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RET & SKEL, Information for Hegnsyn

Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et 

oplag på ca. 500 stk.

Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning af bladet, 

person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører.

Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og 

evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold 

1986-2000 forefindes i blad nr. 81 – herefter én gang årligt.

Bladet layoutes og trykkes hos Slagelsetryk, Rosengade 7C, 4200 Slagelse.

Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven:

Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf. 61 6903 97. 

E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
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Fra formanden

Velkommen til det nye år – 2016.

Vinteren har indtil skrivende stund, 

primo februar, været mild, men vi har 

dog set sne. For hegnsynsmænd, og for 

borgerne, indbyder det stadigt til at gå i 

marken og haven på hegnsynsforretning.

Vi lever i forandringens tid, og dette 

gælder også os i foreningen. Her vil jeg 

nævne nogle af vores nye udfordringer.

Vores ministerium, Ministeriet for Føde-

varer, Landbrug og Fiskeri, er lagt sam-

men med Miljøministeriet og hedder nu 

Miljø- og Fødevareministeriet. Ministeri-

erne blev lagt sammen den 28. juni 2015 

efter folketingsvalget. Det har endnu 

ikke haft større betydning for os.

Vi i bestyrelsen er naturligvis noget 

bekymrede for, hvad regeringens kom-

mende udfl ytninger af statslige arbejds-

pladser vil betyde for vores område på 

længere sigt. 

Vores bekymringer omfatter funktioner 

i forhold til hegnsloven, der udføres i 

ministeriet og for kontinuiteten omkring 

vores samarbejdspartnere i ministeriet.

Jeg har været i dialog med vores dag-

lige samarbejdspartner, fuldmægtig 

Stig Gundersen, og jeg har udtrykt 

vores bekym-

ringer om, hvad 

evt. ændringer 

kan komme til 

at betyde for os 

og for ham. 

I skrivende stund afventer vi nær-

mere oplysninger. Men der kan ikke 

være tvivl om, at vi kan blive berørt af 

fl ere organisatoriske og personalemæs-

sige ændringer. 

Vi føler os dog bedre rustet til sådanne 

evt. forandringer end for år tilbage. Det 

er bl.a. vores indtryk, at vi er kommet 

godt fra land med omlægning af for-

eningens egen rådgivning, og vi arbej-

der stadig med nye tiltag.

Som nævnt andet sted i bladet afholder 

”Foreningen af Hegnssyn” årsmøde den 

11. og 12. marts 2016 på Christians-

minde Kursuscenter i Svendborg. 

Årsmødet, hvor der samtidig holdes 

generalforsamling i foreningen, er ste-

det, hvor hegnssynsfolk mødes, for 

sammen med kolleger at høre om for-

eningsanliggender, hegnsynsforhold, 

konfl ikter, m. m., og drøfte konkrete 

sager, som man går og arbejder med 

derhjemme.
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Da vi startede på en ny 4 års valgperiode 

i 2014, vil årsmødet og generalforsamlin-

gen være den 3. i denne periode. Som 

det fremgår, vil der fredag og lørdag 

være både faglige oplæg og andre ”ople-

velser”, og om lørdagen er der desuden 

en spørgerunde. 

Husk at forberede spørgsmålene i forve-

jen, og tegn gerne en tilhørende skitse, 

så forsamlingen og svarpanelet lettere 

kan orientere sig.

Med ønsket om et fortsat godt år, skal 

jeg endnu engang opfordre alle til at del-

tage i årsmødet 2016 på Christiansminde 

- med udsigt over det smukke Svendborgs 

Sund. Vi ønsker at fl est mulige kommuner 

lader sig repræsenterer ved medlemmer 

og sekretærer til årsmøderne.

Vi har som noget nyt, ligesom vi gjorde 

i jubilæumsåret 2013, givet mulighed 

for at ledsagere kan deltage mod en 

egenbetaling og på den måde få et lidt 

anderledes (og billig) weekendophold. 

Vi er spændte på at se, hvor mange, der 

vil benytte sig af dette tilbud.

