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Fra formanden

Det er nu, hvor dette skrives, sidst i 

november måned, og der har netop 

været afholdt kommunalvalg. Hegnsy-

nenes funktionsperiode udløber derfor 

med udgangen af 2013. 

Der er alt mulig grund til at sige tak for 

samarbejdet til de kolleger, der stopper 

den 31.12.2013, og fra Foreningen af 

Hegnsyn i Danmark skal der således 

lyde en stor tak til de kolleger, der ikke 

bliver beskikket til en ny periode, eller 

som vælger selv at stoppe. 

Nogle har fungeret i flere perioder, og 

andre i fire år. Det har forhåbentlig, 

uanset længden af perioden, været en 

god oplevelse, at være hegnsynsmand. 

Og så velkommen til de nye kolleger. 

For mit eget vedkommende kender jeg 

ikke fremtiden, men synes under alle 

omstændigheder, at det har været en 

meget stor oplevelse at være hegnsyns-

mand. 

Jeg håber, at alle hegnsynsmænd har 

haft, eller får, den gode oplevelse, det 

er at forlige parter. Blandt nogle borgere 

opstår der tvistigheder mellem naboer 

indenfor Hegnsynenes arbejdsområde. 

Her er det Hegnsynene kan komme på 

banen, og det lykkes ofte at lave forlig, 

når en neutral tredjepart kan hjælpe 

med at bringe tingene på plads. Det er 

her vi skal se, lytte og vejlede, og som 

regel opstille en 

forligssituation, der 

tilbyder en aftale, 

der kan accepteres 

af begge parter.

Engang imellem er 

afstanden mellem parterne dog så stor, 

at det ikke er muligt at få en aftale i 

stand, og så må der afsiges en kendelse. 

Bestyrelsen valgte at aflyse kurset i 

efteråret, da formen er ændret fra et 

regionsmøde til et kursus. Vi vurde-

rede, at det var uhensigtsmæssigt, at 

afholde kurset så tæt på kommune-

valget og dermed udpegningen af nye 

hegnsynsmænd. Der er i stedet planlagt 

et kursus i begyndelsen af 2014, og et i 

foråret i 2014 (se annonceringen andet 

sted i bladet). Det er fortsat vigtigt, at 

vi som hegnssynsmænd uddanner os, 

for dermed at være godt klædt på til 

opgaverne. Derfor - sørg for at få den 

fornødne bevilling til kurserne fra din 

kommune. 

Som noget nyt afholdes det ene kursus 

på en hverdag – altså ikke en lørdag. 

Det er vigtigt at I fortæller om jeres 

arbejde og betydningen af det, så 

partiorganisationer og kommunalbe-

styrelser har mulighed for at forstå og 
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Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger:

Et hegnsyn koster kr. 1.750, som fordeles med kr. 750 til formanden og kr. 500 til 
hver af de øvrige 2 medlemmer.

Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurde-
ringsmændene et vederlag på kr. 1.250, som fordeles med kr. 750 til formanden 
og kr. 500 til den anden vurderingsmand.

Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget 
kr. 1.750 og fordeles som ved et hegnsyn.

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

støtte udvælgelsen af nye medlemmer 

og genudpegning af medlemmer til 

Hegnsynet, og forstå, at uddannelse af 

medlemmerne er nødvendigt.

Det skal i løbet af 2014 vise sig, om 

ophævelsen af 70 års reglen i 2009, er 

ved at slå igennem, og om opfordring 

til at få flere kvinder i Hegnsynene har 

haft betydning.

Næste årsmøde i Foreningen af Hegn-

syn afholdes den 28. og 29. marts 2014 

i Svendborg. I forbindelse med årsmø-

det afholdes også generalforsamling 

i foreningen. På generalforsamlingen 

afholdes valg til bestyrelsen, og jeg 

opfordrer medlemmer, der ønsker at 

gøre et stykke arbejde for foreningen, 

om at gøre opmærksom på dette. Vi 

glæder os til at se både ”gamle” og nye 

hegnsynsmænd til arrangementerne.

