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Fra formanden

Så nærmer julen sig. Vinteren er her, men 

det har indtil nu heldigvis været godt vejr 

til at gå på hegnsyn i. Det første år i den 

nye valgperiode er således ved at være 

gået. Det er mit indtryk, at Hegnsynene 

er kommet godt i gang rundt omkring 

i landet. 

At dømme efter samtaler med hegnsyns-

folk, er det min vurdering, at antallet af 

hegnsyn i 2018 vil komme til at ligge på 

nogenlunde samme niveau som de senere 

år, måske lidt højere. Husk at notere alle 

henvendelser og hegnsyn af hensyn til 

vores statistik. Der indhentes tal til stati-

stikken efter årets afslutning. 

Efterårskurset, der i år også udgjorde det 

3. begynderkursus, blev som sædvanlig 

en god oplevelse og med deltagelse af 

såvel hegnssynsmænd som sekretærer. 

Deltagerantallet var også på det niveau vi 

ønsker, så der kunne blive plads til samtale 

og diskussion.

Interessen for deltagelse i de grundlæ-

gende kurser, har været overvældende. 

Derfor har vi afholdt tre begynderkurser 

i år. Jeg skønner, at over 150 sekretærer 

og hegnsynsmænd har været på en af 

vore tre kurser, eller deltaget på kurser 

hos andre aktører. 

Deltagelsen viser 

forståelse for vig-

tigheden af, at man 

uddanner sig, hvilket 

er et af grundlagene 

for, at vi kan gøre vores arbejde godt. Den 

nye bestyrelse er kommet godt i gang, og 

vi har siden årsmødet afholdt tre bestyrel-

sesmøder. Vi følger årsplanen og drøfter 

desuden hvad der er af forslag fra årsmødet 

og fra øvrige henvendelser. Vi har især haft 

fokus på nye metoder til at fremskaff e afgø-

relser i hegnssynsager fra Retskredsene.

Sluttelig skal det nævnes, at afholdelse af 

næste årsmøde i Foreningen af Hegnsyn er 

ved at være planlagt. Som tidligere nævnt 

afholdes årsmødet den 29. og 30. marts 

2019 på Hotel Christiansminde i Svend-

borg. Årsmødet vil også i 2019 indeholde 

uddannelsesmæssige emner i forhold 

til vores arbejde og erfaringsudveksling 

inden for såvel Mark- og Vejfredsloven 

som inden for Hegnsloven. Notér datoerne 

og sørg for at få den fornødne bevilling 

til mødet fra din kommune. Vi håber på 

deltagelse fra mange kommuner, så sæt 

venligst allerede nu kryds i kalenderen. 

Glædelig Jul og Godt Nytår! 

      

         Jens Ernst Nielsen
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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 medlemmer 
af Hegnsyn i alle landets kommuner. 

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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Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune
Gedhusvej 17, 7441 Bording
Tlf. 97 14 54 50 / 40 43 66 27
E-mail: jensnielsen145450@gmail.com

Hanne Lauritsen, Middelfart Kommune
Falstersvej 48, 5500 Middelfart
Tlf. 21 64 18 41  |  E-mail: hanne.lauritsen48@gmail.com     

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

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune
Vestervang 2, 4520 Svinninge
Tlf. 59 26 50 81  |  E-mail: HCHH64@hotmail.com

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

Bent Jensen

Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning  
Tlf. 61 69 03 97
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk

Formand: 

Næstformand:

Kasserer:

 

Sekretær: 

Best.medlem:

Forretningsfører
og redaktør:

Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Gedhusvej 17  •  7441 Bording  •  tlf. 97 14 54 50

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

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger 2018:  
Et hegnsyn koster kr. 1855,- som fordeles med kr. 795 til formanden 

og kr. 530 til hvert af de øvrige 2 medlemmer.

Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der 
vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.325,- som fordeles med kr. 795 til formanden 
og kr. 530 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som 

vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr. 1.855,- og fordeles som ved et hegnsyn.

