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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 produceres hos SLAGELSETRYK A/S, Rosengården 22A, 4200 Slagelse.

Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven:

Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf. 6169 0397. 

E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
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Fra formanden

DR og andre medier satte i uge 49 og 

i den efterfølgende uge i 2016 fokus 

på nabostrid. Bl.a. blev der på Hjer-

nekassen, P1 sendt et program den 

5. december kl. 09:05. Hovedtitlen 

var ”Nabokrig”, og undertitlen var 

”Hvorfor bliver så mange danskere 

rigtig sure på deres nabo? Hvad er 

det egentlig, der sker i hjernen, når 

vi bliver uvenner? Hvordan påvir-

ker det fjendskab os? Hvad kan man 

gøre for at blive venner igen?” Værten 

var Peter Lund Madsen, og vi var tre 

medvirkende i studiet, to forskere og 

undertegnede på vegne af Foreningen 

af Hegnsyn i Danmark. 

Udsendelsen kan høres på:

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/

hjernekassen-pa-p1-2016-12-05#!/ 

Jeg er bekendt med, at andre indslag 

blev bragt i medierne i de to uger, hvor 

konfl iktmæglere, forskere, jurister og 

hegnsynsfolk enten medvirkede eller 

blev citeret. 

På trods af, vores arbejdsområde kun 

er en lille del af nabokonfl iktområ-

det, lykkedes det alligevel at få gjort 

opmærksom på vores arbejde og dets 

store betydning.

Det fremgik 

blandt andet af 

udsendelserne, 

at nabostridig-

heder har store 

menneskelige 

og økonomiske omkostninger.

Det er prisværdigt, at der er Hegnsyn 

og andre, der vil påtage sig opgaven 

at medvirke til pressedækning af vores 

arbejde, og desuden om muligt fi nde 

lodsejere, der vil medvirke. 

Da vi starter på en ny 4 års valgpe-

riode i 2018, vil årsmødet og gene-

ralforsamlingen i år være det sidste i 

denne periode. For nogle medlemmer 

kan det være sidste mulighed for at 

deltage i et årsmøde, da der afholdes 

kommunalvalg i november 2017. Dette 

gælder naturligvis ikke for medlemmer, 

som bliver beskikkede til Hegnsynene 

i december 2017. 

Årsmødet, hvor der samtidigt holdes 

generalforsamling i foreningen, er 

stedet, hvor hegnsynsfolk mødes for 

sammen med kolleger at høre om for-

eningsanliggende, hegnsynsforhold, 

konfl iktløsning mm., og i øvrigt have 

et hyggeligt samvær i smukke omgivel-
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ser. Desuden har vi her mulighed for at 

drøfte konkrete sager, som man går og 

slås med derhjemme.

Vi har, som vi gjorde i jubilæumsåret 

2013 og igen i 2016, givet mulighed for, 

at ledsagere kan deltage mod en egen-

betaling. Vi er som altid spændte på at 

se hvor mange, der vil benytte sig af 

dette tilbud.

Alle medlemmer og sekretærer er såle-

des inviteret med ledsagere i år, og det 

håber bestyrelsen, at rigtig mange vil 

benytte sig af. I fortjener alle denne 

påskønnelse for det nyttige og vigtige 

samfundsarbejde I udfører, så husk at 

melde jer til hurtigst muligt! 

Også i år er der gode faglige og under-

holdende indlæg, for såvel hegnsyns-

mænd, som for sekretærer. Jeg skal 

derfor opfordre alle til at deltage i det 

kommende årsmøde. 

På gensyn på Christiansminde Kur-

suscenter med udsigt over det smukke 

Svendborgsund den 24. og 25. marts 

2017.

                 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. januar 2017:

Et hegnsyn koster kr. 1.806,- som fordeles med kr. 774,- til formanden og kr. 516,- 
til hver af de øvrige 2 medlemmer.

Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der 
vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.290,- som fordeles med kr. 774,- til 
formanden og kr. 516,- til den anden vurderingsmand. 

Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele 
vederlaget kr. 1.806,- 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@grenaas.net   

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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24.-25. marts 2017
Hotel Christiansminde, 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 17. marts 2017 til:

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

Ved afbud senere end mandag den 20. marts 2017 skal tilmeldingsgebyret betales.

