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Efter en sommer med mange solskinsdage, som de fleste af os har nydt – også
når vi har været på hegnsyn – og et
tilsvarende efterår med høj himmel og
flotte farver på træerne, nærmer vinteren sig nu med raske skridt. Hvordan
vinteren bliver, vil tiden vise, måske kan
vi igen i år med rette synge „I sne står
urt og busk i skjul”. I så fald vil der nok
blive en lille pause i antallet af hegnsyn.
At dømme efter antallet af henvendelser til foreningen tyder alt på, at 2010
bliver et normalt år, hvad angår antallet
af hegnsyn, måske med en lille stigning.
Husk at notere antal af henvendelser og
hegnsyn af hensyn til vores statistik.
Der indhentes tal til statistikken efter
årets afslutning.
Kursus- & Regionsmødet lørdag den
30. oktober 2010 på Hotel Vissenbjerg
Storkro blev afviklet efter samme gode
struktur, som vi kender den fra tidligere.
Rådgiver Svend Gunnar Kofoed-Dam
leverede praktisk vejledning om hegnsyn, som den grundlæggende viden,
og advokat Jørgen Jørgensen fra Ærø,
kunne på behagelig vis forklare os de
ofte meget vanskelige sammenhænge i
hegnsloven, hvilket også gav anledning
til debat. Forhenværende Hegnsynsformand Hans Lauritsen fra Aalborg afsluttede eftermiddagen af med eksempler
fra hverdagen på sin egen lune facon.
Interessen for deltagelse i de grundlægende kurser har været overvældende

i 2010. Jeg skønner,
at over 150 sekretærer og hegnsynsmænd har været
på en af vore to
kurser, eller deltaget på kursus hos en anden aktør. Det
viser forståelse for vigtigheden af, at
man uddanner sig, hvilket er grundlaget
for, at vi kan gøre vores arbejde godt.
I den forbindelse skal det nævnes,
at vi har planlagt at afholde næste årsmøde i Foreningen af Hegnsyn den
25.-26. marts 2011 på Christiansminde
i Svendborg.
Årsmødet vil også i 2011 indeholde
noget om uddannelse i vores arbejde
og erfaringsudveksling inden for såvel
Mark- og Vejfredsloven, som Hegnsloven. Notér datoen og sørg for at få
den fornødne bevilling til mødet fra
din kommune.
Med hensyn til uddannelse angående
Mark- og Vejfredsloven skal jeg i øvrigt
henvise til bladet Ret og Skel, december
2006, nr.108. Dette nummer er først
og fremmest er et temanummer om
Mark- og Vejfredsloven, og de relationer
vedrørende Mark- og Vejfreds-spørgsmål, som mange af os som vurderingsmænd, har til loven. I den forbindelse
føler jeg trang til at takke vores rådgiver Holger Engvang for sit utrættelige
arbejde med vejledning og registrering
omkring Mark- og Vejfreds- stoffet, og
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vi er mange, der er glade for, at han
stadig er villig til at stå til rådighed, for
hvem der måtte ønske det.
Bestyrelsen har fra Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri – FødevareErhverv, modtaget høringsbrev med
bilag vedr. forslag til ny vederlagsbekendtgørelse til hegnsynsmedlemmer,
samt til vurderingsmænd i henhold til
Mark- og Vejfredsloven.
Bestyrelsen har drøftet den foreslåede vederlagsstigningsprocent. Sidste
regulering skete i 1996. Bestyrelsen
finder forslaget til reguleringsprocenten utilfredsstillende, men er tilfredse
med et forslag om en fremtidig årlig
regulering.
Bestyrelsen er fortsat i dialog med
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri - FødevareErhverv, om den nye
vederlagsbekendtgørelse.

Glædelig Jul og Godt Nytår til alle!
Jens Ernst Nielsen
I sne står urt og busk i skjul,
det er så koldt derude,
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.
Giv tid! giv tid! - den nynner glad
og ryster de små vinger, giv tid! og hver en kvist får blad,
giv tid! - hver blomst udspringer.
Tekst: B. S. Ingemann, 1831
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Melodi: J. P. E. Hartmann, 1866

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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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 tre personer deltager som
vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr. 1125 og fordeles som ved et hegnsyn.
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Kursus med succes i Vissenbjerg
70 vidensbegærlige hegnsynsfolk
mødtes lørdag den 30. oktober på
Vissenbjerg Storkro til et rigtig godt
efterårsmøde.