I ønskes alle en glædelig Jul 

og et godt Nytår.

Jens Ernst Nielsen
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Gedhusvej 17  •  7441 Bording  •  Tlf. 9714 5450  •  www.hegnsyn.dk

Formand:  Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune 

 Gedhusvej 17, 7441 Bording 

 Tlf. 9714 5450 / 4043 6627 

 E-mail: jensernstnielsen@gmail.com

Næstformand:  Jørgen Olsen, Egedal kommune 

 Kirkevang 5, 3660 Stenløse 

 Tlf. 4717 1364 / 4030 1964 

 E-mail: kirkevangsgaard@mail.dk

Kasserer: Jørgen Nielsen, Svendborg kommune 

 Traverskiftet 31, 5881 Skårup 

 Tlf. 6223 1530. E-mail: jpn-esther@hotmail.com

Sekretær:  Preben Andersen, Norddjurs kommune 

 Egevej 22, 8500 Grenå 

 Tlf. 2813 5238. E-mail: pr.a@stofanet.dk

Best.medlem: Jakob Rohde, Aalborg kommune 

 Rødbøgevej 1, 9382 Tylstrup 

 Tlf. 2851 6188 / 2851 6188 

 E-mail: rujaro59@gmail.com

Forretningsfører Bent Jensen

og redaktør: Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning  

 Tlf. 9722 0397 / 6169 0397 

 E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
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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 medlemmer af hegnsyn. 
Alle medlemmer har stemmeret.

Hegnsynsekretærer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og 
vejfred 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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Kursus 1A 
– specielt for nye hegnsynsmænd og -sekretærer

Lørdag den 1. februar 2014 kl. 09.00 – 16.00 
Hotel Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, Tlf. 64 47 38 80

Tilmelding til Hegnsynskursus

Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense og Middelfart, ca. 25 km 
fra Odense.

Følgende tilmeldes:
(mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær)

Sidste rettidige tilmelding er fredag den 24. januar 2014. Bemærk venligst, at max 

deltagerantallet på dette kursus er 30.

Send denne blanket til, eller meld dig via hjemmesiden www.hegnsyn.dk til: 

Forretningsfører Bent Jensen 
Mylius Erichsens Vej 23
7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk

Pris 1500,- kr. pr deltager, inkl morgenkaffe og frokost (kan 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
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Kursus 1B 
– specielt for nye hegnsynsmænd og -sekretærer

Torsdag den 24. april 2014 kl. 09.00 – 16.00
Hotel Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, Tlf. 64 47 38 80

Tilmelding til Hegnsynskursus

Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense og Middelfart, ca. 25 km 
fra Odense.

Følgende tilmeldes:
(mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær)

Sidste rettidige tilmelding er onsdag den 16. april 2014. Bemærk venligst, at max 

deltagerantallet på dette kursus er 30.

Send denne blanket til, eller meld dig via hjemmesiden www.hegnsyn.dk til: 

Forretningsfører Bent Jensen 
Mylius Erichsens Vej 23
7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk

Pris 1500,- kr. pr deltager, inkl morgenkaffe og frokost (kan 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
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Udpegning af nye Hegnsyn

Mange kommunalbestyrelser har gennem tiden haft lidt besvær med at tolke 

beskikkelsesreglerne for hegnsynsmedlemmer og deres suppleanter. Vi bringer 

her et koncentrat af reglerne.

brevpapir og ikke falder for fristelsen 

til at benytte kommunens. 

Kommunernes afskedigelsesret, jfr. 

Hegnslovens § 30, kan ikke anvendes 

med henblik på at ”styre” et Hegnsyns 

afgørelser, eksempelvis ved at fyre en 

hegnsynsformand, fordi man er util-

freds med en konkret afgørelse.

Et Hegnsyn er egentligt et ”privat 

tvistnævn”. Det vil sige, at selv om de 

udnævnes af de respektive kommunal-

bestyrelser og fungerer i kommunalt 

regi vedr. omkostninger, sekretærbi-

stand m.v., som betales af kommuner-

ne, så er Hegnsynene helt uafhængige 

nævn.

