134
JUNI 2013

Solen skinnede på
40 års jubilæet
i Svendborg

RET &
SKEL
Information for Hegnsyn

Foreningen af Hegnsyn i Danmark

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. 97 2203 97.
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk

Indholdsfortegnelse
Fra formanden

side 3

Adresser og oplysning om honorarer m.v.

side 4

Foreningen af Hegnsyn i Danmark

side 5

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger

side 6

Borgmesteren bød velkommen

side 7

Nye rådgivningsopgaver venter foreningen i fremtiden

side 8

Fotokavalkade fra jubilæums-årsmødet 2013

side 14

Hegnsyn hører nu under NaturErhvervsstyrelsen

side 16

Vederlag

side 17

Evaluering af årsmødet 2013

side 19

Brevkasse v. advokat Peter Flint Jensen

side 20

2

Fra formanden
Tak for sidst på Årsmødet og jubilæet i
Svendborg den 5. og 6. april 2013. Tak
til alle, der var med til at gøre 40 års
jubilæet og årsmødet festligt og lærerigt.
Som bekendt, var det også det sidste
årsmøde i den indeværende kommu
nale valgperiode.
Der var lagt op til, at Årsmødet 2013
skulle være endnu mere festligt end
normalt. Der var således inviteret ledsa
gere med, og ledsagerne havde mulig
hed for at deltage i en udflugt fredag
eftermiddag, hvilket efter sigende, var
en stor succes. I det hele taget har
bestyrelsen modtaget megen ros for
hele arrangementet.
Alle fortjente denne lille påskønnelse
for et nyttigt og vigtigt samfundsar
bejde. Næste begivenhed i foreningen
bliver efterårets kursus på Vissenbjerg
Storkro, Fyn lørdag den 2. november
2013 - sæt allerede nu kryds i kalen
deren. Vi venter deltagere fra hele lan
det og Midtfyn er jo særdeles centralt.
Kurset vil ligesom sidst få et andet ind
hold end tidligere kurser. Vi har truffet
beslutning om, at der også vil være
emner for sekretærer.
Næste år afholdes årsmødet igen på
Christiansminde Kursuscenter, denne
gang den 28. og 29 marts 2014.

Der blev også i for
bindelse med dette
års generalforsam
ling talt om størrel
sen på vederlaget.
Det var med stor
glæde jeg kunne meddele, at vederlags
spørgsmålet har fundet en afslutning
efter mange års snak. Det har ikke været
reguleret siden 1996, og emnet har fyldt
meget i bestyrelsens arbejde gennem
årene. Det var med stor tilfredshed vi
konstaterede, at styrelsen havde lyttet
til os og også lyttede til vores hørings
svar. Tak til dem der været med til at
fremme sagen. Diverse høringssvar kan
ses på borger.dk. Fuldmægtig Morten
Ødum Nielsen, fra NaturErhvervstyrel
sen redegjorde grundigt for forløbet og
den nye bekendtgørelse på årsmødet.
Et hegnsyn koster nu 1.750 kr.
Nye arbejdsemner kan nu tages op med
større styrke. Efter en forespørgsel på
generalforsamlingen arbejder bestyrel
sen for tiden med at undersøge, hvor
vidt der er parallel lovgivning i andre
lande eller delstater angående hegn
synslovgivning og/eller lovgivning om
store træer i villahaver.
I skrivende stund - ultimo maj, ønskes
alle en god sommer!
Jens Ernst Nielsen
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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 medlemmer af hegnsyn.
Alle medlemmer har stemmeret.
Hegnsynsekretærer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og
vejfred 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.

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 / 4043 6627
E-mail: jensernstnielsen@gmail.com

Næstformand:

Jørgen Olsen, Egedal kommune
Kirkevang 5, 3660 Stenløse
Tlf. 4717 1364 / 4030 1964
E-mail: kirkevangsgaard@mail.dk

Kasserer:

Jørgen Nielsen, Svendborg kommune
Traverskiftet 31, 5881 Skårup
Tlf. 6223 1530. E-mail: jpn-esther@hotmail.com

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. 2851 6188 / 2851 6188
E-mail: rujaro59@gmail.com

Forretningsfører
og redaktør:

Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
Tlf. 9722 0397 / 6169 0397
E-mail: bentjensen@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
Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan telefonisk henvendelse ske til:
Holger Engvang
Rølkjær 19 D, Askov, 6600 Vejen.
Tlf. 7536 5820 (helst mellem kl. 9 og 12)
Lov om Mark- og Vejfred er i 2006 optrykt i RET & SKEL, blad nr. 108.
Vedr. generelle spørgsmål om hegnsloven og spørgsmål om lovfortolkning
kan henvendelse rettes til NaturErhverv v. Morten Ødum Nielsen på direkte
tlf. 4526 3538 eller e-mail moni@naturerhverv.dk
Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse
af hegnsynsspørgsmål.
Foreningens hjemmeside med diverse links ﬁndes på:

www.hegnsyn.dk

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger:
Et hegnsyn koster kr. 1.750, som fordeles med kr. 750 til formanden og kr. 500 til
hver af de øvrige 2 medlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.250, som fordeles med kr. 750 til formanden
og kr. 500 til den anden vurderingsmand.
Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget
kr. 1.750 og fordeles som ved et hegnsyn.
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Borgmesteren bød velkommen

Borgmester i Svendborg Kommune,
Curt Sørensen (S), bød velkommen til
jubilæums-årsmødet i Svendborg.
Curt Sørensen

Borgmesteren bød forsamlingen vel
kommen til en kommune med næsten
60.000 indbyggere. Svendborg ligger
som porten til det sydfynske øhav og
er præget af det maritime med små og
mellemstore virksomheder. Alene inden
for det maritime er der 136 virksomhe
der. Byen er endvidere en stor uddan
nelsesby, også med mange maritime
uddannelser.
– Der er således tale om en kommu
ne, der for en stor dels vedkommende
består af bønder og søfolk, hvilket også
afspejler sig politisk, hvis I forstår, hvad
jeg mener med det, påpegede Curt
Sørensen.
Han håbede, de delegerede ved års
mødet og deres ledsagere ville få lidt
tid til at opdage lidt af den smukke
kommune.

også hegnsynsmedlemmer, og tak for
det, udtrykte borgmesteren, der frem
hævede det vigtige i at kunne søge
mægling, men også at der kan træf
fes nogle afgørelser, når forlig ikke er
muligt. Faktisk kunne han sommetider
ønske sig, at der også fandtes politiske
”hegnsyn” til at løse konflikter.
Borgmesteren sluttede af med at udtryk
ke sin glæde over, at så mange danskere
mere eller mindre ulønnet deltog i råd
og nævn, herunder også hegnsynsar
bejdet. En opgørelse viste faktisk, at
det samlede arbejde i råd og nævn i
Danmark kunne opgøres til en værdi
for bruttonationalproduktet på ca. 35
mia. kr. om året.
-benje

-Danmark er et foreningsland, og man
ge gør et stort stykke arbejde, således
7

Nye rådgivningsopgaver venter
foreningen i fremtiden
Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 2013

Jens Ernst Nielsen

Dette årsmøde, og dermed denne
generalforsamling, er det sidste i inde
værende valgperiode for Hegnsynene.
Og samtidig fejres foreningens 40 års
jubilæum.
Der skal naturligvis lyde en velkomst til
alle, særlig velkommen til vore gæster,
og ikke mindst særlig velkommen til
medstifter af foreningen H. Bolt Jør
gensen og til vores æresmedlemmer,
Svend. G. Kofoed-Dam som deltager
for 38. gang, Holger Engvang og Helge
Sølgaard. Jeg beder alle årsmødedelta
gere viderebringe en særlig velkomst
til deres ledsagere, som nu er taget på
ledsagertur. De er ofte, på den ene eller
den anden måde, involveret i vores
arbejde.
Velkommen til Borgmester Curt Søren
sen, Svendborg.
Jeg vil begynde med at nævne forenin
gens formål, som ifølge vedtægterne er
”Varetagelse af fælles interesser – her8

under udøvelse af kursusvirksomhed
og udgivelse af bladet, Ret og Skel”.
Varetagelse af fælles interesser omfatter
næsten alle aktiviteter i foreningen. Vi
har de konkrete aktiviteter som afhol
delse af kurser, og vi udgiver bladet
Ret og Skel, og så opfatter vi vores fæl
lesskab som værende det, der holder
gang i vores forening. Her forsøger vi
at støtte og servicere medlemmerne på
bedste vis.
Det er vigtigt, at vi løbende har dialog
med alle vores kontakter udenfor for
eningen. Dels, at vi opsøger og udvikler
nye kontakter, men også at vi fastholder
de gode kontakter vi allerede har.
Medlemstal
Af de 97 kommuner, der har Hegnsyn
- Københavns Kommune undtaget - er
der 88 kommuner med tilsammen 95
Hegnsyn med i foreningen - syv kom
muner har to hegnssyn. Da det er hvert

enkelt Hegnsyn, der er medlem, har vi
præcis 95 medlemmer i foreningen - ud
af 104 mulige (91,4 %), hvilket må siges
at være tilfredsstillende.

sen, NaturErhvervstyrelsen og afsked
med Flemming Jessen
- Præsentation af foreningens nye råd
giver, advokat Peter Flint Jensen.

