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RET & SKEL, Information for Hegnsyn

Ret & Skel udgives fremadrettet digitalt og vil blive vist på foreningens hjemmeside 

www.hegnsyn.dk. 

”Ret & Skel” trykkes i et oplag af 15 stk. af Foreningen af Hegnsyn i Danmark 

og udkommer 4 gange årligt.

Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 125 årligt), udbringning af bladet, 

person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens administrator.

Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og evt. sene-

re gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold 1986-2000 forefi n-

des i blad nr. 81 – herefter bringes én gang årligt en oversigt over foregående års indhold.  

Bladet layoutes af og trykkes hos:

Fich Reklamebureau, Schweizerpladsen 1b, 3th, 4200 Slagelse.

Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven:

Freddy Jensen, Helsingør Kommune, Strandbakken 4, 3060 Espergærde

Telefon: 40 18 23 20   |   E-mail: FPJ@hegnsyn.dk
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Fra formanden

“Forbedrer vores service“ 

På den 25. marts 2022 blev der afholdt 

en generalforsamling i foreningen, 

hvor der blev valgt en ny bestyrelse. 

Jeg blev valgt som formand for denne 

bestyrelse med en mission om at 

forbedre foreningen på alle områder. 

I løbet af det første år har bestyrelsen 

fokuseret på at få et overblik over 

ansvar og roller for den nye besty-

relse, samt driften af foreningen, og 

at sikre at driften har en solid grund-

struktur. Det har vi blandt andet gjort 

ved at hjemtage fl ere opgaver.

I løbet af det næste år vil vi foku-

sere på at udvikle og forbedre vores 

service til foreningens medlemmer, så 

medlemmerne oplever en øget værdi 

ved at være en del af vores fællesskab.

Vi vil for eks. undersøge muligheden 

for at oprette et Kendelsesbibliotek, 

som vil fungere som en central data-

base, hvor medlemmer af hegnssynet 

kan få adgang til information og erfa-

ringer om, hvordan andre medlem-

mer har afgivet kendelser i lignende 

sager. Formålet med biblioteket er at 

understøtte og styrke medlemmer-

nes færdigheder og viden, når det 

kommer til at afgive kendelser. Vi har 

naturligvis også overvejet sikkerheden 

og beskyttelsen af personlige oplysnin-

ger, og vil derfor 

vurdere behovet 

for anonymisering af visse 

informationer.

Vi har planlagt at afholde 2 efterårs-

kurser, da vi har bemærket en stor 

efterspørgsel på vores kurser. I 2022 

var alle 3 af vores forårskurser fuld-

tegnede med ca. 170 deltagere, hvilket 

er et meget højt antal i forhold til 

det normale, hvor vi har omkring 40 

deltagere. Dette kan skyldes, at en af 

vores konkurrenter ikke har afholdt 

kurser i 2022, så vi har besluttet at 

udnytte muligheden for afholdes 

efterårskurser på Sjælland og i Jylland. 

Samtidig vil vi med et løft af niveauet 

af indhold, fi nde en anden og mere 

egnet konferencelokalitet. Vi forventer, 

at dette vil gøre det muligt for fl ere 

medlemmer at deltage, lokke nye til 

og gøre os til det bedste tilbud inden 

for området.

På samme tid fortsætter vi med 

at arbejde på forbedringer af vores 

hjemmeside for at sikre en tæt sam-

menkobling med vores Facebook-side, 

men for alle de medlemmer der ikke 

er aktive på Facebook, skal vi kunne 

tilbyde et alternativ på en central 

platform (hjemmesiden), hvor de kan 
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fi nde information og stille spørgsmål. 

Hvis informationen ikke fi ndes, er det 

blot at skrive i Facebook-gruppen, så 

vil vi gøre vores bedste for at besvare 

spørgsmålene hurtigst muligt.

Vi ønsker at forbedre vores rådgiv-

ningstjeneste for at sikre en pålidelig 

og tilgængelig løsning for vores med-

lemmer. For at opnå dette vil vi ændre 

vores nuværende rådgivningstjeneste 

for at sikre en mere robust løsning i 

fremtiden. Vi anbefaler at bruge vores 

Facebook-forum til sparring og videns-

deling, men for dem der ikke bruger 

Facebook, er der stadig mulighed for 

at kontakte foreningens rådgivnings-

service via e-mail på raadgivning@

hegnsyn.dk eller via foreningens 

administrator.

Inden vi kan gå videre med vores 

planer, skal vi først fejre vores forenings 

50-års jubilæum. Det var den 5. decem-

ber 1973, at foreningen blev etableret, 

og vi i bestyrelsen ser frem til at mar-

kere denne begivenhed sammen med 

så mange af vores medlemmer som 

muligt. Bestyrelsen har arbejdet hårdt 

på at sammensætte et spændende pro-

gram til jubilæet, og vi glæder os til at 

give den gas sammen med alle jer, og 

fejrer foreningens 50-års jubilæum. Vi 

vender tilbage til Christiansminde, som 

vi mener er et passende sted at mar-

kere jubilæet med henblik på historiens 

betydning og vingesus.

På vegne af bestyrelsen

Martin Thor Pedersen

Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger 
gældende fra 1. januar 2023:

Et hegnsyn koster kr. 2.009,00 som fordeles med kr. 861 til formanden 
og kr. 574 til hver af de øvrige 2 medlemmer.

OBS! I forbindelse med sager, der hæves af klageren, hvor klageren udebliver 
fra en hegnsynsforretning eller der er tale om en tvangsfuldbyrdelsesforretning, 
er vederlaget kun kr. 1148,-, der fordeles med kr. 574 til formanden og kr. 287 

til hver af de øvrige 2 hegnsyn medlemmer.

Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der 
vurderingsmændene et vederlag på kr. 1435,-, som fordeles med kr. 861 
til formanden og 574 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 

3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr. 2.009, 
- og fordeles som ved et hegnsyn.

fortsat
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Ses der bort fra domstolsprøvelsen 
afgør en kendelse afsagt af hegnsynet 
tvisten mellem to eller fl ere parter.
Det følger af hegnslovens § 42, stk. 2, 
at sagen på begæring af en af sagens 
parter kan tages op til fornyet overve-
jelse, såfremt nærmere betingelser er 
opfyldt.

Er disse betingelser ikke opfyldt, 
afsiger hegnsynet en kendelse om, at 
afgørelsen står ved magt.