Se hele bekendtgørelsen om vederlag på www.hegnsyn.dk 
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Efterårskurset 
– endnu et stjerneskud på 
foreningens største kursusår

Hotel Vissenbjerg Storkro lagde lørdag den 3. november 

for 3. gang i 2018 lokaler til afviklingen af foreningens 

3. begynderkursus, og der var for 3. gang fyldt 

godt og vel op med læreivrige kursister.

Vi bringer her nogle stemningsbilleder fra kurset.
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Statistiktid
Så er der snart gået endnu et år – og 

hvordan er det så gået? 

Vi ved, at 2018 blev det år, hvor vi havde 
flest solskinstimer, når vi sammenlig-
ner med de år, der er lavet statistikker 
for. Statistikker er selvfølgelig vigtige 
for at kunne fortælle noget om vejrets 
udvikling, men det gælder ikke kun for 
vejret – også for hegnsynsområdet er 
statistikker vigtige.

For at kunne oplyse os selv, pressen 
og andre interesserede om det samlede 
antal af hegnsynssager på landsplan 
- og det samlede antal af henvendel-
ser, der ikke blev til sager - samt hvor 
mange af de gennemførte sager, der 
endte med henholdsvis kendelser eller 
forlig, og hvor mange der efterfølgende 
endte i retten, beder vi jer om hjælp. 
Denne gang til statistikken for 2018.

Da statistik, og administration i det 
hele taget, ikke altid er en så populær 
arbejdsopgave, er vi helt på det rene 
med, at statistikopgørelser skal være så 

enkle som muligt. Derfor beder vi kun 
denne ene gang om året sekretærerne/
hegnsynsformændene om at besvare 5 
enkle spørgsmål.

Vi bringer her spørgeskemaet, som vi 
håber at få tilbage i udfyldt stand inden 
1. marts 2018.

PS! 

Vedr. henvendelser, der ikke blev til 

sager, henregnes alle, store som små 

forespørgsler, også selv om forespørgslen 

ikke var i nærheden af at blive til en 

sag. Eksempelvis bør henvendelser, hvor 

spørgeren får at vide, at hegnsloven ikke 

kan bruges til at løse problemet, også 

tælles med. 

Ikke afgjorte sager og sager, der ved 

åstedsforretningen afvistes, tælles med i 

antallet af sager. Samtidig tælles omkost-

ningsfordelinger vedr. skelforretninger 

også med i det samlede antal af sager. 

At kendelser + forlig således ikke bliver 

lig med antallet af sager i alt, er i den 

sammenhæng ligegyldig. 

- Husk hegnsyns-

statistikken for 2018

Udfyld skema på næste side
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Hegnsynet (Hegnsynene) i 

Kommunenavn:

Følgende kan oplyses vedr. året 2018:

1.   Antallet af hegnsynsforretninger i kommunen 
(herunder også omkostningsfordelinger 
vedr. skelforretninger)

2.   Hvor mange henvendelser (ca.) har 
formanden/sekretæren modtaget herudover

3.  Hvor mange kendelser afsagde Hegnsynet: 

4.  Hvor mange sager endte med forlig:

5.   Antal af sager, der efterfølgende er gået 
til domstolene

Underskrift:

Sendes til: Forretningsfører Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk  |  Telefon: 61 69 03 97.

Klip her!

H E G N -
S Y N S -
S T A T I S T I K

Hegnsynsstatistikken for 2018

Læs også side 7

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.

Send gerne mail til bentjensen@hegnsyn.dk 
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Arkivloven gælder også for Hegnsynene. 

Det betyder, at Hegnsynets arkiv, dvs. 

dets protokoller og sagspapirerne, skal 

bevares, og ikke må smides ud, skriver 

Peter Damgaard, formand for Hegnsynet 

i Tårnby Kommune.

På Foreningen for Hegnsyns årsmøde 
blev der under lørdagens spørgsmål 
og svar fremført det synspunkt, at den 
digitale udvikling havde ført til, at det 
nok var svært at fi nde frem til gamle 
hegnssager. Nu om dage journaliserer 
kommunerne jo digitalt. Det kan give 
problemer, hvis der er rod i systemerne. 
Hegnssager, der ligger som e-mails eller 
bilag til e-mails, kan hurtigt forsvinde, 
enten når hegnsynsmændene udskiftes, 
eller når personalet på sekretariatet får 
nye stillinger eller opgaver.

