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Fra formanden

Tak for sidst til deltagerne i Årsmødet på
Christiansminde Kursuscenter i Svendborg, den 27. og 28. marts 2009, som var
det sidste årsmøde i den indeværende
kommunale valgperiode. Næste år holdes Årsmødet igen på Christiansminde
Kursuscenter, den 26. og 27. marts 2010.
Der blev også i forbindelse med dette
års generalforsamling talt om størrelsen
på vederlag som hegnsynsmedlem. Der
har i januar/februar 2009 været afholdt
møde mellem Fødevareministeriets
departement og FødevareErhverv, og
der blev rykket fra FødevareErhverv for
svar, med håb om en afgørelse inden
generalforsamlingen i marts måned.
Denne afgørelse kom ikke, men i stedet
blev det oplyst at sagen skulle omkring
Finansministeriet og der ligger sagen
nu.
Vi vil fortsat holde linjen til FødevareErhverv varm. Fuldmægtig Anne Holst
udtrykte, som tidligere nævnt, at FødevareErhverv har maksimal opmærksomhed på sagen, og hun redegjorde
for sagsforløbet.
På Årsmødet oplyste Anne Holst, at
hun fratræder sin stilling pr.1. juli 2009,
hvor hun går på pension. Fra foreningen
skal der lyde en stor tak for mange års

samarbejde og rådgivning. På årsmødet
modtog Anne Holst stående klapsalver
fra hegnsynsmedlemmer og sekretærer
for sin indsats.
Administrerende direktør Arent Bak
Josefsen fra FødevareErhverv, oplyser,
at der på nuværende tidspunkt er udnævnt en afløser for Anne Holst. En
præsentation af pågældende vil komme
i et senere blad.
Fra juni 2008 har der ikke længere været
nogen aldersgrænse på 70 år for beskikkelse af hegnssynsmedlemmer og vurderingsmænd efter Mark- og vejfredsloven. Baggrunden for lovændringen
om at ophæve den generelle pligtige
beskikkelsesalder på 70 år, skal navnlig
ses på baggrund af Velfærdsaftalen fra
2006. Velfærdsaftalen blev indgået den
20. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti),
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti
og Det Radikale Venstre om fremtidens
velstand, velfærd og investeringer i
fremtiden.
Efter Velfærdsaftalen bør der generelt ikke være pligtige aldersgrænser.
Dette skal bl.a. ses i lyset af den stigende levealder, og ønsket om ikke at
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diskriminere på grund af alder. Ifølge
regeringsgrundlaget ”Mulighedernes
Samfund” fra november 2007, ville regeringen i overensstemmelse hermed
søge den pligtige afgangsalder på 70
år for tjenestemænd og andre ophævet. Dette blev fastlagt i Lov nr. 484 af
19. juni 2008 om ”Ændring af lov om
tjenestemænd”, og forskellige andre
love, bl.a. ”Hegnsloven” og ”Mark- og
vejfredsloven”.
Dette skal såvel vi, som de der udpeger hegnssynsmedlemmer, være opmærksomme på, idet man vel må sige,
at det stiller større krav til selvdisciplin
og udpegende myndigheds evne til vurdering af den enkeltes formåen.
Ændringen betyder at hegnsynsmedlemmer og udnævnende myndigheder er nødt til at være mere opmærksomme på, om folk har deres åndelige
og fysiske habitus intakt m. v., og er i
stand til at bestride hvervet.