Så langt, så godt – men så fl ytter den 
ene part uden at oplyse den nye ejer 
noget som helst om kendelsen afsagt af 
hegnsynet.

Den nye ejer er ikke tilfreds med 
tingenes tilstand, f.eks. hegnets lave 
højde og ønsker i stedet et noget 
højere hegn.

Da parterne ikke kan komme over-
ens, rejser det spørgsmålet, om den 
gamle kendelse binder den nye ejer.

Kendelsen afgør som udgangspunkt 
også retsstillingen for kommende ejere 
af ejendommene, men det følger af 
tinglysningslovens § 1, at rettigheder 
over fast ejendom skal tinglyses for at
opnå beskyttelse overfor aftaleer-
hververe i god tro og retsforfølgende 
kreditorer.

Det kan tale for at tinglyse kendel-
sen, da den så ikke kan tilsidesættes af 
den nye ejer (aftaleerhververen).

Men det er næppe strengt nødven-
digt, da et nyt hegnsyn bør nå frem 
til det samme resultat som det tid-
ligere hegnsyn, medmindre betingel-
serne i hegnslovens § 42, stk. 2 for 
en genoptagelse af sagen er opfyldt.
Der er selvfølgelig den risiko, at det 
nye hegnsyn ikke kender den gamle 
kendelse og derfor ikke som udgangs-
punkt bare følger denne. Der gæl-
der godt nok efter hegnslovens § 33 

Holdbarheden af hegn-
synets kendelser og forlig
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Falstersvej 48  •  5500 Middelfart  •  tlf. 21 64 18 41

CVR nr.: 71492419  •  Hjemmeside: www.hegnsyn.dk  

Martin Thor Pedersen, Helsingør Kommune 
Blåmunkevej 6, 3060 Espergærde
E-mail:  mtp@hegnsyn.dk      

Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

Bestyrelses-

medlem

Redaktør:

Administrator:

Bo Dreholt, Randers Kommune
Hobrovej 397, 8920 Randers NV
Tlf. 29 16 79 01  |  E-mail: bd@hegnsyn.dk

Henning Danielsen, Randers Kommune
Ølstvadbrovej 64, 8940 Randers SV
Tlf. 40 57 10 33  |  E-mail: HD@hegnsyn.dk

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune
Vestervang 2, 4520 Svinninge
Tlf. 29 26 29 45  |  E-mail: HCH@hegnsyn.dk

Bodil Waagensen, Lolland Kommune
Hovvasen 2, 4983 Dannemare
Tlf. 40 82 09 86  |  E-mail: BW@hegnsyn.dk

Freddy Jensen, Helsingør Kommune
Strandbakken 4, 3060 Espergærde
Tlf. 40 18 23 20  |  E-mail: FPJ@hegnsyn.dk 

Birgitte Buchsti
Messingvej 51, Vorup, 8940 Randers
Tlf. 50 30 50 90  |  E-mail: BB@hegnsyn.dk
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en pligt til at føre en protokol over 
hegnsynets forretninger, men mon alle 
hegnsyn går år tilbage for at se, om 
der en gang i fortiden blev truffet en 
kendelse.

Det kan tale for at der – efter ønske 
fra en af parterne – sker tinglysning af 
kendelsen. Dette kan ske, idet kommu-
nalbestyrelsens påtegning efter planlo-
vens § 42 dog kræves (se nærmere side 
340 i Bendt Bergs ”Hegnsloven med 
kommentarer, 4 udgave).

2.
Såfremt ejeren af naboejendom-
men – til hvis fordel kendelsen faldt 
ud – fortsat er den samme, er det dog 
nærliggende, at denne ejer vil gøre 
hegnsynet bekendt med afgørelsen.

Såfremt der er tale om et forlig ind-
gået for hegnsynet, er situationen en 
lidt anden.

Til forskel fra en kendelse, som et 
eventuelt nyt hegnsyn bør opretholde, 
med mindre forholdene er ændret, jfr. 
hegnslovens § 42, stk. 2, er et forlig en 
privatretlig aftale mellem naboerne.

Ønsker en part her at være sikker på, 
at forliget (aftalen) også binder frem-
tidige ejere, skal der ske tinglysning. 
Også her er tinglysningslovens § 1 rele-
vant, da godtroende aftaleerhververe 
og retsforfølgende kreditorer kan tilsi-
desætte tidligere – utinglyste – aftaler.

Eller sagt med Bendt Bergs ord: 
”Er hegnsordningen ikke tinglyst på 
ejendommene, er der risiko for, at en 
senere erhverver af en af ejendomme-
ne stiller krav om en anden ordning af 
hegnsforholdet.” (se side 323 i Hegns-
lovens med kommentarer).

Det er naturligvis op til parterne, 
om der ønskes tinglysning ligesom 
omkostningerne herved er hegnsynet 
uvedkommende. Også forliget er en 
servitut, der kræver kommunalbesty-
relsens påtegning efter planlovens § 42 
for at kunne tinglyses.

Men er der sket tinglysning, følger 
det af hegnslovens § 5, at den tinglyste 
ordning går forud for de allerfl este af 
hegnslovens bestemmelser.

Peter Flindt Jensen

Mød foreningen på Facebook
Foreningen af Hegnsyn i Danmark er på 
Facebook - som en lukket gruppe for medlemmer 
og sekretærer. 

Hegnsynsmedlemmer, vurderingsmænd 
eller sekretærer kan let og smertefrit blive 
medlemmer af gruppen ved at anmode 
om det via egen facebook.

fortsat
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Da Jette og Bent Hansen i 2001 købte 
sommerhus tæt på diget ved Østersø-
en, drømte de om fred og ro, og med 
henblik på at fl ytte permanent ind når 
pensionsalderen kom.

Freden blev imidlertid sat på prøve, 
da nabogrunden i 2018 skulle bebyg-
ges. De nye naboer startede med at 
rekvirere landinspektør, idet de betviv-
lede skellets retsmæssige placering.

Opmålingen stemte ikke overens 
med Hansens tinglyste skøde, idet ny 
opmåling fandt at ca 80 cm skulle til-
lægges nabogrunden. 

Dette ville blandt andet medføre at 
målerbrønden pludeselig lå på nabo-
grunden, og en eventuel fl ytning 
af denne ville løbe op i anslået kr. 
40.000- et beløb som Lolland kom-
mune afslog at hæfte for.