 

                 Jens Ernst Nielsen

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

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger 
fra 1. jan 2016 (uændret fra 2015):

Et hegnsyn koster kr. 1785,- som fordeles med kr. 765,- til formanden og kr. 510,- 
til hver af de øvrige 2 medlemmer.

Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der 
vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.275,- som fordeles med kr. 765,- til 
formanden og kr. 510,- til den anden vurderingsmand. 

Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele 
vederlaget kr. 1.785,- og fordeles som ved et hegnsyn.

Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune
Gedhusvej 17, 7441 Bording
Tlf. 9714 5450 / 4043 6627
E-mail: jensnielsen145450@gmail.com

Jørgen Olsen, Egedal kommune
Kirkevang 5, 3660 Stenløse
Tlf. 4030 1964  |  E-mail: kirkevangsgaard@mail.dk

Preben Andersen, Norddjurs Kommune
Egevej 22, 8500 Grenå
Tlf. 2813 5238 |  E-mail: pr.a@stofanet.dk 

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune
Vestervang 2, 4520 Svinninge
Tlf. 5926 5081 |  E-mail: hchh64@hotmail.com

Peter Bang Nielsen, Svendborg Kommune
Søndervej 203, 5700 Svendborg
Tlf. 6220 5123  |  E-mail: peterbangn@gmail.com

Bent Jensen

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

Formand: 

Næstformand:

Kasserer:

 

Sekretær: 

Best.medlem:

Forretningsfører
og redaktør:
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11.-12. marts 2016
Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg

OBS! Nu med mulighed for at medtage ledsager.

Tilmelding til 
Årsmøde & Generalforsamling 

Kommunens navn

Følgende tilmeldes:
Skriv i parentes F for formand, M for medlem og S for sekretær.

OBS! Hvis du deltager med ledsager – kryds af i den første boks, umiddelbart efter dit navn.

Sidste rettidige tilmelding den 4. marts 2016 til:

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

Ved afbud senere end mandag den 7. marts 2016 skal tilmeldingsgebyret betales.

Deltagerliste vil blive sendt 25. marts til den person, der er anført som nr. 1 på 
denne liste.
Pris med overnatning:  Kr. 3.400,- pr. person + kr. 800,- for ledsager 

Pris uden overnatning:  Kr. 2.700,- pr. person + kr. 600,- for ledsager 

Beløbet kan indsættes på
foreningens bankkonto: Reg. nr.: 1551 Kontonr.: 4341707167.
(Foreningens CVR 71 49 24 19)

Dato og underskrift (evt. stempel)

 Overnatning X Frokost X
 Ja     Nej Fred.    Lørd.

1. Navn ( )              

Adresse

Postnr. + By

2. Navn ( )              

3. Navn ( )              

4. Navn ( )              
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Fredag den 11. marts 2016 kl. 15.00 i Svendborg

Generalforsamling

Dagsorden:

1) Valg af stemmetællere.

2) Valg af dirigent.

3) Formanden afl ægger beretning.

4) Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab 

 til godkendelse.

5) Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

6) Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder 

 vedtægtsændringer.

7) Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 11. februar 2016.

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på foreningens gene-

ralforsamling. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Ikke-medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen.

Bestyrelsen
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FORENINGEN AF HEGNSYN

ÅRSREGNSKAB FOR 1/1-31/12 2015

Indtægter: Regnskab 
2015

Budget
2015

Regnskab 
2014

 

Kontingenter:  277.300,00 280.250,00  270.750,00 

Deltagergebyrer:

Årsmøde  126.100,00 160.000,00 137.800,00

Kursusvirksomhed 57.000,00 105.000,00 183.600,00

Ret & Skel  3.900,00 3.500,00  3.800,00  

Vedr. gebyrer 2014 5.400,00 -  -

Div. 100,00 - -  

Renter    4.936,85 4.928,00  4.815,99

Indtægter i alt: 474.736,56 553.678,00 600.765,99

Udgifter:

Årsmøde: 136.681,5 180.000,00 194.907,60

Kursusvirksomhed 43.666,70 90.000,00 138.423,20

Bestyrelsesmøder (inkl.

