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Fra formanden
Velkommen i det „nye” år 2011
Med den forgangne vinter har vi igen
fået tradition for vintre med sne. Nogle
steder mere sne end vi har set i mands
minde – ja måske i 100 år.
Som nævnt andet sted i bladet afholder
Foreningen af Hegnsyn årsmøde den
25.-26. marts på Christiansminde Kursuscenter ved Svendborg.
Årsmødet, hvor der samtidig holdes
generalforsamling i foreningen, er stedet, hvor vi mødes hvert år for sammen
med kolleger at høre nyt og gammelt
om hegnsynsforhold og organisationsforhold og også drøftelse af konkrete
sager, som man går og slås med derhjemme.
Vi har i en årrække forsøgt at få og
holde kontakt med de organisationer
og personer, vi er i „nærheden” af,
enten fagligt eller organisatorisk. Jeg
vil nævne organisationer/personer fra år
2006, som vi har haft på vores program.

2007: Lektor og
landinspektør Lars
Ramhøj, fra Aalborg Universitetscenter, om skel,
skelfastlæggelse,
skelafsætning/forretning.
2008: Forfatter og tidl. landinspektør
Knud Sørensen om „forhandling”. En
litterær tilgang.
2009: Psykiater Inger Beck om psykologi i konfliktløsning.
2009: Hegnsynssekretær Erik Appel,
fra Svendborg Kommune om bygninger i skel.
2010: Specialkonsulent Bjarne Lanng fra
FødevareErhverv, om læhegnsloven og
administrationen af læhegnsordningen.
2010: Kontorchef Vibeke Vinten fra KL’s
Juridiske Kontor, om Den kommunale
Styrelseslov, diæter, kørsel og vederlag.

2006: Etnograf og konfliktmægler
Anne-Marie Christensen om rets- og
fredsstrategier.

2011: Ph.d.-stipendiat Lin Adrian fra
Københavns Universitet om konfliktmægling og retsmægling.

2006: Specialkonsulent Sanne Kjær,
fra Naturklagenævnet om relationer
mellem Hegnsloven og Naturbeskyttelsesloven.

Vores nærmeste samarbejdspartnere
fuldmægtig Flemming Jessen fra Direktoratet for FødevareErhverv og advokat
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Jørgen Jørgensen fra Svendborg, deltager altid på vores årsmøder.
Jeg mener det er meget vigtigt, at vi
har disse kontakter. Ikke kun på grund
af det faglige indhold, men en lille og
specialiseret forening som vores har
brug for „venner” og kontaktflader, set
både i forhold til nutiden og fremtiden.
Samfundet udvikler sig konstant, og
denne udvikling afspejler, hvor vi skal
rette opmærksomhed mod. Vi er altid
interesserede i at få kontakt med personer og organisationer, som er i berøring med vores arbejdsområde, af såvel
faglige som politiske grunde.

Som det ses andet sted i dette blad, vil
der både fredag og lørdag være faglige
indlæg, og om lørdagen er der desuden
en spørgerunde.
Husk at forberede spørgsmålene i forvejen, og tegn gerne en tilhørende skitse,
så forsamlingen og svarpanelet lettere
kan orientere sig.
Jeg vil endnu engang opfordre alle til at
deltage i årsmødet og generalforsamlingen 2011 på Christiansminde med den
smukke udsigt over Svendborgsund.
Jens Ernst Nielsen

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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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. E-mail: jensernstnielsen@gmail.com

Næstformand:

Jørgen Olsen, Egedal kommune
Kirkevang 5, 3660 Stenløse
Tlf. 4717 1364. E-mail: kirkevangsgaard@mail.dk

Kasserer:

Jørgen Nielsen, Svendborg kommune
Traverskiftet 31, 5881 Skårup.
Tlf. 6223 1530. E-mail: jn@hegnsyn.dk

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. 9826 1888. E-mail: jaruro@stofanet.dk

Forretningsfører
og redaktør:

Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning.
Tlf. 9722 0397 / 6169 0397
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk

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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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.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.
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Tilmelding til årsmøde
25.-26. marts

kommunens navn

Følgende tilmeldes:
Skriv (F) for formand, (M) for medlem og (S) for sekretær.

Overnatning X

Frokost X

Ja

Nej

Fredag.

Lørdag.