Da Jette Hansen foreslog et kompromis 
- nemlig at slå halv skade, så naboen 
kunne „få hækken” og dermed at 
målerbrønden nu ikke længere lå på 
naboens grund, blev hun mødt med et 
krav om en kontant erlæggelse af kr. 
35.000,00 (vel at mærke et beløb der 
svarer til prisen for 1/3 af den samlede 
grund) hvilket blev afvist af familien 
Hansen.

Hegnsynet blev rekvireret af nabo-
en. Der fore fandtes gamle originale 
skelpæle i hækken, der således måtte 
antages at stå i skel, ligesom elmåler-
skab ligeledes stod midt for hæk-

beplantningen. Da Hegnsynet ikke 
kan fastsætte skel, blev sagen afvist.

Herefter indkaldte naboen til egent-
lig skelforretning, og hegnsynet blev 
nu tilkaldt med henblik på at fordele 

Julefreden blev forstyrret 
i Langholmvænget syd for 
Dannemare på Lolland
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skelomkostningerne (ansl. kr. 100.000). 
Igen blev sagen afvist med henvisning 
til at søge bistand ved domstolene. 

Senest er Jette og Bent Hansen 
blevet bedt om at skaffe vidner, der 
kan bevidne, at de har opholdt sig på 
netop de 80 cm! 

Tidligere lektor på landinspektør-
uddannelsen Lars Ramshøj har fået 
forelagt sagen af parrets advokat, der 
- dog uden at have at kende yderligere 
til sagen end her beskrevet, mener at 
parret har en god sag. 

Han henholder sig til, at han - i det 
her tilfælde er af den opfattelse at de 

oprindelige skelpæle er dem der 
skaber ejendomsgrænsen.

Sagen er indbragt for domstolen, 
dels for at bestride den ny afsatte skel-
linje, ligesom der vil blive søgt hævd 
på skel, fastsat for mere end 50 år 
siden, og som fremgår af familie Han-
sens tinglyste skøde.

Der er opnået forhåndsgodkendelse 
til at bringe denne historie fra familie 
Hansen, og med navns nævelse.

Bodil Waagensen

Domstolsadministrator

medlem af bestyrelsen

Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Stiftet den 5. december 1973

Foreningens formål er at varetage fælles interesser, 
herunder udøvelse af rådgivnings- og kursusvirksomhed 

samt udgivelse af bladet RET & SKEL

Som medlemmer kan optages alle medlemmer af Hegnsyn i alle landets 
kommuner. Årskontingent pr. Hegnsyn er 3250 kr.

Alle medlemmer har stemmeret.

Hegnsynssekretærer og vurderingsmænd i henhold til lov om 
mark- og vejfred kan deltage i alle foreningens aktiviteter, 

herunder også med taleret ved generalforsamlingen.

Kontingentet til foreningen fastsættes på den ordinære 
generalforsamling og betales årligt pr. Hegnsyn. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Foreningen af Hegnsyn i Danmark
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark

ÅRSREGNSKAB FOR 1/1-31/12 2022

Indtægter: Regnskab 2022 Budget 2022 Regnskab 2021 Budget 2023

Kontingenter 299.000,00 289.250,00 274.500,00 299.000,00
Deltagergebyrer
Årsmøde 190.650,00 180.000,00 154.000,00 180.000,00
Kursusvirksomhed 379.800,00 176.250,00 -                 40.000,00         
Ret & Skel 3.375,00 4.000,00 3.625,00 4.000,00
Indtægter i alt: 872.825,00 649.500,00 432.125,00 523.000,00

 
Udgifter:

Årsmøde 188.199,04 190.000,00 145.987,95 173.000,00
Kursusvirksomhed 209.176,83 150.000,00 -                 40.000,00         
Bestyrelsesmøder (inkl.
diæter og rejseudgifter) 93.791,28 75.000,00 47.569,92 75.000,00
Honorarer 87.275,44 95.000,00 88.420,00 95.000,00
Ret & Skel 84.855,75 95.000,00 80.918,70 95.000,00
Kontorhold 50.001,25 40.000,00 36.559,00 40.000,00
Hjemmeside 23.457,25 3.000,00 2.767,00 3.000,00
Gaver m.m. 1.147,00 1.000,00 1.398,45 1.500,00
Domstolsudskrifter 0,00 500,00 689,00 500,00
Renter og gebyrer, bank 1.626,50
Udgifter i alt: 739.530,34 649.500,00 404.310,02 523.000,00

Årets resultat: 133.294,66 0,00 27.814,98 0,00
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Henning C. Danielsen Birgitte Buchsti
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Ole Bundgaard Poul Boyer
or or
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STATUS PR 31/12 2022

Aktiver
Indestående i Bank 31/12

Passiver
Egenkapital
Årets resultat

Skyldige

023

Henning C. Danielsen Birgitte Buchsti
sserer

Ole Bundgaard Poul Boyer
or

Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Randers, den 18.01.2023

Henning C. Danielsen Birgitte Buchsti
Kasserer Administrator

Ole Bundgaard Poul Boyer
or or

Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Henning C. Danielsen Birgitte Buchsti

Ole Bundgaard Poul Boyer
Revisor Revisor

Foreningen af Hegnsyn i Danmark
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Ole Bundgaard Poul Boyer
or or
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET

Udgifter årsmøde
Hotel Comwell 168.401,55
Underholdning 10.000,00
Foredragsholdere 6.827,24
Diverse 2.970,25 188.199,04

Udgifter kursus 1A
Hotel Vissenbjerg 31.748,00
Undervisere 17.400,56

Udgifter kursus 1B
Hotel Vissenbjerg 29.425,00
Undervisere 15.096,76

Udgifter kursus 1C
Hotel Vissenbjerg 27.703,00
Undervisere 15.596,76

Udgifter efterårskursus
HUSET Middelfart 41.357,00
Undervisere 30.849,75 209.176,83

Udgifter Ret & Skel
Porto 14.522,00
Layout, trykning og adressering 29.878,75
Redaktørhonorar 39.955,00
Brevkasse 500,00 84.855,75

Udgifter kontorhold
Kontorholdsvederlag 24.156,00
Administrator 24.075,00
Diverse 1.770,25 50.001,25

Honorar bestyrelse
Formand 18.740,00
Næstformand 3.452,00
Kasserer 8.608,00
Sekretær 8.608,00
Domstolsadministrator 4.304,00 43.712,00

Honorar andre
Forretningsfører og rådgiver 39.714,00
Rådgiver Mark- og Vejfred (tlf.) 704,00
Revision 3.145,44 43.563,44

Bestyrelsesmøder
Mødediæter 36.543,00
Kørepenge 39.289,28
Øvrige mødeudgifter 17.959,00 93.791,28

Det er glædeligt at kunne fremlægge Årsregnskabet for 2022, idet det har resulteret i et rekordoverskud.  
Den væsentligste årsag til det flotte resultat er, at bestyrelsen afholdte 3 begynderkurser med deltagelse af  

over 170 personer. Der var budgetteret med under det halve antal. På generalforsamlingen vil der blive 
mulighed for at dykke ned i de enkelte indtægts- og udgiftsposter. 

