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Synopsis:
Igennem faglitteratur forlyder det, at den
Sønderjyske matrikel ikke er sammenlignelig med matriklen i resten af Danmark.
Idet Sønderjylland har været under Preussisk hertugdømme indtil 1920, adskiller
landsdelen sig fra resten af Danmark. Det
er begrænset, hvad der er af empiri inden
for området, til at kunne udpege forskellighederne imellem den Sønderjyske matrikel og den danske. Den eksisterende viden,
er kun at finde blandt praktikere i Sønderjylland, hvorfor er der et behov for at
dokumentere skelfastlæggelsen i praksis i
Sønderjylland. Dette projekts formål er at
formidle det gennem nærværende rapport
ved at indsamle udokumenteret viden.
Igennem projektet er den Sønderjyske matrikel blevet undersøgt, og her er det særligt skelfastlæggelsen, der har været interessant. Igennem interviews er proceduren
for skelfastlæggelse i Sønderjylland blevet
analyseret. Ved sammenligning af proceduren for, hvordan skel fastlægges i Sønderjylland og resten af Danmark, er forskellene blevet undersøgt i projektet. På
baggrund af analyserne er det konkluderet, at der er betydelige forskelle på det
registrerede skel, når Sønderjylland sammenlignes med resten af Danmark.

Rapportens indhold er tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med
forfatterne.

Abstract
Southern Jutland was a part of the Preussen duchy from 1864 to 1920, where the land was
reunited with Denmark. This means that until 1920 Preussen had surveyed and produced
documents for the cadastral changes for Southern Jutland. The Prussians didn’t use the
same surveying method and they didn’t document it the same way as we did in Denmark.
After the reunification in 1920, the surveyors inherited some of the Prussian methods.
Through the years many conditions in Southern Jutland were made Danish, but even
today some conditions are still different. If you compare the cadaster in Southern Jutland
to the cadaster in the rest of Denmark, there are many differences. Many surveyors have
pronounced, that if you do not know the cadaster and the differences in Southern Jutland,
you can’t make cadastral changes and determine a property boundary in Southern Jutland.
This master thesis will first investigate the history of the cadaster in Southern Jutland from
1864 to today. The thesis will also investigate how to determine a property boundary in
Denmark and how to determine a property boundary in Southern Jutland. Thus, it is
possible to compare the two methods and analyze which differences makes it difficult to
make cadastral changes and determine property boundaries in Southern Jutland. Finally,
the master thesis will shed light on the differences that must be taken into account when
determining boundaries in Southern Jutland.
To investigate how to determine property boundaries in Southern Jutland, the group used
interviews. The project group interviewed surveyors and other professionals, who had
experience with determining boundaries in Southern Jutland. Through the interviews, the
project group succeeded in analyzing how to determine boundaries in Southern Jutland. It
is discovered that there are multiple conditions, that are different from how to determine
boundaries in the rest of Denmark than from how to determine boundaries in Southern
Jutland. The differences occur especially when the old measurement documents were
investigated. As Southern Jutland has been a part of the Preussen duchy, the Prussians
had made very accurate measurement documents. These are still useful when determining
a boundary in Southern Jutland today. But the old measurement documents have many
peculiarities and that’s why you have to have the knowledge to use them. In this master
thesis, these peculiarities will be enlightened as to the process of how to determine a
boundary will be analyzed.
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Forord
Dette projekt er udarbejdet ifm. 4. semester på kandidaten Surveying, Planning and Land
Management med retning indenfor Land Management. Projektet er udarbejdet af Camilla
Knudsen og Terese Thode. Projektet er et speciale projekt ifm. landinspektøruddannelsen
og udgør 30 ETCS pr. studerende.
Projektgruppen vil gerne give en stor tak til Peter Mortensen, Ejnar Sønderby Christensen
og Steen Utoft for at ville have medvirket til interviews, der har givet indsigt i
skelfastlæggelsen i Sønderjylland. Derudover skal der lyde en særlig tak til Laust Mensel
og Geopartner kontoret i Sønderborg for at sætte en hel dag af og give et kursus i den
Sønderjyske matrikel og skelfastlæggelse. Derudover vil projektgruppen gerne takke Finn
Kjær Christensen for kyndig vejledning.
Læsevejledning
I denne rapport anbefales det at læse kapitlerne i kronologisk rækkefølge, da analyserne
i hver kapitel bygger videre fra de forgående analyser. Rapporten skal desuden læses og
forståes i sin helhed. Som tillæg til rapporten findes en bilagsmappe, der er en særskilt
vedhæftet mappe, som der også vil blive henvist til i rapporten. Bilagsmappen indeholder
referater til de interviews, der er gjort brug af i projektet, samt interviewanalysen, som vil
blive forklaret yderligere i kapitel 7 på side 37.
Referencemetode
I dette projekt anvendes Harvard-metoden som referencemetode. Efter hver sætning eller
afsnit vil kilden, der er anvendt, være angivet [Efternavn, År]. Ved brug af bøger eller
artikler som kildeangivelse, vil der være angivet sidetal i kildeangivelsen således [Efternavn,
År, Sidetal]. Hvis kildeangivelsen refererer til sætningen, vil kildeangivelsen være angivet
før punktum og hvis kildeangivelsen refererer til afsnittet, vil kildeangivelsen være angivet
efter punktum.
I projektet er der gjort brug af interviews. Referaterne for interviewene kan ses i
bilagsmappen. Ved brug af interviewene som kilde, vil der være angivet respondentens
navn i firkantede klammer, f.eks. [Laust Mensel]. Kilden vil derved referere til referaterne.
I projektet er der brugt love, bekendtgørelser og vejledninger som kilder. Den anvendte
lovgivning er listet herunder. Ved reference til love, bekendtgørelser og vejledninger vil det
fremgå direkte i sætningen ved brug af forkortelserne for lovene mm. f.eks. ved jf. GL.JFO.
Listen med de love, bekendtgørelser og vejledninger, der er gjort brug af i rapporten ses
herunder. Listen indeholder forkortelsen, der vil blive brugt ved kildeangivelse i rapporten,
det fulde navn for loven, bekendtgørelsen eller vejledningen og udgaven af lovgivningen,
hvilket vil indeholde nr. og dato for seneste ændring i lovgivningen.
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Indledning

1

Matrikulært arbejde foregår efter bestemmelserne i BMA og UL, og disse gælder for
hele Danmark. Baggrunden for den danske matrikel er dog ikke ens for alle landsdele,
idet historiske begivenheder har påvirket matriklen forskelligt. Sønderjylland har været
under Preussisk hertugdømme, og derfor har matriklen i Sønderjylland også været
påvirket af Preussisk lov og kortlægning. Sønderjylland, som bestod af provinserne
Slesvig, Holsten og Lauenborg, var dansk ejet indtil krigen i 1864, hvor Danmark
tabte områderne til Preussen. I 1920 blev dele af provinserne genforenet med Danmark,
og de kom under dansk territorium efter en afstemning. [Bostrom-Petersen, 1995, s.
320] Ejendomsregistreringssystemet for Sønderjylland samt opmålingen af landsdelen er
blevet udarbejdet under Preussisk hertugdømme, og dermed er hele fundamentet for
den Sønderjyske matrikel udformet af Preussen, hvorfor de har haft stor indflydelse på
matriklen. [Bostrom-Petersen, 1995, s. 321] Det er 101 år siden i år, at Danmark blev
genforenet med Sønderjylland og overtog den Preussiske matrikel. I 101 år har Danmark og
de danske matrikelmyndigheder haft til opgave, at omstrukturere den Preussiske matrikel
til den danske, således matriklen og det matrikulære arbejde blev ens for hele landet. Vi
har en relativ kortfattet og fast forståelse af, hvordan skellet skal fastlægges ifølge BMA
og UL, hvilket bl.a. omhandler, at landinspektøren skal sørge for overensstemmelse mellem
matriklen og forholdet i marken, og denne lovgivning om skelfastlæggelse gælder for hele
landet. Der er kun få paragraffer i UL og BMA, der vidner om, at den Sønderjyske matrikel
har været forskellig fra resten af Danmark, og de handler primært om, at Geodatastyrelsen
kan rette matrikulære forhold, således de er i overensstemmelse med resten af Danmark jf.
UL §31 stk. 4 og BMA §26.
Ud fra loven og bekendtgørelsen er den Sønderjyske matrikel forholdsvis rettet til efter
den resterende danske matrikel, og lovgivningen giver derfor ingen anledning til at tro,
at den Sønderjyske matrikel skulle være anderledes end fra den danske. Er loven og
bekendtgørelsen et udtryk for praksis, eller er der stadig forskelligheder i den Sønderjyske
matrikel, der gør, at det matrikulære arbejde i praksis bliver udført forskelligt? I
matrikelkortet i dag ses stadig levn fra den Preussiske matrikulering. Disse levn ses
bl.a. ved strandbredderne og vejene. Dette bekræfter Peter Mortensen, landinspektør og
medindehaver i Geopartner i Sønderborg, ved hans udtalelse i landinspektørbladet "Der er
også nogle finurligheder omkring fx strandbredder og offentlige veje." [Christensen, 2020d,
s. 36 spalte 3, linje 42-44]. I så fald, hvis der skal fastlægges skel i Sønderjylland, skal der
så haves kendskab til den Sønderjyske matrikel for at kunne reetablere skellet?
Selvom BMA og den nyeste lovbekendtgørelse af udstykningsloven er kommet indenfor 3
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1. Indledning
år, så er mange af de kilder, som artikler og andre akademiske tekster der ellers er skrevet
om den Sønderjyske matrikel, over 20 år gamle. Er dette et udtryk for, at det aftryk, som
der var i slut 1990’erne fra den Sønderjyske matrikel, ikke har udviklet sig siden, eller er
udviklingen ikke blevet dokumenteret? Sammenlignes der med de øvrige fremskridt, der er
sket de sidste 20 år inden for det danske landinspektør fag, er der sket en udvikling, som har
haft indflydelse på matrikulært arbejde og matriklen. Digitaliseringen og den teknologiske
udvikling er eskaleret, som bl.a. har bevirket, at matrikelkortet er digitaliseret. Systemer
som ERPO, MAO og MIA, der er en del af landinspektørernes midler til at udarbejde
matrikulære sager, har gjort fremskridt på funktionaliteten [Geodatastyrelsen, U. årc].
Platformer som Microstation og GeoCAD, der bl.a. bruges til udarbejdelse af måleblade,
har også udviklet sig på den teknologiske front. Ligeså har den matrikulære proces, hvilket
bl.a. kan ses i 2018, hvor Tinglysningssløjfen fik sin indtrædelse i det matrikulære arbejde.
Der er altså sket en gennemgribende udvikling, men hvorvidt den Sønderjyske matrikel har
fulgt med denne udvikling, findes der ikke litterær dokumentation for. Der er med andre ord
en række ubesvarede spørgsmål om, hvorvidt den Sønderjyske matrikel har fulgt med den
resterende danske matrikels udvikling og om, hvorvidt landinspektørpraksis i Sønderjylland
skelfastlægger efter egne erfaringer, metoder og kutymer indenfor den samme lovgivning.
På baggrund af denne undren er der udformet et initierende problem, der lyder således:
Hvordan har matriklen og skelfastlæggelsen udviklet sig i Sønderjylland, og på hvilke måder
adskiller disse sig fra resten af Danmark?
For at undersøge hvordan den Sønderjyske matrikel fungerer, udviklingsprocessen herfor
samt dens forskelligheder i forhold til den resterende danske matrikel, er det nødvendigt at
kende til den historiske bagrund for, hvordan Preussen har opmålt matriklen og udarbejdet
hele registreringssystemet omkring ejendommene i Sønderjylland.
Sønderjylland defineres i dette projekt til det areal, som Danmark fik igen ved
genforeningen i 1920, hvilket består af kommunerne Haderslev, Aabenraa, Tønder og
Sønderborg samt sognene Hviding, Roager og Spandet og ejerlavet Hjortvad, Kalvslund i
Esbjerg Kommune, sognene Jels, Øster Lindet, Rødding, Sønder Hygum, Skodborg, Skrave,
Hjerting og Lintrup i Vejen Kommune og Frørup, Stepping, Tyrstrup og Aller i Kolding
Kommune, jf. VMA afsnit 2.3. Figur 1.1 på næste side viser arealet, som dette projekt
definere som Sønderjylland.
I dette projekt defineres resten af Danmark som alle andre landsdele i Danmark med
undtagelse af Grønland, Færøerne og Sønderjylland samt Frederiksbergs kommune og
Københavns kommune, idet der findes særskilte matrikler for Frederiksberg og København.
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Figur 1.1. Figuren viser det areal, som i projektet definerer som Sønderjylland
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Metode til foranalysen

2

I dette kapitel belyses de metodiske overvejelser og metoden til foranalysen. I kapitlet
beskrives derfor først de metodiske overvejelser, som projektgruppen har gjort sig ved
foranalysen. Derefter klarlægges strukturen for rapporten, og til sidst redegøres der for
brug af litteraturstudie og juridisk metode i foranalysen.

2.1

Metodelogi og rapportstruktur

For at besvare det initierende problem er det først nødvendigt med en historisk gennemgang
af, hvordan den Sønderjyske matrikel har udviklet sig. For at få en forståelse af hvorfor
og hvordan Preussen opmålte og registrerede ejendomme efter de overtog Sønderjylland i
1864, er det relevant at undersøge, hvordan Danmark har matrikuleret Sønderjylland inden
1864. Derudover er det også relevant at undersøge Preussens indflydelse på den Sønderjyske
matrikel og skelfastlæggelse for at forstå, hvilke matrikulære tiltag som Danmark har måtte
omstrukturere ved genforeningen i 1920 samt, hvilke Preussiske matrikulære forhold, som
der kan være levn af i den nuværende matrikel. Denne omstrukturering og disse levn vil
blive undersøgt sidst i den historiske gennemgang i et afsnit, som tager udgangspunkt i
historien om den Sønderjyske matrikel efter genforeningen i 1920.
For at undersøge hvordan skelfastlæggelsesproceduren i Sønderjylland adskiller sig fra
resten af landet, er det relevant at undersøge, hvordan der ifølge lovgivningen og praksis
udføres en skelfastlæggelse i Danmark, således forskellighederne kommer frem. Derfor
vil der i næste kapitel blive analyseret, hvordan proceduren for skelfastlæggelse foregår
i Danmark i dag. Denne undersøgelse vil også være relevant ift. at kunne besvare det
initierende problem.
Til at belyse en historisk gennemgang af den Sønderjyske matrikel samt proceduren
for skelfastlæggelse bruges et litteraturstudie, idet denne metode kan bruges til at
redegøre for den viden, der er behov for til at besvare det initierende problem. Brugen
af litteraturstudiet vil blive beskrevet i afsnit 2.2 på side 7. For at klarlægge hvordan
skelfastlæggelse bliver udført i Danmark, således proceduren kan sammenlignes med den
Sønderjyske, vil der blive brugt juridisk metode, idet proceduren som udgangspunkt er
bestemt ved lov. Juridisk metode er beskrevet i afsnit 2.3 på side 7.

2.1.1

Strukturdiagram

Denne rapport er delt op i to dele. Den første del har til formål at besvare det initierende
problem, hvilket bliver gjort igennem en foranalyse. Dette metodiske kapitel har til formål
5
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at redegøre for fremgangsmåden til foranalysen. Fremgangsmåden til hovedanalysen vil
fremgå i kapitel 7 på side 37. Strukturen for den første del af denne rapport er vist på
figur 2.1. De to analyser er lavet sideløbende og er uafhængige af hinanden, og udfaldet af
analyserne har ingen virkning på hinanden.

Figur 2.1. Figuren viser et strukturdiagram af den første del af rapporten og foranalysen.

Figuren viser, at indledningen er det første kapitel i rapporten. I indledningen skabes en
undren om, hvordan den Sønderjyske matrikel har udviklet sig, hvorvidt der stadig er
forskelle i matriklen imellem Sønderjylland og resten af Danmark samt om, Preussen har
påvirket skelfastlæggelsesproceduren i dansk tid og matriklens udformning. Indledningen
fører ned til det initierende problem, som lyder; Hvordan har matriklen og den matrikulære
proces udviklet sig i Sønderjylland og er udførelsen af den matrikulære proces forskellig fra
Sønderjylland til resten af Danmark?.
Efter det initierende problem vil foranalysen besvare det initierende problem igennem nogle
analyser. Disse analyser vil, som skrevet, belyse historien om den Sønderjyske matrikel
samt skelfastlæggelsen i Sønderjylland. Resultatet af foranalysen vil føre videre ned til
en konklusion på foranalysen, som udover at besvare initierende problem også vil skabe
en ny undren. Denne undren vil lede videre ned til problemformuleringen, der vil være
fundamentet for hovedanalysen. Metoden for problemformuleringen og hovedanalysen vil
blive beskrevet yderligere i kapitel 7 på side 37.

6

2.2. Litteraturstudie

2.2

Aalborg Universitet

Litteraturstudie

Litteraturstudiet vil, som tidligere nævnt, blive brugt til at analysere den historiske
gennemgang af den Sønderjyske matrikel i afsnit 3 på side 11. I dette projekt vil et
litteraturstudie bruges, som en indgangsvinkel til emnet og til at kunne danne sig et
overblik over den allerede kendte viden om emnet samt undersøge den undren, der
allerede er belyst i indledningen til rapporten. I dette projekt vil der derfor bruges den
narrative udgave af litteraturstudiet, hvilket netop bruges til at give et indblik i emnet
og retfærdiggøre den undren, som er opstået ved emnet. Ved denne metode udvælges det
litteratur, som er nødvendigt for at kunne undersøge baggrunden for emnet. Udvælgelsen
af litteratur kan ske ud fra projektgruppens egen interesse, hvilket kan være en ulempe ved
denne metode, idet at der kan være vinkler på emnet, som ikke vil blive undersøgt, fordi det
ligger uden for projektgruppens interesseområde. [Bryman, 2016, s. 90-91 ] Projektgruppen
vil derfor være opmærksom på at belyse alt det litteratur, som er relevant for det initierende
problem.
Idet at det er en historisk gennemgang, er meget af den brugte litteratur bøger af ældre dato
samt artikler. Undersøgelsen skal analysere forskelle eller problemer ved den Sønderjyske
matrikel og skelfastlæggelsen, hvorfor der også i undersøgelsen skal redegøres for den
nuværende matrikulære situation i Sønderjylland, og derfor er der også brug for aktuel
litteratur. Der findes dog kun aktuel litteratur om emnet i meget begrænset omfang.
Vi vil formidle det litteratur, der nu findes om emnet, for at finde ud af, hvad der kan
belyses igennem litteratur, og hvilken empiri der er mulig at opnå viden om for den
almene landinspektør. Artiklerne er primært fra bladet Landinspektøren, der formidler
relevante fagartikler indenfor landinspektørfaget. Artiklerne er oftest skrevet af fagfolk
som landinspektører eller tager udgangspunkt i fagfolks viden og erfaring. Projektgruppen
har ved brug af disse kilder været opmærksom på at bruge landinspektørernes/eksperternes
udtalelser og viden om emnet og ikke en journalists syn på området.
I undersøgelsen vil der også blive gjort brug af gamle love. Igennem lovgivningen har
der været lavet bestemmelser omkring Sønderjylland og håndteringen af, hvordan det
Preussiske ejendomsregistreringssystem skulle overgå til den danske matrikel, og derfor
er især udstykningsloven relevant for analysen i foranalysen.

2.3

Juridisk metode

Til at analysere hvordan skelfastlæggelse i Danmark foregår, er der i dette rapport tages
der udgangspunkt i UL og BMA, idet proceduren er lovbestemt heri. Til denne analyse vil
der blive anvendt juridisk metode, da det er et retsligt spørgsmål, hvordan der fastlægges
skel i Danmark. Grundstrukturen i juridisk metode er; valg af regel, valg af fakta og
valg af konklusion. [Evald, 2019, s. 3] I denne rapport vil der kun anvendes valg af regel.
Grundstrukturen i juridiske metode vil i denne rapport ikke blive benyttet i sin helhed, fordi
projektet ikke beskæftiger sig med at tage stilling til en konkret retlig sag eller problem,
men derimod vil analysen i denne rapport fokuserer på kun at forstå den pågældende
regel. Da det er vanskeligt i nogle tilfælde at forstå lovgivningen, idet den ikke altid er
7
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entydig, vil det være nødvendigt at benytte fortolkningsreglerne i analysen, som vil hjælpe
med at forstå reglen [Evald, 2019, s. 74-75]. Fortolkningsreglerne vil, som nævnt, bruges
til analysen og derfor vil metoden herefter blive beskrevet i det følgende afsnit herunder.
Skelfastlæggelse er en meget praktisk fremgangsmåde, og derfor vil lovgivningen ikke kunne
belyse alle aspekter ved proceduren, men også faglitteratur vil blive benyttet til at analysere
proceduren for skelfastlæggelse. Litteraturstudie bliver beskrevet i afsnit 2.2 på forrige side.

