
Tema

Vi står på vores ret
Dårligt naboskab er noget af det værste, vi ved. Alligevel løser vi i 
stigende grad nabokonflikter med myndighedernes hjælp, fordi vi vil 
have bevis på, at vi har ret. Men fred, det får vi ikke.

Af: Louise Skøtt Gadeberg Foto: Rikke Ahm
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 Vi står stadig mere på vores ret – og vi 
vil hellere have ret end fred. Vi går der-
for langt for at vise naboen, at vi har ret 
– og han uret. Det skal helst stå sort på 
hvidt, så beviset er i hus og kan tages 
frem ved tvivlstilfælde – eller næste 
gang naboen handler på en måde, vi 
ikke bryder os om eller forstår. 

Vores rethaveriske adfærd bliver 
stadig værre. Tal fra Foreningen af 
Hegnsyn i Danmark viser, at hvor 
forlig og fælles løsning kun er steget 2 
procent fra 2011 til 2012, er kendelser, 

dvs. kåring af en vinder, steget med 
hele 15 procent. Desværre. For det er 
netop i den fælles løsning og arbejdet 
frem mod den, at naboerne oplever en 
dialog, der hverken er farlig eller yd-
mygende, men som rent faktisk virker, 
mener eksperter. 

Men i konfliktens hede glemmer vi, at 
det at få ret på papiret ikke er det sam-
me som at få fred fra konflikten. Og 
dét er noget, der kan gå os på selv lang 
tid efter, at hegnssyn og myndigheder 
er ude af sagen. Og en hverdag med 

småchikanerier, daglige irritationsmo-
menter og gamle, trælse følelser, man 
aldrig fik afleveret til rette vedkom-
mende, tærer på os. Dét kan fortsætte 
i årevis – eller indtil en af parterne 
flytter.

Sidste år spurgte Boligsiden.dk deres 
brugere: 'Er du så træt af din nabo, at 
de overvejer at flytte, alene for at slippe 
for dem’. Hver 4. boligejer svarede, at 
de overvejer at gøre det, mens hver 10. 
boligejer svarede, at de allerede har 
skiftet adressen ud pga. naboen.

Dårligt naboskab er ubetinget den 
faktor, der har størst negativ indflydel-
se på vores livskvalitet som boligejere, 
viser Bolius’ livskvalitetsundersøgelse 
fra april 2013.

Derfor er det heller ikke synderligt 
overraskende, at antallet af henven-
delser om nabostridigheder er steget 
kraftigt hos Foreningen af Hegnsyn i 
Danmark. I 2012 fik foreningen over 
6.000 henvendelser, men over 5.000 
boligejere måtte søge videreandet sted 
efter en løsning på deres nabostri-
digheder. Deres konflikter handlede 
nemlig om alt muligt andet end hegn 
og hæk, hvilket Hegnsynet og Hegnslo-
ven beskæftiger sig med.

Er en hundelort bare en hundelort?
Basalt set handler vores stridigheder 
om, at vi ikke får fortalt naboen, hvad 
der i virkeligheden irriterer os – og 
hvorfor. I stedet kræver vi, at han stop-
per sin adfærd, som får os op i det røde 
felt. Vi kommunikerer krav og ikke 
følelsesmæssigt funderede behov,  
og så længe, vi ikke taler rigtigt sam-
men, vil der være ballade på matrikler-
ne, mener Anne Kristine Mouritsen, 
landinspektør og mægler i det midtjy-
ske. 

”Vreden eller uvenskabet handler 
oftest om bagvedliggende behov eller 
sårede følelser. Nogle er meget blufær-
dige, mens andre har meget få grænser. 
For nogle er en hundelort i græsrabat-
ten en direkte provokation, for andre 
er det blot en hundelort. Folk reagerer 
på meget forskellige ting, men generelt 
for konflikterne er, at vi er bange for 
ikke at få vores behov, som f.eks. ro 
om natten eller orden i omgivelserne, 
opfyldt”, mener hun.
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Tema

Vi er blevet bange 
for forskellighed 
 
Anja Jørgensen, sociolog,
 Aalborg Universitet

“
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Vi er alle bange for forskellighed
Den gode nyhed er, at vi alle er i samme 
båd. Vi har alle svært ved at se tingene 
fra naboens perspektiv. Vi er nemlig så 
vant til at se verden fra vores egen, vin-
kel eller fra andre med samme vinkel 
som os. Vi har over generationer groft 
sagt mistet vores forskellighedskom-
petence, mener sociolog Anja Jørgen-
sen fra Aalborg Universitet. 

Vores ryk fra land til by har betydet et 
ryk fra et spraglet lokalsamfund med 
alverdens eksistenser, der bor side om 
side, til forstadsenklaver af ensartet-
hed. Vi er vant til, at naboen er magen 
til os selv – og derfor panikker vi, når 
vi opdager, at han ser helt anderledes 
på verden.

”Vi er ikke nogle egoistiske, dumme 
svin, der ikke respekterer andre men-
nesker. Men vores moderne, homogene 
bosætning gør simpelthen, at vores  
forskellighedskompetencer er gået 
tabt. Vi er blevet bange for forskellig-
hed”.

