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Fra formanden
Der er lysere tider på vej, det kan hverken 

vi eller andre heldigvis gøre noget ved – vi 

kan kun glæde os.

For langt de fl este Hegnsyn ser det ud, 

som om der har været stilstand, på grund 

af Coronaen og vintertiden, og man må 

kunne forvente, der kommer en masse 

sager, når det bliver forår, og der lukkes 

op igen. Det der med at stå ude i en sag 

og ikke kunne hilse på den danske facon 

med at give hånd, virker uhøfl igt, og det 

er kejtet med albuehilsen. Men så kan vi 

jo grine lidt af det.

Men med de lysere tider betyder det, 

vi kan komme på arbejde igen. Hækkene 

vokser, stakit og plankeværk bliver sat op, 

og folk bliver uenige. Det hjælper vi så 

selvfølgelig gerne med at løse for dem. Alt 

i alt bliver verden igen normal, og vi bliver 

gladere. Desværre må vi meddele, at vi har 

vi valgt – igen, igen - at fl ytte årsmødet 

m. kursus, denne gang til den 27. og 28. 

august 2021.

Det har vi gjort, fordi vi frygtede, dels at 

møderestriktionerne ikke ville blive hævet 

og dels at ikke allesammen ville kunne nå 

at blive vaccineret til mødet i marts - og slet 

ikke anden gang.  Vi ville ikke risikere, at 

nogen blev smittet, og heller ikke at nogen 

meldte afbud af frygt for at blive smittet.

Nu håber vi så på stor tilmelding til 

august, og at der bliver stor spørgelyst og 

gode diskussioner. Sommeren er til den tid 

gået, vi har fået lov at arbejde i en periode 

og er opladet med en masse hegnssager 

som vi kan dele med hinanden.

Vi har et årsmødeprogram med mange 

spændende indlæg og blandt andet også 

et formandsvalg. Jeg er jo kun fungerende, 

da den tidligere formand Jens Ernst Nielsen 

desværre måtte stoppe i utide. Så forbered 

jer allerede nu også på det.

Indtil da må I have tålmodighed og 

optimisme i behold og tænke på de lyse 

tider i alle henseender.

Hanne Lauritsen
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Falstersvej 48  •  5500 Middelfart  •  tlf. 21 64 18 41

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

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger 2021: 
Et hegnsyn koster kr. 1.897 som fordeles med kr. 813 til formanden 

og kr. 542 til hvert af de øvrige 2 medlemmer.

OBS! I forbindelse med sager, der hæves af klageren, hvor klageren udebliver fra en hegnsyns-
forretning eller der er tale om tvangsfuldbyrdelsesforretning, er vederlaget kun kr. 1.084,-, der 

fordeles med kr.542,- til formanden og kr. 271,- 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. 813 til formanden og kr. 542 til den anden 
vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele 

vederlaget kr. 1.897,- og fordeles som ved et hegnsyn.

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

Konst. 
Formand:

Konst. 
Næstormand:

Kasserer:

Sekretær:

Bestyrelses-
medlem

Forretningsfører
og redaktør:

Ole Bøgh Vinther, Aarhus Kommune
Møgelgårdsvej 34, 8520 Lystrup
Tlf. 25 15 23 25  |  E-mail: olebvinther@gmail.com   

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

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune
Vestervang 2, 4520 Svinninge
Tlf. 29 26 29 45  |  E-mail: HCHH64@hotmail.com

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

Bent Jensen

Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
Tlf. 61 69 03 97  |  E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk  
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Måske så 
fjerde gang er 
lykkens gang
Som om, det ikke var træls nok med 3 x 
tilrettelægning, tilmelding og ”næsten” 
afholdelse af årsmøder i 2020 og 2021, 
henholdsvis i marts, oktober og marts igen, 
prøver vi alligevel igen – denne gang den 27. 
og 28. august.
Vi håber og tror nemlig på, at et årsmøde, 
i så fald gældende for en 2 års periode, har 
en realistisk mulighed for at kunne løbe af 
stablen sidst i august.

Er der noget, vi har lært det seneste 
år, så er det, at ingenting er sikkert. Men 
heldigvis giver vi mennesker ikke så let 
op. Samfund, hegnsyn og foreningsliv 
skal naturligvis i gang igen – og det 
kommer det.

”Foreningen af Hegnsyn” giver 
selvfølgelig heller ikke op, vi satser 
derfor på at slå 2020 og 2021 sammen til 
ét årsmøde i august. Nærmere bestemt 
fredag den 27. og lørdag den 28. august 
2021, hvor vi så forhåbentlig mødes på 
Hotel Vissenbjerg Storkro. Programmet 
bliver det samme, som har været 
planlagt de nævnte 3 gange.