2. Navn ( )









3. Navn ( )









4. Navn ( )









1. Navn ( )
Adresse
Postnr. + By

Sidste rettidige tilmelding: 18. marts 2011 – klip ud og send til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, e-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
Ved afbud senere end mandag d. 21. marts 2011 skal tilmeldingsgebyret betales.

Ønsker bustransport til/fra Odense Banegård

Skriv antal

Deltagerliste vil blive sendt ca. 22. marts til den person, der er anført som nr. 1 på denne liste.
Pris med overnatning:

Kr. 2700,- pr. person

Pris uden overnatning:

Kr. 2000,- pr. person

Beløbet bedes indsat på bankkonto, Reg. nr.: 1513 Kontonr.: 4341707167

Dato og underskrift.

(Foreningens CVR 71492419)

evt. stempel
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Generalforsamling
Fredag den 25. marts 2011 kl. 16.45, Svendborg

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formanden aflægger beretning
4. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
7. Bestyrelsen forelægger et forslag til ændring af foreningens vedtægter
(forslaget bringes i dette nr. af bladet)
8. Bestyrelsen indstiller til udnævnelse af et nyt æresmedlem
9. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest den 25. februar 2011.
Alle er velkomne til generalforsamlingen.

Hvert Hegnsyn har 1 stemme, jfr. foreningens vedtægter,
der er optrykt i dette nr. af Ret & Skel
– de findes også på hjemmesiden hegnsyn.dk

Bestyrelsen
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ÅRSREGNSKAB FOR 1/1-31/12 2009
Indtægter:

Regnskab 2009

Budget 2009

Regnskab 2008

Kontingenter

279.300,00

287.850,00

287.850,00

167.600,00

160.500,00

167.400,00

19.200,00

39.000,00

23.000,00

-

45.000,00

23.800,00

Ret & Skel

2.600,00

4.000,00

2.400,00

Renter

5.537,87

1.200,00

5.524,98

590.476,38

541.600,00

474.237,87

Deltagergebyrer:
Årsmøde
Regionsmøde
Kursus

Indtægter i alt:

Udgifter:
170.716,30

200.000,00

201.481,12

Efterårsmødet

Årsmøde:

68.178,22

50.000,00

45.226,50*

Kursus:

58.686,86

50.000,00

-

Bestyrelsesmøder (inkl.
diæter og rejseudgifter):

66.260,16*

55.000,00

51.750,52

Honorarer:

64.610,00

61.700,00

60.740,00

Ret & Skel:

97.548,80*

90.000,00

80.378,24*

Kontorhold:

30.088,64

24.000,00

22.477,95

Hjemmeside:
Gaver m.m.:
Gebyrer:
Udgifter i alt:
Årets resultat:

470,25

600,00

463,00

1.421,00

1.500,00

1.405,73

800,00

10,00

10,00

558.780,23

532.810,00

463.933,06

31.696,15

8.790,00

10.304,81
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STATUS PR 31/12 2010
Aktiver:

Regnskab 2010

Tilgodehavende

Budget 2010

Regnskab 2009

8.427,50

Postgiro:
Bankkonti:

656,80

656,80

245.742,19

222.473,54

254.826,49

223.130,34

Passiver:
Kapital 1/1 2010:

223.130,34

Årets resultat:

31.696,15

212.825,53
8.790,00

254.826,49

10.304,81
223.130,34

Herning den 14. januar 2011
Bent Jensen,
Forretningsfører

Jørgen Nielsen,
Kasserer

Walter Jensen,
Revisor

Bjarne Elnegaard,
Revisor

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET
Udgifter v. årsmøde

Regnskab 2010

Regnskab 2009

Hotel Christiansminde:

139.150,00

158.019,00

-

2.745,32

Foredragsholdere:

19.966,30

19.916,80

Medlemsgaver:

10.100,00

20.800,00

1.500,00

-

170.716,30

201.481,15

Bustransport/Nyborg:

Diverse:

Udgifter v. efterårsmøde
Vissenbjerg Kro

32.592,00

Undervisere

35.586,22
68.178,22

19.982,00
(2008: 9.875,- inkl.)

