsbeskatningen. Der foreslås derfor i stk. 1 den hovedregel, at 

ejendomsretten til sådanne arealer tilkommer kommunen, mindre andre godtgør at have 

ejendomsret til det pågældende areal. Der er herved skabt en forhåndsformodning for, at 

kommunalbestyrelsen får tillagt adkomst til arealet. Det vil ikke være tilstrækkeligt bevis for 

ejendomsret til fællesarealet, at en grundejer godtgør at høre til kredsen af bymænd, eller at 

hans ejendom i sin tid var pålignet hartkorn. Det skal tillige dokumenteres, at ejendomsretten 

er erhvervet, og at den ikke senere er opgivet.” (vores understregning). 

 

2.3. Retspraksis viser i overensstemmelse med lovbemærkningerne, at et by- eller ejerlav kan godtgøre at 

have ret til at håndhæve ejendomsretten til et fællesareal på vegne af de lodsejere, som fik udlagt 

arealet til fælles brug ved udskiftningen. Når et by- eller ejerlav kan godtgøre at have ret til at udøve 

ejendomsretten til et fællesareal, tilfalder ejendomsretten ikke kommunen i medfør af 

udstykningslovens § 46.  

 

2.4. I en dom fra 6. februar 2009 fandt Retten i Svendborg, at et ”oldermandslaug”, som repræsenterede 

en bestemt gruppe lodsejere og havde eksisteret siden 1738, måtte anses for en forening med rets- og 

partsevne i forhold til et fællesareal. Retten lagde vægt på, at oldermandslauget ikke kunne anses for 

at have opgivet ejendomsretten til fællesarealet, at foreningen derimod kontinuerligt havde rådet 

over arealet, og at foreningens ejerskab til fællesarealet til stadighed var blevet anerkendt af offentlige 

myndigheder. På denne baggrund fandt retten, at oldermandslauget måtte anses for at have 

ejendomsret til fællesarealet og var berettiget til at lade denne adkomst tinglyse. Kommunens 

anmodning om tinglysning af adkomst til fællesarealet i medfør af udstykningslovens § 46 blev følgelig 

afvist.  

 

2.5. I en dom kaldet Klitbakke-dommen, som blev afsagt af Retten i Ringkøbing den 7. marts 2001, blev 

Husby Bys Ejerlav tilkendt ejendomsretten over et fællesjordsareal, som ikke var blevet udskiftet, men 

var forblevet til fælles brug for samtlige hartkornsejere. Under henvisning til de ovenfor citerede 

lovbemærkninger indledte Retten med at fastslå følgende: 

 

”Retten finder efter det anførte ikke, at der ved lovændringen er sket ændringer i 

udgangspunktet om, at ejendomme som de anførte fortsat skal tilhøre samtlige 

hartkornsejere i sognet, såfremt disse i sin tid ejede ejendommen, men retten finder, at der 

herved er pålagt disse ejere en pligt til at bevise, at retten ikke senere er bortfaldet ved, at de 
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i realiteten har opgivet denne ejendomsret, herunder eventuelt ved passivitet. Retten finder 

efter det anførte ikke, at en hartkornsejer skal kunne påvise forhold, der svarer til, at han har 

vundet hævd over ejendommen.” 

 

2.6. Retten lagde herefter vægt på, at ejendommen af den lokale befolkning i tidens løb varigt var blevet 

opfattet som tilhørende hartkornsejerne i sognet, hvilket havde givet sig til kende på forskellige 

måder, at det tidligere sogneråd havde anset ejendommen for at tilhøre hartkornsejerne, og at 

antallet af ejere i tidens løb i nogen grad havde været overskueligt for personer med lokalt kendskab. 

Retten fandt det ikke afgørende, at hartkornsejerne i tidens løb ikke havde haft noget 

beslutningsorgan, eftersom der ikke havde været behov for at træffe beslutninger af afgørende 

karakter vedrørende ejendommen. Retten konkluderede derfor, at de i sognet værende 

hartkornsejere havde bevaret ejendomsretten til ejendommen.  

 

Dernæst fandt Retten det godtgjort, at Husby Bys Ejerlav, der var blevet stiftet så sent som i 1997 som 

beslutningsorgan for de formodede hartkornsejere, i en sådan grad repræsenterede de hartkornsejere 

i sognet, der ønskede at fastholde deres deltagelse i samejet, at ejerlavet var berettiget til at træffe 

sædvanlige beslutninger vedrørende ejendomsudøvelsen, der ikke havde indgribende betydning for 

andre medejere, og navnlig til at sikre ejernes ret ved at indgive begæring om ejendomsdom. Retten 

lagde herved vægt på, at ejerlavet omfattet 65 ud af de i sognet værende 140 ejendomsejere, hvoraf 

langt de fleste opfyldte betingelserne for at kunne anses som deltagere i samejet af ejendommen. 

Retten konkluderede på denne baggrund, at det i forbindelse med en tinglysning af adkomsten til 

ejendommen kunne noteres, at hartkornsejerne var repræsenteret af Husby Bys ejerlav. 

 

2.7. Under henvisning til de to domme, som er refereret ovenfor, har Geodatastyrelsen telefonisk og ved 

e-mail af 20. december 2016 forklaret, at det ved en stillingtagen til, om et nutidigt landsbyråd/ejerlav 

kan udøve ejendomsretten til gadejord, er et krav, at der lige siden udskiftningen har eksisteret en 

positivt afgrænset, identificerbar ejerkreds, som ikke siden har opgivet ejendomsretten til arealet. 

Ejerkredsen kan efter omstændighederne være identificeret som de lodsejere, der har en bestemt 

ejerlavsbetegnelse i deres matrikelnummer. Ved vurderingen af, om ejerkredsen i årenes løb har 

bevaret ejendomsretten til gadejorden, har det væsentlig betydning, om ejerkredsen lejlighedsvis 

gennem årene har givet sig til kende som forhandlingspart eller ved anden råden over arealerne, der 

ses anerkendt af omverdenen (den lokale befolkning, sogneråd, kommuner, forsyningsvirksomheder 

og/eller medkontrahenter/lejere m.v.) 

 

2.8. Geodatastyrelsen har samtidigt præciseret, at det til gengæld ikke er et krav, at ejerkredsen lige siden 

udskiftningen har været organiseret i en bestemt retlig struktur – for eksempel en forening. Den 

oprindelige ejerkreds kan således meget vel have bevaret ejendomsretten til gadejorden, selv om 

ejerkredsen først på et senere tidspunkt har fundet det hensigtsmæssigt eller endog påkrævet at 

etablere et landbyråd/ejerlav med foreningsstruktur, som kan udøve ejendomsretten på vegne af de 

lodsejere, som ønsker at fastholde deres deltagelse i samejet af gadejorden. 

 

2.9. De to domme, som er refereret ovenfor, sammenholdt med udtalelsen fra Geodatastyrelsen viser, at 

ejendomsretten til fællesarealer i en landsby må anses for at tilfalde kommunen i medfør af 

udstykningslovens § 46,  
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- hvis de lodsejere, som fik udlagt arealerne til fælles brug ved udskiftningen, i årenes løb har 

udvist passivitet i en sådan grad, at arealerne må anses for at være blevet herreløse, og/eller 

 

- hvis lodsejerne ikke er repræsenteret ved et fælles beslutningsorgan, som kan håndhæve 

ejendomsretten på deres vegne. 

 

2.10. Omvendt kan en kommune ikke gøre krav på ejendomsretten til fællesarealer i en landsby i medfør af 

udstykningslovens § 46,  

 

- hvis de lodsejere, som fik udlagt arealerne til fælles brug ved udskiftningen, i årenes løb har 

udvist en fælles råden over arealerne og/eller er blevet anset for berettiget til at udøve en 

fælles råden over arealerne af den lokale befolkning og offentlige myndigheder m.v., og  

 

- hvis lodsejerne har etableret et fælles beslutningsorgan (landsbyråd, bylav eller ejerlav), 

gennem hvilket de udøver ejendomsretten til det pågældende fællesareal.  