Kommunalbestyrelsen bestemmer, 

hvem der sidder i Hegnsynene (kan 

både udnævne og afskedige), men her-

udover kan og må de intet bestemme 

vedrørende hegnsyn. For bla at under-

strege dette faktum anbefales det varmt, 

at Hegnsynene får fremstillet deres eget 



10

kommunalvalgene, hvor man handler 

med udvalgsposter i forhold til valgets 

udfald, kan det vel ikke helt udelukkes, 

at der også ved Hegnsynenes sammen-

sætning i praksis skeles til partipolitik.

Med hensyn til begreberne ”plantnings-

kyndigt” og ”bygningskyndigt” findes 

ingen krav om bestemte uddannelser 

eller forudsætninger. Ja, der findes 

dårligt nok en fortolkning, hvorfor det 

udelukkende er overladt til kommunal-

bestyrelsens skøn at udpege disse. Et 

forhold, der vel nok må siges at med-

føre, at der ikke i alle Hegnsyn kan 

siges at være særligt plantningskyndige 

eller bygningskyndige medlemmer.

Hegnsynsmedlemmerne beskikkes for 

en periode svarende til valgperioden 

for kommunalbestyrelserne, altså 4 år. 

Hvervet som hegnsynsmedlem anses 

som et borgerligt ombud, hvilket inde-

bærer, at en borger ikke vilkårligt kan 

frasige sig hvervet eller droppe ud midt 

i en periode. Kommunalbestyrelserne 

kan dog vælge at godtage andre frita-

gelsesgrunde.

Før 2008 kunne man ikke udnævnes, 

hvis man var fyldt 70 år, men denne 

regel blev i 2008 ændret for såvel tje-

nestemænd som medlemmer af råd og 

nævn. Reglen er således i dag fjernet fra 

hegnslovens § 29, hvoraf det til gengæld 

stadig fremgår, at ingen over 60 år er 

forpligtet til at påtage sig hvervet.

For at hindre noget sådan kan en kom-

munal afskedigelse indbringes for Føde-

vareministeriet. På samme måde er det 

ministeriet, der er den behandlende 

instans, når der klages over et Hegn-

syn, og ikke de kommunale tilsynsråd, 

ombudsmanden eller andre.

Hvem kan sidde i et Hegnsyn

Hegnslovens § 27:

”Stk. 1: For hver primærkommune ned-

sættes et Hegnsyn bestående af 3 med-

lemmer, af hvilke den ene beskikkes som 

formand. Mindst ét af medlemmerne 

skal være plantningskyndigt. I kommu-

ner med bymæssig bebyggelse på 1.000 

indbyggere eller derover skal der tillige 

være et bygningskyndigt medlem.

Stk. 2: Om fornødent kan der i en kom-

mune nedsættes to eller flere Hegnsyn 

med hvert sit distrikt”.

 

Der burde efter bestemmelsernes ord-

lyd ikke være tale om partipolitiske valg 

ved udvælgelsen af hegnsynsmedlem-

mer, men da udnævnelsen som regel 

finder sted i de hektiske timer efter 
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kan erstattes i formandshvervet af en 

af de andre, og erfarne, medlemmer 

af Hegnsynet, og derefter indkalde en 

suppleant for denne. Det med det per-

sonlige skal tolkes stramt, så formanden 

i eksemplet skal erstattes af sin person-

lige, og måske helt uerfarne suppleant, 

som kommunalbestyrelsen udpegede 

ved konstitueringen.

Som indvending herimod kunne man 

selvfølgelig anføre, at to ”gamle og hær-

dede” hegnsynsmedlemmer pludselig 

kan stå med en uerfaren formand, men 

det er der så ikke noget at gøre ved. 

Reglen om indkaldelse af de personlige 

suppleanter er ufravigelig.

