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Fra formanden
Vi er i december og julemåneden er i
gang. I denne måned burde der være
lidt julefred på nabofronten, men jeg
har erfaret, at selv de mange udendørs
lyskæder i forskellige afskygninger kan
forstyrre forståelsen af et godt naboskab.
Efteråret er forbi, og vi har endnu
engang oplevet et efterår, hvor det er
mit indtryk, at mange Hegnsyn har haft
travlt. Efteråret 2019 blev det vådeste
nogensinde. Man kan så glæde sig over
det ikke er faldet som sne.
Kurset på Vissenbjerg Storkro på Fyn,
lørdag den 2. november 2019, blev efter
min mening, en succes og en god oplevelse. De fire indlæg blev krydret med
eksempler fra deltagerne, og der var stor
spørgelyst og livlig debat.
Også i år har vi haft en stor deltagelse af
hegnsynsmænd og sekretærer på vores
kursus. Det er dog mit indtryk, at der fortsat er kommuner vi ser for lidt til. Det
skal dog siges, at mange kommuner og
hegnsynsmænd tilsyneladende er blevet
klar over, at det er meget vigtigt, at man
uddanner sig som hegnsynsmand.
I denne forbindelse skal det nævnes, at
det er vigtigt, at I får de fornødne bevillinger til kurser og årsmøder fra jeres
kommune. I 2020 planlægges der igen et
efterårskursus for hegnsynsmedlemmer
og sekretærer. Foreningens rådgivningsvirksomhed er et vigtigt aktiv for

Hegnsynene, og den benyttes af mange,
men det er alligevel også vigtigt, at man
uddanner sig.
Forskningen viser, at et godt naboskab
har stor betydning for trivsel og sundhed.
Et nyt studie fra Københavns Universitet
viser således, at hver fjerde dansker føler
ubehag ved at have en nabo, der har en
anden politisk observans. Undersøgelsen baserer sig på partitilhørsforhold,
og rummer derfor en væsentlig statistisk
usikkerhed. Mange kan forhåbentligt ikke
genkende dette som et problem, men
det siger alligevel noget om, at det er
vigtigt at fremme dialogen for at styrke
sammenhængskraften mellem naboer
og befolkningen generelt.
Næste årsmøde i Foreningen af Hegnsyn holdes den 27. og 28. marts 2020 i
Svendborg. Sæt venligst allerede nu
kryds i kalenderen.
Tak for samarbejde i året, der er
ved at rinde ud.
Glædelig Jul og Godt Nytår!
Jens Ernst Nielsen
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Gedhusvej 17 • 7441 Bording • tlf. 97 14 54 50
CVR nr.: 71492419 • Hjemmeside: www.hegnsyn.dk
Formand:

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

Næstformand:

Hanne Lauritsen, Middelfart Kommune
Falstersvej 48, 5500 Middelfart
Tlf. 21 64 18 41 | E-mail: hanne.lauritsen48@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. 59 26 50 81 | E-mail: HCHH64@hotmail.com

Best.medlem:

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 2019:
Et hegnsyn koster kr. 1869,- som fordeles med kr. 801 til formanden
og kr. 534 til hvert 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 tvangsfuldbyrdelsesforretning, er vederlaget kun kr. 1.068,-, der
fordeles med kr. 534,- til formanden og kr. 267,- til hver af de øvrige 2 hegnsynsmedlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene
et vederlag på kr. 1.335,- som fordeles med kr. 801 til formanden og kr. 534 til den anden
vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele
vederlaget kr. 1.869,- og fordeles som ved et hegnsyn.
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Efterårskurset 2019
– et varieret og godt kursusprogram
Hotel Vissenbjerg Storkro lagde lørdag
den 2. november faciliteter til afviklingen af foreningens traditionsrige efterårskursus, og undervisningslokalet var fyldt
godt op med lære-interesserede kursister
fra hele landet.
Kursusprogrammet bød på en grundig og
intens behandling af emnet om tvangsfuldbyrdelse efter hegnslovens § 44. Og
efterfølgende en juridisk og interessant
behandling af emnet ”Naboret” for til
sidst at ende i et dommer-udspil om samspillet mellem Hegnsynene og domstolene.
Vi bringer her nogle stemningsbilleder
fra kurset.
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Årsmøde-form til debat
På foreningens generalforsamling, i
forbindelse med det seneste årsmøde
i marts 2019, lagde bestyrelsen nogle
tanker frem til forsamlingen om, hvordan det fremtidige deltagerantal ved
årsmøderne måske kunne øges.
Medlemmerne fik et år til at tænke over
sagerne, hvorefter eventuelle afgørelser
og ændringer vil kunne vedtages på
næste års generalforsamling.
Af Bent Jensen
I 1990’erne kunne foreningen samle
op til 250 deltagere ved årsmøderne
på Hotel Nyborg Strand, og i begyndelsen af det nye årtusinde, før kommunalreformen i 2007 reducerede
kommunernes antal, og dermed også
Hegnsynenes, kunne foreningen i
gennemsnit samle 170 deltagere til
årsmøderne.
Det kom naturligvis ikke som
nogen overraskelse, at deltagerantallet efter 2007 ville falde, når kommunernes antal faldt fra 275 til 98. Som
forventeligt faldt gennemsnitstallet
da også i årene fra 2007 – 2013 til 67
deltagere, svingende mellem 58 - 75.
De seneste 5 år, hvor der ikke er sket
nævneværdige reduceringer i antallet
af Hegnsyn, er der imidlertid stadig
sket en nedgang i deltagerantallet
til et gennemsnit på 49 – svingende
mellem 42 - 55. Da ca. 9 af deltagerne hvert år er sekretærer og andre tilknyttede, er der i alt kun ca. 40, eller
15 % af de på landsplan udnævnte
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hegnsynsmedlemmer, der deltager i
årsmøderne.
Sammenholdes de 15 % med gennemsnittet af hegnsynsmedlemmer,
der deltog i årene 2007 – 2013, hvor
de udgjorde ca. 21%, kan vi altså
konstatere, at deltagertallet i de seneste 5 år er faldet med 18, svarende
til 6% færre, når alene henses til
hegnsynsmedlemmer. Alt afhængig af
temperament, kan det betegnes som
et mindre eller et større fald, men
bortforklares kan det imidlertid ikke,
at der er tale om et fald.

Kommuner
i Danmark

Hvad kan der gøres
Enhver ansvarlig foreningsbestyrelse
må naturligvis forholde sig til disse
fakta, og det har bestyrelsen da også
gjort. På baggrund af de foreløbige
drøftelser orienterede bestyrelsen
generalforsamlingen om disse –
ikke som forslag, men som oplæg
til videre drøftelse blandt medlemmerne. Spørgsmålet tages således op
på næste års generalforsamling, hvor
konkrete forslag kan fremsættes.

Årsmøderne og generalforsamlingen er naturligvis
højdepunktet i foreningens årskalender, men det
burde være en betydelig større del af medlemmerne, der som deltagere var med til at lægge
rammerne for foreningens virke, også set ud fra
et demokratisk synspunkt. Dertil kommer, at der
er et betydeligt uddannelses- og kursuselement i
møderne, og der ofres mange ressourcer i form af
arbejdskraft og økonomi på årsmødearrangementerne, hvilket så på den ene eller den anden måde
jo gerne skulle stå i forhold til medlemmernes
interesse og deltagelse.
Bortset fra, at generalforsamlingen skal være
en del af indholdet, kan alt det øvrige omkring
årsmøderne selvfølgelig sættes under lup. Det
gælder eksempelvis mødestedet i Svendborg og
-tidspunkterne, skal det være et éndags eller
to-dages møde, skal det være med lørdagen indeholdt eller alene foregå