Økonomi
Økonomien i foreningen er god. Det
viser sig, at bestyrelsen har ramt inten
tionen med ikke at forringe økonomien
ved kommunalreformen. Måske har vi
endda skudt lidt over målet. Bestyrelsen
er naturligvis fortsat opmærksom på,
om der skal en justering til - Årsmødet
forventes at tære lidt på kassebehold
ningen. Senere på generalforsamlingen
fremlægges regnskabet.

Den generelle spørgerunde med spørgs
mål fra årsmødedeltagerne. Svarpanelet
bestod af advokat Peter Flint Jensen,
fuldmægtig Flemming Jessen, samt
bestyrelsesmedlem Jakob Rohde og
rådgiver Holger Engvang.

Årsmødet og generalforsamlingen 2012
I 2012 var det sjette gang, der blev
afholdt årsmøde og generalforsamling
på Christiansminde i Svendborg, efter
mange år på Nyborg Strand. Vi har taget
klagepunkterne vedrørende forholdene
på stedet til efterretning. Og vi forsøger
løbende at forbedre de forhold I nævner
i evalueringsskemaerne.
Programmet for 2012 var:
- Indlæg ved sognepræst, forfatter og
debattør Kathrine Lilleør.
- Domstoles behandling af hegnssager
ved dommer Ib Trabjerg.
- Generalforsamling.
- Indlæg ved fuldmægtig Flemming Jes

Spørgerne var opfordret til forinden at
aflevere spørgsmål, gerne med skitse,
til formanden eller forretningsføreren.

Bestyrelsen
Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrel
sesmøder som vanligt. Vi tilstræber, at
afholde møderne i forbindelse med års
møder og kurser, eller når vi ved andre
lejligheder er samlet, således at omkost
ninger og tidsforbrug minimeres.
Bestyrelsens sekretær, Preben Andersen
tager sig af indsamling af sager inden
9

for vort felt, der har været for retten,
men der er desværre ingen garanti for,
at vi får dem alle tilsendt.
Vi vil derfor gerne, at foreningens med
lemmer er opmærksomme på domsaf
gørelser og forlig, eller sager der har
været for retten, og sender dem til for
eningen, eller giver Preben Andersen et
praj. Det er naturligvis meget interessant
for os at opsamle samtlige domsafgørel
ser og sager inden for vores felt.
Det er bestyrelsens opfattelse, at byret
terne burde være forpligtiget til at frem
sende afgørelserne og forlig til Natu
rErhvervstyrelsen. Dette vil vi fortsat
drøfte med styrelsen. Såfremt det kunne
lykkes NaturErhvervstyrelsen at få til
sendt afgørelserne, ville vi sandsynligvis
kunne få afgørelserne direkte fra sty
relsen. Jeg håber styrelsen vil arbejde
videre med forslaget.
Kurser
Uddannelse er en vigtig del af forenin
gens arbejde. Der har således været
afholdt et hegnsynskursus i november
2012 på Vissenbjerg Storkro på Fyn.
Dette kursus havde et indhold som
knyttede an til årsmødet 2012. Vi har
truffet beslutning om, at der så vidt
muligt, er en sekretær med som under
viser, og der skal være emner ud over
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det grundlæggende stof, alt efter hvor
vi er i valgperioden.
Der var stor deltagelse på kurset, ca.
60 personer i alt. Vi har i bestyrelsen
besluttet, at hele bestyrelsen fremadret
tet er kursusudvalg, og at foreningens
forretningsfører Bent Jensen er kur
susleder.
Vi ved, at en privat kursusaktør også har
haft mange deltagere på deres kurser.
Dermed har samlet set et meget stort
antal hegnssynsmænd og sekretærer
været på kursus, og det må siges at
være meget tilfredsstillede. Vi har gen
nem årene netop arbejdet for at få flest
mulige på uddannelse.
Vi holder kursus/efterårsmøde igen den
2. november 2013, og ved opstarten på
den nye valgperiode et begynderkursus
den 1. februar 2014.
Ret og Skel
”Ret & Skel” er en vigtig aktivitet for
foreningen, hvilket også fremgår af for
målsparagraffen. Bladet er udkommet 4
gange i perioden som planlagt. Det er
naturligvis til stadig diskussion under
hvilken form bladet skal udkomme,
men bestyrelsen er enige om, at det er
et vigtigt ansigt udadtil.