2.3.1

Fortolkningsreglerne

Lovgivningen kan i nogle tilfælde være svære at tyde, idet nogle regler er abstrakt
formuleret. På trods af dette gælder "lighed for loven"stadig, og derfor er der også en
række fortolkningsregler, som skal hjælpe med at forstå lovgivningen. Fortolkningsreglerne
anvendes ofte i flæng med flere fortolkningsregler. Fortolkningsreglerne er faktorer til at
kunne forstå lovgivningen. Fortolkningen af lovgivningen har et konkret indhold, hvorfor
der ikke er mulighed for fortolkning af egen opfattelse, og derfor er fortolkningsreglerne
regler og ikke principper. [Evald, 2019, s. 34]
For at analysere hvordan der fastlægges skel i Danmark, vil særligt ordlydsfortolkning,
formålsfortolkning og efterarbejdere blive benyttet for at kunne forstå de lovbestemmelser,
der er på området. Ved efterarbejdere vil særligt VMA og VMDA blive benyttet, fordi det er
en vejledninger til UL og BMA. Ordlydsfortolkning, formålsfortolkning og efterarbejdere
vil blive belyst herunder. I dette projekt er der ikke fundet nogle domme relevant, og
derfor vil fortolkning af lovgivning ud fra retspraksis ikke være relevant i dette projekt.
Retspraksis er dog blevet undersøgt for at kunne konstatere, at der ingen relevante domme
er for projektet. Retspraksis vil derfor blive forklaret herunder.
Ordlydsfortolkning
Ordlydsfortolkning er en af fortolkningsreglerne og, som begrebet i bogstavligste forstand
antyder, så handler det om at forstå ordlydens naturlige sproglige betydning. Når en
retsregels ordlyd ikke giver anledning til tvivl vil ordlydsfortolkningen være afgørende
frem for de andre fortolkningsregler. [Evald, 2019, s. 36]
Formålsfortolkning
Ved formålsfortolkning skelnes mellem objektiv og subjektiv. Ved objektiv formålsfortolkning fortolkes det formål, som loven har til henblik at opfylde, ud fra lovens eget indhold.
Formålet er oftest angivet i formålsbestemmelserne, der er i loven. Ved subjektiv formålsfortolkning fortolkes lovgivningen ud fra sine forarbejder. Forarbejderne til lovgivningen
kan f.eks. være bemærkninger til lovforslaget eller betænkninger. [Evald, 2019, s. 36-37]
Idet legalitetsprincippet gælder, er det ikke muligt at straffe en person med henvisning til
en lovs forarbejder, men retten henviser gerne til forarbejdere i tilfælde af frifindelse. Det
er derfor ikke muligt at bruge subjektiv formålsfortolkning i straffesager, men forarbejdere
kan give en bedre forståelse af lovgivningen. [Evald, 2019, s. 39]
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Retspraksis
I Danmark er det domstolene, der er den dømmende magt1 . Retspraksis dannes ud fra
dommene og udgør et mønster, idet domme har præjudikatværdi. Domme er i princippet
kun gældende for de dømte, men idet dommene har præjudikatværdi, kan retspraksis have
betydning for fortolkning af lovgivning samt være retsskabende, hvilket vil sige, at der kan
skabes nye "regler"ud fra retspraksis. [Evald, 2019, s. 43-44]
Efterarbejder
Efterarbejder kan være udtalelser fra Folketinget, der er kommet efter lovens tilblivelse,
som handler om den givne lovs fortolkning. Domstolene er dog lige så lidt forpligtet til at
bruge efterarbejdere som forarbejdere i retssager. Dog kan de også være med til at belyse,
hvordan lovgivningen skal fortolkes. [Evald, 2019, s. 40-42]

1
I Danmark er der 24 retskredse, Østre og Vestre Landsret samt Højesteret dømmer sager af forskellig
karakter [Evald, 2019, s. 43-44].
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I det følgende kapitel undersøges det historiske aspekt af den Sønderjyske matrikel. Kapitlet
er delt op i tre afsnit, hvor det første afsnit tager udgangspunkt i, hvad der blev indført af
systemer i den Sønderjyske matrikel frem til 1864. Det andet afsnit tager udgangspunkt i
tidsrummet mellem 1864-1920, hvor Sønderjylland var under Preussisk hertugdømme. Det
tredje og sidste afsnit tager udgangspunkt i tidsrummet fra 1920, hvor Nordslesvig igen
kom under dansk kongerige, og frem til i dag.

3.1

Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg før
1864

Det matrikulære system, der anvendes i Danmark, har været igennem en lang udvikling
ift. at nå frem til, hvad det er i dag. Matriklens oprindelse startede med et ønske om
at strukturere ejendomsforhold for at få skabt et grundlag for opkrævning af skatter.
[Pedersen, 1966, s. 9-10]
I 1231 blev alle landbrugsarealer vurderet efter, hvor mange plove der skulle anvendes til
ejerens landbrugsareal, og plovskatten blev fastsat ud fra denne vurdering. [Poulsen, 2009]
Størrelsen på ejendommen og plovskatten blev registreret i Kong Valdemars jordebøger
og blev indført i kongeriget Danmark og hertugdømmerne1 . I 1330 ophørte plovskatten
i kongeriget Danmark, da der efterhånden kom bedre beskatningsgrundlag, men for
hertugdømmerne vedblev plovstalsmatriklen og forsatte som fungerende skattegrundlag.
[Pedersen, 1966, s. 11-12] og [Poulsen, 2009].
I 1643 og igen i 1650 blev der forgæves forsøgt at genvinde en revision af plovtalsmatriklen
i hertugdømmet. Først i 1652 lykkes det Kong Frederik d. 3. at samle en repræsentant
for alle jordstykker for at få gennemgået matriklen. Samme år d. 26. maj godkendte
og stadfæstede kongen den reviderede matrikelbekendtgørelse, hvor skattegrundlaget
stadig var udregnet ud fra plovtallet for de enkelte områder i hertugdømmerne. Denne
revision af plovtalsmatriklen i hertugdømmerne førte til, at den nye matrikel i 1660
og 1664, som der blev udarbejdet og indført i kongeriget Danmark, ikke blev indført i
hertugdømmerne. Helt op til Preussens overtagelse i 1864 var fordelingsgrundlaget for
jordskatter i hertugdømmerne derfor plovtalsmatriklen. [Pedersen, 1966, s. 97-98]
1

Hertugdømmerne bestod af Slesvig, Holsten og Lauenborg [Hansen, 2017]
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3.2

Under Preussisk hertugdømme 1864-1920

Preussen overtog hertugdømmet
Efter krigen i 1864 mellem Danmark på den ene side og Østrig og Preussen2 på den anden,
tabte Danmark hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, og landegrænsen flyttede
længere nordpå op til Kongeåen [Christensen, 2020a, s. 26]. Tre år efter, d. 28. april i 1867,
kom der bestemmelser om, at den Sønderjyske jord skulle under samme grundskatsordning
som den Preussiske grundskatordning, der kom i 1861. [Wolters, 1995, s. 320-321] D. 11.
februar 1870 blev der derfor bestemt, at der skulle foretages en matrikulering og taksation
af alle faste ejendomme i Sønderjylland. Der blev oprettet fem Katasterämt 3 i henholdsvis
Tønder, Aabenraa, Toftlund, Haderslev, og Sønderborg.
Opmålingen af Sønderjylland
Til at udføre opmålingen af Sønderjylland blev der anvendt gamle kort, hvis de var
brugbare. Kortene, som Preusserne havde at arbejde med, var fra den danske tid under
udskiftningen, jf. GL.JFO. Målestoksforholdene på kortene var derfor forskellige fra ejerlav
til ejerlav, og der var derfor over 20 forskellige måleenheder, hvilket gjorde, at der ikke
fandtes en ensartet matrikel for hele Sønderjylland. Preussen forsøgte derfor at måle
forskellige skel ind på kortene for at danne sig et overblik.
For nogen enkelte ejerlav var der nogle brugbar kort, som blev tilpasset ved at tilføje
parceller4 og kulturgrænser5 , så kortene indeholdte alle nødvendige oplysninger til
boniteringen. Alle bygninger blev også tegnet ind, da det lå til grund for bygningsskatten,
som ifølge den Preussiske grundskatordning skulle betales. Bygninger, der lå på en grund
med mindre end 2554 kvm, var fritaget for grundskat. [Pedersen, 1966, s. 105-107].
I Sønderjylland var de brugbare kort i begrænsede mængder. Det var kun 11 % af de kort
over Sønderjylland, der kunne anvendes, hvor resten af landsdelen skulle måles op på ny.
Preusserne opdelte landet i kortdistrikte. Kortdistrikter er sammenlignelig med de danske
ejerlavsgrænser. Kortdistrikterne udgør en samling kortblade, og kortbladende indeholder
en række målinger, hvor målingerne kan sammenlignes med de danske måleblade. Dog er
målingerne skitser uden målforhold, hvilket er anderledes fra de måleblade, der er i den
øvrige del af Danmark. Figur 3.1 på næste side viser en illustration af, hvordan kortdistrikt,
kortblade og målinger hænger sammen.
2
Preussen er de “tidligere hertugdømme og kongerige i nuværende Tyskland, Polen, Litauen og
Hviderusland.” [Mygind, 2016, s. 1, linje 1 og 2]
3
Katasterämt er Preussiske kontorer og myndighed, der står for opmåling af jord og fastsættelse af
grundskat. [Nielsen, 2011]
4
Parceller er det samme som jordstykker i Danmark [Wolters, 1995, s. 321]
5
Kulturgrænse er det samme som landegrænse [Kulturministeriet, 2020]
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Figur 3.1. Figuren viser en illustration af, hvordan kortdistrikt, kortblade og målinger hænger
sammen. Figuren viser derved, at et kortdistrikt består at et vilkårligt antal kortblade,
og kortblade består af et vilkårligt antal målinger.

Kortens indhold, detaljeringsgrad og identifikation
Kortene endte ud med at være meget detaljerede kort, som indeholdte detajlmålinger
med ejendomsgrænser, parceller, kulturgrænser, huse, grøfter, jordvolde, veje o.l.
Kortbladende var derfor meget detaljeorienteret og af god kvalitet [Pedersen, 1966, s.
107]. Pr. kortblad fik alle private parceller tildelt et parcelnummer, som startede på
1 og frem. Offentlige parceller, herunder veje og vandløb, fik efterfølgende tildelt et
parcelnummer. Identifikationen af den enkelte parcel blev derfor i rækkefølgen kortdistrikt,
kortbladsnummer og parcelnummer. Vejene og vandløb i Sønderjylland betegnes også som
ejendomme, og derfor fik de også parcelnummer. Vejene fik dermed ikke vejlitra, som blev
tildelt vejene i det resterende Danmark senere.[Pedersen, 1966, s. 110] og [Matrikulering,
2011] En anden forskel er den særskilte matrikulering af strandbredderne. Strandbredderne
var ejet af kommunen og var en del af deres fælles matrikelnummer. [Bonde, 1995, s. 336]
Selve opmålingen blev udført af ikke faglige folk, da det ikke var tilstrækkelig arbejdskraft
pga. krig. Det var derfor folk med forskellige bagrund, der udførte opgaverne, og først
efter den Tysk-franske krig i 1871 sluttede, blev der tilknyttet Preussiske officerer til
opmålingsarbejdet. Opmålingsarbejdet startede længst syd fra, og arbejdede sig længere
nord på. Eftersom de havde haft nogle års øvelse inden de kom til opmålingen i Nordslesvig,
er opmålingen her af bedre kvalitet. [Christensen, 2020a, s. 26-27]
Referencesystem og afmærkning i marken
Opmålingen blev tilknyttet Ostenfeld-koordinatsystemet, som var opkaldt efter en
sydslesvigsk by, hvor nulpunktet befinder sig. Figur 3.2 på den følgende side viser
nulpunktet i byen Ostenfeld.
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Figur 3.2. Figuren viser et kort med nulpunktet i byen Ostenfeld og triangulationspunkter
henover hertugdømmende [Laust Mensel].

Under opmålingen blev der først udmålt landstriangulation, hvor alle triangulationspunkter
ned til 4. orden blev afmærket med sten. Disse afmærkninger forsvandt dog med
årene, da stenene var meget små. Ud fra alle triangulationspunkter blev der lavet et
polygonnet, hvor alle detailmålinger og kortbladsgrænsernes skel efterfølgende kunne
tilknyttes. Polygonpunkterne blev afmærket med drænrør, som var anbragt under jorden,
hvor der var placeret en sten med et indhugget kors oven på, hvis det ikke var på
en dyrket mark. [Pedersen, 1966, s. 108] Figur 3.2 viser også triangulationspunkter, og
hvordan nettet er udstrakt henover hertugdømmet. På figur 3.3 på modstående side vises
fikspunktsafmærkningen gennem tiden fra 1875 til 1988.

14

3.2. Under Preussisk hertugdømme 1864-1920

Aalborg Universitet

Figur 3.3. Figuren viser fikspunktafmærkning gennem tiden fra 1875 til 1988 [Laust Mensel].

De resterende skel blev opmålt på meget lange målelinjer, og idet at disse målelinjer kun
skulle anvendes igennem opmålingsarbejdet, blev opmålingslinjerne kun markeret med
træpæle. Preusserne blev dog opmærksom på senere, at det havde været smart også at
afmærke opmålingslinjerne ifm. tilknytning til polygonnettet. Skelpunkterne blev derfor
ikke afmærket i marken udover kortbladsgrænsernes skel, men det var muligt at genskabe
et skelpunkt ud fra måleoplysningerne på kortbladene endda med stor præcision. Idet at
polygonnettet ikke blev anvendt i større grad, men at opmålingslinjerne blev anvendt i
stedet skyldes, at det var ikke fagudannet folk, der udførte opmålingen. [Pedersen, 1966, s.
109] og [Christensen, 2020b, s. 34] De tre figurer nedenfor viser tre historiske kort med nogle
af de detaljer, som Preusserne tegnede ind på kortene. På den første figur 3.4 på næste side
vises et kortblad af ejerlavet Burkal. Kortbladet over Burkal, som var gældende i perioden
1877-1997, er opmålt og tegnet af Preusserne. På kortet er der indtegnet ejendomsgrænser,
parceller, huse, grøfter og veje.
På figur 3.5 på den følgende side vises et kortblad af ejerlavet Københovede, Skrave, som var
gældende i perioden 1877-1997 og opmålt og tegnet af Preusserne. Ejerlavet Københovede,
Skrave ligger op til den dansk-preussiske grænse, hvilket også ses på kortet, da der er
indtegnet kulturgrænser sammen med ejendomsgrænser og parceller.
På figur 3.6 på side 17 vises et kortblad af ejerlavet Seem by, Seem, som var gældende i
perioden 1893-1971. Kortet er et af de 11 % brugbare kort, som Preusserne kunne anvende,
da Sønderjylland skulle over på den Preussiske grundskatordning. Kortet er derfor i første
omgang målt og tegnet af danskere, og efterfølgende har Preussere målt og indtegnet de
nødvendige oplysninger for at skabe et grundlag for den Preussiske grundskatordning.
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Figur 3.4. Figuren viser et kortblad af ejerlavet Burkal Ejerlav, burkal, der er gældende i perioden
1877-1997 og er i målestoksforhold 1:2000 [Historisk kort, U. årc].

Figur 3.5. Figuren viser et kortblad af ejerlavet Københovede, Skrave, der er gældende i perioden
1877-1997 og i målestoksforhold 1:2000 [Historisk kort, U. åra].
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Figur 3.6. Figuren viser et kortblad af ejerlavet Seem by, seem, der er gældende i perioden 18931971 og i målestoksforhold 1:4000 [Historisk kort, U. årb].

Den matrikulære myndighed i Sønderjylland
Den Preussiske grundskatordning og deres Katasterämter, som var den matrikulære
myndighed i Sønderjylland, endte med at indeholde kortblade med tilhørende målinger,
som svarer til de danske målblade, samt to protokolværker, hvilket var en parcelbog, hvor
hver enkelte parcel var beskrevet, og en artikelbog, der bandt de enkelte parceller til
ejendommen. Preusserne fik på den måde indført en ny grundskatordning, hvor de tog
udgangspunkt i et enkelt jordstykke, hvilket var parceller, som blev skattefastsat i forhold
til kulturart og nettoudbytte. Den danske matrikel tog derimod udgangspunkt i ejendomme
altså matrikelnumrer.[Matrikulering, 2011] De Preussiske dokumenter fra Katasterämterne
overgik til den danske matrikel med registreringens indhold og kvalitet, og Danmark fik
derfor et mere udførligt, nøjagtigt og moderne matrikelsystem tilbage af Preusserne, da
Sønderjylland blev dansk igen. [Christensen, 2020a, s.27]