 

I denne situation anses lodsejerne for at have bevaret ejendomsretten til fællesarealerne, og det 

pågældende landbyråd eller ejerlav vil i forbindelse med en tinglysning af adkomsten til ejendommen 

kunne noteres som berettiget til at håndhæve ejendomsretten over fællesarealet på lodsejernes 

vegne.  

 

2.11. Der er anledning til at præcisere, at både Klitbakke-dommen og udtalelsen fra Geodatastyrelsen viser, 

at det ikke er afgørende, om landsbyrådet eller ejerlavet har eksisteret som en formel retlig struktur 

lige siden udskiftningen. Afgørende er,  

 

at  der lige siden udskiftningen har eksisteret en positivt afgrænset, identificerbar ejerkreds, som 

ikke siden har opgivet ejendomsretten til fællesarealet, men som derimod lejlighedsvis 

gennem årene har givet sig til kende som forhandlingspart eller ved anden råden over 

arealerne, der ses anerkendt af omverdenen, og  

 

at  et senere stiftet landsbyråd eller ejerlav i tilstrækkelig grad repræsenterer de lodsejere, som 

ønsker at fastholde deres deltagelse i samejet af fællesarealerne.  

 

2.12. I Herringløse blev landsbyens fællesarealer ved matriklens start den 1. januar 1844 samlet registreret 

som et umatrikuleret areal, benævnt ”Byens gade”, der var udlagt til fælles benyttelse for samtlige 

bymænd eller hartkornsejere i ejerlavet. I 1990’erne blev al gadejord tildelt et matrikelnummer. 

Gadejorden i Herringløse blev samlet matrikuleret under matrikelnummer 64 Herringløse By, 

Hvedstrup. Matrikel 64 blev også indført i tingbogen, og her blev der i adkomstrubrikken anført 

”anden ankomst”, dvs. at adkomsten til gadejorden ikke blev afklaret i forbindelse med indførelsen i 

tingbogen.   

 

2.13. Ved vurderingen af, om ejendomsretten til gadejorden i Herringløse tilfalder kommunen i medfør af 

udstykningslovens § 46 eller fortsat tilkommer de bymænd eller hartkornsejere, som fik udlagt 
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arealerne til fælles brug ved udskiftningen, konstaterer vi følgende: 

 

2.14. Generelt fortolkes udtrykket ”samtlige bymænd eller hartkornsejere i ejerlavet” i dag som en 

henvisning til alle ejere af fast ejendom (lodsejerne) i ejerlavet. Det vil derfor i forhold til gadejorden i 

Herringløse ses, at der lige siden udskiftningen har eksisteret en ejerkreds, som positivt kan 

identificeres og afgrænses som alle lodsejere med ejerlavsbetegnelsen Herringløse By, Hvedstrup i 

deres matrikelnummer. Spørgsmålet er herefter, om denne ejerkreds i årenes løb har udvist passivitet 

i en sådan grad, at den må anses for at have opgivet ejendomsretten til gadejorden.  

 

2.15. Roskilde Kommune har i en e-mail af 6. september 2016 oplyst, at gadejorden i Herringløse må anses 

for at tilhøre alle de personer, som har ejendomme med ejerlavsbetegnelsen Herringløse By, 

Hvedstrup i deres matrikelnummer. På et borgermøde om gadekær, der blev afholdt i Herringløse den 

12. september 2016, understregede en medarbejder fra kommunen, at kommunen ikke ønsker at 

overtage gadejorden i Herringløse i medfør af udstykningsloven.  

 

2.16. På samme borgermøde gjorde den pågældende medarbejder i kommunen det klart, at kommunen 

påtager sig at vedligeholde gadejorden i Herringløse, selv den ikke er ejet af kommunen, fordi 

gadejorden bliver betragtet som offentlig park. Det blev dog også præciseret, at kommunen vil afvise 

at betale regningen for vedligeholdelse, hvis der fra landsbyens side stilles krav om meget intensiv 

drift (hyppig klipning). Denne fordeling af udgifterne til vedligeholdelse viser klart, at kommunen ikke 

opfatter sig som ejer af gadejorden, men blot har påtaget sig en forpligtelse til at vedligeholde 

gadejorden på vegne af ejerkredsen, fordi der netop er tale om et areal udlagt til fælles brug for alle 

landsbyens beboere.   

 

2.17. Kommunens gentagne udtalelser om ejerskabet til gadejorden i Herringløse er i sig selv en 

anerkendelse af, at gadejorden i Herringløse ikke i årenes løb er blevet herreløs som følge af 

passivitet. Det ses derfor ikke nødvendigt at undersøge, om lodsejerne i Herringløse lejlighedsvis 

udøvede en fælles råden over gadejorden og blev anset for berettiget til at råde over gadejorden af 

omverdenen i perioden fra udskiftningen og indtil stiftelsen af et landsbyråd/ejerlav, der kunne 

håndhæve ejendomsretten på lodsejernes vegne. Kommunens udtalelser er nemlig i sig selv en 

indirekte anerkendelse af, at de lodsejere, som fik udlagt arealerne til fælles brug ved udskiftningen, i 

årenes løb har rådet over eller i hvert fald vedvarende er blevet anset for berettiget til at råde over 

gadejorden med den virkning, at de har bevaret ejendomsretten hertil.  

 

2.18. Hvad nærmere angår kravet om, at der skal eksistere et fælles beslutningsorgan, som kan håndhæve 

ejendomsretten på vegne af lodsejerne, konstaterer vi, at Herringløse Landsbyråd (herefter 

”Landsbyrådet”) er en forening (dvs. en juridisk person med rets- og partsevne), som blev stiftet i 1999 

med det udtrykkelige formål, at ”administrere gadejord i Hvedstrup Sogn og sørge for lovliggørelse af 

eksisterende gadejord i relation til parcelejere, stat og Kommune”. Inden stiftelsen af Herringløse 

Landsbyråd blev landsbyens gadejord administreret af AMBA, som overtog beføjelsen hertil fra den 

tidligere Borger- og Grundejerforening, der blev stiftet i juni 1958 og administrerede gadejorden frem 

til foreningens ophør i 1985.  

 

Vi har ikke nærmere undersøgt, om der fandtes et fælles beslutningsorgan før denne tid, men 
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begrænser os for nærværende til at konstatere, at de lodsejere, som ønsker at fastholde deres 

deltagelse i samejet af gadejorden i Herringløse, i hvert fald i de sidste 58 år har haft et fælles 

beslutningsorgan, som har administreret gadejorden på deres vegne.  

 

2.19. Landsbyrådet nyder med sine ca. 130 betalende medlemmer meget bred opbakning blandt de 

lodsejere, som er deltagere i samejet af gadejorden. Det er samtidig nærliggende at tro, at langt 

størstedelen af de lodsejere, som ikke p.t. er betalende medlemmer af Landsbyrådet, enten mere 

passivt bakker op om Landsbyrådets kompetence til at administrere gadejorden på fællesskabets 

vegne eller blot ikke har noget ønske om at fastholde deres deltagelse i samejet af gadejorden.  

 

Hertil kommer, at vi har en klar forventning om, at der – om nødvendigt – vil kunne fremfindes utallige 

konkrete eksempler på, at såvel den lokale befolkning som offentlige myndigheder i tidens løb har 

anerkendt Landsbyrådet (eller den tidligere Borger- og Grundejerforening eller AMBA) som det 

kompetente beslutningsorgan i forhold til landsbyens gadejord. 

 

Den brede tilslutning til Landsbyrådet og omverdenens generelle anerkendelse af Landsbyrådets 

kompetence til at administrere gadejorden giver efter vores vurdering et solidt grundlag for at fastslå, 

at Landsbyrådet i tilstrækkelig grad må anses for at repræsentere de lodsejere, som ønsker at 

fastholde deres deltagelse i samejet af landsbyens gadejord.  

