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Fra formanden

Det forpligter at være
valgt til en tillidspost!
Derfor er det vigtigt, at den gruppe vi
har valgt forstår at arbejde sammen om
den retning jeg er valgt på. Det er en klar
målsætning for mig.
Og den rejse er begyndt med, at der
skabes indsigt i, hvordan vi bruger foreningens resurser, og sikrer kvalitet og
udbud til medlemmerne. Det har historisk
set været en stor sammenkogt opgave at
håndtere medlemsdrift, og det har været
svært at gennemskue. Det vil vi lave om på
nu. Vi opdeler opgaverne i mindre bider,
som for eksempel redaktør, hjemmeside,
Facebook admin, bogholder osv. Det er
samtidig også meget oplagt, da Bent Jensen fratræder som foreningsfører.
En af de første opgaver, vi satte os for,
var at modernisere vores hjemmeside
og give den et friskt og nyt look. Det
viste sig mod forventning ikke at være
en let opgave, da den eksisterende side
var tilbage fra 1998, og at der var en
masse juridisk, og godkendelsesmæssige problemer. Men med en håndfast
vilje lykkedes det til sidst, og vi er i luften
med Hegnsyn.dk i en 2022 udgave.
Vores facebook kan man også fornemme, at der er kommet mere aktivitet på.
Det er min forventning, at bestyrelsen
løbende vil orientere på facebook. Og

så skal i også bruge den aktivt.
Derudover har vi kigget på deltagere
på vores kurser, og konstateret, at der er
en lige fordeling mellem deltagere fra
øst og vest Danmark.
Det betyder, at vi til næste år vil tilbyde
kurser på Sjælland og i Jylland, af hensyn
til at få så mange deltagere som muligt
fra hele landet til at deltage.
Et andet mål er at finde de bedste steder
for vores forening til at afvikle kurser og
årsmøder, ud fra et økonomisk og kvalitetsmæssigt perspektiv.
Det kan umiddelbart lyde som en let
opgave, men koordinationen af et arrangement med gode konferencefaciliteter, eller hvor vi er op i nærheden af 70
overnattende deltagere, er noget af en
logistisk opgave, der kræver, at man er
ude i meget god tid. Årsmødet 2023 bliver derfor afviklet på Christiansminde.
Vi vil i efteråret fokusere på at skabe
struktur på planlægning samt opgavestyring, så når vi når 2023, er alle opgaver
er fordelt.
Det skal være mine ord for nu.
God sensommer
Martin Thor Pedersen
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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
Formand:

Martin Thor Pedersen, Helsingør Kommune
Blåmunkevej 6, 3060 Espergærde
E-mail: helsingorhegnsyn@gmail.com

Næstformand:

Bo Dreholt, Randers Kommune
Hobrovej 397, 8920 Randers NV
Tlf. 29 16 79 01 | E-mail: bodreholt@gmail.com

Kasserer:

Henning Danielsen, Randers Kommune
Ølstvadbrovej 64, 8940 Randers SV
Tlf. 40 57 10 33 | E-mail: henning.c.danielsen@gmail.com

Sekretær:

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune
Vestervang 2, 4520 Svinninge
Tlf. 29 26 29 45 | E-mail: HCHH64@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

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

Forretningsfører Bent Jensen
og redaktør:
Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
Tlf. 61 69 03 97 | E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger
gældende fra 1. januar 2022:
Et hegnsyn koster kr. 1.932,- som fordeles med kr. 828 til formanden
og kr. 552,- 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. 1.104,-,
der fordeles med kr. 552,- til formanden og kr. 276,- til hver af de øvrige 2 hegnsynsmedlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene
et vederlag på kr. 1.380,- som fordeles med kr. 828 til formanden og kr. 552,- til den anden
vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele
vederlaget kr. 1.932,- og fordeles som ved et hegnsyn.
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29. oktober