Hvis det denne gang lykkes at afholde 
årsmødet, vil det være næsten 2 år siden 
vi sidst sås (Efterårskurset 2019). I så 
langt et tidsrum er der selvfølgelig sket 
mangt og meget. Som tidligere nævnt er 
vores mangeårige formand, Jens Ernst 
Nielsen, trådt tilbage som formand og er 
ude af foreningen.

Den hidtidige næstformand, 
Hanne Lauritsen, forvalter herefter 
formandshvervet frem til næste ordinære 
årsmøde, hvor der, jfr. foreningens 
vedtægter, skal foregå et formelt 
nyt formandsvalg, som også andre 
kandidater selvfølgelig kan stille op til.

Den igangværende 4-års periode 
slutter ved udgangen af i år, og der 
skal således udpeges nye Hegnsyn til 
perioden 2022 – 2025. Derfor er hver 
enkelt hegnsynsmedlem nok allerede 
nu inde i overvejelser om, hvorvidt de 
skal tage endnu en 4-års periode eller 
ej. Vi håber mange vil fortsætte, men en 
del vælger naturligvis at stoppe, og vi 
vil opfordre til, at de hver især vil tage 
kontakt til deres politiske bagland og 
sikre, at deres arvtagere bliver dygtige 
og fornuftige mennesker, der kan og 
vil lade sig uddanne til hvervet ved 
eksempelvis at være rede til at følge  
vore kurser og årsmøder.

                                 -benje

 
Vi bringer her en appetitvækker til 
årsmødet/generalforsamlingen i august 2021.



Fredag

Kl. 12.00:
Ankomst og frokost.

Kl. 13.00:
Årsmødet åbnes af formanden.
Herefter Generalforsamling, 
se dagsorden andet sted i bladet.

Kaff epause.

Kl. 15.00:
Forretningsførerens 
time. Indlæg v. 

forretningsfører, 

Bent Jensen.

Kl. 16.00:
Kan krænkelseskultur 
og skyttegravskrige 
afl øses af konstruktive 
diskussioner?                                                             
Foredrag v. fi losofi studerende Silas 

Lischang Marker, stipendiat v. Institut 

for kommunikation på Københavns 

Universitet. 

Kl. 19.00:
Årsmødemiddag med underholdning

Lørdag

Kl. 08.30: 
Formanden indleder lørdagens møde
 – Morgensang.

Kl. 08.45:  
Aktuelt v. fuldmægtig 

Stig Gundersen, 

Landbrugsstyrelsen.

Kl. 09.00:  
Hegnsynenes 
omkostningsfordeling
ved skelforretninger m.v. 
v. cand.jur. 

Peter Flint Jensen. 

Kl. 10.15: Kaff epause.

Kl. 10.45: 
Hegnslovens formelle regler, 
tvangsfuldbyrdelse m.v.,
v. forretningsfører Bent Jensen.

Kl. 12.00: 
Frokost

Kl. 13.00: 
”Byggelov og lokalplaner i samspil 
med hegnsloven”. 
Indlæg v. byggesagsbehandler Sussi 

Munch Jensen.

Kl. 14.30: 
Spørgerunde

Kl. 15.00: 
Kaff e og derefter hjemrejse.

Fredag den 27. og lørdag den 28. august 2021 – Hotel Vissenbjerg Storkro 
Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg - Telefon 64 47 38 80.

Program for årsmødet 2021

diskussioner?                                                             

6
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21Deltagergebyr: Kr. 3.900,- pr. person med overnatning

     (evt. ledsager kr. 950,-).

Kr. 3.000,- pr. person uden overnatning

     (evt. ledsager kr. 750,-).

Tilmelding: Til forretningsfører Bent Jensen 

 – tilmelding kan også ske fra vores 

 hjemmeside www.hegnsyn.dk 

Sidste tilm.frist: 20. august 2021.

Husk at medbringe Hegnsloven.

BestyrelsenBestyrelsen

Der vil igen i år blive mulighed for, at deltagere mod en mindre 

ekstrabetaling kan tage en ledsager med til årsmødet. Der vil ikke 

blive arrangeret specielle arrangementer for ledsagerne, men 

sammen med den man ledsager deltager man 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 Vissenbjerg. 

HUSK-HUSK-HUSK

Vi ses 

27. og 28. august

i Vissenbjerg
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Stiftet den 5. december 1973

Foreningens formål er at varetage fælles interesser, 

herunder udøvelse af rådgivnings- og kursusvirksomhed 

samt udgivelse af bladet RET & SKEL

Som medlemmer kan optages medlemmer 

af Hegnsyn i alle landets kommuner. 

Alle medlemmer har stemmeret.

Hegnsynssekretærer og vurderingsmænd i henhold til lov om 

mark- og vejfred kan deltage i alle foreningens aktiviteter, 

herunder også med taleret ved generalforsamlingen.

Kontingentet til foreningen fastsættes på den ordinære 

generalforsamling og betales årligt pr. Hegnsyn. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

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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Vi ved naturligvis, at 2020 kom til at 
stå i Coronaens tegn, og at det har sat 
sit klare aftryk på antallet af sager for 
Hegnsynene. Men det er interessant at 
kunne oplyse os selv, pressen og andre 
interesserede om det.