diæter og rejseudgifter): 65.051,00  65.000,00 67.849,13

Honorarer: 81.651,00 75.000,00 69.887,00

Ret & Skel: 108.014,66  105.00,00 105.594,69

Kontorhold: 37.165,15 35.000,00 35.616,96

Hjemmeside: 3.828,06 700,00 651,95

Gaver m.m.: 232,06 1.000,00 1.343,,00

Tilgodehavende 2012 5.400,00 - -

Gebyrer: - - -

Udgifter i alt: 481.781,13 551.700,00 614.273,53

Årets resultat: -7.044,57 1.978,00 -13.507,54
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FORENINGEN AF HEGNSYN

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET

Regnskab 2015 Regnskab 2014

Udgifter v. årsmøde

Hotel Christiansminde:  153.609,00 153.609,00 

Underholdning 5.000,00 5.000,00 

Foredragsholdere: 24.115,59  24.115,59

Medlemsgaver: 11.156,25 11.156,25

Diverse: 1.026,76  1.026,76 

 194.907,60  194.907,60 

Udgifter v. efterårsmøde/kursus

Vissenbjerg Kro  20.796,00  23.610,00

Undervisere 22.780,70 22.346,20

43.666,70 45.956,20

Udgifter v. øvrige kursus

Vissenbjerg Kro - -

Undervisere - -

- -         

Udgifter v. Ret & Skel, inkl. redaktørhonorar

Udgifter vedr. nr. 140 (2014):  8.420,81 Porto   4.438,05 

Udgifter vedr. nr. 141: 28.507,21 25.142,91 

Udgifter vedr. nr. 142: 24.912,23  25.704,54

Udgifter vedr. nr. 143: 24.768,16  27.539,19

Udgifter vedr. nr. 144: 18.906,25 Mgl. Porto  18.770,00 

Bestilte artikler og brevkasse 2.500,00 4.000,00 

108.014,66 105.616,96 

Udgifter v. kontorhold

Kontorhold: 32.252,00 30.072,00

Revision: 4.813,15 5.354,96

Porto: 100,00 190,00

37.165,15 35.616,96
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FORENINGEN AF HEGNSYN

STATUS PR 31/12 2014

Regnskab 2015 Regnskab 2014

Aktiver:

Tilgodehavende:  -   - 

Postgiro: -  - 

Bankkonti: 209.753,91 216.798,48

209.753,91 216.798,48

Passiver:

Gæld

Kapital 1/1 2014:  216.798,48    

Årets resultat: -7.044,57

209.753,91  -   

Herning den 16. januar 2015

Bent Jensen, Forretningsfører Preben Andersen, Kasserer

Walther Jensen Henning Danielsen

Revisor Revisor
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FORENINGEN AF HEGNSYN

BUDGET 2016

Budget 2017 Regnskab 2015

Indtægter

Kontingentindtægter:  277.300,00  277.300,00 

Deltagergebyrer:

     Årsmøde 204.000,00 126.100,00

     Kurser 103.300,00 57.000,00

Ret & Skel 3.800,00 3.900,00

- 5.400,00

- 100,00

Renter 6.000,00 4.936,56

470.000,00 474.736,56

Udgifter

Årsmøde 150.000,00 136.681,50

Kurser - 43.666,70

Bestyrelsesmøder inkl. diæter og

rejseudgifter: 70.000,00 65.051,00

Honorarer: 100.000,00 81.651,00

Ret & Skel: 110.000,00 108.014,66

Kontorhold:  38.000,00 37.165,15

Hjemmeside: 1.000,00  3.828,06

Gaver m.m.: 1.000,00  323,06

Renter og gebyrer:  -   -

Div.  -  5.400,00

470.000,00 481.781,13

Årets resultat: 0,00 -7.044,57
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Hegnsynet (Hegnsynene) i 

Kommunenavn:

Følgende kan oplyses vedr. året 2015:

1. Antallet af hegnsynsforretninger:

2.  Ca. hvor mange henvendelser herudover 

 har formanden/sekretæren modtaget:

3. Hvor mange kendelser afsagde Hegnsynet:

4. Hvor mange sager endte med forlig:

Underskrift:

Sendes eller mailes til forretningsføreren snarest.