En kommunes hegnsyn oplyste des-
uden, at de slet ikke modtager bistand 
fra kommunens sekretariat. Det kan 
også gøre Hegnsynets administration 
mere sårbar. Så hvordan kan man over-
hovedet fi nde frem til hegnssager, der 
er fem, ti eller femten år gamle (eller 
ældre)?

Det er værd at bemærke, at der er en del 
lovgivning, der omhandler kommuner-
nes dokumentation, journalisering og 
arkivering, særligt offentlighedsloven, 
forvaltningsloven og arkivloven. Hegn-
synene er ikke som  kommunerne og 
er ikke i samme grad underlagt denne 
lovgivning, idet Hegnsynene er tvist-

nævn i stil med domstolene. Det er 
derfor som udgangspunkt retsplejelo-
ven, der gælder. 
 

Imidlertid skal man være opmærksom 
på, at arkivloven gælder for Hegnsy-
nene. Det betyder, at Hegnsynets arkiv, 
dvs. dets protokoller og sagspapirerne, 
skal bevares, og ikke må smides ud. 
Dette gælder både for papirmateriale 
og for digitalt materiale. Man kan såle-
des arbejde baglæns ud fra arkivbe-
stemmelserne, og udlede nogle krav til 
Hegnsynene  -  når noget skal kunne 
lægges på arkiv i fremtiden, kræver det, 
at vi passer på det i nutiden.

Sikker opbevaring

For det første nævner hegnslovens 
paragraf 33, at hegnsynet skal have en 
protokol, at denne bekostes af kom-
munen og at ansvaret for den påhviler 
formanden. Protokollen skal indeholde 
oplysninger om de enkelte hegnssager, 
deriblandt parternes påstande, og skal 
underskrives af hegnsynsmændene 
efter hvert møde. I gamle dage var 
der normalt tale om en egentlig bog, 
senere gik man mange steder over til 
en mappe med løsblade. Nu om dage 
er protokollen som oftest digital. Det vil 

Hegnsynet og arkiverne
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sige, at dokumenterne er skannet ind 
og journaliseret i sekretariatets sags-
behandlingssystem. Disse protokoller 
skal arkiveres, ligegyldigt hvilken form 
de har.
 

For det andet vil de enkelte hegnssagers 
bilag, dvs. indsendte påstande, interne 
noter, kort og vigtige e-mails, være 
bevaringspligtige, hvis de ligger som 
en sag for sig. Mange vil have doku-
mentationen som en del af protokollen, 
og så vil den blive bevaret sammen med 
protokollen. Men andre opretter måske 
en mappe for hver sag, og lægger al 
korrespondance i den. Der kan også 
være administrative sager, f.eks. beslut-
ninger om inhabilitet (§32) eller om 
Hegnsynets interne forretningsorden. 
Sådanne sager er bevaringsværdige og 
skal på arkivet, når man er færdige med 
dem, hvad enten det er fysiske papirer 
eller digitale fi ler.

Eftersom sagerne skal kunne afl eve-
res til arkivet, følger det, at man skal 
varetage ”arkivmæssige hensyn”, som 
lovgivningen er formuleret. Det betyder, 
at protokol og sager skal opbevares sik-
kert, velordnet og struktureret. Er der 
tale om papirmateriale, betyder det, at 
de skal opbevares et sted, hvor der ikke 
er risiko for vandskade, brand, skadedyr 
eller andet, der kan ødelægge dem. De 
skal også være låst inde, så uvedkom-
mende ikke har adgang til dem. Og de 
skal være ordnede på en måde, så de 
er lette at fi nde rundt i, og så man uden 
problemer kan fi nde den sag eller de 
sager, man leder efter. 
Er der tale om digitale sager, gælder 
det samme. De skal være sikrede mod 
nedbrud og indbrud, hvilket både kræ-
ver en fysisk sikring (mod f.eks. vand 
og tyveri) og en digital sikring (så man 
har sikre kopier af data, og de er sik-
rede mod f.eks. hackere). Desuden skal 
de digitale sager, ligesom de fysiske, 
være velordnede, hvilket betyder at 
de som minimum skal være forsynet 
med dato og overskrift om hvad sagen 
indeholder.