Vi beder derfor kort og godt om 
sekretærernes eller formændenes hjælp 
– det er jo dem, der ved det.

PS! 

Vedr. henvendelser, der ikke blev til 

sager, henregnes alle, store som små 

forespørgsler, også selv om forespørgslerne 

ikke var i nærheden af at blive til sager. 

Eksempelvis bør henvendelser, hvor 

spørgeren får at vide, at hegnsloven ikke 

kan bruges til at løse problemet, også tælles 

med her. 

Sager, der ikke ved årets udgang nåede 

at blive afgjort, og sager, der ved åstedsfor-

retningen blev afvist, tælles med i det sam-

lede antal af sager. Samtidig tælles omkost-

ningsfordelinger vedr. skelforretninger også 

med i det samlede antal. At kendelser + 

forlig således ikke bliver lig med antallet af 

sager i alt, er i den sammenhæng mindre 

væsentlig.

Selv om mange hegnsynssekretærer i disse tider arbejder hjemmefra, kan de sagtens 
indsende den årlige statistik til foreningen. Det er så enkelt og nemt – bare gør brug af 
det digitale skema under ”Statistik 2020” på foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk . 
Udfyld, og tast ”registrer”, hvorefter statistikken fl uks sendes digitalt til forretningsføreren. 

Statistik 
– kan også 
laves hjemmefra
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Naboretten er ikke lovreguleret
Som udgangspunkt må en ejer/lejer 
ikke råde over sin ejendom på en sådan 
måde, at han begrænser andre ejeres/
lejeres rådighed over deres ejendom.

Naboretten er ikke lovreguleret
En ejer/lejer skal råde over sin 
ejendom i respekt for naboer og andre 
nærtboende, der tillige kan blive generet 
af en bestemt aktivitet.
Naboretten er ikke reguleret ved lov, 
men skabt gennem domspraksis siden 
1800-tallet, hvor behovet opstod med 
baggrund i øget industrialisering og øget 
befolkningstæthed.

Da reglerne er udviklet via doms-
praksis, fi ndes der ikke en liste over 

de forskellige gener, som er omfattet af 
den naboretlige beskyttelse, hvilket gør 
det svært at gennemskue, om naboens 
aktivitet er retsstridig eller ej.

Eftersom en større og større del af 
Danmark er blevet reguleret via offent-
lige planer, herunder lokalplaner, 
kommuneplaner og byplanvedtægter, 
kunne man måske forvente, at de 
naboretlige grundsætninger ikke længe-
re havde så stor betydning. Dét er ikke 
tilfældet.

De naboretlige grundsætninger 
og hvem er beskyttet
Ud fra de nedenstående grundsæt-
ninger, fremgår det tydeligt, at grænsen 

Larm, lugt, træer der skygger, overtrædelse af skellet, opførelse af generende bygninger 
eller andet, er måske hvad du må tåle som nabo.
Men hvor går grænsen mellem, hvad vi må tåle som borgere i et dynamisk samfund, 
og hvad du ikke skal acceptere?

Naboret 
– hvor meget 
skal du fi nde dig 
i fra din nabo
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§
mellem en berettiget og uberettiget 
adfærd er svær at fastlægge.

Beskyttelsen omfatter en snæver 
kreds, men dog ikke kun de direkte 
naboer. Naboretten beskytter også 
andre omkringboende ejere/lejere, 
der individuelt og væsentligt påføres 
ulemper eller gener. Eksempelvis 
i forbindelse med opstilling af 
antennemaster, vindmøller eller andre 
større anlægsprojekter er kredsen af 
beskyttede udvidet til mere end blot de 
direkte naboer.

Beskyttelsen kan som udgangspunkt 
omfatte alle typer af ulemper. De 
ulemper der oftest er tvister om er 
skyggende træer, udsigt- og indbliks-
gener, bygningsdele der skygger for 
sol eller udsigt, støj, lugt, røg, støv og 
genskin fra glaserede tegnsten.

Naboretten beskytter ikke mod enhver 
ulempe. For at gøre et naboretlig ansvar 
gældende, er det en betingelse, at den 
såkaldte ”naboretlige tålegrænse” er 
overskredet. Denne tålegrænse beror 
generelt på, at man på den ene side 
må tåle en vis udvikling i et moderne, 
dynamisk samfund, og at man på den 
anden side har en berettiget forventning 
om, at der ikke sker betydelige 
ændringer, hvorved man som nabo 
påføres væsentlige gener.

I vurderingen indgår særligt, hvad 
der må forventes af ulemper på den 
pågældende lokalitet – dvs. afhængigt af 
om man befi nder sig i det åbne land, i et 
beboelsesområde eller nær et industrielt 
område. Er du fl yttet på landet, må du 
eksempelvis acceptere, at det til tider 
lugter af gylle, og i et industriområde 
vil der naturligt forekomme støj i løbet 
af dagtimerne.