Forretningsfører Bent Jensen

Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

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

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 - samt om hvor mange af de gennemførte sager, 
der endte med henholdsvis kendelser eller forlig, beder vi som vanlig om hjælp. Denne 
gang til statistikken for 2015.

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 4 enkle spørgsmål.

Vi bringer her spørgeskemaet, som vi håber at få tilbage i udfyldt stand inden 5.marts.

PS! Ikke afgjorte sager og sager, der ved en hegnsynsforretning afvises, tælles med i antallet af 

sager. At kendelser + forlig ikke er lig med antallet af sager i alt, betyder i den sammenhæng mindre.

Husk hegnsyns-statistikken for 2015

Klip her!

H E G N -
S Y N S -
S T A T I S T I K
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Register i kronologisk orden for numrene i 2015.

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

følgende årgange findes hvert år i bladets februarnumre, og fra 2003 findes 

bladene desuden på foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk. 

Ret & Skel

Nr. 141   ”Fra formanden  

Februar 2014  Adresser og oplysning om honorarer m.v.

   Tilmelding til årsmøde og generalforsamling 2015.

   Dagsorden til generalforsamling 2015.

   Årsregnskab 2014.

   Budgetforslag for 2016.

   Vedtægter for Foreningen af Hegnsyn i Danmark.  

   Husk hegnsyns-statistikken for 2014.

   Digital post og hegnsyn.

   Det ”skæve” foredrag på årsmødet 2015.

   Kronologisk register samt emneregister vedr. 

   Ret & Skel, årg. 2014.

   Program for årsmødet 2015.

     

Nr. 142   ”Fra formanden”.

Juni 2015  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Adresser og oplysning om honorarer m.v.

   Omlægning af foreningens rådgivning.

   Et godt og aktivt år.

   Digital indkaldelse til hegnsyn er en lovlig 

   fremgangsmåde.

   Evaluering af årsmødet 2015.

   Brevkasse: 

   Spørgsmål om skyggegener mv. fra en skov

   Spørgsmål om hække langs privat fællesvej
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fortsat, Ret & Skel

Nr. 143   ”Fra formanden”.

September 2015  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Oplysninger om honorar mv.    

   Tilmelding til efterårskursusmøde.

   Tilmelding til efterårskursus.

   Program for efterårskurset.

   Efterårskursus den sidste lørdag i oktober.

   Septemberhaven.

   Brevkasse: Spørgsmål om flyttet jorddige.

Nr. 143   ”Fra formanden”.

December 2015  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Oplysninger om honorar mv.

   Et knaldhamrende godt kursus.

   Hegnsynsformandens protokol.

   Brevkasse: Spørgsmål om vejreglen.

Ret & Skel

Emneregister i alfabetisk rækkefølge for årgang 2015.

 

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

gende årgange findes hvert år i bladets februarnumre, og fra 2003 findes bladene 

desuden på foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk

Adresser, oplysning om honorarer m.v. februar/juni  nr. 141/142

     september/december nr. 143/144

Brevkasse v. advokat Peter Flint Jensen juni/september  nr. 142/143

     december  nr. 144 

Budgetforslag for 2016   februar   nr. 141

Dagsorden til generalforsamling 2015 februar   nr. 141

Det ”skæve” foredrag på årsmødet 2015 februar   nr. 141
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Digital indkaldelse til hegnsyn   juni   nr. 142

er en lovlig fremgangsmåde.

Digital post og hegnsyn   februar   nr. 141 

Efterårskursus den sidste lørdag i okt. september  nr. 143

Et godt og aktivt år   juni   nr. 142

Et knaldhamrende godt kursus  december  nr. 144

Evaluering af Årsmødet 2015  juni   nr. 142 

Foreningen af Hegnsyn i Danmark februar/juni  nr. 141/142

     september/december nr. 143/144

”Fra formanden”    februar/juli  nr. 141/142

     september/december nr. 143/144

Hegnsynsformandens protokol  december  nr. 144

Husk hegnsyns-statistikken for 2014 februar    nr. 141

Kronologisk register samt emneregister  februar      nr. 141  

vedr. Ret & Skel, årg. 2014.    