3.3

Under dansk kongedømme 1920-nu

Genforeningen
Ved genforeningen i 1920 fik de danske amtslandinspektører, som nævnt, overdraget de
Preussiske dokumenter fra Katasterämter, efter befolkningen i hertugdømmet havde stemt
om, hvorvidt de ville være tyske eller danske. Resultatet deraf blev, at Nordslesvig blev
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dansk kongedømme. Ved genforeningen var der dermed en landsdel, hvor det matrikulære
system var organisatorisk, kortteknisk og indholdsmæssigt anderledes end i resten af landet.
Danmark havde overtaget en matrikel, hvor nøjagtigheden og detaljegraden var i top. Den
danske stat ville indføre danske retsregler, medmindre der var særlige omstændigheder, der
gjorde, at der kom en særordning. Matrikelvæsenet var en af disse særlige omstændigheder,
og derfor blev den Preussiske matrikel fastholdt, idet den således kunne bruges som
forsøgsordning, der senere kunne give grundlag for ændringer ved resten af den danske
matrikel. Loven om matrikulvæsenet i Sønderjylland fra 1920 bestemte derfor, at den
Sønderjyske matrikel skulle fungere, som den havde gjort under den Preussiske periode
men med en bestemmelse om, at loven skulle revideres i 1924-1925. Revisionen blev
aldrig foretaget, idet en tjenestemandslov, der var blevet vedtaget efter 1920, ville have
givet økonomiske konsekvenser, hvis den statsstyret landinspektørpraksis blev ophævet.
Derfor blev der ikke lavet ændringer i den Sønderjyske matrikel, det matrikulære system
i Sønderjylland eller hvordan skelfastlæggelsen foregik. [Wolters, 1995, s. 316-317]
Amtlandinspektørkontorerne
De fleste Preussiske embedsmænd herunder også enkelte Preussiske landmålere i
Katasterämterne overgik til dansk tjeneste [Wolters, 1995, s. 316-317]. Jf. GL.OMS
§1 blev der i hver amt oprettet et amtslandinspektørkontor, hvor der her var en
amtslandinspektør og en amtslandmåler. De tidligere Katasterämter blev derfor til
amtslandinspektørkontor og sproget skiftet til dansk [Christensen, 2020c, s. 28]. Alle
matrikulære ændringer i matriklen skulle gå igennem amtslandinspektøren, som blev
styret ved lov af Landbrugsministeriet, og derved var landinspektørpraksis i Sønderjylland
statsstyret jf. GL.OMS §3. Dette var den eneste landsdel i Danmark, som var statsstyret
[Wolters, 1995, s. 318]. Amtlandinspektørerne skulle sørge for at behandle alle sager ens,
derfor blev der ansat en stiftlandinspektør, som arbejdede på tværs af alle kontorer. Under
Preussisk tid var der derimod et centralt hold, der kontrollerede, at sagsudarbejdelsen blev
udført ens ved bl.a. inspektioner. Disse inspektioner blev ikke opretholdt i samme opfang i
dansk tid, og det medførte, at sagsudarbejdelsen blev forskellig.[Christensen, 2020c, s. 29]
Tidligere direktør fra matrikeldirektoratet Peter Jakobsen udtaler til landinspektørbladet,
"Jeg fik klart det indtryk, at der ikke alene var langt fra København til Sønderjylland, men
at de fem kontorer også arbejdede meget uafhængigt af hinanden. Kontorerne samarbejdede
ikke engang om at købe skelrør" [Christensen, 2020c, s. 29, 2 spalte linje 28 - 34, samt s. 30, 1
splate linje 1 og 2]. Peter Jakobsen bekræfter derved, at der ikke har været et tilstrækkeligt
sammenspil mellem amtslandinspektørkontorerne på trods af, at de havde et ønske om
en ens sagsbehandling. Sammenspillet mellem matrikeldirektoratet i København og de
Sønderjyske amtslandinspektørkontorer fungerede heller ikke, idet matrikeldirektoratet i
København ikke førte tilsyn med de Sønderjyske amtslandinspektørkontorer, og derfor
var matrikelvæsenet i Sønderjylland meget selvstændigt, hvilket bevirkede, at der
blev udarbejdet vidt forskellige sagsudarbejdelser på de fem amtlandinspektørkontorer
[Christensen, 2020c, s. 29]. Dette kan Per Bonde, som er tidligere statslandinspektør i
Sønderjylland, også genkende. Han udtaler i landinspektørbladet, "Jeg tiltrådte i Tønder
i 1986, så det ligger mest før min tid, men det er mit indtryk, at det sønderjyske
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matrikelvæsen ikke altid har haft den store opmærksomhed fra centralt hold i København.
Derfor har man langt hen ad vejen passet sig selv – hvad man i det sønderjyske
matrikelvæsen måske også synes har været bekvemt," [Christensen, 2020c, s. 30 spalte
1, linje 6-12].
Modernisering
Efter genforeningen af Sønderjylland og Danmark i 1920 og frem til 1980 skete der ikke de
store ændringer indenfor lovgivningen i matriklen i Sønderjylland . Den modernisering
og investering i ny teknologi, som skete hos de praktiserende landinspektører i de
øvrige landsdele i 1930’erne og 1940’erne, resulterede i væsentlige forbedringer i den
danske matrikel. Bl.a. blev der stillet krav til landinspektørernes arealberegninger og
måldokumentation. Denne ændring blev ikke udført i Sønderjylland. [Wolters, 1995, s. 317]
I 1980’erne stod Danmark over for en moderniseringsproces herunder overgangen til EDB.
Denne proces kunne ikke udføres i Sønderjylland, idet systemet var anderledes, derfor blev
der lavet en vurdering omkring, hvordan den Sønderjyske matrikel skulle udvikles. Denne
vurdering blev ikke lavet som en officiel vurdering, men af landinspektør Bjarne Albinus,
da han var en dygtig og fremsynet landinspektør. Hans personlige vurdering endte ud i, at
der også skulle ske en moderniseringen af den Sønderjyske matrikel. [Christensen, 2020c,
s. 30-31]
I 1983 blev amtslandinspektørkontorerne reorganiseret, og de blev til en ny afdeling i
Sønderjylland under Matrikeldirektoratet, således deres samarbejde imellem kontorerne
kunne styrkes. Der blev fundet midler til at modernisere systemet samt til nyt udstyr som
målebiler og måleinstrumenter ifm. reorganiseringen. En af det større forskelle, der adskilte
den Sønderjyske matrikel fra den danske matrikel, var parcelnummereringen, hvilket udgik
med moderniseringen, og det indebar en stor forandring i den Sønderjyske matrikel. Ligeså
stille begyndte den Sønderjyske matrikel at følge de retningslinjer og krav, der var til
landinspektørernes arealberegninger og måldokumentation for resten af landet. Idet at
systemet blev effektiviseret både i forhold til indførelsen af nye opmålingsteknologier
og, at parcelnummereringen blev droppet, skabte en mere sammenhængende matrikel i
Sønderjylland. Dette bevirkede, at det på få år var muligt at reducere medarbejderne med
en tredjedel. [Christensen, 2020c, s. 30-31]
71 år efter genforeningen i 1991 blev Loven om matrikelvæsenet i Sønderjylland fra
1920 ophævet efter bestemmelser i udstykningsloven jf. GL.UL1990. Reglerne om fast
ejendom blev samlet i en lov, og Sønderjylland havde nu samme bestemmelser som
resten af Danmark med undtagelse af København og Frederiksberg. Der var dog
stadig nogen særregler for Sønderjylland angående, at Sønderjylland var statsstyret, og
matrikelmyndighederne kunne rette forhold i matriklen, hvis de ikke svarer til den danske
lovgivning Jf. GL.UL1990.
Syv år efter i 1999, kom beslutningen om at privatisere landinspektøpraksis i Sønderjylland
og nedlukke amtslandinspekontorerne. Samtidig kom beslutning om at digitalisere
matrikelprotokollerne og matrikelkortene, transformere det Preussiske Ostenfeld-system
til det danske System 34 og gøre gamle måldokumentation tilgængelig for andre [Wolters,
1995, s. 319]. Kort og Matrikelsstyrelsens afdeling i Sønderjylland forblev i Aabenraa indtil
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2004, hvor afdelingen blev lagt sammen med Kort- og Matrikelstyrelsen i København.
[Rigsarkivet, U. år]
Det særlige for Sønderjylland er, at der ikke er litra-bogstaver i deres matrikelnumre
men kun tal. Som skrevet i det tidligere afsnit, var vejene i Sønderjylland betegnet som
ejendomme, og derfor har de også matrikelnumre og ikke vejlitra. Dette har gjort, at der kan
være mange servitutter i Tingbogen, som er tilknyttet en vej.[Kort- og Matrikelstyrelsen
Sønderjysk kontor, 2002, s. 4] Der er dog nogle offentlige veje i dag, som er blevet udskilt,
og derfor har fået vejlitra. [Kort- og Matrikelstyrelsen Sønderjysk kontor, 2002, s. 4]
Et andet særlig forhold for Sønderjylland er, at strandbredderne var tidligere registreret
under fælles matr.nr., således strandbredden ikke kunne skyldsættes. Strandbredderne
er særskilt matrikuleret og ses som strimler langs kysterne. [Kort- og Matrikelstyrelsen
Sønderjysk kontor, 2002, s. 15] Ved den danske overtagelse blev arealerne indført i
Tingbogen og i de fleste tilfælde ved vejene, blev kommunen anført som ejer mens staten
er ejer af strandbredderne. [Kort- og Matrikelstyrelsen Sønderjysk kontor, 2002, s. 15]
Geodatastyrelsen har siden 2011 digitaliseret matrikulære arkivalier fra Sønderjylland, og
derved er alle sager fra 1985 i Sønderjylland og frem nu digitaliseret [Geodatastyrelsen,
2017a]. Jf. UL §31 stk. 4 er den eneste bestemmelse, der fremgår i den nuværende
udstykningslov fra 2018 vedr. Sønderjylland og den Preussiske matrikel, bestemmelsen
om, at Geodatastyrelsen må rette matriklens oplysninger, hvis de er efter den Preussiske
matrikulering og ikke medfører indgreb i eksisterende rettigheder. I BMA er der også
en bestemmelse om Sønderjylland, der bestemmer, at Geodatastyrelsen kan registrere en
strandbred i Sønderjylland under kystejendomme, hvis der ikke er en særlig ejendomsret
til strandbredden jf. BMA §26 stk. 1. Jf. VMA afsnit 16.5 er bestemmelserne i BMA og UL
til for at kunne ændre strandbreddernes registreringsforhold, så de er i overensstemmelse
med resten af Danmark.
Den Sønderjyske matrikel i dag
Selvom at der er sket mange ændringer i Sønderjylland angående matriklen og det
matrikulære system, og det så vidt muligt er blevet fordansket, er der stadig forskelle,
der kan gøre en skelfastlæggelse svær for en landinspektør, som ikke er lokalkendt i
Sønderjylland. Landinspektør Kell Skovgaard, indehaver af Skovgaard Landinspektørfirma
i Haderslev, udtaler til en artikel til landinspektørbladet "Der er store faglige forskelle, og
jeg vil ikke bare sige, at det er en fordel at kende til de særlige sønderjyske matrikelforhold,
det er en nødvendighed! Du kan ikke bare komme nordfra og lave en matrikulær måling
hernede." [Christensen, 2020d, s. 35 spalte 1, linje 25-30]. Dette bekræfter Ejnar Sønderby
Christiansen medindehaver af Landsyd i Aabenraa i samme artikel ved hans udtalelse "Man
skal kende baggrunden for matrikelsystemet i Sønderjylland for at forstå det, og dermed
begå sig som landinspektør i landsdelen. Mange ting er forskellige fra matrikelsystemet
i det øvrige Danmark. Første gang man ser et markrids, for eksempel, er der ingen,
der kan gennemskue det. Ovenikøbet er der forskel på markrids alt efter, hvilket af de
Sønderjyske amtslandinspektørkontorer, der har lavet dem, for deres praksis var ikke helt
ens" [Christensen, 2020d, s. 36 spalte 1, linje 14-24] Udtalelserne fra disse landinspektører
bekræfter, at der er et stort behov for lokalkendskab i Sønderjylland for at skelfastlægge i
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landsdelen. Dette gør det svært for andre landinspektører, der ikke til daglig beskæftiger
sig med at opmåle og udarbejde sager i Sønderjylland. Både Kell Skovgaard og Ejnar
Sønderby Christiansen udtaler til landinspektørbladet, at de har set flere skrækeksempler
på sager, der er gået galt, fordi landinspektøren ikke har haft lokalkendskab. [Christensen,
2020d, s. 34-36]
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For at kunne undersøge om Preussens indvirken på Sønderjylland har haft betydning på
skelfastlæggelsen i Danmark, er det relevant at få belyst de overordnede retningslinjer og
love for skelfastlæggelsen i Danmark. Proceduren for skelfastlæggelse undersøges derfor
i dette kapitel. Derudover undersøges der, hvilket måleoplysningsgrundlag der benyttes
til at fastlægge skel i Danmark. Skelfastlæggelsesproceduren er lovgivet, og derfor tages
der udgangspunkt i juridisk metode. Dog er skelfastlæggelsesproceduren også en meget
praktisk fremgangsmåde, hvilket er beskrevet i faglitteratur, hvorfor dette også benyttes i
afsnittet. Formålet med skelfastlæggelse er at fastlægge ejendomsgrænser og dette kan ske
ved flere sammenhænge f.eks. ved matrikulære forandringer, ved opførsel af nye bygninger
eller ved ejendomsejerens ønske. [Ramhøj, 1998, s. 60, 62]
Jf. UL §34 stk. 1 "En ejendomsgrænse må kun afmærkes eller fastlægges ved mål, såfremt
afsætningen sker i overensstemmelse med matriklens oplysninger om skellets beliggenhed."
Ud fra ordlyden i bestemmelsen må et skel kun fastlægges, hvis det er i overensstemmelse
med matriklens oplysninger. Derved er matriklens oplysninger udgangspunkt for det
eksisterende skel, medmindre skelfastlæggelsen sker ved en ejendomsberigtigelse jf. UL
§34 stk. 2. En ejendomsberigtigelse kan være enten hævd, naturlig tilvækst, fraskylning
eller udskillelse af offentlig vej jf. UL §9. Dette betyder, at matriklens oplysninger ikke
nødvendigvis kan fastholdes som det eksisterende skel, hvis der er uoverensstemmelse, i så
fald vil brugsgrænser eller naturlige grænser i marken, udgør skellet.
I BMA er der ligeledes en bestemmelse for skelfastlæggelse. Jf. BMA §4 skal
landinspektøren undersøge om, det pågældende skel er i overensstemmelse med matriklen.
Hvis der ikke er overensstemmelse, skal de berørte ejere have mulighed for at udtale sig
inden skelfastlæggelsen finder sted, og derefter må landinspektøren afgøre om, skellet
skal fastholdes som det registrerede skel, eller hvorvidt der skal ske en arealoverførsel,
ejendomsberigtigelse, teknisk ændring eller en skelforretning jf. BMA §4 stk. 2. Ved en
arealoverførsel er der mulighed for at aftale et nyt skel fremfor eksisterende skel. I en
skelfastlæggelse skal der derfor både undersøges det registrerede skel og det faktiske skel,
samt om der er overensstemmelse eller uoverensstemmelse mellem disse. Denne analyse
vil derfor først omhandle det registrerede skel, hvordan det findes og hvilke juridiske
bestemmelser, der knytter sig til det. Derefter analyseres forholdene omkring det faktiske
skel på samme vis. Til sidst vil der blive analyseret sammenligningen af det registrerede
skel og det faktiske skel.
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4.1

Det registrerede skel

Den første fase ved skelfastlæggelsen er at finde matriklens oplysninger for det pågældende skel, fordi matriklens oplysninger er udgangspunktet for det eksisterende skel. Disse
oplysninger er i følge UL §11 stk. 1 en del af matriklen, da paragraffen fremsætter, at
matriklen er defineret som "et register over alle samlede faste ejendomme og ejerlejligheder og som et kortværk med tilhørende måldokumentation", altså matriklen indeholder
tre dele, et matrikelregister, et matrikelkortværk samt et matrikelarkiv, som indeholder
oplysninger for det pågældende matrikelnummer og matriklen. I matrikelregistret findes
der alle matrikelnumre i Danmark samt oplysninger om arealer jf. UL §11. Matrikelkortværk viser, i form af et digitalt kortværk, faste ejendomme og tilhørende ejendomsgrænser.
Matrikelkortet er derfor en visning af matrikelregistret, så matrikulære arealer kan identificeres. [Geodatastyrelsen, U. årb] Matrikelarkivet indeholder måleblade med oplysninger
om matriklen, som den ser ud i dag, og fra dens tilblivelse tilbage til 1884. Matrikelarkivet
indeholder derfor tidligere gældende matrikelkort, måloplysninger, matrikelprotokoller og
registrerede matrikulære sager.[Geodatastyrelsen, U. årb] Matriklens oplysninger defineres
derved som det registrerede skel. Matriklens oplysninger findes i måleblade eller historiske
kort. Målebladet benyttes først, og hvis der ikke forelægger et måleblad, vil historiske kort
blive anvendt. Måleblade findes i Matrikulære Arkivalier Online (MAO) [Ramhøj, 1998, s.
72], og historiske kort findes på hkpn.gst.dk.
Når der skal findes måleblade i MAO, laves der et opslag på det pågældende
matrikelnummer og ejerlav. Figur 4.1 viser et udklip af matrikelregistret, når der laves
en søgning på matrikelnummeret 40a Årslev By, Årslev.

Figur 4.1. Figuren viser et udklip fra en søgning af matrikel nummer 40 a som tilhørende ejerlav
Årslev By, Årslev på MAO.
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I højre side af udklippet på figur 4.1 på forrige side ses en liste med de sager, der findes
for jordstykket i matrikelregistret. De står i rækkefølgen nyeste sag øverst og ældste
nederst. Hvis der findes ændringsdatoer og sagsoperationer for matrikelnummeret, er
dette opgivet. Til venstre for journalnummeret er det muligt via "vis"knappen at finde
registersituationen, når en sag er godkendt, og trykkes der på journalnummeret, er det
muligt at se den vedrørende journal. De brugbare måleoplysninger, altså måleblade, findes
for det pågældende matrikelnummer. Findes der ikke måleoplysninger, kan folio nummeret
anvendes til at forsætte søgningen for matrikelnummeret i protokollerne. [Geodatastyrelsen,
U. ård, s. 4-5]

Figur 4.2. Figuren viser et udklip fra en protokol.

Figur 4.2 viser et udklip af en protokol. Heri kan ses de ændringer, der er for hver ejendom.
Protokollerne bruges for at finde de måleblade, der ikke er knyttet til matrikelnummeret. I
venstre hjørne på protokollen i figuren vises matrikelnumrerne. Her findes det pågældende,
der skal bruges til sagen. I højre hjørne vises et folionummer for hver ejendom, og
når det pågældende matrikelnummer er fundet, bruges det tilsvarende folionummer
for ejendommen, hvor matrikelnummeret er indehold, til at søge et måleblad frem.
[Geodatastyrelsen, U. ård, s. 5-8]

4.1.1

Måleblade

Måleblade blev indført ved en bestemmelse om, at der skulle udarbejdes måleblade i
forbindelse med udstykningssager fra 1950’erne jf. GL. UL1949 §5. Til målebladene er
der i dag en række krav, der skal opfyldes, som er bestemt i BMA §36, hvilket betyder,
at målebladene skal udformes på et bestemt måde. F.eks. skal der være koordinatliste og
eventuelt dimensionsmål på et måleblad jf. BMA §36. Hvis målebladene ikke overholder
disse krav kan Geodatastyrrelsen, jf. BMA §35, ikke godkende den matrikulære sag. Figur
4.3 på næste side viser et måleblad fra februar 2021. De nyere måleblade har koordinatliste,
som det også vises på figur 4.3 på den følgende side, mens mange af de gamle måleblade
er lavet ved ortogonalmåling, som også vises på figur 4.4 på side 27.
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Figur 4.3. Figuren viser et måleblad for Matr. nr. 40a, 23b og 9, Ejerlav Årslev By, Årslev,
Randers kommune

Nogle måleblade er tilknyttet MV-fikspunktetsnettet jf. VMDA afsnit 19.2.2. Figur 4.4 på
modstående side viser et eksempel på et måleblad, der er knyttet til fikspunktsnettet.
MV-fikspunktsnettet er etableret på baggrund af GI-fikspunktsnettet jf. VMA afsnit
19.2. Jf. VMA afsnit 19.2 består MV-fikspunktsnettet af ca. 330.000 fikspunkter, hvoraf
dem, som er markeret med "g", er godkendt til matrikulære formål. Jf. VMDA afsnit
3.3 har fikspunkterne en nøjagtighed på cirka 20 cm, dog kan nogle fikspunkter
have en endnu lavere nøjagtighed helt ned til 50 cm. MV-fikspunkternes unøjagtighed
skyldes netspændinger [Ramhøj, 1998, s. 52]. Det er derfor vigtigt at tage højde for
denne usikkerhed på 20-50 cm, og det gøres ved at transformere målebladene fra
fikspunktssystemet til GPS koordinator.
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Figur 4.4. Figuren viser et måleblad for Matr. nr. 49a, Ejerlav Frederikshavn Markjorder,
Frederikshavn kommune

4.1.2

Historiske kort

I de tilfælde hvor der ikke findes måleblad for det pågældende matrikelnummer, vil
historiske kort blive taget i brug. Jf. VMA afsnit 7.3.2 er der for de fleste skel, der er
afsat efter 1950, tilstrækkelige mål, hvis der ikke findes mål til skellets beliggenhed, må
historiske kort tages i betragtning. Jf. VMDA afsnit 2.1.1. består historiske kort af ø-kort,
nymålte rammekort og rammekort uden nymåling. Jf. VMA afsnit 7.3.2 viser ø-kortene et
ejerlav eller et udsnit heraf, samt er kortene udarbejdet i 1800-tallet. Jf. VMA afsnit 7.3.2
er målforholdet på kortene 1:4000, dog er målforholdet for kort over købsteder 1:800.
Ø-kortene er ikke tilknyttet et referencesystem, men i 1930’erne og op efter blev der indlagt
fikspunkter på kortene jf. VMDA afsnit 2.1.1.
Nymålte rammekort blev udarbejdet i 1930’erne ud fra terrestriske nymålinger af
landinspektører og kommuner jf. VMDA afsnit 2.1.2. Kortene er i målforhold 1:2000 og
tilknyttet System 34 jf. VMDA afsnit 2.1.2.
De rammekort, der er uden nymåling, er, jf. VMDA afsnit 2.1.3., udarbejdet op til
digitaliseringen af matrikelkortet i slut 1980’erne til start 1990’erne. Kortene blev
udarbejdet på baggrund af matrikelarkivets oplysninger herunder fikspunkter, vejmålinger
mm. Jf. VMDA afsnit 2.1.3 er målforholdet normalt 1:4000.
Jf. VMDA afsnit 3.4. har ø-kort en forventet absolut nøjagtighed på 4-5 m. Rammekort
med målforhold 1:4000 har en forventet absolut nøjagtighed på 2 m eller derunder, og
rammekort med et målforhold på 1:2000 eller derunder har et forventet absolut nøjagtighed
på 1 m eller derunder jf. VMDA afsnit 3.4. På grund af den dårlige nøjagtighed af de
historiske kort, kan de ikke bruges til at finde placeringen af det pågældende skel. Det,
som de historiske kort kan anvendes til, er, at se om der tidligere er sket en matrikulær
ændring, hvilket er vist med en rød streg på figur 4.5 på næste side, og derved finde frem
til denne ændring i protokollerne. Ligeledes kan det digitale matrikelkort heller ikke bruges
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som et udtryk for et skelpunkts nøjagtige placering, fordi at matrikelkortet er digitaliseret
på baggrund af ø-kort og rammekort jf. VMA afsnit 20.3. Skelpunkterne på målebladene
kan derfor ikke forventes at være i overensstemmelse med matrikelkortet, når målebladet
digitaliseres. På grund af den store unøjagtighed, der er ved de historiske matrikelkort,
kan det være nødvendigt at støtte sig til forholdende i marken, når disse benyttes.