Der bør være flere kvinder i Hegnsynene - dette bør hegnssynsmedlemmer
og udnævnende myndigheder også
være opmærksomme på af hensyn
til ligestilling. Andelen af kvindelige
hegnsynsmedlemmer kender vi ikke
for nuværende, men det vil vi få undersøgt i 2010.
Men vi ved at kun to af landets 100
hegnssyn har en kvindelig formand.
Det er vigtigt, at vi har et politisk system,
inkl. råd og nævn, der afspejler, at der
er ca. lige mange kvinder og mænd i
befolkningen, hvis det er muligt. Forudsætningen er naturligvis, at det er
de bedst egnede og at alle, uanset køn,
opfylder de kvalifikationer som hegnsloven kræver.
Næste begivenhed for foreningens
medlemmer bliver regionsmøde på
Hejse Kro ved Fredericia lørdag den 31.
oktober 2009 - sæt allerede nu kryds i
kalenderen. Mødet vil
blive nærmere omtalt
i næste nummer af Ret
og Skel.
God sommer!
Jens Ernst Nielsen
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Formand:

Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune
Gedhusvej 17, 7441 Bording.
Tlf. 9714 5450. E-mail: jenie@ikast-brande.dk

		

Næstformand:

Mogens Peulicke, Helsingør kommune 			
Rønnevænget 18, 3070 Snekkersten
Tlf. 3032 1183. E-mail: fleur@stofanet.dk

Kasserer:

Jørgen Nielsen, Svendborg kommune		
Traverskiftet 31, 5881 Skårup.
Tlf. 6223 1530. E-mail: jn@hegnsyn.dk

Sekretær:

Preben Andersen, Nørre Djurs kommune		
Egevej 22, 8500 Grenå
Tlf. 2813 5238. E-mail: pr.a@stofanet.dk

Best.medlem:

Halfdan Nørgaard-Mortensen, Roskilde kommune
Langholm 23, 4000 Roskilde			
Tlf. 4675 7532. E-mail: dot-halfdan@webspeed.dk

Forretningsfører
og redaktør:

Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning.
Tlf. 9722 0397 / 6169 0397
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger:
Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til de
øvrige to 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.
5

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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Nabokrige på TV
Det er prisværdigt, at der er Hegnssyn, som vil påtage sig opgaven at
medvirke til pressedækning af vores
arbejde, og desuden finde lodsejere
der vil medvirke, sagde formanden,
Jens Ernst Nielsen, da han fremlagde
bestyrelsens beretning for generalforsamlingen 2009 i Svendborg.
Dette årsmøde og denne generalforsamling er nr. 35 i rækken, og foreningen havde den 5. december 2008 eksisteret i 35 år. Den seneste valgperiode
er på mange måder anderledes end de
foregående valgperioder. For de kommuner, der ikke har ændret størrelse,
er det 4. gang i denne valgperiode,
der er indkaldt til generalforsamling i
foreningen, og for de kommuner, der
har ændret størrelse, er det kun 3. gang.
Medlemstallet
og økonomien
Af de 97 kommuner, der nu har Hegnsyn (Københavns Kommune er jo und-

Formand
Jens Ernst Nielsen

Kasserer
Jørgen P. Nielsen

taget), er de 94 kommuner med tilsammen 100 Hegnsyn med i foreningen.
Da det er hvert enkelt Hegnsyn, der er
medlem, har vi præcis 100 medlemmer
i foreningen (ud af 103 mulige), hvilket
må siges at være tilfredsstillende.
Økonomien i foreningen er på plads
efter kommunalreformen. Det viser
sig, at bestyrelsen har ramt intentionen
med en ikke-forringelse af økonomien. Bestyrelsen er naturligvis fortsat
opmærksom på, om der skal en eller
anden justering til.
Siden sidste årsmøde
I 2008 var det anden gang, der blev
afholdt årsmøde og generalforsamling
på Christiansminde i Svendborg - efter
mange år på Nyborg Strand. Vi har
selvfølgelig taget klagepunkterne vedrørende forholdene her på stedet til efterretning, og der er bl.a. blevet arbejdet
med at forbedre lydforholdene, hvorfor
der i år er opstillet en teleslynge. Næste
årsmøde bliver den 26. og den 27. marts
2010 på Christiansminde i Svendborg.
Vi har i årets løb holdt 4 bestyrel-