Hvis man ikke sørger for at varetage 
”arkivmæssige hensyn” risikerer man, 
at Hegnsynets protokol og sager bliver 
beskadiget eller går tabt. Det ville være 
et brud på arkivloven – og nok også et 
problem for Hegnsynet selv!

Rigsarkiv eller §7-arkiv

Arkivering af Hegnsynets fysiske mate-
riale kan ske ved at kommunen selv 
opbevarer materialet trygt og godt. På 
sigt vælger de fl este at afl evere proto-
kol og sager til enten Rigsarkivet eller 
til kommunens eget §7-arkiv – således 

Arkivfoto
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kaldet, fordi det skal være oprettet i 
henhold til §7 i arkivloven. Ca. halvde-
len af landets kommuner har oprettet 
et sådant arkiv. Hegnsynets arkiv må 
derimod ikke afl everes til et lokalar-
kiv, der drives af foreninger eller andre 
uden for kommunens forvaltnin

Er der tale om digitale protokoller og 
sager, gælder det samme.  Kun Rigs-
arkivet eller kommunens eget §7-arkiv 
kan være modtagere. Det er meget 
komplekst, og derfor dyrt, at arkivere 
digitale sager. Man må ikke bare printe 
dokumenterne, og så afl evere dem på 
arkivet. Man skal derimod konvertere 
protokol og sager til et særligt fi lformat, 

som er fastlagt i lovgivningen. Det sker 
lettest ved, at Hegnsynets sekretariat 
sørger for at journalisere protokol og 
sager i kommunens sagsbehandlingssy-
stem (kaldet ESDH-system). Det system 
skal kommunen nemlig under alle 
omstændigheder konvertere og arki-
vere, og Hegnsynets sager vil derfor 
blive taget med på arkiv automatisk.
Der er heldigvis bevaret mange arki-
valier fra Hegnsyn over hele landet. 
Nogle af de største arkiv-indgange er 
sa.dk (Rigsarkivet), starbas.net (primært 
kommuner i hovedstadsområdet) og 
arkiv.dk (primært lokalarkiver). Andre 
arkiver har deres egne hjemmesider. 
Der kan man søge efter hegnsyn og se, 
hvad der er bevaret fra de sidste 150 
år. Mens mange sager og protokoller er 
registreret, mangler der billeder, f.eks. 
fra egentlige hegnsynsforretninger, hvor 
man kan se, hvordan de er foregået. 
Forhåbentligt kan nogle af foreningens 
erfarne medlemmer kigge i gemmerne 
og fi nde billeder eller nedfælde deres 
erindringer, så vi også i fremtiden kan 
skrive historien om Hegnsynene.

Såvel Hegnsynet som klager 
tabte i Civilretten
Det blev en dyr affære for ejerne af en 

ubebygget strandgrund, da de valgte 

at gå til Hegnsynet i en nabotvist om 

opsætning af eget hegn.

Den ubebyggede strandgrund blev 
erhvervet stort set samtidig med, at en 
bebygget nabogrunden også skiftede 
ejer. Ejeren af den bebyggede nabo-

grund (B), gik resolut i gang med at 
rydde et vildnis af planter og ukrudt 
ved skel, for derefter at etablere et eget 
raftehegn, på tre sider af sin grund - 
mod en vej og mod to naboer. 

Ejerne af den ubebyggede naturgrund 
(A), havde søgt dialog med ønsket om 
et levende fælleshegn, men  fortsættes ...
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fortsat...

var blevet afvist af B med ordene: ”Vi 
vil ikke have  levende hegn i skel”. 
A reagerede imidlertid ikke i tide på 
oplysninger fra B om, at denne agtede 
at fastholde opførelse af sit eget hegn 
10 cm fra skel. 