Ved bedømmelse af om den nabo-
retlige tålegrænse er overtrådt, skal der 
foretages en konkret vurdering.

Landsretten har udtalt, at dét man må
tåle, beror på en konkret rimeligheds-
vurdering af ulempernes karakter,
væsentlighed og påregnelighed sam-
menholdt med ejendommens karakter 
og beliggenhed samt områdets karakter.

Den præcise grad af beskyttelse er 
derfor umulig at fastsætte, men skal 
vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde.

Hvad så, hvis den naboretlige 
tålegrænse er overskrede
Såfremt der er et naboretligt ansvar, 
og tålegrænsen er overskredet, kan 
aktiviteten i nogle tilfælde kræves 
stoppet. Det kan være, at en tilbygning 
skal nedrives, eller at et træ skal fældes. 
Men i de fl este tilfælde er den eneste 
sanktion erstatning for det tab, som 
ulempen har medført.

Dette kan eksempelvis være erstatning 
til ejeren af en ejendom, som har fået 
en antennemast tæt på grunden, såfremt 
der kan påvises en værdiforringelse.

Som udgangspunkt skal erstatningen 
for den naboretlige krænkelse modsvare 
det værditab, som ligger ud over den 
naboretlige tålegrænse. Det betyder med 
andre ord, at naboerne må tåle et vist 
værditab, der ikke kompenseres for.

Det er en konkret vurdering i hvert 
enkelt tilfælde om den naboretlige 
tålegrænse er overskredet.

Af advokat 

Caroline 

Louise 

Ganzhorn
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For 25 år siden bragte Ret & Skel i 
blad nr. 68 en artikel om en sag, der 
havde rystet den daværende formand, 
Svend Gunnar Kofoed-Dam. En sag, 
der indeholdt såvel vold, hærværk som 
hegnsyn under politibeskyttelse.
Sagen illustrerer meget godt, de 
mangeartede problemstillinger hvervet 
som hegnsynsmedlemmer byder på, 
så vi har fundet det oplagt at bringe 
artiklen igen.

Svend Gunnar Kofoed-Dam

Sagen startede i februar 1995 et sted i 
det østlige Danmark…

En landmand var oprindeligt utilfreds 
med, at naboen havde placeret en 
hønsegård og en hesteindhegning 
et stykke inde over den linje, som 
landmanden mente udgjorde skellet.

Da han imidlertid ikke kunne blive 
enig med naboen om, hvor skellet gik, 
rekvirerede han en landinspektør til at 
afsætte den korrekte skellinje, hvilket 
skete den 28. februar 1995. Herefter 
fremgik det, at de opsatte hegn til både 

hønsegården og hestefolden stod 30-50 
cm inde over skellet.

Landinspektøren nedsatte efter skellets 
fastsættelse jernskelpæle på strækningen, 
og begge parter godkendte skellet og 
pælenes rette placering. En placering, 
der i øvrigt efterfølgende godkendtes af 
Kort- og Matrikelstyrelsen.

Ren idyl var der dog ikke tale om, 
da man nemlig ikke kunne enes om 
fordelingen af omkostningerne til 
landinspektøren. Omkostninger, som 
rekvirenten i første omgang kom til at 
betale.

Den 1. august 1995 henvendte den 
rekvirerende landmand, som i det 
følgende kaldes A, sig til Hegnsynet 
med anmodning om fordeling af 
omkostningerne, idet han mente, at 
naboen (B) måtte betale halvdelen som 
følge af, at det rent faktisk var ham, der 
ulovligt havde rejst hegnene ind over 
skellet og på A’s grund.

Et ”skinforlig”
Den 26. august afholdtes så en 
hegnsynsforretning og på åstedet 
konstateredes, at hegnene stadig stod 
inde over skellet og ydermere, at et par 
af de nye skelpæle var fl yttet over på A’s 
side – et forhold, som A kunne bevise 
ved at fremvise et målerblad.

Efter lange forhandlinger 
konstateredes det, at der ikke 
kunne opnås forlig om betalingen 
til landinspektøren – det spørgsmål, 
som hegnsynsforretningen jo havde 

Hegnsyn kan 
blive til vold og hærværk

Tilbageblik:
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til formål. Mødet blev derfor hævet, 
og Hegnsynet meddelte, at de trak sig 
tilbage for senere afsigelse af kendelse 
i sagen.

Så langt kom man imidlertid aldrig, 
for dagen efter henvendte B sig til 
hegnsynsformanden og meddelte, at 
han nu havde indgået et forlig med 
A i sagen. Et forlig, som han ønskede 
indført i hegnsynsprotokollen. Det gik 
ud på:

•  At B inden 1.10.95 fl yttede elhegnet til 
hestefolden 50 cm ind på egen grund 
fra skellet.

