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Den 27. oktober var der kaldt
til regionsmøde i Roskilde

Foreningen af Hegnsyn i Danmark

RET & SKEL, Information for Hegnsyn.
Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3 2002 ”Foreningen af
Hegnsynsformænd”) og udkommer 4 gange årligt i et oplag på 500 stk.
Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbring-ning
af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens
forretningsfører.
Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme
bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register
over bladenes indhold 1986-2000 forefindes i blad nr. 81 – herefter én
gang årligt.
Bladet trykkes hos „Kviktryk“, Bornholmsvej 3, 4200 Slagelse.
Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf. 97 2203 97.
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
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Fra formanden
Vi er i december måned og julemåneden er i gang. I denne
måned burde der vel være lidt julefred på nabofronten.
Efteråret er forbi, og vi har endnu engang oplevet et efterår,
hvor det er mit indtryk at mange Hegnsyn har haft travlt.
Regionsmødet den 27.oktober i Roskilde blev, efter min
mening, som sædvanlig en god oplevelse.
Speciel tak til uddannelsesudvalget og dets formand.
Vi var meget spændte på tilslutningen, da der jo efter kommunalreformen
er færre hegnsynsmedlemmer, men der var heldigvis god tilslutning og
rig lejlighed til at snakke med kolleger.
Regionsmødet blev afviklet i en lidt udvidet form, idet vi havde tre
foredragsholder med, som alle havde et glimrende indlæg. Advokat Jørgen
Jørgensen omtalte bl.a. grænsedragning mellem et hegnssyn og
nabostridigheder. Tidligere formand og vores rådgiver, Svend Gunnar
Kofoed-Dam gennemgik bl.a. de formelle ting, der skal være overholdt
ved et hegnsyn, og tidligere hegnsynsformand Hans Lauritzen gennemgik,
med sin sædvanlige lune, åstedsforretninger med grundlag i sine erfaringer
fra over 300 hegnsynsforretninger i sin tid som hegnsynsmand.
Indlæggene blev krydret med eksempler fra mødedeltagerne og afsluttet
med en livlig debat under spørgerunden.
Vi forventer at afholde næste regionsmøde i efteråret 2008 i Midtjylland.
I bestyrelsen har vi siden årsmødet afholdt to møder. Vi arbejder efter
vores traditionelle årsplan og drøfter, hvad der derudover måtte være af
forslag og henvendelser.
Året 2007 blev året vi fik en ny minister. Den 12. september overdrog
afgående fødevareminister Hans Chr. Schmidt Fødevareministeriet til den
afgående socialminister og minister for ligestilling, Eva Kjer Hansen. Fra
foreningen skal lyde såvel en tak som en velkommen!
Næste årsmøde i ”Foreningen af Hegnsyn” holdes den 27. og 28. marts
2008. Sæt venligst allerede nu kryds i kalenderen. Bemærk årsmødet
holdes lidt senere i marts end sædvanligt af hensyn til årsmødet i KL.
Vores årsmøde afholdes igen i Svendborg, og der vi arbejder med
forbedringer af påtalte mindre gode forhold.
Glædelig Jul og Godt Nytår!

Jens Ernst Nielsen
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FORENINGEN AF HEGNSYN I DANMARK
Gedhusvej 17, 7441 Bording, tlf. 97 14 54 50.
Hjemmeside: hegnsyn.dk

Formand:

Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune
Gedhusvej 17, 7441 Bording.
Tlf. 97 14 54 50. E-mail: jenie@ikast-brande.dk

Næstform.:

Mogens Peulicke, Helsingør kommune
Rønnevænget 18, 3070 Snekkersten
Tlf. 30 32 11 83. E-mail: fleur@stofanet.dk

Kasserer:

Jørgen Nielsen, Svendborg kommune
Traverskiftet 31, 5881 Skårup.
Tlf. 62 23 15 30. E-mail: jn@hegnsyn.dk

Sekretær:

Preben Andersen, Nørre Djurs kommune
Egevej 22, 8500 Grenå
Tlf. 28 13 52 38. E-mail: pr.a@stofanet.dk

Best.medlem:

Halfdan Nørgaard-Mortensen, Roskilde kommune
Langholm 23, 4000 Roskilde
Tlf. 46 75 75 32. E-mail: dot-halfdan@webspeed.dk

Forretningsfører
og redaktør:

Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23,
7400 Herning.
Tlf. 97 22 03 97 / 61 69 03 97.

