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Fra formanden
Vi er i skrivende stund i november, og der har netop været
afholdt kommunevalg - og vejret er fortsat så godt, at det er en
behagelighed at komme på hegnsyn.
Vi har som nævnt haft kommunevalg, og i de 32 kommuner, der ikke ændrer
størrelse, udløber Hegnsynenes funktionsperiode nu med udgangen af 2005.
Der er al mulig grund til at sige tak til de kolleger, der således stopper nu, for
samarbejdet i de fire år, der er gået siden sidste udpegning. Det har forhåbentlig været en god oplevelse at være hegnsynsmand.
Alle vi andre i de 65 nye kommuner må jo tage et år mere denne gang. Og med
denne særlige forlængelse af funktionsperioden i et år, for flertallets vedkommende, vil nyvalget til bestyrelsen i Foreningen af Hegnsyn også blive udsat
med et år. Det vil sige til årsmødet i 2007.
Alligevel bliver der valg på generalforsamlingen i 2006, fordi foreningens
næstformand, Frede Weber Andresen i september måned meddelte sin udtræden af vores bestyrelse af personlige årsager. Da Fredes suppleant i det
sydjyske område, John Grøndahl, samtidig er fraflyttet sin kommune, og
dermed ikke er hegnsynsmand mere, har det ikke været muligt at inddrage
suppleanten i bestyrelsen. Vi besluttede derfor at køre videre med de resterende fire mand til den kommende generalforsamling, hvor der så kan suppleres op til de 5 mand i bestyrelsen.
Frede har været medlem af bestyrelsen siden 1994, og har i alle årene udført
et stort og engageret arbejde som sekretær og næstformand for foreningen.
Vi vil i særlig grad komme til at savne Frede for hans store organisatoriske
talent.
Årsmødet i 2006 bliver det sidste, hvor Hegnsynene fra de mange uændrede
kommuner mødes, og mange af os er med for sidste gang. Bestyrelsen finder
derfor, at de mange hegnsynsfolk, der således må stoppe, fortjener en påskønnelse for op til mange års tro tjeneste.
Vi har således lagt op til, at der på dette årsmøde, den 17. og 18. marts 2006,
vil blive mulighed for at medtage sin ledsager. Der vil blive arrangeret et
specielt ledsagerprogram, og der vil under festmiddagen blive underholdning
og mulighed for efterfølgende at få en svingom fredag aften.
Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om dette initiativ, og at der allerede nu
tages skridt til hjemme i kommunen at få den nødvendige bevilling på plads
til deltagelse i årsmødet.
Helge Sølgaard
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FORENINGEN AF HEGNSYN
Henriksholms Allé 20, 2950 Vedbæk, tlf. 45 89 06 82.
Hjemmeside: www.hegnsyn.dk

Formand:

Helge Sølgaard, Søllerød kommune
Henriksholms Allé 20, 2950 Vedbæk.
Tlf. 45 89 06 82. E-mail: helgesoelgaard@hotmail.com

Kasserer:

Jørgen Fjordvald, Greve kommune
Birkedalen 8, 2670 Greve.
Tlf. 43 90 58 38. fjordvald-greve@mail.dk

Sekretær:

Preben Andersen, Nørre Djurs kommune
Tranehusevej 2, 8585 Glesborg.
Tlf. 86 31 76 63. traneskoven@wanadoo.dk

Best.medlem:

Jørgen Nielsen, Svendborg kommune
Traverskiftet 31, 5881 Skårup.
Tlf. 62 23 15 30. E-mail: jpn-esther@hotmail.com

Redaktør:

Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23,
7400 Herning.
Tlf. 97 22 03 97. E-mail: bluesbent@privat.dk
___________________________________________________________