•  At B inden 1.10.95 fl yttede hegnet 
til hønsegården 30 cm ind på egen 
grund fra skellet.

•  At A til gengæld skulle holde en 
dyrkningsfri Zone på 30 cm fra skellet 
inde på sin grund.

•   At A betalte hele omkostningen til 
landinspektøren.

Parterne var endvidere enige om 
at fl ytte skelpælene tilbage, jfr. 
Målerbladet. En fl ytning, der rent faktisk 
fandt sted den 27. august. Hegnsynets 
omkostninger fordeltes med halvdelen 
til hver, og alt sammen blev det indført 
i Hegnsynets protokol og underskrevet 
af såvel Hegnsynets medlemmer 
som begge parter, samme dag som 
skelpælene igen var på plads.

Alt var tilsyneladende fryd og 
gammen. Tilsyneladende..! B fl yttede 
nemlig ikke sine hegn.

Trusselsfasen
Den 11. oktober 1995 anmodede A om 
et hegnsyn efter hegnslovens § 44, da B 
ikke havde overholdt forliget ved ikke 
at have fl yttet sine hegn.

Hegnsynet måtte altså igen trække i 
arbejdstøjet og indkalde til at hegnsyn 
den 27. oktober. En forretning, 
der imidlertid blev udsat til den 8. 
november på B’s foranledning, idet 
hans advokat var forhindret i at give 
møde den 27. oktober.

Den 8. november lykkedes det at 
afholde hegnsynet. Denne gang også 
med deltagelse af B’s advokat. Det 
konstateredes her, at hverken raftehegn 
til hønsegården eller elhegnet til hestene 
var fl yttet som aftalt i forliget. Det 
konstateredes endvidere, at fl ere skelpæle 
igen var fl yttet over på A’s side skellet.

B forlangte nu forliget omstødt, da 
han påstod, at hegnene havde stået på 
rette sted siden det herrens år 1972. B’s 
advokat påstod således, at B måtte have 
vundet hævd på denne placering.

Hegnsynet udsatte nu sagen i 8 uger, 
så B kunne få prøvet sin påstand ved 
domstolene. Mere end 5 måneder senere, 
i slutningen af april 1996, bekræftedes 
det imidlertid over for Hegnsynet, at 
B ikke havde rejst nogen sag, og da 8 
ugers fristen, som var gældende dengang 
for længst var passeret, blev hegnssagen 
genoptaget den 8. maj.

Da B i mellemtiden fl ere gange 
havde truet såvel A som Hegnsynets 
medlemmer, var politiet blevet bedt om 
at være til stede, hvilket de da også var.

Først den ene vej og så…
Hegnsynet beså igen hegnene og 
konstaterede, at de stod samme 
sted som sidst, og at forliget 
dermed ikke var overholdt af B. 
Hegnsynsformanden oplyste B om 
hans mulighed for at rejse en helt ny 
hegnssag, medens A krævede forliget 
af 27.08.95 overholdt.
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Hegnsynet afsagde herefter følgende 
kendelse:

Den mangelfulde del af forliget udføres 

ved formandens foranledning og på den 

forsømmelige grundejers B’s bekostning.

De med hegnsynet forbundne 

omkostninger betales af B.

Kendelsen er afsagt efter § 44, stk. 1, 

er endelig og kan ikke ankes.

Formanden foranledigede herefter 
såvel elhegn som raftehegn fl yttet bag 
skelpælene, til rette skel, med hjælp fra 
kommunens entreprenørafdeling. Politiet 
var til stede hele tiden, medens arbejdet 
blev udført, da håndværkerne ellers ikke 
turde være der.

Men kræfterne var spildte! Den 12. juni 
anmodede A på ny om Hegnsynets 
bistand, da han havde konstateret, at B 
umiddelbart efter hegnenes fl ytning til 
rette skel havde fl yttet dem tilbage igen…

Slående argumenter
Den 1. juli afholdtes så en ny 

åstedsforretning, hvor Hegnsynet og 
klageren A var til stede. Indklagede B 
var indkaldt ved anbefalet brev, men var 
udeblevet uden afbud.

Hegnsynet afsagde en ny kendelse 
efter hegnslovens § 44 og med samme 

indhold som ved hegnsynsforretningen 
den 8. maj samme år.

Formanden foranledigede hegnene 
fl yttet til den rette placering, og politiet 
var også til stede under arbejdets 
udførelse – denne gang dog noget 
modstræbende. Politiets ledelse i den 
pågældende by fandt nemlig, at politiet 
havde andet at foretage sig end at stå og 
se på, at der blev fl yttet hegn.

Og så var alt besværet endda forgæves 
– også denne gang fl yttede B hegnet 
tilbage, så snart håndværkerne og 
politiet havde forladt stedet.