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger:
Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til for-manden og kr. 325 til
de øvrige 2 medlem-mer.
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 vur-derings-mænd udgør hele vederlaget kr. 1125 og fordeles som ved et
hegn-syn.
„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@dlgmail.dk og Direktoratet for FødevareErhverv, v. Anne Holst
og Lone Bundgaard, tlf. 33 95 80 00 eller 33 95 82 09.
Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: Holger Engvang, Rølkjær 19
D, Askov, 6600 Vejen. Tlf. 75 36 58 20 (helst mellem kl. 9 og 12). Lov om Markog Vejfred er i 2006 optrykt i RET & SKEL, blad nr. 108.
Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøf-telse af
hegnsynsspørgsmål.
Foreningens hjemmeside med diverse links findes på adressen hegnsyn.dk
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Teori og praktik
hånd i hånd derude
i haverne
En hegnsynsveteran, Hans Lauritzen, berettede på
regionsmødet i Roskilde om nogle af sine praktiske
erfaringer ”i marken”, medens en anden veteran, Svend
Gunnar Kofoed-Dam, gennemgik nogle af de formelle
regler, der skal overholdes i hegnsager.
Ikke mindst de nye hegnsynsfolk,
der var mødt op til regionsmødet
lørdag den 27. oktober i Roskilde,
havde slået lyttelapperne ud, da
Hans Lauritzen berettede om nogle
af de over 300 hegnssager, han
som tidligere hegnsynsmedlem og
–formand i Aalborg har haft i løbet
de mange år, han har beskæftiget
sig med hegnsyn, indtil han sidste
år faldt for aldersgrænsen, der
gælder for udnævnelser til Hegnsynet.
Det samme gjaldt da en anden
veteran, tidligere hegnsynsformand og formand for Foreningen af Hegnsynsformænd, Svend
Gunnar Kofoed-Dam fra Bornholm,
opridsede nogle af de vigtigste
formelle regler omkring hegnsyn.
Her bringes et sammenkog af
Kofoed-Dams fremstilling af
Hegnslovens formelle regler:
Sv. G. Kofoed-Dam

En grundejer henvender sig
En meget almindelig henvendelsesform for en grundejer er at
ringe til hegnsynsformanden eller
sekretæren, der begge så må ind-

skrænke sig til kun at oplyse grundejeren om, hvad der står i loven,
og ikke begynde at gå ind i sagen
med kommentarer eller lignende.
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Endelig skal grundejeren gøres
bekendt med, at begæringen af en
hegnsynssag skal indgives skriftligt, jfr. Hegnslovens § 34. Begæringen skal som minimum indeholde nogle ganske bestemte oplysninger, hvilket grundejeren
også skal gøres bekendt med –
enten mundtligt eller skriftligt i et
”oplysningsbrev” a la dette:
”Hegnsynet har modtaget Deres
brev af 14. maj 2007. I den anledning skal det oplyses, at Hegnsynet alene kan behandle en klage,
såfremt der foreligger en skriftlig
anmodning om afholdelse af hegnsyn, indeholdende oplysninger om:
• Matrikelnr. på klagerens ejendom
• En fremstilling af de forhold,
som klageren ønsker Hegnsynet
skal bedømme
• Klagerens påstand (det resultat, som klageren ønsker at
opnå)
• Modpartens (naboejerens) navn
og adresse.
Det påhviler efter hegnslovens §
34, stk. 2 klageren selv at fremkomme med ovennævnte oplysninger.
Gælder der for Deres ejendom
særlige bestemmelser om hegnsforholdet, eksempelvis servitutter
eller lokalplanbestemmelser, eller
ønsker De at påberåbe Dem kort,
skitser eller lignende, bedes dokumentation herfor fremsendt til
Hegnsynet.
Når Hegnsynet har modtaget de
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nødvendige oplysninger, vil sagens parter blive indkaldt til et
besigtigelses- og forhandlingsmøde.
Med venlig hilsen…”.
Der kan i øvrigt henvises til skemaet ”Begæring om hegnsyn” med
tilhørende vejledning, der af alle
kan hentes på foreningens
hjemmeside hegnsyn.dk
Hegnsynsformanden skal i øvrigt i
denne startfase være opmærksom på nogle få, men vigtige regler:
1. Hegnsynet kan kun starte en
sag, hvis klagers begæring (påstanden) går ud på, at Hegnsynet skal træffe afgørelse i en
konkret hegnstvist.
Hegnsynet kan altså ikke afgive
udtalelser eller tage stilling til hypotetiske sagsforhold, og kan derfor ikke udtale noget helt generelt
uden tilknytning til en konkret,
aktuel hegnstvist.
2. En hegnssag kan ikke startes,
før klageren i begæringen har
nedlagt sin påstand(e), altså
oplyst hvilket resultat han/hun
vil opnå (der kan godt nedlægges flere påstande). Modpartens (indklagedes) påstand skal
ligeledes føres ind i hegnsynsprotokollen.
Netop formuleringen af påstande
er noget, der forsyndes meget
imod, hvorfor her fremdrages eksempler på både rigtige og forkerte påstande:

Eksempel A:
Forkert: ”Hegnsynet bedes besigtige hækken ind til Preben Andersen og udtale sig om hækkens
højde”.
Rigtigt: Fælleshegnets højde ønskes fastsat til 1,80 m.
Eksempel B:
Forkert: ”Der klages over gårdejer Kofoeds pæretræ, der står
tæt ved hækken”.
Rigtigt: ”Gårdejer Kofoeds pæretræ, der står umiddelbart ved fælleshegnet, ønskes fjernet”.
Eksempel C (§ 44 forretning):
Forkert: ”Hegnsynet bedes vurdere, om Jørgen Nielsen har klippet hækken ned, som bestemt i
Hegnsynets kendelse af 1.4.2006”.
Rigtigt: ”Da Jørgen Nielsen ikke
har opfyldt Hegnsynets kendelse
af 1.4.2006 om beskæring af fælleshegnet nedlægges påstand om,
at Hegnsynet sørger for at arbejdet udføres”.

Indkaldelse til
åstedsforretningen
Jævnfør hegnslovens § 34, stk. 4

skal indklagede gøres bekendt
med, hvad sagen drejer sig om og
hvilke påstande klageren har nedlagt. Efter bestemmelsens tekst
er det klageren, der skal forkynde
begæringen med påtegninger for
den indklagede, men i praksis sker
det ved, at Hegnsynet i et anbefalet brev, i forbindelse med indkaldelse til besigtigelses- og forhandlingsmøde, vedlægger klagerens
begæring til indklagede.
Der kan også blive tale om at
indkalde brugere af ejendomme,
hvis disse ikke er identiske med
ejerne.

Åstedsforretningen
Der startes her med en konstatering af parternes fremmøde, herunder om evt. repræsentanter for
parterne (med fuldmagter) eller
parters advokater (behøver ikke
fuldmagter) er mødt op.
Sagen gennemgås, herunder såvel klagerens som indklagedes
påstande, og forretningen køres
efter det såkaldte forhandlingsprincip.
3. Forhandlingsprincippet betyder,
at parterne selv skal oplyse sagen, og at Hegnsynet ikke kan gå
ud over parternes påstande (gælder dog ikke ved anvendelse af
retsregler).
Princippet betyder, at hegnssagens
afgørelse afhænger af den måde,
som parterne fremlægger en sag
på. Parterne skal endvidere fremlægge evt. dokumentation, medens Hegnsynet skal foretage besigtigelse fra begge sider af hegnet.
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underskrives af parterne. Forliget
skal indeholde de oplysninger, som
fremgår af hegnslovens § 41.

Afsigelse af kendelse

Hegnsynets overvejelser
Hvis en af parterne eller Hegnsynet begærer det, skal der tilkaldes sagkyndig bistand, hvorefter
sagen udsættes med en frist
(hegnslovens § 37). På samme
måde sker det, hvis der under
sagen rejses tvivl om ejendomsgrænser, så der skal foretages en
skelforretning.