Først efter 4 måneder, kontaktede A 
Hegnsynet, med krav om, at B’s eget 
hegn skulle rykkes 60 cm tilbage på 
egen grund, da det med den nuvæ-
rende placering ikke muliggjorde A’s 
vedligeholdelse af hverken et levende 
fælleshegn eller den beplantning, som 
han samtidig forlangte genetableret.

Hegnsynet afsagde en kendelse om, 
at B’s raftehegn udgjorde et forsvarligt 
hegn mellem grundene, og at dette 
hegn måtte anses som sædvanligt og 
passende for området. Hegnsynet men-
te således ikke, at A kunne forlange et 
fælleshegn efter § 11, stk.2 etableret.

Til gengæld pålagde hegnsynet B at 
genetablere den fjernede beplantning 
for egen regning. Reelt fik B kun én 
dags respit til at foretage dette, da 
Hegnsynets kendelse først forelå dagen 
før den i kendelsen fastsatte dato. Alli-

gevel opfyldte han kravet, men uvist 
af hvilken grund fjernede ejerne af 
naturgrunden (A) dog planterne alle-
rede dagen efter.

Indbragt for civilretten

A indbragte hegnsynets kendelse for 
Civilretten, med påstand om tilbage-
rykning af naboens eget raftehegn, sub-
sidiært, at sagen skulle tilbagesendes 
Hegnsynet til en ny kendelse.

Indklagede (B) krævede frifindelse/
stadfæstelse af Hegnsynets kendelse.

Retten foretog i forbindelse med sagen 
besigtigelse af de omtalte grunde. I 
sagens forklaringer fremgår det, at ind-
klagede (B) ved flere lejligheder havde 
påpeget, at nogle eksisterende delvist 
forvitrede lave betonpæle med trådhegn 
var opsat i skellet tilbage i 1930èrne. At 
det var i skellet, havde B fået bekræftet 
af en rekvireret landinspektør, da han 
ville være meget sikker på skellet, før 
han begyndte opsætningen af det egne 
hegn.

Blandt de indkaldte vidner, var der 
stor uenighed om karakteren af den 
hidtidige beplantning  i skel, dog med 
hovedvægt på rynket hybenrose, mest 
selvsåede. Det blev dog fastslået, at 
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resterne af betonpælene med tråde 
befandt sig i beplantningen.

Retten fandt ikke at Hegnsynet havde 
lovhjemmel til den i kendelsen påbudte 
genbeplantning, og fandt generelt at 
behandlingen i Hegnsynet havde været 
fejlbehæftet.

Retten fandt, at B var i sin fulde ret til at 
etablere eget hegn, og fandt at klageren 
A’s krav til genetablering af beplant-
ningen havde karakter af et ønske om 
ændring af det eksisterende fælleshegn.

Retten frifandt herefter indklagede B, 
og tillagde klagerne A at betale sagens 
fulde omkostninger. Et beløb der over-
steg kr. 20.000.

Selvom Hegnsynene ganske ofte er på 
en svær opgave, er det en kendsgerning 
at vores kendskab til paragrafferne i 
hegnsloven , er et absolut must, og der 
kan hentes megen god inspiration i 
de mange oplistede kendelser ved lov-
kommentarerne i den kommenterede 
hegnslov.
        Bodil Waagensen

Foreningen af Hegnsyn i Danmark er 

som tidligere oplyst oprettet på Face-

book som en lukket gruppe for medlem-

mer og sekretærer. Hegnsynsmedlem-

mer, vurderingsmænd eller sekretærer 

kan let og smertefrit blive medlem af 

gruppen.

Foreningens  gruppe på 
Facebook, som kan bruges 
af hegnsynsfolket til at kom-
munikere internt, har indtil 
nu fået over 30 medlemmer, 
men da mindst 200 er i mål-
gruppen er der god plads til 
flere. Gruppen er skabt som et forum, 
hvor man frit kan diskutere, rose, kriti-
sere og oplyse hinanden om alt muligt, 
der har noget med hegnsyn at gøre.