Hvad så!?! Ja, for 3. gang indkaldtes 
så til en hegnsynsforretning efter 
hegnslovens § 44 – og den afholdtes den 
25. oktober.

Her havde B helt nægtet at modtage 
indkaldelsen, som igen var sendt 
anbefalet. Han vidste således ikke, 
hvilken dag forretningen var berammet 
til, og da han pludselig opdagede, at 
Hegnsynet var dukket op, og man var 
ved at se på hegnene, gik han helt amok.

Han sprang over hegnet og gik løs på 
A med knyttede næver, så denne måtte 
fl ygte op over marken for ikke at blive 

Tilbageblik
fortsat
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slået ned. Politiet blev tilkaldt, og man 
samledes igen ved hegnene, medens B 
på afstand råbte en masse ukvemsord til 
forsamlingen.

Situationen fi k herefter politiet til at 
opfordre til, at man gik hjem og ikke 
foretog sig videre under de herskende 
betingelser.

Til grin

Inden man gik hver til sit, nåede man 
at konstatere, at samtlige skelrør nu var 
forsvundet eller banket ned i jorden, så 
der ingen mulighed var for at konstatere 
skellets rette beliggenhed.

Man konstaterede også, at B havde 
plantet to rækker levende hegn inden 
for de faste hegn – sandsynligvis på A’s 
grund.

Lederen af det lokale politi havde 
efterfølgende været på rådhuset for at 
spørge kommunaldirektøren, om man fra 
kommunens side var sindet at anmelde 
B for at hindre hegnsynsmyndigheden i 
at udføre sin gerning.

Hele sagen rejser en masse
spørgsmål…

Kan kommunen anmelde B til 
politiet? Kan naboen gøre det? Kan 
hegnsynsformanden?

Skal anmeldelsen i givet fald lyde på 
forhindring af Hegnsynets arbejde, eller 
på fjernelse af skelrørene – hvad med 
beviserne?

Kan sagen henvises til domstolene i 
forbindelse med en ny begæring fra A?

Svend Gunnar Kofoed-Dam’s morale 
på denne historie fra det virkelige 
liv var, at sagen syntes at vise, at et 
Hegnsyn kan blive til grin, hvis bare en 
af parterne bliver ved med at chikanere 
beslutningerne – og politiet kan 
åbenbart ikke foretage sig andet, end 
de gjorde i denne sag??

-benje 

Mød foreningen på Facebook
Foreningen af Hegnsyn i Danmark er på Facebook - som en lukket 
gruppe for medlemmer og sekretærer. Hegnsynsmedlemmer, 
vurderingsmænd eller sekretærer kan let og smertefrit blive 
medlemmer af gruppen ved at anmode om det via egen facebook.

Foreningens gruppe på Facebook, som kan bruges af 
hegnsynsfolket til at kommunikere internt, har mange 
medlemmer, men der er plads til fl ere. Gruppen er skabt som 
et forum, hvor man frit kan diskutere, rose, kritisere og oplyse 
hinanden om alt muligt, der har noget med hegnsyn at gøre.
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For 10 år siden bragte Ret & Skel i blad 
nr. 128 en artikel om en hegnssag, der 
rystede Hegnsynet i Roskilde, fordi 
fogedretten afviste at behandle sagen, 
hvor en part med henvisning til en 
”forkert” materialekvalitet nægtede 
at betale til et nyt fælleshegn, som det 
ellers var forudsat i et forlig, indgået ved 
den forudgående hegnssag. Fogedretten 
opfordrede i stedet den skyldige part 
til at rejse en tvangsfuldbyrdelsessag (§ 
44-sag) ved Hegnsynet for at få fastslået 
om kvaliteten svarede til det aftalte, men 
det ville vedkommende ikke – og hvad 
skulle så modparten, der har lagt pengene 
ud, gøre?

”Hen til kommoden og tilbav’s igen…” 
Det er måske denne gamle sang fra 
30’erne, som en villaejer (A) i Roskilde 
i 2010 gik rundt og nynnede i sin 
have, inde bag sit fl otte nye fl ethegn i 
naboskellet – alt imens han ærgrede sig 
over at være røget ind i en lovmæssig 
blindgyde, som ingen åbenbart var i 
stand til at hjælpe ham ud af.

Det hele startede med et ganske 
almindeligt hegnsyn en kold januardag 
i 2010, hvor ”Hegnsyn Nord” i Roskilde 

Kommune troppede op i en villahave 
på anmodning af A’s nabo, en ældre 
dame (B), som ikke var tilfreds med de 
daværende hegnsforhold mellem de to 
matrikler.