Efterårskursus
i Huset, Middelfart
Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
På grund af corona-situationen, med
aflysninger, omrokering af årsmøder
mv., har foreningen ikke afholdt efterårskursus siden 2019, men lørdag den
29. oktober sker det igen.
I foråret afholdte foreningen 3 velbesøgte grundkurser for de nyudnævnte
Hegnsyn og sekretærer med i alt 175
deltagere. Efterårskurset kan således
ses som en overbygning på disse.
Alle Hegnsyn har nu været i gang
i det meste af 2022 og er stødt på

mange problemstillinger og udfordringer med bl.a. konfliktløsning. Kurset
er således interessant for såvel hegnsynsmedlemmer som sekretærer.
Alle, uanset hvor erfaren man måtte
føle sig, vil have glæde af kurset.
Tilmelding kan ske digitalt via foreningens hjemmeside www.hegnsyn.
dk senest den 25. oktober.
PROGRAM
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Program for
efterårskurset 2022

29. oktober

Kl. 09.00 – 09.30
Morgenbuffet.

Kl. 12.00 – 13.00
Frokost.

Kl. 09.30 – 09.45
Velkomst og præsentation.

Kl. 13.00 – 14.00
Ellen Gaard Planteskole & Anlægsgartneri v. Christian Faurschou
“Det grønne hjørne”
Vi ser på naturlige hegn, jordtyper, og andet
inden for dette område

Kl. 09.45 – 11.10
“Institut for Konflikthåndtering”.
v. Henrik Møller Stifter & ejer
“Når hegnsynet stikker af
- Konflikthåndtering”
Faglige udfordringer – rollen/opgaven
Konfliktforebyggelse
Fra teori til praksis
Konfliktforståelse og konfliktens felt
Kl. 11.10 – 11.20
“Strække ben pause”.
Kl. 11.20 – 12.00
“Vi fortsætter med konflikthåndtering”
Hvad sker der med kroppen, hjerne, evnen til at
tænke, huske og få ” de gode ideer”.
Det verbale og det nonverbale sprog. Målet
er at mestre nedtrappende kommunikative
strategier, i mødet med borgeren, der er tæt på
eller som har mistet selvkontrollen.
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Kl. 14.00 – 14.30
Kaffepause.
Kl. 14.30 – 15.45
“Terrænregulering og den evige
diskussion” v. Bent Jensen Hegnsynskonsulent
Kl. 15.45 – 16.00
Kursusmødet afsluttes.

Husk tilmelding

ne digitalt via foreni
Tilmelding kan sk
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Bent Jensen.

Den gamle ”redacteur” og
forretningsfører takker af
Efter 27 år som redaktør af ”Ret & Skel” og 16 år som forretningsfører i foreningen, er tiden ved udgangen af september kommet til, at jeg overlader til andre at
varetage disse opgaver fremover.
Da jeg som politi’er i en årrække
havde været redaktør af politiets
faglige tidsskrift ”Dansk Politi”, var det
naturligt, at min gamle ven og kollega, Frede Weber Andresen, der nu sad
i bestyrelsen af hegnsynsforeningen,
henvendte sig til mig, fordi den legendariske Karl Poulsen ønskede at slutte
som redaktør – efter i øvrigt også at
have været medstifter og mangeårig
formand for foreningen.
Jeg takkede ja til jobbet uden at
kende noget til hegnsynsområdet – en
mangel, jeg senere rettede op på ved
at blive hegnsynsmedlem i Herning
fra begyndelsen af årtusindskiftet - et
job jeg med glæde stadig varetager.

Med dette nummer (171) er det i
årenes løb blevet til i alt 109 numre af
”Ret & Skel”, som jeg med stolthed har
redigeret. Det har ikke altid været lige
nemt - enhver, der har haft noget med
bladdrift at gøre, kender problemerne
med at skaffe stof og have de evige
deadlines hængende over hovedet.
Da foreningens mangeårige kasserer
og forretningsfører, Jørgen Fjordvald,
stoppede i 2006 bad bestyrelsen mig
om også at varetage forretningsførerjobbet, og da jeg altid har haft svært
ved at sige nej, påtog jeg mig også
den opgave.
Fra 2015 kom der yderligere en gren
på jobbet, idet jeg overtog foreningens
7

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.