25.244,50

45.226,50

Udgifter v. kursus 1
Vissenbjerg Kro
Undervisere

26.599,50
32.087,36
58.686,86
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-

Udgifter v. Ret & Skel, inkl. redaktørhonorar
Udgifter vedr. nr. 120 (2009):

Regnskab 2010
(trykning + porto)

10.163,05

Regnskab 2009
(porto fra 2008)

3.565,29

Udgifter vedr. nr. 121:

21.513,05

21.686,45

Udgifter vedr. nr. 122:

24.552,05

21.886,57

Udgifter vedr. nr. 123:

20.101,90

21.711,18

Udgifter vedr. nr. 124:

(mgl. porto) 15.593,75

(mgl. trykning + porto) 11.528,75

Bestilte artikler og brevkasse

5.625,00
97.548,80

80.378,24

25.340,00

17.600,00

4.714,64

4.843,20

34,00

34,75

30.088,64

22.477,95

Udgifter v. kontorhold
Kontorhold:
Revision:
Porto:

BUDGET 2012
Indtægter
Kontingentindtægter

Budget

Regnskab 2009

285.000,00

285.000,00

180.000,00

152.600,00

75.000,00

60.000,00

-

84.000,00

Deltagergebyrer:
Årsmøde
Efterårsmøde
Kursus
Ret & Skel

4.000,00

3.400,00

Renter

6.000,00

5.476,38

550.000,00

590.476,38

180.000,00

170.716,30

75.000,00

68.178,22

-

58.686,86

Bestyrelsesmøder inkl. diæter og rejseudgifter

70.000,00

66.260,16 *

Honorarer:

70.000,00

64.610,00

Ret & Skel:

100.000,00

97.548,80 *

Kontorhold:

35.000,00

30.088,64

Udgifter
Årsmøde
Efterårsmøde
Kursus

Hjemmeside:

700,00

470,25

Gaver m.m.:

1.500,00

1.421,00

10,00

800,00

Renter og gebyrer:

Årets resultat:

532.210,00

558.780,23

17.790,00

31.696,15
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Nuværende vedtægter for Foreningen af Hegnsyn
Senest ændret på den ordinære generalforsamling 15/03-2002

§1
Foreningens navn er FORENINGEN AF
HEGNSYN. Dens hjemsted er den til
enhver tid værende formands hjemstedskommune. Foreningens formål er
varetagelse af fælles interesser, herunder udøvelse af kursusvirksomhed og
udgivelse af bladet ,,RET & SKEL”.
Som medlemmer kan optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd
i henhold til lov om mark- og vejfred.
Hegnsynsekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret. Endvidere
med ret til at benytte sig af foreningens
servicetilbud.
Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr.
Hegnsyn.
§2
Foreningen ledes af en bestyrelse på
fem medlemmer, valgt med skyldig
hensyntagen til landsdelene. For hvert
medlem vælges en personlig stedfortræder. Valget gælder for samme periode,
som er gældende for kommunevalg.
§3
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når
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to af bestyrelsens øvrige medlemmer
forlanger det.
Over bestyrelsesmøderne udfærdiges
beslutningsprotokol, som underskrives
af de tilstedeværende medlemmer.
Bestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
§4
Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af marts.
Ekstraordinær generalforsamling kan
afholdes efter bestyrelsens beslutning
og skal afholdes, når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen
begærer det med angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest 2
måneder efter modtagelsen af begæring
herom.
Generalforsamlinger indkaldes med
mindst 14 dages varsel ved brev eller
ved optagelse i bladet ,,RET & SKEL”
med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingens beslutninger
træffes med simpel stemmeflerhed,

bortset fra de i §9 og §10 omhandlede
tilfælde.

På den første ordinære generalforsamling efter et kommunalvalg skal dagsordenen yderligere indeholde:

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Hvert Hegnsyn/vurderingsmænd har en
stemme. De udpeger selv deres stemmeberettigede.
Afstemninger skal ske skriftligt, når blot
en af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
Vedtægtsændringer og valg til bestyrelsen træder i kraft efter afslutning af
generalforsamlingen.
§5
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af
forsamlingen.
På den ordinære generalforsamling
skal dagsordenen mindst indeholde
følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren foreligger det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastsættelse af
kontingent.
Behandling af rettidigt indkomne forslag,
herunder forslag til vedtægtsændringer.

7.
8.

10.

Valg af formand.
Valg af fire bestyrelsesmedlemmer, som
angivet i §2, og som konstituerer sig selv
med næstformand, kasserer og sekretær.
Valg af personlige stedfortrædere for bestyrelsesmedlemmer.
Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.