Henning Danielsen, Kasserer
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Derfor skal du ikke klippe 
hækken inden Sankt Hans
Det er en udbredt misforståelse, at havens 
hække og buske skal beskæres kraftigt om 
sommeren. Vil man styrke biodiversiteten 
og hjælpe dyr og insekter i haven, skal man 
vente med at beskære hækken til om efter-
året, forklarer biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Så snart det bliver forår, begynder 
mange danske haveejere at finde hæk-
kesaksen frem. De nye skud på hækken 
skal klippes af, så hækken igen står 
snorlige i løbet af sommeren og helst 
inden sankthansaften, skal der skæres 
dybt i hækken. Men dét er en misforstå-
else, der skader mere, end den gavner.
- I foråret begynder planten at vokse. 

Det vil sige, at den investerer en hel 
masse kræfter i at lave nye skud af gre-
ne og blade, som både fugle og insekter 
har stor gavn af. Men hvis man skærer 
det af i løbet af sommeren, så fjerner 
man i virkeligheden alt det, som der er 
blevet investeret, siger Michael Carlsen, 
biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Er gemmested for fuglereder
Udover skadevirkningerne for 
planten, har det også konsekvenser for 

biodiversiteten og dyrelivet at beskære 
busk eller hæk tæt om sommeren.
- En busk eller hæk er et attraktivt 

sted for fuglereder, fordi bladene er 
så tætte, at fjender ikke opdager den. 
Men bliver hækken beskåret, kan reden 
pludselig stå til åbent skue, og så risi-
kerer man at sætte en flok fugleunger i 
fare, siger Michael Carlsen.

Lad afskårne grene blive i haven
Hvis du vælger at beskære hække, 
træer eller buske efter sommeren, så 
brug det afskårne materiale til kvas-
bunker, der kan fungere som hule for 
pindsvinet og være levested for insek-
ter og smådyr – og som dermed også 
bliver spisekammer for havens fugle 
om vinteren.
- Pindsvin går i vinterhi i oktober-

december. De bruger blandt andet 
nedfaldne blade til at bygge deres 
reder med, og de foretrækker at bygge 
rederne under dække. Derfor skal man 
ikke smide det afskårne og nedfaldne 
materiale ud, men derimod finde et 
sted at lægge det i haven, siger Michael 
Carlsen.          

Fire grunde til at klippe hækken i efteråret
1.  Du styrker biodiversiteten, da insekter lever af de skud, der opstår hen over foråret  

og sommeren.

2.  Du forstyrrer ikke fuglene, som bygger reder i buske og hække om foråret og sommeren,  

og derfor kan være truede af hækkesaksens hærgen.

3.  Du hjælper pindsvinet, der kan gå i vinterhi under din kvasbunke fra efterårets  

aflagte grene.

4. Du kan bruge sommeren på at nyde haven og dens dyreliv i stedet for at klippe hæk.
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Hvad er en hæk
Hegnsynene har også en rådgivende 

funktion, hvorfor der i ethvert Hegn-

syn skal være såvel en bygningskyndig 

som en plantningskyndig. Det er godt at 

være ordentlig klædt på, når der eksem-

pelvis skal rådgives om valg af et fast 

hegn eller et levende hegn. Her ser vi 

lidt på ”det levende” – hækken.

Ved ordet hæk forstås normalt træagtige 

planter, der er placeret så tæt i række, at 

den enkelte plante ikke opnår sin natur-

lige vækstform, men sam-men med sine 

naboer indgår i et tæt grenværk, som 

ved klipning eller be-skæring holdes 

formet og begrænset. 

Hækken er den mest anvendte form for 

fælleshegn, især i nyudstykninger, hvor 

grundsælgeren har markeret skellene 

med småplanter af almindelig liguster. 

Ofte er det gavnligt for hegnsfunktio-

nen og for at sikre den nye hæk mod 

skader, at naboerne deles om et tråd-

hegn i skellet; trådhegnet bliver så i 

henhold til hegnsloven et fælleshegn. 

Hække eller ”døde” hegn 

I forhold til stakit, bræddehegn, spån-

hegn eller mur er en hæk billig at etab-

lere, dyrere i vedligeholdelse og flere år 
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om at opnå en ønskværdig helhedsvirk-

ning. Dertil kommer, at udgåede eller 

beskadigede planter er ret vanskelige 

at erstatte. 

Hækken har imidlertid klare fordele 

frem for ikke-levende hegn. Den giver 

bedre læ for vinden, den bringer fugle-

liv til haven, og ved korrekt og rettidig 

klipning eller beskæring sætter den 

eventuelt blomster og bær. 

Det er svært at undgå, at en hæk lang-

somt bliver tykkere, så med års mellem-

rum bør hækken, eventuelt med faglig 

assistance, skæres ind; det er et forhold, 

man især bør være opmærksom på, når 

der er tale om ”eget hegn” i henhold 

til hegnsloven. 

Buske og træer nær hækken må beskæ-

res eller ryddes, så de ikke konkurrerer 

med hækplanterne om lys og næring, 

og hækken bør vandes, gødskes og 

plejes for at opnå og bevare sin værdi 

og funktion. 

Hækplanter 

Under betegnelsen ”hækplanter” sælges 

en kvalitet, som planteskolerne ikke 

har ofret så megen tid og plads på. 

De er billigere og kan for nogle arters 

vedkommende købes ret høje, så man 

hurtigere opnår en ”hækvirkning”. Der 

kan anvendes nålebærende, bladbæ-

rende vintergrønne eller løvfældende 

arter; de er dog meget forskellige i deres 

krav til beskæring. 