 

2.20. Kravet om, at Landsbyrådet skal repræsentere lodsejerne ”i tilstrækkelig grad”, kan udledes af 

Klitbakke-dommen, der er citeret i afsnit 2.6 ovenfor. I Klitbakke-dommen blev et ejerlav, der 

omfattede 65 ud af de i sognet værende 140 ejendomsejere, anset for at repræsentere 

hartkornsejerne i en sådan grad, at dette kunne noteres ved tinglysning. Der kan i den foreliggende 

sammenhæng være anledning til at understrege, at kravet om ”i tilstrækkelig grad” relaterer sig til 

spørgsmålet om, hvorvidt retten til at udøve ejendomsretten over gadejorden tilkommer 

Landsbyrådet eller kommunen. Retten til at udøve ejendomsretten vil ikke kunne tilkomme andre end 

netop enten Landsbyrådet eller kommunen (medmindre der er vundet hævd over arealerne, jf. 

nedenfor), eftersom en meget bred gruppe af lodsejere, der ikke har etableret et fælles 

beslutningsorgan, næppe vil kunne få tinglyst adkomst til et fællesareal. Hvis Landsbyrådet anses for at 

repræsentere lodsejerne ”i tilstrækkelig grad”, vil Landsbyrådet kunne få tinglyst adkomst til at 

håndhæve ejendomsretten til gadejorden på vegne af de lodsejere, som ønsker at fastholde deres 

deltagelse i samejet. Hvis Landsbyrådet ikke anses for at repræsentere lodsejerne ”i tilstrækkelig 

grad”, vil gadejorden blive betragtet som et areal, der i tidens løb er blevet herreløst, og 

ejendomsretten vil derfor tilfalde kommunen. 

 

2.21. Landsbyrådet kan naturligvis erstattes af et andet fælles beslutningsorgan, som overtager 

kompetencen til at administrere gadejorden på vegne af lodsejerne. Dette vil imidlertid forudsætte, at 

et flertal af de fremmødte lodsejere/husstande på en generalforsamling i Landsbyrådet træffer 

beslutning om at nedlægge Landsbyrådet (hvilket kræver 2/3 flertal) eller i hvert fald at ændre 

Landsbyrådets vedtægter (hvilket kun kræver simpelt stemmeflertal) og herefter etablerer et nyt 

fælles beslutningsorgan, som får overdraget kompetencen til at administrere gadejorden. Præcis som 

det må være sket, da kompetencen til at administrere gadejorden blev overdraget først fra den 

tidligere Borger- og Grundejerforening til AMBA og siden fra AMBA til Landsbyrådet.  
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2.22. Så længe Landsbyrådet ”i tilstrækkelig grad” repræsenterer de lodsejere/husstande, som deltager i 

samejet af gadejorden i Herringløse, har den enkelte lodsejer kun mulighed for at fastholde og udøve 

sin deltagelse i samejet af gadejorden gennem Landsbyrådet og på de vilkår, som er fastsat i 

Landsbyrådets vedtægter. Hvis en lodsejer ikke ønsker at være medlem af Landsbyrådet, er dette 

således blot ensbetydende med, at den pågældende ikke længere deltager i udøvelsen af samejet. 

Heri ligger samtidigt, at Landsbyrådet på fællesskabets vegne og under overholdelse af de 

beslutningsprocedurer, som er fastsat i vedtægterne, vil kunne træffe beslutninger vedrørende 

gadejorden, som kan påvirke enkelte grundejere, uanset om disse grundejere har valgt at være 

medlemmer af Landsbyrådet eller ej.  

 

2.23. Forestiller man sig, at der opstår to ”konkurrerende” foreninger i Herringløse, som begge 

repræsenterer et større antal lodsejere, og som begge gør krav på retten til at administrere 

gadejorden på fællesskabets vegne, vil der efter vores vurdering være en nærliggende risiko for, at 

ingen af disse foreninger kan anses for at repræsentere lodsejerne i ”tilstrækkelig grad” med den 

konsekvens, at gadejorden anses for at være blevet herreløs, hvorefter ejendomsretten hertil tilfalder 

kommunen i medfør af udstykningslovens § 46.  

 

2.24. Sammenfattende konkluderer vi derfor,  

 

at  de lodsejere, som har ejerlavsbetegnelsen Herringløse By, Hvedstrup i deres matrikelnummer, 

har bevaret ejendomsretten til gadejorden i Herringløse, som de oprindelige bymænd eller 

hartkornsejere fik udlagt til fælles brug ved udskiftningen, og 

 

at  Landsbyrådet i sin egenskab af mangeårigt ejerlav og fælles beslutningsorgan for de lodsejere, 

som ønsker at fastholde deres deltagelse i samejet af gadejorden, har ret til at håndhæve 

ejendomsretten over landsbyens gadejord på vegne af lodsejerne og har mulighed for – hvis 

det ønskes – at få tinglyst denne adkomst.  

 

2.25. Denne konklusion gælder i hvert fald så længe, Roskilde Kommune ikke skifter mening og ønsker at 

gøre krav på ejendomsretten til landsbyens gadejord i medfør af udstykningslovens § 46. Hvis Roskilde 

Kommune skifter mening og ønsker at gøre krav på ejendomsretten til gadejorden, må Landsbyrådet 

indkalde til en generalforsamling med henblik på at tage stilling til, om Landsbyrådet skal gøre 

indsigelse over for kommunens krav (under henvisning til de argumenter, som er opregnet ovenfor) og 

dermed forsøge at bevare sin ret til at håndhæve ejendomsretten over gadejorden på vegne af 

lodsejerne.  

 

3. PRIVATE GRUNDEJERE KAN VINDE HÆVD OVER GADEJORD 

3.1. Private grundejere kan vinde hævd over gadejorden i Herringløse, når de opfylder en betingelse om 

faktisk råden i hævdstid.  

 

3.2. Hvis en privat grundejer har udøvet en ejers råden (uafbrudt intensiv råden til en fast og entydig 

grænse) over et fællesareal i 20 år, har den pågældende vundet ejendomsret til arealet 

(ejendomshævd). Er der vundet ejendomshævd over et areal, er arealet ikke længere et fællesareal, 
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men derimod et areal, som tilhører den pågældende grundejer. 

 

3.3. Hvis en privat grundejer har udøvet en synbar begrænset råden over et fællesareal i 20 år, har den 

pågældende vundet ret til fortsat brug af arealet (servituthævd).  

 

3.4. Begge regler følger af Danske Lov fra 1683, der bestemmer følgende: 

 

5-5-1: Hvis Gods og Ejendom nogen haver haft i Haand og Hævd i tyve Aar Ulast og Ukært til 

Tinge, det beholder hand, uden anden Adkomst at fremvise, angerløst og Uafvundet, med 

mindre det bevisis, at hand hafde det, enten til Pant, eller i Forlæning, eller i Forsvar.  

5-5-2: Mand kand saa vel paa Brug som paa Ejendom fange Hævd.  

 

3.5. Hvis der er tale om en begrænset råden, som ikke er synbar i marken, f.eks. en færdselsret, kan der 

ifølge retspraksis først vindes hævd, hvis der er udøvet råden i alderstid. Kravene til alderstidshævd er, 

at rådigheden omfatter en periode på mindst 40-50 år, og at ingen kan huske, hvordan det var før.  

 

3.6. Vunden servituthævd skal tinglyses som en servitut på den berørte ejendom for at opnå registrering 

og derved beskyttelse over for senere godtroende erhververe af den ejendom, som der er vundet 

hævd over. Vunden ejendomshævd skal registreres i matriklen ved ejendomsberigtigelse, ved 

afholdelse af skelforretning og/eller ved ejendomsdom.  