I forbindelse med hegnsynsforretningen 
opnåede Hegnsynet imidlertid at skabe 
et forlig mellem de to parter, hvorefter alt 
så ud til at skulle ende lykkeligt. Parterne 
var enige om at udskifte det gamle 
fælleshegn på følgende vilkår:

•  B betaler 7.500, - kr. til A, som 
betaler resten af omkostningerne ved 
opsætning af et nyt fl ethegn efter eget 
valg i skellet. Hegnet opsættes i en 
lige linje fra bagskellet mod x-vejen til 
søjletaksen. De 2 gamle fag fl ethegn 
ved A’s pavillon i hjørnet af grunden 
bibeholdes og nyt hegn monteres foran.

•  B beskærer æbleespalieret op ad 
hegnet ud for B’s husgavl til en højde af 
2 meter.

•  Søjletaksen i knækket på skellet ud 
mod vejen klippes ned til en højde 
af 2 m og A er berettiget til at klippe 
takshækken, hvori søjletaksen indgår, 
ned til en højde af 2 meter en gang om 
året.

•  Arbejdet med opsætningen af hegnet 
udføres i løbet af foråret 2010 og 
færdiggøres inden 1. september 2010.

•  B betaler ovenstående beløb til A så 
snart arbejdet er udført.

Udgiften til Hegnsynet på kr. 1.125, 
- fordeles efter aftale ligeligt mellem 
parterne.

Når et hegnsyn ender i en blindgyde

tilbageblik:
Mere
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Hegnsynet anmodet om inddrivelse
A overholdte sin del af forliget og fi k 
inden fristens udløb opsat et nyt fl ethegn 
(mrk. ”Bergen fl ethegn”) – et hegn, som 
anlægsgartneren, der leverede og opsatte 
hegnet, uheldigvis valgte at betegne som 
et ”Elementhegn” på sin faktura til A. Pris 
inkl. Moms kr. 20.500, -.

Den 7. september gjorde A i et brev til 
B opmærksom på, at fl ethegnet nu var 
opsat, og hun derfor anmodedes om 
at indsætte de aftalte kr. 7.500, - på A’s 
bankkonto. Et brev, der blev fulgt op af 
en rykker den 15. september, da B ikke 
havde reageret. 
Da A den 18. september stadig intet havde 
hørt eller modtaget fra B, kontaktede han 
hende. Hun erklærede her, at hun afviste 
at betale den aftalte andel for opsætning 
af hegnet. 
Herefter skrev A til Hegnsynet i Roskilde 
med anmodning om inddrivelse af 
beløbet, jfr. Hegnslovens § 44, stk. 
2. A’s anmodning blev imidlertid 
korrekt afvist af Hegnsynet, da 
bestemmelsen i § 44, stk. 2 tager sigte 
på inddrivelse af skyldige beløb efter en 
tvangsfuldbyrdelseskendelse, jfr. § 44, 
stk. 1, men ikke skyldige beløb efter en 
indledende hegnssag.
Hegnsynet meddelte således A den 5. 
oktober, at hans eneste mulighed for at 
inddrive beløbet fra B gik via en civil 
retssag ved fogedretten, hvor han ikke 
skulle dokumentere, at arbejdet var udført 
korrekt i henhold til det indgåede forlig 

mellem parterne. Hvis der fra B’s side var 
tvivl om dette, havde hun den mulighed, 
at hun kunne anmode Hegnsynet om 
et tvangsfuldbyrdende hegnsyn efter 
hegnslovens § 44, stk. 1 – hvorimod A 
ikke havde denne mulighed, da hans 
krav jo ”kun” drejede sig om den aftalte 
betaling for det af ham udførte arbejde.
A gik således med forliget i hånden til 
fogedretten – men med lidt bange anelser, 
da fogedretten jo ikke havde mulighed for 
at afgøre, om hegnet eller opsætningen 
opfyldte de i forliget aftalte kvalitetskrav. 

I fogedretten
Fogedretten i Roskilde blev sat tirsdag 
den 10. maj 2011 kl. 13. Her påstod 
A, at forliget af den 8. januar 2010 for 
Hegnsynet i Roskilde Kommune skulle 
tvangsfuldbyrdes for så vidt angik punktet 
om betaling af de 7.500 kr. B påstod sagen 
nægtet fremme. Begge parter fremlagde 
foto af det nye hegn.

A forklarede bl.a., at det gamle hegn 
var råddent og skulle udskiftes. Parterne 
drøftede hegnets udseende og karakter 
under hegnsynsforretningen. A ønskede, 
at hegnet skulle være samme type, som 
han havde opsat i et andet skel på sin 
grund. Forligsteksten blev læst op for 
parterne, inden de skrev under.
A rev selv det gamle hegn ned, og 
formanden for Hegnsynet var til stede 
den 2. september, hvor det nye hegn blev 
sat. A spurgte forinden formanden, om 
opmålingen var i overensstemmelse med 
det i forliget aftalte, hvilket formanden 
bekræftede, hvorefter der blev opsat 
en fl ethegnstype bestående af 2 lag 
trykimprægneret træ. B var ikke til stede 
ved den lejlighed og blev ikke tilkaldt.