Sekretær
Preben Andersen

Næstformand
Mogens Peulicke
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sesmøder som vanligt, og vi tilstræber
at afholde møderne i forbindelse med
årsmøder, regionsmøder, og når vi ved
andre lejligheder er samlede, så omkostninger og tidsforbruget minimeres.
Bestyrelsens sekretær, Preben Andersen tager sig af indsamlingen af domsafgørelser, men der er desværre ingen
garanti for, at vi får dem tilsendt. Vi vil
derfor gerne, at foreningens medlemmer er opmærksomme på domstolsafgørelser og sender dem, eller giver
Preben Andersen et praj om dem. Det
er naturligvis meget interessant for os
at opsamle samtlige domsafgørelser
inden for vort felt.
Bestyrelsen arbejder løbende med
forbedringer på vores egen hjemmeside
www.Hegnsyn.dk Sidst er der tilføjet
en fuldmagtsformular, som kan udfyldes og udskrives fra hjemmesiden. I
øvrigt ligger publikationen ”Hegn og
et godt naboskab”, som foreningen har
fået rettighederne over også på hjemmesiden. Der er ca.12.000 besøgende
pr. år på siden. Det ville være en god

Formand for
uddannelsesudvalg
Halfdan NørgaardMortensen
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Redaktør
og forretningsfører
Bent Jensen

idé, hvis der kom link på fra diverse
kommuners hjemmesider.
Kurser og regionsmøder
Uddannelse er en vigtig del af foreningen arbejde. Der har været afholdt 1
hegnsynskursus i efteråret 2008, og
der er ikke i øjeblikket planlagt nye
kurser i år.
Formanden for foreningens kursusudvalg Halfdan Nørgaard-Mortensen
vil gerne vide, hvis der er behov og
interesse for yderligere kurser. Men
det sidste år i en valgperiode er ofte
et år med færre aktiviteter, men dette
skal ikke forhindre jer i at komme med
forslag.
Vi sætter også meget lid til vores
regionskurser/møder. Da vi er blevet
en mindre medlemsskare, egner disse
møder sig godt i uddannelsesøjemed.
Der blev den 1. november 2008 afholdt et regionsmøde i Herning. som var
godt besøgt, og mødet havde ligesom
årsmøderne i høj grad kursuskarakter.

Vi holder regionsmøde igen i år den
31. oktober på Hejse Kro i Sydjylland.

meget end en gang for lidt, hvis I kommer ud i vanskelige situationer.

Ret og Skel
Ret & Skel er en vigtig aktivitet for
foreningen, hvilket også fremgår af formålsparagraffen. Bladet er udkommet 4
gange i perioden som planlagt. Det er
naturligvis til stadig diskussion under
hvilken form bladet skal udkomme,
men bestyrelsen er enige om, at det er
et vigtigt ansigt udadtil. Jeg vil benytte
lejligheden til at rette en tak til redaktør Bent Jensen for det store arbejde,
han gør med bladet. Det er rart at se
at ”Brevkassen” er mere brugt gennem
det sidste år.
Individuel rådgivning
Den individuelle rådgivning er den
måde, vi kan kompensere for evt. manglende uddannelse på, og den er derfor
en meget vigtig del af vores arbejde. Vi
er heldigt stillet med Holger Engvang og
Svend Gunnar Kofoed-Dam, der står til
rådighed for foreningens medlemmer.
Desuden har vi også mulighed for at
trække på Jørgen Jørgensen, Lars Ramhøj og Anne Holst.
En stor tak til alle - det er gode folk at
kontakte, og gør det hellere en gang for

Pressen
Som formand har jeg igen i år haft en
del henvendelser fra pressen, og det har
mest drejet sig om konflikter - om der er
en stigning i antallet af hegnsynssager,
og om vi opfatter konflikternes omfang
og styrke som værende anderledes end
tidligere.

1.