Nogle af vore almindelige skovtræar-

ter, ask, bøg og avnbøg, holdes ved 

stadig klipning i en slags ungdoms-

stadium, hvor deres løv nok visner, 

Elektrisk hækkesaks er bedst til bløde hække af liguster m.v.

fortsat
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men planterne taber det jævnt fordelt 

vinteren igennem eller kort før det nye 

løvspring. Sådanne hække bevarer med 

deres smukke brune blade deres tæthed 

og virker ikke så dystre som de vinter-

grønne hække. 

Anvendes tornede planter som tjørn, 

berberis og mirabel, kan hækken blive 

uigennemtrængelig for mennesker og 

dyr. 

Klippede hække 

Til klippede hække anvendes såvel 

buske som egentlige træarter. Det bør 

være hårdføre arter med stor genvæk-

stevne og hurtig sårheling, idet hækklip-

ning og -formning ikke tager hensyn til 

grenbygning og knopplacering. 

Der anvendes hækkesaks, som giver 

en grov studsning af grenene, så de 

tilbageværende blade danner en tæt 

flade. En klippet hæk består således 

af planter under krævende og barsk 

kultur, idet man hårdhændet begrænser 

planternes omfang og livsfunktioner; 

samtidig påfører man dem en mængde 

sår, som det kræver ekstra kraft at hele, 

og der kan komme angreb af insekter 

og mikroorganismer. 

Der er altså i det daglige god grund til 

at ofre hækken særlig opmærksomhed 

med hensyn til vand, næring og syg-

domsbekæmpelse. 

Hækplanterne er som andre grønne 

planter afhængige af solenergien, og 

hvis man vil holde sin hæk bladklædt 

helt til jorden, er det meget vigtigt, at 

Hækkesaksen skal altid være vel slebet og smurt.
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hækkens nederste del får mindst lige 

så meget lys som den øverste. Dette 

behov tilgodeses bedst, hvis hækfla-

den klippes let skrå, så hækken bliver 

bredest forneden (som vist på midterste 

illustration). 

Illustrationen herover viser en tæt hæk 

med lodrette sider, medens den til højre 

er en åben og nøgen hæk med skrå 

sider, der er bredest foroven.

Jo mindre den valgte plantearts blade 

er, jo mere præcist kan hækken formes, 

og jo tættere bliver den. Hække af stor-

bladede arter skæmmes af ituskårne 

blade i den første tid efter klipningen. 

Da det gælder om, at planterne har så 

stort et produktionsapparat som mu-

ligt, klippes de under opvæksten kun 

på siderne; toppen klippes først, når de 

har nået den ønskede højde. 

Uklippede hække og kombinationer

Til uklippede hække anvendes normalt 

blødt overhængende og blomstrende, 

bærbærende buske, som tåler beskæ-

ring. 

Uklippede hække er som kultur betrag-

tet en mellemting mellem levende hegn 

og klippet hæk; men hvis de skal 

bevare løvet eller grenhænget helt til 

jorden og blomstring og frugtsætning 

skal bevares, kræves der stor omhu ved 

beskæringen. 

fortsat
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En kombination af klippede og uklip-

pede hække kan opnås ved at klippe 

hækken på siderne i f.eks. 1,5 meters 

højde og derefter lader toppen være 

som uklippet hæk. Hvis der er plads 

nok, og hvor man har hæk, der støder 

op til levende hegn, er dette en smuk 

løsning. 

Småbladede vintergrønne planter 

anvendes meget til figurklipning, og 

hække kan ligeledes formklippes, så 

deres tværsnit varierer, og de kan for-

mes til portaler over låger m.m. 

Endelig skal nævnes stammehækken, 

som opbygges af stammede træer, allé-

træer, som plantes tæt og formklippes, 

så kronerne gror sammen til en tyk, 

kasseformet, grov hæk. Stammehækken 

er meget anvendt i byområder på torve 

og brede gader, hvor man ønsker en 

strammere og mindre skyggegivende 

virkning, end de store frikronede træer 

giver. 

Denne artikel er sakset fra ”Haveabc”.

Fotos: Bent Jensen
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Årsmøde
Fredag den 17. og lørdag den 18. marts 2023

Hotel Christiansminde, 
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg

Fredag:
Kl. 12.00 Ankomst og frokost
Kl. 13.00  Årsmødet åbnes af formanden, 

herefter generalforsamling.
Kl. 14.30 Kaffepause
Kl. 15.00 Hegnsynsforeningen i dag.
Kl. 16.00  Det skæve indlæg med Tommy 

Krabbe
Kl. 17.45 Afrunding af første dag
Kl. 19.00  Årsmødemiddag med 

underholdning surprise og 
efterfølgende musik ”Som 
et strejf af en dråbe”

Lørdag:
Kl. 08.30  Formanden indleder lørdagens 

møde – Morgensang
Kl. 08.45 Det juridiske hjørne
Kl. 10.00 Kaffepause
Kl. 10.30  Bent Hulegaard Jensen, 

Landinspektør: ”Bliv klar til 
hegnsyn med internettet”

Kl. 11.45 Formanden afrunder årsmødet
Kl. 12.00 Frokost og derefter afrejse

Program:
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Kære medlemmer af Hegnsynsforeningen
Det er med stor glæde, at vi inviterer jer 

til årets generalforsamling, som vil fi nde sted 
den 17. og 18. marts i Christiansminde

19

Fredagens program vil begynde med 
generalforsamlingen, hvor der vil være
valg af stemmetællere, dirigent og gen-
nemgang af bestyrelsens beretning for 
det forløbne år. 

Derefter vil kassereren/formanden 
fremlægge det reviderede årsregnskab 
til godkendelse. Der vil også være en 
præsentation af budgetforslag og fast-
sættelse af kontingent samt behandling 
af rettidigtindkomne forslag, herunder 
forslag til vedtægtsændringer. 

Det er vigtigt at bemærke, at eventuelle 
forslag skal være formanden i hænde 
senest den 15.februar 2023.

Efter generalforsamlingen vil der være 
en kaffepause, hvorefter bestyrelsen vil
præsentere den nuværende status og 
udviklingen af Hegnsynsforeningen, her-
under en præsentation af bestyrelsen og 

administrationen, information om hjem-
mesiden og Facebook-gruppen, samt 
en tak til Bent og evt. spørgerunde.

Der vil også være et indlæg med 
Tommy Krabbe, der står for det skæve 
indlæg. Dagen vil afsluttes med en fest 
af en middag, musik og underholdning.