Jeg vil benytte lejligheden til at rette
en tak til redaktør Bent Jensen, for det
store arbejde, han gør med bladet. Det
er rart at se at ”Brevkassen” er blevet
brugt mere og mere gennem de senere
år.
Også her en tak til advokat Jørgen Jør
gensen, som er gået på pension i januar
2012, men fortsatte med Brevkassen til
medio 2012. Derefter har advokat Peder
Flint Jensen taget over på glimrende vis.
Vores hjemmeside, hegnsyn.dk, er et
godt supplement til Ret og Skel, så husk
at kigge på hjemmesiden, også fordi
vi af og til bruger den til at annoncere
på, som et supplement til ”Ret og Skel”.
Bestyrelsen og webmaster Torben
Østerbæk arbejder løbende med for
bedringer på hjemmesiden, så gode
ideer modtages gerne. I øvrigt ligger
publikationen ”Hegn og et godt nabo
skab”, som foreningen har fået rettighe
derne over, også på hjemmesiden, der
har ca.12.000 besøgende pr. år.
Det vil være en god ide, hvis der kom
et link på alle kommuners hjemmesider
til hegnsyn.dk. Husk at drøfte dette med
jeres kommuner, hvis det ikke allerede
er på.

Jeg vil benytte lejligheden til at rette en
tak til Torben Østerbæk, som er vores
webmaster og er med her som gæst i
dag. Både vores blad og vores hjem
meside bliver læst mere, end vi måske
tror. Eksempelvis har jeg flere kontakter
ved f. eks uddannelsessteder og for
skellige organisationer, som arbejder
med konflikter m.m., og som kender
til både bladet og til hjemmesiden. Og
flere støder bla. på hjemmesiden og
bladet via dvs. søgemaskiner.
Individuel rådgivning
Den individuelle rådgivning er en måde,
vi kan kompensere for evt. manglende
uddannelse på, og den er derfor en
meget vigtig del af vores arbejde. Vi er
heldigt stillede ved, at Holger Engvang
og Svend Gunnar Kofoed-Dam står til
rådighed for foreningens medlemmer.
Desuden har vi også haft mulighed for
at trække på advokat Peter Flint Jensen,
fuldmægtig Morten Ødum Nielsen og
lektor Lars Ramhøj. En stor tak til alle.
Spørg hellere en gang for meget end
en gang for lidt, hvis I kommer ud i
vanskelige situationer – eller gerne før
I kommer ud i vanskelige situationer.
Husk også, at I kan kontakte Holger
Engvang med spørgsmål angående
Mark og vejfred.
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Pressen

desuden finde lodsejere, der vil medvir
ke. TV, radio og flere aviser arbejder jo
løbende på indslag om nabokonflikter.
Statistik
Forretningsfører Bent Jensen
kunne oplyse følgende estime
rede tal vedr. året 2012:

Som formand har jeg igen i år haft en
del henvendelser fra pressen. Det har
mest drejet sig om nabokonflikter og
spørgsmål om, hvorvidt der er sket en
stigning i antallet af hegnsynssager, og
om vi opfatter konflikternes omfang og
styrke som værende anderledes end
tidligere.
Pressen vil gerne have statistiske oplys
ninger om sags-antal og sags-karakte
rer. Jeg vil igen opfordre foreningens
medlemmer til at klippe pressestof
om hegnsyn ud, og sende det til for
eningens forretningsfører og redaktør
Bent Jensen, så vi får et bredt indtryk
af sager, som omtales, og som måske
kan bruges i bladet eller drøftes på
bestyrelsesmøder.

Antallet af gennemførte
hegnsynsforretninger:
(720 i 2011, hvilket giver
en stigning på ca. 12%)

Hvor mange henvendelser
herudover har formanden/
sekretæren modtaget:
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6.054

(6.100 i 2011, hvilket giver
et fald på ca. 1,3% )

Hvor mange kendelser
afsagde Hegnsynet:

541

(472 i 2011, hvilket giver
en stigning på ca. 15%)

Hvor mange sager
endte med forlig:

254

(248 i 2011, hvilket giver
en stigning på ca. 2%)

56 ud af 88 medlemskommuner har
indsendt statistik.
(65 indsendte for 2010)

Det er prisværdigt, at der er Hegnsyn,
der vil påtage sig opgaven at medvirke
til pressedækning af vores arbejde, og