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger:
Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til de
øvrige 2 medlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 800, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til
den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr. 1125 og fordeles som ved et hegnsyn.
„SPØRG BARE“
Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til:
Tidl. formand, Svend Gunnar Kofoed-Dam, tlf. 56 49 61 73
e-mail: sv.gunnar@mail.tele.dk og
Direktoratet for FødevareErhverv, v. Anne Holst, tlf. 33 95 80 00.
Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: Holger Engvang, Maltvej 57,
Askov, 6600 Vejen. Tlf. 75 36 58 20 (helst mellem kl. 9 og 12). Lov om Mark- og Vejfred
er i 1999 optrykt i RET & SKEL, blad nr. 77.
Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af hegnsynsspørgsmål.
Foreningens hjemmeside med diverse links findes på adressen www.hegnsyn.dk
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Det nye Danmarkskort
Om betydningen af Strukturreformen i relation til
udpegning af Hegnsyn efter Hegnsloven og Vurderingsmænd efter Lov om Mark- og Vejfred.
Direktoratet for FødevareErhverv
meddelte i skrivelse af 17. oktober
2005 til kommunalbestyrelserne, at
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
har oplyst, at forlængelsen af funktionsperioden for kommunalbestyrelser i kommuner, der indgår i en sammenlægning, betyder følgende:
Funktionsperioden for de tre medlemmer af Hegnsynet og deres suppleanter, som er beskikket af kommunalbestyrelsen for en periode, der falder
sammen med valgperioden for kommunalbestyrelsen, forlænges med 1
år fra den 1. januar 2006 til den 31.
december 2006.
Tilsvarende forlænges funktionsperioden for de tre vurderingsmænd efter Lov om Mark- og Vejfred, som er
beskikket af kommunalbestyrelsen
for en periode, der falder sammen
med perioden for kommunalbestyrelserne, med 1 år fra den 1. januar 2006
til den 31. december 2006.

Oversigt over de 65
nye kommuner
I følgende kommuner sker der i medfør af ovenstående en forlængelse af
hegnsynsmedlemmernes og vurderingsmændenes funktionsperiode med 1
år:
• Assens Kommune (Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup)
• Billund Kommune (Billund og
Grindsted)
• Bogense Kommune (Bogense,
Otterup og Søndersø)
• Brønderslev-Dronninglund
Kommune (Brønderslev og Dronninglund)
• Egedal Kommune (Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke)
• Esbjerg Kommune (Bramming,
Esbjerg og Ribe)
• Favrskov Kommune (Hammel,
Hadsten, Hinnerup og Hvorslev)
• Faxe Kommune (Haslev, Fakse
og Rønnede)
• Fredensborg Kommune (Fredensborg-Humlebæk og Karlebo)
• Frederikshavn Kommune (Frederikshavn, Skagen og Sæby)
• Frederikssund Kommune (Frederikssund, Slangerup, Skibby og
Jægerspris)
• Frederiksværk-Hundested
Kommune (Frederiksværk og Hundested)
• Furesø Kommune (Farum og
Værløse)
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• Faaborg-Midtfyn Kommune
(Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge
og Årslev)
• Gribskov Kommune (GræstedGilleleje og Helsinge)
• Guldborgsund Kommune (Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing og
Sydfalster)
• Haderslev Kommune (Gram,
Haderslev og Vojens)
• Hedensted Kommune (Hedensted, Juelsminde og Tørring-Uldum)
• Herning Kommune (AulumHaderup, Herning, Trehøje og
Aaskov)
• Hillerød Kommune (Hillerød og
Skævinge)
• Hjørring Kommune (Hirtshals,
Hjørring, Løkken-Vrå og Sindal)
• Holbæk Kommune (Holbæk,
Jernløse, Svinninge, Tornved og
Tølløse)
• Holstebro Kommune (Holstebro,
Ulfborg-Vemb og Vinderup)
• Horsens Kommune (Brædstrup,
Gedved og Horsens)
• Ikast-Brande Kommune (NørreSnede, Brande og Ikast)
• Jammerbugt Kommune (Brovst,
Fjerritslev, Pandrup og Aabybro)
• Kalundborg Kommune (Bjergsted, Gørlev, Hvidebæk, Høng og
Kalundborg)
• Kerteminde Kommune (Kerteminde, Langeskov og Munkebo)
• Kolding Kommune (Christiansfeld, Kolding, Lunderskov og Vamdrup)
• Køge Kommune (Køge og Skovbo)
• Langeland Kommune (Rudkøbing, Sydlangeland og Tranekær)
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• Lejre Kommune (Bramsnæs,
Hvalsø og Lejre)
• Lemvig Kommune (Lemvig og
Thyborøn-Harboøre)
• Lolland Kommune (Nakskov,
Rudbjerg, Ravnsborg, Holeby,
Højreby, Maribo og Rødby)
• Mariagerfjord Kommune (Arden, Hadsund, Hobro og Mariager)
• Middelfart Kommune (Ejby,
Middelfart og Nørre Aaby)
• Norddjurs Kommune (Grenaa,
Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald Øst)
• Nyborg Kommune (Nyborg, Ullerslev og Ørbæk)
• Næstved Kommune (Fuglebjerg,
Fladså, Holmegaard, Næstved og
Suså)
• Odsherred Kommune (Dragsholm, Nykøbing-Rørvig og Trundholm)
• Randers Kommune (Langå, Nørhald, Purhus, Randers, Sønderhald
Vest samt Havndal-området fra
Mariager)
• Rebild Kommune (Nørager, Skørping og Støvring)
• Ringkøbing-Skjern Kommune
(Holmsland, Egvad, Ringkøbing,
Skjern og Videbæk)
• Roskilde Kommune (Gundsø,
Ramsø og Roskilde)
• Rudersdal Kommune (Søllerød
og Birkerød)
• Silkeborg Kommune (Gjern, Silkeborg, Them og Kjellerup)
• Skanderborg Kommune (Galten, Hørning, Ry og Skanderborg)
• Skive Kommune (Sallingsund,
Skive, Spøttrup og Sundsøre)
• Slagelse Kommune (Hashøj,
Korsør, Skælskør og Slagelse)