Nabokonflikt koster 
Det er ikke gratis at være i konflikt 
med naboen. Både økonomisk og psy-
kisk kan en længerevarende konflikt 
virkelig trække tænder ud, fordi den 
foregår der, hvor vi har brug for pause 
og ’helle’ fra verden – i vores hjem.

”En langvarig konflikt er der hele 
tiden, du kan ikke slukke for den, og 
derfor er den så opslidende”, siger 
psykolog og direktør i Center for Stress 
og Trivsel Jeanett Bonnichsen.

”Kan du ignorere konflikten indenfor, 
så er den der igen, når du går ud ad 
døren og ud i haven. Det slider helt 
enormt på os psykisk,” mener hun. 

Hvor går grænsen?
Bolius’ ekspertpanel får mange spørgsmål om, hvad naboen 
egentlig må og kan tillade sig i forhold til love og regler. De 
fleste spørgsmål udspringer af naboens gøren og laden i haven 
og drejer sig ofte om støj fra haveredskaber eller børn, fælles-
hegn, husdyr, træfældning, skyggende træer osv. Herunder kan 
du se et udvalg af de mest populære læserspørgsmål, og på 
bolius.dk kan du se alle nabospørgsmål på temasiden: 
bolius.dk/nabo-i-haven.

Må naboen gå nøgen rundt i sin have?  
Eller nyder du selv at gå rundt i dit mest naturlige kostume? 
Læs svaret her: 
bolius.dk/noegen-i-haven

Må du kigge ind til naboen, når du hopper på 
trampolin?  
Et par hop i trampolinen og du har udsigt til nabohaven. men er 
du egentlig forpligtet til at kigge væk, når du hopper på trampo-
lin? Læs svaret her: 
bolius.dk/trampolinhop

Må du tisse op ad hækken ind mod naboen? 
Søren Ryge har fortalt, at han gør det. altså tisser i haven. men 
må du egentlig frit tisse, hvor du vil i din have? Læs svaret her: 
bolius.dk/tis-i-haekken

Må du frit male plankeværket på  
din side af skel?  
Skal du være enig med naboen om farven på plankeværket, 
eller kan du male og udføre vedligehold på din side, som du 
har lyst? Læs svaret her: 
bolius.dk/male-plankevaerk
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Dyr udsigt kan 
give ballade

 Vi vil hellere have ret end fred – især 
hvis der er noget økonomisk på spil. 
Vi kræver i højere grad at få ret sort på 
hvidt, og vi går længere og længere for 
at statuere over for vores nabo, at vi 
har ret og han uret, når adressen er dyr 
eller husets flotteste fortrin er havkig. 

”Folk står generelt mere og mere på de-
res ret i forhold til naboen. Den samme 
tendens ser de hos boligadvokaterne”, 
fortæller Jens Ernst Nielsen, formand 
for Foreningen af Hegnsyn i Danmark.
”Og kræver det et hegnssyn for at sætte 
naboen på plads, så betaler folk gerne 
de par tusinde kroner for at få ret på et 
stykke papir”, forklarer han.

Jens Ernst Nielsen kan ikke sige noget 
om, hvor i landet der er mest nabobal-
lade – eller noget generelt om alder, 
uddannelsesniveau, køn eller etnicitet 
inden for nabokonflikter. Kun hans 
egne optællinger i foreningen vidner 
om stigende ballade på matriklerne.
Men han har efter mange år i branchen 
en god fornemmelse for, hvor og hvor-
når det går galt. 

”Det er klart, at jo mere, der er på spil, 
f.eks. en dyr grund eller en eneståen-
de udsigt, jo større er sagerne tit. Så 
hegnssyn i Nordsjælland, på Sydfyn og 
andre steder med havudsigt eller dyre 
grunde oplever store sager”, fortæller 
han og fortsætter: 

”Generationsskift i sølvbryllupskvar-
terer, hvor en ung familie flytter ind 
med nye idéer og et anderledes livssyn 
i et kvarter, hvor alle har kendt hinan-
den i 30 år, kan også give gnidninger”.
Da Foreningen af Hegnsyn kun afgør 

Vi vil have ret for enhver pris, når vi er på kant med naboen. 
Især hvis der er noget på spil som f.eks. en dyr adresse eller 
en ditto udsigt. Og vi går ikke af vejen for et hurtigt besøg af et 
hegnssyn eller det, der er værre, for at få ret sort på hvidt. 

stridigheder vedrørende Hegnsloven, 
dvs. rejsning af fælles hegn, materialer 
og vedligeholdelse, må mange afvises 
fra at føre en hegnssynsforretning. 
Konflikterne handler om alt muligt 
andet.

”Tendensen er klar: Der kommer flere 
og flere hegnssynsforretninger. Derfor 
er vi i foreningen begyndt at tælle og 
opgøre hegnssynsforretninger, forlig 
og kendelser”, fortæller formanden.

”Vores forening fik over 6.000 henven-
delser i 2012. De 5.000 kunne vi ikke 
hjælpe med et hegnssyn og en afgørel-
se, da konflikten ikke hørte ind under 
Hegnsloven". 