Figur 4.5. Figuren viser et udklip af et ø-kort over Årslev By, Årslev. [Geodatastyrelsen, U. åra]

4.2

Det faktiske skel

Anden fase i skelfastlæggelsen er at finde den faktiske grænse i marken. Ejendomsgrænsen
i marken kaldes den fysiske grænse [Ramhøj, 1998, s. 61]. Den fysiske grænse indebærer
både at finde brugsgrænser og skelafmærkninger.
Bestemmelserne om at der skal ske afmærkning af skel kom i 1937. Siden 1949 bærer alle
skelafmærkninger påskriften "SKEL"samt en krone. [Ramhøj, 1998, s. 40] Jf. VMA afsnit
17.2.2 må der ved skelafmærkninger anvendes jernrør, betonpæle/-blokke, og ved klitter
og moser må der bruges træpæle af lærk, fyr eller eg. Ved skelafmærkning på en mur eller
jordfaste sten mm. må der benyttes bolt eller plade med skeltegn jf. VMA afsnit 17.2.2.
Der er dog ingen krav om afmærkning ved labile skel eller ved skel, der er skarpt defineret
af bl.a. terrængenstande som murværk, hegn, plankeværk eller lignende jf. BMA §27 stk.
6.
Brugsgrænser kan, som nævnt, også udgøre det faktiske skel. Brugsgrænser er den
grænse, som definerer, hvortil vedkommende benytter sin ejendom og derved den fysiske
grænse. Denne grænse er oftest afgrænset af hegn, hæk, dige mm. Ved brugsgrænsen har
beskaffenhed, den fysiske udstrækning og alder betydning for skelfastlæggelsen. [Ramhøj,
1998, s. 72]

4.3

Sammenligning

Den tredje og sidste fase i skelfastlæggelsen er at sammenligne den registrerede grænse
med den fysiske grænse. Hvis der er overensstemmelse mellem de to grænser, vil skellet
kunne fastlægges efter denne overensstemmelse. Hvis der ikke er overensstemmelse
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mellem de to grænser, er det nødvendigt at undersøge, hvilken ejendomsgrænse der
er den retligt gældende. Sammenligningen fungerer ved, at målebladet, som er blevet
digitaliseret, sammenlignes med skelpælene eller brugsgrænsen, der er fundet i marken,
for at se om der er overensstemmelse. Der er ikke en formel grænse for, hvornår der er
overensstemmelse eller, hvornår der er uoverensstemmelse. Dette afhænger af forholdet
i marken og kvaliteten af matriklens oplysninger. [Ramhøj, 1998, s. 136] Hvis der er
uoverensstemmelse mellem matriklens oplysninger og skelafmærkningen i marken, må
det vurderes om, skelafmærkningen eller matriklens oplysninger er af ringe kvalitet. Hvis
skelafmærkningen er af ringe kvalitet fastholdes matriklens oplysninger. Hvis matriklens
oplysninger og skelafmærkningen er af ringe kvalitet vil skelafmærkningen i praksis oftest
fastholdes.[Ramhøj, 1998, s. 53] Derudover må det også forventes, at målebladet udgør de
præcise målinger til skelpunkterne [Ramhøj, 1998, s. 140].
Hvis det kan fastslås, at der er uoverensstemmelse vil det som udgangspunkt være den
registrerede grænse, som er den retlige gældende grænse. Den fysiske grænse kan kun blive
den retlige gældende grænse ved hævd eller hvis skellet er labilt. Det er derfor nødvendigt
at undersøge om, hvorvidt der er hævd eller naturlige ændringer, hvis der konstateres en
uoverensstemmelse mellem de to grænser, således det kan afklares, hvor ejendomsgrænsen
er beliggende. [Ramhøj, 1998, s. 69-71] Hvis der ikke er overensstemmelse mellem den
registrerede og den fysiske grænse, er det ikke givet, at de ændrede ejendomsforhold skal
registreres. Dette afhænger af om, forholdene omkring den matrikulære sag kræver, at
skellet bliver afmærket, eller om rekvirenten ønsker det. [Ramhøj, 1998, s. 64]
Ved sammenligning af det registrerede skel og det faktiske skel er det relevant at inddrage
parterne i sagen. Hvis der er overensstemmelse, skal der laves en naboorientering om
afmærkningen af skellet i marken. Hvis der er uoverensstemmelse eller tvivl, skal parterne
inddrages, således de kan udtale sig om skellets placering, hvilket også er bestemt i BMA
§ 4. Her kan det være relevant at indrage parterne for at få vished om, hvor de mener,
at skellet er beliggende samt om, der er en aftale om skellet mellem parterne. Det er
også vigtigt at få klarlagt, hvor mange år skellet har været placeret ift. hævd samt andre
oplysninger, der kan være med til at afgøre, hvor skellet skal fastlægges. [Ramhøj, 1998, s.
161]
Figur 4.6 på den følgende side viser hele skelfastlæggelsesproceduren. Her ses det, at
det startes både med at finde det registrerede skel og det faktiske skel, som tidligere
analyseret. Derefter sammenlignes det registrerede skel og det faktiske skel, og hvis der er
overensstemmelse kan skellet fastlægges. Hvis der ikke er overensstemmelse, er der en række
andre muligheder for at fastlægge skellet, herunder at tage udgangspunkt i det faktiske
skel, hvis ikke der er hævd. Figuren illustrerer også nederst, at der både er mulighed for, at
det faktiske skel og det registrerede skel kan udgøre skellet ved tvivlstilfælde, som belyses
herunder.
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Figur 4.6. Figuren viser skelfastlæggelsesproceduren. De farvede bokse indikerer et spørgsmål,
idet der er forskellige muligheder for at skelfastlægge. Figuren viser en simpel
skelfastlæggelse, hvorfor der kan være særlige forhold, som figuren ikke tager højde
for.
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Formodningsregler

Ved nogle tilfælde kan der opstå tvivl om skellet. Det kan f.eks. være, hvis der ikke er
tilstrækkelige måleoplysninger til skellet, og der er en afvigelse mellem den fysiske grænse
og den registrerede grænse. Her vil der skulle laves en konkret vurdering af den enkelte sag,
idet det kan være svært at afgøre om, der er fejl i matrikelkortet, således den fysiske grænse
udgør skellet, eller om der er sket ændringer i marken, hvorfor matrikelkortet derved kan
fastholdes som skel.
Oftest vil der opstå indicium for det ene eller andet ved en undersøgelse af den fysiske
grænse i marken og matrikelkortet. Hvis den fysiske grænse er defineret af et dige eller
anden stabil terrængenstand, kan det formodes, at der er sket fejl i matrikelkortet.
Hvorimod at hvis den fysiske grænse er udefinerbar, eller at der er et knæk, som ligner en
nyere grænse, vil det formodes, at matrikelkortets oplysninger om skellet skal fastholdes.
Hvis den fysiske grænse er uskarp eller består af en bred terrængenstand f.eks. en bred
hæk, skal matrikelkortet fastholdes, hvis det registrerede skel ligger indenfor eller nær
det område, der omkranser den fysiske grænse. Hvis der ikke er en synlig fysisk grænse,
skal matrikelkortet fastholdes som ejendomsgrænse. Dog gælder dette ikke, hvis der er
oplysninger, som kan vise, at skellet tidligere har lagt et andet sted f.eks. ortofotos.
[Ramhøj, 1998, s. 135-136]
Ved brugsgrænser er der ligeledes en række formodningsregler. Ejendomsgrænse ved havet
er, jf. VMA afsnit 7.3.3, beliggende ved den linje der angiver højeste daglige vandstand.
Umatrikulerede søer og vandløb og naturlige landdannelser tilfalder, jf. VMA afsnit 7.3.3,
den ejendom, som ligger nærmest. Derudover tilfalder nyopstået øer i havene staten.
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I Danmark har matriklen og det matrikulære system udviklet sig med teknologien og tidens
tendenser, men udviklingen har ikke foregået ens. Igennem foranalysen er det blevet belyst,
at Preussen har på et helt andet grundlag opmålt og skelfastlagt Sønderjylland, hvilket
har bevirket, at der stadig kan ses spor i nutiden fra deres overtagelse. På baggrund af
undringen fra indledningen om, de forskelligheder der må være mellem den Sønderjyske
matrikel og matriklen i resten af Danmark og hvordan det har påvirket det matrikulære
system, er der formuleret følgende initierende problem.
Hvordan har matriklen og skelfastlæggelsen udviklet sig i Sønderjylland og på hvilke måde
adskiller disse sig fra resten af Danmark?
I foranalysen er der igennem en litterær tilgang undersøgt den historiske baggrund for
den Sønderjyske matrikel og frem til i dag. Igennem en juridisk analyse er der undersøgt
skelfastlæggelsesproceduren for at kunne undersøge, hvordan den Sønderjyske matrikel
adskiller sig fra resten af den danske matrikel.
Den historiske udvikling belyser, at det især er ved opmålingen, at Sønderjylland adskiller
sig fra resten af Danmark. På grund af den meget store detaljegrad og nøjagtighed,
som Preusserne indførte, blev opmålingssystemet anderledes end resten af landet. I
Sønderjylland er opmålingen til matriklen bygget op ved en stor mængde punkter, der
er tilknyttet et opmålingsnet ved hjælp af triangulation og polygontræk. Dette er ikke
tilfældet i Danmark, hvor der tages udgangspunkt i historiske kort, forholdet i marken,
oplysninger fra matriklen og andre forhold der kan gøre sig gældende. Der er derfor stor
forskel på opbygningen af det opmålingssystem, som skelfastlæggelsen og matriklen tager
udgangspunkt i. Derudover er der nogle matrikulære forhold som f.eks. strandbredder og
offentlig udskilte veje, der er forskellige fra resten af den danske matrikel, og kan skabe
lange og omfattende sagsarbejde.
Den Sønderjyske del af Danmark har i mange år fået lov til at udvikle sig selvstændigt,
både hvad angår den Sønderjyske matrikel, men også selve organiseringen af det
matrikulære system med de fem amtslandinspektørkontorer. Samarbejdet mellem de fem
amtslandinspektørkontorer har ikke fungeret optimalt, hvilket vækker en undren om,
der også har været forskel på det matrikulære system fra amt til amt og dermed ikke
kun fra landsdel til landsdel. I dag er den Sønderjyske matrikel så fordansket, at der i
lovgivningen kun fremgår meget få bestemmelser om Sønderjylland, hvilket giver udtryk
for, at der ikke er den store forskel på matriklen eller skelfastlæggelsen i Sønderjylland
fra resten af Danmark. Ud fra lovgivningen om skelfastlæggelse i Danmark, skal den
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registrerede ejendomsgrænse være i overensstemmelse med den fysiske ejendomsgrænse.
Grundlaget for den registrerede ejendomsgrænse i Danmark er matriklens oplysninger
altså målebladet og det historiske matrikelkort. Grundlaget for det registrerede skel
i Sønderjylland er anderledes. Her har landinspektørerne skulle skelfastlægge ud fra
Preusiske måleoplysninger, samt er den matrikulære proces blevet praktiseret anderledes,
idet opmålingssystemet er udviklet af Preussen og bygget op ud fra polygonnet, hvilket
ikke er tilfældet i resten af Danmark. Matriklens oplysninger i Sønderjylland er dermed
ikke synonymt med matriklens oplysninger i resten af Danmark.
På baggrund af foranalysen opstår der en undren om, at det er grundlaget for
skelfastlæggelsen, der gør det anderledes at skelfastlægge i Sønderjylland end i resten af
Danmark eller, om der er andre elementer, der har betydning for skelfastlæggelsen, som
endnu ikke er blevet undersøgt. I lovgivningen for skelfastlæggelse er der ikke indikationer
for, at grundlaget skulle have indvirkning, idet der ingen særlige bestemmelser er for
Sønderjylland, så hvad er det, der præcist gør, at det er nødvendigt at have lokalkendskab
for at kunne skelfastlægge i Sønderjylland?

34

Problemformulering

6

I foranalysen bliver historien for den Sønderjyske matrikel og skelfastlæggelsen undersøgt
samt hvordan et skel i Danmark fastlægges. Ud fra analyserne kan der ikke konkluderes,
hvilke præcise forhold der gør, at en landinspektør, som ikke har lokalkendskab, kan
have svært ved at skelfastlægge i Sønderjylland. Derved opstår en undren om, hvad
det er for nogle eksakte forskelle, der adskiller skelfastlæggelsen i Sønderjylland med
resten af Danmark. Ud fra denne undren er det relevant at undersøge hele proceduren
for skelfastlæggelsen i Sønderjylland, således forskellene kan belyses. På baggrund af
foranalysen og denne undren er der fundet frem til en problemformulering, som vil blive
besvaret igennem hovedanalysen. Problemformuleringen lyder:
Hvordan fastlægges skel i Sønderjylland og er det anderledes fra resten af Danmark?
Med problemformuleringen skal der afklares, hvordan skelfastlæggelsen præcist foregår i
Sønderjylland. Her vil hele processen blive undersøgt. Herefter vil der blive undersøgt,
hvordan skelfastlæggelsen adskiller sig fra skelfastlæggelsen i resten af Danmark, som er
undersøgt i kapitel 4 på side 23.
For at kunne besvare ovenstående problemformulering er der udarbejdet en række
underspørgsmål:
• Hvad er grundlaget for skelfastlæggelsen i Sønderjylland?
• Er der forskel på den tradition, hvorpå hver landinspektørkontor skelfastlægger?
• Hvis skelfastlæggelsen er anderledes end i resten af Danmark, hvordan er det så
anderledes?
Underspørgsmålene skal bruges til at afdække hele problemformuleringen. Det første
underspørgsmål skal undersøge, på hvilket grundlag der skelfastlægges. I foranalysen
blev det belyst, at Sønderjylland er målt op af Preussen, og at opmålingerne herfra
muligvis stadig gør sig gældende for landsdelen. Det er derfor relevant at undersøge
om, de Preusiske måleoplysninger bruges i skelfastlæggelsen i dag, eller hvad der ellers
bruges som målegrundlag. Dertil er det også relevant at undersøge, på hvilket grundlag
det faktiske skel bliver fastlagt. Det andet underspørgsmål skal afklare om, der er forskel
på skelfastlæggelsesproceduren geografisk internt i Sønderjylland. I foranalysen blev der
belyst, at de fem amtskontorer ikke arbejdede sammen, hvorfor der opstod en diversitet
mellem udarbejdelsen af de matrikulære sager. Det er derfor relevant at undersøge
om, denne diversitet stadig ses i dag, hvilket skal afklares i andet underspørgsmål.
Det tredje underspørgsmål skal undersøge, hvordan skelfastlæggelsen adskiller sig fra
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resten af Danmark, hvis der er forskel på procedurerne. Idet Sønderjylland er opmålt
af Preussen, er det sandsynligt, at der vil være forskel på skelfastlæggelsesproceduren, hvis
der sammenlignes med resten af landet, hvorfor det er relevant at afklare, hvilke forskelle
der gør sig gældende.
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I dette kapitel belyses de metodiske overvejelser og den empiriske metode, der er anvendt til
hovedeanalysen. I kapitlet bliver metodelogi og rapportstrukturen først beskrevet efterfulgt
af strukturdiagrammet. Til sidst i kapitlet belyses de empiriske overvejelser om brug af
interviews.

7.1

Metodelogi og rapportstruktur

For at besvare problemformuleringen omhandler den første analyse i hovedeanalysen
skalfastlæggelsen i Sønderjylland. Det er relevant at undersøge hvilket grundlag for
skelfastlæggelse, der arbejdes med i Sønderjylland, samt i hvilket tilfælde de forskellige
måleoplysninger bliver anvendt. Den første analyse har fokus på proceduren for, hvordan
skellet fastlægges i Sønderjylland, og dertil indeholder analysen også en figur, der viser,
hvordan skelfastlæggelsen i Sønderjylland foregår for at give et overblik over proceduren.
Figuren laves ud fra den struktur, som der skelfastlægges efter i Sønderjylland. Første
analyse i hovedeanalysen udarbejdes i kapitel 8 på side 47.
I foranalysen blev Sønderjyllands matrikel og skelfastlæggelse undersøgt igennem
faglitteratur. Ud fra faglitteraturen kan det konstateres, at det ikke er muligt for
projektgruppen at opnå tilstrækkelig viden for at kunne udpege de forskelle, der er mellem
skelfastlæggelsen for Sønderjylland og skelfastlæggelsen for resten af Danmark. Dette
betyder, at den viden der søges, eksistere kun igennem praktikere. For at undersøge hvordan
der skelfastlægges i Sønderjylland, opsøger vi ny viden, hvorfor vi har valgt at arbejde
induktivt. Ved at arbejde induktivt bygges analysen på observationer, der skal analysere
det mønster, som eksisterer bag fænomenet skelfastlæggelsen i Sønderjylland. Her er vi
åben overfor ny viden i de observationer, der skal laves, således at den nye viden ikke er
forhåndsindtaget. Observationerne kan laves ved feltarbejde, interview mm. [Patton, 2015,
s. 64, 66] I dette projekt har vi valgt at observationerne skal laves ved interviews. Empirien,
som analysen skal bygge på, vil være erfaringer med skelfastlæggelse fra nuværende og
tidligere landinspektører/fagfolk med matrikulært viden om Sønderjylland, og igennem
interviews vil det være muligt at tilegne sig den empiri. Interviewanalysen samt hvilke
overvejelser og beslutninger, som projektgruppen har truffet, er beskrevet i afsnit 7.3 på
side 39.
For at undersøge om skelfastlæggelsen i Sønderjylland er forskellig fra resten af Danmark,
fokuserer anden analyse på at sammenligne skelfastlæggelsen i dag kapitel 4 på side 23,
med skelfastlæggelsen i Sønderjylland kapitel 8 på side 47 Det giver et klart billede af,
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om der er forskelle ved proceduren for skelfastlæggelse, og hvis der er forskelle, hvordan
proceduren så adskiller sig fra hinanden. Anden analyse i hovedeanalysen udarbejdes i
kapitel 9 på side 71.

7.2

Strukturdiagram for hovedanalysen

Denne rapport er, som nævnt tidligere, delt op i en foranalyse og i en hovedeanalyse.
Dette metodiske afsnit har til formål at belyse hovedanalysens fremgangsmåde. Det er
gjort i et strukturdiagram, hvilket er vist på figur 7.1 på næste side. Figuren er delt
op i to farver, hvor den lysegrå del er foranalysens strukturdiagram og den sorte del er
hovedanalysens strukturdiagram. Foranalysens strukturdiagram er illustreret for at vise
helheden i rapporten. Hovedanalysen består, som nævnt, af to analyser, hvor der i den
første analyseres, hvordan skel fastlægges i Sønderjylland, og der i den anden sammenlignes
skelfastlæggelsen i Sønderjylland med skelfastlæggelsen i resten af Danmark. De to analyser
i hovedanalysen er placeret efter hinanden, idet empiri fra den første analyse skal bruges i
den anden analyse. Den første analyse skal dermed udarbejdes først for at kunne lave den
anden analyse. Igennem de to analyser er det blive muligt at besvare problemformuleringen
i en konklusion, som kommer efter de to analyser.
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Figur 7.1. Figuren viser rapportstrukturen for både foranalysen og hovedanalysen.