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.

Efter et kursus den 6. februar i år, hvor
der var 70 deltagere, må det betegnes
som flot, at andre 70 mødte til et tilsvarende kursus i oktober. Det vidner i høj
grad om, at hegnsynsfolket er endog
meget interesserede i at tilegne sig den
viden, der er nødvendig for at kunne
agere godt og fornuftig som mæglere
i konflikter om hegn mellem naboer.
Advokat Jørgen Jørgensen og foreningens rådgiver, Svend Gunnar Kofoed-Dam stod for undervisningen, der
i høj grad skete i et godt samspil med
kursisterne, så der blev vendt mange
spørgsmål og også krydset klinger af
og til.
Dagen sluttede af med den tidligere
hegnsynsformand fra Aalborg Hans
Lauritzen, der levende fortalte om sine
mange erfaringer fra det praktiske liv
ved hegnene i det nordjyske.
Noget kunne således tyde på, at det
ikke bliver sidste gang, man kombinerer
det landsdækkende efterårsmøde med
et kursus.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.
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Billeder fra efterårsmøde på
Vissenbjerg Storkro d. 30. oktober,
hvor livlig debat og flot fremmøde
satte fokus på vigtigheden af
Hegnsynenes arbejde.
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Tvister om vederlag til Hegnsyn
Her omtales to tilfælde, hvor domstolene har været involveret i spørgsmål
om vederlag til Hegnsyn. I ét tilfælde
afvistes sagen pga. overskridelse af
fristen for indbringelse for retten, og
i det andet tilfælde blev der i retten
indgået forlig mellem parterne, men
Hegnsynets kendelse om vederlaget
tog dommeren ikke stilling til.
Svendborg
Den 27. oktober 2009 afsagde Hegnsynet i Svendborg Kommune kendelse
i en sag vedr. uenighed om vedligeholdelse af et hegn mellem A og B’s
ejendomme. Indklagede, A var slet ikke
mødt op ved hegnsynsforretningen 4
dage tidligere, den 23. oktober.
Efterfølgende protesterede A ved
et brev af 4. december over at være
opkrævet et vederlag for det afholdte
hegnsyn, som hun altså ikke deltog i.
Protesten fik dog ikke Hegnsynet til at
ændre noget, idet de fastholdt opkrævningen i et brev til A den 9. december
2009. Samtidig vedlagde de en kopi af
hegnsynskendelsen.
Næsten seks måneder efter kendelsen, den 23. april 2010, anmodede hun
ved stævning om tilladelse til at indbringe hegnsynskendelsen for retten,
jfr. Hegnslovens § 43, stk. 2:
Hegnsynets afgørelse kan af hver
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af parterne indbringes for domstolene
senest 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt den pågældende. Retten kan
dog undtagelsesvis tillade, at sagen
indbringes efter udløbet af fristen, når
ansøgning herom indgives senest 6
måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.
A gjorde gældende, at hun først sent
blev klar over, at der havde været en
hegnsynsforretning, idet hun ikke havde gjort sig bekendt med indkaldelsen
til hegnsynet. Hun regnede med, at et
anbefalet brev fra kommunen vedrørte
kloakbidrag, som hun ikke kunne betale og var ikke på anden måde advaret
om hegnsynsforretningen. Hun var ikke
hjemme, da den foregik.
B gjorde gældende, at sagen ikke
var indbragt rettidigt for retten, jfr.
Hegnslovens § 43. Han gjorde endvidere gældende, at A havde modtaget
hegnsynskendelsen den 9. december
2009, og at A’s fristoverskridelse ikke
kunne anses for undskyldeligt.
Rettens afgørelse
Retten i Svendborg lagde ved sin afgørelse til grund, at A var indkaldt til
hegnsynet ved anbefalet brev, som hun
undlod at afhente. Det blev endvidere
lagt til grund, at A i hvert fald senest ved
Hegnsynets brev af 9. december 2009
modtog en kopi af hegnsynskendelsen.
A havde ikke anført hvilke hindringer,