11.

Eventuelt.

9.

Forslag fra medlemmerne til behandling på en generalforsamling skal være
formanden i hænde senest en måned
før generalforsamlingens afholdelse og
rettidige fremsendte forslag der skal
behandles på generalforsamlingen,
udsendes til medlemmerne sammen
med indkaldelsen til generalforsamlingen.
§6
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren udarbejder årsregnskabet. Regnskabet forelægges revisorerne,
revideres af disse og udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.
§7
Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til at varetage foreningens daglige
forretninger.
Bestyrelsen kan ansætte en redaktør til
at redigere foreningens blad og eventuelle andre publikationer.
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§8
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for
foreningens forpligtelser.
§9
Til ændring af vedtægterne kræves vedtagelse på en generalforsamling med
2/3 af de afgivne stemmer.
§10
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3
majoritet blandt samtlige medlemmer.
Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny
generalforsamling, hvor opløsning da
kan vedtages med 2/3 blandt de fremmødte medlemmer.

Beslutning om anvendelse af foreningens formue ved dens opløsning træffes
af bestyrelsen i samråd med Kommunernes Landsforening.
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 15. marts
2002.
Som dirigent:
Svend Gunnar Kofoed-Dam
I bestyrelsen:
Helge Sølgaard
Frede Weber Andresen
Jørgen Fjordvald
Preben Andersen
Jørgen Jensen

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter
til generalforsamlingen 25. marts 2011

§1 Navn og formål
Foreningens navn er Foreningen af
Hegnsyn i Danmark og har hjemsted i
den til enhver tid siddende formands
hjemstedskommune.
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Foreningens formål er varetagelse af
medlemmernes fælles interesse og
udøve kursusvirksomhed og anden
aktivitet herunder udgivelse af bladet
„RET & SKEL” og foreningens hjemmeside.

§2 Medlemmer
Som medlemmer kan optages hegnsynsmedlemmer. De enkelte hegnsynsmænd skal navngives over for foreningen.
Hegnsynsekretærer og vurderingsmænd, som er udpeget i henhold til
lov om mark og vejfred, kan deltage
i generalforsamlingen med taleret, og
kan benytte sig af foreningens servicetilbud; men kan ikke optages som
medlemmer.
§3 Kontingent
Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr.
Hegnsyn.
§4 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på
fem bestyrelsesmedlemmer som vælges
på generalforsamlingen.
Først vælges formanden. Dernæst vælges de fire øvrige medlemmer, hvoraf
to vælges blandt medlemmer øst for
Storebælt, og to vest for Storebælt.
Suppleanter til bestyrelsen vælges på
samme måde.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. Valget
gælder for samme periode som gælder
for kommunevalg.

Bestyrelsen kan foreslå æresmedlemmer udnævnt for livstid. Æresmedlemmer er kontingentfri.
Såfremt formanden går af i valgperioden, konstitueres næstformanden som
formand indtil næste ordinære generalforsamling, hvor der så vælges ny
formand, gældende for resten af valgperioden.
Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det nødvendigt, eller når to
bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Der udfærdiges en beslutningsprotokol
som underskrives på næste bestyrelsesmøde.
Beslutninger vedtages med simpelt flertal. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens
højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af marts.
Ekstraordinær generalforsamling kan
afholdes efter bestyrelsens beslutning
og skal afholdes, når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen
begærer det med angivelse af forhandlingsemne.
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I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest to måneder
efter modtagelsen af begæring herom.
Generalforsamlinger indkaldes med
mindst 14 dages varsel ved brev eller
ved optagelse i bladet „RET & SKEL”
med angivelse af dagsorden
§6
Generalforsamlingens beslutninger
træffes ved simpel stemmeflerhed bortset fra de i §11 og §12 omhandlede tilfælde.
Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på foreningens generalforsamling. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
Afstemninger skal ske skriftligt, når blot
1 af de tilstedeværende stemmeberettige medlemmer ønsker det.
Der udfærdiges beslutningsprotokol
som efterfølgende underskrives af Dirigent, Formand og Referent.
Vedtægtsændringer og valg træder i
kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
§7
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af forsamlingen.
Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges
som dirigent.
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På den ordinære generalforsamling
skal dagsordenen mindst indeholde
følgende punkter:
1.
2.
3.
4.