Deltagerliste vil blive sendt 20. marts til den person, der er anført som nr. 1 
på denne liste.
Pris med overnatning:  Kr. 3.500,- pr. person + kr. 800,- for ledsager 

Pris uden overnatning:  Kr. 2.800,- 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)

                                                   Med leds. X  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 24. marts 2017 kl. 15.00 i Svendborg

Generalforsamling

Dagsorden:

1) Valg af stemmetællere.

2) Valg af dirigent.

3) Formanden afl ægger bestyrelsens beretning.

4) Kassereren/forretningsføreren forelægger det reviderede   

         årsregnskab til godkendelse.

5) Forelæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.

6) Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag 

         til vedtægtsændringer.

7) Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 24. februar 2017.

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 2016

Indtægter: Regnskab 
2016

Budget
2016

Regnskab 
2015

 

Kontingenter:  277.300,00 277.300,00  277.300,00 

Deltagergebyrer:

Årsmøde  162.800,00 204.000,00 126.100,00

Kursusvirksomhed 77.900,00 103.300,00 57.000,00

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

Vedr. gebyrer 2014 - 5.400,00

Div.  - 100,00  

Renter    4.936,63 7.000,00  4.936,56

Indtægter i alt: 526.836,63 595.400,00 474.736,56

Udgifter:

Årsmøde: 164.295,90 200.000,00 136.681,50

Kursusvirksomhed 45.738,88 100.000,00 43.666,70

Bestyrelsesmøder (inkl.

diæter og rejseudgifter): 63.066,46  70.000,00 65.051,00

Honorarer: 80.696,00 75.000,00 81.651,00

Ret & Skel: 104.614,36  110.00,00 108.014,66

Kontorhold: 34.691,84 38.000,00 37.165,15

Hjemmeside: 816,19 900,00 3.828,06

Gaver m.m.: 1.973,88 1.500,00 323,06

Div.: 251,16 - 5.400,00

Udgifter i alt: 496.144,67 595.400,00 481.781,13

Årets resultat: 30.691,96 1.978,00 -7.044,57

(Vedr. gebyrer 2014)

(Vedr. gebyrer 2014)

(1900 i
tilg.havende)

*



9

FORENINGEN AF HEGNSYN

SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET

Regnskab 2016 Regnskab 2015

Udgifter v. årsmøde

Hotel Christiansminde:  131.750,00 101.312,00 

Underholdning 8.300,00 9.913,00 

Foredragsholdere: 22.422,80  21.739,00

Medlemsgaver: - -

Diverse: 1.823,10  3.717,50 

 164.295,90  136.681,50 

Udgifter v. efterårsmøde/kursus

Vissenbjerg Kro  24.668,00  20.796,00

Undervisere 21.070,88 22.870,70

45.738,88 43.666,70

Udgifter v. øvrige kursus

Vissenbjerg Kro - -

Undervisere - -

- -         

Udgifter v. Ret & Skel, inkl. redaktørhonorar

Udgifter vedr. nr. 144 (2015):  6.005,98   8.420,81 

Udgifter vedr. nr. 145: 25.055,98 28.507,21 

Udgifter vedr. nr. 146: 24.836,80  24.912,23

Udgifter vedr. nr. 147: 28.009,35  24.768,16

Udgifter vedr. nr. 148: 19.206,25 Mgl. Porto  18.906,25 

Brevkasse 1.500,00 2.500,00 

104.614,36 108.014,66 

Udgifter v. kontorhold

Kontorhold: 30.460,00 32.252,00

Revision: 4.082,84 4.813,15

Porto: 149,00 100,00

34.691,84 37.165,15

(Vedr. nr. 140 2014)

Mgl. Porto
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FORENINGEN AF HEGNSYN

STATUS PR 31/12 2016

Regnskab 2016 Regnskab 2015

Aktiver:

Ovf. fra 2015*  2.950,00   - 

Bankkonti 31/12: 237.495,87 209.753,91

240.445,87 209.753,91

Passiver:

Gæld

Kapital 1/1 2016:  209.753,91    

Årets resultat: 30.691,96

240.445,87  -   

Herning den 13. januar 2017

Bent Jensen, Forretningsfører Preben Andersen, Kasserer

Walther Jensen Henning Danielsen

Revisor Revisor
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FORENINGEN AF HEGNSYN

BUDGET 2018

Budget 2018 Regnskab 2016

Indtægter

Kontingentindtægter:  277.300,00  277.300,00 

Deltagergebyrer:

     Årsmøde 185.000,00 162.800,00

     Kurser 100.000,00 77.900,00

Ret & Skel 3.500,00 3.900,00

Renter 5.000,00 4.936,63

570.800,00 526.836,63

Udgifter

Årsmøde 180.000,00 164.295,90

Kurser 75.000,00 45.738,88

Bestyrelsesmøder inkl. diæter og

rejseudgifter: 70.000,00 63.066,46

Honorarer: 90.000,00 80.696,00

Ret & Skel: 110.000,00 104.614,36

Kontorhold:  38.000,00 34.691,84

Hjemmeside: 1.500,00  816,19

Gaver m.m.: 1.000,00  1.973,88

Gebyrer:  -   -

Div.  -  251,16

565.500,00 496.144,67

Årets resultat: 5.300,00 30.691,96
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Hegnsynet (Hegnsynene) i 

Kommunenavn:

Følgende kan oplyses vedr. året 2016:

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 2016.

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 15.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 2016

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 2016.

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. 145   ”Fra formanden”.

Februar 2016  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Oplysninger om honorarer m.v.

   Tilmelding til årsmøde. 

   Generalforsamling 2016.

   Årsregnskab 2015.

   Budgetforslag for 2017.

   Husk hegnsyns-statistikken for 2015.

   Digital post og hegnsyn.

   Det ”skæve” foredrag på årsmødet 2016.

   Kronologisk register samt emneregister vedr.  

   Ret & Skel, årg. 2015.

   Program for årsmødet 2016

     

Nr. 146   ”Fra formanden”.

Maj 2016  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Oplysning om honorarer m.v.

   Bestyrelsens beretning.

   Hvad gik der galt med Ret & Skel nr. 145.

   Anbefalet brev gælder ikke altid som bevis vedr. 

   indkaldelse til hegnsynsforretninger.

   Ny hjemmeside.

   Evaluering af årsmødet 2016.

   Brevkasse v. advokat Peter Flint Jensen. 
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fortsat, Ret & Skel

Nr. 147   ”Fra formanden”.

September 2016  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Oplysninger om honorar mv.    

   Tilmelding til efterårskursus.

   Program for efterårskurset 2016.

   Efterårskursus i oktober.

   Terrænforskelle og hegn.

   Sådan plantes hække.

   Spørg bare.

Nr. 148   ”Fra formanden”

December 2016  Foreningen af Hegnsyn i Danmark.

   Oplysninger om honorar mv.

   Nye vederlagstakster for 2017.

   Succesfuldt efterårs-kursus.

   Et kvashegn i pagt med naturen.

   Væltede træer.     

   Brevkasse:

   Spørgsmål om terrænregulering tæt på fælleshegn.

Emner i Ret & Skel 2016

Emneregister i alfabetisk rækkefølge for årgang 2016.

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

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

desuden på foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk

Anbef. brev gælder ikke altid som bevis 

v. indkaldelse til hegnsynsforretninger.  maj  nr. 146
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Bestyrelsens beretning    maj  nr. 146

Brevkasse v. advokat Peter Flint Jensen  maj/december nr. 146/148

Budgetforslag for 2017    februar  nr. 145

Dagsorden til generalforsamling 2016  februar  nr. 145

Det ”skæve” foredrag på årsmødet 2016  februar  nr. 145

Digital post og hegnsyn    februar  nr. 145

Efterårskursus i oktober    september nr. 147

Et kvashegn i pagt med naturen   december nr. 148

Evaluering af Årsmødet 2016   maj  nr. 146 

Foreningen af Hegnsyn i Danmark  februar/maj nr. 145/146

      sept./dec. nr. 147/148

”Fra formanden”     februar/maj nr. 145/146

      sept./dec. nr. 147/148

Generalforsamling 2016    februar  nr. 145

Husk hegnsyns-statistikken for 2015  februar   nr. 145

Hvad gik der galt med Ret&Skel nr 145  maj  nr. 146

Kronologisk register samt emneregister   februar  nr. 145  

vedr. Ret & Skel, årg. 2015.     