7.3

Interview

Inden interviewene gennemføres skal der tages flere beslutninger om interviewet.
Beslutningerne omhandler formålet med interviewet, hvilken type interview, hvem og hvor
mange respondenter der skal interviewes, hvordan det skal håndteres, hvad der skal stilles
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af spørgsmål og til sidst, hvordan skal interviewet vurderes og analyseres. Dette afsnit
gennemgår de valg vi har truffet til vores interviewanalyse ud fra et metodisk synspunkt.
Afsnit 7.3.1 omhandler formålet med interviewet. Afsnit 7.3.2 indeholder, hvilken type
interview der kan og skal anvendes i projektet. I afsnit 7.3.3 på modstående side
beskrives der om, hvem og hvor mange respondenter der bliver interviewet. Håndteringen
af interviewene er beskrevet i afsnit 7.3.4 på side 43, og til sidst er vurderingen og
analyseringen af interviewene beskrevet i henholdsvis afsnit 7.3.5 på side 44 og 7.3.6 på
side 45.

7.3.1

Formålet med interviewet

Projektgruppens formål med interviewanalysen til hovedanalysen er at søge viden om
skelfastlæggelse i Sønderjylland fra erfarende landinspektører med lokalkendskab til
Sønderjylland. Deres bidrag om, hvordan de i praksis skelfastlægger og forstår sig på
området, vil igennem en interviewanalyse skabe et empirisk grundlag, der kan give
projektgruppen en forståelse for de forhold, der er årsag til, at skelfastlæggelsen er
anderledes i Sønderjylland i forhold til resten af landet.

7.3.2

Interviewtype

Der findes flere forskellige typer interview, og de er delt ind efter, hvor struktureret
interviewet er. Det går fra en åben samtale med forskellige retninger til et spørgeskema
med lukket spørgsmål. Et ustruktureret interview består af nogle forberedte emner eller
spørgsmål, hvor et struktureret interview har mere faste spørgsmål, der følger en dagsorden.
[Harboe, 1999, s. 27-28]. Både Robert K. Yin og Ib Andersen deler interview op i tre
hovedgrupper i deres bøger [Yin, 2014, s. 10] og [Andersen, 2013, s. 152, 155 og 156]. De
tre hovedgrupper af interview er:
• Åben interview
• Semistruktureret interview
• Struktureret interview
Interviewtypen, som vi hovedsagelig har valgt i dette projekt, er semistruktureret
interview. Grundet foranalysen har projektgruppen et kendskab til den Sønderjyske
matrikel. Formålet er derfor at få et kvalitativ svar på, hvordan skelfastlæggelsen foregår
i Sønderjylland, og det semistruktureret interview er en måde hvorpå der kan indsamles
kvalitativ data. Udgangspunktet for interviewet er den Sønderjyske skelfastlæggelse og
grundlaget for den, hvorfor vi har udarbejdet en række spørgsmål og emner, der er fastlagt
og stilles systematisk, hvilket er det, der adskiller det semistruktureret interview fra det
åbne interview. Dog er der i interviewene givet mulighed for at stille uddybende spørgsmål
undervejs, hvis muligheden byder sig. [Andersen, 2013, s. 155]
I et enkelt interview har vi valgt at foretage som et et åbent interview, som er et
ustruktureret interview, fordi den specifikke respondent har en særlig bred viden indenfor
emnet. Respondenten har mulighed for at afsætte en hel dag til interviewet, således det
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er muligt for at gå i dybden med, hvordan skel fastlægges i Sønderjylland. Interviewet er
åbent, således der ikke bliver forpasset nogen informationer, som ikke vil blive fortalt, hvis
projektgruppen insisterede på at styre interviewet med en række spørgsmål. Interviewet
ligner nærmere en samtale, hvor der stilles åbne spørgsmål, da der kun er forberedt nogen
emner eller spørgsmål, som samtalen skal komme ind på men ikke i en bestemt rækkefølge.
Vi vil nærmere følge flowet i samtalen. Respondenten vil derfor føre samtalen, og vi vil
se, hvor interviewet bærer hen, og vores rolle er at sikre, at alle spørgsmål er blevet
besvaret. Under det åbne interview er formålet at få viden om respondentens univers til den
Sønderjyske skelfastlæggelse. I det åbne interviewet er det muligt at få fakta og meninger
om den Sønderjyske skelfastlæggelse, men også at få en uddybende forklaring eller stille nye
spørgsmål for at få en afklaring på noget, som undrer projektgruppen under interviewet,
og på den måde indsamles kvalitativt data om skelfastlæggelsen i Sønderjylland. Grunden
til at alle interview ikke er foretaget, som et åbent interview er, at ved et åbent interview
er mængden af rådata stor, og der vil være en stor del af data, som ikke er relevant for
projektet. Den store mængde data er tidsmæssigt et stort arbejde for projektgruppen at
frasortere. [Andersen, 2013, s. 152] og [Harboe, 1999, s. 81-82]
Projektgruppen har valgt ikke at anvende det struktureret interview, da vi ikke er
interesseret i at få et kvantitativt resultat men et kvalitativt resultat. Formålet er ikke at få
respondenten til at svare på nogle konkrete lukket spørgsmål, der er stillet i præcis samme
rækkefølge, men nærmere at få den dybdegående viden til at kunne forstå skelfastlæggelsen
i Sønderjylland. [Andersen, 2013, s. 156] og [Harboe, 1999, s. 81-82]

7.3.3

Hvem og hvor mange skal interviewes

For at vi kan udvælge de bedst mulige respondenter til interviewet, skal formålet med at
udføre interviewene være afklaret for, at vi kan vurdere, hvem der er relevante respondenter
i interviewanalysen. Der kan stadig være mange personer, der har viden indenfor emnet,
og derfor benytter vi en udvalgsproces, som er nyttig for få antallet af respondenter ned på
et passende antal, der afvejer behovet og tidsmæssige muligheder. Til udvalgsprocessen er
der arbejdet med nogle parametre for, hvem der skal interviewes. I denne udvalgesproces
af respondenter er der valgt fire parametre. Parametrene er listet nedenfor.
Geografi er prioriteret højt og er med for at sikre, at det er respondenter, der har arbejdet
eller arbejder i Sønderjylland, der bliver udvalgt til interviewanalysen, da det er dem, der
har kendskab til området og ved hvordan skelfastlæggelsen foregår i Sønderjylland.
Amt har en sammenhæng med Geografi og den er taget med, fordi der potentielt kan være
forskel på udførelsen af skelfastlæggelsen på tværs af de forskellige amtlandinspektørkontorer, idet de ikke arbejdede sammen før i tiden. Amt er derfor taget med for at sikre, at
alle områder, der tidligere var amter i Sønderjylland, bliver inkluderet.
Firma er med som en parameter for at skabe en diversitet ved at vælge forskellige
landinspektørkontorer, der har beliggenhed i Sønderjylland. Dette gøres for at blive bekendt
med alle aspekter, der måtte være i den måde, som skelfastlæggelsen bliver praktiseret.
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Uddannelse er valgt med som parameter, idet der ønskes viden fra fagfolk, som har
erfaring med skelfastlæggelsen i Sønderjylland. Der ønskes derfor kun interviews med
landinspektører, landmålere og matrikeltekniker.
Det følgende afsnit er skrevet efter, at interview er foretaget, idet det er svært at vurdere
antal af interview, før det er udført, men også fordi det omhandler, hvorvidt projektgruppen
skal fortsætte med interviews. Hvem projektgruppen ville interviewe og hvor mange, er
blevet vurderet undervejs. Projektgruppen endte med at have fem interview. Ud fra de
gennemførte fem interview har vi vurderet, at der er indsamlet det empiri, der skal bruges
for at vi kan triangulerer imellem interviewene samt at opnå en forståelse, som kan anvendes
i analysen. På den måde afvejes behovet for interviews og de tidsmæssige muligheder.
Nedenfor er der vist en tabel, der viser, hvordan de forskellige respondenter passer til de
fire parametre. Under tabellen er respondenterne beskrevet.
Navn

Geografi

Amt

Firma

Uddannelse

Peter Mortensen

Sønderborg

Sønderborg

GeoPartner

Landinspektør

Ejnar Sønderby
Christensen

Aabenraa

Aabenraa

LandSyd
Landinspektør

Landinspektør

Laust Mensel

Sønderborg

Sønderborg

GeoPartner

Matrikeltekniker

Steen Utoft

Esbjerg, Tønder

Ribe, Tønder

LandSyd
Landinspektør

Landinspektør

Per Bonde

Hele
Sønderjylland

Hele
Sønderjylland

Pensioneret
(Tidligere amtlandinspektørkontorer)

Landinspektør

Peter Mortensen blev færdiguddannet landinspektør i 1979 og efter at have arbejdet et
år i Nordsjælland i Hornbæk og en kort periode i Vejle ved Bo og Klock. Peter Mortensen
arbejdede i Sønderjylland i 1982 i Toftlund og Tønder. I 1992 skete der omlægninger, og
Peter Mortensen blev leder af Sønderborg amtslandinspektørkontor frem til 1999, hvor
han, pga. privatiseringen i Sønderjylland, startede eget firma, som efterfølgende er blevet
en del af GeoPartner. Han har derfor mange års erfaring med den Sønderjyske matrikel
både før og efter privatiseringen. Peter Mortensen er en interessant person at interviewe
pga. hans viden og erfaringer indenfor området.
Per Bonde blev landinspektør i 1971. I 1986 blev han chef for dele af de Sønderjyske
kontorer, og senere blev han chef for det hele. Han var også den chef, der lukkede, da det
Sønderjyske matrikelvæsen blev centraliseret og privatiseret. Inden da har han både været
ude i landinspektørpraksis og lovkontoret i matrikeldirekturatet. Han har derfor arbejdet
med den Sønderjyske matrikel i 18 år på forskellige måder. Han var ikke den der gik ud
i marken og målte op, men han var indblandet, når der var problemer, og hvordan de
forskellige ting skulle håndteres. I 2011 gik Per Bonde på pension. Per Bonde har derfor
både været med i tiden, hvor der var amts landinspektørkontorer, og tiden hvor kontorene
blev privatiseret i Sønderjylland.
42

7.3. Interview

Aalborg Universitet

Laust Mensel startede på uddannelsen som matrikeltekniker i 1968, derefter var han
elev i 3 år og aspirant i 2 år. Herefter var han færdiguddannet, og han blev han ansat
på matrikelkontoret i 1972, hvor han var indtil 1999, da man privatiserede og lukkede
kontoret. Han har dog ikke siddet med det samme opgaver hele tiden, f.eks. har han
været leder for tegnegruppen med unge under uddannelse som tekniske assistenter og
tegnere, der omtegnede de tyske kort fra parcelkort til matrikelkort. Han har også været
leder af moderniseringssektionen, der skulle fordanske og modernisere matrikelvæsenet,
så landinspektører kunne forstå det Sønderjyske system, da det blev privatiseret. I 1999
blev han ansat i Kort- og Matrikelstyrelsen, der er bedre kendt som Sønderjysk kontor i
Aabenraa, som skulle hjælpe alle de private landinspektører i gang og godkende deres sager.
Efter 3 år blev det lukket i Aabenraa, og så blev han ansat ved GeoPartner i Sønderborg.
Ejnar Sønderby Christensen blev kandidat i 1990 fra landinspektøruddannelsen. Han
fik arbejde ved Bystrup og Bonefeld i Horsens. Der var han indtil marts i 1993. Så blev han
ansat i Brande ved Landinspektørcentret. Her var han i nogle år, men i 1997 bliver han
igen ansat ved Bystrup og Bonefeld i Horsens. LandSyd ringede så til ham, idet de havde
planer om at åbne kontorer i Aabenraa, og her startede han i 1999. Her har han været
siden, og i 2001 kom han med i firmaet, hvorfra han har været praktiserende landinspektør
siden. Han har arbejdet meget med ejendomsdannelse og det matrikulære arbejde herunder
også deklarationer, rettighedserhvervelse og ekspropriation.
Steen Utoft blev i 1988 landinspektør. Han startede i stadskonduktøren i Københavns
kommune. I 1994 skiftede han job til kort- og Matrikelvæsnet i Tønder. I 1999 blev
Steen Utoft ansat i et privatpraktiserende landinspektørkontor i Tønder og 2001 blev han
indehaver. Steen Utoft har derfor kendskab til den Sønderjyske matrikel før privatiseringen,
og han har mange års erfaring med den Sønderjyske matrikel.
Et referat af alle interviewene findes i bilagsmappen.

7.3.4

Håndteringen af interview

Håndtering af et interview er også en vigtig faktor for, at vi kan få kontakt til de rigtige
respondenter og få det ønskede empiri ud af interviewet. Forberedelsen for at kunne
skabe kontakt til firmaer og personer er derfor vigtig for projektgruppen. Derudover er
fastholdelsen af samarbejde, og slutte processen mellem respondenten og os også vigtig for
projektgruppen at håndtere på en ordenlig måde, således resultatet og oplevelsen er god
for begge partner. [Andersen, 2013, s. 127] For at komme i kontakt med respondenterne
har vi valgt at anvende både skriftlige og telefoniske henvendelser. Selve indholdet i den
indledende kontakt vil minde meget om hinanden både telefonisk og skriftligt, derfor er
skabelonen til den skriftlige indledende kontakt vist i bilag A på side 83.
Når kontakten er etableret, vil en interviewguide, som er udarbejdet af projektgruppen,
blive tilsendt respondenterne for at sikre, at respondenterne er fortrolig med at blive
interviewet, og så de ved hvilke spørgsmål, som projektgruppen ønsker svar på. Derudover
har vi også valgt at anvende interviewguiden til at sikre alle spørgsmål stilles ens, og så de
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direkte kan sammenligne dem med hinanden. På den måde bliver interviewene struktureret
og overskueliggjort, således at interviewene kan analyseres efterfølgende.
Interviewguiden indeholder også en beskrivelse af projektet, formålet med interviewet,
hvordan interviewet vil blive anvendt i projektet og det praktiske ting angående interviewet.
I forhold til videoopkald er projektgruppens første valg at udføre interviewet ved fremmøde,
men grundet Corona epidemien, er dette ikke en mulighed, og derfor er projektgruppen
nødtil at udføre interview over Teams eller Zoom. Skabes der et behov at at udføre et
interview ved fremmøde for at fremme forståelsen af interviewet, vil der bliver lavet en
undtagelse for dette. I bilag C på side 87 er pilot interviewet vist.
Efter interviewet udarbejder projektgruppen et referat af hver interview, således det kan
bruges til interviewanalysen, og så interviewene kan refereres til. Respondenten vil få
tilsendt referatet, så vedkommende har mulighed for at kommentere og rette misforståelser.
Respondenten vil igennem projektet være underrettet med, hvad der kommer med i
projektet, og vil derfor ikke blive citeret for noget, som vedkommende ikke ønsker.

7.3.5

Vurdering af interview

Projektgruppen har valgt at foretage det første interview som et pilot interview for at teste
interviewguidens indhold, men også for at få et indtryk af det potentielle resultat. Efter
pilotinterviewet giver det os mulighed for at lave om på interviewguiden, så den fungerer
bedst muligt for respondenten og intervieweren. [Kvale og Svend Brinkmann, 2015, s. 171]
Efter interviewet er udført, vurderer vi hvert enkelt spørgsmål på, om det fungerer som
planlagt, om spørgsmålet er overflødigt og hvordan respondenten forstod spørgsmålet.
Derefter tager vi stilling til, hvorvidt spørgsmålet skal slettes, omformuleres, erstattes eller
om der skal nye spørgsmål til for, at respondenten kan forstå projektgruppens undren om
skelfastlæggelse i Sønderjylland. Rækkefølgen på spørgsmålene vil til sidst vurderes efter
om, det giver den ønskede sammenhæng, som ønskes for interviewguiden.
Det følgende afsnit er skrevet efter, at det første interview er foretaget, idet det
er svært at vurdere interviewet, før det er lavet, men også fordi det omhandler,
hvorvidt projektgruppen skal fortsætte med interviewguiden. Projektgruppen vurderede,
at interviewguiden fungerede i sin helhed, men at der var enkelte steder, hvor spørgsmålene
ikke gav mening at have med, fordi det ikke gav svar på problemformuleringen.
Andre spørgsmål skulle omformuleres, fordi respondenten ikke forstod spørgsmålet i
pilotinterview, hvorfor spørgsmålet var nødtil at blive uddybet. Yderligere blev der tilføjet
nogle spørgsmål, fordi at vi blev nødtil at stille uddybende spørgsmål i pilotinterviewet for
at forstå respondentens svar, eller den nye viden skabte et nyt spørgsmål. Interviewguiden
for pilotinterviewet kan findes i bilag C på side 87. Bilag B på side 85 viser den revurderede
interviewguide, hvor rød tekst er spørgsmål, der er slettet, og grøn tekst er nye spørgsmål
eller ord, der er blevet omformuleret i spørgsmålet.
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Analyse af interview

Interviewanalysen fungerer på den måde, at de enkelte interviews skal undersøges i forhold
til hinanden og til sidst som en helhed. Analysen af data går derfor ud på, at projektgruppen
kategoriserer den mængde empiri, der er indsamlet via interviewene for at kunne beskrive,
hvad vi har fundet ud af. Problemformuleringen i projektet er udgangspunkt for analyserne,
og ved sortering af data herefter undgås de rådata, der ikke er relevant for projektet.
[Andersen, 2013, s. 169] De fem udførte interview vil holdes op mod hinanden ved at
stille hvert svar fra respondenterne ved siden af hinanden. På den måde skabes der
et overskueligt overblik over den indsamlede data, og det er muligt at se på tværs af
interviewene og analysere deres svar. Derudover er det også muligt at analysere, hvilke
spørgsmål respondenterne er enige og uenige om, samt hvad der skiller sig ud og om der
er problemer, der bliver nævnt gentagende gange. Ved at analysere interviewene på denne
måde opnås en triangulation af de forskellige respondenters udsagn. På den måde bliver
det muligt at se de mønstre og relationer, der er i datasættet, som en helhed, samt vil
relationerne blive udtrykket i sammenhæng. Interviewanalysen er vist i bilagsmappen.
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Skelfastlæggelse i
Sønderjylland

8

I dette kapitel undersøges, hvordan der fastlægges skel i Sønderjylland. Empirien for
kapitlet tager udgangspunkt i de fem interviews, som er lavet med fagrelevante personer.
I afsnit 4 på side 23 blev lovgrundlaget for skelfastlæggelsen klarlagt. Her blev det
belyst, at UL §34 og BMA §4 udgør grundlaget for skelfastlæggelsen i Danmark, hvilket
dermed også er gældende for Sønderjylland. I Sønderjylland er der ingen særbestemmelser
vedr. skelfastlæggelse, hvorfor processen i Sønderjylland er retslig identisk med resten af
Danmark, dog er der nogle andre værktøjer og informationer, som benyttes [Steen Utoft]
[Peter Mortensen]. For Sønderjylland skal der derfor både undersøges det registrerede skel
og det faktiske skel og herunder hvilke værktøjer og informationer, der benyttes, samt
hvad der sker ved en overensstemmelse eller uoverensstemmelse. Kapitlet vil derfor først
analysere det registrerede skel i Sønderjylland, og hvordan dette skel skal findes. Herefter
analyseres, hvordan det faktiske skel skal findes i Sønderjylland og til sidst i kapitlet,
undersøger vi særlige forhold for Sønderjylland og udfaldet af eventuelle overensstemmelser
og uoverensstemmelser.