 

3.7. Ejendomsberigtigelse kan kun anvendes, når det areal, hævden er vundet over, grænser til den 

hævdendes ejendom, og når der er enighed om, at der er vundet hævd. En ejendomsberigtigelse er 

blot en ændring af ejendomsgrænserne i matriklen. Bestemmelserne om ejendomsberigtigelse er 

fastsat i §§ 17 og 18 i bekendtgørelsen om matrikulære arbejder. Når der – som det er tilfældet for 

gadejorden i Herringløse - er tale om fællesarealer, som ingen har tinglyst adkomst til, kan der 

gennemføres en ejendomsberigtigelse, når der foreligger følgende dokumenter: 

 

- Erklæring fra ejerne af begge de berørte ejendomme om, at ændringen af ejendommens 

afgrænsning skyldes hævd, og at de har påvist landinspektøren det skel mellem deres 

ejendomme, som de anser for gældende. For ”ejeren” af et fællesareal kan ejererklæringen 

principielt underskrives af de tegningsberettigede for Landsbyrådet, hvis landinspektøren 

finder det godtgjort, at Landsbyrådet kan udøve en ejers råden over arealet, jf. afsnit 2 

ovenfor, selv om denne adkomst ikke er blevet tinglyst. I praksis vil en landinspektør i denne 

situation dog som regel i stedet vælge at indhente en erklæring fra kommunalbestyrelsen om, 

at kommunalbestyrelsen ikke har indvendinger mod ejendomsberigtigelsen. Roskilde 

Kommune har over for os forklaret, at kommunen ikke optræder som ejer af arealet, når den 

udsteder en sådan erklæring i forbindelse med ejendomsberigtigelse. Der er blot tale om, at 

”kommunen træder i ejers sted”, når der ikke er en tinglyst ejer, som kan underskrive 

ejererklæringen.   

 

- Erklæring fra landinspektøren om, at han ikke finder grund til at tvivle på, at der er tale om 

hævdserhvervelse. 
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- Erklæring fra eventuelle andre brugere af en del af fællesarealet, som grænser op til det areal, 

som ejendomsberigtigelsen vedrører, om, at de godkender skellets beliggenhed.  

 

3.8. Skelforretning anvendes, når der ikke er enighed om, hvorvidt der er vundet hævd. En skelforretning 

kan rekvireres af enhver, der har retlig interesse i at få den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse 

fastslået, jf. § 1 i bekendtgørelsen om skelforretninger. Den, der rekvirerer en landinspektør til at 

afholde en skelforretning, hæfter for betaling af landinspektørens udgifter, jf. bekendtgørelsens § 10. 

 

3.9. Imidlertid er det en betingelse for at afholde en skelforretning, at der er tinglyst adkomst på de 

berørte ejendomme, jf. § 9, stk. 2, i bekendtgørelsen om skelforretninger. Undtagelsesvist kan der 

afholdes en skelforretning, selv om ingen har tinglyst adkomst, blot der ikke er tvivl om 

ejendomsretten til ejendommen. Denne undtagelse synes dog kun at angå arealer, som utvivlsomt 

ejes af det offentlige, f.eks. offentlige veje, jf. § 9, stk. 3, i bekendtgørelsen om skelforretninger. 

Undtagelsen kan derfor næppe anvendes i forhold til gadejorden i Herringløse.   

 

3.10. Det betyder, at adkomsten (”ejerskabet” og/eller retten til at håndhæve ejendomsretten) til 

gadejorden i Herringløse må tinglyses, før der kan afholdes en skelforretning med henblik på 

fastlæggelse af ejendomsgrænserne i de tilfælde, hvor der er uenighed mellem Landsbyrådet og den 

private grundejer, som mener at have vundet hævd på en del af et fællesareal.  

 

3.11. Hvis Landsbyrådet ønsker at opgive sin ret til at håndhæve ejendomsretten over gadejorden i 

Herringløse, vil Kommunen kunne få tilkendt og tinglyst adkomst til fællesarealerne efter proceduren i 

udstykningslovens § 46, jf. afsnit 2 ovenfor. Herefter kan der afholdes skelforretning med kommunen 

som den ene part i tvisten.  

 

3.12. Hvis Landsbyrådet ønsker at få tinglyst adkomst til at håndhæve ejendomsretten til landsbyens 

gadejord på vegne af lodsejerne, vil dette kunne ske ved Roskilde rets afsigelse af en ejendomsdom 

efter reglerne i retsplejelovens § 476. Hvis kommunen under en sådan sag skulle skifte mening og gøre 

krav på ejendomsretten til gadejorden i medfør af udstykningslovens § 46, vil Landsbyrådet være 

nødsaget til at føre omhyggeligt bevis for sin adkomst til gadejorden, jf. afsnit 2 ovenfor.  

 

3.13. Før der afsiges ejendomsdom, skal der foretages en offentlig indkaldelse af alle med interesse i sagen. 

Den private grundejer, som påstår hævd, må i den forbindelse forventes at gøre indsigelse. Herefter 

kan problemet med fastlæggelsen af grænserne for det fællesareal, som Landsbyrådet i givet fald 

søger at få tilkendt adkomst til, muligvis løses på den måde, at kendelsen om ejendomsdom med 

begge parters samtykke udtrykkeligt angiver, at arealets grænser ikke er fastlagt. Efterfølgende kan 

der så indkaldes til en skelforretning med henblik på fastlæggelse af skellet mellem fællesarealet, som 

Landsbyrådet nu har tinglyst adkomst til, og den ejendom, som ejes af den private grundejer, som 

påstår at have vundet hævd over en del af fællesarealet. Der hersker dog lidt retlig usikkerhed med 

hensyn til, at det er muligt at anvende denne model. Hvis retten afviser at afsige ejendomsdom i en 

situation, hvor en privat grundejer påstår hævd, og arealets grænser derfor ikke er fastlagt, må sagen i 

stedet afgøres ved civilt søgsmål.  
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3.14. Tilsvarende gælder, hvis situationen er den, at der er uenighed om grænserne til et fællesareal, som 

hverken kommunen eller Landbyrådet har nogen interesse i at opnå tinglyst adkomst til. En privat 

grundejer, som ønsker at få fastlagt et skel mod et sådant fællesareal, vil være henvist til at anlægge et 

civilt søgsmål mod Landsbyrådet/Kommunen med henblik på at få tilkendt adkomst til det areal, som 

grundejeren mener at have vundet hævd over.  

 

 

 

 

4. FÆLLESAREALER UDLAGT TIL OFFENTLIGE FORMÅL 

4.1. Private grundejere kan ikke vinde hævd over fællesarealer, som er udlagt til offentlige formål i en 

lokalplan.    

 

4.2. I en dom af 6. november 2015 (VL B-2556-14, MAD 2015.514) har Vestre Landsret således fastslået, at 

der ikke kan erhverves hævd til en brug i strid med offentlige anvendelsesforskrifter fastsat i en 

lokalplan. Sagen angik et fællesareal, som i lokalplanen for området var udlagt som ”fælles 

opholdsareal”. Med dommen fandt Vestre Landsret, at en grundejer ikke kunne vinde hævd på at 

bruge arealet som en del af sin egen have, eftersom en sådan anvendelse var i strid med den 

offentlige regulering i lokalplanen.  

 

4.3. Lokalplan 525 for Herringløse landsby bestemmer i § 3, stk. 2, at landsbyens to fællesarealer med 

gadekær er udlagt til offentlige formål og kun må anvendes til ”offentlig park”. Lokalplanens § 9, stk. 1, 

forklarer nærmere, at ”arealerne omkring de to eksisterende gadekær i landsbyen er af særlig stor 

betydning for helhedsindtrykket af landsbyen. Arealerne fremstår som enkle grønne arealer med 

græsbevoksede brinker og store træer. […] De fælles friarealer omkring gadekærene skal fortsat 

fremstå med en meget enkel karakter med græsbevoksning og store fritstående træer.” Lokalplanen er 

offentliggjort på PlansystemDK.   

 

4.4. Den tidligere lokalplan 5.01 for Herringløse fra 1982 bestemte på samme måde i § 3, at parkarealerne 

ved gadekærene var udlagt til offentlige formål. 

 

4.5. Dommen fra Vestre Landsret viser, at grundejerne omkring de to gadekær i Herringløse ikke kan vinde 

hævd på at bruge fællesarealerne omkring de to gadekær som en del af deres egne haver, i det 

omfang hvor disse fællesarealer i lokalplanen er udlagt til offentlig park.  

 

Landsbyrådet har end ikke mulighed for at udleje de pågældende arealer til de berørte grundejere, 

eftersom en anvendelse af arealerne som private haver vil være i strid med lokalplanens bestemmelse 

om, at arealerne skal anvendes som offentlig park.  