Ny hjemmeside     maj  nr. 146

Nye vederlagstakster for 2017   december nr. 148

Oplysninger om honorar mv.   februar/maj nr. 145/146

      sept./dec. nr. 147/148

Program for efterårskurset 2016   september nr. 147

Program for årsmødet 2016   februar  nr. 145

Spørg bare     februar/maj nr. 145/146

      sept./dec. nr. 147/148

Sådan plantes hække    december nr. 148  

Terrænforskelle og hegn    september nr. 147

Tilmelding til efterårskursus 2016   september nr. 147

Tilmelding til årsmøde og    februar  nr. 145

generalforsamling 2016

Væltede træer     december nr. 148 

Årsregnskab for 2015    februar  nr. 145
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Fredag

Kl. 12.00: Ankomst og frokost.

Kl. 13.00:

Årsmødet åbnes af formanden.

Kl. 13.15: Om hegnsyn, kommuner og 
foreningens arbejde - hvordan spiller 
det hele egentlig sammen?
Indlæg v. forretningsfører, Bent Jensen.

Kl. 14.30: Kaffepause

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

  Kl. 16.00: 
  Hvorfor opstår 
  konfl ikter – såvel 
  store som små? 
  Indlæg v. cand.pæd. 
  Else Hammerich.

Kl. 18.30: Årsmødemiddag med 
underholdning.

Lørdag

Kl. 08.30: Formanden indleder 
lørdagens møde – Morgensang.

Kl. 08.45:  1. Drøftelse af aktuelle 
sager og juridiske spørgsmål 
(giv besked på forhånd, hvis du 
ønsker sager til drøftelse).

2. Den ”generelle” spørgerunde. 
Svarpanel med deltagelse af 
foreningens rådgivere. 

Til spørgerunden opfordres 
medlemmerne til forinden at 
afl evere/fremsende spørgsmål 
(gerne med skitse) til forretnings-
føreren. Der kan naturligvis også 
stilles direkte spørgsmål fra salen.

Kl. 10.00: Kaffepause.

Kl. 10.30: 
”Et indlæg fra retsvæsenet”. 
Nærmere konkretisering vil kunne ses 
på hjemmesiden www.hegnsyn.dk

Kl. 11.45:

Formanden afrunder årsmødet.

Kl. 12.00: Frokost og derefter afrejse.

Fredag den 24. og lørdag den 25. marts 2017, Christiansminde Kursuscenter, 
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg, Telefon 62 21 90 00

Program for årsmødet 2017

Vi ses 24. og 25. marts 

i Svendborg

  Kl. 16.00:

  Hvorfor opstår 

  Else Hammerich.
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Deltagergebyr: Kr. 3.500,- pr. person med overnatning
     (evt. ledsager kr. 800,-).
 Kr. 2.800,- 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: 17. marts 2017.

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

Husk at medbringe Hegnsloven.

Bestyrelsen

Der vil igen i år blive mulighed for, at deltagere mod en mindre 
ekstra-betaling kan tage en ledsager med til årsmødet. 

Der vil ikke blive arrangeret specielle arrangementer for ledsagerne, 
men sammen med den man ledsager deltager disse  i samtlige 

måltider og overnatter i dobbeltværelse. 

Der vil desuden være mulighed for at overvære møderne, 
og man kan selv, eller sammen med andre ledsagere arrangere 

udfl ugter, indkøbsture mv.

Vi håber mange vil benytte sig af dette tilbud om at få 
en hyggelig weekend i det smukke 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

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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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 

eller tidl. formand, Sv.G. Kofoed-Dam, tlf. 40 46 00 73.

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
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Webmaster: 

Torben Østerbæk, 

tlf. 9827 1738

Besøg vores 
hjemmeside



Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Afsender

B

Barometret står 
snart på forår 
og årsmøde.