809

Øvrige forhold
Her vil jeg nævne en af vores nye udfor
dringer. Vi drøfter således for tiden,
om den fremtidige administration af
hegnsloven i Fødevareministeriet skal
afføde nye opgaver for foreningen, da
der kan blive behov for mere/anden
rådgivning.
Vi vil desuden arbejde med skattefor
hold for efterlønsmodtagere ved hegns
synsarbejde.
Vederlag
Bestyrelsen har taget emnet op til drøftelse mange gange. Det er med stor
glæde, jeg kan meddele, at det har fundet en afslutning efter mange år. Bla.
koster en Hegnsynssag nu 1.750 kr. Læs
den nye bekendtgørelse her i bladet.

at vi har vore specialister og rådgivere,
Morten Ødum Nielsen, Lars Ramhøj og
Peter Flint Jensen, som er specialisterne
indenfor vores arbejdsområde.
Og endnu engang tak til Svend Gunnar
Kofoed-Dam, Holger Engvang, Torben
Østerbæk og Bent Jensen. Vi sætter stor
pris på jeres brede erfaring, og fordi I
altid stiller velvilligt op.
Og til slut tak til vore medlemmer – tak
fordi I bakker os op.
Vi mødes på næste årsmøde er den 28.
og 29. marts 2014 på Hotel Christiansminde i Svendborg.
Tak for året der gik!

Tak
Som formand kan jeg ikke nok understrege, hvor vigtigt det er at have nogen
at trække på i en forening, der i det
væsentlige må basere sig på frivillig
arbejdskraft.
Jeg vil derfor slutte med at rette en tak
til alle, som er med til at trække læsset.
Først og fremmest til mine kolleger i
bestyrelsen. Det er trods alt bestyrelsen,
der i fællesskab har ansvaret for, at det
hele fungerer. Men lige så vigtigt er det,
13

Fra Jubilæums-årsmødet 2013
Fotokavalkade

43 ledsagere havde et par gode dage i Svendborg.

Medstifter af foreningen, H. Bolt Jørgensen i midten,
var gæst.

Æresmedlem Svend Gunnar Kofoed-Dam,
Bornholm.

Webmaster Torben Østerbæk, Aalborg.
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Nils Willemoes, underholdning med mening.

Der var stemning og fest om aftenen.

Arne Lundemann sang og jokede til stor fryd.

Ib Trabjerg, dommer.
Yngste deltager havde fundet det
store smil frem.

Morten Ødum Nielsen,
NaturErhverv.
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Hegnsyn hører nu under
NaturErhvervsstyrelsen
Ministeriets nye mand på hegnsområdet,
Morten Ødum Nielsen, præsenterede sig på årsmødet.
Morten Ødum Nielsen

Fuldmægtig, cand. jur. Morten Ødum
Nielsen, NaturErhverv under fødeva
reministeriet, præsenterede sig med et
kort indlæg for årsmødedeltagerne, der
tog godt imod ham.
Han startede med at fortælle hvad
NaturErhvervstyrelsen er for en stør
relse. Der er tale om et sammenrend af
bønder, fiskere, plantefolk og folk med
penge (til bevillinger). Hegnsloven er
i den forbindelse flyttet fra FødevareErhverv til NaturErhverv, enheden for
økologi og landbrugslov - en blanding
af økologi, landbrug, hegnslov og mark
og vejfredslov.
Selv havde han tidligere beskæftiget
sig med økologi og var således ny på
hegnslovområdet og mark- og vejfred.
Han fandt de nye områder spændende,
men også komplicerede og svære.
Morten Ødum Nielsen understregede,
at styrelsens rolle i forhold til hegnslo
ven nu er, at de ”ejer” og administrerer
loven, men ikke har nogen udfarende
rolle i forbindelse med tolkning og
udførsel af hegnsynsopgaverne. For
16

tolkningen ligger alene ude i de enkelte
Hegnsyn.
Han var i den forbindelse glad for de
kurser og øvrige tiltag, som bla. hegn
synsforeningen stod for, da han fandt
det særdeles vigtigt, at hegnsynsmed
lemmerne blev klædt ordentligt på til
at løse de svære opgaver.
Han berettede videre, at der pr. 15.
marts var trådt en ny vederlagsbekendt
gørelse i kraft, hvorefter satserne var
blevet pris- og lønreguleret fra 1997
niveau til 2013 niveau. Han håbede,
at denne regulering ville råde bod på
det efterslæb, som mange hegnsyns
medlemmer har følt. Endvidere vil der
fremover pr. 1. januar hvert år ske en
pristalsregulering, som kommunerne
bla. kan se på styrelsens hjemmeside.
Årsagen til, at vederlaget ikke er ble
vet endnu større skal ses i det forhold,
at det ikke må blive for dyrt for den
enkelte borger at få hjælp af Hegnsynet.
Han sluttede med at lykønske forenin
gen med jubilæet og takkede for ind
satsen ude i Hegnsynene.