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren forelægger
det reviderede årsregnskab.
5. Forelæggelse af budget
og fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af rettidigt indkomne
forslag, herunder forslag til
vedtægtsændringer.
7. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på en generalforsamling skal være
formanden i hænde senest en måned
før generalforsamlingens afholdelse.
Rettidige forslag, der skal behandles
på generalforsamlingen, udsendes til
medlemmerne.
Trækkes et forslag - som har været fremsat på generalforsamlingen – kan det
genfremsættes af et medlem af forsamlingen, som var det hans eget.
På den første ordinære generalforsamling efter et kommunalvalg skal dagsordenen yderlige indeholde.
7. Valg af formand.
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
øst for Storebælt.
9. Valg af to suppleanter øst for Storebælt.
10. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
vest for Storebælt.
11. Valg af to suppleanter vest for Storebælt.

12. Valg af to bilagskontrollanter.
13. Valg af en suppleant for
bilagskontrollanter.
14. Eventuelt.

Afgående bestyrelsesmedlemmer, der
ønsker genvalg, kan opstilles inden
der fremkaldes forslag til opstilling fra
forsamlingen.
§8 Regnskab og daglig drift
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Kassereren udarbejder årsregnskabet.
Regnskabet forelægges bilagskontrollanterne og kontrolleres af disse og
bekendtgøres for medlemmerne inden
generalforsamlingen.
§9
Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til at varetage foreningens daglige
forretninger.

§11 Vedtægtsændringer og opløsning
Til ændring af vedtægterne kræves vedtagelse på en generalforsamling med
2/3 af de afgivne stemmer.
Ændring af betingelserne for foreningens opløsning kræver dog vedtagelse
på samme måde som ved opløsning af
foreningen (§12).
§ 12
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3
majoritet blandt samtlige medlemmer.
Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen bemyndiget til at indkalde til en
ny generalforsamling, hvor opløsning
kan vedtages med 2/3 af stemmerne
fra de fremmødte medlemmer.
Beslutning om anvendelse af foreningens formue ved dens opløsning træffes
af bestyrelsen i samråd med Kommunernes Landsforening.

Bestyrelsen kan ansætte en redaktør til
at redigere foreningens blad og eventuelle andre publikationer.
§10 Hæftelse
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for
foreningens forpligtelser.
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Husk hegnsyns-statistikken for 2010
For at kunne oplyse pressen og andre
interesserede, herunder også foreningens egne medlemmer, om det samlede
antal af hegnsynssager på landsplan og det samlede antal af henvendelser,
der ikke blev til sager - og om hvor
mange af de gennemførte sager, der
endte med henholdsvis kendelser eller
forlig, beder vi nu om hjælp til statistikken for 2010.

Da statistik og administration i det hele
taget jo ikke altid er en lige 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
fire enkle spørgsmål.
Vi bringer her spørgeskemaet, som vi
håber at få tilbage i udfyldt stand inden
10.marts.

Hegnsyns-statistik
Hegnsynet (Hegnsynene) i Kommunenavn:
Følgende kan oplyses vedr. året 2010:
1.

Antallet af gennemførte hegnsynsforretninger:

2.

Hvor mange henvendelser herudover har
formanden/sekretæren modtaget

3.

Hvor mange kendelser afsagde Hegnsynet:

4.

Hvor mange sager endte med forlig:

Underskrift:
Klippes ud og sendes eller e-mailes til forretningsføreren snarest

Forretningsfører Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk – Tlf:
18

9722 0397 – Mobil: 6169 0397

BREVKASSE
v. Adv. Jørgen Jørgensen

Spørgsmål om

Hegn ved vejareal
Hvis der ikke er tinglyst særlige regler
vedrørende hegn i et område, er det
Hegnslovens bestemmelser som skal
følges.
Hvis der er udlagt en vej i en grundejers
matrikel, vil et hegn langs vejskel være
et eget / et indre hegn, og der er ikke
to parter omkring vejskellet.
Vi ved at vejmyndigheden skal varetage,
at hegn ikke er til gene for trafiksikkerheden langs vejene, og kan forlange
hegnet ændret.
Er der andre som retmæssigt kan indbringe en sag om sådan et hegns udseende og højde for Hegnsynet?
Med venlig hilsen
Tina Mejlvang Schlicker
Hegnsynssekretær, Gribskov
Svar
Ved besvarelsen af Gribskov Kommunes forespørgsel går jeg ud fra, at vejen
ligger helt på en parcel i særskilt eje,