8.1

Det registrerede skel

Den første fase i skelfastlæggelsen i Sønderjylland er, ligesom i den resterende del af
Danmark, at finde matriklens oplysninger for det pågældende skel. Derfor er det nødvendigt
at finde de måleoplysninger, der er til skellet, idet de ligger til grundlag for det registrerede
skel. Idet at Sønderjylland har været opmålt med en meget præcis nøjagtighed, er det
muligt at finde måleoplysninger helt tilbage fra 1874 [Steen Utoft]. I Sønderjylland er
der ikke kun måleblade knyttet til matriklen, der er også markrids, fortsættelsesrids,
suppleringsmålinger og urmåling. Derfor er det nødvendigt at vide, hvilket måledokument
der arbejdes med i den pågældende sag. En fælles udtalelse for alle respondenterne i
interviewene er, at jo nyere måleoplysninger der er for det pågældende skel, der skal
fastlægges, jo bedre er det at arbejde med, derfor vil der altid blive taget den nyeste
måleoplysning i brug først til en skelfastlæggelse. [Peter Mortensen] [Ejner Sønderby
Christiansen] Vi analyserer derfor i dette afsnit, hvilke forskellige måleoplysninger der kan
arbejdes med, når der skal skelfastlægges i Sønderjylland, samt hvordan det registrerede
skel findes i Sønderjylland.
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Det første, der skal gøres for at finde det registrerede skel, er at undersøge, hvad der
ligger af måleoplysninger i Matrikulære Arkivalier Online (MAO) for det pågældende
matrikelnummer. I MAO findes måleblade, hvilket er de nyeste måledokumenter i
Sønderjylland og igennem dem, vil det være muligt at få koordinater til det pågældende
skel, og derved kan der findes frem til det registrerede skel. Målebladene startede med at
blive udarbejdet i Sønderjylland omkring 1984, hvilket er mange år senere end resten af
Danmark. I starten var det besværligt at udarbejde måleblade, da de ikke tidligere har
været udarbejdet i Sønderjylland, og derfor var der en stor tilvendings periode. Dette førte
til, at det først var i 1990’erne, at måleblade blev et almindeligt dokument at udarbejde og
arbejde med i den Sønderjyske matrikel. [Peter Mortensen] [Ejner Sønderby Christensen]
[Laust Mensel] Målebladene i Sønderjylland ligner de måleblade, der bliver lavet i resten
af Danmark, idet der gælder de samme retningslinjer for, hvad de skal indeholde, og
hvordan de skal se ud over hele Danmark. Hvis ikke disse retningslinjer bliver fuldt, vil
Geodatastyrrelsen ikke godkende den matrikulære sag. [Laust] Målebladene er derfor ens
for hele landet også i Sønderjylland, og det er derfor ikke her, at der er forskel.
I situationer, hvor det ikke er muligt at finde måleblade for skellet i MAO, vil der skulle
tages ældre generationer af måleoplysninger i brug. I Sønderjylland er der udarbejdet nogle
gamle måledokumenter, der er lavet før målebladene. Idet disse måledokumenter har en høj
nøjagtighed, bruges der ikke ø-kort til at fastlægge skellets placering i Sønderjylland. Dette
betyder, at efter at have undersøgt om der forelægger et måleblad på MAO uden held, vil
der i Sønderjylland blive undersøgt efter den næst nyeste generation af måledokumenter,
som er markrids, på websiden WebMADS. Markrids vil blive analyseret i afsnit 8.1.4 på
side 60. De historiske kort, der bruges i resten af Danmark, er dermed ikke et alternativ
til målebladene i Sønderjylland.
Den følgende tekst vil belyse, hvordan webtjenesten WebMads opstod og hvordan det
anvendes i dag. I 1998 blev der igangsat et projekt ved navn MADS, der havde fokus på at
knytte de gamle markrids sammen med det danske matrikulære system via en elektronisk
løsning ligesom MAO bare for Sønderjylland. Der blev scannet og systematisk struktureret
165.000 markrids, 12.000 måleblade og 4.875 analoge ø-kort. I 2002 var det muligt at knytte
projektet, som kom til at hedde GeoMADS, sammen med ajourførsystemet MIA, og det
var nu muligt at gennemføre sagsbehandlingen elektronisk. Efterfølgende var der behov
for at få gjort GeoMADS til et selvbetjent distributionssystem, og i 2004 blev GeoMads
til WebMads, som kunne betjenes af alle privatpraktiserende landinspektører. Adgangen
til WebMads sker via MAO og ved brug af NemLog-in. WebMads bliver ikke opdateret i
dag, og derfor er det nødvendigt at tjekke op på oplysningerne om måleblade i MAO først.
[Albinus, 2005, s. 402]. Alle markrids helt tilbage til 1920 for Sønderjylland kan findes i
WebMads [Geodatastyrelsen, 2017b].
Figur 8.1 på modstående side viser et skærmbillede af WebMads. I WebMads kan der både
søges efter matrikelnummeret ved at indtaste matrikelnummeret, ejerlav og kommune, der
kan også søges efter parcelnummer1 ved at indtaste parcelnummer, kortblad og ejerlav.
1
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En matrikel kan bestå af en eller flere parcelnumrer [Laust Mensel].
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For at søge efter et markrids skal der søges efter et parcelnummer. [Laust Mensel] For at
finde det pågældende parcelnummer for matrikelnummeret kan det slås op i artikelbogen,
hvilket er beskrevet herunder eller, parcelnummeret kan findes i ø-kortet, som også kan
vises i WebMads [Ejnar Sønderby Christensen]. Med parcelnummeret kan markridset søges
frem, og det vil vises i skærmbilledet til højre. De gamle markrids kan derved bruges til
skelfastlæggelsen.

Figur 8.1. Figuren viser et skærmprint af databasen WebMads.

Foruden at benytte artikelbogen til WebMads kan det være nødvendigt at slå op i enten
artikelbogen eller parcelbogen for at kunne se en ejendoms matrikulære udvikling og finde
ud af enten parcelnummeret eller matrikelnummeret, der oftest skal bruges, når en ejendom
skal findes i urmålingen, suppleringsmålingen og fortsættelsesridsene.[Laust Mensel]
Artikelbogen er en registreringsfortegnelse, der i Preussisk tid hed Mutterrolle. Artikelbogen er sorteret efter artikelnumrer, der kan bestå af en eller flere parcelnumrer, og bogen
viser, hvem der ejer hvilken ejendom. Tingbogen og artikelbogen havde et samarbejde helt
op til 1980’erne, hvorfor den er ajourført hertil. I artikelbogen kan der bl.a. ses, hvor stor
ejendommen er, og hvor mange parceller den består af. Dette betyder, at artikelbogen kan
bruges, hvis man har matrikelnummeret for en ejendom, men mangler parcelnummeret, så
kan dette slås op i artikelbogen. [Laust Mensel]
Parcelbogen er ligeledes en registreringsfortegnelse, som er sorteret efter parcelnumrer. I
parcelbogen er der noteret, hvilket år parcellen er slettet, matrikelnummer for parcellen og
kortblad. Så hvis man har parcelnummeret, men mangler matrikelnummeret for ejendommen, så er det muligt at slå op i parcelbogen for at finde det. Derudover kan parcelbogen
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bruges til at finde ud af, hvilke matrikulære ændringer der er sket med parcellen over tid.
Dette er dog ikke altid en hjælp ift. at kunne fastlægge skellet, men det kan give vished
om, hvad der er sket med parcellen. [Laust Mensel]
Idet at de ældste måledokumenter er grundlaget for de nyere måledokumenter, bliver der i
næste afsnit undersøgt de ældste måledokumenter først, og derefter vil de næst ældste
blive undersøgt, indtil alle måledokumenter er gennemgået. Dette vil give den bedste
forståelse. Af den grund, analyseres først urmålingen, efterfulgt af suppleringsmålingen,
så fortsættelsrids og til sidst markrids. Når det registrerede skel skal findes ved en
skelfastlæggelse, vil man efter at have undersøgt MAO for måleblade undersøge ældre
måledokumenter i følgende rækkefølge markrids, fortsættelsesrids, suppleringsmålinger og
til sidst urmåling. Figur 8.2 viser hver generation af måledokumenter på en tidslinje, der
illustrerer, hvilken tidsperiode måledokumenterne har været anvendt.

Figur 8.2. Figuren viser tidsperioden for de måledokumenter, der er lavet i Sønderjylland.

8.1.1

Urmåling

Grundlaget for de ældste måleoplysninger stammer fra urmåling, som på tysk kaldes
Stückvermessung. Urmålingen blev foretaget i 1874-1876, hvilket var under Preussisk
hertugdømme. Som beskrevet i afsnit 3.2 på side 12 opmålte Preusserne Sønderjylland
efter krigen i 1864. De udarbejdede nogle trianguleringspunkter med en afstand på 2-3 km.,
og ud fra dem blev der lavet et net i Sønderjylland. Ud fra triangulationsnettet blev der
lavet yderligere et net, polygonnettet. Her blev polygonpunkterne markeret med drænrør
og sten. Nettene gjorde, at opmålingen for den tid var meget nøjagtig. [Peter Mortensen]
[Laust Mensel] Derudover delte de Sønderjylland op i kortdistrikter og et kortdistrikt udgør
flere kortblade [Laust Mensel].
For urmålingen er der lavet mange detaljerede skitser, og idet skitserne er så detaljeret, er
der mange signaturer for de forskellige terrængenstande, målelinjer og punkter mm. [Steen
Utoft] [Laust Mensel] [Ejnar Sønderby Christensen] For at kunne bruge disse urmålinger
til en skelfastlæggelse er det vigtigt at kunne forstå signaturerne [Laust Mensel]. Der vil
derfor igennem afsnittet blive gennemgået et udvalg af de vigtigste signaturer.
Henover kortdistrikterne blev der på kryds og tværs udmålt nogle lange målelinjer med
nogle målepunkter, som er tilknyttet polygonnettet. Målelinjerne blev anvendt til at
kunne måle ud til terrængenstande, hushjørne, skel m.m. [Laust Mensel] Figur 8.3 på
næste side viser en netskitse, hvor det er muligt at se polygonnettet, målelinjer samt et
trianguleringspunkt. Polygonpunkter, målepunkter og trianguleringspunkter er forstørret,
og der er vist med en pil, hvor de er placeret på netskitsen. Polygonsiderne/Polygonnettet
er de røde streger på kortet, og de sorte streger er målelinjer.
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Figur 8.3. Figuren viser en netskitse [Schenck, U. år]. Forstørrelsesglassene er sat ind af
projektgruppen til at fremhæve signaturene.

Preusserne var ikke kun nøjagtig med deres opmåling, men også med deres signaturforklaring. Det er derfor muligt at genkende, hvad de forskellige symboler betyder på kortet. På
figur 8.4 er der lavet en signaturforklaring for, hvad hvert symbol på netskitsen betyder.

Figur 8.4. Figuren viser en signaturforklaring for netskitsen.

De lange målelinjer er, som nævnt ovenfor, også vist på med sorte streger på netskitsen.
På netskitsen er det også muligt at se, hvor lange målelinjerne er, hvilket er angivet i
meter, hvor de går fra og hvor de slutter. [Laust Mensel] Figur 8.5 på næste side viser
et udklip af en tidligere vist netskitse. På udklippet er der med en rød pil markeret
målepunkt 230. Målepunkt 230 er et punkt, som er en del af en af polygonsiderne, men
er også et startpunkt for en målelinje. Denne målelinje er fremhævet på figuren. Følger
man målelinjen fra målepunkt 230 til målepunkt 346, står der D 107,2, hvilket angiver
længden på målelinjen fra målepunkt 230 til målepunkt 346. Dertil angiver D, at punktet
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er afmærket med drænrør. Forsættes der med at følge målelinjen kommer målepunkt 347,
hvor D 156,2 er angivet, hvilket er længden for målelinjen fra start målepunktet 230 til
målepunkt 347. Det næste punkt på målelinjen er målepunkt 297, som også er slutpunktet
for målelinjen. Slutpunktet vises ved, at der er angivet to streger under længden. Dette
betyder, at hele målelinjens længde er 263,6 m. En målelinje er altid lineær, og derfor
stopper målelinjen i et målepunkt, hvis der er et knæk på linjen. Måden, hvor på det vises,
hvilken længde der hører til hvilken målelinje, er ved, at længden er noteret vinkelret på
den målelinje, som den angiver længden for. Det betyder, at målene for mållinjerne står i
forskellige retninger på kortene [Laust Mensel]. Punkterne, der er angivet i mellem start
målepunktet og slut målepunktet, kan godt være start- eller slut målepunkter for andre
målelinjer.
På netskitsen samt de andre urmålinger er der ved nogle målelinjer skrevet et to tal i
romertal(II), hvilket betyder, at der skal lægges 200 m. til hver gang, der passeres en
målelinje. [Laust Mensel]

Figur 8.5. Figuren viser udklip af den tidligere viste netskitse.

Figur 8.6 på modstående side viser et udklip af en urmåling fra kortdistriktet Gemarkung
Langenburg, kortblad nr. 2, rids 1. For hvert kortblad kan der godt være flere rids. Nummer
for kortblad og rids er angivet på urmålingen. I bilag D viser figur D.1 på side 89 hele
kortblad nr. 2. Signaturene på urmålingens kortblad er meget lig signaturene på netskitsen,
dog med nogle enkelte undtagelser. På figur 8.6 på modstående side er polygonpunkter og
polygonsider/polygonnet fremhævet, og med en pil er placeringen angivet hvor hen det
befinder sig på figuren. Polygonpunkter er på urmålingen store røde cirkler med en rød
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prik i midten, og polygonsider/polygonnettet er røde streger med prikker i mellem. Figur
8.7 viser en signaturforklaring for urmålingerne for alle figurer, der viser et udklip af en
urmåling i dette afsnit.

Figur 8.6. Figuren viser et udklip af urmåling kortblad 2, hvor der vises en forstørrelse
af polygonpunkt og polygonside/polygonnet. Forstørrelsesglassene er sat ind af
projektgruppen til at fremhæve signaturene.

Figur 8.7. Figuren viser en signaturforklaring for urmåling.
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På figur 8.8 ses en udklip af et urmåling fra kortdistriktet Gemarkung Langenburg, kortblad
nr. 6, rids 2. I bilag D på figur D.2 på side 90 ses hele kortbladet nr. 6. På figur 8.8 er
målepunkter, målelinjer og afmærkning i marken forstørret, og deres placering på figuren er
angivet med en pil. Målepunkter er på urmålingen, ligesom polygonpunkterne, røde cirkler
med en prik i midten. Forskellen på de to er, at målepunkter er mindre. Målelinjerne er
røde stiplet linjer, og de sorte firkanter med en cirkel inden i er en afmærkning i marken.
Figur 8.7 på foregående side viser en signaturforklaring for urmålingerne.

Figur 8.8. Figuren viser et udklip af urmåling kortblad 6, hvor der vises en forstørring af
målepunkt, målelinjer og afmærkning i marken. Forstørrelsesglassene er sat ind af
projektgruppen til at fremhæve signaturene.

Selve urmålingen foregik via ortogonal måling, hvor nogle vinkler blev målt op med
vinkelprisme, mens andre blev opmålt på øjemål [Steen Utoft] [Laust Mensel]. Måden, hvor
på der blev målt terrængenstande, hushjørner, skel o.lign., var ved hjælp af målelinjerne.
Idet at længden på målelinjerne er velkendt, er det muligt at følge den og måle vinkelret
ud til den pågældende genstand, der skal opmåles. Ved at kende alle længder, er det altid
muligt at finde tilbage til enten terrængenstande, hushjørner, skel o.lign. [Laust Mensel]
Figur 8.9 på modstående side viser et andet udklip af kortblad 6 fra urmålingen. Her er to
rette vinkler på kortbladet forstørret op. Den ene rette vinkel har en bue, hvilket betyder,
at denne vinkel er blevet sjusset sig frem til via øjemål, hvorfor den ikke er helt præcis. Den
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anden rette vinkel har to buer, hvilket betyder, at der er anvendt vinkelprisme til at måle
den rette vinkel, hvilket er mere præcis. Figur 8.7 på side 53 viser en signaturforklaring
for urmålingerne.

Figur 8.9. Figuren viser et udklip af urmåling kortblad 6, hvor der vist en forstørring af vinkler.
Forstørrelsesglassene er sat ind af projektgruppen til at fremhæve signaturene.

Den høje detaljeringsgrad ses ikke kun ved de mange signaturer, men også ved at der er
tegnet udklip af bygninger eller andre terrængenstande på mange kort i et større målforhold
ude i siden af kortene. Dette vises på figur 8.10 på den følgende side. Her vises, at en
mindre ejendom med bygninger, der er placeret midt inde på urmålingen, er tegnet i et
større forhold ude i siden af urmålingen for at kunne tegne alle detaljer og mål med på
kortet.

55

8. Skelfastlæggelse i Sønderjylland

Figur 8.10. Figuren viser en detailmåling, der er lavet på en urmåling.

De udførlige signaturer, som Preusserne har udarbejdet, gør det nemt at se, hvor skellinjen
går. Preusserne havde ofte placeret skellene langs terrængenstande og afmærket i kortet
med symboler, hvilken terrængenstand skellet var placeret ved, og hvor skellet lå i forhold til
terrængenstanden. Det er derfor muligt at vide om, skellet f.eks. ligger i midten af et levende
hegn eller til højre for et stakit. Figur 8.11 viser forskellige signaturer for terrængenstande,
som er på kortblad 2. På kortblad 2 vises, at der både ligger skel i mellem levende hegn,
ovenfor et stakit og til venstre for en mur mm. Kortblad 2 kan vises på figur 8.12 på
modstående side.

Figur 8.11. Figuren viser signaturforklaring for nogle udvalgte terrængenstande.
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Figur 8.12. Figuren viser et udklip af urmåling kortblad 6, hvor der vises skellet langs
terrængenstande.

I urmålingen brugte Preusserne også farver til at formidle forskellige signaturer på
kortbladene [Laust Mensel]. Et eksempel vises på et udklip af kortblad 2 på figur 8.13,
hvor der vises guleafmærkninger langs nogle sorte linjer. Den gule afmærkning indikerer,
at denne parcelgrænse også er en ejendomsgrænse. Den lysegrønne afmærkning symbolisere
grænsegrav, og den mørkegrønne afmærkning symbolisere kommunegrænse, hvilket også
er vist på figur 8.13.

Figur 8.13. Figuren viser et udklip af urmåling kortblad 2, hvor der vises, hvad de farvede
signaturer symboliserer.
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Foruden de signaturer, der allerede er blevet gennemgået, findes der mange andre
signaturer. Mange af symbolerne ligner hinanden, men betyder noget forskelligt. Ligeledes
kan nogle ting også have forskellige symboler på forskellige typer kort, ligsom der er
analyseret tidligere i dette afsnit. Dette vises også i en signaturbog, der er lavet over de
Sønderjyske måleoplysninger. Figur 8.14 viser nogle signaturforklaringer fra signaturbogen,
hvor symbolerne til venstre angiver signaturer i urmålingen, og symbolerne til højre angiver
signaturer i parcelkortet. Her ses det, at signaturene ligner hinanden, men i urmålingen
er det tegnet meget mere detaljeret ind. I bilag E på side 91 vises de resterende sider af
signaturbogen for Sønderjylland.

Figur 8.14. Figuren viser et udklip fra en signaturforklaring, der også findes i bilag E på side 91.