Herfra skal lyde en opfordring til, at 

nuværende hegnsynsmedlemmer gør 

en indsats for at ”belære” deres kommu-

nalpolitiske kontakter om disse regler, 

så vi undgår nogle af de fejltagelser, 

som vitterlig er sket på disse områder.

-benje

Et hegnsynsmedlem er forpligtet til at 

udføre hvervet personligt og kan, som 

andre nævns og kommissionsmedlem-

mer, komme til at hæfte personligt for 

fejl og forsømmelser i hvervet.

Endelig er man også forpligtet til at 

udføre hegnsynsforretninger i nabo-

distrikter, hvis der er lovligt forfald i 

disse og derværende hegnsynsformand 

kræver det.

Personlige suppleanter

På samme måde som kommunalbe-

styrelserne beskikker medlemmerne 

af Hegnsynene, så beskikker de også 

suppleanter til at udføre hvervet, hvis 

medlemmer har forfald eller er inhabile. 

Og her er der grund til at understrege, 

at suppleanterne er personlige, hvilket 

desværre ofte glemmes i mange kom-

muner.

Man kan således ikke bestemme, at 

eksempelvis en formand for et Hegnsyn 
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Med virkning fra 1. januar 2014 starter de nyudnævnte Hegnsyn deres virke for de 

næste 4 år. Nogle af medlemmerne er gengangere fra sidste periode, men mange er 

ganske nye ud i metieren, og til dem er der hjælp at hente, når foreningen allerede 

i februar byder på et grundkursus i hegnsyn. Sekretærerne bør oplyse om kurset 

og opfordre især de nye medlemmer til at deltage.

som vi plejer, og ét på en torsdag, da 

flere har givet udtryk for, at de hellere 

vil deltage på en hverdag. Det første er 

planlagt til lørdag den 1. februar, og det 

næste til torsdag den 24. april. Begge 

kurser afholdes på Vissenbjerg Storkro, 

der ligger centralt for hele landet, midt 

på Fyn. Kursusleder er foreningens for-

retningsfører, Bent Jensen, der forestår 

undervisningen sammen med advokat 

Peter Flint Jensen og byretsdommer Ib 

Trabjerg.

Kursus for de nye Hegnsyn

Kurset tager først og fremmest sigte på 

nyudnævnte hegnsynsfolk, men hen-

vender sig i lige så høj grad til nyud-

nævnte hegnsynssekretærer i kommu-

nerne. Også mere erfarne hegnsynsfolk 

og sekretærer, der føler trang til lidt gen-

opfriskning af deres viden, eller gerne 

vil lære de nye kolleger at kende, er 

velkomne til at deltage i kurset.

Kursus 1 strækker sig over 1 dag fra kl. 

09.00 til 16.00 – og som noget nyt har 

vi valgt at lægge ét kursus om lørdagen, 
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Da nye hegnsynsmedlemmer måske 

ikke ser dette blad, eller på anden måde 

ikke når at blive klar over kursusmu-

ligheden, opfordrer vi de genudpegede 

hegnsynsmedlemmer og de kommu-

nale sekretærer til at gøre dem opmærk-

somme på det og være behjælpelig med 

tilmeldingen.

Vær opmærksom på, at vi har beslut-

tet, at deltagerantallet på hver af de to 

kurser begrænses til 30 af hensyn til et 

optimalt undervisningsforløb. Tilmel-

ding skal, afhængig af hvilket kursus 

man ønsker at deltage i, ske senest den 

24. januar eller den 16. april 2014 til 

forretningsfører Bent Jensen, Mylius 

Erichsens Vej 23, 7400 Herning.  Tlf. 61 

69 03 97, E-mail: bentjensen@hegnsyn.

dk. Se tilmeldingsskemaer i dette blad, 

eller under ”Uddannelse” på forenin-

gens hjemmeside www.hegnsyn.dk  

Kursusprisen er kr. 1500,- pr. deltager, 

inkl morgenkaffe og frokost.

Kursusprogram

Kl. 09:00–09:30: Ankomst, morgenkaffe, registrering og præsentation.