og at færdselsarealet enten er offentlig
vej eller omfattet af lov om private veje
og åben for almindelig færdsel, eller
at det tjener som adgangsvej for flere
ejendomme, samt at der ikke er særlige
bestemmelser vedr. vejen i servitut eller
lokalplan.
Der er flere regelsæt i hegnsloven om
hegn mod vejarealer, således hegnslovens §3 om elektrisk hegn og pigtrådshegn, hegnslovens §10, stk. 3, om at
hegn mod gader og veje skal have et
tiltalende helhedsindtryk og ikke må
være til gene for færdslen, hegnslovens
§11, stk. 1, om at hegnet skal sættes helt
på egen grund, og hegnslovens §18, stk.
5, om at hegnene skal holdes studsede
og ikke være til ulempe for færdslen.
I vejloven og privatvejsloven findes
bestemmelse om beskæring og vedligeholdelse af hegnet med påtaleret
for ejeren af grunden og for vejmyndigheden.
Hvis en sag drejer sig om beskæring for
at sikre færdsel på arealet, eller i øvrigt
er nødvendiggjort af hensyn til færdselssikkerheden, er det vejmyndigheden
og ikke Hegnsynet, der har kompeten-

19

cen. Klager fra naboer, der har ret til
færdsel på arealet, må behandles ved
et vejsyn.
Spørgsmål om hegnets udseende efter
hegnslovens §11, stk. 3, behandles af
Hegnsynet med ejeren og vejmyndigheden som påtaleberettiget.
Hvis vejhegnet ligger tæt mod naboskel,
så der er tale om egne hegn og ikke
indre hegn, vil også den berørte nabo
være påtaleberettiget, selv om han ikke
har færdselsret, og sagen kan indbringes for Hegnsynet.
Det er sket, at Hegnsynet har behandlet spørgsmål om hegnets udseende i
henhold til hegnslovens §11, jf. §10, stk.
3, efter begæring af andre end ejeren
og vejmyndigheden, selv om der ikke
– så vidt jeg kan se – er hjemmel hertil,
medmindre hegnet er så tæt ved naboskel, at det af den grund er omfattet af
hegnsloven.
Som tommelfingerregel kan man sige, at
tvister vedr. mulighed for uhindret færdsel behandles af vejmyndigheden, og at
andre spørgsmål om hegns udseende
og dimensioner behandles af Hegnsynet med grundejeren og vejmyndigheden som påtaleberettiget.
Med venlig hilsen
Jørgen Jørgensen
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Spørgsmål om

Hegnslov eller
bygningsreglement
Jeg er i tvivl om hvilken lov mit problem
hører ind under. Hegns loven eller BR08
eller BR10.
Situationen er at vi i sommerferien valgte at rive vores gamle carport og skur
ned. Begge bygninger var bygget i skel.
Da vores nabo ligeså har samme bygninger i skel (de har stået side om side
med vores) har vi i enighed med naboen, beklædt siden af naboens skur og
carport der vender ind mod os, med
brædder så det ligner hegn fra vores
side.
Nu har naboen efterfølgende fået den
ide at de vil rive deres carport og skur
ned og bygge skur og fyrrum, samme
sted som deres gamle skur og carport
var opført. Det betyder at naboen vil
fjerne det hegn som vi har opsat i sommeren. Det er vi af flere årsager ikke
med på, og derfor vil vi gerne vide,
hvad er reglerne på dette område. Har
vi noget at skulle have sagt i sådan
en sag?

Så når nu vi har revet vores skur og
carport ned, er det så hegnsloven eller
bygningsreglementet der gælder.

hegnspligten. Vi vil gerne have hegnet
skiftet med en hæk. Vores naboer vil
have et nyt hegn i samme højde.

Med venlig hilsen
Line Christiansen

Der er ca.30 meter hegn. Vi har forsøgt
at møde naboerne på halvvejen ved at
tilbyde, at der kunne være hæk halvdelen af vejen og hegn resten af vejen.
Eller at hegnet evt. kunne nøjes med
at være max. 150 cm højt. Men de står
fast på et nyt hegn på 180 cm.

