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Fra formanden

Endnu en gang velkommen til de man-

ge nye hegnsynsmedlemmer og sekre-

tærer. Jeg håber I vil deltage aktivt i 

vores forening.

Tak for sidst på årsmødet og generalfor-

samlingen i foreningen den 28. og 29. 

marts på Christiansminde Kursuscenter 

i Svendborg. Tak for gode debatter og 

nye ideer, som vi vil arbejde videre med 

i bestyrelsen.

Årsmødet i 2014, var også et årsmøde, 

hvor der afholdtes valg til bestyrelsen 

på generalforsamlingen. Det er som 

bekendt på det første møde i den nye 

kommunale valgperiode, der er valg til 

bestyrelsen i foreningen for fi re år. Jeg 

blev her genvalgt til formand, og jeg 

takker for valget. 

På årsmødet tog vi afsked med besty-

relsesmedlem Jakob Rohde fra Ålborg 

Kommune og kasserer Jørgen Nielsen 

fra Svendborg Kommune, som begge 

ikke ønskede at fortsætte som hegn-

synsmænd, og dermed ikke kunne gen-

opstille til bestyrelsen. De har udført et 

stort arbejde for foreningen og mange 

tak for det. Nyvalgt blev Peter Bang 

Nielsen Svendborg Kommune og Hans 

Chr. Hansen Holbæk Kommune. De 

resterende to bestyrelsesmedlemmer 

blev genvalgt, og jeg håber på videre-

førelse af et godt samarbejde i besty-

relsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig, og 

resultatet af dette kan ses et andet sted 

i bladet, ligesom navne og adresser på 

bestyrelsen fremgår af bladet.

I slutningen af 2013 fi k vi en mindre 

ministerrokade i regeringen. I decem-

ber overdrog Fødevareminister Karen 

Hækkerup (S), efter få måneder som 

minister, Ministeriet for Fødevarer Land-

brug og Fiskeri til Dan Jørgensen (S).
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Fra foreningen skal der lyde såvel en 

tak til den afgående minister, som et 

stort velkommen til den nye minister. 

Til dig Dan Jørgensen, skal siges, at vi 

regner med dig som vores minister, og 

glæder os til et godt samarbejde med 

dig og dit ministerium. Vi har altid 

haft et godt samarbejde med dine for-

gængere og dine medarbejdere, samt 

med øvrige samarbejdspartnere i Mini-

sterierne.

I marts 2014 var der igen en rokade i 

NaturErhvervstyrelsen. Dette betød at 

vores mand i styrelsen Morten Ødum 

Nielsen efter 2 år overdrog sine opgaver 

til Stig Gunnersen. Fra foreningen skal 

lyde en stor tak til Morten Ødum Niel-

sen og velkommen til Stig Gunnersen 

med ønsket om et fortsat godt samar-

bejde og stor velvillighed. Nærmere 

omtale kommer senere her i bladet.

Foreningen af Hegnsyn har i foråret 

2014 afholdt to begynderkurser for nye 

hegnsyns m/k’er og sekretærer. Der 

har været en overvældende interesse 

for begge kurser, og et nyt kursus med 

et andet indhold er planlagt til den 1. 

november 2014 på Vissenbjerg Storkro, 

Fyn. Sæt allerede nu kryds i kalende-

ren. Kurset vil blive nærmere omtalt 

i næste nummer af Ret og Skel, hvor 

tilmeldings-blanketten også vil være. 

Sørg for at få den fornødne bevilling 

til kurset fra din kommune.

Som noget nyt har vi forsøgt at begræn-

se deltagerantallet på forårets kurser til 

30-40 personer og afholdt det ene af de 

to identiske kurser på en hverdag – altså 

ikke en lørdag som vanligt. Det ser ud 

til at disse tiltag har været en succes. 

Det er vigtigt at I rundt omkring fortæl-

ler om jeres arbejde og betydningen af 

det, så partiorganisationer og kommu-

nalbestyrelser har mulighed for at forstå 

og støtte udvælgelsen af nye medlem-

mer og genudpegning af medlemmer 

til Hegnsynet – og forstå, at uddannelse 

af medlemmerne er nødvendigt. Tid-

ligere minister Mette Gjerskov sagde 

det på denne måde i 2013: ”Vi må ikke 

undervurdere den indsats, der ydes af 

velkvalificerede hegnsynsmænd. Gode 

mæglere kan forebygge optrapning af 

konflikter. Dermed sparer de domsto-

lene for mange sager – og borgerne for 

mange penge”. 

Med ønsket om en fortsat god sommer, 

skal jeg endnu engang opfordre alle til 

fremover at deltage i kurser, årsmøder 

og uddannelser.

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 hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd
i henhold til lov om mark- og vejfred.

Hegnsynsekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret og kan i 
øvrigt benytte sig af foreningens servicetilbud.

Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling
og betales pr. Hegnsyn.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.



7

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger:

Et hegnsyn koster kr. 1768,- som fordeles med kr. 758,- til formanden og 
kr. 505,- til hver af de øvrige 2 medlemmer.

Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der 
vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.263,- som fordeles med kr. 758,- til 
formanden og kr. 505,- til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 
3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr. 1.768,- 
og fordeles som ved et hegnsyn.