Foreningens gruppe på Facebook, som kan bruges af hegnsynsfolket til at kommunikere internt, har mange medlemmer,
men der er plads til flere. Gruppen er skabt som et forum, hvor
man frit kan diskutere, rose, kritisere og oplyse hinanden om alt
muligt, der har noget med hegnsyn at gøre.

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.
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Jørgen Fjordvald.
fortsat … hegnsynsrådgivning fra den tidligere
formand Sv. Gunnar Kofoed-Dam. Et job, der
har indebåret, at jeg, telefonisk eller på e-mail,
siden overtagelsen har svaret på over 1200
spørgsmål fra hegnsynsmedlemmer, sekretærer og private, herunder sågar advokater. Om
jeg skal fortsætte rådgivningsvirksomheden er
op til en forhandling med den nye bestyrelse.
At arbejde for foreningen har selvsagt været
en hjertesag for mig – ellers havde jeg nok
ikke holdt så længe. Gennem årene har jeg
med stor glæde arbejdet sammen med mange
bestyrelsesmedlemmer og formænd. For blot
at nævne formændene var det Svend Gunnar Kofoed-Dam, Helge Sølgaard, Jens Ernst
Nielsen og Hanne Lauritsen.
Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at
sige tak for gode, sjove og faglige stunder.
Heldigvis forstod de alle at overlade administrationen og driften til mig, som lønnet
Svend Gunnar Kofoed-Dam.
arbejdskraft. Bestyrelsen tog så de overordHelge Sølgaard.
nede og politiske beslutninger, og overlod
til mig at udføre dem. En arbejdsgang der
forekom særdeles fornuftigt, men som jeg
nu forstår, den nye bestyrelse vil ændre ved
uddelegering af flere arbejdsopgaver til de
enkelte bestyrelsesmedlemmer, og jeg kan
kun sige held og lykke med det.
Til slut skal blot lyde en stor tak til de mange,
mange hegnsynsmedlemmer, sekretærer og øvrige samarbejdspartnere jeg i årenes løb har haft
en god kontakt med. Det har været en fornøjelse!
Bent Jensen

Frede Weber Andreasen.
Hanne Lauritsen.

Jens Ernst Nielsen.
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Hegnslovens vejregel
En del Hegnsyn er i tvivl om, hvorvidt hegnslovens vejregel, § 11, gælder for såvel
offentlige veje som veje i privat fælleseje, hvorfor vi her vil forsøge at belyse
spørgsmålet.
Hvem beslutter, om en vej skal være
offentlig eller privat fællesvej?
Ifølge ’Lov om offentlige veje’ (Vejloven) er det kommunalbestyrelsen, der
bestemmer, hvilke nye kommuneveje
der skal anlægges, og hvilke kommuneveje der skal nedlægges.
I forbindelse med nedlæggelsen
af en offentlig vej, er det også kommunalbestyrelsen, der bestemmer,
om vejen skal opretholdes som privat
fællesvej for flere ejendomme eller
helt udgå som færdselsareal. Når kommunen ændrer en vej fra offentlig vej
til privat fællesvej, kaldes det også for
’nedklassificering’ af vejen.
Kommunerne har således vide rammer for at beslutte, om en vej skal
være offentlig eller privat fællesvej,
og der er stor forskel på, hvor mange
offentlige og private fællesveje, der er
i de forskellige kommuner.
I nogle kommuner er flertallet af
vejene offentlige, mens de i andre
kommuner er private fællesveje. Det
afhænger af kommunens økonomi, da
beslutningen om at ændre offentlige
veje til private fællesveje ofte hænger
sammen med besparelser.
Hvad er en privat fællesvej?
En privat fællesvej er en vej, som
oftest ejes af de grundejere, der har
grund op til vejen. Det kan også være
en grundejerforening eller en tredje
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part, der ejer vejen. Private fællesveje
er veje, der bruges af flere ejendomme og som er åbne for offentlig trafik.
Grundejere, der har grunde op til en
privat fællesvej eller er vejberettigede,
er ansvarlige for vejens vedligeholdelse. Det betyder, at det er de grundejere, der både har ansvaret for, og
skal afholde udgifterne til, at vejen er
i en ordentlig stand, renholdt og ikke
udgør en sikkerhedsmæssig risiko for
trafikanterne.
Hvem har vejret til en privat fællesvej
I landzoner taler man om at have vejret til en privat fællesvej. Det betyder,
at man har tilladelse til at køre på
vejen og pligter i forbindelse med renholdelse, vedligeholdelse og sne- og
glatførebekæmpelse af vejen.
Man har vejret til en privat fællesvej,
hvis vejen er den eneste eller væsentligste adgangsvej til ens ejendom.
En vejret kan enten være stiftet ved
mundtlig aftale, ved tinglysning eller
ved dom.
I landzoner har offentligheden ret
til at færdes på private fællesveje til
fods, på cykel og til hest. Det følger
af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Men retten til at færdes i bil
gælder kun for de vejberettigede.
På private fællesveje i byzoner må
alle almindeligvis færdes, også i bil.
En privat vej, for lige at nævne en