Den administreres af foreningens for-
retningsfører. For at blive optaget i 
gruppen, skal du blot underrette for-

retningsføreren, der derefter sørger for, 
at du bliver oprettet som medlem. Hvis 
du ikke i forvejen er tilmeldt og har en 
profil på Facebook, kan du blot oplyse 
din mailadresse, hvorefter forretnings-
føreren sender dig en invitation til at 

blive medlem. Herefter skal du 
oprette dig på Facebook og 
her anmode om medlemskab.

Vi håber siden kan udvikle 
sig til en særdeles god og 
konstruktiv kommunikations-
platform, hvor eksempelvis 
foreningen kan udsende ind-

kaldelser til møder, kursus og andet, 
herunder kursusmateriale mv. Samtidig 
kan og bør siden kunne udvikle sig til 
et levende og spændende debatforum 
for medlemmerne.

Vi ser frem til at høre fra endnu flere 
og få rigtig gang i siden.

Mød foreningen på Facebook
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”Idenyt” har set på de 5 mest populære 

hække, og vi kigger med her. 

1. Bøg (Fagus sylvatica) er en hårdfør 
og tæt hæk, der egner sig som klippet 
hæk, og som med sit gulbrune efter-
årsløv forbliver tæt vinteren over. Hæk-
ken trives bedst i en næringsrig jord og 
vokser 30-50 cm om året.

Hvilken hæk 
er du til?
Som hegnsynsmænd bliver vi ofte spurgt om, hvilken hæk vi kan anbefale – skal 

den plantes som små planter eller planter på et par meters højde, hvilken slags 

planter skal vælges under hensyn til de aktuelle lys og jordforhold, og skal det 

være stedsegrønt eller løvfældende?

Bøg
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2. Liguster (Ligustrum vulgare) er en 
hårdfør, stedsegrøn hæk, som får små 
hvide duftende blomster i juni og juli. 
Om vinteren er hækken prydet med 
sorte bær. Hækken egner sig som klip-
pet hæk og trives i alle jordbundsfor-
hold. Den vokser mellem 30 og 60 cm 
om året.

3.  Thuja (Thuja occidentalis) er hårdfør 
og egner sig til både klippede og uklip-
pede hække. Den trives i stort set al 
slags jord og vokser 15-20 cm om året.

4. Kirsebærlaurbær (Prunus lauroce-
rasus) er en stedsegrøn hæk, der lyser 
op i maj med sine hvide blomster. Den 

er hårdfør – dog kan den få alvorlige 
skader ved hård frost. Der fi ndes fl ere 
sorter, der egner sig til henholdsvis 
klippede som uklippede hække, og 
de vokser årligt 25 til 30 cm.

5. Naur (Acer campestre) er en meget 
hårdfør hæk, også over for frost, med 
gulgrønne blomster i løbet af maj. Den 
er egnet til klippet hæk og til alle typer 
jord. Den vokser 30-50 cm om året.

      fortsættes ...

Liguster

Thuja

Kirsebærlaurbær

Naur
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fortsat ...

Når man køber en ny hæk, skal man 
være opmærksom på fl ere aspekter. 
Skal hækken, som nævnt, være sted-
segrøn eller løvfældende, skal hækken 
klippes eller blot være en naturlig uklip-
pet hæk med let beskæring.

Sidstnævnte består som regel af buske 
med bløde overhængende grene med 
blomster eller bær og kræver en del 
plads i bredden og er derfor ofte ikke 
sagen i skel, men måske ud mod en vej 
eller lignende.