 

4.6. Det er dog kun de grønne delområder, som er mærket 3a på kortbilaget til lokalplanen, som er udlagt 

til offentlig park. Dette kortbilag, som er indsat nedenfor, er et såkaldt FOT-kort, der viser de 

eksisterende brugsgrænser.  
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4.7. Brugsgrænserne er forskellige fra matrikelgrænserne, hvilket ses på følgende kort, der viser såvel 

brugsgrænserne (de grønne streger) som matrikelgrænserne (de sorte streger).  

 

 
 

4.8. Det vil heraf ses, at private grundejere har mulighed for at vinde hævd over de arealer, som ligger 

mellem matrikelgrænserne og brugsgrænserne omkring de delområder, der er udlagt til offentlig park.  

 

4.9. Der er lidt tvivl om, hvad der gælder, hvis situationen måtte være den, at en privat grundejer kan 

dokumentere at have vundet hævd allerede i 1982, hvor den første lokalplan blev udstedt, dvs. at den 

pågældende kan dokumentere at have udøvet en ejers råden over arealet i perioden fra 1962-1982. 

En sandsynlig fortolkning er, at lokalplanen ikke kan fortrænge en sådan hævd, jf. lokalplanens § 14. En 



12 
 

anden mulig fortolkning er dog også, at en eventuel hævd nu er ”vundet tilbage” til fællesskabet, fordi 

ingen har gjort indsigelse mod lokalplanens udlægning af arealet til offentlig park i de mere end 

tredive år, hvor lokalplanen har været gældende for de berørte ejendomme.   

 

5. OFFENTLIGE VEJE 

5.1. En offentlig vej er en vej, som er åben for almindelig færdsel, og som administreres og vedligeholdes 

af stat eller kommune. De asfalterede veje i Herringløse er offentlige (kommunale) veje. De offentlige 

veje er mærket med grønt i det kort fra vejdirektoratet, som er indsat nedenfor i afsnit 6.1.  

 

5.2. Lov om offentlige veje bestemmer i § 60, stk. 2, at der ikke kan vindes hævd over offentlige veje, hvis 

arealer er udskilt i matriklen.  

 

5.3. Det er kommunen, som påser, at der ikke plantes hække på arealer, som er udskilt i matriklen som 

offentlig vej. 

 

6. PRIVATE FÆLLESVEJE 

6.1. Herringløse har en række veje, som er private fællesveje og registreret som sådan i kommunens 

vejregister. De private fællesveje er mærket med blåt på følgende kort fra vejdirektoratet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Roskilde Kommune er vejmyndighed for de private fællesveje og skal ifølge § 1 i lov om private 

fællesveje påse, at vejene er ”indrettet teknisk forsvarligt, at vejene er i god og forsvarlig stand i 

forhold til færdslen på vejene, og at privates dispositioner i forbindelse med vejene ikke er i strid med 

den offentlige planlægning”, jf. § 1 i lov om private fællesveje.   

 



13 
 

6.3. Ejerne af de ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej, er forpligtede til at holde vejen i god 

og forsvarlig stand, jf. § 44 i lov om private fælleseje. En medarbejder fra kommunen har på et 

borgermøde om gadekær, som blev afholdt den 12. september 2016, forklaret, at man som 

matrikelejer har ansvaret for vedligeholdelse af en privat fællesvej ud til midten af vejen i hele 

matriklens udstrækning. Undtaget fra denne forpligtelse er dog ejere, der kan dokumentere, at de ikke 

har vejret til vejen.  

 

6.4. Vedligeholdelsesforpligtelsen omfatter også en forpligtelse til at sikre, at hække og beplantning ikke 

rager ud over ejendommens skel og udgør en gene for færdslen, forringelse af trafiksikkerheden eller 

fremkommeligheden.  

 

6.5. Kommunen kan enten efter anmodning fra en vejberettiget eller på eget initiativ tage stilling til, om en 

privat fællesvej er vedligeholdt forsvarligt, og i benægtende fald kan kommunen bestemme, hvilke 

vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres, og hvordan udgifterne skal fordeles mellem de 

vejberettigede, jf. §§ 45-55 i lov om private fællesveje.  

 

6.6. Ved problemer med vedligeholdelse af private fællesveje kan man give kommunens tilsyn et praj på 

http://roskilde.dk/giv-et-praj eller ved at downloade en app til sin telefon til samme formål.  

 

6.7. Principielt er der ikke noget til hinder for, at private grundejere kan vinde hævd over arealer, der er 

udlagt som eller grænser op til private fællesveje (græsrabatter). Der kan eksempelvis være vundet 

hævd over en græsrabat langs en privat fællesvej, hvis grundejeren har plantet en hæk uden for sit 

skel og herefter rådet over arealet.   

 

6.8. I praksis vil betingelserne for at vinde hævd – herunder navnlig betingelsen om udøvelse af en ejers 

råden uafbrudt i 20 år - dog meget sjældent være opfyldt.  

 

Dette hænger sammen med, at de private fællesveje er vist på matrikelkortet med deres 

udlægsbredde, og at såvel Landsbyrådet – der har til opgave at administrere landsbyens gadejord – 

som de vejberettigede for hver enkelt private fællesvej til enhver tid kan kontakte kommunen og gøre 

opmærksom på, at en bestemt hæk er plantet på et areal, der er udlagt som privat fællesvej i 

matriklen. Herefter er det kommunens opgave at gribe ind, hvis hækken er en gene for færdslen, 

forringelse af trafiksikkerheden eller fremkommeligheden og/eller som sådan må anses for at være i 

strid med den offentlige planlægning, jf. § 1 i lov om private fællesveje. 

 

7. LANDSBYRÅDETS RET OG PLIGT TIL AT INDGÅ AFTALER OM BRUG AF GADEJORD 

7.1. En rådighedsudøvelse, som er foretaget på baggrund af en aftale med ejeren eller for så vidt med 

dennes tilladelse, kan ikke danne grundlag for hævdserhvervelse.  

 

7.2. Landsbyrådet er som forklaret og begrundet i afsnit 2 ovenfor beføjet til at håndhæve ejendomsretten 

til gadejorden i Herringløse på vegne af alle de lodsejere, der er deltagere i samejet af gadejorden.   

 

http://roskilde.dk/giv-et-praj
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7.3. Landbyrådet kan derfor undgå, at private grundejere vinder hævd over gadejord, ved at indgå en 

aftale med alle de grundejere, som ønsker at benytte gadejord som en del af deres egen have/grund.   

 

7.4. Efter vores vurdering har Landsbyrådet ikke blot ret, men også pligt til at indgå aftaler om brug af 

gadejord. Dette har sin baggrund i følgende: 

7.5. Det følger af formålsbestemmelsen i vedtægterne for Landsbyrådet, at Landsbyrådets formål er at 

styrke alt af interesse for borgerne i Herringløse, og at Landsbyrådet skal ”administrere gadejord i 

Hvedstrup Sogn og sørge for lovliggørelse af eksisterende gadejord i relation til parcelejere, stat og 

kommune”.   

 

7.6. Det vil allerede af denne formålsbestemmelse ses, at Landsbyrådet ikke kan træffe beslutning om blot 

at ”lade stå til” og således undlade at indgå aftale med de private grundejere, som ønsker at benytte 

gadejord som deres egen have/grund. En sådan beslutning vil nemlig som forklaret betyde, at de 

private grundejere, som bruger en del af gadejorden som deres egen have/grund, på sigt har mulighed 

for at vinde hævd. En sådan indirekte beslutning om vilkårligt at forære gadejord væk til de 

grundejere, som tilfældigvis har taget et areal i brug, er ikke forenelig med Landsbyrådets 

vedtægtsmæssige forpligtelse til at administrere gadejorden på vegne af og til gavn og glæde for alle 

borgere i Herringløse.  

 

7.7. Denne forståelse af Landsbyrådets vedtægtsmæssige forpligtelser finder yderligere støtte i referatet af 

den stiftende generalforsamling i Landsbyrådet, som fandt sted den 31. maj 1999, hvoraf blandt andet 

fremgår: ”Det blev debatteret hvad ’gadejord’ er – nemlig arealer i landsbyen, der er ejet af alle 

husstande i sognet. Tillige at disse er ukrænkelige, medmindre alle husstande, uden undtagelse, er 

enige om en anden og specifik brug af arealerne.” 