Pressen vil gerne have statistikoplysninger om sagsantal med videre. Jeg vil
igen opfordre foreningens medlemmer
til at klippe pressestof om Hegnsyn ud
og sende det til bestyrelsen, så vi får et
indtryk af de sager, som interesserer
pressen.
Hvad fik pressen eksempelvis ud af
interviews med formanden? DR1 Dokumentaren – ”Nabokrig” – der blev bragt
i januar 2009.
DR1 fulgte tre konflikter - tre hold
naboer, hvis konflikter ikke længere
lod sig løse uden indblanding fra det
offentlige. I én af disse konflikter medvirker Hegnssynet. Det er prisværdigt,
at der er Hegnssyn, som vil påtage sig
opgaven at medvirke til pressedækning

Antallet af gennemførte hegnsynsforretninger:

2. Herudover har formændene/sekretærerne
modtaget henvendelser fra:

991 (1.000 i 2007)

6.473 (7.292 i 2007)

3.

Hvor mange kendelser afsagde Hegnsynene:

638 (676 i 2007)

4.

Hvor mange sager endte med forlig:

393 (363 i 2007)
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statistikmateriale, er sikkerheden i 2008
statistikken selvsagt væsentligt forøget,
fremhævede Bent Jensen.

af vores arbejde, og desuden finde lodsejere der vil medvirke.
Statistik
Hegnsynene i hele landet blev også i år
bedt om at indsende talmateriale vedr.
hegnsynsarbejdet, og over 100 % flere
efterkom ønsket, set i forhold til sidste
år. Det tegner godt for fremtiden, og
måske kan vi fra næste år komme tæt
på, at alle vore Hegnsyn leverer de få
tal, som vi beder om.
Forretningsfører Bent Jensen kunne oplyse følgende landstal til forsamlingen
vedr. kalenderåret 2008 (se nederst).
80 Hegnsyn ud af 100 mulige har
indsendt statistik vedr. 2008, medens
kun 38 indsendte vedr. 2007. De oplyste landstal er således beregnet ved at
gange de oplyste tal fra de 80 op til 100.
Eksempelvis indberettede de 80
Hegnsyn antallet af gennemførte
hegnsynsforretninger til 793. Dette tal
er herefter divideret med 80 og ganget
med 100, hvorved landstallet 991 er
fremkommet.
Da samme fremgangsmåde benyttedes vedr. 2007-statistikken, hvor der
kun var 38 Hegnsyn, der indsendte
10

Øvrige forhold
Forslaget til ophævelse af den tidligere
aldersgrænse på 70 år for udnævnelse
til råd og nævn, herunder også Hegnssyn og vurderingsmænd efter mark- og
vejfredsloven, blev vedtaget i 2008.
Forslaget blev affødt af lignende ændringer i tjenestemandslovgivningen
på baggrund af bl.a. EU bestemmelser
om, at alder ikke må sætte grænser for
beskæftigelse. Ændringen betyder, at
såvel hegnsynsmedlemmer som de
udnævnende myndighed er nødt til at
være mere opmærksomme på, om folk
har deres åndelige og fysiske habitus m.
v. - og er i stand til at bestride hvervet,
når de nu kan fortsætte og udnævnes
langt op i årene.
Der er også plads til mange flere
kvinder i Hegnsynene. Det bør hegnssynsmedlemmer og de udnævnende
myndigheder også være opmærksomme på ved nyudnævnelserne. Kun to af
landets 100 hegnssyn har en kvindelig
formand. Andelen af kvindelige hegnsynsmedlemmer kender vi ikke for
nuværende, men det vil vi få undersøgt
i 2010.
Til sammenligning har otte ud af
landets 98 kommuner en kvindelig
borgmester, og andelen af kvinder i
kommunalpolitik er ca. 27 procent – et
tal der dog ikke er steget siden midten
af 1980’erne.