der herefter havde været for at indbringe sagen for retten.
Under disse omstændigheder fandt
retten ikke, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at sagen kunne
indbringes for retten mere end 4 uger
efter afgørelsen blev meddelt A, hvorfor
dennes anmodning om at indbringe
Hegnsynets kendelse af 27. oktober
2009 for retten blev afvist.
Guldborgsund
Den 11. december 2009 blev Retten i
Nykøbing Falster sat kl. 09.30. Det skete
på baggrund af, at A havde indbragt en
hegnsynskendelse, der gik ham imod.
På baggrund af en tilkendegivelse fra
dommeren indgik parterne A og B imidlertid et forlig i retten, og dommeren
bestemte på den baggrund, at ingen af
parterne skulle betale omkostninger til
modparten, og hermed sluttede sagen.
Den 6. januar 2010 skrev A’s advokat til Hegnsynet, at da Hegnsynets
kendelse var blevet ophævet ved dom,
tillod hun sig at gå ud fra, at Hegnsynets
vederlag på kr. 1.125,- ikke ville blive
opkrævet hos A.
Denne udlægning var Hegnsynet
imidlertid ikke enige i, og hegnsynsformanden svarede derfor A’s advokat,
at han ikke fandt anledning til at ændre
sin opkrævning, da det ikke fremgik af
retsudskriften, at der i det indgåede forlig var taget stilling til ændring af Hegnsynets opkrævning af vederlag, men
alene at parterne ikke skulle udrede
retssagens omkostninger for hinanden.

Dette svar må have sat nogle overvejelser i gang hos advokaten, der sluttelig
meddelte, at hun gav Hegnsynet ret:
”…det er min vurdering, at Hegnsynet
juridisk set er berettiget til at opkræve
vederlaget for hegnsynet, idet det ikke
er tilført retsbogen, at Hegnsynets kendelse af 21. april 2009 er blevet ophævet.
Uagtet at hegnsynskendelsens indhold er blevet ændret ved indgåelse
af forliget, bliver Hegnsynets kendelse
”stående” indtil den måtte være blevet
annulleret ved Retten, det vil sige ved
kendelsens ophævelse”.
-benje
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BREVKASSE
v. Adv. Jørgen Jørgensen

Spørgsmål om

Eget hegn
Vi er kommet i tvivl om, hvor langt man
skal plante en hæk eller sætte et hegn
fra naboskel, og hvor højt hegnet må
være. Det er i et sommerhusområde,
håber I kan hjælpe – på forhånd tak
Mvh.
Elisabeth Rasmussen
Svar
Til Elisabeth Rasmussen
Et fælleshegn plantes/sættes i skel. Et
eget hegn plantes/sættes inde på egen
grund. Der er ikke regler for, hvor
langt inde på grunden et eget hegn
skal placeres, men hvis afstanden til
skel overstiger 1,75 meter, taler man
om et indre hegn, der ikke er omfattet
af hegnsloven.
Et eget hegn kan altså placeres et
hvilket som helst sted inden for denne
afstand. Begge parter kan kræve fælleshegn opsat. Ulempen ved egne hegn
er, at man selv skal vedligeholde disse,
mens fælleshegn vedligeholdes af naboerne i fællesskab med halvdelen til hver.
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Hvis der er uenighed om udformningen
af fælleshegn, kan spørgsmålet indbringes for Hegnsynet, der ud fra parternes påstande om hegnets beskaffenhed
afgør dette spørgsmål.
Hegnslovens højde for hegn i skel
er to meter. Hegnsynet kan reducere
højden til 1,80 meter. Højden for egne
hegn er højden for fælleshegn + afstanden fra skellet til hegnet. Ved levende
hegn måles fra skellet til midten af hækplantens stamme.
Med venlig hilsen
Jørgen Jørgensen
Spørgsmål om

Hjælp til fuldbyrdelse
Kære Jørgen Jørgensen
Tak for din tilbagemelding vedr. vores
sag i Greve, hvor vi har det problem,
at kendelsen bliver obstrueret ved, at
der står biler i vejen for, at den bestilte
anlægsgartner kan komme til at retablere et hegn.