Lørdagens program vil begynde med en 
morgensang, efterfulgt af fl ere faglige
emner inden for Hegnsynsforeningen 
spændingsfelt. Årsmødet vil blive afslut-
tet med en frokost og derefter afrejse.

Vi ser frem til at dele vores erfaringer 
og diskutere fremtiden for vores forening 
med jer alle, og håber at I vil tage imod 
denne invitation og deltage i årsmødet / 
generalforsamlingen.

        Venlig hilsen
         Bestyrelsen

Læs om tilmelding på næste side
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Husk at der i lighed med tidligere år er
mulighed for at tage en ledsager med til

årsmødet. Man overnatter i dobbeltværelse.

Pris med overnatning:
Kr. 4.000,- pr. person + kr. 950 for ledsager

Pris uden overnatning:
Kr. 3.000,- pr. person + kr. 750 for ledsager

Ved spørgsmål kontakt administrator
Birgitte Buchsti på mobil 50 30 50 90

Tilmelding til årsmøde og
generalforsamling senest den 1. marts 

2023 via foreningens hjemmeside:
www.hegnsyn.dk/aarsmoede

20

Årsmøde
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gennemgang af retspraksis på området og 

en kandidatafhandling om emnet. Resul-

tatet af gennemgangen giver nu anledning 

til at stille spørgsmålet, om indførelsen af 

fordelingskriterierne i udstykningslovens § 

39 har medført, at domstolenes fordeling af 

skelforretningers omkostninger nu i højere 

grad forekommer rimelige.

Fordeling hvor det forekommer ”rimeligt”
Det kan være forbundet med en vis van-

skelighed at bedømme rettens eller retsud-

øvelsens rimelighed. Især fordi begrebet 

i sin natur opleves forskelligt blandt de, 

bedømmelsen vedrører. Når jeg alligevel 

tillader mig at stille spørgsmålet, er det 

fordi, baggrunden for formuleringen af de 

nugældende fordelingskriterier netop var, 

at de hidtidige regler havde givet anledning 

til såkaldte vanskeligheder og urimelighe-

der.

Som følge heraf vurderedes det hen-

sigtsmæssigt, at bestemmelsen i udstyk-

ningslovens § 39 fremover skulle angive 

de forhold, som skulle tages i betragtning 

ved fordeling af skelforretningers omkost-

ninger. Dette skulle, ifølge lovforslaget, 

muliggøre fordeling af omkostningerne, 

hvor det kunne forekomme ”rimeligt” (LFF 

1989 8 - Forslag til Lov om udstykning og 

anden registrering i matriklen, fremsat den 

4. oktober 1989). 

Udstykningslovens fordelingskriterier
Af udstykningslovens § 39 fremgår det, at  

Det er spørgsmålet, som en nylig gen-

nemgang af de seneste to årtiers trykte 

retspraksis om skelforretningers omkost-

ningsfordeling giver anledning til at stille.

Nysgerrigheden for skelforretningers 

omkostningsfordeling opstod i forbindelse 

med mødet med en frustreret klient, der 

efter en årelang og opslidende nabostrid 

– og en netop overstået skelforretning – 

måtte sande, at vedkommende nu stod 

over for en ny strid; hvem skulle endeligt 

afholde skelforretningens omkostninger?

Allerede i forbindelse med den indle-

dende rådgivning måtte jeg gøre det klart, 

at en egentlig forudsigelse af hegnssynets 

og i sidste ende domstolenes omkostnings-

fordeling næppe lod sig gøre. Den begræn-

sede forudsigelighed skyldtes især, at det 

nærmere, materielle indhold af fordelings-

kriterierne i udstykningslovens § 39 ikke 

ved sin ordlyd lod sig afklare nærmere 

og desuden fordrede en mere konkret og 

samlet bedømmelse af sagens omstændig-

heder. Desuden var den tilgængelige – og 

efterhånden også ældre – litteratur om 

emnet relativt begrænset sammenholdt 

med andre retsområder.

Selvom det i den konkrete sag lykkedes 

at opnå et for klienten tilfredsstillende 

resultat, fostrede den begrænsede forud-

sigelighed en nysgerrighed efter at forstå, 

hvorledes domstolene i almindelighed 

håndterede de lovbestemte fordelingskrite-

rier. Nysgerrigheden ledte til en omfattende 

Fordeles skelforretningers 
omkostninger „rimeligt”?

Artiklen er tidligere bragt i Fagbladet Landinspektøren nr. 6-2022
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Illustration: Jørgen Stamp



der ved fordeling af skelforretningers om- 

kostninger skal tages hensyn til følgende 

fordelingskriterier: 1) parternes interesser 

i en konstatering af ejendomsgrænsens 

rette beliggenhed, 2) baggrunden for og 3) 

resultatet af skelforretningen. 

Bestemmelsens ordlyd kan dog efter 

omstændighederne give anledning til tvivl 

om, hvilke konkrete, faktiske omstæn-

digheder, der skal tages højde for ved 

bedømmelsen af fordelingsspørgsmålet. Til 

gengæld muliggør de bredt formulerede 

fordelingskriterier, at der kan anlægges en 

konkret helhedsbetragtning på baggrund 

af den enkelte sags særlige omstændig-

heder, og at omkostningerne følgelig kan 

fordeles i alle tænkelige skæve fordelings-

forhold.

Gennemgangen af retspraksis efterlader 

imidlertid et indtryk af, at domstolenes 

bedømmelse af fordelingskriterierne i 

mange tilfælde får karakter af en ensar-

tet, skematisk bedømmelse, snarere end 

resultatet af en konkret helhedsbetragtning. 

Således er det ved gennemgangen lykkedes 

at udlede nogle udslagsgivende momenter, 

der oftest medfører, at omkostningsafgørel-

serne får et bestemt udfald.

Tvivl om ejendomsgrænsens beliggenhed

For det første ses det i en række sager, at 

begrundet tvivl om skellets rette belig-

genhed får udslagsgivende betydning for 

domstolenes omkostningsfordeling.