Vederlag
Ny bekendtgørelse om vederlag i henhold til lov om udstykning og anden registre
ring i matriklen, hegnsloven samt mark- og vejfredsloven.
I medfør af § 39, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2,
2. pkt., i lov om udstykning og anden
registrering i matriklen, jf. lovbekendt
gørelse nr. 494 af 12. juni 2003, § 48 i lov
om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af
19. januar 2007, og § 28, stk. 3, i lov om
mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse
nr. 61 af 19. januar 2007, fastsættes efter
bemyndigelse:
§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter udtøm
mende de vederlag til henholds
vis de personer, der deltager som
hegnsynsmedlemmer, og medlem
mer af en vurderingsforretning i
henhold til mark- og vejfredsloven,
der kan pålægges parterne i en sag.
Stk. 2. Særskilt betaling for telefon-,
porto- og befordringsudgifter kan
ikke opkræves parterne i en sag.
Stk. 3. Der kan ikke kræves forud
betaling af eller sikkerhedsstillelse
for vederlag til hegnsynsmedlem
mer.
Stk. 4. Vederlag til medlemmer i en
vurderingsforretning i henhold til
mark- og vejfredsloven kan deri
mod kræves forudbetalt, jf. lovens
§ 28, stk. 1.

§ 2. For behandlingen af en hegns
sag har hegnsynet ret til et samlet
vederlag på 1.750 kr., når hegnssa
gen er afsluttet. Vederlaget fordeles
med 750 kr. til formanden og 500
kr. til hver af de andre hegnsyns
medlemmer.
Stk. 2. Hæves en hegnssag, før der
har været afholdt åstedsmøde, har
formanden ret til et vederlag på 700
kr. Vederlaget betales af den, der
har begæret hegnsynsforretningen.
Stk. 3. For godkendelse af og ind
førelse i hegnsynets protokol af
et forlig indgået uden hegnsynets
medvirken, jf. lovens § 38, stk. 4,
har formanden ret til et vederlag på
250 kr.
§ 3. For hegnsynets afgørelse af spørgs
målet om fordeling af sagsomkost
ningerne ved en skelforretning, jf.
§ 39, stk. 1 og 2, i lovbekendtgø
relse nr. 494 af 12. juni 2003 om
udstykning og anden registrering
i matriklen, har hegnsynet ret til
et samlet vederlag på 1.750 kr.
Vederlaget fordeles med 750 kr. til
formanden og 500 kr. til hver af de
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andre hegnsynsmedlemmer.
Stk. 2. Frafaldes en begæring om
for- deling af sagsomkostningerne
ved en skelforretning, har forman
den ret til et vederlag på 700 kr.
Vederlaget betales af den, der har
indgivet begæringen til hegnsynet.
§ 4. For afholdelse af en vurderingsfor
retning efter mark- og vejfredsloven
har medlemmer i en vurderingsfor
retning ret til et samlet vederlag på
1.250 kr. Vederlaget fordeles med
750 kr. til formanden og 500 kr. til
det andet medlem.
Stk. 2. Når undtagelsesvis alle 3
medlemmer i en vurderingsforret
ning, jf. lovens § 26, stk. 1, 2. pkt.,
deltager i vurderingsforretningen,
udgør det samlede vederlag 1.750
kr. Vederlaget fordeles med 750 kr.
til formanden og 500 kr. til hvert af
de andre medlemmer.
§ 5. For kopier af henholdsvis hegnsy
nets protokol og protokollen for
vurderingsforretninger efter markog vejfredsloven betales 10 kr. for
første påbegyndte side og 1 kr. for
hver påbegyndt følgende side.
Stk. 2. Der betales ikke for første
eksemplar af en kopi, der leveres
til en part i sagen.
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§ 6. For hegnsynssager og vurderings
forretninger anvendes de veder
lagstakster, som er nævnt i § 2, stk.
1, § 3, stk. 1 og § 4.
Stk. 2. Vederlagstaksterne for hegn
synssager og vurderingsforretninger
reguleres hvert år den 1. januar i
henhold til det generelle statslige
pris- og lønindeks. Reguleringen
gælder for hegnsynssager og vur
deringsforretninger der indbringes
fra og med denne dato.
Stk. 3. De regulerede vederlagstak
ster oplyses hvert år på NaturEr
hvervstyrelsens hjemmeside, når
de årlige finanslove er vedtaget.
§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den
15. marts 2013.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1079 af
11. december 1996 om vederlag
til hegnsynsmænd samt til vurde
ringsmænd i henhold til mark- og
vejfredsloven ophæves.
Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte bekendt
gørelse finder dog anvendelse i
sager, der er indbragt for henholds
vis hegnsynet og for en vurderings
forretning i henhold til mark- og
vejfredsloven inden den 15. marts
2013.
NaturErhvervsstyrelsen, d. 12/3-2013
Anders Munk Jensen