I 2012 afsagde Foreningen af Hegnsyn 
i Danmark 541 kendelser. Det er en 
stigning på 15 procent fra 2011. En 
markant stigning, mener Jens Ernst 
Nielsen og henviser til den moderate 
stigning på 2 procent i antal af forlig 
parterne imellem.

Modsat et forlig kan en kendelse bru-
ges som bevis i Byretten – og dermed 
være et vigtigt trin mod at få rettens 
ord for, at man har ret.

At få ret giver ikke fred
Ser vi på antal sager, uanset størrelse, 
topper Aarhus og Aalborg kommuner, 
da de både i forhold til antal menne-
sker og parceller hører til de største 
i landet. Men heldigvis ender uenig-
heder og hegnssynsforretninger ikke 
altid med ond og personnedbrydende 
nabokrig. 

”Nogle gange er et par gode råd nok, og 
så finder naboerne selv ud af det. An-
dre må så videre med et civilt søgsmål. 
Men mægling og forlig mellem parter-
ne er det bedste for begge parter. For 
vi er også mennesker – og glem ikke, 
at det at få ret over naboen ikke er det 
samme, som at få fred fra konflikten og 
den dårlige stemning”. 
.

Det er klart, at jo mere, der er på spil, 
f.eks. en dyr grund eller en eneståen-
de udsigt, jo større er sagerne tit.

Jens Ernst Nielsen, formand for 
Foreningen af Hegnsyn i Danmark

“
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Karin og Erik fik ret 
– men ikke fred
De startede som gode naboer, men endte som fjender i en nabostrid, der førte dem gennem 
hegnssyn, politianmeldelser og afgørelser i by- og landsret. Karin og Erik i Nordjylland fik ret fra 
højeste sted, men angst og mareridt martrer stadig parret, selvom chikanerierne er stoppet.

Af: Louise Skøtt Gadeberg 

 Det er nat og bælgravende mørkt 
udenfor. Karin og Erik sover, men no-
get pusler pludselig uden for vinduet. 
Hun vågner med et sæt og sætter sig op 
i sengen med dynen op foran sig. Ind 
ad ruden lyser en skarp lygte et par 
sekunder, inden den forsvinder. Hun 
vækker chokeret Erik, og begge er nu 
lysvågne – og bange. 

Lygten og det intimiderende lys ind ad 
vinduet tilhører naboen – eller rettere 
naboens nye kæreste. Det er langt fra 
første gang, han chikanerer Karin og 
Erik, og det er heller ikke første gang, 
han lusker rundt på deres grund om 
natten. Karin og Erik bor i et hus, 
hvis baghave vender ud til en privat 
fællesvej. Det samme gør baghaverne 
på de to nabohuse. Naboerne har det 
fint med hinanden. De drikker te, 
holder øje med hinandens huse i ferier 
og regnvandsperioder og låner værktøj 
af hinanden. Der er livlig aktivitet 
på vejen, og alle tre naboer får læsset 
brænde af, fyldt olie på fyret og har 
trailere og campingvogne parkeret. 

Men Karin og Erik er først i halvfjerd- 
serne og kan ikke længere passe huset 
selv, og derfor har de sat det til salg. På 
dette tidspunkt ånder alt fred og ro.

Ny kæreste ændrede alt
Alt ændrer sig, da den ene nabo, en 
enlig kvinde, får en ny kæreste.  Han 

vil pludselig ikke have, at Karin og 
Erik bruger den private fællesvej – han 
gør nu på kærestens vegne krav på den 
jord, vejen er på.

Og jorden er også retmæssigt hans – el-
ler rettere hans nye kærestes. Det står 
tydeligt i tinglysningen. Men her står 
også, at alle tre grunde har brugsret til 
vejen, og at Karin og Erik har vedlige-
holdelsespligten af vejen. Den har de 
troligt opfyldt, siden de flyttede ind for 
35 år siden.

”I starten var vi meget rystede, men 
tænkte fortrøstningsfuldt, at ’vi må 
da tale om det her’. Der står jo sort på 
hvidt i tinglysningen, hvordan regler-
ne er, og det har altid fungeret godt på 
vejen”, forklarer Karin.

Parret kontakter selv en landinspektør 
for at få opklaret sagen. Da svaret, der 
både bygger på hævd og tinglysning, 
kommer retur, kan Karin og Erik ikke 
lide bare at sende et brev til naboen, for 
det er for upersonligt. I stedet vælger 
Karin at tage en snak med naboen.

”Hun smækkede døren i lige i hovedet 
på mig, og jeg stod helt lamslået og 
stivnet foran den lukkede dør. Indtil 
hun flåede den op igen og faldt mig 
grædende om halsen og hulkende 
sagde, at hun ikke ville være uvenner. 
Jeg krammede hende og sagde, at det 

skulle vi heller ikke være – at vi skulle 
tale sammen og finde en løsning, vi alle 
kunne leve med”, fortæller Karin om 
sit møde med nabokvinden.

Men kort efter kommer nabokvindens 
kæreste ud i døråbningen, råber ad 
Karin og smækker døren i igen. Karin 
og Erik befinder sig pludselig i deres 
værste mareridt, og de næste fem år, 
konflikten står på, bliver parrets ner-
ver sat på en alvorligt på prøve.