3. vejform, ligger på én grundejers
ejendom og er lukket for offentlig
trafik. Vejen hører ikke er under
kommunens myndighed, hvorfor alt
vedligeholdelse af vejen er grundejerens ansvar.

herunder campingplads, hvis færdselsareal, p-plads eller legeplads er
beliggende op til skel.
I disse tilfælde bliver der for de to
grundejere tale om gensidig hegnspligt efter hegnslovens § 7.

Hvad så med hegnsloven
Vedr. sidstnævnte kategori kan der
ikke efter hegnsloven rejses en hegnssag, da ejeren af grunden og vejarealet er én og samme person. Afgørende
i forhold til hegnsloven er, at arealet
er åbent for almindelig færdsel, hvilket
indebærer, at såvel offentlige veje som
private fællesveje - også koteletveje,
offentlige p-pladser, sportspladser og
golfbaner hører under.

Korrekt placering af hegn ud mod vej.

Koteletveje er også omfattet af § 11.
Imidlertid skal man passe på her,
for i § 11 er der jo ingen hegnspligt,
men kun hegnsret, for grundejeren ud
mod vejen. Paragraffen er heller ikke
altid gældende, selv om nabogrunden
er er åben for almindelig trafik. Således kan reglen ikke anvendes, hvor
naboejendommen er en erhvervsejendom eller beboelsesejendom,

Forkert placeret hegn ud mod vej.
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fortsat … § 11-hegn skal være egne
hegn, hvilket indebærer, at hegnet
skal placeres helt på egen grund,
og er der tale om levende hegn i
en sådan afstand fra vejens areal, at
bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinjen.
Der er ingen specifikke højdekrav til
disse hegn, men der bør jfr. § 10, stk.
3 i hegnsloven tilstræbes et tiltalende
helhedsindtryk, ligesom de ikke må
være til ulempe for færdslen, eller

hindre den frie oversigt ved vejkryds,
vejtilslutninger og vejsving.
Endelig kan det nævnes, at såfremt
man opstiller et elektrisk hegn, skal
de jfr. hegnslovens § 3 være fjernet
mindst en halv meter fra vejen.
Konklusionen på det indledende
spørgsmål er, alt det nævnte taget i
betragtning, at hegnslovens § 11 også
er gældende i forhold til private fællesveje.
-benje