Til sammenligning er 37 procent af
medlemmerne i Folketinget kvinder.
Jeg tror, at Hegnsyn med kvindelig deltagelse har mulighed for at opnå endnu
bedre resultater for borgerne.
Samtidig er det vigtigt, at vi har et
politisk system, der afspejler, at der er
ca. lige mange kvinder og mænd i befolkningen. Der er forskellige grunde
til, at der er så få kvinder i kommunalpolitik, råd og nævn. For eksempel viser
undersøgelser, at kvinderne holder sig
unødigt meget tilbage. De stiller store
krav til egne kompetencer og opstiller sjældent uden at være opfordret.
Partiforeningerne er heller ikke altid
opmærksomme på at bringe kvinderne
frem i front.
Forudsætningen er naturligvis, at
alle, uanset køn, opfylder de kvalifikationer, som hegnsloven kræver.
Vederlag
Skattestoppet har, mærkeligt nok, måske været begrundelsen for, at vederlaget ikke er blevet ændret. Bestyrelsen
har taget emnet op til drøftelse flere
gange. Efter sidste generalforsamling
er der sat turbo på.
Vi har fra bestyrelsen side meddelt
FødevareErhverv, at vi er udsat for massivt pres fra medlemmerne. Fuldmægtig Anne Holst har oplyst, at FødevareErhverv har maksimal opmærksomhed
på sagen, men som oplyst i Lederen i
december måneds udgave af ”Ret og
skel” (nr. 116), ligger sagen i Fødevareministeriets departement.

Der har i januar/februar i år været
afholdt møde mellem de 2 instanser,
og der blev rykket fra FødevareErhverv
for svar, med håb om en afgørelse inden
generalforsamlingen i marts måned.
Denne afgørelse kom ikke, men i stedet
blev det oplyst, at sagen skulle omkring
finansministeriet, og der ligger den nu.
Vi vil fortsat holde linjen til FødevareErhverv varm.
Tak
Som formand kan jeg ikke understrege
nok, hvor vigtigt det er at have nogen
at trække på i en forening, der i det
væsentlige må basere sig på frivillig
arbejdskraft.
Jeg vil derfor slutte med at rette en
tak til alle, som er med til at trække
læsset. Først og fremmest til mine kolleger i bestyrelsen. Det trods alt os, der
i fællesskab har ansvaret for, at det hele
fungerer. Men lige så vigtigt er det, at vi
har vore specialister og rådgivere. Her
vil jeg sige tak til Anne Holst, til Lars
Ramhøj og til Jørgen Jørgensen, som
indtil videre er specialisterne i vores
arbejde. Og endnu engang tak til Svend
Gunnar Kofoed-Dam, Holger Engvang
og Bent Jensen. Vi betragter jer nærmest
som vore medarbejdere, som vi har et
godt forhold til.
Og til slut tak til vore medlemmer –
tak fordi I bakker os op.
Tak for året der gik!
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Ny film om hegnsyn er i støbeskeen

Fie Ambo

Fie Ambo og Stine Josephine Frederiksen fra produktionsselskabet ”Danish
Documentary” var til stede på årsmødets første dag, hvor de filmede og
lavede interviews, med henblik på produktion af en film om nabokonflikter i
et samarbejde med Dansk Filminstitut
og TV 2. Filmen tager sit udgangspunkt
i Hegnsynets arbejde.
-Det mest interessante for mig som instruktør er, hvordan man konfliktløser.
Hvordan kan det være, at man ikke bare
går ind til naboen og siger, hvis der er
noget man er utilfreds med. Hvorfor har
man brug for at kalde Hegnsynet ud, i
stedet for at snakke sammen?, spurgte
Fie Ambo i sit oplæg til forsamlingen
om, hvorfor selskabet ønskede at lave
denne film, der tager sit udgangspunkt
i Helsingør Kommune.
12

Stine Josefine Frederiksen

Hun vil sammen med sine medarbejdere filme over sommeren og følge
Hegnsynene i Helsingør, og herefter er
det meningen, at filmen på et tidspunkt
skal vises på TV 2.
Fie Ambo understregede, at hun havde
en kunstnerisk indgang til at lave filmen, og hun kunne således berolige
forsamlingen med, at hun ikke ville
lave filmen for at ”afsløre” noget eller
lave sensation. Hun ønskede at lave en
god historie om, hvordan vi som danskere konfliktløser - eller netop ikke
konfliktløser.
Endnu et spændende projekt, som
sætter fokus på Hegnsynenes rolle som
konfliktløsere i samfundet. Vi glæder os
til at se resultatet.
-benje