”Der er sket så mange forfærdelige 
ting”, fortæller de og fortsætter efter en 
stille pause. 

”Han angreb os med sit kamera så 
mange gange. Han kunne finde på at 
springe ud fra hækken lige foran os, så 
vi fik et chok, og stikke sit kamera helt 
op i ansigtet på os – få centimeter fra 
øjnene. Han knipsede løs og tog bare 
billeder af os igen og igen, mens han 
råbte alverdens trusler af os. De har 
begge to taget mange billeder af os, vo-
res børn og vores børnebørn, mens vi 
var inde i vores egen have. Så snart vi 
rørte på os eller gik ud fra vores grund, 
fotograferede han os. Vi kontaktede 
politiet, men de sagde, at de ikke kun-
ne gøre noget, før han brugte billeder-
ne til noget”.

Både nabokvinden og kæresten har 
deltaget i chikanen af Karin og Erik. 

Tema
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Han har været mest udfarende – men 
hun har sympatiseret og ofte været 
med til at håne og råbe efter parret. 

Når Karin og Erik fik læsset brænde af 
bagerst i haven, råber naboen af parret 
og nabokvinden stiller sig fysisk i ve-
jen igen og igen, når Karin forsøger at 
hente brænde op til huset i en trillebør. 
Karin siger intet, stiller børen fra sig, 
går ind og venter – og når nabokvinden 
går ind, går hun ud og fortsætter.

”Det hele kommer op i mig nu”, siger 
Karin og holder vejret et øjeblik for at 
styre stemme og tårer.

”Det var så forfærdeligt. En truende 
adfærd, som gjorde os så bange, at vi 
lukkede os mere og mere inde – også 
selvom vi havde ret på papiret. Til sidst 
blev det sådan, at hver gang de forlod 
deres hus, så skyndte vi os ud og slog 
græs på den fælles vej, for der står jo i 
tinglysningen, at det er vores ansvar at 
vedligeholde den, og vi ville ikke have 
på os, at vi ikke holdt aftalen”.

Krigen er langt fra slut. Det bliver 
tværtimod værre og værre. Naboen 
kaster f.eks. sten på græsset i rabatten 
på fællesvejen, hvor Karin og Erik skal 
slå græs, så græsslåmaskinens skær 
går i stykker. Karin og Erik klager 
stadig ikke.

En dag kaster naboen en sten efter 
Erik, der med nød og næppe når at 
dukke sig, inden stenen rammer en 
transformer bag ham med et højt 
smæld. Dét bliver vendepunktet for 
Erik, der får så alvorligt et chok, at søn 
og svigersøn fra da af står for græs-
slåning og havearbejde. Erik tør ikke 
længere gå ud.

Samtidig florerer trusler fra nabokvin-
dens kæreste om en bom til vejen med 
lås på og kun én nøgle, trusselsbreve og 
spørgsmål til kommunen i stakkevis, 
truende adfærd over for elmontører, 
der skal efterse transformeren og 
meget mere. 

En sommer tager Karin og Erik på 
ferie. De trænger til at komme væk og 
få lidt fred. 

”Vi bliver pludselig ringet op af 
landinspektøren, der målte op ude ved 
os, og han fortæller, at nabokvinden 
og hendes kæreste er i gang med at 
beskære vores buske, fælde et træ og 
er ved at sætte et plankeværk op.  Vi er 
chokerede, handlingslammede og aner 
ikke, hvad vi skal gøre. Vi prøver at  
melde dem til politiet, men vi når det 
ikke før dagen efter – og der er det for 
sent”, fortæller parret.

Efter noget tid skal der være hegnssyn 
på vejen, og begge parter får lov at 
fortælle deres syn på sagen. Nabokvin-
den og hendes kæreste er dog flankeret 
af deres advokat. Hegnssynet lytter 
og voterer derefter – og vender tilbage 
med klar besked til Karin og Eriks 
naboer: De har intet at gøre på deres 
grund, alle tre naboer har lov til at 
bruge vejen, og Karin og Erik må ikke 
forhindres i at vedligeholde vejen.

Men heller ikke det stopper naboen, 
der fortsætter og intensiverer sin chi-
kane. Om natten huserer han oftere og 
oftere rundt på Karin og Eriks grund – 
og de er sikre på, at det er naboens kæ-
reste, for pandelygten er også tændt, 
når han vender tilbage til sit eget hus.

”En nat opdager vores anden nabo, at 
nabokvindens kæreste lusker rundt 
nede ved vores fyrrum. Og dét gjorde 
os virkelig bange. Der er jo olie og alt 
muligt – jeg mener: Hvor vred er han 
mon?” spørger Karin retorisk.

Rettens ord gav ikke fred 
Fem år er gået og alverdens trusler, 
chikanerier og trælse hændelser 
senere ender naboerne i by- og senere 
landsretten. Begge instanser giver 
Karin og Erik medhold. Reglerne står 
jo sort på hvidt i tinglysningen, og na-
boen er gået langt, langt over grænsen. 
Nabokvinden – men ikke kæresten, 
der jo ikke ejer huset – idømmes begge 

gange at betale sagsomkostningerne.

