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Et frugtbart efterår.

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), udbringning 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
Så er vi i gang igen efter ferien. Sommeren er forbi, nogen
synes måske vi ingen har haft, men der har trods alt været
gode dage. Den våde sommer har betydet, at næsten al
beplantning står meget kraftig.
Men de ekstreme vejrforhold har vel derudover ikke den
store betydning for vores arbejde.
I kalenderen er der måske allerede sat kryds ved den 27.oktober,
hvor der er regionsmøde i Roskilde. Vi bliver bedre hvis vi uddanner
os og taler med kollegaer, dertil er regionsmøderne et godt redskab.
Jeg opfordrer derfor til at deltage i det kommende regionsmøde i
Roskilde, som er omtalt andet sted i blandet.
Nabokonflikter i almindelighed har ved flere lejligheder igen haft
pressens interesse i sommer. I den anledning har jeg været spurgt
om vores rolle som konfliktløsere.
Fra dagspressen er jeg flere gange blevet spurgt, om der findes en
statistik over antallet af sager på landsplan, og i hvilken retning de
udvikler sig. Vi har ikke en sådan opgørelse, men fra telefonsamtaler,
og fra mit eget område, er det mit indtryk, at der er en svag stigning
i antallet af sager og ikke mindst i henvendelser, som jo ikke alle
bliver til sager. Jeg vil i øvrigt drøfte statistik med bestyrelsen ved
næste møde.
Fra telefonsamtaler hører jeg bl.a. om flere sager i sommerhusområder.
Det er måske sådan, at nogle af de nye kommuner er kommet til at
omfatte ganske store sommerhusområder.
I de mange kommuner som har ændret størrelse og struktur præges
debatten og arbejdet for hegnsynsfolkene naturligvis noget af dette.
Min egen kommune, Ikast – Brande, er fortsat en forholdsvis lille
kommune med ca. 40.000 indbyggere, dannet af tre kommuner og
næsten en tredobling af arealet. Det giver naturligvis mere kørsel og
flere sager, plus der generelt er en lille stigning i antallet af sager.
Det er mit indtryk at Hegnsynene er kommet godt i gang rundt om
landet. Tillykke med det.

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.
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 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@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
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.
Foreningens hjemmeside med diverse links findes på adressen hegnsyn.dk
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Tilmelding
til Regionsmøde
Lørdag den 27. oktober 2007 kl. 09.00
Hotel Scandic
Søndre Ringvej 33
4000 Roskilde
Tlf. 46 32 46 32
Følgende tilmeldes:
(mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær)
.....

..............................................

.....

..............................................

.....

..............................................

.....

..............................................

Sidste rettidige tilmelding er fredag d. 19. oktober 2007
Send denne blanket, eller meld til via hjemmesiden hegnsyn.dk til:
Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23
7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
Pris 950,- kr. pr deltager overføres forud til Danske Bank - Reg.nr.
1513 Konto nr. 43 41 70 71 67. Foreningens CVR-nr. er: 7149 2419.
Deltagerliste fremsendes derefter til den adresse som anføres her:
................................................................
Navn og adresse

.........................................................
Dato og kommunens underskrift/stempel

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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Råd til vurderingsmænd
Foreningens rådgiver vedr. Mark- og Vejfredsloven,
Holger Engvang, henleder opmærksomheden på et
par mindre ændringer i loven.
Med virkning fra 1. januar i år slettedes sidste punktum i mark- og
vejfredslovens § 19, stk. 1. Det
slettede omhandlede inddrivelse
af erstatnings og omkostningsbeløbet efter reglerne for fuldbyrdelse af domme, da der kunne ske indankning af kendelsen for en civildommer.
Årsagen til sletningen findes i den
nye § 20, der simpelthen fastslår,
at vurderingsmændenes afgørelse
ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.
Herefter er loven bragt i overensstemmelse med reglerne i hegnsloven.
Den samlede nugældende Lov om
Mark- og Vejfred kan findes på
foreningens hjemmeside
hegnsloven.dk .

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at Ret & Skel nr. 108 fra
december 2006 var et temanummer om mark- og vejfredsforhold,
og derudover er det praktisk at
have følgende numre af bladet
ved hånden:
Nr. 63 (1995) med artiklen ”Anmodning om mark- og vejfredssag og hvad så?”
Nr. 81 (2000) med emneregister
over tidligere artikler om emnet.
Nr. 102 (2005) med artiklen ”Råd
om mark- og vejfred”
Hvis man står over for spørgsmål
i anledning af sager eller fortolkninger af loven, er man velkommen til før en vurdering at kontakte
Holger Engvang på tlf. 75 36 58 20.
-benje

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.
7

Hegn og terrænforskelle
Hvad skal man gå ud fra, når hækkens højde skal
fastsættes, hvor der er terrænforskelle på hver side
af skellet? Vi bringer en artikel fra 1999, hvor
daværende hegnsynsformand Poul C. Mortensen,
Silkeborg var inde på problemet.
Terrænforskelle stiller ofte Hegnsynet over for betydelige vanskeligheder, da hegnsloven ikke indeholder direkte bestemmelser om
terrænforhold ved skel.
I hegnslovens § 1 står, at der til
fælleshegn skal afgives jord fra
begge tilstødende ejendomme,
men ikke i hvilken terrænhøjde.

I samme lovs § 6 står der: ”Såfremt der i bygningslovgivningen
eller i en i henhold hertil udfærdiget vedtægt eller reglement eller i
en for kommunen udstedt politi8

vedtægt eller byplan findes særlige forskrifter om hegn om de i
kommunen beliggende ejendomme, må disse forskrifter efterkommes”.