Kan der ikke opnås forlig, optages
sagen til kendelse, og den afsiges
snarest muligt og senest 8 dage
efter forhandlingerne. Kendelsen
skal indeholde oplysninger om de
samme punkter, som et forlig skal
indeholde, jfr. hegnslovens § 41.
Hvis ikke kendelsen afsiges umiddelbart efter forhandlingernes afslutning, skal parterne meddeles,
hvor og hvornår den vil blive afsagt.

Endelig kan en udsættelse komme
på tale, hvis der påstås at være
særlige retsforhold, såsom hævd,
planlovsbestemmelser eller lignende, og dette ikke kan
dokumenteres på stedet.

Vejledning og
forligsmægling
Hegnsynsformanden skal under
forhandlingerne vejlede parterne
og søge et forlig tilvejebragt mellem dem. Et forligsforslag bør dog
først fremsættes efter en rådslagning mellem formanden og de
øvrige hegnsynsmedlemmer.

Forlig
Opnås et forlig, indføres dette i
hegnsynsprotokollen, hvor den
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Uden mad og drikke…

Votering
Hegnsynet afsiger en kendelse
efter stemmeflerhed. Er alle tre
hegnsynsmedlemmer af forskellig
mening, bliver formandens
stemme afgørende.
Kendelsen skal med fornøden begrundelse indføres i Hegnsynets
protokol.

Protokollen

Tvangsfuldbyrdelse

Hegnsynsprotokollen skal indeholde følgende punkter:

Er en fuldbyrdelsesfrist for en pålagt arbejdsopgave overskredet,
kan der rejses en tvangsfuldbyrdelsessag, jfr. § 44, hvis
enten en kendelse eller et forlig
ikke er fulgt med hensyn til arbejdets udførelse eller overholdelse
af tidsfrister i øvrigt.
I forbindelse med en sådan § 44sag kan Hegnsynet ved en kendelse bestemme, at det manglende arbejde skal udføres ved
enten hegnsynsformandens foranstaltning (i første omgang på
kommunens regning) eller ved
klagerens foranstaltning på den
forsømmeliges bekostning.

a)Identifikation af sagens parter
og ejendommenes matrikelbetegnelser.
b)Parternes påstande (hvad de vil
opnå).
c) En sagsfremstilling, herunder et
referat af sagens faktiske omstændigheder og de begrundelser, som parterne mener støtter deres påstande.
d)Dokumenter, herunder servitutter, sagkyndiges erklæringer
m.v.
e)Hegnsynets præmisser (begrundelser) for kendelsen.
f) Kendelsens resultat, som følge
af en konklusion.
g)Sagens omkostninger.
h)Vejledning om, at afgørelsen
ikke kan ankes. Men at sagen
kan indbringes for domstolene

Underretning
Når sagen er færdigbehandlet sender hegnsynsformanden parterne
en bekræftet underskrift af kendelsen eller forliget.

Udpantning
Såvel omkostninger ved udførelse
af arbejdet efter en tvangsfuldbyrdelseskendelse som Hegnsynets vederlag og evt. andre omkostninger i forbindelse med sagen, kan inddrives ved udpantning – med samme fortrinsret som
kommunale skatter.
Anmodning om udpantning stiles
til pantefogeden vedlagt protokoludskrift med formandens påtegning.
-benje
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Foreningen af Hegnsyn
i Danmark
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.
Hegnsynsekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret
og kan i øvrigt 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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Hvad er Hegnsynets kompetencer
På regionsmødet i Roskilde gennemgik advokat Jørgen Jørgensen
nogle hegnsdefinitioner og kompetencer for Hegnsynene - og opridsede historien bag deres tilblivelse.
Diger på Hovedgårde lå ”i gamle
dage” helt på gårdenes egne
grunde, og det afstedkom problemer, da man begyndte at udstykke disse gårde i mindre parceller og i strid med 1869 hegnsloven fortsatte med at lave hegn
på parcellernes egne grunde. Problemet bestod i, at begrebet ”egne
hegn” ikke fandtes og 1869-loven
bestemte, at hegn skulle ligge i
skel, understregede Jørgen Jørgensen.