Hæk mod vej, fortov og sti
Vejloven siger noget om at sikre trafikken og de bløde trafikanter fri passage.
I Frederikssund Kommune skriver
man om dette spørgsmål:
Reglerne om beskæring er en del
af vejlovens bestræbelser på at sikre
trafikken og de ”bløde” trafikanters
passage på fortove og langs veje. Efter
reglerne er det den enkelte grundejers
pligt at sikre denne frie passage.
Som ejer af træer har man også
ansvaret for at træer eller grene
fjernes, hvis de er syge og dermed
svage. Der har indenfor de seneste år
været nogle ulykker, hvor forbipasserende er blevet skadet eller i værste
tilfælde dræbt. Dette har resulteret i
store erstatningskrav til ejere af farlige
træer.
Hvad skal grundejeren gøre?
Langs en ejendom som grænser
op til vej, har grundejeren pligt til
at beskære udhængende grene og
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holde beplantning opstammet. Det
skal ske sådan, at der holdes en
frihøjde over vejen på mindst 4,20
meter. Ved fortove, stier og rabatter er frihøjden på 2,75 meter. Hæk
eller beplantning skal være klippet
ind til skel, som er grænsen mellem ejendom og vej. Se tegningen
nedenfor.
Reglen skal sikre at blandt andet
renovationsbilen kan komme frem
for at hente affald fra ejendommene.
Det er også vigtigt at holde
beplantningen klippet omkring
færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende. Da trafiksikkerheden forringes, hvis beplantning
helt eller delvist dækker for skilte
og lamper.
Der er særlige regler for beskæring af grene ved gadelamper og
ledninger.

I følge Lov om hegn (Hegnsloven)
§ 11 gælder blandt andet at: ”Hegn
langs gade, vej, sti eller plads, skal
rejses helt på egen grund og levende
hegn plantes i en sådan afstand fra
vejens areal, 30-40 cm fra skel, at
bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinjen.”
Hvad kan kommunen gøre?
Kommunen kan som vejmyndighed gribe ind, når grundejeren ikke
foretager beskæringen. Kommunen vil

skrive et påbud efter regler i vejloven.
Hvis grundejeren, efter påbud stadig
ikke udfører sin forpligtelse, kan kommunen udføre arbejdet for grundejerens regning.
Tinglyste oversigtsarealer
Grundejere, der har tinglyste oversigtsarealer ved vej, skal sørge for at
beplantning eller stakit på arealet ikke
bliver højere end det der er beskrevet i de respektive deklarationer for
ejendommen.

SYNSPUNKTER OG DEBAT
Gå til tasterne og giv dit besyv med!
Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer,
som kan være andre til nytte.
Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren.
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Tjek foreningens hjemmeside

Kig jævnligt på foreningens
hjemmeside på hegnsyn.dk
– det gør mange andre.
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.
OBS! Følg os nu også på Facebook
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BREVKASSE v. Peter Flint Jensen, cand. jur.

Spørgsmål om retshjælpsforsikring
Jeg er formand for Hegnsynet på Langeland.
Ved en hegnsynsforretning om en eventuel fordeling af omkostningerne ved en
skelforretning, oplyste den af advokaterne
der bistod den indklagede, at hvis vi fordelte landinspektørens omkostninger med
f.eks. 90 % til rekvirenten og 10 % til den
indklagede, så ville der blive problemer
med den retshjælpsforsikring som indklagede havde.
Hun anførte at forsikringsselskabet - og
andre forsikringsselskaber - i så tilfælde
IKKE ville betale de „retsomkostninger”
som sagen udløste, hvis vi %-fordelte landinspektørens regning.
Er det rigtigt? Har i hørt noget om det?
Men det er da et godt emne at beskæftige
sig med, for hvad dækker sådanne forsikringer, og er der forskellige „klasser”
og „kvaliteter”?
Det var måske en artikel værd i bladet.
Mvh
Michael Martin Jensen
Langeland Kommune

Svar
Inden jeg svarer mere konkret på det rejste
spørgsmål lidt generelt om retshjælpsforsikring.