Svar
Da der er tale om en bygning i naboskel, er det byggemyndigheden, der
træffer afgørelse om bygningens udseende. Den beklædning af naboens
mur, som I har foretaget med dennes
samtykke, er ikke et hegn i hegnslovens forstand. Hegnsynet er derfor ikke
kompetent i sagen.
I kan hos byggemyndigheden begære
aktindsigt og fremsætte indsigelser mod
byggeriet og sikre, at den side, der vender mod jeres ejendom, bliver til at
holde ud at se på.
Med venlig hilsen
Jørgen Jørgensen
Spørgsmål om

Hegnspligt
Vi bor i et parcelhuskvarter på 4. år.
Vores naboer har boet her et par år
mere. Imellem parcellerne er et 180 cm
højt hegn. Det har stået i ca. 10 år. Er sat
op og betalt af de forhenværende ejere
af vores hus. Det står i skellet, men med
stolperne på vores grund. Der ligger en
lokalplan på området, der viser at vi har

Nu er spørgsmålet så, hvordan reglerne
er. Har prøvet at finde ud af, hvad det
betyder at have hegnspligten. Om vi
bare så kan bestemme hvordan hegnet
skal se ud?
Håber I kan hjælpe os.
Venlig hilsen
Jeanette Frederiksen
Sakskøbing
Svar
En almindelig pligt til at sætte hegn
fremgår af hegnslovens § 7, hvorefter
enhver grundejer har pligt til at deltage
i udgiften til eller arbejdet med at rejse
et fælleshegn. Hvis parterne ikke kan
blive enige, kan sagen indbringes for
Hegnsynet, der med udgangspunkt i
parternes påstande træffer afgørelse
om hegnets udformning.
Hegnsynets afgørelse skal respektere
lokalplaner og servitutter, der må gælde
for området.
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Hegnets højde vil kun, når helt særlige hensyn taler for det, kunne fastsættes under 1,80 meter.
Hvis hegnspligten har et særligt
retsgrundlag i en servitut, vil den
hegnspligtige ikke kunne kræve,
at naboen deltager i udgiften til
eller arbejdet med at rejse hegnet,
og hegnets udformning bestemmes
derfor af den hegnspligtige med de
begrænsninger, der følger af hegnsloven om nabogener og udseende.
Når en hegnspligt er fastlagt i lokalplan, vil hegnets udformning almindeligvis være reguleret i planen, og
grundejeren kan ikke fravige disse
bestemmelser, heller ikke ved en
aftale med naboen.
Hvis hegnspligt er pålagt jeres ejendom alene, bestemmer I hegnets
udformning inden for de rammer,
der følger af lokalplanen og hegnsloven.
Med venlig hilsen
Jørgen Jørgensen
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Program for årsmødet 2011
Fredag den 25. og lørdag den 26. marts 2011 i Christiansminde Kursuscenter,
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg – Telefon 33 30 43 43.

Fredag
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

12.00:
13.00:
13.15:
14.45:
15.15:
16.15:
16.45:
19.00:

Ankomst og frokost.
Mødet åbnes af formanden.
Indlæg v. advokat Jørgen Jørgensen om hegnsyn og vejmyndighed.
Kaffepause.
Indlæg v. fuldmægtig Flemming Jessen, FødevareErhverv.
Pause
Generalforsamling (se dagsorden side 7)
Årsmødemiddag m. underholdning.

Lørdag
Kl. 08.30:
Kl. 08.45:
Kl. 09.45:
Kl. 10.15:

Kl. 11.45:
Kl. 12.00:
Deltagergebyr:

Formanden indleder lørdagens møde – Morgensang.
Foredrag om konfliktmægling i og uden for retssystemet
v. Cand. Jur. Lin Adrian, Københavns Universitet.
Kaffepause.
Den generelle spørgerunde med spørgsmål fra årsmødedeltagerne.
Svarpanelet består af advokat Jørgen Jørgensen og rådgiverne Sv. G. Kofoed-Dam
og Holger Engvang. Spørgerne opfordres til forinden at aflevere/fremsende spørgsmål
(gerne med skitse) til formanden eller forretningsføreren.
Formanden afrunder årsmødet.
Frokost og afrejse.
Kr. 2700,- pr. person med overnatning.
Kr. 2000,- pr. person uden overnatning.