Der var med andre ord en større
uorden omkring hegn og skel, så i
1946 nedsattes en kommission til
at revidere hegnsloven. Kommissionen var mest stemt for at håndhæve bestemmelsen fra 1869-loven om, at hegnet skulle stå i
skellet mellem to ejendomme. Da
landinspektørerne imidlertid var
blevet bedre til at måle, så man
alligevel kunne finde ud af, hvor
skellene lå, var det dog ikke længere så vigtigt, at hegnet af denne
grund lå i skel. Det endte derfor
med, at kommissionen i 1950 opfandt sondringen mellem ”egne”
og ”fælles” hegn.
Herefter definerede man et fælles
hegn ved, at der skulle afgives
jord fra begge de tilstødende ejendomme (ikke nødvendigvis lige
meget jord), hvorimod egne hegn
skulle være rejst helt på egen
grund, men langs med et skel.
Hvis afstanden mellem skellet og
hegnet bliver så stor, at jordstykket kan anvendes til andet
formål end vedligeholdelse af hegnet over mod naboen, så er der
ikke tale om et ”eget hegn”, men
om et ”indre hegn” uden for hegnslovens område (retspraksis siger,
at hvis der ikke er over ca. 1,75 m
mellem skel og hegn, så er der tale
om et eget hegn. Red.).

Træer i hegn
Advokat Jørgen Jørgensen er
bestemt ikke historieløs.

Træer i hegn har altid givet problemer fortsatte Jørgen Jørgensen, der kunne berette om en
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regel i det gamle romerrige, der
bestemte, at naboen i dyrkede
områder kunne forlange trægrene
længere nede end 15 fod fjernet,
hvis de gjorde skade (15 fod svarer til 4,70 m). Før 1950 hegnsloven var der ikke bestemmelser
om retten til at kappe grene af
træer, men efter retspraksis kunne
man, efter et passende varsel,
kappe trægrene på naboens træer
af, hvis grenene voksede ind på
ens egen grund.
I 1950 loven kom denne uskrevne
regel med, i form af § 19, hvor det
i stk. 2 bestemtes, at ”grene, som
vokser ind gennem hegnet eller så
tæt hen over hegnet, at dette
herved udsættes for beskadigelse,
eller som er til ulempe for den for
naboejendommens drift nødvendige færdsel med redskaber, maskiner og køretøjer, er naboen
berettiget til at afkappe i skellinien”.
Denne afkapning kræver ikke tilladelse fra nogen, da det er en ret
man har, hvis naboens træer er til
gene som beskrevet. Efter praksis
kan sagen dog indbringes for Hegnsynet, der så alene kan tage stilling til, om afkapningen er berettiget. Hegnsynet kan her fastlægge
retningslinier for fremtidig beskæring af træerne.
§ 19, stk. 3 omhandler grene, der
p.g.a. råd eller andet er farlige for
sikkerheden på naboejendommen
– uanset om de rager ind over
denne eller ej, og uanset hvor
langt inde på ejerens grund træet
står. Disse spørgsmål han indbringes direkte for Hegnsynet, der
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kan pålægge træejeren at fjerne
grenene.
Hvis træet i sin helhed er farlig og
står tæt på skellet, vil jeg ikke
mene, at Hegnsynet ville overskride sin kompetence ved at beordre hele træet fældet, fastslog
Jørgen Jørgensen.
Jørgen Jørgensen opsummerede
Hegnsynets kompetence og fastslog, at Hegnsynet er kompetent i
skel og nær ved skel, men ikke
ved ”indre hegn”. I højden gælder
kompetencen hele vejen op ved
farlige grene og i øvrigt i en højde,
så man kan færdes med maskiner
(den almindelige kapningsret).
Foto Regionsmøde i Roskilde 007:
Der blev noteret flittigt på regionsmødet.