Spørgsmålet gik på vores hjemmel og
muligheder for at få enten politiets eller
fogedens hjælp til at flytte bilerne – eller
om vi må bede fx Falck, og så sende
regningen til borgeren.
På forhånd mange tak for hjælpen.
Venlig hilsen
Jonas Gredal
Hegnsynsformand
Svar
Hegnsynet i Greve har forespurgt, hvorledes man skal forholde sig til, at en part
i en hegnstvist obstruerer Hegnsynets
fuldbyrdelseskendelse iht. hegnslovens
§44 ved at parkere biler på en sådan
måde, at anlægsgartneren ikke kan
udføre sit arbejde med at retablere et
hegn.
I henhold til hegnslovens §44, stk.
4, fuldbyrdes Hegnsynets kendelser
i øvrigt efter de for domme fastsatte
bestemmelser i overensstemmelse med
retsplejelovens tvangsregler.
Bendt Berg har i Den Kommenterede
Hegnslov side 323 henvist til fuldbyrdelsesreglen i retsplejelovens §529, således
at det overlades til Fogedretten at gennemtvinge arbejde i medfør af denne
bestemmelse.
Da Hegnsynets afgørelse efter hegnslovens §44 i sig selv er en tvangsfuldbyrdelsesbestemmelse og kan anvendes
direkte, mener jeg, at man i stedet kan
vælge at lade Fogedretten skaffe Hegnsynet adgang til ejendommen i medfør
af retsplejelovens §528, således at man
ved Fogedrettens foranstaltning får fjer-

net bilerne, og at selve tvangsfuldbyrdelsen, retablering af hegnet, overlades
til Hegnsynet i overensstemmelse med
den kendelse Hegnsynet har afsagt.
Det betyder, at Hegnsynet efter
min opfattelse kan rette henvendelse
til Fogedretten og anmode om en
umiddelbar fogedforretning i medfør
af retsplejelovens §596, jf. §528. Da
det er Hegnsynet, der skal gennemføre tvangsfuldbyrdelsen, mener jeg,
at Hegnsynet kan begære den ønskede
fogedforretning og dermed stå som
rekvirent af denne.
Bendt Berg anfører, at Hegnsynet
kan rekvirere politiets bistand. Min
erfaring med politiet er, at de yderst
modvilligt vil påtage sig den slags
sager, medmindre pålægget kommer
fra Fogedretten. Politiets bistand vil
således skulle rekvireres af fogeden
i forbindelse med flytning af bilerne.
Inden man påbegynder fogedforretningen, mener jeg, at man skal advare
den pågældende om, at det vil ske, hvis
ikke han af egen drift flytter bilerne,
således at arbejdet kan udføres som
bestemt i kendelsen.
Hvis fuldbyrdelseskendelsen er indbragt for domstolene, er det et spørgsmål, om Hegnsynet skal foretage fuldbyrdelsen eller afvente, om domstolene
tillægger indbringelsen suspensiv virkning, altså udsætter fuldbyrdelsesforretningen.
Med venlig hilsen
Jørgen Jørgensen
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„SPØRG BARE“
Hegnsynsformænd kan i nogen
udstrækning få rådgivning ved henvendelse til:

BREVKASSE
Advokat Jørgen Jørgensen besvarer spørgsmål

Tidl. formand
Svend Gunnar Kofoed-Dam
tlf. 5649 6173
E-mail: sv.gunnar@dlgmail.dk

i RET & SKEL’s 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.

Henvend dig til
forretningsføreren!

eller hos
FødevareErhverv
v/ Flemming Jessen
tlf. 4189 2511
E-mail: fj@ferv.dk

Foreningens
hjemmeside
Kig jævnligt på www.hegnsyn.dk
- det gør 1000 andre hver måned

Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål
kan henv. ske til:
Holger Engvang
Rølkjær 19 D, Askov, 6600 Vejen.
Tlf. 7536 5820
(helst mellem kl. 9 og 12)

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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Her kan du bl.a. hente en masse om
hegnsloven, mark- og vejfred, skelforretninger m.v. Du kan også hente

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

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

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

masse oplysninger.

Foreningens hjemmeside
med diverse links findes på:

Webmaster:
Torben Østerbæk, tlf. 98271738

www.hegnsyn.dk
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Afsender

Bent Jensen,
Mylius Erichsens Vej 23,
7400 Herning

Glædelig Jul og Godt Nytår!

16

B