Karin og Erik har efter rådgivning fra 
deres advokat løbende været i dialog 
med politiet, der har givet dem ret i, at 
naboen er langt over grænsen for, hvad 
der er lovligt eller rimeligt. 

Men Karin og Erik har ikke kunnet 
lide at belemre politiet med deres 
nabostridigheder.

Men en dag får Karin og Erik nok. Efter 
landsrettens dom og fortsat grov chi-
kane ringer parret endelig til politiet, 
der tager sagen meget alvorligt. De 
siger, at de vil følge den til dørs og tage 
en alvorlig samtale med nabokvinden 
og dennes kæreste.

Kort tid efter er der voldsom aktivitet 
på grunden, kæresten flytter nogle 
ting, og nabokvinden får skiftet alle 
låse. Siden har Karin eller Erik ikke 
set noget til nabokvindens kæreste – 
og nabokvinden holder sig for sig selv.

Angsten flytter med 
I skrivende stund har Karin og Erik 
sat huset til salg. De håber, at huset 
kan sælges trods den hårde nabokrig, 
der har verseret. Parret vil ikke skjule 
episoden over for nye købere, for det 
byder deres samvittighed dem imod, 
selvom konflikten er overstået.  

Men selvom Karin og Erik får solgt de-
res hus, så er chikane på dette niveau 
ikke noget, man bare flytter fra.

”Vi har været udsat for et enormt pres, 
og det har været så sindssygt hårdt at 
leve i. Vi er oppe i årene og kan ikke 
passe huset længere, og vi trænger til 
ro og fred nu. Vi vil gerne videre både 
fysisk og mentalt. Og så må vi se, om vi 
kan læge vores sår og komme os et nyt 
sted. Men denne forfærdelige tid vil 
altid ligge i baghovedet – nat og dag”. 

* Karin og Erik har ønsket at være 
anonyme, men deres rigtige navne og 

adresse er redaktionen bekendt. 
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Tema

Det handler om  
følelser og behov

 Det handler sjældent bare om hækken 
eller hegnet eller brugsretten til en 
sidevej. Det er derfor, de stridende 
naboer tilkalder landinspektøren. Når 
landinspektør Anne Kristine Mourit-
sen kommer ud til naboerne, kigger 
hun på hæk og hegn – men hun er også 
mediator, og derfor går hun også i gang 
med at vurdere, hvad konflikten i 
virkeligheden handler om.

Hendes vurdering af stridende nabo-
ers generelle problem er helt klar. 

”Vi er dårlige til at kommunikere vores 
behov i stedet for vores krav. Og derfor 
går vi fejl af hinanden på nabomatrik-
lerne. Vi kan forholde os til hækhøjde 
eller arealgrænser, men det stikker 
altid dybere – vreden eller uvenskabet 
handler ofte om bagvedliggende behov 
eller sårede følelser.

Nogle mennesker er meget blufærdige, 
andre har ingen grænser. For nogle er 
en hundelort i græsrabatten en direkte 
provokation på højde med en ridse i bi-
len, for andre er det blot en hundelort i 
græsset". 

Folk reagerer på meget forskellige ting, 
men generelt for konflikterne er, at vi 
er bange for ikke at få vores behov op-
fyldt, fortæller hun og eksemplificerer:

”Irritation over en skarp lampe, der 
lyser op på nabogrunden om natten, 
kan basalt set handle om, at man ikke 

anne Kristine Mouritsen er landinspektør og mediator. Hun har 
mæglet i utallige sager mellem stridende naboer, og hendes 
vurdering er, at det sjældent bare handler om hæk og hegn – 
det handler om følelser og behov.

Af: Louise Skøtt Gadeberg Foto: Tommy Verting

kan sove på grund af lysskæret, og 
at man er bange for, at ens nattesøvn 
forstyrres for evigt. I stedet for at gå 
ind til naboen og fortælle det – i tide – 
venter man. Først når ens grænser er 
langt overskredet, reagerer man – og så 
bliver reaktionen ikke så konstruktiv.

Folks rummelighed er forskellig, 
og det går netop ofte galt, når vi får 
kommunikeret vores krav i stedet for 
vores behov og grænser. Udsagn som 
'Fjern den lampe NU' er noget mere 
konfliktoptrappende end 'jeg kan ikke 
sove, når lampen lyser om natten – og 
jeg kan snart ikke mere uden søvn'", 
forklarer hun.

”Behovet for søvn kan alle forstå, mens 
kravet om, at ’den møglampe skal fjer-
nes NU’ bare gør os hidsige, stædige og 
angrebsparate. Og vi er nødt til at tale 
ordentligt sammen, at forklare lige ud 
af posen og lægge kortene på bor-
det – jeg mener – vores nabo er vores 
nærmeste ’næste’, og hvis vi skal have 
fred i verden, er naboen et godt sted at 
starte”.

Svært at skændes over en kop kaffe
Anne Kristine Mouritsen nævner 
sjældent ordet konflikt i mæglingerne 
mellem parterne, for ordet ’konflikt’ 
er sprængfarligt og giver begge parter 
modstand mod at mødes eller tale om 
tingene.