Ved en skelfastlæggelse i Sønderjylland er det, som nævnt tidligere, afgørende at kende
til signaturerne for at forstå målingerne og genfinde skellet, ellers er det vanskeligt at
skelfastlægge i Sønderjylland, når de ældre måledokumenter skal i brug. Det er nødvendigt
at kende til urmålingen og de signaturer, der bruges herved, fordi det er de samme
signaturer, der bliver brugt på de nyere måledokumenter herunder suppleringsmålingerne,
fortsættelsesrids og markrids. Derudover er det også vigtigt at have en forståelse for, at
Sønderjylland er målt op ortogonalt ved hjælp af målelinjer og vinkelprisme. Det er et
større arbejde at skulle finde de gamle urmålinger, både fordi de ligger på Rigsarkivet i
Aarbenraa, men også fordi at det kan være besværligt at finde, hvis ikke man ved, hvad der
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ledes efter. Det er derfor heller ikke mere end cirka to til tre gange årligt, at de forskellige
landinspektørfirmaer tager på Rigsarkivet, men på trods af dette er det stadig afgørende at
have kendskab til urmålingerne for at kunne skelfastlægge i Sønderjylland. For at finde frem
til de Preussiske måledokumenter på Rigsarkivet skal der medbringes navnet på kortbladet
og kortdistriktet. [Laust Mensel] [Steen Utoft]

8.1.2

Suppleringsmålinger

Efter urmålingen registrerede Preusserne ikke de matrikulære ændringer på en struktureret
metode. Det er muligt, at Preusserne ikke var klar over, at der altid vil være dynamiske
matrikulære ændringer, hvorfor der i perioden 1876-1889 er usystematiske målinger. Disse
målinger kaldes suppleringsmålinger, og disse er opbevaret sammen med en protokol, som
beskriver sagen. Suppleringsmålingerne kan findes på Rigsarkivet i Aabenraa. Målingerne
er samlet i usystematisk orden, så hvis der skal fastlægges et skel for en ejendom, der har
målinger, som stammer fra denne periode med suppleringsmålinger, kan det være svært at
finde en skitse for målingen. Derudover er målingerne ikke tilknyttet et referencesystem,
og der er ikke nødvendigvis målinger til alt på skitserne. Skitserne er, som skrevet, ikke
systematisk struktureret, hvorfor det kan være nødvendigt at kigge alle målingerne igennem
for at finde den pågældende måling, der søges efter. Alle matrikulære ændringer er dog
ikke skitseret, så det er muligt, at der ikke kan findes en måling for det pågældende skel,
der skal fastlægges. Her kan det være en hjælp at gå tilbage til urmålingen og undersøge,
hvordan ejendommen oprindeligt er opmålt. [Laust Mensel]

8.1.3

Fortsættelsesrids

Efter perioden med suppleringsmålinger får Preusserne igen struktureret deres målinger.
Målingerne for den næste periode er kaldt fortsættelsesrids og er lavet fra 1889
og indtil genforeningen i 1920. Fortsættelsesridsene er samlet på samme måde som
suppleringsmålingerne i en slags bog, der hedder Feltbuch, og de kan ligeledes findes
på Rigsarkivet i Aabenraa. Her er der en protokol, der beskriver sagen, samt en
tilhørende måling. Fortsættelsesridsene er systematisk opdelt, hvorfor de er nemme at
finde. Der er dog få fortsættelsesrids, som er lavet i perioden 1876-1889, og disse er
ikke systematiske opdelt. Nogle fortsættelsesrids er, ligesom suppleringsmålingerne, ikke
tilknyttet et referencesystem, og der kan i nogle tilfælde mangle mål på ridsene. Det
betyder, at det kan være svært at bruge fortsættelsesridsene, og her kan det være
nødvendigt at finde terrængenstande for at bruge målingen. [Laust Mensel]
Fortsættelsesrids blev lavet, hvis der skulle foretages en skelændring eller skelreetablering.
Ved ændring af skellet blev parcelnummeret også ændret. Her beholdte den nye udstykning
det oprindelige parcelnummer i nævneren, mens den fik et nyt nummer i tælleren. Figur
8.15 på næste side viser et eksempel på en ejendom, der er blevet udstykket til fire nye
ejendomme. Det vises, at den oprindelige ejendom havde parcelnummeret 47, hvilket står
skrevet i nævneren. I tælleren har de fire ejendomme fået et nyt nummer, som er det næste
ledige nummer i rækkefølgen. Næste gang, der skal ske en skelændring ved disse ejendomme,
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vil nummeret i tælleren blive streget ud, og den pågældende ejendom vil få et nyt nummer
i tælleren, der vil stå skrevet ovenfor det nummer, som bliver streget. Det oprindelige
parcelnummer i nævneren vil blive bibeholdt. På den måde kan den oprindelige ejendom
altid spores tilbage igennem målingerne, idet det oprindelige parcelnummer består. Det
er vigtigt at kende til parcelnummer systemet ved en skelfastlæggelse for at kunne finde
tilbage til de oprindelige skel for den pågældende ejendom. [Laust Mensel]

Figur 8.15. Figuren viser en udstykning af en ejendom, hvor der kan ses en ændring i
parcelnummeret. [Schenck, U. år]

8.1.4

Markrids

Markrids blev lavet fra 1920 og frem til målebladenes indførsel i Sønderjylland i 1984.
Dog var der en periode efter 1984, hvor der stadig blev lavet markrids men også
måleblade. Markrids er dermed lavet i dansk tid. [Laust Mensel] På markridsene står
der journalnummer, parcelnummer samt en nummerering. [Ejnar Sønderby Christiansen]
Alle markrids er tilknyttet eksisterende polygonnets koordinator, hvilket mange af de
Preussiske målinger også er, men på markridsene er det gjort endnu mere systematisk.
På markridsene kan der dermed findes koordinater til alt. [Laust Mensel] Markrids er
håndtegnede skitser, der er lavet ude i marken, hvilket betyder, at de ikke er målfaste,
hvorfor der ikke må måles i ridsene [Peter Mortensen] [Laust Mensel] [Steen Utoft].
Signaturerne er de samme, som der også er på de Preussiske målinger. [Laust Mensel]. Dog
kan der godt være lidt forskel på signaturerne på markridsene alt efter, hvilket område de
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kommer fra. F.eks. er skel i Aabenraa røde, mens skel i Sønderborg er grønne. Der er forskel
på signaturerne, fordi at de gamle Sønderjyske kontorer, der var der før privatiseringen,
lavede måledokumenterne forskelligt. [Ejnar Sønderby Christiansen] Markridsene tilgås via
WebMads, som er beskrevet tidligere. Når der søges efter markridsene i WebMads, er det
ikke altid, at der findes mål til det pågældende skel, hvis der søges på parcelnummeret
til den pågældende ejendom. Det kan være nødvendigt at undersøge naboejendommens
parcelnummer eller gå længere tilbage til det oprindelige parcelnummer for ejendommen for
at finde måleoplysninger for det pågældende skel, der skal fastlægges. [Laust Mensel] Det er
meget normalt at anvende markrids, idet der er lavet flere udstykninger, før målebladene
blev indført i 1984, og derfor benyttes markrids hver uge på landinspektørkontorerne i
Sønderjylland. [Peter Mortensen], [Ejnar Sønderby Christiansen]
Figur 8.16 viser et eksempel på et markrids fra 1921.

Figur 8.16. Figuren viser et markrids fra 1921.

Figur 8.17 på næste side og 8.18 på den følgende side viser et eksempel på et markrids, der
er lavet efter målebladenes indførsel i 1984. Efter 1984 blev der stadig lavet få markrids,
hvor der blev lavet måleblade ud fra. [Laust Mensel]
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Figur 8.17. Figuren viser et markrids fra 1988.

Figur 8.18. Figuren viser et måleblad fra 1988, som er lavet på baggrund af markridset på figur
8.17.
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Kongerigske enklaver

I Sønderjylland gælder nogle særlige forhold ved de områder, som kaldes de Kongerigske
enklaver. Da Preussen overtog Sønderjylland i 1864, var der nogle få områder, der var
opmålt og lavet kort for. I afsnit 3.2 på side 12 blev der nævnt, at der var 11% af
Sønderjylland, som Preusserne kunne bruge af de målinger, som Danmark lavede før den
Preussiske overtagelse i 1864. Disse 11% er de Kongerigske enklaver. Preusserne gentegnede
disse kort for områderne på kupons, så de lignede de andre målinger. De genmålte dog ikke
områderne, men lavede blot en enkelt kontrolmåling for hver kort. Der er ingen kvadratnet
på kortene, samt er nogle kort gnidret. Figur 8.19 viser en kupons, og her ses, at der ikke
er mål til terrængenstande eller skel, hvorfor kortene er svære at bruge, dog kan de bruges
for at få et overblik over, hvor en ejendomsgrænsen var beliggende. [Laust Mensel] Idet
Preusserne ikke målte områderne nøjagtigt op, er det svært at skelfastlægge i disse områder
[Ejnar Sønderby Christensen] [Laust Mensel]. Kortene er svære at bruge, fordi de ikke er
præcise, så hvis der skal fastlægges et skel i de Kongerigske enklaver, så er der oftest ingen
måloplysninger at gå ud fra. I disse områder er det derfor nødvendigt at tage udgangspunkt
i matrikelkortet, brugsgrænser, forholdet i marken eller de pårørendes udtalelser til det
pågældende skel. Figur 8.20 på næste side viser områderne med de Kongerigske enklaver.
[Laust Mensel]

Figur 8.19. Figuren viser et eksempel på en kupons fra et område under de Kongerigske enklaver.
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Figur 8.20. Figuren viser de områder, som hører under de Kongeriske enklaver. De Kongerigske
enklaver er markeret med grå.

8.1.6

Brugen af de historiske kort til skelfastlæggelse

Ved brug af de gamle målinger og kort fra Preussernes tid herunder urmålingen,
suppleringsmålingen og fortsættelsesridsene samt markridsene fra dansk tid er der flere
forhold, der kan være nødvendigt at vide for at kunne skelfastlægge i Sønderjylland.
Urmålingen, fortsættelsesrids og markrids er opmålt i system Ostenfeld, som er belyst
i afsnit 3.2 på side 12. For at kunne bruge disse målinger ifm. en skelfastlæggelse er
det nødvendigt at transformere målingerne over i et kendt koordinatsystem, der bruges
i dag f.eks. System 34 [Peter Mortensen] [Laust Mensel] [Per Bonde] [Ejnar Sønderby
Christensen]. For at kunne transformere kortene på plads, er der to muligheder.
Den første mulighed er at benytte koordinaterne til polygonnettet. Disse koordinater kan
fås ved Geodatastyrelsen. [Laust Mensel] Ud fra polygonpunkterne kan der måles frem til
skellet ved hjælp af ortogonalmåling [Per Bonde] [Laust Mensel]. Det er oftest nødvendigt
at have netskitser med på Rigsarkivet, når urmålingen skal benyttes. Netskitserne
omkranser urmålingen, hvilket giver mulighed for at se de punkter, der omgiver urmålingen.
De omkransene punkter kan være nødvendigt for at kunne beregne skellets placering. Det
er dog ikke sikkert, at der altid er polygonpunkter, der er tilknyttet det skel, som skal
fastlægges. Dertil kan der mangle målinger på ridsene, og derfor kan det være udfordrende
at beregne skellets placering.
Den anden mulighed for at transformere målingerne om til System 34 er at opmåle de
terrængenstande, der er ude i marken, og som der er mål til på skitserne for at transformere
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målingerne på plads herefter. Urmålingen, fortsættelsesrids og markrids er meget detaljeret,
hvorfor der oftest er mål til jordvolde, grøfter mm., og de oprindelige skel er oftest
knyttet til terrængenstande. Derfor kan målingerne oftest lægges på plads ved at måle
terrængenstande i marken. [Laust Mensel]
Foruden de ejendomme, der er beliggende i de Kongerigske enklaver, er der præcise målinger
til næsten alle ejendomme i Sønderjylland. Dette betyder, at det er forholdsvis nemt
at finde de gamle skelafmærkninger, hvis de er der i dag. Nøjagtigheden fra målingen i
urmålingen, fortsættelsesridsene eller markridsene til skelafmærkningen kan være helt ned
til 10-15 cm [Steen Utoft]. Alle respondenterne har generelt udtalt sig om, at målingerne
er meget nøjagtige. Når der skal graves efter skel, er det derfor ikke nødvendigt at grave
bredere end en spadebredde på hver side af punktet. Skellene er ikke altid afmærket, men
polygonpunkterne er afmærket med drænrør og sten. [Laust Mensel]

8.1.7

Overblik over det registrerede skel

Det registrerede skel kan som regel findes igennem de gamle måleoplysninger, idet
Sønderjylland blev nøjagtigt opmålt af Preusserne helt tilbage fra 1874. Figur 8.21 på næste
side viser et udklip af skelfastlæggelsesprocessen, og her vises processen for det registreret
skel til venstre. Som tidligere nævnt vil den nyeste måleoplysning blive benyttet først
dvs., at måleblade vil først blive brugt, men findes der ikke sådan et for det pågældende
skel, tages markrids i brug efterfulgt af fortsættelsesrids, så suppleringsmålinger og til
sidst urmålingen. Der er dog visse undtagelser for det registrerede skel, som ikke er vist
på figuren. Hvis den matrikulære ændring af skellet senest er lavet i tidsperioden under
suppleringsmålinger, kan det være svært at finde en brugbar måling, og derfor vil hver
enkelt sag skulle vurderes i dette tilfælde. Her kan urmålingen muligvis anvendes for at
give vished om, hvor skellet har været beliggende. Derudover er matrikelkortet lavet på
baggrund af de præcise målinger, hvorfor matrikelkortet er ret præcist, og derfor kan det
udgøre det registrerede skel, hvis der ikke findes andre måleoplysninger til det pågældende
skel. [Laust Mensel] De Kongerigske enklaver er endnu en undtagelse fra figuren. I
områderne med de Kongerigske enklaver kan det ligeledes være vanskeligt at finde brugbare
måleoplysninger, hvorfor matrikelkortet kan være en hjælp til at bestemme det registrerede
skel. Matrikelkortet kan ligeledes være nyttigt, hvis der ikke findes måleoplysninger til det
pågældende skel.
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Figur 8.21. Figuren viser et udklip af skelfastlæggelsesproceduren. Processen for det registrerede
skel vises til venstre i figuren.

8.2

Det faktiske skel

Det faktiske skel skal samtidig med det registrerede skel også undersøges og fastlægges.
Ligesom i afsnit 4 på side 23 udgør brugsgrænser det faktiske skel. For at undersøge hvor
brugsgrænserne er beliggende tages luftfotos i brug. Dertil er det vigtigt at snakke med
ejeren og naboen til det pågældende skel, som skal fastlægges. De vil ligeledes kunne
informere om, hvor brugsgrænsen er beliggende.[Per Bonde] Ud fra disse luftfotos og
udtalelser fra ejeren og naboen vil det faktiske skel kunne bestemmes. I Sønderjylland
er ejendomsgrænserne oftest bundet op på diger, jordvolde og andre terrængenstande, og
derfor vil brugsgrænserne også oftest følge disse [Steen Utoft] [Ejnar Sønderby Christensen].
Processen i denne fase er derfor den samme for Sønderjylland som i resten af Danmark,
hvilket også indebærer formodningsreglerne, dog er det sandsynligt, at brugsgrænserne
oftest følger terrængenstande i Sønderjylland.
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Sammenligning

Ligesom analyseret i afsnit 4 på side 23, skal det registrerede skel og det faktiske skel
sammenlignes [Per Bonde]. Her er processen den samme som i resten af Danmark. Hvis
der er overensstemmelse, kan skellet fastlægges, og hvis der er uoverensstemmelse, vil der
være de samme muligheder, som der blev undersøgt i afsnit 4 på side 23, hvilket også
vises nederst på figur 8.22 på næste side. Hvis kunden ønsker det, kan der ligeledes laves
en arealoverførsel eller skelforretning, hvis der ikke er overensstemmelse ligesom det er
beskrevet i kapitel 4 på side 23.
I Sønderjylland er det begrænset, hvor mange tvivlstilfælde der er. Årsagen til dette
er, at de præcise måleoplysninger kan spores langt tilbage. [Steen Utoft] [Laust Mensel]
De nøjagtige målinger gør, at det er forholdsvist nemt at vurdere om, der skal laves en
ejendomsberigtigelse eller en teknisk ændring [Steen Utoft]. Det er kun ejendomme, der
er beliggende i områder indenfor de Kongerigske enklaver, eller ejendomme, hvor der er
foretaget matrikulære ændringer i suppleringsårene 1876-1889, hvor det er sandsynligt,
at der ikke findes ideelle måleoplysninger. Der vil som udgangspunkt ellers altid
være måleoplysninger til en ejendom, hvilket gør, at det registrerede skel oftest kan
bestemmes. [Laust Mensel] Dog kan det godt kræve mange ressourcer, hvis de nødvendige
måleoplysninger skal hentes fra Landsarkivet i Aabenraa, hvilket kan være unødvendigt
for visse skelfastlæggelser. Landsarkivet i Aabenraa benyttes oftest, hvis der er tvist om
skellet, og der kan fornemmes en konflikt bag skelfastlæggelsen. Dertil kan ejendomsværdien
også udgøre en faktor for, hvor vigtigt præcisionen for skelfastlæggelsen skal være, og
dermed også en faktor for om måleoplysningerne skal hentes fra Landsarkivet. En højere
ejendomsværdi kan betyde, at der ønskes en højere nøjagtighed for skelfastlæggelsen. [Steen
Utoft] [Ejnar Sønderby Christensen] Hvis det pågældende skel lægger i de Kongeriske
enklaver eller, måleoplysningerne for skellet er fra perioden mellem 1876-1889 eller, at der
ikke kan findes måleoplysninger til skellet, må hver sag vurderes individuelt. Matrikelkortet
kan i nogle tilfælde være så præcist, at det kan udgøre det registrerede skel, ellers må
bruggrænserne i marken og de pårørendes udtalelser vurderes og benyttes. Den røde boks
nederst på figur 8.22 på næste side viser derfor, at hvis der er tvivl om det registrerede skel,
kan det faktiske skel udgør skellet ligesom i resten af Danmark, og som også er beskrevet
i kapitel 4 på side 23.
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Figur 8.22. Figuren viser et udklip af skelfastlæggelsesproceduren. De farvede bokse illustrere,
at der er et spørgsmål, idet der er flere veje at gå alt efter svaret på spørgsmålet.
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Særlige forhold

Der har været nogle særlige forhold for hævd i Sønderjylland. Tidligere blev hævd ikke
praktiseret i Sønderjylland i samme grad som i resten af Danmark. Dette skyldtes, at det
registrerede skel var godt bestemt, idet der næsten altid kunne findes måleoplysninger.
Så selvom en brugsgrænse havde været der i over 20 år, blev skellet fastlagt ud fra den
registrerede grænse. [Ejnar Sønderby Christensen] [Steen Utoft] Derudover bevirkede de
nøjagtige måleoplysningerne, at landinspektørerne fik en vis autoritet i Sønderjylland og,
at der var mange, som troede, at der ikke kunne vindes hævd i Sønderjylland. [Per Bonde],
[Peter Mortensen] I dag er hævd blevet fordansket, og derfor bliver der lavet masser af hævd
sager i Sønderjylland. [Peter Mortensen] [Ejnar Sønderby Christensen] Bestemmelserne for
hævd er derfor de samme, som gælder i resten af Danmark.
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I denne analyse bliver skelfastlæggelsen for resten af Danmark, der er analyseret i kapitel 4
på side 23, sammenlignet med skelfastlæggelsen i Sønderjylland, der er analyseret i kapitel 8
på side 47. Igennem denne sammenligning undersøges forskellene i dette kapitel. Alt empiri
stammer fra kapitel 4 på side 23 og 8 på side 47 og derfor er der ikke blive kildehenvist i
dette kapitel.
Ved sammenligning af figurerne 8.22 på side 68 og 4.6 på side 30 vises en tydelig forskel
ved processen omkring det registrerede skel, hvilket undersøges i afsnittet herunder.
Dette betyder dog ikke, at der ikke også er mindre forskelle ved det faktiske skel og
sammenligningen. Disse vil også blive undersøgt.