Alle private bygningsforsikringer, der
omfatter mere end en ren ansvars- og/
eller brandforsikring, har en retshjælpsdækning. Vilkårene herfor er fælles for
alle forsikringsselskaber, idet selvrisiko og
maksimumsbeløb dog er fastsat i den individuelle police eller i forsikringsvilkårene.
En retshjælpsdækning aktiveres ved en
advokats henvendelse til forsikringsselskabet, der herefter vurderer om sagen
er omfattet af retshjælpen. Hertil kræves
bl.a., at der er en egentlig tvist, at der
er rimelig grund og at sagen ikke kan
behandles af et klagenævn. Dertil kommer at en del tvister ikke er dækket, hvilket bl.a. gælder tvister i forbindelse med
erhvervsudøvelse, skatte- og afgiftsspørgsmål, separation og skilsmisse mv.
Giver selskabet tilsagn om dækning
omfatter retshjælpsforsikringen egne sagsomkostninger, pålagte sagsomkostninger
til modparten, omkostninger til syn og
skøn udmeldt af retten, omkostninger til
retsmægling og andre omkostninger, som
selskabet godkender.
Som nævnt er der en selvrisiko, der hos
nogle selskaber er typisk 10 %, dog mindst
et mindre beløb på f.eks. 2.500 kr. og hos
andre selskaber alene et lidt større fast
beløb på f.eks. 4.000 kr.
Retshjælp ydes – med de overfor nævnte
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fortsat … begrænsninger – ofte til skelforretninger og efter selskabets ønske /
med selskabets accept også til et efterfølgende hegnsyn med henblik på fordeling
af omkostningerne.
Det nævnes i spørgsmålet, at der kunne
være tale om en fordeling ”med f.eks. 90 %
til rekvirenten og 10 % til den indklagede”.
Hertil kan for det første nævnes, at en
sådan fordeling er meget lidt sandsynlig,
da retspraksis typisk er enten alle omkostninger til den ene part eller en ligedeling
og i sjældne tilfælde en vis skævdeling.
Allerede derfor er den tænkte situation
lidet sandsynlig, men selv om det skulle
være tilfældet, ses den eneste relevante
situation at være, at de tilkendte omkostninger var mindre end selvrisikoen og
derfor skulle bæres af den pågældende.
Men da der typisk vil være en selvrisiko,
ses dette ikke at gøre nogen forskel.

Spørgsmålet om der skulle være problemer
med retshjælpsdækningen, hvis hegnsynet
%-fordeler landinspektørens regning ses
heller ikke relevant, da hegnsynet i henhold til § 10, stk. 3 i bekendtgørelsen om
skelforretninger (bkg 385/2019) ”fastsætter
det forhold, hvori parterne skal deltage i
betalingen af omkostningerne”. Sagt med
andre ord, skal hegnsynet fastsætte en
fordeling, der umiddelbart kan omsættes
til en %-fordeling.
Det er kun domstolene, der kan vælge
at fastsætte et konkret beløb, jfr. samme
bekendtgørelses § 10, stk. 4.
Samlet ses det af indklagedes advokat
anførte således at må bero på en misforståelse.

Med venlig hilsen
Peter Flint Jensen

Henvend dig til foreningen!
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. 125 pr. år).
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Modelfoto.

Hvornår kan man få
vederlag i en hegnssag
Hvilke kriterier, skal der egentlig opfyldes for at Hegnsyn kan opkræve vederlag.
Hjelmen til, at der kan opkræves et
vederlag for arbejdet findes i hegnslovens § 46. Vederlagene til såvel
hegnsynsmedlemmer som vurderingsmænd efter Mark- og Vejfredsloven
fastsættes af Fødevareministeriet ved
en bekendtgørelse (her omtalt som
vederlagsbekendtgørelsen), som reguleres ved hvert årsskifte.
Der er normalt tre situationer, hvor
der kan blive tale om vederlag til
Hegnsynet.
1. Almindelige hegnssager, herunder
tvangsfuldbyrdelsessager (§ 44,
stk.1), og genoptagelsessager (§ 37,
stk. 1, sidste pkt. og § 42, stk. 2) der
afsluttes med forlig eller kendelse.

