
Kommentarer fra Facebook uge 3, 2020 

 

Bornholm: 

På Bornholm er hegn skamfældet for at lave flis til bioanlæg, fjernvarme 😬 trist og ødelæggende for 

naturen. 

 

Sjælland: 

Ja det påtænkes ml Hybenrosevej og Nikolinelunden i Strøby Egede, 4600 Køge bla 

Jorder og levende hegn omkring Lille Ladager i Ejby Sogn har det hårdt. 

Drusebjerg ved Svinninge på Vestsjælland. Her er gamle gærder/jorddiger både med og uden beplantning 

fjernet og pløjet. 

I Tappernøje i bunden af campingpladsen fældede bonden simpelthen alle de gamle popler og hvad der 

ellers var af træer, spætten boede i et af træerne 😥😥og flagermusene har jeg ikke set på pladsen siden, 

det er bare så trist, og ikke noget der bare lige sådan kan genoprettes. 

Så blev der lige ryddet et stykke af et markdige. Der er ødelagt både hegn og vandhuller i dette område ( 

Lolland /Bandholm ) , har prøvet at råbe både jer og Kommunen op. 

Vej og park i Rudersdal kommune har ryddet en masse træer og krat langs stien som går fra Sjælsøvej og 

hen til Eskemoseskoven, samt arealet langs stien som går hen til højre til langs Sjælsø. Arbejdsmændene 

som fældede, syntes også det var mærkeligt, men udførte, hvad de havde fået besked på fra chefen for Vej 

og park. Desuden har de hegnet store arealer ind. Før var der masser af fugle i træer og krat, samt hjorte på 

arealerne. Nu ser vi aldrig hverken fugle, ræve eller hjorte:( 

Samtidig er det der løber i grøfterne ud i Sjælsø, så uhyggeligt svampet, olieret og ubeskriveligt forurenet, 

og Sjælsø er desværre blevet snavset og fyldt med alger. For ca. 10 år siden kunne vi bade i den. 

Vej og park Rudersdal kommune rydder desværre en masse træer, men vi ser ikke at de planter træer igen. 

 

Sønderjylland: 

En privat mand er godt igang med at grave i det gamle banedige, hvor Sydbanen. Kolding - Hejlsminde gik i 

sin tid. Banen har ligget tilgroet på det område ca engang i 1959 erne. Det er Bakkevej i Kærmølle 6063 

Sjøllund. 

Kom til Sønderjylland. Der er snart ikke et levende hegn tilbage og de der er tilbage er klippet som en hæk 

eller der står bare en puklet høj langs marken. Vi har sandfygning og oversvømmelser. I Tyskland får 

landmænd tilskud for at pleje og vedligeholde de levende hegn. Det sku man måske overveje herhjemme. 

I Haderslev kommune har vi en landbrugs familie, som fjerner mange læhegn omkring deres marker. Nogle 

træer lader de stå, men ellers klipper de alt ned, hiver rødderne op og udvider markerne helt ud til 

vejkanten - der hvor de kan slippe afsted med det 😥 Markerne bliver bare større og større. Levesteder 

forsvinder og intet holder vinden tilbage. 



 

Nordjylland: 

Vi har en landmand på Terndrup-egnen, som opkøber jord, og fjerner de gamle levende hegn til 

opdyrkning. Han har ryddet flere kilometer. Hans eneste argument er, at det er dyr landbrugsjord. 

Forstemmende. 

 

Midtjylland: 

Vi har store udfordringer i 8930 Randers Nø - omkring Albæk mod Harridslev, her er mange diger fjernet, 

her ses et kort som det engang var.... Trist for vores natur. Det meste blev fjernet i 2018 

Gl. Harlev, her blev diget ryddet for træer og hegnet forrige år 

Mit barndomshjem i Midtjylland. Alle gårde omkring er købt af samme landmand.... så alle hegn er nu væk. 

Det er et stort fladt område. Karstoft, Ronnum, 6933 Kibæk 

I Andkær og Sellerup er der hærget i mange af jordskellene. Jeg græder stadig over det sørgelige syn fra 

mine vinduer 

Her på Nordsamsø er mange diger sløjfede og marker slået sammen 

 

Fyn: 

Området omkring Lehnskovvej i Svendborg, omkring godsets jorder, blev stort set ryddet for hegns 

bevoksning for få år siden. Enkelte træer blev efterladt. Men ikke de store gamle! 

Det blev brugt til flis. Så mon ikke varmeforsyningen er en del af forklaringen på hvorfor det er så stor en 

industri at fjerne al træmassen! 

Ja! I Svendborg Kommune er man lige nu ved at blive givet tilladelse til et byggeri der trodser lokalplanen 

ved at fjerne et beskyttet dige og et levende hegn. Der er en massiv bestand af flagermus i området og der 

er for 8 år siden lavet en miljøscreening der anerkender dette. Flagermusene fouragere i hele 

sommerhalvåret i det 70 år gamle navr hegn og i det beskyttede dige. Vi har flere gange gjort kommunen 

opmærksom på dette. Både den afdeling der sidder med byggesagerne, men også deres Natur og Miljø 

afdeling. Det ignoreres og/eller afvises på trods af at vi peger direkte på brud i lokalplanen og anbefalinger 

fra miljøscreeningen. Vi har også kontaktet Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen og de anerkender problemet, 

men siger at det er kommunens ansvar at overholde lokalplan og gældende lovgivning (send til Svendborg-

afdelingen). 

Ydunshave i Troense på Tåsinge!! Det sker netop nu, og kæmper en stor kamp med Svendborg kommune 

der gentagne gange bryder lokalplan, planlov, museumslov osv. Avisen kommer forbi på torsdag og jeg 

indbyder til at søge aktindsigt. 

Alt på syd Fyn er fjernet de sidste par år. Skrev til jer om dette sidste år men der bliver stadig fjernet meget. 

Skoven, ved Hesselager- ud til stranden- er blevet fuldstændig trimmet. Meget dårlit tidspunkt nu hvor 

egern og andre dyr har samlet forråd. Det er skandaløst og uforstående hvorfor man fjerner så mannge 

gamle træer. De var ikke syge. Stakkels dyr. hvad kan I gøre? Skaden er sket. 



I Troense er flere levende hegn fjernet. Sidst er der taget et levende hegn på gl. Nybyvej, lige efter man 

kører ud af Troense, tæt ved Carlsberg camping. 

Det sker overalt omkring Odense og på vejen mod Assens 

Jeg er ikke miljøfanatiker, men har bemærket at mange markhegn på Fyn bliver skåret helt vildt ned. Det er 

bare ikke ok. 

I Stillebæk på nordfyn 

Der ryddet hele vejen langs markerne omkring Lundby, mod Langeland. De gjorde det i efteråret. 

Digerne i Faaborg-Midtfyns kommune, rundt omkring ved Brahetrolleborg, er slemt plyndret. 

Stjerneudskiftningen i Allested på midtfyn. Der ligger endnu mesterstykke stammer, de lige har fældet. Der 

er ikke flere træer eller buske tilbage 

Jeg synes netop jeg har set mange hegn blive fældet rundt om på Fyn i løbet af efteråret - også i mit 

nærområde ved Nyborg 