Christiansminde ved Svendborg
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på hverdage? Hvad skal indholdet
være – skal det være rent fagligt eller
skal det være bredere? Spørgsmålene
er i virkeligheden mangeartede.
Før 2007, da vi var mange til
årsmøderne, blev de holdt på Hotel
Nyborg Strand, hvor der var rigeligt
med værelser og gode mødefaciliteter. Efter kommunalreformen blev vi
så i sagens natur færre, og dermed
åbnede der sig mange andre muligheder for mødesteder. Bestyrelsen
dengang var enige om at bibeholde
en central placering i landet, og
valget faldt på hotellet og kursuscentret Christiansminde i Svendborg. Et
sted, med måske landets smukkeste
beliggenhed ud til Svendborgsund og
med gode og passende faciliteter til
dækning af vort behov.
Vi har siden fastholdt Christiansminde
som mødested for årsmøderne, ligesom vi benytter Vissenbjerg Storkro
til vore kurser. Begge er steder, der
geografisk tilgodeser hele landet bedst
muligt. Tilfredsheden blandt deltagerne har da også været stor, men det
betyder jo ikke, at det ikke til stadighed bør overvejes, om der er andre og
bedre muligheder for mødesteder.

Skal det social være med
Årsmøderne afholdes hvert år som
bekendt fredag og lørdag sidst i
marts måned. Er årstiden rigtig, eller
ville efteråret være mere egnet? Skal
det skæres ned til et éndags møde,
og skal det så være en hverdag eller
en lørdag? Hvis det fortsat skal være
et todages møde, skal det så som nu
foregå fredag-lørdag eller på hverdage (arbejdsdage), evt. torsdag-fredag?
De yngre generationer påstås at
bestå af færre forenings-mennesker
end de ældre generationer, der i
vores forening inkluderer en del fleksible pensionister. En travl hverdag
for arbejdstagere betyder nok, at man
her prioriterer weekenderne mere til
familiesysler end tidligere. Omvendt
betyder et mere fleksibelt arbejdsmarked, at mange nu har mulighed for at
tage fri på hverdage, og de kommunalt ansatte hegnsynssekretærer kan
deltage i arbejdstiden. Alt sammen
elementer, der taler for at afholde
årsmøderne på hverdage. Omvendt
vil der være nogle af vore medlemmer, der skal holde fri og selv betale
for det, hvis det bliver hverdage – et
faktum, der trækker i retning af at
bibeholde fredag-lørdag.

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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Det nuværende årsmødeprogram
strækker sig som nævnt over 2 dage,
hvor førstedagen starter kl. 13 med
generalforsamling efterfulgt af et
hegnsyns-fagligt indlæg v. foreningens rådgiver/forretningsfører og sluttende med et såkaldt ”skævt” indlæg,
hvor en udefra kommende, og gerne
kendt, foredragsholder causerer over
et emne, som ikke strengt taget har
noget med hegnsyn at gøre – sidst
i form af
meteorolog
Peter Tanev,
der fortalte
om klimaforandringerne. Om
aftenen er
der årsmødemiddag
med kvalificerede
underholdningsindslag – en
social og
særdeles
populær aften, der ville falde helt
væk, hvis der kun var tale om et
éndags arrangement.
På anden-dagen er der faglige
indslag fra fagfolk, der hentes uden
for foreningen, det kan være en dommer, en landinspektør, en ministeriel
embedsmand, en anlægsgartner eller
andre. Det er også her, der er spørgerunde, hvor medlemmerne kan
fremlægge sager og problemer, de er
stødt ind i, og hvor et fagligt panel
besvarer spørgsmålene. Hvis man
forestiller sig et éndags arrangement,
vil der kun blive plads til generalfor-

samling og et par faglige indlæg, og
det sociale element ville blive meget
minimeret.
Forhåbentlig en frugtbar debat
Som det gerne skulle fremgå af artiklen her, er der problemstillinger nok,
der kan og vil spille ind på, hvilken
mødeform, vi skal vælge.
Den siddende bestyrelse står naturligvis inde for, at den nuværende
form er
optimal på
så mange
måder som
muligt, men
omvendt
er der som
nævnt problemer med
mødedeltagelsen – et
problem,
der i længden ikke
kan siddes
Underholdning
overhørig.
Det er ud
fra den betragtning, at bestyrelsen
beder medlemmerne overveje spørgsmålet og bidrage med ønsker og
forslag, når vi til foråret igen mødes
til generalforsamling – en generalforsamling, der vil komme til at stå i
fremtidens tegn.
Vi håber naturligvis, at alene denne
debat kan lokke flere deltagere frem
til foråret, men under alle omstændigheder ser vi frem til en forhåbentlig frugtbar debat.
Vi ses den 27. og 28. marts 2020 i
Svendborg.
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Generalforsamling
Fredag den 27. marts 2020 kl. 13.00 i Svendborg
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent.
Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
Kassereren/forretningsføreren forelægger det reviderede
årsregnskab til godkendelse.