• Sorø Kommune (Dianalund, Sorø
og Stenlille)
• Stevns Kommune (Vallø og
Stevns)
• Struer Kommune (Struer og Thyholm)
• Svendborg Kommune (Egebjerg,
Gudme og Svendborg)
• Syddjurs Kommune (Ebeltoft,
Midtdjurs, Rosenholm og Rønde)
• Sønderborg Kommune (Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sønderborg, Sundeved og
Sydals)
• Thisted Kommune (Hanstholm,
Sydthy og Thisted)
• Tønder Kommune (Bredebro,
Højer, Løgumkloster, NørreRangstrup, Skærbæk og Tønder)
• Varde Kommune (Blaabjerg, Blåvandshuk, Helle, Varde og Ølgod)
• Vejen Kommune (Rødding, Holsted, Brørup og Vejen)
• Vejle Kommune (Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle)
• Vesthimmerlands Kommune
(Aalestrup, Farsø, Løgstør og Aars)
• Viborg Kommune (Bjerringbro,
Fjends, Karup, Møldrup, Tjele og
Viborg)
• Vordingborg Kommune (Møn,
Langebæk, Præstø og Vordingborg)
• Aabenraa Kommune (Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og Aabenraa)
• Aalborg Kommune (Hals, Nibe,
Sejlflod, Aalborg)

Oversigt over de 32 gamle kommuner, der fortsætter uændrede
I følgende kommuner sker der i medfør af ovenstående ikke en forlængelse af hegnsynsmedlemmernes og
vurderingsmændenes funktionsperiode, hvorfor der udpeges nye, der
skal virke fra 1. januar 2006.
• Albertslund
• Allerød
• Ballerup
• Bornholm
• Brøndby
• Dragør
• Fanø
• Fredericia
• Gentofte
• Gladsaxe
• Glostrup
• Greve
• Helsingør
• Herlev
• Hvidovre
• Høje Taastrup
• Hørsholm
• Ishøj
• København
• Lyngby-Taarbæk
• Læsø
• Morsø
• Odder
• Odense
• Ringsted
• Rødovre
• Samsø
• Solrød
• Tårnby
• Vallensbæk
• Ærø
• Århus
-benje
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Ole får et år forærende
Hegnsynsformanden i den ”gamle” Herning Kommune,
Ole Lysgaard, får et år ekstra at boltre sig i som formand.
Uden strukturreformen skulle han være faldet for aldersgrænsen ved udgangen af 2005.
Hegnsynsformand Ole Lysgaard i
Sunds ved Herning er i disse dage en
glad mand. Trods en dåbsattest, der
fortæller ham, at han netop er fyldt
72 år, og det faktum at reglerne siger,
at ingen som er fyldt 70 år kan genudnævnes til en ny periode som medlem af et Hegnsyn, har han allerede
fået en julegave i form af endnu et år
som formand for Hegnsynet i Herning Kommune – og det passer ham
fint.