Omlægning af foreningens rådgivning juni   nr. 142

Oplysninger om honorar mv.  februar/juni  141/142

     september/december 143/144

Program for efterårskurset  september  nr. 143

Program for årsmødet 2015  februar   nr. 141

Septemberhaven    september  nr. 143

Tilmelding til efterårskursus  september  nr. 143

Tilmelding til årsmøde og   februar   nr. 141

generalforsamling 2015   

Vedtægter for Foreningen af Hegnsyn februar   nr. 141 

Årsregnskab for 2014   februar   nr. 141

1515

SYNSPUNKTER OG DEBAT
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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Fredag

Kl. 12.00: Ankomst og frokost.

Kl. 13.00:

Årsmødet åbnes af formanden.

Kl. 13.15: Lokalplaner, hvordan bliver 
de til, hvordan får man dispensation, 
og hvordan spiller det hele sammen 
med et hegnsyn?
Indlæg v. lederen af planafdelingen i 
Egedal Kommune, Lotte Roed.

Kl. 14.30: Kaffepause

Kl. 15.00: Generalforsamling 
(se dagsorden i dette nr. af bladet)

Kl. 16.00: De kulturelle baggrunde og 
deres betydning for konfl ikter og udfald 
af eksempelvis hegnsynsforretninger. 
Indlæg v. byrådsmedlem i Aarhus 
Hüseyin Arac.

Kl. 18.30: Årsmødemiddag med 
underholdning.

Lørdag

Kl. 08.30: Formanden indleder 
lørdagens møde – Morgensang.

Kl. 08.45: Nyt fra vort ministerium 
v. fuldmægtig Stig Gundersen, 
NaturErhvervsstyrelsen.

Kl. 09.15: Parcelhus-hegn. Indlæg 
v. formanden for Parcelhusejernes 
Landsforening, Allan Malskær.

Kl. 10.00: Kaffepause.

Kl. 10.30: 
1. Drøftelse af aktuelle sager (giv 
besked på forhånd, hvis du ønsker 
en af dine sager til drøftelse).

2. Den ”generelle spørgerunde”. Svar-
panel med deltagelse af foreningens 
rådgivere. 

Til spørgerunden opfordres medlem-
merne til forinden at afl evere/frem-
sende spørgsmål (gerne med skitse) 
til forretningsføreren. Der kan natur-
ligvis også stilles direkte spørgsmål 
fra salen.

Kl. 11.55:

Formanden afrunder årsmødet.

Kl. 12.00: Frokost og derefter afrejse.

Fredag den 11. og lørdag den 12. marts 2016, Christiansminde Kursuscenter, 
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg, Telefon 62 21 90 00

Program for årsmødet 2016
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16Deltagergebyr: Kr. 3.400,- pr. person med overnatning
     (evt. ledsager kr. 800,-).
 Kr. 2.700,- pr. person uden overnatning
     (evt. ledsager kr. 600,-).

Tilmelding:  Klip tilmeldingsblanketten her i bladet ud, 
 og send den til forretningsfører Bent Jensen 
 – tilmelding kan også ske pr. mail eller via 
 foreningens hjemmeside.

Sidste tilm.frist: 4. marts 2016.

OBS! Transport: Der vil ikke som tidligere blive arrangeret 
 transport fra Odense.

Husk at medbringe Hegnsloven.

Bestyrelsen

Vi ses 11. og 12. marts i Svendborg
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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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“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:

NaturErhvervstyrelsen på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail okologi@naturerhverv.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   

Foreningens hjemmeside

Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internettet

- det gør ca. 100 andre på hverdage.

Du fi nder den på adressen: hegnsyn.dk

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

ninger 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. 9827 1738



Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Afsender
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