B forklarede bl.a., at det var korrekt, at 
hun underskrev forliget, men hun troede, 
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det var hende, der skulle vælge hvilken 
fl ethegnstype, der skulle anvendes. Hun 
mente, at det hegn, der var blevet sat op, 
var af ringere kvalitet end det hidtidige, 
og der var tale om rå brædder, hvor der 
ikke kunne eksistere fugleliv.
Hun var under hegnsynsforretningen 
dengang også i tvivl om, hvor skellet i det 
hele taget gik, og erklærede afsluttende 
for fogedretten, at hun var gammel, ikke 
havde det så godt og ikke havde kræfter 
til selv at indbringe sagen for retten.

Parternes synspunkter var som følge 
heraf, at A gjorde gældende, at forliget 
var bindende for begge parter, og at han 
havde opfyldt sin del af forliget efter dets 
ordlyd, hvorfor B skulle opfylde sin del.
B gjorde gældende, at A ikke havde 
efterlevet forliget, da der var opsat et 
”elementhegn” i stedet for et ”fl ethegn”. 
Arbejdet var derfor behæftet med mangler 
og burde omgøres, hvorfor hun ikke var 
pligtig at betale.

Grotesk situation
”Retten lægger efter bevisførelsen til 

grund, at der ifølge fakturaen er opsat et 

elementhegn, og at parterne er uenige om, 

hvorvidt det opsatte hegn er et fl ethegn. 

Det er herefter et spørgsmål, om det ud-

førte arbejde svarer til det aftalte, eller om 

det er mangelfuldt, jf. tillige hegnslovens 

§ 10, stk. 7.Efter hegnslovens § 44, stk. 1 

kan Hegnsynet efter naboens begæring 

ved kendelse bestemme, at mangler 

afhjælpes ved formandens eller klagerens 

foranstaltning på den forsømmeliges 

bekostning. I sådanne tilfælde gås frem 

efter samme lovs § 34, hvorefter B skriftligt 

skal begære hegnsynsforretning afholdt 

til afklaring heraf. Først når det ved et 

hegnsyn er konstateret, om arbejdet er 

mangelfuldt udført i forhold til parternes 

aftale, og dette i givet fald er afhjulpet, 

skal B betale sin andel på 7.500 kr.

På den baggrund kan sagen ikke fremmes 

på det for fogedretten foreliggende 

grundlag”.

Derfor bestemte fogedretten:   
Sagen nægtes fremme. Hver part bærer 

egne omkostninger.

Sagen sluttet. Fogedretten hævet”.

Sagen efterlod således et tomrum, hvor 
man ingen vegne kunne komme. For 
A måtte det føles som at løbe rundt i 
en labyrint – hvis han vælger vejen til 
Hegnsynet får han at vide, at de ikke 
kan gøre mere uden en begæring fra B. 
Ad rettens vej får han at vide, at denne 
ikke kan afgøre sagen, der rettelig hører 
hjemme hos Hegnsynet, hvor B skal 
begære en tvangsfuldbyrdelsessag, fordi 
hun hævder, at arbejdet ikke er udført i 
henhold til forliget. Men, det vil hun ikke!
De nærmere bevæggrunde til, at B ikke vil
rejse en sag, skal der ikke her gisnes om, 
men fremgangsmåden indeholder en uhel-
dig opskrift på, hvordan man kan løbe fra 
sine forpligtelser – og slippe godt fra det!

Samtidig er det et vink med en 
vognstang om, at Hegnsyn ved forlig og 
kendelser meget detaljeret bør beskrive 
materiale, fabrikat, farve m.v., så der ikke 
berettiget kan rejses tvivl efterfølgende. 
Havde anlægsgartneren i stedet for at 
skrive ”elementhegn” på sin faktura 
skrevet et ”Bergen fl ethegn”, ville B så 
have accepteret og ville fogedretten?
Bliver slutresultatet på denne sag, at A 
har betalt 20.500 kr. for et fælleshegn 
og aldrig får de 7.500 kr. af naboen, så 
kan det vist med rette betegnes som et 
hegnsyn, der endte i en fatal blindgyde.

-benje

tilbageblik
Mere

fortsat
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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.

Betaling for juridisk bistand kan i den forbindelse forekomme.

Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: 
Helge Sølgaard, Tlf. 23 65 63 09

 e-mail helgesoelgaard@hotmail.com 

Lov om Mark- og Vejfred og vejledning hertil kan fi ndes 
på foreningens hjemmeside www.hegnsyn.dk

Vedr. generelle spørgsmål om hegnsloven og spørgsmål om 
lovfortolkning kan henvendelse rettes til Landbrugsstyrelsen

 på tlf. 91 32 94 65 eller e-mail Stigun@Lbst.dk

Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en 
drøftelse af hegnsynsspørgsmål.

Foreningens hjemmeside med diverse links fi ndes 
på adressen www.hegnsyn.dk
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Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Afsender

B

Vi venter på 
foråret …