Ifølge retspraksis foreligger begrundet 

tvivl, hvor ejendomsgrænsen enten ikke 

fremtræder tydeligt, herunder som følge af 

stedlige forhold, jf. eksempelvis afgørelsen 

i MAD 2009.112 Ø, eller hvor andre særlige 

omstændigheder gør sig gældende. Blandt 

eksempler på sidstnævnte er afgørelsen i 

MAD 2012.1290 Ø, hvor fejl i matrikelkortet 

medførte tvivl om skellets beliggenhed. Til-

svarende forholdt det sig i MAD 2013.898 

Ø, hvor matrikelkortet fra 1910 ikke havde 

den tilstrækkelige nøjagtighed til at danne 

grundlag for skelfastsættelsen. I sagen 

MAD 2016.85 V henviste domstolene til, at 

skellet mellem ejendommene ikke tidligere 

havde været afsat i marken, mens tvivlen 

i MAD 2010.2577 Ø derimod skyldtes, at 

rekvirenten selv havde rykket hegnet ind 

på naboens grund. Fælles for afgørelserne 

blev, at domstolene her fandt, at begge par-

ter havde en interesse i konstateringen af 

skellets rette beliggenhed og under hensyn 

hertil fordelte omkostningerne til skelfor-

retningen med halvdelen til hver.

Der kan med rette argumenteres for, 

at det i almindelighed vil være i begge 

grundejeres interesse, hvor der foreligger 

begrundet tvivl om skellets placering, at 

få defi neret den rette ejendomsgrænse. At 

der ved domstolenes omkostningsafgørel-

ser tages hensyn hertil, er således ikke i 

sig selv problematisk eller uforenelig med 

ordlyden i udstykningslovens § 39.

Men det bør dog bemærkes, at hvor dette 

hensyn alene bliver udslagsgivende for 

omkostningsafgørelsen, da bliver fordelin-

gen også uafhængig af eventuelle øvrige 

omstændigheder. Eksempelvis hensynet til 

hvilken part der initierede skelforretningen, 

hvilken part der fi k medhold i sin påstand 

om skellets placering, hvilken part der 

måtte have den største interesse i en kon-

statering af ejendomsgrænsen eller endda 

fordel af skelforretningen. Omstændigheder 

der alle ville kunne indgå i en helhedsbe-

tragtning og tillægges forskellig betydning 

afhængig af den konkrete sag, og som ville 

kunne begrunde en fordeling af omkost-

ningerne i forskellige fordelingsforhold.

Skelforretningens resultat
Endvidere ses det i andre sager, hvor der 

ikke foreligger samme begrundede tvivl 

23
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om ejendomsgrænsens rette beliggenhed, 

at skelforretningens resultat bliver udslags-

givende. Det afgørende for omkostnings-

fordelingen bliver således et spørgsmål om, 

hvilken part fi k medhold i vedkommendes 

påstand om skellets placering.

Eksempelvis kan nævnes sagen i MAD 

2014.249 Ø, hvor en grundejer havde 

inddraget en del af grundejerforeningens 

fællesareal til sin private have. Ved skelfor-

retningen konstateredes det, at grundejeren 

havde erhvervet ejendomshævd til arealet. 

Domstolene fandt her, at grundejerforenin-

gen som den tabende part måtte afholde 

samtlige omkostninger til skelforretningen, 

og at parternes interesse ikke kunne føre 

til andet resultat, henset til at grundejer-

foreningen måtte have været bekendt med 

de forhold, som førte til skelforretningens 

resultat. Skelforretningens resultat blev 

således her udslagsgivende for domstole-

nes fordeling af omkostninger, uanset at 

der med rette kunne argumenteres for, at 

begge parter havde en betydelig interesse i 

afklaringen af skelspørgsmålet.

Tilsvarende i sagen MAD 2005.684 Ø, 

der omhandlede skellet mellem to grunde 

i et villakvarter, og hvor landsretten afviste 

at fordele omkostningerne. Her fi k den 

ene grundejer også fuldt medhold i sin 

påstand om skellets placering, mens den 

anden blev tilpligtet at afholde samtlige 

omkostninger til skelforretningen. Også 

her blev omkostningsafgørelsen afhængig 

af skelforretningens resultat, idet domsto-

lene ikke fandt anledning til at inddrage 

andre hensyn. Eksempelvis hensynet til 

den usikkerhed om sagens udfald, parterne 

utvivlsomt måtte have oplevet, henset til at 

også byretten og landsretten nåede frem 

til to forskellige udfald. Af Højesterets 

afgørelse i en tilsvarende sag i U 2022.513 

H kan formentlig udledes, at det afgørende 

for omkostningsspørgsmålet i sådanne 

tilfælde er, om tvisten relaterer sig til skel-

lets fysiske beliggenhed som sådan – og 

ikke hvorvidt de retlige hævdsbetingelser 

er opfyldt.

Selvom domstolenes bedømmelse af 

fordelingskriterierne i disse tilfælde i det 

væsentligste udgør en sammenholdelse 

mellem skelforretningens resultatet og 

parternes påstande, er det ikke derved 

udelukket, at der også her kan ske en 

fordeling af omkostningerne. Eksempelvis 

indebar afgørelsen i sagen TfL 2007.10 Ø, 

der vedrørte skellet mellem en landejen-

dom og et skovområde, en ligedeling, idet 

der her henvistes til, at begge parter fi k 

delvist medhold i deres påstande. Ligesom 

i de andre sager blev fordelingen således 

også her uafhængig af øvrige omstæn-

digheder, selvom der eksempelvis kunne 

argumenteres for en skævdeling, henset til 

at den ene part fi k medhold i sin påstand 

for så vidt angår den væsentligste del af 

den omtvistede skelgrænse.

Parternes adfærd
Endelig ses det i en række sager, at 

domstolene tillægger parternes adfærd 

forud for skelforretningens afholdelse 

betydning.

Således fandt domstolene i sagen MAD 

2009.2412 V, at skelforretningen var en 

nødvendig følge af den ene parts adfærd, 

der omfattede opsætning af hegn på den 

anden side af skelgrænsen. Tilsvarende 

i MAD 2017.243 Ø hvor landsretten også 

bemærkede, at den ene part ved opsæt-

ning af hegnstråd havde umuliggjort 

naboens passage på en del af grunden. 

Men selvom domstolene i disse sager hen-

viste til parternes adfærd som baggrund 

for skelforretningen, ses omkostnings-

spørgsmålet ikke desto mindre afgjort efter 

fortsat
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den ovenfor beskrevne fremgangsmåde, 

hvor skelforretningens resultatet bliver 

udslagsgivende for omkostningsfordelin-

gen. I begge sager måtte den tabende part 

således afholde samtlige omkostninger til 

skelforretningen.