2. Sager, som klager hæver, før der er
afholdt hegnsynsforretning.
3. Indførelse i hegnsynsprotokollen af
privat indgåede forlig.
Der kan ikke opkræves betaling for
andre ydelser hos parterne, eksempelvis betaling for telefon, portoudgifter
eller lignende.
Efter hegnslovens § 41, stk. 2 skal
såvel forlig som kendelser indeholde
oplysninger om, hvem der skal udrede
vederlaget samt sagens øvrige omkostninger. Øvrige omkostninger kan i
den forbindelse være omkostninger i
forbindelse med tvangsfuldbyrdelsessager efter hegnslovens § 44, eller
17

fortsat … vederlag til sagkyndig
bistand og medhjælp, hvor dette undtagelsesvist kan være nødvendigt.
- Vederlaget er en betaling for
Hegnsynets arbejde, og ikke et gebyr,
og Hegnsynet kan ikke kræve forudbetaling af vederlaget, eller kræve at
klager forud indbetaler et depositum.
Forudsætningen er altså, at sagen
er afsluttet med kendelse eller forlig.
Eksempelvis vil en afsagt kendelse om
afvisning af en parts indsigelse mod
et hegnsynsmedlems habilitet ikke
kunne udløse et vederlag.
Eksempler på sager, der reelt ikke er
afsluttede, og derfor ikke kan udløse
vederlag, kan være sager, hvor Hegnsynet blot har gentaget en tidligere
afsagt kendelse, eller hvor en tvangsfuldbyrdelsessag ikke var afsluttet
med en tvangsfuldbyrdelseskendelse,
men alene en bestemmelse om,
hvem af parterne, der skulle betale
vederlaget.
Taberne betaler
I almindelighed betales vederlaget af
den tabende part i sagen, jfr. hegnslovens § 46, men der kan nogle gange
forekomme situationer, hvor begge
parter får delvis ret, ligesom det i
forbindelse med forligssituationer kan
forekomme, at en deling af vederlaget
forekommer fornuftigt, men meningen
med paragraffens ordlyd er, at det i
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almindelighed er den tabende part,
der skal betale ”gildet”.
Hvis en sag ender ved retten, kan
denne ændre Hegnsynets kendelse
eller erklære kendelsen for ugyldig. I
førstnævnte tilfælde ophæves Hegnsynets kendelse og dermed også
bestemmelsen om vederlaget. I så fald
skal Hegnsynet opkræve vederlaget
efter rettens kendelse.
Man må derfor opfordre til, at man
i sådanne situationer afventer rettens afgørelse inden opkrævningen
af vederlaget afsendes, da man ellers
risikerer at skulle foretage tilbagebetaling m.v.
Hvis retten erklærer Hegnsynets
afgørelse for ugyldig, erklæres samtidig afgørelsen om vederlaget ugyldigt,
hvorfor Hegnsynet så ikke er berettiget til vederlag, og hvis det er opkrævet, skal det tilbagebetales til parten
eller parterne.
Bemærk i øvrigt, at en afgørelse
om Hegnssynets vederlag alene kan
træffes ved Hegnssynets kendelse,
hvilket forudsætter, at der er afholdt et
forhandlingsmøde i sagen.
Der er ikke i hegnsloven noget krav
om, at bestemmelse af vederlaget
særskilt skal begrundes. I praksis bør
Hegnsynet anføre en kort begrundelse, hvis det fraviger udgangspunktet om, at den tabende part betaler
Hegnssynets vederlag.

hegnsyn.dk

?

”SPØRG BARE”
Hegnsynsmedlemmer og sekretærer kan få
rådgivning ved henvendelse til:

Forretningsfører Bent Jensen, tlf. 61 69 03 97,
e-mail: bentjensen@hegnsyn.dk

Henvendelser besvares enten af forretningsføreren
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 Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til:
Helge Sølgaard, Tlf. 23 65 63 09
e-mail helgesoelgaard@hotmail.com

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

Vedr. generelle spørgsmål om hegnsloven og spørgsmål om
lovfortolkning kan henvendelse rettes til Landbrugsstyrelsen
på tlf. 91 32 94 65 eller e-mail Stigun@Lbst.dk
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Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en
drøftelse af hegnsynsspørgsmål.
Foreningens hjemmeside med diverse links findes
på adressen www.hegnsyn.dk
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Afsender
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
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