 

7.8. Referatet af den stiftende generalforsamling viser implicit, at en beslutning om ikke at indgå aftaler 

med private grundejere om deres brug af gadejord ville kræve samtykke fra alle de lodsejere, som er 

medejere af gadejorden, idet en sådan beslutning krænker ejendomsretten til fællesarealerne ved at 

indrømme private grundejere mulighed for at vinde hævd over arealerne.  

 

7.9. At et landsbyråd eller ejerlav kan være beføjet til at håndhæve og sikre fællesskabets ejendomsret til 

gadejord, uden at landsbyrådet eller ejerlavet dermed er beføjet til at give afkald på denne 

ejendomsret, finder også støtte i Klitbakke-dommen, jf. afsnit 2.6 ovenfor, hvor retten netop fandt, at 

ejerlavet alene var berettiget til at træffe sædvanlige beslutninger vedrørende ejendomsudøvelsen, 

der ikke havde indgribende betydning for andre medejere, og navnlig var beføjet til at sikre ejernes ret 

ved at indgive begæring om ejendomsdom. 

 

7.10. En beslutning om at udleje gadejord til private grundejere vil til gengæld ikke kræve et samtykke fra 

alle de lodsejere, som er medejere af fællesarealerne. En beslutning om at udleje gadejord påvirker 

nemlig ikke ejendomsretten, som fortsat tilkommer fællesskabet, og så længe lejeaftalen kan opsiges, 

vil fællesskabet derfor til enhver tid kunne beslutte igen at tage arealet i brug til fælles formål. Efter 

vores vurdering har stiftelsen af Landsbyrådet og vedtagelsen af Landsbyrådets vedtægter netop 

betydet, at der kan gennemføres en politik om at udleje gadejord til private grundejere efter den 
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procedure, som er fastsat i vedtægternes § 20, der omhandler ”anlæggelse eller ændringer af 

faciliteter på gadejord”.  

 

7.11. Det er herefter ikke nødvendigt at indhente samtykke fra alle de lodsejere, som er medejere af 

gadejorden. Vedtægternes § 20 kræver kun, at der skal indkaldes til et borgermøde, at de berørte 

borgere skal involveres, og at forslaget om at udleje gadejord til private grundejere skal opnå 2/3 af de 

afgivne stemmeberettigede stemmer. På det borgermøde om gadekær, som blev afholdt den 12. 

september 2016, blev det da også aftalt, at der skulle afholdes et borgermøde med henblik på en 

endelig overordnet stillingtagen til spørgsmålet om indgåelse af aftaler om gadejord.  

 

7.12. Afslutningsvis skal det påpeges, at Landsbyrådet nødvendigvis må administrere ud fra en 

lighedsgrundsætning. Derfor kan Landsbyrådet ikke vilkårligt indgå aftaler med nogle af de private 

grundejere, som benytter gadejord, mens der ikke indgås aftaler med andre private grundejere, som 

benytter gadejord. Det er oplyst over for os, at Landsbyrådet p.t. har indgået lejeaftaler med tre 

private grundejere, som benytter gadejord, mens der samtidig er en række andre grundejere, som 

bruger gadejord som en del af deres egen have/grund uden at have indgået en aftale med 

Landsbyrådet herom. Dette er naturligvis uholdbart og uforeneligt med Landsbyrådets 

vedtægtsmæssige forpligtelse til at administrere gadejorden på fællesskabets vegne.  

7.13. Sammenfattende konkluderer vi derfor, at Landsbyrådet har en vedtægtsmæssig forpligtelse til at 

indgå aftaler med alle de private grundejere, som ønsker at bruge gadejord som deres egen 

have/grund, og som ikke allerede har vundet hævd over det pågældende areal. Hvis der ikke indgås 

sådanne aftaler om brug, vil Landsbyrådet i stedet være forpligtet til at sikre fællesskabets 

ejendomsret til gadejorden ved at forlange, at de pågældende grundejere ophører med at bruge de 

pågældende fællesarealer som en del af deres egen have/grund. Derimod har Landsbyrådet ikke 

mulighed for at beslutte, at der ikke på den ene eller anden måde skal gribes ind over for private 

grundejeres brug af gadejord, eftersom en sådan beslutning må antages at kræve samtykke fra alle de 

lodsejere, som er medejere af gadejorden. 

  

7.14. Hvad nærmere angår indholdet og omfanget af Landsbyrådets ret og pligt til at indgå aftaler om brug 

af gadejord bemærkes følgende:  

 

7.15. En aftale om brug af gadejord, der er egnet til at hindre hævdserhvervelse, vil typisk have karakter af 

en lejeaftale. Der er dog ikke noget til hinder for, at lejen fastsættes på et symbolsk niveau, og at 

lejeaftalen gøres tidsubegrænset, dog med mulighed for opsigelse fra begge parters side, jf. afsnit 7.10 

ovenfor.  

 

7.16. Trods Landsbyrådets principielle forpligtelse til at indgå aftale med alle private grundejere, som 

benytter gadejord, er der næppe noget til hinder for, at Landsbyrådet fastsætter en generel 

bagatelgrænse, der gælder ens for alle, og som betyder, at Landsbyrådet ikke vil anvende ressourcer 

på at indgå og administrere lejeaftaler om arealer, der kun har en helt bagatelagtig størrelse, og som 

ingen lodsejere derfor kan forventes at ville kræve bevaret i fællesskabets eje.   

 

7.17. Ved indgåelse af lejeaftaler er Landsbyrådet som nævnt forpligtet til at iagttage en grundlæggende 
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forpligtelse til at ligebehandle alle grundejere. Denne forpligtelse ses dog ikke at være til hinder for, at 

de private grundejere, som har jord, der grænser op til et fællesareal, gives fortrinsret til at indgå en 

lejeaftale for den pågældende del af fællesarealet.  

 

7.18. Det vil også være foreneligt med lighedsgrundsætningen at træffe en generel beslutning om, at visse 

fællesarealer fortsat skal kunne anvendes af fællesskabet og derfor ikke vil blive udlejet til private 

formål. For visse arealer gælder allerede, at der ikke vil kunne indgås lejeaftaler herom, fordi de er 

udlagt til offentlige formål i lokalplanen, jf. afsnit 4.5 ovenfor, eller fordi de løber langs offentlige veje 

eller private fællesveje (græsrabatter), jf. afsnit 5.3 og afsnit 6.4-6.8 ovenfor, hvor Roskilde Kommune 

som vejmyndighed påser, at hække og beplantning ikke rager ud over skel. 

 

7.19. Det er ikke nødvendigt at foretage en præcis opmåling af gadejorden ved landmåler for at kunne indgå 

lejeaftaler herom. Lejen behøver nemlig ikke at være fastsat i forhold til arealets størrelse. Eftersom 

det primære formål med indgåelse af lejeaftaler vil være at sikre, at fællesskabet bevarer 

ejendomsretten til gadejorden, er der således ikke noget til hinder for, at der fastsættes en (symbolsk) 

enhedstakst for leje af gadejord, uanset arealets præcise størrelse. Det eksisterende matrikelkort gør 

det muligt at fastslå, om en grundejer benytter en ikke-bagatelagtig del af gadejorden som sin egen 

gave/grund. Er der enighed om, at gadejorden grænser op til den pågældende grundejers matrikel, og 

at fællesskabet ikke har behov for at kunne bruge denne del af gadejorden, kan lejeaftalen – uden at 

angive arealets størrelse – blot fastslå, at der opkræves en fast årlig leje for den del af gadejorden, 

som grænser op til den pågældende grundejers matrikel, og som ikke aktuelt anvendes af 

fællesskabet. Et udsnit af matrikelkortet er indsat nedenfor. Se også kortet i afsnit 4.7 ovenfor.  