Anne Holst sagde farvel
på årsmødet
Fuldmægtig Anne Holst fra FødevareErhverv var med sit foredrag - i år
om egne hegn - som altid grundig
og velforberedt, men hun sluttede af
med lidt af en overraskelse til forsamlingen, da hun erklærede, at dette var
hendes sidste årsmøde.
Anne Holst havde valgt årsmødet til at
bekendtgøre, at det var hendes sidste
som ansat fuldmægtig i FødevareErhverv, idet hun ville gå på pension med
udgangen af juni i år. En bekendtgørelse, der udløste anerkendende klapsalver fra hele forsamlingen efterfulgt af
en varm tak fra foreningens formand.
Anne Holst, der er uddannet landinspektør, har været med på foreningens
årsmøder siden 1995 som repræsentant
for direktoratet - efter at L. Møller- Sørensen med udgangen af maj 1994 trak
sig tilbage. Hendes kendetegn over for
foreningen har altid været, at hun altid
har været velforberedt til årsmøderne,
hvor hun på en interessant, pædagogisk, og til tider let revsende, måde har
indført et utal af hegnsynsmedlemmer i den svære kunst, det er at tolke
hegnsloven.
Afløseren for Anne Holst var på
årsmødetidspunktet endnu ikke kendt.
Forinden bekendtgørelsen af sin
afsked indledte Anne Holst med at
fortælle, at hendes arbejde siden april

sidste år vedrørende forhøjelse
af vederlaget for
et hegnsyn, desværre ikke endnu
havde båret frugt.
Hun fork larede
problemet med,
at en fornyelse
af vederlagsbekendtgørelsen var
kommet i klemme
mellem ”skattestoppet” og ”grøn
vækst”.
-Hvor mærkeligt, man end syntes det
kan være, så mener finansministeriet,
at ændringer af vederlagsbekendtgørelsen er omfattet af skattestoppet, hvorfor
en ændring skal forelægges, ikke bare
for finansministeriet, men for regeringens økonomiudvalg. Et færdigt forslag
var klart allerede i juni måned sidste år,
men departementet var så travlt optaget af arbejdet med regeringens oplæg
til grøn vækst, at man ikke have tid til
at behandle forslaget til forhøjelse af
vederlaget, forklarede Anne Holst den
skuffede forsamling.
Seneste nyt i sagen skulle være, at
den nu lå i finansministeriet, men på
trods af adskillige rykkere, var det
endnu ikke lykkedes at få et svar. Anne
Holst kunne dog love én ting, nemlig at
der til stadighed ville blive rykket.
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Egne hegn
og anden beplantning langs skel
Anne Holst havde som årets emne valgt
at beskæftige sig med egne hegn og anden beplantning langs skel, da ca. halvdelen af samtlige de seneste 30 domme
omhandlede dette emne, hvorfor hun
fandt et stort behov for, at spørgsmålet
dyrkedes noget mere.
Hun startede med at fastslå, hegnsloven
alene omfatter beplantning, der har
hegnsfunktion i forhold til naboejendommen. Et hegn er med andre ord
kun omfattet af hegnsloven, hvis det
står i ejendomsskellet eller i en kortere
afstand fra dette. I praksis er denne
regel ikke så nem, som den umiddelbart lyder, mente Anne Holst at have
konstateret, og hun nævnte 2 typiske
eksempler.
-Det ene omhandler grænserne mellem
haverne i en række- eller kædehusbebyggelse opdelt som ejerlejligheder
eller andelslejligheder. Grænserne mellem sådanne haver er ikke ejendomsskel, men indre brugsgrænser, fordi
hele arealet i sådanne bebyggelser er
i beboernes fælleseje, fastslog Anne
Holst.
Det andet eksempel hun fremdrog,
omhandlede grænsen mellem en ejendom ud mod en privat vej, en grænse,
som i mange tilfælde ikke er et ejendomsskel. Dette fremgår af matrikelkortet, hvor ejendomsskel er vist med
fuldt optrukne linjer, og ofte midt på
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vejen, medens en vejgrænse (grænsen
mellem vejen og ejendommen) er angivet med en stiplet linje, og således ikke
er et ejendomsskel.
Et hegn på en sådan vejgrænse er
derfor ikke omfattet af hegnsloven,
fordi der så vil være tale om et indre
hegn - en situation, som Anne Holst
viste forsamlingen et klart eksempel på.
Efter hegnslovens § 1 skal et eget
hegn stå langs ejendomsskel, men
der er ikke angivet noget bestemt om
afstanden til skel. Et forhold, som de
tidligere landvæsenskommissioner i
praksis anså som værende 1, 75 meter
fra skel - altså hvis afstanden ikke var
over 1,75 m, var der tale om et eget hegn,
ellers var der tale om et ”indre” hegn.
-Et eget hegn forudsætter efter hegnsloven, at hegnet er opsat og bekostet
af grundejeren selv uden aftale med
naboen. Et sådant hegn kan aldrig skifte
karakter til et fælleshegn, selv om det i
praksis fungerer som sådan, men hvis
hegnet fungerer som en fuld forsvarlig
adskillelse af de to ejendomme, kan
naboen ikke kræve, at der også bliver
opsat et fælleshegn, pointerede Anne
Holst.
-benje