Tilmelding:
Bustransport:

Se side 7 sidste frist: 18. marts 2011.
Afgang Odense Banegård til Svendborg fredag ca. kl. 11.10.
Afgang Svendborg til Odense Banegård lørdag ca. kl. 12.35.

Husk at medbringe Hegnsloven.
Bestyrelsen
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Udgivelser, kronologisk & emneregister for 2010

Nr. 121
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Februar 2010

„Fra formanden”
Tilmelding til Årsmøde 2010
Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Indkaldelse til generalforsamling 2010
Årsregnskab og budget for foreningen
Vedtægter for foreningen
Husk statistik m.m.
Register i kronologisk orden for Ret & Skel, årg. 2009
Emneregister for Ret & Skel, årg. 2009
Program for Årsmødet 2010

Emneregister 2010
Adresser, oplysning om honorarer m.v.
•
•

februar/juni
september/december

nr. 121/122
nr. 123/124

Bestyrelsesvalg
•

juni

Bevisførelse for Hegnsynet

nr. 122
nr. 122

Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen
Nr. 122
•
•
•
•
•
•
•
•

Juni 2010

„Fra formanden”
Plads til mange flere kvinder
Bestyrelsesvalg
Hvornår kan man få vederlag i en hegnssag?
Bevisførelse for Hegnsynet
Læserbrev: Jeg var målløs
Evaluering af Årsmødet 2010
Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen

Nr. 123

September 2010

• „Fra formanden”
• Tilmelding til kursus og regionsmøde i Vissenbjerg
• Lidt om os selv
• Tålegrænse for skyggevirkning
• Program for kursus og regionsmødet i Vissenbjerg
• Læserbrev: Suppleant
• Læserbrev: Kan man få et svar?
• Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen
• Tradition og fornyelse

•
•
•

•
•
•
•

nr. 122/123
nr. 124
nr. 119/120

Emneregister for Ret & Skel, årg. 2010
•

februar

nr. 121

Evaluering af Årsmødet 2010
•

juni

nr. 122

Foreningen af Hegnsyn i Danmark
• februar/juni
• september/december

nr. 121/122
nr. 123/124

”Fra formanden”
• februar/juni
• september/december

nr. 121/122
nr. 123/124

Husk statistik m.m.
•

Nr. 124

juni/september
december
september/december

februar

nr. 121

December 2010

„Fra formanden”
Kursus og efterårsmøde i Vissenbjerg
Tvister om vederlag til Hegnsyn
Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen

Hvornår kan man få vederlag i en hegnssag?
•

juni

nr. 122

Indkaldelse til generalforsamling 2010
•
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februar

nr. 121

Kursus og efterårsmøde i Vissenbjerg

Tvister om vederlag til Hegnsyn

•

•

december

nr. 124

september

nr. 123

juni

nr. 122

september

september

nr. 123

•

februar

nr. 121

Årsregnskab og budget for foreningen

Læserbrev: Kan man få et svar?
•

•

Vedtægter for foreningen

Læserbrev: Jeg var målløs
•

nr. 124

Tålegrænse for skyggevirkning

Lidt om os selv
•

december

nr. 123

•

februar

nr. 121

Læserbrev: Suppleant
•

september

nr. 123

Plads til mange flere kvinder
•

juni

nr. 122

Program for kursus og regionsmøde i
Vissenbjerg
•

september

nr. 123

Program for Årsmødet 2010
•

februar

nr. 121

Register i kronologisk orden for 2010
•

februar

nr. 121

Tilmelding til kursus og regionsmøde i
Vissenbjerg
•

september

nr. 123

Tilmelding til Årsmøde 2010
•

februar

nr. 121

Tradition og fornyelse
•

september

Tilsvarende registre for årgangene
1986-1999 findes i blad nr. 81.

nr. 123

for årgang 2000 i nr. 85
Årgang 2001 i nr. 89
Årgang 2002 i nr. 93
Årgang 2003 i nr. 97
Årgang 2004 i nr. 101
Årgang 2005 i nr. 105
Årgang 2006 i blad nr. 109
Årgang 2007 i blad nr. 113
Årgang 2008 i blad nr. 117
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bReVKASSe
Advokat Jørgen Jørgensen besvarer spørgsmål
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!
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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„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
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)

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

Den globale opvarmning ramte ikke
Danmark i denne vinter
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