 

 

7.20. Det er heller ikke nødvendigt at foretage en præcis opmåling ved landmåler for at undlade at indgå 

lejeaftaler for arealer, som private grundejere har vundet hævd over. Selv om den pågældende 

grundejer ikke ønsker at indlede proceduren for ejendomsberigtigelse med henblik på at få registreret 

en vunden ejendomshævd i matriklen, så kan Landsbyrådet – i hvert fald i forhold til spørgsmålet om 

indgåelse af en lejeafale - på vegne af lodsejerne/ejerkredsen vælge at anerkende, at det er vundet 
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hævd, såfremt grundejeren er i stand til at fremlægge gamle kort, fotos, dokumenter, vidneudsagn 

m.v., der beviser, at grundejeren (og eventuelle tidligere ejere af ejendommen) har udøvet en ejers 

råden (uafbrudt intensiv råden til en fast og entydig grænse) over det pågældende areal i en periode 

på mindst 20 år. 

 

8. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER  

 

8.1. Vores gennemgang af regler og praksis har resulteret i en række konklusioner, der kan sammenfattes 

som følger: 

 

1) Ejendomsretten til gadejorden i Herringløse tilkommer de lodsejere, som har 

ejerlavsbetegnelsen Herringløse By, Hvedstrup i deres matrikelnummer. Herringløse Landsbyråd 

er i sin egenskab af mangeårigt ejerlav og fælles beslutningsorgan for de lodsejere, som ønsker 

at deltage i samejet af gadejorden, beføjet til at håndhæve ejendomsretten over gadejorden på 

vegne af alle lodsejerne.  

  Landsbyrådets ret til at håndhæve ejendomsretten over gadejorden gælder i hvert fald så 

længe, Roskilde Kommune har den klare holdning, at gadejorden i Herringløse tilhører 

lodsejerne. Hvis Roskilde Kommune skifter mening og ønsker at gøre krav på ejendomsretten 

til gadejorden i Herringløse i medfør af udstykningslovens § 46, må Landsbyrådet indkalde til 

en generalforsamling med henblik på at tage stilling til, om Landsbyrådet skal gøre indsigelse 

over for kommunens krav og dermed søge at bevare sin ret til at håndhæve ejendomsretten 

over gadejorden på vegne af lodsejerne.  

    

2) Landsbyrådets ret til at råde over gadejord gælder ikke arealer, som private grundejere har 

vundet ejendomshævd over.  

 

  Private grundejere kan have vundet ejendomshævd over dele af landsbyens gadejord. I så fald 

udgør de pågældende arealer ikke længere fællesarealer, men tilhører de pågældende 

grundejere. Det påhviler de respektive grundejere at bevise, at der er vundet hævd, ved at 

fremlægge gamle kort, fotos, dokumenter og vidneudsagn m.v., der dokumenterer, at 

grundejeren (og eventuelle tidligere ejere af ejendommen) har udøvet en ejers råden 

(uafbrudt intensiv råden til en fast og entydig grænse) over det pågældende areal i en periode 

på mindst 20 år.  

 

Der kan ikke vindes hævd over arealer, der er udlagt som offentlig park i lokalplanen. Vi har 

dog ikke endeligt afklaret, hvad der gælder i situationen, hvor en grundejer måtte kunne 

påvise, at der allerede i 1982, hvor den første lokalplan blev udstedt, var vundet hævd over et 

areal, der blev udlagt som offentlig park i lokalplanen. Sandsynligvis har lokalplanen ikke 

kunnet fortrænge en hævd, der allerede var vundet i 1982. Det kan dog ikke på forhånd 

udelukkes, at en eventuel hævd er vundet tilbage til fællesskabet, som følge af, at den 

pågældende grundejer ikke hverken dengang eller siden har gjort indsigelse mod lokalplanen, 

der nu har været gældende i mere end tredive år. Problemet må undersøges nærmere, hvis 

det opstår i praksis.   

 



18 
 

3) Landsbyrådet har pligt til at indgå aftaler med de private grundejere, som ønsker at benytte 

gadejord som en del af deres egen have/grund, eller – hvis dette ikke er muligt eller ønskeligt - 

at sikre fællesskabets ejendomsret til gadejorden ved at forlange, at de pågældende grundejere 

ophører med at bruge gadejorden.  

   Vedtægterne for Landsbyrådet bestemme at Landsbyrådet skal ”administrere gadejord i 

Hvedstrup Sogn og sørge for lovliggørelse af eksisterende gadejord i relation til parcelejere, 

stat og Kommune”. Denne formålsbestemmelse indebærer i realiteten, at Landsbyrådet har 

pligt til at indgå en aftale med de private grundejere, som ønsker at bruge en del af 

landsbyens gadejord som deres egen have/grund. Hvis Landsbyrådet ikke indgår aftaler om 

brugen af de pågældende arealer, vil de pågældende grundejere nemlig kunne vinde 

ejendomshævd over arealerne. En beslutning om ikke at indgå aftaler om brugen udgør med 

andre ord en indirekte beslutning om vilkårligt at forære fællesarealer væk til de grundejere, 

som tilfældigvis har taget arealerne i brug. Dette kan ikke forenes med Landsbyrådets 

vedtægtsmæssige forpligtelse til at administrere gadejorden på vegne af og til gavn og glæde 

for alle borgere i Herringløse  

 

Hvis der ikke indgås aftaler om brug af gadejord, vil Landsbyrådet i stedet være forpligtet til at 

sikre fællesskabets ejendomsret til gadejorden ved at forlange, at de pågældende grundejere 

ophører med at bruge den pågældende del af gadejorden som deres egen have/grund. 

Derimod har Landsbyrådet ikke mulighed for at beslutte, at der ikke på den ene eller anden 

måde skal gribes ind over for private grundejeres brug af gadejord. En sådan beslutning 

krænker ejendomsretten til gadejorden ved at indrømme private grundejere mulighed for at 

vinde hævd over visse arealer, og den må derfor antages at kræve samtykke fra alle de 

lodsejere, som er medejere af gadejorden.  

 

Kan en grundejer bevise, at der allerede er vundet ejendomshævd over et bestemt areal 

(punkt 2), vil Landsbyrådet naturligvis ikke kunne indgå aftale om brug af arealet eller kræve, 

at brugen af arealet ophører. 

 

4) Aftaler om brug af gadejord kan indgås som tidsubegrænsede, men opsigelige, lejeaftaler, der 

fastsætter en symbolsk enhedstakst for leje af alle arealer over en vis bagatelagtig størrelse. 

Landsbyrådet kan give fortrinsret til grundejere med jord, der grænser op til gadejord, og 

forbeholde bestemte arealer til fællesskabets fortsatte brug. 

   Aftaler om brug af gadejord, der er egnet til at afbryde hævdserhvervelsen, vil typisk have 

karakter af lejeaftaler.  Der er dog ikke noget til hinder for, at lejen fastsættes på et symbolsk 

niveau, og at lejeaftalen gøres tidsubegrænset, dog med mulighed for opsigelse fra begge 

parters side.  

 

Ved indgåelse af lejeaftaler er Landsbyrådet forpligtet til at iagttage en lighedsgrundsætning. 

Forpligtelsen til at ligebehandle alle grundejere ses dog ikke at være til hinder for, at 

Landsbyrådet træffer en generel beslutning om, at de private grundejere, som har jord, der 

grænser op til et fællesareal, har fortrinsret til at indgå en lejeaftale for den pågældende del 

af gadejorden.  
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   Det vil også være foreneligt med lighedsgrundsætningen at træffe en generel beslutning om, 

at visse fællesarealer fortsat skal kunne anvendes af fællesskabet og derfor ikke vil blive 

udlejet til private grundejere. Landsbyrådet kan under alle omstændigheder ikke indgå aftaler 

om leje af arealer, der er udlagt til offentlig park i lokalplanen, da sådanne aftaler vil være i 

strid med lokalplanen.  

 

   Selv om Landsbyrådet er forpligtet til at indgå aftaler om brug om gadejord for at forhindre 

hævdserhvervelse, og selv om Landsbyrådet er forpligtet til at ligebehandle alle grundejere, 

ses der ikke at være noget til hinder for, at Landsbyrådet fastsætter en generel 

bagatelgrænse, der gælder ens for alle, og som betyder, at Landsbyrådet ikke vil anvende 

ressourcer på at indgå og administrere lejeaftaler om arealer, der kun har en helt bagatelagtig 

størrelse, og som ingen lodsejere derfor kan forventes at ville kræve bevaret i fællesskabets 

eje.   