blev udnævnt til menigt medlem af
Hegnsynet i Herning. Efter 24 år på
denne post blev han fra 1998 formand i Hegnsynet, og efter således at
have virket i 32 år som hegnsynsmedlem var han indstillet på, at det
nu var en afsluttet æra. Nu får han så
oveni et 33. år, og det skyldes ene og
alene den netop gennemførte strukturreform.
Årsagen til forlængelsen er som
nævnt andet sted i bladet strukturreformen, hvor det er bestemt, at i de
kommuner, der indgår i sammenlægninger, skal de gamle byråd og de
forskellige råd og nævn fortsætte i
endnu et år. I de 32 kommuner, som
består uforandret sker der derimod
en normal udskiftning her pr. 1. januar 2006.
-benje

-Der er jo stadig en masse krudt i
mig, så jeg tager gladeligt imod gaven, siger Ole Lysgaard, der efter et
liv som gårdejer og politisk aktiv i
Venstre er glad for jobbet som hegnsynsformand og den kontakt til det
pulserende liv, som flyder af at komme
rundt til folk i villahaverne.
Ole Lysgaard startede sit virke i
Hegnsynet allerede i 1974, hvor han
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Foreningen af Hegnsyn
Stiftet den 5. december 1973
Foreningens formål er at varetage fælles interesser,
Herunder udøvelse af kursusvirksomhed
og udgivelse af bladet RET & SKEL.
Som medlemmer optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd
i henhold til lov om mark- og vejfred.
Hegnsynssekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret.
Endvidere med ret til at benytte sig af foreningens servicetilbud.
Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling
og betales pr. Hegnsyn.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
Inden udgangen af marts.
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Der føres fortsat krig over hækken
I et mondænt kvarter i Aalborg føres der krig over hækken,
uanset de økonomiske konsekvenser, og Hegnsynet i
Aalborg høster nogle erfaringer. Hverken hegnsynskendelser eller rettens afgørelse synes at kunne stoppe
krigen.
For Hegnsynet i Aalborg startede
sagen i foråret 2003, og her sidst på
året 2005 er der indkaldt til en tvangsfuldbyrdelsessag, men hermed er 3
års krigen måske ikke slut.
I foråret 2003 var der første gang
indkaldt til hegnsynsforretning i et
af Aalborgs dyre kvarterer, nærmere
bestemt i Hasseris, hvor A havde
begæret et hegnsyn for at få hækken
til naboen B fjernet. Sagen blev dog
udsat i næsten et halvt år, fordi de to
naboer ikke kunne blive enige om
skellets rette beliggenhed. Efter gennemførelse af en skelforretning, der
afdækkede skellets placering, genoptog Hegnsynet åstedsforretningen i
slutningen af august 2003.
Stridens kærne var en 40 meter lang
ligusterhæk i skel, i en højde af 2,5-3
meter. I hækken var der tre større
træer – 2 rønnetræer og 1 paradisæbletræ. Derudover var der forskellige andre planter i hækken, så som
hyld, snebær, tjørn og kristtorn.
Hækkens forreste 1 – 1,5 m mod vejen var nedklippet til under 0,5 m.
Hækken var på B’s side klippet såvel
i højden som på siden.
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Hegnsynet afsagde en kendelse, hvori
det blev fastslået, at der var tale om
et fælleshegn med de forpligtelser om
vedligeholdelse, der følger heraf. A
havde indbragt sagen for Hegnsynet
med påstand om, at den eksisterende
hæk i skellet mellem hans ejendom
og naboen B skulle fjernes, fordi
• En tinglyst servitut fastslog, at
der ikke måtte etableres skelhække
eller skelhegn på en måde, som
virkede skæmmende for området.
• Hækken var urimelig høj, målt fra
hans ejendom, og derfor svær at
klippe.
• Hækken var alt for bred.
• Hækken forhindrede et ordentligt
udsyn ved udkørsel.
• Hækken bestod af mange forskellige selvsåede arter, og der var
mange grimme huller, der gjorde,
at den ikke mere var pæn.

