
 
Vedtægterne for Landsbyrådet bestemmer, at Landsbyrådet skal administrere gadejorden i Hvedstrup Sogn. 
Den almindelige forståelse af denne bestemmelse har altid været, at gadejorden ejes af alle lodsejerne i 
fællesskab, og at Landsbyrådet er valgt af (flertallet af) lodsejerne til at administrere gadejorden på vegne af 
fællesskabet. Der har også i mange år været almindelig enighed om, at Landsbyrådets beføjelse til at 
administrere gadejorden også omfatter en beføjelse til at leje gadejord ud til de lodsejere, som ønsker at 
bruge en del af gadejorden som deres private grund. At gadejorden kan bruges på denne måde må anses 
for godkendt på tidligere borgermøder i Landsbyrådet (eller i Amba eller den tidligere Borger- og 
Grundejerforening, der på skift har varetaget administrationen af gadejorden). I hvert fald har Landsbyrådet i 
mange år haft lejeaftaler med tre lodsejere, som bruger en afgrænset del af gadejorden som deres egen 
grund, uden at nogen har gjort indsigelse mod dette.  
 
På et borgermøde om gadejord og gadekær, som blev afholdt i september 2016, blev der stillet spørgsmål til 
Landsbyrådets politik om at indgå lejeaftaler vedrørende gadejord. Derfor blev det på borgermødet besluttet 
at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle drøfte, om der er grund til at ændre Landsbyrådets politik med at 
udleje dele af gadejorden til lodsejere, som ønsker at benytte gadejord som en del af deres egen grund.   
 
Landbyrådets bestyrelse har en forpligtelse til at sikre, at eventuelle forslag til anvendelse af gadejorden er i 
overensstemmelse med lovgivningen, jf. vedtægternes § 20, stk. 2. Til brug for arbejdsgruppens arbejde fik 
bestyrelsen derfor udarbejdet et længere juridisk notat, som viste sig at bekræfte den forståelse af regler og 
vedtægter, som også hidtil har været den almindelige, nemlig at gadejorden ejes af lodsejerne i fællesskab, 
at Landsbyrådet har til opgave at administrere gadejorden på fællesskabets vegne, og at Landsbyrådet 
derfor har både ret og pligt til at indgå lejeaftaler med de lodsejere, som ønsker at benytte gadejord som en 
del af deres egen grund. Notatet uddyber, at Landsbyrådet i realiteten har en vedtægtsmæssig forpligtelse til 
at indgå lejeaftaler med de lodsejere, som benytter gadejord, fordi dette er den eneste måde, hvorpå 
Landsbyrådet kan sikre, at fællesskabet bevarer ejendomsretten til gadejorden. Indgås der ikke lejeaftaler, 
kan lodsejerne nemlig vinde hævd over gadejorden, hvilket betyder, at fællesskabet mister ejendomsretten. 
Notatet er vedhæftet referatet. 
 
Arbejdsgruppen har ikke kunnet nå til enighed om et samlet forslag til ændring af Landsbyrådets politik om 
indgåelse af lejeaftaler for gadejord. Samtidig med arbejdsgruppens arbejde indledte ejerne af matrikel 45 en 
ejendomsberigtigelsessag og har fået en landmåler til at bekræfte, at de allerede har vundet hævd over den 
del af gadejorden, som de i flere år har benyttet som deres egen have uden at betale leje til Landsbyrådet. 
At der er vundet hævd betyder, at matrikel 45 nu omfatter den pågældende del af gadejorden, og 
Landsbyrådet derfor ikke kan opkræve leje. De vedhæftede kort viser matrikel 45/64 før og efter.   
Da dette stridspunkt nu er ikke-eksisterende og de eksisterende lejere (Alm, Golman og Jens & Lis Hansen) 
er tilfredse med de gældende aftaler er det bestyrelsens opfattelse at for nærværende ikke er nogen grund til 
at afholde et borgermøde om en ændring af denne praksis. Den anden del af arbejdsgruppen arbejder efter 
eget udsagn videre og forventes at komme med et forslag til ændring af vedtægterne ved næste 
generalforsamling. 
 
Landsbyrådets bestyrelse har derfor besluttet, at der kun vil blive afholdt endnu et borgermøde om gadejord 
såfremt Landsbyrådet modtager et skriftligt forslag til ændring af den hidtige politik med udleje af gadejord 
med et udtrykkeligt ønske om et borgermøde inden næste generalforsamling som finder sted i April 2018.  
Dog skal det naturligvis understreges, at det er bestyrelsens opgave at sikre, at eventuelle forslag er i 
overensstemmelse med lovgivningen.  
 

  



Byjord omkring matrikel 45 før og efter ejendomsberigtigelse 

 

 
 

 
 

  



 

 
 

 
 
  



Lokalplanens grønne område 3a  

 
 