”Vi er ikke i nogen konflikt. Det er 

naboen, der er åndssvag – ikke mig. 
Den holdning har mange, inden jeg 
begynder mit arbejde med at skabe 
forståelse eller om en accept af forskel-
lige behov mellem parterne”, forklarer 
Anne Kristine Mouritsen.

”Jeg taler i stedet meget med begge 
parter om, at en lang, dyr retssag er én 
udvej – og at en samtale og en fælles 
løsning er en anden. Jeg prøver at 
skabe et fortroligt rum, en timeout fra 
konflikten, så begge parter kan føle 
sig trygge og både lytte og fortælle om 
deres situation og følelser”, forklarer 
hun.

Men det er svært det der med at tale 
om følelser. Anne Kristine Mouritsen 
fortæller om voksne, hærdebrede land-
mænd, der sidder og græder over for 
hinanden uden at mægle et ord – fordi 
det er så pinefuldt og svært at sætte ord 
på grænser, der er blevet overskredet, 
og gamle, grimme følelser som nag, 
hævntørst og vrede.

”Nogle mennesker bestiger bjerge – dét 
her er min passion. Og kan jeg få to 
stridende parter samlet ved ét bord og 
få skænket kaffen, så ved jeg, at vi er 
meget tættere på en fælles løsning. For 
det er svært at skændes videre over en 
kop kaffe. Og lettelsen i deres øjne, når 
de giver hånd efter mødet på den fælles 
aftale, er netop det, der giver mig mit 
faglige kick”.  
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 Jo hurtigere konflikten mellem dig og din nabo eskalerer, jo hurtige-
re skal I kontakte en mediator, dvs. en uvildig mægler og få hjælp til at 
finde en løsning. Mediatoren vil sørge for et møde på neutral grund, 
hvor begge parter kan få luft for frustrationerne og sammen aftale en 
konstruktiv løsning. Prisen på mediatoren er hurtigt tjent hjem i form 
af rolig nattesøvn og sparede retssagskroner. 

Alternativt kan du prøve:

Retsmægling: 
Alle retsinstanser (bortset fra højesteret) tilbyder retsmægling i 
civile sager som et alternativ til en domsafsigelse eller et traditionelt 
retsforlig. 
Retsmægleren er en dommer, en domstolsjurist eller en advokat, 
som har gennemgået en særlig uddannelse i retsmægling. Du beta-
ler salær til din egen advokat, hvis du modtager retsmægling. 
Læs mere om retsmægling på domstol.dk

Åben konfliktrådgivning 
Center for Konfliktløsning tilbyder åben konfliktrådgivning, som er et 
tilbud til alle, der befinder sig i en konflikt. Rådgivningen er gratis og 
anonym.

Der er ikke tale om decideret mægling mellem dig og naboen. Deri-
mod har rådgivningen form af en samtale mellem dig og to rådgive-
re, som vil komme med forslag til, hvordan du får skabt en åben og 
klar dialog med din nabo. 
Læs mere om åben konfliktrådgivning på konfliktloesning.dk 

Løs konflikten med  
en mediator

En mediation  
består af fem trin: 

1. Fri fortælling  

Begge parter fortæller på skift de-
res version af, hvordan de oplever 
konflikten, og modparten lytter 
uden at afbryde.

2. Formulering af behov  

Parterne formulerer hver især 
deres behov, bekymringer og 
interesser, og krav og ordrer skal 
erstattes af argumentation.

3. Frirum for løsninger 

Parterne brainstormer i fællesskab 
på mulige løsninger og kompro-
miser.

4. Forhandling  

Mediatoren opsummerer idéer og 
forsøger at finde en løsning, som 
begge parter kan leve med. Par-
terne kommer med indsigelser og 
afslutter med en fælles aftale.  

5. Handlingsplan  

Parterne underskriver aftalen, hvil-
ket er et vigtigt mentalt skridt, der 
signalerer accept og en ny start. 
Kontakt din lokale landinspektør 
og hør, om vedkommende har 
taget en mediatoruddannelse eller 
forhør dig hos Center for Konflikt-
løsning, Mediatoradvokater eller 
Mediationscenter.

Regn med fire arbejdstimer til 
mediatoren og en timepris på ca. 
1.000-3.000 kr. ekskl. moms. 

BH#3ny.indd   51 4/11/2014   12:09:46 PM



Tema

52 — Maj 2014 — BOLIUS BEDREHjEM

OverLægen   

”Langvarige, personlige konflikter 
kan påvirke helbred og psyke. Hvis 
du er involveret i en langvarig konflikt 
med din nabo, kan du ikke undgå at 
blive psykisk påvirket. Og hvis du i 
forvejen er lidt sårbar, er der stor risiko 
for at blive syg. Det ved vi fra andre 
typer konflikter. Helt raske mennesker 
løber ikke den store risiko, men er du 
sårbar ved f.eks. at have tilbøjelighed 
til depression eller være disponeret 
for hjerte-kar-sygdomme, skal du nok 
få det – altså en depression eller en 
blodprop. Og det kan i sidste instans 
koste dig livet”.