5)
6)

Forelæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag
til vedtægtsændringer.
Eventuelt.

7)

Forslag skal være formanden i hænde senest den 27. februar 2019.
Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på foreningens generalforsamling. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
Ikke-medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen.
Bestyrelsen
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Statistiktid

- husk hegnsyns-statistikken for 2019
Så er der snart gået endnu et år
– og hvordan er det så gået?
Vi ved, at 2019 blev det år, hvor sommeren ikke var så god som sidste år,
og vi havde det vådeste år i mands
minde. Statistikker om vejr og vind
er selvfølgelig vigtige for at kunne
fortælle noget om det forgangne år,
og det gælder for mange andre ting
– og også for hegnsynsområdet er
statistikker særdeles vigtige.
For at kunne oplyse os selv, pressen og andre interesserede om det
samlede antal af hegnsynssager på
landsplan - og det samlede antal af
henvendelser, 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 om jeres hjælp, og denne
gang gælder det statistikken for 2019.
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
sekretærerne/hegnsynsformændene
om at besvare 5 enkle spørgsmål, og
kun denne ene gang om året.
Vi bringer her spørgeskemaet – se
side 12, som vi håber at få tilbage i
udfyldt stand inden 1. marts 2020.
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
omkostningsfordelinger 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.
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Hegnsynet (Hegnsynene) i
Kommunenavn:
Følgende kan oplyses vedr. året 2019:
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!

Mød foreningen på Facebook
– og tjek også foreningens
hjemmeside på hegnsyn.dk
Webmaster:
Torben Østerbæk,
Tlf. 98 27 17 38
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Inhabilitet har noget
med følelser at gøre
Hegnslovens §31 og 32 omhandler inhabilitet – det samme gør retsplejelovens § 60
og 61 sammen med forvaltningslovens kap.
2, men trods paragraffernes relevans, antal
og kompleksitet er det kun sjældent, at
hegnsynsmedlemmer rammes af inhabilitet.
Af Bent Jensen
At det forholder sig sådan, er egentlig
lidt mærkeligt, for når man slår

op i synonymordbøger, nævnes det,
at synonymerne for inhabilitet bl.a.
omhandler, at man er umulig, håbløs, uegnet, inkompetent, uduelig,
ukvalificeret, usmart, inkapabel,
ufiks, udygtig og meget andet. Hvis
alle disse egenskaber skulle lægges i
ordet inhabil, så er vi vist mange,
der kunne falde ind under begrebet.
Men heldigvis kører lovgivningen
ud ad væsentligt færre spor.

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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I hegnsloven fortæller § 31 os, at

Hvis den specielle inhabilitet som
nævnt i paragraffens punkt 1, 2 og 3
foreligger, er man inhabil og kan hverken medvirke ved åstedsforretninger,
rådslagninger eller afgørelser i sagen.
Vedrørende punkt 2 skal det lige
bemærkes, at samlevende sidestilles
med ægtefæller.