Teknisk uheld
- vi beklager

„SPØRG BARE“
Hegnsynsformænd kan i nogen
udstrækning få rådgivning ved
henvendelse til:
Tidl. formand, Svend Gunnar Kofoed-Dam, tlf. 5649 6173,
E-mail: sv.gunnar@dlgmail.dk og
FødevareErhverv, tlf. 3395 8000

Der blev på årsmødet i marts holdt
to glimrende foredrag, som begge
fortjente at blive refereret her i bladet. Desværre, viser det sig efterfølgende, skete der et uheld på årsmødet, så de bånd, der blev optaget
af foredragene, blev af så ringe en
teknisk kvalitet, at det ikke kunne
tydes, hvad der bliver sagt på dem.
Derfor, kære læsere, må I desværre undvære et referat af foredragene:
• Psykiatrisk overlæge Inger Beck

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 Mark- og Vejfred er i 2006
optrykt i RET & SKEL, blad nr. 108.

Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af hegnsynsspørgsmål.

om psykologi i konfliktløsning.
• Hegnsynssekretær Erik Appel,
Svendborg om bygninger i skel.

Redaktionen beklager

Foreningens hjemmeside
med diverse links findes på
www.hegnsyn.dk
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Evaluering af Årsmødet 2009
Der var i alt 71 deltagere fra 37 forskellige Hegnsyn til årsmødet, der afholdtes på
Christiansminde Kursuscenter i Svendborg. Det foregik i dagene 27. og 28. marts,
og alle fik mulighed for at give deres mening til kende om arrangementet. Det
benyttede 49 sig af.
Om det samlede indtryk af programmet:
Antal:

Procentvis:

Meget godt

Tilfredshedsgraden:

17

34,7 %

Godt

28

57,1 %

2

4,1 %

Mindre godt
Dårligt

0

0%

Ikke besvaret

2

4,1 %

Antal:

Procentvis:

Om årsmødets gennemførelse:
Tilfredshedsgraden:
Meget godt

22

44,8 %

Godt

24

49,0 %

1

2,0 %

Mindre godt
Dårligt

0

0%

Ikke besvaret

2

4,1 %

Om udbytte med hjem:
Tilfredshedsgraden:

Antal:

Procentvis:

Meget godt

17

34,7 %

Godt

29

59,2 %

Mindre godt

0

0%

Dårligt

0

0%

Ikke besvaret

3

6,1 %

Om mødestedet/Hotel Christiansminde:
Tilfredshedsgraden:

Antal:

Procentvis:

Meget godt

37

75,5 %

Godt

12

24,5 %

0

0%

Mindre godt
Dårligt

0

0%

Ikke besvaret

0

0%
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BREVKASSE
v. Adv. Jørgen Jørgensen