Bo Netterstrøm, seniorforsker, dr.med.sci., 
Bispebjerg Hospital 

PSykOLOgen   

”Når vi er på vagt, skærpes vores san-
ser, og vi spænder op i kroppen, bliver 
pirrelige og gør os ubevidst klar til 
kamp. Derfor er en langvarig nabokon-
flikt en opslidende proces, for den er 
der hele tiden – og du får aldrig fred. 
Kan du ignorere konflikten indendøre, 
så er den der igen, når du går ud ad 
døren.  Det slider på os psykisk, og 
især hvis du er disponeret for f.eks. 
depression og stress, kan en nabokon-
flikt have langvarige og helbredsmæs-
sige konsekvenser”.

Jeanett Bonnichsen, psykolog og direktør, Cen-
ter for Stress og Trivsel

Dit hjem er din base, og er der konflikt med naboen, kan det 
påvirke dig i større eller mindre grad – fra mild irritation og 
stress til søvnløse nætter, depression og blodpropper. Her er 
tre eksperters bud på de fysiske og psykiske konsekvenser 
ved nabokrig.

Prisen for en  
nabokrig 

BOLIgejerne   

”Dårligt naboskab er den faktor, der 
har størst negativ indflydelse på bolig-
ejernes livskvalitet, viser vores livskva-
litetsundersøgelse fra april, 2013”. 

Henrik Sonne, senioranalytiker, 
Bolius Boligejernes Videncenter

Stridspunkter

Selvom nabokonflikter ofte handler om dybere ting end hæk og hegn, så er 
det ofte de konkrete ting, vi starter med at blive irriteret over. Her er en liste 
over de mest almindelige stridspunkter. Der findes ikke statistik, der kan 
sige noget om, hvad der er det mest irriterende – eller hvilke landsdele der er 
højest repræsenteret ved hvilke irritationsmomenter – men disse ting irriterer 
os generelt meget:

 Skyggende træer
  Fælleshegn (højde, type, vedligeholdelse m.m.)
  Trampoliner – støj og larm fra børn
  Støj fra motoriserede haveredskaber
  Støj og lugt fra dyrehold i form af høns, hunde, katte og bier
  Haveaffaldsdynger op ad hegn og hække
  Røg- og lugtgener fra brændeovne, pejse og grill
  Larm fra tilbygninger og 1. sals-byggerier
  Afbrænding af haveaffald
  Ændringer af farver på hus og tag
  Vognmandserhverv m.m., der larmer og skæmmer i private områder

Kilde: Parcelhusejernes Landsforening

Quiz: 
Hvad må naboen?

Prøv quizzen, og test din viden om 
grænserne for larm, løbske kæledyr, 

høje hække osv.: 

bolius.dk/ 
hvad-maa-naboen 

naBOerne   

”Er du så træt af dine naboer, at du 
overvejer at flytte, alene for at slippe 
for dem? Sådan spurgte Boligsiden.dk 
sidste år sine brugere. 1.023 svarede, 
og undersøgelsen viste, at hver 10. 
boligejer er flyttet pga. naboen, mens 
hver 4. boligejer overvejer at gøre det. 

Boligsiden.dk
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Nabokonflikter har det med at eskalere. På konflikttrappen kan du se de enkelte trin i optrap-
ningen. Bemærk, at muligheden for at kontrollere konflikten relativt hurtigt løber parterne af 
hænde, og derefter kræver en løsning hjælp fra en professionel mægler. 
På højre side kan du trin for trin se den løsning, der skal til for at nedtrappe konflikten.

Begge holder 
sig til sagen, 
samarbejder 

og ser uenig- 
hed som en 

styrke.

Begge søger 
efter vindende 
argumenter og 

søger opbakning 
via 3. mand.

Tale hjælper ikke 
mere – så der 

kræves handling.

Parterne dirigerer 
hinanden ind i negative 

roller vha. klicheer 
om gøremål.

Uenigheden er blevet 
radikal og brutal – verbalt 

og evt. også fysisk.

Angreb bliver det 
bedste forsvar.

Den afgørende faktor er, 
om skaden for modparten 

er større end ens egen.

Fjenden skal elimi-
neres fuldstændigt: 

krop, sjæl og ånd.

Parat til at forvolde stor skade på sig 
selv, omgivelserne og efterfølgerne 

for at straffe/skade modparten.

Forestil dig konflikten som en 
film – lav en drejebog med en 
happy ending.

Planlægger du et effektivt 
angreb, vil du fortryde det. Styr 
dine følelser – brug din hjerne. 

Giv dig selv omsorg – mærk, at 
det er træls og gør ondt at være i 
konflikt. Tal evt. med en terapeut.

Undgå at handle. Hids dig ned og tænk. Og 
hvis du SKAL handle, så tal det godt igennem 
med en mediator inden – ikke din bedste ven.

Bevar din evne til at observere, 
hvad der sker, og tag den anden 
parts version for dig selv hver dag.

Find professionel hjælp 
– én, der kan hjælpe dig 
med at tage kontakt til 
den anden part. 

Nu går du over til naboen 
og strækker hånden frem 
til forlig/forsoning.

Tving dig selv 
til at se 
situationen fra 
din nabos side.

Aftal, hvad I 
skal gøre, hvis 
den gode og 
konstruktive 
dialog, I har 
nu, forsvinder.