Evaluering af Årsmødet 2013
Der var i alt 66 medlemmer fra 29 forskellige Hegnsyn til årsmødet 2013, der
for 7. år i træk løb af stablen på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg. Det
foregik i dagene 5. og 6. april, hvor alle fik mulighed for efterfølgende at give
deres mening til kende om arrangementet, og 83 % (55) benyttede sig af dette.
OM DET SAMLEDE INDTRYK AF PROGRAMMET:
Tilfredshedsgraden:

Antal:

Procentvis:

Meget godt

31

56,4 %

Godt

22

40,0 %

Mindre godt

2

3,6 %

Dårligt

0

0%

Ikke besvaret

0

0%

OM ÅRSMØDETS GENNEMFØRELSE:
Tilfredshedsgraden:

Antal:

Procentvis:

Meget godt

18

32,7 %

Godt

29

52,7 %

1

1,8 %

Mindre godt
Dårligt

0

0%

Ikke besvaret

7

12,8 %

OM UDBYTTE MED HJEM:
Tilfredshedsgraden:

Antal:

Procentvis:

Meget godt

15

27,3 %

Godt

39

70,9 %

Mindre godt

0

0%

Dårligt

0

0%

Ikke besvaret

1

1,8 %

OM MØDESTEDET/HOTEL CHRISTIANSMINDE:
Tilfredshedsgraden:

Antal:

Procentvis:

Meget godt

41

74,6 %

Godt

13

23,6 %

1

1,8 %

Mindre godt
Dårligt

0

0%

Ikke besvaret

0

0%
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BREVKASSE
v. Adv. Peter Flint Jensen

Spørgsmål om

Hegnsynets kompetence
Hej
På Jeres hjemmeside står der, at I kan
besvare generelle spørgsmål.
Jeg vil derfor høre om et Hegnssyn kan
afgøre tvister om, hvem der skal betale
for en terrænmur i skel?
Vores huse er bygget i 30’erne og der
er et eksisterende hegn, der samtidig
”holder” på jorden fra vores nabo ”ned”
mod os. Dette hegn er ved at vælte.
Når der skal opsættes et nyt hegn, er
det derfor nødvendigt, at gøre noget
ved det terrænspring, der er mellem os
og vores nabo (max højde = 70 cm.).
Forslaget fra den første anlægsgartner
var, at der skulle etableres en terræn
mur.
Vores nabo mener det er os, der skal
betale for terrænmuren (da de mener,
der er gravet ud på vores grund). Vi var
egentlig indstillet på at dele udgiften,
men efter vores nabo har rejst spørgs
målet, og jeg har set nærmere på det,
mener vi, det er dem, der skal betale.
Er denne tvist noget, der kan afgøres
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ved et hegnssyn, hvis vi ikke selv kan
blive enige?
Venlig hilsen
Lars Scheel-Bech, Aalborg

Svar
Spørgsmål om terrænregulering i bebyg
gede områder, til ulempe for naboejen
dommen, afgøres som udgangspunkt
af kommunalbestyrelsen efter bygge
lovens § 13.
Hegnsloven har dog også en bestem
melse, der kan være relevant, nemlig
§ 19, stk. 1, der lyder: ”Den til hegnet
stødende jord må ikke behandles eller
benyttes således, at hegnet derved
beskadiges.”
Praksis viser, at der efter denne bestem
melse er truffet afgørelser om terræn
reguleringer i mindre omfang i for
bindelse med kendelser i hegnssager.
Der ses således gode muligheder for,
at ovennævnte tvist vil kunne afgøres
af hegnsynet.
Med venlig hilsen
Peter Flint Jensen