På samme måde afgjorde domstolene

omkostningsspørgsmålet i sagen TfL 2011.106 

V, hvor skelforretningen ligeledes blev anset 

som en nødvendig og berettiget følge af, 

at den ene part gennem et stykke tid ved 

opmagasinering havde rådet over naboejen-

dommen. Her blev omkostningerne dog 

fordelt med halvdelen til hver, henset til at 

begge grundejere fi k delvist medhold i for-

hold til ejendomsgrænsens beliggenhed.

Sagerne kan derfor ses som et udtryk for, 

at selvom domstolene tillægger parternes 

adfærd betydning for omkostningsafgø-

relsen, får dette næppe udslagsgivende 

betydning for fordelingen af skelforretnin-

gens omkostninger.

En tendens i retspraksis
Det skal dog bemærkes, at enkelte afgørel-

ser falder uden for den ovenfor beskrevne 

sondring. Eksempelvis kan nævnes afgø-

relsen i MAD 2021.263 V, hvor domstolene 

ikke fandt grundlag for at tilsidesætte hegns-

synets kendelse, efter hvilken omkostnin-

gerne blev fordelt mellem parterne med 

henholdsvis 2/3 og 1/3, henset til at den 

ene havde størst fordel af skelforretningen, 

mens begge parter dog havde været i tvivl 

om skellets placering.

Men de adskillige eksempler på det mod-

satte understreger en tendens i retspraksis, 

hvor domstolene sjældent fi nder anledning 

til på baggrund af konkrete helhedsbe-

tragtninger at fordele skelforretningernes 

omkostninger i fordelingsforhold, der er 

afhængige af den enkelte sags særlige 

omstændigheder.

Rimelige omkostningsafgørelser?
Det kan derfor overvejes, om formulerin-

gen af de nugældende fordelingskriterier 

også har medført mere rimelige omkost-

ningsafgørelser. En sådan overvejelse må 

være berettiget, idet en del af baggrunden 

for formuleringen af fordelingskriterierne 

netop var at undgå tidligere oplevede 

urimeligheder. 

Det kan fremføres, at de ovennævnte 

eksempler, hvor omkostningerne oftest 

fordeles med enten halvdelen til hver eller 

hvor samtlige omkostninger pålægges den 

ene part, indebærer mere forudsigelighed, 

hvilket umiddelbart kan opfattes som 

værende rimeligt. Omvendt må det tillæg-

ges betydning, at opfattelsen ikke nødven-

digvis deles blandt de enkelte grundejere, 

hvem omkostningsafgørelserne vedrører. 

Dette kan til dels skyldes, at begrebet 

rimelighed som nævnt opleves forskelligt. 

Men samtidig er det ikke utænkeligt, at når 

domstolenes bedømmelse af fordelingskri-

terierne ikke beror på en konkret helheds-

betragtning, og omkostningsfordelingen 
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dermed ikke afhænger af den enkelte sags 

særlige omstændigheder, at da må den 

enkeltes opfattelse af omkostningsafgørel-

sens rimelighed følgelig svækkes.

Lægges det således til grund, at bedøm-

melsen af rimeligheden afhænger af den 

enkelte sags særlige omstændigheder, må 

den ovenfor beskrevne tendens i retsprak-

sis give anledning til fornyede overvejelser 

om formuleringen af de nugældende forde-

lingskriterier og om domstolenes bedøm-

melse heraf.

Kort om forfatteren
Cand.jur. Daniel Lundeman Lind færdiggjorde 

i sommer kandidatuddannelsen i jura efter 

at have skrevet speciale om skelforretningers 

omkostningsfordeling. Artiklen bygger på dette 

kandidatspeciale. Daniel er i dag ansat som 

konsulent i Landinspektørfirmaet LE34 A/S.

I forrige nummer af Ret & Skel, 
opfordrede jeg til snarest at 
fremsende statistik over afholdte 
hegnsyn, antal henvendelser og 
så videre, da det er til brug for 
senere behandling, ligesom pres-
sen udviser stor interesse herfor.

I skrivende stund har 20 kom-
muner indsendt statistik, og  
det er desværre langt fra at alle  

kommuner fremsender materialet.
Så venligst- igang med at tælle 

og nedfælde tallene. På hjemmesi-
den ligger rubrikken „statistik” lige 
til at gå til, og indsende til stati-
stik@hegnsyn.dk. 

God arbejdslyst 
 
Bodil Waagensen 

Ansvarlig for statistik

HUSK – STATISTIK 2022 – HUSK

Materialet fremsendes på STATISTIK@HEGNSYN.DK
- linket ligger på hjemmesiden. I tvivlstilfælde rettes der 

henvendelse til BW@hegnsyn.dk

FAKTA 
Bestemmelsen i udstykningslovens § 

39, stk. 1, giver hegnssynet hen-

holdsvis domstolene mulighed for 

– hvor det ikke er lykkedes parterne 

i mindelighed at afklare omkost-

ningsfordelingen – at pålægge 

andre end rekvirenten at afholde 

hele eller dele af omkostningerne 

til skelforretningen. Bestemmelsen 

indeholder samtidig de fordelings-

kriterier, der skal lægges til grund 

for en eventuel fordeling af omkost-

ningerne. Kriterierne er sålydende:  

Der skal ved afgørelsen tages hensyn 

til interesserne i en konstatering af 

ejendomsgrænsens rette beliggen-

hed, herunder baggrunden for og 

resultatet af skelforretningen.
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hegnsyn.dkhegnsyn.dk

?”SPØRG BARE”
Hegnsynsmedlemmer og sekretærer kan få 

rådgivning ved henvendelse på: 
raadgivning@hegnsyn.dk

Henvendelser besvares enten af foreningen 
eller videresendes med henblik på besvarelse til 
foreningens rådgivende jurist, Peter Flint Jensen.

Betaling for juridisk bistand kan i den forbindelse forekomme.

Vedr. Mark og Vejfredsspørgsmål kan henv. ske til: 
Bodil Waagensen  40 82 09 86. 

Lov om Mark- og Vejfred og vejledning hertil kan fi ndes 
på foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk

Vedr. spørgsmål om vederlag og lovfortolkning 
kan henvendelse rettes til Landbrugsstyrelsen 
på tlf. 91 32 94 65 eller e-mail Stigun@Lbst.dk   

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

Foreningens hjemmeside med diverse links fi ndes 
på adressen www.hegnsyn.dk
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