Grafik: Rikke Ahm
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SkaB en reLaTIOn TIL  
dIn naBO  

Tal med din nabo, og drik evt. en øl 
sammen. Manglende kommunikation 
og ingen afstemning af forventninger 
rummer kimen til konflikt. Sig altid 
goddag, og tag dig tid til at høre på, 
hvordan fælles gøremål eller poten-
tielle problemstillinger ser ud fra 
naboens vinkel. 

HILS på Og vær  
ImødekOmmende  

Sørg altid for at præsentere dig over 
for dine nye naboer, selvom det måske 
ikke er kutyme at hilse på hinanden 
i kvarteret. Som ny er det vigtigt fra 
start at signalere åbenhed og interes-
se for dine naboer og områdets øvrige 
beboere. 

dyrk fæLLeSSkaBeT  

Deltag i sociale arrangementer og få 
indblik i fællesskabet. Meld dig som 
frivillig, når den næste sommerfest 
eller arbejdsdag skal arrangeres. Det 
er en god anledning til at lære dine 
nye naboer bedre at kende.

SæT grænSer fra STarTen  

Markér dine grænser – høfligt! Der er 
en hårfin balance mellem at komme 
hinanden ved og rende hinanden på 
dørene. Sig fra på en pæn måde over 
for din families privatliv og fælles-
skabet, inden der opstår en konflikt. 
Respektér også andres grænser.

fOrTæL Om Bygge- Og  
HavepLaner  

Fortæl din naboer om have- eller 
byggeplaner – især hvis det kommer 
til at påvirke dem. Det høje træ, du vil 
af med, er de måske glade for – og så 
har vi balladen. Men en lille advarsel 
inden fældning kan i mange tilfælde 
komme konflikten i forkøbet. 

Tag HenSyn  

Tag ansvar for din opførsel, og vis 
hensyn. Spørg dig selv: Hvordan vil 
jeg have det, hvis naboen gjorde det 
her? Gider du vågne til en havetrak-
tors brummen, når der slås græs kl. 
6 lørdag morgen? Hold endelig en 
housewarming, og invitér naboerne 
med, så slipper du for støjklager. 

STyr BørneneS Leg  

Tag også ansvar for gæsters og børns 
larm på din grund. Tænk over, om 
havetrampolin og fodboldmål skal pla-
ceres lige der, hvor naboens terrasse 
ender på den anden side af hækken. 
Få også dine børn til at dæmpe sig, når 
de leger vildt. 
 

TILByd dIn HjæLp 

Giv og tag i dit naboskab – alt fra at 
vande køkkenhaven i sommerferien til 
et par friskbagte boller er en god idé 
og vil smitte positivt af på din nabos 
tolerancetærskel. jo mere involvere-
de, vi er, og jo mere der er på spil, jo 
stærkere bliver vores relation er. 

naBOerne Hører med  
TIL dIT HUSkøB  

Spørg ind til kvarteret og beboerne 
allerede i købsprocessen. Risikerer du 
at overtage uløste uenigheder? 
Læs op på dine rettigheder og refera-
ter fra grundejerforeningens møder, 
inden I flytter ind, så du ved, hvor du 
står. Men husk, igangværende konflik-
ter følger ikke med huskøbet. 

Lad SæLger faSTSæTTe  
SkeLLeT  

Skellets placering kan virkelig få po-
tentielle nabokonflikter til at blomstre i 
fuldt flor. Tving derfor sælger til at hyre 
en landinspektør til at tjekke, om skel-
let er placeret det rette sted. Få styr på 
bygningernes arealer og indholdet af 
tinglyste servitutter på ejendommen i 
samme ombæring. 

Sådan bliver og får 
du en god nabo
Et godt naboskab starter med dig selv. Uanset om du er ny i kvarteret eller har boet et 
halvt liv på samme matrikel, så er det din attitude over for dine naboer, der afgør, om 
relationen bliver god eller dårlig. Her får du opskriften på et godt naboskab.

er du 
selv en god 

nabo? 
Klipper du lidt af deres hæk? Siger du, 

hvis der er noget, der generer dig?

 Test dig selv her:
 bolius.dk/den-

gode-nabo

HVAD ER GODT NABOSKAB?
Få råd og vejledning om dine rettigheder og forpligtelser i forhold til din nabo. Clemens Advokater kan være 

behjælpelig med rådgivning om bl.a.

• Den naboretlige tålegrænse, fx støj, for høje træer/beplantning mv.

• Bygger din nabo for tæt på skel eller for højt

• Færdsel- og vejrettigheder, vedligehold af private fællesveje

• Hævd- og skelsager

• Hvornår har jeg krav på erstatning

Clemens Advokater rådgiver i øvrigt om alle problemstillinger indenfor fast ejendom, herunder

• Køb og salg 

• Nybyggeri

• Skimmelsvamp og andre bygningsskader samt mangler ved fast ejendom

• Ekspropriation

• Plan- og miljøret

Kontakt advokat, Poul Resen Steenstrup eller advokat, Cecilie Bertelsen for en uforpligtende samtale.

Advokatpartnerselskab

Skt. Clemens Stræde 7
8000 Aarhus C

T: +45 87 32 12 50
F: +45 86 12 50 12

info@clemenslaw.dk
www.clemenslaw.dk
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