digheder, som er egnede til at rejse
tvivl om dommerens fuldstændige
upartiskhed. Her sidestilles hegnsynsmedlemmer altså med dommere ved
retten, og man kan sige, at paragraffen
omhandler en generel mistro til, at pgl.
kan eller vil behandle sagen retfærdig.
Forvaltningsloven taler tillige om
situationen, hvor man har flere kasketter på, og oplister i den forbindelse,
at man er inhabil, hvis man deltager
i ledelsen af et selskab, en forening,
eller en anden juridisk person, der har
en særlig interesse i sagens udfald.
Det samme er tilfældet, hvis sagen
omhandler en klage over eller udøvelse
af kontrol- eller tilsynsvirksomhed
over for en anden offentlig myndighed
(eks. Kommunen), og vedkommende
tidligere hos denne myndighed har
medvirket ved den afgørelse eller
gennemførelse af de foranstaltninger,
sagen angår.
Omvendt foreligger der ikke inhabilitet, når et Hegnsyn efter at have
behandlet en hegnsynssag også senere
behandler sagen om tvangsfuldbyrdelse efter hegnslovens § 44, og det
samme gør sig gældende ved genoptagelse af en sag efter § 42, stk. 2.

Den inhabile skal
selv gøre opmærksom på forholdet,
men også sagens
parter kan rejse sagen.
I praksis er hegnslovens regler om
inhabilitet suppleret med retsplejelovens regler i § 60 og § 61.
Her skal især fremhæves generalbestemmelsen i § 61, hvor det hedder,
at ingen må handle som dommer i en
sag, når der i øvrigt foreligger omstæn-

Hvem bestemmer om man er inhabil
Hvis man mener sig inhabil i en sag,
skal man altså selv gøre opmærksom
på det, og parterne i sagen kan også
rejse spørgsmålet. Er det sidstnævnte
tilfældet afgiver Hegnsynet en kendelse
om, hvorvidt spørgsmålet afvises. En
afvisning kan af parterne kæres til
retten, der herefter tager stilling til, om
inhabilitet foreligger.
Påstand om inhabilitet og ophævelse af Hegnsynets kendelse fra en af

Ingen må deltage som medlem af
Hegnsynet i behandlingen af eller være
sagkyndig i en sag, når han
1. selv er part i sagen eller personlig
interesseret i dens udfald,
2. er beslægtet eller besvogret med
nogen af parterne i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær
som søskendebørn eller er en af
parternes ægtefælle, værge, adoptiveller plejefader eller -moder, adoptiv- eller plejebarn,
3. er afskediget som synsmand i
henhold til § 30, men har indanket
afgørelsen for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og dettes afgørelse endnu ikke foreligger.
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parterne under en retssag, kan næppe
tages under påkendelse af retten, hvis
parten kunne have fremsat indsigelsen
for Hegnsynet eller har undladt at kære
Hegnsynets kendelse om afvisning af
inhabilitetsindsigelsen.

Hegnslovens § 32:
Stk. 1: Spørgsmålet om, hvorvidt en
synsmand i henhold til § 31, pkt. 1 og
2, skal fratræde behandlingen af en
sag, afgøres af Hegnsynet og bør så vidt
muligt rejses inden forhandlingernes
begyndelse.
Stk. 2: Kendelser, hvorved det pålægges
synsmand at fratræde behandlingen af
en sag, er ikke genstand for kære eller
anke. Kendelser, hvorved indsigelser
mod en synsmands habilitet forkastes,
kan indbringes for civildommeren i
den pågældende retskreds. Når det

straks forlanges, kan i den anledning
en kort udsættelse af sagen tilstås.
Hegnsynene har i praksis vanskeligt
ved at håndtere en inhabilitetsindsigelse og oftest tilkendegiver Hegnsynet,
at man vil forkaste indsigelsen, hvorefter sagen fortsætter uden udsættelse.
Hvis indsigelsen helt åbenbart er uden
mening, er der heller ikke grund til at
udsætte sagen.
Som et kuriosum kan det nævnes,
at parterne ikke formelt kan frasige sig
muligheden for under hele sagsforløbet
at fremsætte påstand om inhabilitet.
Selv om reglerne om inhabilitet kan
forekomme snørklede og uoverskuelige, så kan man faktisk koge det hele
ned til, at man som hegnsynsmedlem er inhabil, hvis man selv føler sig
inhabil. I praksis ved langt de fleste,
hvornår de er eller har været for tæt på
enten de omhandlede personer eller de
pågældende sager.
Set i det lys har inhabilitet noget med
følelser at gøre.

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 findes på
foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk

?

”SPØRG
BARE”

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 findes på adressen www.hegnsyn.dk
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