Det blev fastslået, at der var en servitut fra 1961 med en ordlyd som omtalt i A’s påstand.
I januar 2004 blev der igen begæret
hegnsyn, og denne gang var det B,
der stod for begæringen, da han ville
have A til at klippe og vedligeholde
hækken og fjerne vildskud og træer
fra denne. Hegnsynet afsagde igen
en kendelse – denne gang gående ud
på, at hækken skulle nedklippes til
en højde af 2 m, målt i skel, og at der
skulle ske fjernelse af de omtalte
træer, samt nogle af de øvrige planter
i hækken, og der skulle ske efterplantning i de opståede huller, ligesom der skulle ske klipning og vedligeholdelse hvert år.
I februar 2004 indbragte A så sagen
for retten med den principale påstand, at B skulle tilpligtes til at
anerkende, at den omstridte beplantning var i strid med den tinglyste
servitut og skulle fjernes.
Subsidiært påstod A, at B skulle tilpligtes til at anerkende, at der ikke
var tale om et fælles eller eget hegn
omfattet af hegnsloven, hvorfor Hegnsynet ikke var kompetent til at pådømme sagen. Mere subsidiært, at B
skulle tilpligtes til at anerkende, at A
ikke kunne tilpligtes at indrette sig
efter Hegnsynets kendelse.
Mest subsidiært påstod A, at B skulle
tilpligtes at anerkende, at hækken
ikke skulle nedklippes til en højde af
2 m, målt i skel, samt at en række
bortfjernelser og nyplantninger som
Hegnsynet havde fastlagt i sin kendelse ikke skulle ske.

B påstod afvisning, subsidiært frifindelse for A’s principale og subsidiære
påstande samt frifindelse for A’s øvrige påstande.
Rettens begrundelse og resultat
Hegnsynets afgørelse ved kendelse
af 28. august 2003 vedrører efter sit
indhold et fælleshegn mellem parternes ejendomme, og forholdet er som
sådan umiddelbart omfattet af hegnsynets kompetence til at træffe afgørelse efter hegnslovens bestemmelser om bl.a. hækkens art, dimensioner, udseende og vedligeholdelse.
Det fremgår endvidere af kendelsen,
at Hegnsynet har anset sig kompetent til på sagsøgerens foranledning
at træffe afgørelse om hækken kan
anses at stride mod en tinglyst servitut, som er lyst på parternes og flere
omkringliggende ejendomme, hvorefter en sådan hæk ikke må ”virke
skæmmende” for området.
Efter hegnslovens § 37, stk. 1, 2. pkt.
har Hegnsynet haft mulighed for at
træffe afgørelse om dette spørgsmål
under nærmere angivne forudsætninger. Ved afgørelse af, om det mod
de sagsøgtes protest skal tillades sagsøger under domsforhandlingen at
fremsætte et anbringende om, at betingelserne herfor ikke har været til
stede, er der tale om et nyt anbringende, og retten lægger vægt på, at det er
uoplyst hvorfor dette anbringende
ikke er fremsat tidligere af sagsøger,
at det var sagsøger, som begærede
det pågældende hegnsyn afholdt, at
forholdet ligger inden for området for
Hegnsynets sagkundskab, den hengå11

ede tid siden afgørelsen, og at de
sagsøgte ikke har haft anledning til
at tage forholdet i betragtning ved
deres bevisovervejelser.
Retten finder herefter ikke, at der
kan gives sagsøger tilladelse til at få
prøvet dette anbringende under sagen, jf. retsplejelovens § 363, stk. 1.
Efter det oven for anførte og under
henvisning til, at fristen efter hegnslovens § 43, stk. 2 for at indbringe
Hegnsynets afgørelse ved kendelse
af 20. august 2003 for domstolene var
overskredet ved anlæg af nærværende
sag, tages de sagsøgtes afvisningspåstande over for sagsøgers principale
og subsidiære påstande til følge.
Retten finder endvidere, at Hegnsynets afgørelse ved kendelse af 14.
januar 2004 om hækkens højde og
vedligeholdelse m.m. er i overensstemmelse med såvel hegnslovens bestemmelser om fælleshegn, som med
områdets nuværende beplantning i
øvrigt, herunder de eksisterende hække på de omkringliggende ejendomme. Der gives herefter de sagsøgte
medhold i deres frifindelsespåstande
over for sagsøgerens mere subsidiære
og mest subsidiære påstande.
Ved afgørelsen af sagens omkostninger, som neden for bestemt, er der
taget hensyn til sagens karakter og
dens udfald.
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Thi kendes for ret:
Sagsøgerens (A) påstande om, at beplantningen mellem ejendommene
skal fjernes og om at
beplantningen ikke er
et fælleshegn eller et
eget hegn omfattet af
hegnsloven, afvises, og
de sagsøgte (B) frifindes for sagsøgers
påstande om, at sagsøger ikke skal
indrette sig efter Hegnsynets afgørelse i kendelse af 14. januar 2004, at
de sagsøgte skal anerkende det er
tilfældet, og at de sagsøgte skal bære
de sagsøger i kendelsen pålagte hegnsynsomkostninger.
Sagsøger skal i sagsomkostninger til
de sagsøgte inden 14 dage betale
10.000 kr.
Retten i Aalborg den 27. maj 2005.
Som nævnt i indledningen fortsætter
sagen, da B nu har indkaldt til et
hegnsyn efter hegnslovens § 44, da A
ikke har efterlevet kendelsens af 14.
januar 2004 med hensyn til nedklipning, vedligeholdelse m.v.
-benje