I mange tilfælde vil terrænhøjde
kunne fastsættes efter de i § 6
nævnte bestemmelser. Det kan
eksempelvis være
•
Bygningsreglement
•
Kommuneplan
•
Lokalplan
•
Servitut
Kan terrænhøjden imidlertid ikke
fastsættes efter disse bestemmelser, har vi haft den praksis, at vi
betragter terrænhøjden som en
integreret del af hegnets højde,

og det indgår i afgørelsen om
hegnets placering og beskaffenhed.
Der står i hegnslovens § 19, stk. 1,
at den til hegnet tilstødende jord
ikke må behandles eller benyttes
således, at hegnet derved beskadiges. Vi fortolker det sådan, at
den også omfatter terrænhøjden
ved hegnet.
Udgangspunktet for fastsættelse
af terrænhøjden i skel vil som regel være det oprindelige terræn,
og at den grundejer, der foretager
terrænregulering, alene gør det
på egen grund. Det kan dog alligevel ofte være svært at fastlægge

det oprindelige terræn, men det
kan eventuelt findes ved at grave
det tidligere græsdække eller bladlag frem, eller man kan se på træer og buskes rodhøjde.
Man kan også se på det omgivende terræn eller se på planer eller
foto af området, og på baggrund
af sådanne iagttagelser kan man
fastsætte terrænhøjden i skellinien, og man kan fastsætte regler
for udformningen af det nærmest
liggende terræn.
Sluttelig vil et forlig eller en kendelse så også indeholde en stillingtagen til terrænhøjden i skellet.
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Honorarer og efterløn
Foreningen har tidligere spurgt Arbejdsdirektoratet
om reglerne for modregning m.v. af honorarer i efterlønnen. Vi genopfrisker her svaret.
Foreningen tidligere formand, Helge Sølgaard, skrev i 2002 til Arbejdsdirektoratet bl.a.:
”Hegnsynsmedlemmer udpeges
af kommunalbestyrelserne for en
4 årig periode til et nævn, bestående af en hegnsynsformand og
2 hegnsynsmedlemmer. Prisen for
et hegnsyn er 1125 kr., som fordeles med 475 kr. til formanden
og 325 kr. til hver af de to hegnsynsmedlemmer.
Beløbet dækker hegnsynet og omkostninger, som Hegnsynet måtte
have i forbindelse med dette. Der
findes kommuner, som i et vist
omfang dækker Hegnsynets omkostninger.

Det skulle
nødigt koste penge
at se
på hække.
Jeg vil tro, at det er de færreste,
der tager jobbet som hegnsynsmand for pengenes skyld, men
det bør dog ikke for efterlønsmod10

tagere eller andre være en underskudsforretning (tilmed kan man
endda gøres ansvarlig for omkostninger som følge af fejlkendelser).
Jeg vil derfor bede Arbejdsdirektoratet om at redegøre for reglerne”.
Svaret fra Arbejdsdirektoratet
Direktoratet svarer bl.a.:
”Reglerne om vederlag til hegnsynsmedlemmer fremgår udtømmende af Hegnsloven og den tilhørende bekendtgørelse om vederlag til hegnsynsmænd samt til
vurderingsmænd i henhold til
Mark- og Vejfredsloven.
Vederlagene skal indberettes som
B-indkomst til Skat”.
Direktoratet skal vejledende udtale følgende:
”For efterløn er udgangspunktet,
at indtægter fra offentlige/private
hverv skal medføre fradrag i efterlønnen. Dette gælder også for
vederlag, som et hegnsynsmedlem modtager for at udføre hegnsyn.
Fradraget sker ved, at vederlaget
omregnes til timer efter gældende
omregningssats. Antallet af timer
modregnes herefter i efterlønnen.
Konkrete spørgsmål fra hegnsynsmedlemmer om fradrag i efterlønnen bør dog altid rettes til respektive A-kasser”.
-benje

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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Bent Jensen,
Mylius Erichsens Vej 23,
7400 Herning

Velkommen til Roskilde
Foreningen af Hegnsyn byder alle hegnsynsmedlemmer, sekretærer og andre interesserede til regions- og kursusmøde:
Lørdag den 27. oktober 2007
kl. 09.00 – 16.00
på Hotel Scandic
Søndre Ringvej 33
4000 Roskilde
Program:
Kl. 0900-0930 Kaffe med morgenbrød.
Kl. 0930-0945 Velkomst og præsentation
Kl. 0945-1045 Indlæg og debat
v. advokat Jørgen Jørgensen.
Kl. 1100-1200 Indlæg og debat
v. rådgiver S. G. Kofoed-Dam.
Kl. 1200-1315 Frokost og kaffe.
Kl. 1315-1530 Indlæg
v. tidl. hegnsynsformand
Hans Lauridsen.
Spørgsmål fra deltagerne med
kommentarer og svar fra indlederne.
Kl. ca. 1530 Afslutning
v. formand Jens Ernst Nielsen.
Tilmelding:Klip blanketten på side 5 i dette
nr. af Ret & Skel ud (eller send en mail via
hjemmesiden hegnsyn.dk), og send den hurtigst muligt og senest den 19. oktober til foreningens forretningsfører, samtidig med overførsel af deltagergebyret på kr. 950,- pr.
deltager. Betalingen dækker, foruden selve
kurset, også fortæring af kaffe og frokost m.m.
Der bliver på mødet lejlighed til at udveksle
erfaringer med kolleger og høre spændende
nyt - husk at medbringe Hegnsloven!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