Det tager normalt nogle år, før en 
nyplantet hæk er høj nok til, at man 
kan nyde det private haveliv i fred. Man 
kan jo, hvis man ikke vil vente på det, 
vælge en hæksort, der har en kraftig 
vækst, som eksempelvis ligusteren. 
Den vokser ca. 20 cm det første år efter 
plantningen og 40-50 cm året efter. Taks 
og buksbom er derimod eksempler på 
hække med en ret langsom vækst. En 
ny takshæk  på 30 cm højde kan godt 
være 10 år om at nå en højde på 1,80 m.
Hvis man ikke kan vente, så er det jo 
også muligt at få rigtig høje hækplanter 
og helt optimal en færdig hæk, der er 
klippet til både på siderne og i højden, 
og hvor de enkelte planter med det 
samme danner en fi n og færdig hæk på 
eksempelvis 180 eller 200 cm i højden.

Når der skal plantes

Hækplanter fås som planter med bare 
rødder, i potter eller med klump, når 
man køber dem på planteskolen. Plan-
ter med klump er høje og er blevet pas-
set og plejet gennem et par år før slag 
og er derfor også den dyreste løsning. 

Den mellemdyre løsning er hækplanter 
i potter, og så er der de bar-rodede 
planter, hvor planterne er mindre hæk-
planter i 15 til 150 cm’s højde.

Bar-rodede planter, der købes i bundter, 
er de mest plantede og også den billig-
ste løsning. Da planterne ikke har jord 
omkring rødderne , er det vigtigt, at de 
kommer i jorden hurtigst muligt efter 
købet, så rødderne ikke tørrer ud. De 
fl este bar-rodede hækplanter kan plan-
tes fra sidst i oktober til begyndelsen 
af maj. Potte og klumpplanterne kan 
derimod plantes hele året i frostfri jord.

Uanset om man har valgt bøg eller taks 
som hæk, og om planterne er bar-rode-
de eller med klump, er det vigtigt, at 
man laver et ordentligt forberedende 
jordarbejde, før man planter. Der skal 
graves en rende, der er så dyb, at der er 
plads til planternes rødder, hvor hæk-
ken skal være. Jorden skal løsnes godt 
i bunden, og man skal sikre sig, at der 
ikke ligger et lag af eller   fortsættes ...

180 cm høj naurhæk
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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

•  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).

Henvend dig til 
forretningsføreren!
 Vedr. RET & SKEL 

Alt dette, 

og meget mere, tager 

forretningsføreren 

sig af
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Tjek foreningens 
hjemmeside

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 fi nde nyttige 
navne og adresser sammen med 
links til en masse oplysninger.

Webmaster: 
Torben Østerbæk, tlf. 98271738

OBS! Følg os nu også på Facebook

Du fi nder den på 

adressen: hegnsyn.dk

Kig jævnligt på 

foreningens hjemmeside 

på internettet 

- det gør mange andre.

fortsat ...

stabilgrus,eksempelvis ud mod en vej, 
eller andet, der danner et vandspær-
rende lag. Der kan også være tale om 
al eller sten i jorden, der skal fjernes. 

Er jorden sandet eller fattig på nærings-
stoffer, bør der blandes godt med kom-
post i jorden. De nyplantede hækplan-
ter skal vandes rigeligt fl ere gange om 
ugen i den første tid – evt. ved at inve-
stere i en siveslange.

Priserne på hækplanter varierer afhæn-
gigt af, hvilken hæksort man vælger. 
Når det eksempelvis gælder bøg til 

hække vil en plante i barrodet udgave 
i 80-100 cm’s højde typisk koste mellem 
15 og 20 kr. pr. plante. Samme højde 
i potte 60-80 kr, mens en plante med 
klump i typisk 180 cm højde vil koste 
mellem 250 og 400 kr.

Jo fl ere planter man køber, desto billige-
re bliver det, og jo større planterne er, jo 
færre skal der bruges pr. løbende meter. 
Er bøge-hækplanten kun 30 til 50 cm 
høj, skal man regne med at bruge 4-5 
planter pr. meter., men man kun skal 
bruge 2,5 planter pr. løbende meter, 
hvis hækplanterne er 150 cm høje.
             

             -benje
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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.

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 fi ndes 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

Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en 

drøftelse af hegnsynsspørgsmål.

Foreningens hjemmeside med diverse links 

fi ndes på adressen www.hegnsyn.dk
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Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Afsender

B

Glædelig Jul 
og Godt Nytår! 