Ændringer i Hegnsloven og Lov om
Mark- og Vejfred
Som følge af forenkling, harmonisering og objektivisering
af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.
samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler, er der
sket ændringer i Hegnsloven og Lov om Mark- og Vejfred.

§§§§§§§§§§§
Med virkning fra 1. november er der
sket følgende ændringer i Hegnsloven:

Fra samme dato er der sket følgende
ændringer i Lov om Mark- og Vejfred:

Hegnslovens § 27, stk. 1: Ordet ”primærkommune” er ændret til ”kommune”.

Mark- og Vejfredslovens § 6: Der er
tilføjet et nyt stykke 3 og 4, hvorefter
den gamle stk. 3 er blevet til stk. 5.

Hegnslovens § 44: Der er tilføjet et
nyt stk. 4, hvorefter det stk. 4 er
blevet til stk. 5.
Nyt stk. 4:
Skyldig betaling for udgifter efter stk.
2 samt vederlag m.v. efter stk. 3 kan
endvidere inddrives ved indeholdelse
i løn m.v. efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Nyt stk. 3:
Beløb vedrørende refusion af udgifter til optagelsesbekendtgørelse efter stk. 2 kan endvidere inddrives
ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige
skatter i kildeskatteloven.

Hegnslovens § 46, stk. 4 (Amtmanden er ændret til Statsforvaltningen):
Statsforvaltningen kan bevilge en
part, hvis økonomiske forhold i forbindelse med sagens vigtighed og
begrundethed giver anledning dertil,
fritagelse for at betale sagens omkostninger for hegnsynet, hvilke da
udredes af statskassen.

Nyt stk. 4:
Restanceinddrivelsesmyndighederne
kan eftergive skyldige beløb efter regler i opkrævningsloven.
Mark- og Vejfredslovens § 7, stk. 3:
§ 6, stk. 3 bliver til § 6, stk. 5.
Ændringerne fremgår af de 2 love på
vores hjemmeside www.hegnsyn.dk
-benje
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Henvend dig til kassereren!
Når RET & SKEL
• ikke skal fremsendes mere, eller det skal sendes til en anden
person
• Ved adresseændringer
• ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement
(koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år).
Alt dette, og meget mere, tager kassereren sig af.
Derfor - ram plet første gang ved at ringe eller skrive til:
Jørgen Fjordvald, Birkedalen 8, 2670 Greve. Tlf. 43 90 58 38.
E-mail: fjordvald-greve@mail.dk eller via foreningens
hjemmeside: www.hegnsyn.dk
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SYNSPUNKTER OG DEBAT
Sæt papir i maskinen og giv dit besyv med!
Skriv om forslag, kommentarer eller hverdags erfaringer,
som kan være andre til nytte.
Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren.
Skriv på maskine eller EDB og send
gerne en diskette eller mail til bluesbent@privat.dk

Foreningens Hjemmeside
Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internettet
du finder den på adressen: www.hegnsyn.dk
Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven,
mark- og vejfred, skelforretninger m.v.
Du kan også hente bladet ”Ret og Skel” og blanketter
Som du kan printe ud og bruge.
Samtidig kan du finde nyttige navne og adresser
Sammen med links til en masse oplysninger.
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03601
Jørgen Fjordvald
Birkedalen 8
2670 Greve

MAGASINPOST

Glædelig Jul
og Godt Nytår