 Der undervises, afbrudt af frokostpause, bla i emnerne: 

 Hegnslovens opbygning.

 Hegn / hegnstvist.

 Hegnsynet / hegnsynsforretninger.

 Skelafsætning/skelforretninger.

 Tvangsfuldbyrdelse.

 Domstolenes kompetence i hegnssager.

Ca. kl. 15:30: Evaluering og afslutning.

Hvordan du finder 
Vissenbjerg Storkro:

Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, 
telefon 64 47 38 80.

Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense 
og Middelfart, ca. 25 km fra Odense.
Motorvejen er beliggende ca. 1 km fra kursusstedet, 
og benytter man afkørsel nr. 54 kører man direkte til 
hotellet.

Benytter man tog, skal man tage bus nr. 830 fra Odense.



14

Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabe-

lighed. Hegnet er en del af naboskabet – en fælles sag.

eksempelvis lejede rækkehuse med 

samme ejer.

Hverken hegnsloven eller andre love 

gælder for indre hegn. De to første 

typer hegn henhører til gengæld under 

hegnsloven.

Et hegn kan have mange udformninger. 

Det kan f.eks. være en hæk, et planke-

værk, raftehegn, trådhegn eller en mur.

Hegnsyns ABC

Naboerne må som regel selv bestemme, 

hvordan hegnet mellem deres ejendom-

me skal se ud, men hvis man ikke kan 

blive enig med sin nabo, skal man bru-

ge reglerne i hegnsloven. Der kan dog 

være undtagelser. I lokalplaner, tinglyste 

deklarationer og politivedtægter, kan 

der være begrænsninger, som man skal 

overholde – også selv om man har lavet 

en anden aftale med sin nabo.  

Denne orientering handler om hegns-

loven og beskriver hovedreglerne for 

hegn ved boligbebyggelse. I nogle sager 

kan forholdene dog være så specielle, at 

man ikke kan følge disse hovedregler. 

Her beskriver vi ikke reglerne for f.eks. 

industrigrunde og landejendomme.

  

Hvad er et hegn 

Hegn opdeles i „Fælleshegn”, „Eget 

hegn” og „Indre hegn”.

1. ”Fælleshegn” – der står i skellet 

mellem to grunde.

2. ”Eget hegn” – der står langs skellet 

i en afstand af indtil 1,75 meter.

3. ”Indre hegn” – et hegn, som enten 

ikke følger skellinjen, eller som står 

mere end 1,75 meter fra skellet. 

Det kan også være hegn mellem 
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følgende regler:  

– Hegnet skal stå på egen grund. 

– Hegnet må ikke vokse ud på vejen, 

stier eller pladser. 

– Hegnet må ikke spærre for udsynet 

og oversigten ved vejkryds eller 

sving. 

– Man skal normalt selv opsætte, 

vedligeholde og betale for hegnet. 

– Hegnet skal holdes i god stand og 

må ikke blive beskadiget.  

– En hæk skal normalt klippes én til 

to gange om året.

Naboer må selv finde ud af, hvordan og 

hvornår vedligeholdelsen skal foregå. 

Den jord, der støder op til et fælleshegn, 

må ikke anvendes, så det skader hegnet.

Hvis man har lejet en ejendom, skal 

man normalt også vedligeholde de 

hegn, som hører med til ejendommen.  

Vil man klage over et hegn, der hører til 

en udlejet ejendom, skal man henvende 

sig til ejeren.

Regler for fælleshegn og eget hegn

Naboerne må selv bestemme, hvordan 

deres hegn skal se ud (hvis ikke dekla-

rationer eller andre særlige regler er 

gældende). Hvis man ikke kan blive 

enige er udgangspunktet, at hegnet skal 

være 1,8 – 2,0 meter højt, målt i skel.  

Et fælleshegn skal stå i selve skellet. 

Hegnet skal passe ind i omgivelserne 

og tydeligt adskille de to grunde.  