Spørgsmål om

Hegns afstand til fortov og
cykelsti
Vi er flyttet i bymæssig bebyggelse og
vil gerne vide noget om skel.
Hvor tæt må man plante hæk til fortov
og cykelsti, og hvor tæt må man så græs
ind til fælles stakit?
Jeg håber, der er nogle meget konkrete
love ang. dette, da det man kan læse
om rundt omkring er meget svævende.
Jeg kunne ønske mig, der ved hver slut
seddels underskrift fulgte et nøjagtigt
regelsæt, så man vidste, hvad man måtte
gøre, for at være på den rigtigt side.
Venlig hilsen
Martin Brodersen, Ribe

Svar
Spørgsmål om en hæks afstand til fortov
og cykelsti afgøres primært af hegns
lovens § 11, stk. 1, 1. punktum, der i
uddrag lyder: ”Hegn langs gade, vej, sti
eller […]skal rejses helt på egen grund
og levende hegn plantes i en sådan
afstand fra vejens areal, at bevoksnin
gen til enhver tid kan holdes inden for
skellinien.”
Den præcise afstand fra skel er ikke
angivet i hegnsloven, men det følger
af Betænkningen fra 1949 om revision

af hegnsloven, at det der anbefales, at
levende hegn om haver og lignende
plantes ca. 30 cm fra vejens areal.
Endvidere henledes opmærksomheden
på, at ganske mange villaservitutter, har
tilsvarende bestemmelser.
Endelig kan opmærksomhedens henle
des på lov om offentlige vejes § 103, stk.
2, der lyder: ”Vejbestyrelsen kan kræve
træer og anden beplantning på, over og
i vejareal fjernet, nedskåret, opstammet
eller studset. Det samme gælder træer
og anden beplantning ved vejareal, når
vejens istandsættelse eller hensynet til
færdslen gør det nødvendigt. Hvis vej
bestyrelsens krav ikke efterkommes
inden for en fastsat frist, kan vejbe
styrelsen lade arbejdet udføre ved sin
foranstaltning på ejerens bekostning.”
Da græs helt op til et fælles stakit næppe
kan beskadige hegnet, ses hegnslovens
§ 19, stk. 1 ikke relevant. Ej heller andre
bestemmelser ses at regulere forholdet.
Med venlig hilsen
Peter Flint Jensen
Spørgsmål om

Gener fra et stort bøgetræ
Naboen har et stort bøgetræ 1,80 cm
inde på egen grund.
Halvdelen af dette træ rækker ind over
vort hus og ødelægger taget. Der er 1-2
cm mos.
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Tagrender og alle nedløb er totalt stoppet af blade. Naboen vil ikke fælde
træet.

Går man på googlemaps.com og ind
taster naboens adresse kan man tyde
ligt se, hvordan træet rækker ind over
vores hus.
Vi har talt med naboen, som siger, hun
ikke vil fælde det - allerhøjst beskære
det, men hun trækker det ud, og der
sker ingenting.
Hvad gør vi?
Med venlig hilsen
Svend Krogh, Vestbjerg

Svar
Hegnslovens § 19 har en række bestem
melser om grene, men da der så vidt
ses ikke er tale om, at hækken beska
diges, færdslen er generet, eller der er
tale om farlige (f.eks. rådne) grene, kan
der alene henvises til stk. 5, der lyder:
”Om grene, som fra andre bevoksninger
end skove vokser ind over hegnet til
nabogrunden i større højde end i stk.
2 anført, kan kappes eller forlanges
kappet, afgøres af domstolene.”
Det er ligeledes alene domstolene, der
kan tage stilling til om træet skal fældes.
Umiddelbart ses der gode muligheder
for ved domstolene at få medhold i en
kapning af grene i skel, medens det er
mere tvivlsomt, at der vil blive givet
dom om en fældning.
Med venlig hilsen
Peter Flint Jensen

BREVKASSE
Vi besvarer gerne spørgsmål i RET & SKEL’s brevkasse.
Her kan du 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.
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Foreningens hjemmeside
Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internettet
- det gør ca. 100 andre på hverdage.
Du finder den på adressen: hegnsyn.dk
Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven, mark- og vejfred, skelfor
retninger m.v.
Du kan også hente 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
masse oplysninger.
Webmaster:
Torben Østerbæk, tlf. 9827 1738

Henvend dig til forretningsføreren!
Vedr. RET & SKEL
• når det ikke skal fremsendes mere, eller det
skal sendes til en anden person

A lt de
t te , o
g me
t ager
get m
fo r re
e re ,
t ning
s fø re
re n s
ig a f

• 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
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Afsender
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Tak for et godt årsmøde!

B

