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Må man beskære naboens træer? Eller plukke deres æbler?
Måske tager naboens træer lys fra jeres terrasse eller have? Må jeg frit plante træer på vores grund? Den slags emner
dukker op jævnligt. Navnlig i den lyse årstid.
Det vigtigste råd er altid at tale med naboerne om de ting, der er til gene eller irritation. Også når det gælder
haverne. Ofte vil man opdage, at naboen aldrig har tænkt over problemet. Og er med på at løse det.
Det kan være nyttigt at kende nogle af de vigtigste regler. Bestyrelsen gengiver derfor her dele af en fortrinlig artikel
i Jyllands-Posten i foråret.
-Citater fra Jyllands-Posten 3. april 2019:
Må jeg save grene af min nabos træer, hvis de rækker ind over min grund?
»Det må du som udgangspunkt ikke, men der er nogle undtagelser. Hvis grenen, der rækker ind over skellet, er ved at
ødelægge hækken eller det hegn, du har i skellet, er det tilladt at skære den af ved skellinjen. Og det samme hvis
grenen forhindrer dig i at komme til med havemaskiner, så du ikke kan vedligeholde området. Er grenen syg, og der er
en sikkerhedsrisiko ved at lade den blive, så må du heller ikke selv skære den af. Til gengæld kan du pålægge din
nabo at fjerne den. Det er altid en god idé at tale med naboen, inden man handler. Det kan jo være, at naboen slet
ikke ser noget problem i at fjerne grenen. Man skal hele tiden have fokus på ikke at skabe en konflikt.«
Må jeg frit fælde træer i min have, selv om de risikerer at vælte ind i naboens grund?
»Det må du godt. Der findes ikke nogen regler, som siger, at man ikke må, men jeg vil dog sige, at du skal vide, hvad
du gør. Træer kan gøre stor skade, især hvis de vælter den forkerte vej. Min anbefaling vil altid være – i hvert fald
hvis der er tale om større træer – at man søger professionel hjælp. Hvis man kommer til at beskadige naboens
ejendele, er man forsikringsansvarlig.«
Må jeg plante træer i min have, selv om de stjæler naboens gode udsigt?
»Ja, det må du faktisk godt. Igen vil jeg opfordre til at have fokus på det gode naboskab, og at du orienterer naboen
om, at du har planer om at plante et træ. Men der findes altså ingen regler for det, så i sidste ende står det dig frit
for.«
Må jeg male mit og min nabos fælles plankeværk, hvis jeg holder mig til min side af skellet?
»Så længe du holder dig inden for din egen side af skellet, må du godt. Faktisk har du pligt til at vedligeholde
plankeværket inden for din egen side. Her er det vigtigt, at du vælger en maling, der er beregnet til træ. Hvis man
vedligeholder plankeværket på en måde, så det går i stykker – f.eks. ved at male med en forkert maling – så har man
pligt til at rette op på skaderne.«
Må jeg flage med andre flag end Dannebrog?
»Ja, hvis der er tale om det grønlandske, færøske, norske, svenske, finske og islandske, så må du godt. Samt med EUog FN-flagene. Alle andre flag kræver en særlig tilladelse fra politiet – med mindre det er sådan noget som pirateller regnbueflag.«
Må jeg plukke bær fra andres have, hvis bærrene befinder sig ud mod offentlig vej?
»Det må du. Hvis du kommer gående på fortovet, og der hænger en gren med nogle lækre moreller eller kirsebær, så
må du godt plukke dem, så længe det kun er til privat brug og i en begrænset mængde. Det skal dog være på
offentlig vej. Du må ikke bevæge dig ind i haven og ”betræde privat ejendom”, som det hedder i loven.«
Må jeg begrave mit kæledyr i haven?
»De fleste kæledyr – f.eks. hunde, katte og kaniner – må du gerne begrave i din have. Men du skal grave dem ned i en
dybde på 0,5-1 meter, så der ikke kommer ræve og graver dem op. Og så skal du være opmærksom på, om du har en
have, hvor grundvandet står højt. Sådan et sted skal man helst ikke begrave sine kæledyr, da man så risikerer at
forurene grundvandet. Langt de fleste steder er det dog ikke et problem.
Må jeg flyve min fjernstyrede kamera-drone over naboens have?
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»Det er ikke tilladt at flyve med droner i områder med bymæssig bebyggelse. Når man flyver med drone som hobby,
skal man holde en horisontal afstand på 50 m væk fra bymæssig bebyggelse. Trafikstyrelsen har udarbejdet et
regelsæt for flyvning med droner, og det bør man sætte sig grundigt ind i, inden man begynder at flyve.«
Citater fra artikel i Morgenavisen Jyllands-Posten