9.1

Det registrerede skel

Det registrerede skel i Sønderjylland og resten af Danmark er fungerer ens indtil det punkt,
hvor der ikke findes et målblad for matriklenummeret. Når det registrerede skel skal findes
i Sønderjylland, og resten af Danmark er det de gamle måledokumenter og historiske kort
der bliver anvendt, og har benytter man især de gamle måledokumenter i Sønderjylland,
hvilket også er her forskellen fra den Sønderjyske skelfastlæggelse til den danske. Findes der
ikke måleblade i resten af Danmark, bruges historiske kort som f.eks. ø-kort. De historiske
kort har en dårlig nøjagtighed, og dertil er kortene heller ikke så detaljeret sammenlignet
med de ældre måledokumenter der anvendes i Sønderjylland. Figur 9.1 på næste side vises
de to første faser, fra de to figurer fra kapitler 4 og 8.22, sat sammen. Her vises det, at der
er flere måledokumenter at arbejde med for det registrerede skel i Sønderjylland, end der
er i resten af Danmark.
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Figur 9.1. Figuren viser processen for det registrerede skel og det faktiske skel i Sønderjylland
og resten af Danmark

Nøjagtigheden i målingerne
I Sønderjylland bruges markrids, fortsættelsesrids, suppleringsmålinger og urmålinger,
hvis der ikke findes måleblade til det pågældende skel. Disse ældre måledokumenter i
Sønderjylland adskiller sig fra de historiske kort i resten af Danmark ved, at det er muligt
at bruge dem til at fastlægge et skel forholdvist præcis. Skellene i marken i Sønderjylland
kan oftest findes inden for en spadebredde ift. målingerne, hvor ø-kort i resten af Danmark
har en nøjagtighed på 4 til 5 meter, hvilket er en markant forskel, når der skal findes skel.
Dvs., at de historiske gamle måledokumenter kan anvendes til at finde det registreret skel i
Sønderjylland, mens de historiske kort i resten af Danmark, ikke kan anvendes til at finde
det registreret skel.
Detaljeringsgraden i målingerne
Preusserne opmålte også Sønderjylland meget detaljeret op, hvilket kommer til udtryk i
kortene. På urmålingen og fortsættelsesrids er der opmålt mange terrængenstande mm.,
hvilket gør det let for en landinspektør at bruge kortene i dag, fordi disse terrængenstande
oftest kan findes i marken. Markridsene har ligeledes en stor detaljeringsgrad, og de er
endnu mere systematiske opmålt end målingerne fra Preussisk tid. Detaljeringsgraden
på målingerne udtrykkes ved de mange signaturer, som bruges. Ud fra de gamle
måledokumenter i Sønderjylland er det muligt at få en ide om, hvor brugsgrænserne i
marken er, fordi skellet oftest er placeret langs brugsgrænserne i form af terrængenstande,
og derfor kan landinspektøren identificerer terrængenstandene, inden de kommer ud i
marken. I resten af Danmark er dette ikke tilfældet, idet disse signaturer ikke fremkommer
på de historiske kort.
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Parcelnumrer og matrikelnumrer
De gamle måledokumenter i Sønderjylland adskiller sig også ved at bruge parcelnumrer til
angivelse af jordlodder. I resten af Danmark bruges matrikelnumrer, og her kan en ejendom
bestå af en eller flere matrikelnumrer. I Sønderjylland kan en ejendom også bestå af en eller
flere matrikelnumrer, og et matrikelnummer kan bestå af en eller flere parcelnumrer. Med
de mange inddelinger af jordlodder, er det nemmere at identificerer en terrængenstand i det
ene hjørne af parcelnummeret. Dog har det også den ulempe, at det kan være uoverskueligt,
at der er mange forskellige inddelinger.
I Sønderjylland findes der en parcelbog og en artikelbog, hvori der er registreret de gamle
ejendomme, således det er muligt at se, hvilke matrikulære ændringer der er sket med den
enkelte ejendom, hvilket overskueliggøre de forskellige inddelinger af jordlodder. For resten
af Danmark findes der et lignende opslagsværk, hvilket er protokollerne. Protokollerne
har man anvendt til at registreret matrikulære ændringer ved ejendomme. Parcelbogen og
artikelbogen kan derved sammenlignes med protokollerne i Danmark, idet begge beskriver
de matrikulære ændringer, der har været igennem tiden.
I Sønderjylland er det muligt altid at finde tilbage til den oprindelige parcel, fordi at det
oprindelige parcelnummer er noteret i nævneren i brøken på målingerne. Dette kan være
en hjælp for landinspektøren, når vedkommende skal undersøge de tidligere matrikulære
ændringer for at finde det registrerede skel. I Danmark er det ikke givet, at det er
muligt at identificere de tidligere matrikulære ændringer på de historiske kort, fordi
matrikelnummeret kan være ændret mange gange igennem årene.
Referencesystem og transformation
Preusserne opmålte de gamle måledokumenter i Ostenfeld systemet. Ostenfeld systemet
blev ligeledes benyttet af danskerne til markridsene i Sønderjylland. Ostenfeld systemet har
aldrig været brugt som referencesystem i resten af Danmark, og derfor opstår der en forskel
ift. transformationen af de gamle måledokumenter til System 34, som også Sønderjylland
anvender i dag. Måleblade og de historiske kort, der bliver benyttet i resten af landet,
bliver transformeret ud fra MV-punkter. Derved kan det konkluderes, at det ikke er det
samme referencenet, der benyttes, men til gengæld er transformation fra et system til et
andet en udfordring, som hele landet har.
Tilgængelighed til måledokumenter
En anden forskel fra den Sønderjyske matrikel til den resterende danske matrikel er
adgangen til måleoplysninger. I resten af landet findes måleblade inde i MAO og de
historiske kort kan findes ved hkpn.gst.dk. I Sønderjylland kan måleblade ligeledes findes
i MAO, men Sønderjylland har også webtjenesten WebMADS, hvor der kan findes
måleblade og markrids. WebMads har landinspektører adgang til via MAO. WebMads
bliver ikke opdateret, hvilket betyder, at landinspektørkontorerne i Sønderjylland stadig
er afhængig af MAO for at sikre sig, at de arbejder med de nyeste måleblade. De Preussiske
målinger herunder fortsættelsesrids, suppleringsmålingerne og urmålingerne skal tilgås via
Rigsarkivet i Aabenraa.
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I Sønderjylland er der derfor en digital løsning til de ekstra oplysninger, som er til
rådighed for denne landsdel. Der er derfor den samme tilgængelighed ift. at indhente
måleoplysninger indtil 1920 i hele landet. Hvis der skal indhentes måleoplysninger fra
før 1920 i Sønderjylland, er man nødtil at tage på Rigsarkivet i Aabenraa med oplysninger
om kortdistrikt og kortblad for at indhente de Preussiske måledokumenter. Derved er
tilgængeligheden i Sønderjylland bagud, når der skal benyttes de ældste måledokumenter.
Opsummering på det registrerede skel
De gamle måleoplysninger for hhv. Sønderjylland og resten af Danmark adskiller sig
markant fra hinanden, hvilket ses både ved nøjagtigheden i målingerne, detaljeringsgraden
og signaturerne i målingerne, brugen af parcelnumrer, referencesystemet for Sønderjylland
og tilgængeligheden til måleoplysningerne. Det ses altså, at der er masser forhold, der
er forskelligt og der skal tages højde for, når det registrerede skel skal findes for hhv.
Sønderjylland og resten af Danmark. På trods af at målingerne er forskellig fra hinanden,
er strukturen ift. proceduren den samme, altså for hele landet gælder det, at den nyeste
måling bruges først.

9.2

Det faktiske skel

Proceduren omkring fastlæggelse af det faktiske skel i Sønderjylland sammenlignet med
resten af Danmark, giver ikke de store forskelle, hvilket også vises i figur 9.1 på side 72. I
Sønderjylland er der dog en tendens til, at skellene er bundet mere op på terrængenstande
end i resten af landet. Det betyder, at det kan være nemmere at finde brugsgrænser,
idet terrængenstande som f.eks. diger og jordvolde i mange tilfælde stadig kan findes i
landskabet.

9.3

Sammenligning

I proceduren omkring sammenligning af det faktiske skel med det registrerede skel er
der heller ikke de store forskelle fra Sønderjylland til resten af Danmark. Men idet
Sønderjylland er opmålt med stor præcision af Preusserne, og at måledokumenterne er
så detaljeret, er der oftere overensstemmelse med skellene i marken og måledokumenterne
i Sønderjylland end i resten af Danmark.
Ud fra sammenligningen af skelfastlæggelsen i Sønderjylland med skelfastlæggelsen i
resten af Danmark, ses det, at der er mange forskelligheder, der skal tages forbehold
for. Hele fundamentet for de forskelle, der ses i dag, stammer fra Preussernes opmåling
af Sønderjylland og de gamle måledokumenter, som de udformede sidst i 1800-tallet og
start 1900-tallet. Det er derfor muligt at finde måledokumenter for matrikulære ændringer
længere tilbage i Sønderjylland end det er i resten af Danmark.
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Igennem dette projekt er der udarbejdet analyser, der har undersøgt, hvordan der
skelfastlægges både i Sønderjylland men også i resten af Danmark. I foranalysen blev
historien om, den Sønderjyske matrikel samt skelfastlæggelsen for resten af Danmark
undersøgt. På baggrund af en undren om, hvordan der skelfastlægges i Sønderjylland
blev problemformuleringen udfærdiget og den lyder således Hvordan fastlægges skel i
Sønderjylland og er det anderledes fra resten af Danmark?
Den Sønderjyske matrikel har været igennem en stor forandring. Allerede i 1876, da
Preusserne opmålte Sønderjylland, opstod grundlaget, der har ført til de forskelle, der
er ved skelfastlæggelsen i Sønderjylland i dag. Preusserne opmålte landet meget nøjagtigt
samt udfærdigede detaljerede måledokumenter, og ud fra disse måledokumenter kan skellet
i dag fastlægges med stor præcision.
Igennem tiden er de Sønderjyske forhold, der er ved skelfastlæggelsen og den Sønderjyske
matrikel, forsøgt fordansket, hvilket også er gennemført for visse dele af skelfastlæggelsen
og matriklen, dog ikke for det hele.
Bestemmelserne i lovgivningen for Sønderjylland er igennem tiden blevet forældet. I 1991
blev bestemmelserne for Sønderjylland ophævet, og igennem de sidste 30 år er lovgivningen
kun blevet mere ens for alle landsdele, og den nuværende lovgivning gælder nu for
hele landet. Det betyder også, at der igennem lovgivningen er kommet en ensretning
for udarbejdelse af måleoplysninger, fordi der i loven er bestemt, at Geodtastyrelsen
skal godkende de matrikulære sager, og de praktiserende landinspektører skal følge de
retningslinjer, der er bestemt, for udformningen af et målblad. Det betyder, at nye
måledokumenter i Sønderjylland i dag ligner de resterende måledokumenter i resten af
landet.
I 1999 kom der endnu en fordanskning, da landinspektørepraksisen blev privatiseret i
Sønderjylland, hvilket resulterede i, at kontorene kom på lige fod med de andre kontorer,
der var i resten af Danmark. Med privatiseringen af kontorene og med samme regelsæt, er
der i dag ikke forskel på den tradition, hvorpå hver landinspektørkontor skelfastlægger,
hverken i blandt de Sønderjyske landinspektørkontorer, eller mellem de Sønderjyske
landinspektørkontorer og landinspektørkontorerne i resten af Danmark.
Lovgivningsgrundlaget er, som nævnt, det samme når der skelfastlægges i Sønderjylland
og resten af Danmark, hvilket betyder, at det juridiske grundlag for skelfastlæggelsen i
Sønderjylland er at finde det registrerede skel og det faktiske skel og sammenligne de
to for at undersøge om, der er overensstemmelse eller uoverensstemmelse. Undersøges de
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enkelte dele i skelfastlæggelsen nærmere, altså det registrerede skel, det faktiske skel og
sammenligningen af de to, er grundlaget forskelligt, når det kommer til det registrerede skel.
I Sønderjylland er der en række særlige forhold heriblandt nogle gamle måledokumenter,
der er grundlaget for det registrerede skel, hvilket er anderledes end i resten af Danmark. De
gamle måledokumenter er markrids, fortsættelsesrids, suppleringsmålinger og urmålinger
i Sønderjylland, og i nyere tid måleblade. Disse gamle måledokumenter adskiller sig ved
at være meget detaljeret og have mange forskellige signaturer. Derudover blev der brugt
parcelnumrer i Preussisk tid, hvorfor de gamle måledokumenter er baseret på parcelnumrer
og ikke matrikelnumrer. Når der skal skelfastlægges i Sønderjylland, benyttes der ofte de
gamle måledokumenter for at undersøge det registrerede skel. Det er dog markrids, der
bliver benyttet mest, men de gamle måledokumenter fra Preussernes tid er indimellem også
nødvendige at anvende for at kunne fastlægge det registrerede skel. Her er tilgængeligheden
også anderledes end i det resterende Danmark. For at finde markrids skal WebMads
benyttes, hvorimod de Preussiske måledokumenter skal findes på Rigsarkivet i Aabenraa.
Det faktiske skel er ud fra samme grundlag som i resten af Danmark, hvor der benyttes
brugsgrænser og skelafmærkninger måles. Sammenligningen af det registrerede skel og det
faktiske skel har også samme grundlag, hvis der er overensstemmelse kan skellet fastlægges,
og hvis der er uoverensstemmelse vil det registrerede skel udgør ejendomsgrænsen,
medmindre der er tale om ejendomsberigtigelse eller tvivlstilfælde.
På baggrund af de analyser, der er lavet igennem projektet, kan det konkluderes,
at fastlæggelsen af skel i Sønderjylland har det samme juridiske grundlag som
resten af Danmark. Det juridiske grundlag bestemmer den overordnede struktur for
skelfastlæggelsen, og idet lovgivningen gælder for hele landet, er den overordnede struktur
ens. Når de enkelte faser undersøges i skelfastlæggelsen, ses der en forskel i grundlaget
for det registrerede skel. Disse særlige forhold ved det registrerede skel i Sønderjylland er
de faldgruber, som landinspektøren kan komme til at begå fejl ved uden kendskab til den
Sønderjyske matrikel.
.
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Indledende skriftlig
henvendelse

A

Hej xxx,
Vi er to studerende, der læser til landinspektør på 10. semester på Aalborg Universitet. Vi
er i gang med at skrive vores speciale om den Sønderjyske matrikel og i den forbindelse søger
vi information fra landinspektører, der har kendskab til matriklen og skelfastlæggelsen i
Sønderjylland. Vi vil derfor høre om, du kunne være interesseret i et interview med os pr.
telefon eller videoopkald(Teams eller Zoom), hvor vi tager en snak om emnet. Vi forestiller
os, at interviewet vil tage cirka 30-60 minutter og foregå sidst i uge 14 eller i uge 15, alt efter
hvad der passer dig bedst. Hvis du er interesseret, vil vi meget gerne sende spørgsmålene
på forhånd, så du ved hvad der tages udgangspunkt i.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Mvh. Camilla Knudsen og Terese Thode
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B

Den Sønderjyske matrikel og skelfastlæggelse
Denne interviewguide skal bruges som udgangspunkt for et interview om skelfastlæggelse i
Sønderjylland. Interviewet skal anvendes til et speciale på landinspektøruddannelsen (Land
Management) på Aalborg Universitet, der udarbejdes af Camilla Knudsen og Terese Thode.
Interviewet forventes at tage omkring 30-60 minutter og vil blive afholdt over videoopkald
(Teams eller Zoom) eller telefon alt efter interviewpersonens ønske. Samtalen vil tage afsæt
i spørgsmålene nedenfor og dermed skal de ses som vejledende.
For dokumentation til projektet vil vi gerne have lov at optage samtalen, hvilket vil ske
efter aftale. Ved brug af interviewet til citering i projektet vil du blive kontaktet, således
du har mulighed for at kommentere og godkende det givne citat.
Præsentation af projektet Vi har valgt at arbejde med den Sønderjyske matrikel
ifm. med vores speciale. Vi undersøger hvordan skelfastlæggelsen sker i Sønderjylland,
idet at det forlyder at det er forskellig fra resten af Danmark. Det siges, at det kræver
lokalkendskab at skelfastlægge i Sønderjylland.
Vi vil derfor igennem hovedanalysen undersøge hvordan skelfastlæggelsen i Sønderjylland
er anderledes end fra resten af Danmark. Der er ikke faglitteratur, der belyser hvilke
forskelligheder, der gør, at landinspektører i Sønderjylland skal have lokalkendskab for
at kunne skelfastlægge. Derfor søger vi erfaringsbaseret viden fra landinspektører i
Sønderjylland, og håber på at vi igennem jer kan kortlægge, de lokale forhold.
Interviewspørgsmål Ud fra den ovenstående præsentation af projektet og den undren,
som følger hermed, vil vi gerne have en samtale om proceduren for skelfastlæggelse i Sønderjylland og de problematikker, som kan opstå ved skelfastlæggelsen for landinspektører
uden lokalkendskab. Samtalen vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål. Skelfastlæggelse
generelt
Din bagrund
Skelfastlæggelse generelt
Det ”registrerede skel” er jf. UL § 34 udgangspunktet for skelfastlæggelse.
Normalt anvendes måleblade og hvis de ikke findes, anvendes de historiske
matrikelkort.
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•
•
•
•

Hvad anvender man som grundlag for det registrerede skel i Sønderjylland?
Hvis der er flere typer af oplysninger, er der da noget, der er bedre end andet?
Hvordan bruges Preussiske kort og dokumentation i skelfastlæggelsen i dag?
Ældre mål er i resten af DK tilknyttet fikspunkter, og skal ved skelfastlæggelse
transformeres på plads inden brug. Er der tilsvarende udfordringer med “det
registrerede skel” i Sønderjylland?

Det registrerede skel må kun afsættes, hvis det er i overensstemmelse med
”ejendomsgrænsen på stedet”, jf. BMA § 4
• Hvad anvender man som grundlag for ejendomsgrænsen i Sønderjylland?
• Hvis flere typer af oplysninger, er der da noget der er bedre end andet?
Kan du pege på elementer ved skelfastlæggelse i Sønderjylland som er forskellig fra resten
af Danmark?
Er der forskel på praksis/tradition for skelfastlæggelsesproceduren helt ned på område/amts niveau i Sønderjylland i dag? Hvis ja, hvilke forskelle er der?
Hvad oplever du som værende forskellen på skelfastlæggelsen i Sønderjylland og det
resterende Danmark?
Særlige forhold
Oplever du nogen problemer i forhold til samarbejdet med kommunen, GST eller
tinglysningen om skelfastlæggelsen i Sønderjylland?
Syntes du at den Sønderjyske matrikel fungerede bedre end den resterende danske matrikel?
Hvad ser du som muligheder/udfordringer ved henholdsvis den danske og Sønderjyske
matrikel?
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C

Din bagrund
Skelfastlæggelse generelt
Det ”registrerede skel” er jf. UL § 34 udgangspunktet for skelfastlæggelse.
Normalt anvendes måleblade og hvis de ikke findes, anvendes de historiske
matrikelkort.
• Hvad anvender man som grundlag for det registrerede skel i Sønderjylland?
• Hvis der er flere typer af oplysninger, er der da noget, der er bedre end andet?
• Målte de før i tiden skellet op med ortogonalmåling, ud fra polygonnettet via
målelinjerne?
• Hvordan bruges Preussiske kort og dokumentation i skelfastlæggelsen i dag?
• Ældre mål er i resten af DK tilknyttet fikspunkter, og skal ved skelfastlæggelse
transformeres på plads inden brug. Er der tilsvarende udfordringer med “det
registrerede skel” i Sønderjylland?
• Måler I stadigvæk i system Ostenfeldt?
Det registrerede skel må kun afsættes, hvis det er i overensstemmelse med
”ejendomsgrænsen på stedet”, jf. BMA § 4
• Hvad anvender man som grundlag for ejendomsgrænsen i marken i Sønderjylland?
• Hvis flere typer af oplysninger, er der da noget der er bedre end andet?
• Hvor godt er den registrerede grænse i måledokumentationens i forhold til skellets
placering ude i marken i Sønderjylland?
Kan du pege på elementer ved skelfastlæggelse i Sønderjylland som er forskellig fra resten
af Danmark?
Er der forskel på praksis/tradition for skelfastlæggelsesproceduren helt ned på område/amts niveau i Sønderjylland i dag? Hvis ja, hvilke forskelle er der?
Hvad oplever du som værende forskellen på skelfastlæggelsen i Sønderjylland og det
resterende Danmark?
Særlige forhold
Hvordan arbejder I med bestemmelserne om hævd i Sønderjylland?
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C. Opdateret interviewguide
Oplever du nogen problemer i forhold til samarbejdet med kommunen, GST eller
tinglysningen om skelfastlæggelsen i Sønderjylland?
Syntes du at den Sønderjyske matrikel fungerede bedre end den resterende danske matrikel?
Hvad ser du som muligheder/udfordringer ved henholdsvis den danske og Sønderjyske
matrikel?
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Urmåling

D

Figur D.1. Urmåling, kortdistrikt Gemarkung Langenburg, kortblad nr. 2, rids 1.
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D. Urmåling

Figur D.2. Urmåling, kortdistrikt Gemarkung Langenburg, kortblad nr. 6, rids 2.
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Signaturer for gamle
Sønderjyske målinger

E

I dette bilag ses billeder af signaturer for markrids, fortsættelsesrids, suppleringsmålinger
og urmålinger.
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E. Signaturer for gamle Sønderjyske målinger
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Aalborg Universitet
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E. Signaturer for gamle Sønderjyske målinger
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Aalborg Universitet
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E. Signaturer for gamle Sønderjyske målinger
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Aalborg Universitet
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E. Signaturer for gamle Sønderjyske målinger
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Aalborg Universitet
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E. Signaturer for gamle Sønderjyske målinger

100