 

   Der er heller ikke noget til hinder for, at der for alle arealer, der er over bagatelgrænsen, 

opkræves en fast årlig leje, uanset arealets størrelse. Når lejen ikke fastsættes i forhold til 

arealets præcise størrelse, er det ikke nødvendigt at foretage en præcis opmåling af 

gadejorden ved landmåler for at kunne indgå lejeaftaler herom. Det eksisterende matrikelkort 

gør det muligt at fastslå, om en grundejer benytter en ikke-bagatelagtig del af gadejorden som 

sin egen gave/grund, og lejeaftalen kan derfor blot fastslå, at der opkræves en enhedstakst for 

leje af den del af gadejorden, som grænser op til den pågældende grundejers matrikel, og 

som ikke aktuelt anvendes af fællesskabet. 

 

5)    Landbyrådet kan ikke indgå lejeaftaler, der giver private grundejere ret til at bruge arealer, der 

er udlagt som eller grænser op til offentlige veje eller private fællesveje (græsrabatter) som en 

del af deres egen have/grund.  

 

   Private fællesveje er omfattet af lov om private fællesveje, hvilket navnlig betyder, at Roskilde 

Kommune er udpeget som den kompetente vejmyndighed i forhold til de private fællesveje. 

Ejerne af de ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej, er i medfør af loven 

forpligtede til at holde vejen i god og forsvarlig stand. Forpligtelsen gælder dog ikke ejere, der 

kan dokumentere, at de ikke har vejret til vejen. Vedligeholdelsesforpligtelsen omfatter også 

en forpligtelse til at sikre, at hække og beplantning ikke rager ud over ejendommens skel og 

udgør en gene for færdslen, forringelse af trafiksikkerheden eller fremkommeligheden. Ved 

problemer med ”vandrende hække” og/eller manglende deltagelse i den fælles 

vedligeholdelsesforpligtelse kan man give kommunens tilsyn et praj på http://roskilde.dk/giv-

et-praj eller ved at downloade en app til sin telefon til samme formål. For offentlige veje 

gælder tilsvarende, at kommunen skal påse, at hække og beplantning ikke breder sig ud over 

skel.  

 

6)  Landsbyrådets beslutning om at udleje gadejord skal godkendes på et borgermøde. 

 

Et forslag fra Landsbyrådets bestyrelse om at indgå lejeaftaler med de private grundejere, 

som ønsker at benytte en del af landsbyens gadejord som deres egen have/grund, og som 

ikke allerede har vundet hævd over det pågældende areal (punkt 2), skal godkendes på et 

http://roskilde.dk/giv-et-praj
http://roskilde.dk/giv-et-praj
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borgermøde efter den procedure, der er fastsat i § 20 i Landsbyrådets vedtægter. Hvis 

bestyrelsens forslag om at udleje gadejord ikke kan opnå godkendelse på et borgermøde, vil 

konsekvensen være, at Landsbyrådets bestyrelse er forpligtet til at afbryde private 

grundejeres mulighed for at vinde hævd over fællesarealerne ved i stedet at stille krav om, at 

de pågældende grundejere ophører med at bruge fællesarealerne som en del af deres egen 

have/grund (punkt 3).  

 

8.2. På baggrund af disse konklusioner er det vores anbefaling, at Landsbyrådets bestyrelse – eventuelt 

sammen med arbejdsgruppen vedrørende gadejord, hvis der kan opnås enighed herom – indkalder til 

et borgermøde og stiller følgende forslag til vedtagelse: 

Gadejorden i Herringløse ejes i fællesskab af alle de lodsejere, som har ejerlavsbetegnelsen 

Herringløse By, Hvedstrup i deres matrikelnummer. Herringløse Landsbyråd kan på vegne af 

lodsejerne/ejerkredsen udleje gadejorden til private formål. Landsbyrådets bestyrelse er 

forpligtet til at ligebehandle alle grundejere i Herringløse. Landsbyrådets bestyrelse skal derfor 

fremover konsekvent søge at indgå lejeaftaler med alle de private grundejere, som ønsker at 

bruge en del af landsbyens gadejord som deres egen have/grund, med de undtagelser og på de 

vilkår, som er angivet nedenfor:  

Landsbyrådets bestyrelse må ikke indgå lejeaftaler om følgende fællesarealer, der fortsat skal 

kunne anvendes af alle borgere i Herringløse: 

- arealerne omkring de to gadekær, der er udlagt som offentlig park i lokalplanen 

og mærket 3a på kortbilaget til lokalplanen, 

 

- arealer, der løber langs offentlige veje eller private fællesveje (græsrabatter), 

hvor Roskilde Kommune i sin egenskab af vejmyndighed påser, at hække og 

beplantning ikke rager ud over ejendommens skel, 

 

- arealer, som efter vedtagelse på borgermødet fortsat skal kunne bruges af alle 

borgere i Herringløse: [her indsættes beskrivelse af arealer, som man på 

borgermødet måtte blive enige om skal kunne bruges af fællesskabet og derfor 

ikke udlejes til private formål.] 

  Landsbyrådets bestyrelse kan ikke indgå lejeaftaler om gadejord, som private grundejere 

allerede har vundet hævd over, eftersom sådanne arealer ikke længere er i fællesskabets eje. 

Landsbyrådets bestyrelse kan på fællesskabets vegne anerkende, at der er vundet hævd over 

en bestemt del af gadejorden, såfremt den pågældende grundejer fremlægger gamle kort, 

fotos, dokumenter, vidneudsagn m.v., der beviser, at grundejeren (og eventuelle tidligere ejere 

af ejendommen) har udøvet en ejers råden (uafbrudt intensiv råden til en fast og entydig 

grænse) over det pågældende areal i en periode på mindst 20 år.  

 

   Landsbyrådets bestyrelse skal ikke indgå lejeaftaler om arealer, der har en bagatelagtig 

størrelse på højst 3 m2 [eller mindre?], og som ingen lodsejere derfor kan forventes at ville 

kræve bevaret i fællesskabets eje. Afgørelsen af, om et areal er under bagatelgrænsen, træffes 

af Landsbyrådets bestyrelse på grundlag af matrikelkortet.   



21 
 

 

Ved indgåelse af lejeaftaler skal Landsbyrådets bestyrelse give fortrinsret til de grundejere, 

som har jord, der grænser op til den pågældende del af gadejorden.  

 

 Lejeaftalerne skal fastsætte en fast årlig leje på 500 kr. [eller andet beløb?], uanset arealets 

størrelse.  

 

 Lejeaftalerne skal gælde tidsubegrænset, dog med mulighed for opsigelse fra begge parters 

side med 1 års varsel.  

 

For de arealer, som allerede er taget i brug af private grundejere, skal lejeaftalerne indgås med 

virkning fra den 1. januar 2017. 

 

Hvis private grundejere bruger gadejord til private formål uden at ville indgå en lejeaftale med 

Landsbyrådets bestyrelse om det pågældende areal, eller hvis private grundejere bruger 

gadejord til private formål, selv om der er tale om arealer, som ifølge lokalplanen og/eller 

borgermødets vedtagelse skal kunne benyttes af alle borgere i Herringløse, skal Landsbyrådets 

bestyrelse gribe ind ved skriftligt at forlange, at den private grundejer ophører med at bruge 

det pågældende areal til private formål. Dette krav skal gentages med jævne mellemrum, 

hvilket i sig selv er tilstrækkeligt til at afbryde hævdserhvervelsen.  

 

 Landsbyrådets bestyrelse skal med passende mellemrum offentliggøre en oversigt i 

Herringløse Tidende og på Herringløse Portalen, der angiver navn og adresse på de grundejere, 

som har indgået lejeaftaler med Landsbyrådet, og navn og adresse på de grundejere, som 

uretmæssigt benytter gadejord til private formål, således at alle de lodsejere, der deltager i 

samejet af gadejorden, har mulighed for at gøre sig bekendt med brugen af landsbyens 

gadejord. 

 

 

 

Herringløse, den 23. januar 2017 

 

 

Thomas og Charlotte Bach Ryhl 