Træer i række og
skelgrøfter
Jørgen Jørgensen slog til slut fast,
at enkeltstående træer er et domstolsanliggende, uden for
Hegnsynets kompetence.
Træer er imidlertid omfattet af
Hegnsynets kompetence, hvis de
er tætstående og i række i eller
ved skel. Bendt Berg nævner i sine
kommentarer til § 19, at såfremt
trærækken har hegnskarakter, det
vil sige at trærækken fremtræder
eller fungerer som hegn, har Hegnsynet kompetence. For at kunne
tale om hegnskarakter fremhæver han 5 ”tommelfingerregler”
• træerne skal være sammenvoksede,
• træernes antal skal i almindelighed være 4,

• træerne skal være af samme
slags eller have ensartet præg,
• træerne skal stå i hele skellets
længde eller dog en væsentlig
del af skellets længde, og
• stammens afstand til skel må
ikke overstige 1,75 m.
Det væsentligste er ikke antallet
på 4, hævdede Jørgen Jørgensen,
der faktisk mente, at 2 var nok.
Han kom med et eksempel på 2
træer, der står i en afstand på 4
meter fra hinanden, men er vokset sammen i kronen, så de danner en ”hæk” over hækken, så har
de hegnskarakter, mente han.

Hegnsynet er altså kompetent ved
træer i skel og langs skel, som
beskadiger hegn, eller hvis træerne danner et hegn og ikke er et
indre hegn (det sidste gælder ikke
ved farlige grene).
Hegnsynet kan endelig også blive
pålagt at træffe beslutning om
vedligeholdelse af udgravede grøfter, der er anlagt med det formål
at markere et skel og ikke fungerer som afløb for en bæk eller en å,
mindede Jørgen Jørgensen som
slutbemærkning forsamlingen om.
-benje
Annonce

Grundkursus i konflikthåndtering for
hegnssyn og sekretærer 9-17
Jylland 16. februar 2008

Sjælland 8. marts 2008

Formålet med kurset er at styrke Hegnssynenes evne til at håndtere konflikter mellem grundejere og opnå varige forlig. Vi skal arbejde med de menneskelige faktorer,
der får konflikter til at trappe op, men hvor også løsningerne ligger. Der arbejdes
med egne eksempler fra hegnssynsarbejdet.
Programpunkter
• Konflikters optrapning
• Sprogets rolle i konflikt og konfliktløsning
• Fra hårde krav til fleksible løsninger
• Hvordan sikres et varigt forlig
• Hegnssynets rolle som konfliktløsere
Kursusledere: Anne-Marie Christensen, antropolog med speciale i hegnskonflikter
Allan Rauff Schurmann, kriminalassistent og underviser på politiskolen.
Pris 2.875 kr. pr. deltager (incl. moms) Max. 24 deltagere
Tilmeldingsfrist (bindende) 15. januar 2008
For program og tilmelding 30 28 64 48 eller info@antorfokus.dk
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Henvend dig til
forretningsføreren!

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 forretningsføreren sig af.
Derfor - ram plet første gang ved at ringe eller skrive til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning.
Tlf. 97 22 03 97.
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk eller via foreningens
hjemmeside: hegnsyn.dk

SYNSPUNKTER OG DEBAT
Fat papiret og giv dit besyv med!
Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer,
som kan være andre til nytte.
Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren.
Skriv med blokbogstaver, på maskine eller PC
og send gerne en diskette eller mail til
bentjensen@hegnsyn.dk
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Rigtig glædelig jul
og godt nytår
FORENINGENS HJEMMESIDE
Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internet
- du finder den på adressen: hegnssyn.dk
Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven,
mark- og vejfred, skelforretninger m.v.
Du kan også hent 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.

BREVKASSE
Advokat Jørgen Jørgensen
besvarer spørgsmål
RET & SKEL har startet en brevkasse, hvor du kan få svar på dine
spørgsmål om hegnsloven og alle de love, som relaterer sig til
Hegnsynenes arbejde.
Skriv dit spørgsmål allerede i dag og send det til
Ret & Skel, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning eller
mail til bentjensen@hegnsyn.dk og få svar her i bladet.
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Bent Jensen,
Mylius Erichsens Vej 23,
7400 Herning

Glædelig jul
2007