Fra skovrider Christian Als fra HedeDanmark har vi modtaget følgende:
Jeg læste i Ret & Skel nr. 116 om høje
træer på nabogrunden, som jo er et
stigende problem, hvor jeg også har
været ude som syn- og skønsmand i
nogle sager.
Jeg mener, at advokat Jørgen Jørgensen bør genvurdere sine 5 betingelser.
Det er nemlig sådan, at vi med læplantningsloven af 1976 og senere er begyndt
at blande træarterne. Det skete i første
omgang i de trerækkede hegn, men de
enkeltrækkede er fulgt med i denne
udvikling.
Jeg har haft ansvar for plantning af
mere end 10.000 km hegn, der alle er
blandede.
De øvrige 4 betingelser er stadig
OK, men med krav om ensartethed vil
mange hegn i landdistrikterne være ude
af Hegnsynets kompetence.
Svar:
Skovrider Christian Als har bedt mig
genvurdere, hvilke krav man kan stille
til ensartetheden i en trærække, for at
denne kan anses for at være et hegn i
hegnslovens forstand.
Træer og buske i række kan anses for
at være et hegn og derfor falde inden for

Hegnsynets kompetence, hvis beplantningen har hegnskarakter eller hegnsfunktion, se Bent Berg, Hegnsloven
med kommentarer, 3. udg. side 179 ff.
De kriterier, der opstilles for at en
sådan beplantning har hegnskarakter,
er udledt af den foreliggende praksis
for Landvæsenskommissionerne og
domstolene.
Det kræves, at beplantningen er
sammenvokset helt nede ved jordoverfladen og at det giver læ og beskyttelse
mod indkigs-gener. Med hensyn til,
at beplantningen (træerne) skal have
ensartet præg, mener jeg ikke, at den
foreliggende retspraksis er i strid med
den udvikling, som skovrider Christian
Als beskriver.
Retspraksis må følge den udvikling,
der sker inden for forstvæsenet og anlægsgartnerfaget, og hvis man, for at
bekæmpe plantesygdomme eller for at
skabe bedre vækstbetingelser for planterne, nu anvender en beplantningsmetode med større artsrigdom, mener jeg,
at kriteriet om at beplantningen skal
have et vist ensartet præg, må tilpasses
denne udvikling. Der er tale om et skøn,
der udøves af Hegnsynene og domstolene, og dette skøn vil blive påvirket
af den opfattelse, som de sagkyndige
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forstfolk og gartnere til enhver tid finder
fagligt korrekt.
Hvis man derfor sammensætter en sådan varieret beplantning i et hegn, der
har en tilsigtet hegnsfunktion i overensstemmelse med hegnslovens øvrige
bestemmelser om ulemper, tilpasning
til de tilstødende ejendommes karakter
mv., vil kravet om ensartet præg kunne
være opfyldt af en højst uens sammensætning af planter. Og et sådant hegn
vil falde inden for Hegnsynets kompetence, hvis de øvrige kriterier er opfyldt.
Med venlig hilsen
Jørgen Jørgensen

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

BREVKASSE
Advokat Jørgen Jørgensen
besvarer spørgsmål
I RET & SKEL’s brevkasse, hvor du kan få svar på
dine spørgsmål om hegns-loven 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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Foreningens
hjemmeside
Kig jævnligt på foreningens hjemmeside
på Internettet
- det gør ca. 1000 andre på hverdage.
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.
Webmaster: Torben Østerbæk, tlf. 98271738

Henvend dig til
forretningsføreren!
Vedr. Ret & Skel
•

når det 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. 9722 0397 - E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
eller via foreningens hjemmeside: hegnsyn.dk
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Afsender

Bent Jensen,
Mylius Erichsens Vej 23,
7400 Herning

Under årsmødemiddagen 2009 var der
fynsk succesunderholdning med Helle
Lynge Høyer og Lars Kirkegaard.
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