Egne hegn må have en højde på 1,8 

meter plus afstanden til skellet. Dette 

hegn må dog ikke genere det fælles 

hegn, og der skal være plads til at ved-

ligeholde fælleshegnet. Egne hegn må 

heller ikke være til større ulempe for 

naboen end et fælleshegn.

Opsætning og vedligeholdelse af hegn 

Opsætning og vedligeholdelse af fæl-

leshegn skal naboerne normalt deles 

om - det gælder såvel arbejdet og udgif-

terne til opsætning som vedligeholdelse 

af hegnet.  

Hvis begge naboer har en interesse i 

at opsætte et fælleshegn, har de ifølge 

hegnsloven pligt til at deltage i opsæt-

ning af hegnet. Man skal blive enig 

med sin nabo om, hvilke slags hegn 

man vil have.

Hvis man skal opsætte et hegn, der 

grænser op til en vej, sti eller plads, som 

er åben for almindelig færdsel, gælder 
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Ændringer af hegn

Hvis man ønsker at ændre et fælles-

hegn, skal man være enig med sin nabo 

om det. Kan man ikke blive enig – og 

ønsker man fortsat at ændre hegnet – 

skal man henvende sig til Hegnsynet i 

bopælskommunen.  

Egne hegn må man derimod gerne 

ændre eller fjerne. Hvis der ikke er et 

andet hegn mellem de to ejendomme, 

skal naboen have besked mindst én 

måned før, man foretager ændringerne.  

Træer 

Træer bliver normalt ikke regnet for et 

hegn, men i nogle tilfælde vil træerne 

tilsammen danne et hegn. Hegnsynet 

vurderer, om træerne har karakter af 

et hegn. Der gælder følgende regler:  

– Der skal være et vist antal træer 

– De skal være ensartede og af sam-

me størrelse.  

– Træerne skal stå på række 

– Der skal være kort indbyrdes 

afstand mellem træerne 

– Træerne må ikke stå længere end 

1,75 meter fra skellet.  

– Træerne skal udgøre en væsentlig 

del af skellets længde.

Ifølge hegnsloven må et træ ikke vokse 

ind i et fælleshegn og beskadige det, og 

træets grene må ikke være til fare for 

andre. Træer må heller ikke forhindre 

naboen i at færdes på sin grund med 

haveredskaber eller lignende.  

Hvis man ønsker at klage over, at nabo-

ens træer skygger, eller at grenene vok-

ser ind over ens grund eller lignende, 

kan man lægge sag an ved den lokale 

underret.  

Hvis træerne udgør et hegn, kan man 

i stedet henvende sig til Hegnsynet i 

sin kommune.  

Bygninger 

Hegnsynet tager sig ikke af sager om 

bygninger i skellet. Carporte, udhuse 

og lignende bygninger skal opfylde 

reglerne i Bygningsreglementet (BR10).  

Carporte og udhuse må gerne stå i skel-

let og erstatte hegnet, hvor de står. I 

skellet må bygningerne normalt ikke 

være højere end 2,5 meter. Der er også 

regler for, hvor lang en bygning i skel-

let må være.  

Hvis man vil klage over bygninger i 

skellet, skal man henvende sig til kom-

munens tekniske forvaltning.  

Hvor er skellet? 

Hvis der er tvivl om skellets beliggen-

hed, kan man sædvanligvis afklare 

usikkerheden gennem en skel-retable-

ring, hvor en landinspektør rekvireres 

til at afsætte skellet i overensstemmelse 

med matriklens oplysninger. En sådan 
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skel-retablering kan sædvanligvis gen-

nemføres uden større omkostninger.

   

Konstateres det imidlertid, at der ikke 

er overensstemmelse mellem matriklens 

oplysninger og ejendomsgrænserne i 

marken, skal landinspektøren tage stil-

ling til, hvilken grænse der repræsen-

terer ejendomsgrænsen. Dette kræver 

normalt en nærmere undersøgelse og 

eventuelt en skelforretning. En skelfor-

retning kan rekvireres af den ene part 

eller af begge og gennemføres med en 

formel fremgangsmåde, hvor landin-

spektøren indkalder til et åstedsmøde. 

Ved en skelforretning kan der også 

tages stilling til hævdsspørgsmål.  

Men det skal meget anbefales, at løse 

problemerne uden at anvende denne 

formelle fremgangsmåde, parterne kom-

mer ofte til at stå meget stejlt over for 

hinanden, når skelforretningsproceduren 

anvendes - og det vil ikke virke frem-

mende for et godt naboskab siden hen.

 

Hegnsyn 

I første omgang bør naboerne prøve 

at lave en aftale eller et forlig om det 

hegn, de er uenige om. Hvis det ikke 

er muligt, kan man skrive til Hegnsynet 

og bede om at få foretaget et hegnsyn. 

I brevet skal der stå hvem og hvad, 

man klager over, og hvad man gerne 

vil opnå med sagen. 

Når man har klaget over et hegn og 

bedt om et hegnsyn, kommer det lokale 

Hegnsyn på besøg og ser på sagen. 

Hegnsynet er kommunalt udpeget, men 

uafhængigt og består af tre personer, 

hvoraf den ene er formand. Hegnsynet 

vil forsøge at få naboerne til at blive 

enige. Hvis det ikke kan lade sig gøre, 

afgør Hegnsynet sagen.  

Et hegnsyn koster kr. 1.750,- og det vil 

som regel være den person, der taber 

sagen, som skal betale for hegnsynet. 

Hvis man ikke har råd til at betale for 

et hegnsyn, kan man søge statsforvalt-

ningen om hjælp til at betale sagens 

omkostninger.

Anke 

Hegnsynets afgørelser kan ikke ankes 

eller behandles af en anden admini-

strativ myndighed, iflg. Hegnslovens § 

42 og § 43. Hvis man er utilfreds med 

Hegnsynets afgørelse, kan man skriftligt 

indbringe sagen for domstolene inden 

4 uger efter afgørelsen er meddelt par-

terne. Undtagelsesvis kan retten tillade, 

at sagen behandles efter 4 ugers-fristens 

udløb.  

Hegnsloven kan udskrives fra www.

hegnsyn.dk, under menupunktet 

”Love”. Her kan du også finde pjecen 

”Hegn og et godt naboskab”.

-benje 
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„SPØRG BARE“

Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til:

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

Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan telefonisk henvendelse ske til: 

Holger Engvang
Rølkjær 19 D, Askov, 6600 Vejen.
Tlf. 7536 5820 (helst mellem kl. 9 og 12)

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

Vedr. generelle spørgsmål om hegnsloven og spørgsmål om lovfortolkning 
kan henvendelse rettes til NaturErhverv v. Morten Ødum Nielsen på direkte 
tlf. 4526 3538 eller e-mail moni@naturerhverv.dk

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

Foreningens hjemmeside med diverse links findes på: 

www.hegnsyn.dk

BREVKASSE
Vi besvarer gerne spørgsmål i RET & SKEL’s brevkasse. 

Her kan du 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.



Foreningens hjemmeside

Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internettet

- det gør ca. 100 andre på hverdage.

Du finder den på adressen: hegnsyn.dk

Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven, mark- og vejfred, skelfor-

retninger m.v.

Du kan også hente bladet ”Ret og Skel” og blanketter, som du kan printe ud 

og bruge.

Samtidig kan du finde nyttige navne og adresser sammen med links til en 

masse oplysninger.

Webmaster:  

Torben Østerbæk, tlf. 9827 1738

Henvend dig til forretningsføreren!

 

Vedr. RET & SKEL 

• når det ikke skal fremsendes mere, eller det 

skal sendes til en anden person

• ved adresseændringer

• ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement 

(koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år).

Derfor - ram plet ved at ringe eller skrive til: 

Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Tlf. 6169 0397. E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk 

eller via foreningens hjemmeside: www.hegnsyn.dk

Alt dette, og meget mere, 

tager forretningsføreren sig af
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Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Afsender

B

Glædelig Jul og Godt Nytår!