Den anden nyvalgte, Hans Christian 

Hansen, kommer til gengæld fra en ny 

kommune i bestyrelsessammenhæng, 

nemlig Holbæk. Han overtog bestyrel-

sespladsen efter Jakob Rohde, Aalborg 

Kommune, der også selv havde ønsket 

at stoppe i bestyrelsen.

Hans Chr. Hansen.

Svendborg Kommune er fortsat repræ-

senteret i bestyrelsen af Foreningen af 

Hegnsyn i Danmark, hvor Peter Bang 

Nielsen på generalforsamlingen overtog 

pladsen efter Jørgen Nielsen, der selv 

havde ønsket at afgive den.

Peter Bang Nielsen.

Goddag og velkommen til Peter Bang Nielsen og Hans Chr. Hansen, farvel og tak 

til Jørgen Nielsen og Jakob Rohde og genvalg til Jens Ernst Nielsen, Jørgen Olsen 

og Preben Andersen.

Goddag og farvel
– ny bestyrelse valgt på generalforsamlingen
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Næstformand: Jørgen Olsen

Kasserer: Preben Andersen

Sekretær: Hans Chr. Hansen

Bestyrelsesmedlem: Peter Bang Nielsen

Desuden var der et nyvalg og et genvalg 

af foreningens revisorer.

 -benje

Formanden, der valgtes direkte på 

generalforsamlingen, Jens Ernst Nielsen 

(Ikast-Brande Kommune), og bestyrel-

sesmedlemmerne Jørgen Olsen (Egedal 

Kommune) og Preben Andersen (Nord-

djurs Kommune) blev alle genvalgt. 

Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde 

har den nye bestyrelse konstitueret sig 

således: 

Den nye bestyrelse

Fra venstre: Sekretær Hans Chr. Hansen, næstformand Jørgen Olsen, kasserer Preben 
Andersen, bestyrelsesmedlem Peter Bang Nielsen og formand Jens Ernst Nielsen.
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Genvalgte revisor, Walther Jensen, 

Hvidovre. 
Nyvalgte revisor, Henning Danielsen, 
Randers.

Afsked

Formanden overrækker her et årskrus med gravering som tak til hver af de to afgående 
bestyrelsesmedlemmer. I midten Jørgen Nielsen og til højre Jakob Rohde.
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Vi har de konkrete aktiviteter som 

afholdelse af kurser og udgivelse af 

bladet Ret og skel, og så opfatter vi 

vort fællesskab som værende det, der 

holder gang i en forening. Her støtter og 

servicerer vi medlemmerne på bedste 

vis. Dette vil jeg vende tilbage senere 

i min beretning. 

Det er vigtigt, at vi løbende har kontakt 

til alle vores berøringsflader. Dels at vi 

opsøger og udvikler nye kontakter, men 

også at vi fastholder de gode kontakter, 

vi allerede har.

Medlemstal og økonomi

Af de 97 kommuner, der har Hegnsyn 

(Københavns Kommune er undtaget), 

er der 88 kommuner med tilsammen 

95 Hegnsyn, der er med i foreningen. 

Syv kommuner har altså to tilmeldte 

Hegnsyn. Da det er hvert enkelt Hegn-

syn, der er medlem, har vi præcis 95 

medlemmer i foreningen (ud af 104 

mulige), hvilket må siges at være til-

fredsstillende. Der er således status quo 

i medlemstallet. Økonomien i forenin-

gen er god. Regnskabet fremlægges 

senere.

Dette er den første beretning i valgpe-

rioden 2014-2018 for de nye Hegnsyn. 

Der skal naturligvis lyde en velkomst 

til alle, særlig til vore æresmedlemmer 

Svend G. Kofoed-Dam, som deltager 

for 39. gang, Holger Engvang og Helge 

Sølgaard, men også en særlig velkom-

men til nytilkomne hegnsynsmænd og 

vurderingsmænd vedr. Mark- og Vej-

fredsloven. Desuden en tak til afgåede 

hegnsynsmænd og vurderingsmænd. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at der er 

mange nytilkomne hegnssynsmedlemmer 

iblandt os. Det kan skyldes, der er gået 

mere politik i udpegningen denne gang 

end tidligere. Og nogen har måske ment 

det var tid til nye kræfter. Det er min vur-

dering, at gennemsnitsalderen er faldet. 

Som det har været sædvane, vil jeg star-

te med at nævne foreningens formål, 

som ifølge vedtægterne er „Varetagelse 

af fælles interesser – herunder udøvelse 

af kursusvirksomhed og udgivelse af 

bladet, Ret og Skel”. 

Varetagelsen af fælles interesser omfat-

ter næsten alle aktiviteter i foreningen. 

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 2014

Kunne Hegnsynenes konfliktløsningsmodel 
udvides til at omfatte andet end hegn?



11

– Borgmester i Svendborg Kommune, 

Curt Sørensen (S), bød velkommen til 

jubilæums-årsmødet i Svendborg.

– Særskilt eftermiddagsprogram for 

ledsagerne.

– Præsentation og indlæg ved fuld-

mægtig Morten Ødum Nielsen, Natu-

rErhvervstyrelsen.

– Generalforsamling. 

Årsmødet og generalforsamling 2013

I 2013 var det syvende gang, der blev 

holdt årsmøde og generalforsamling 

på Christiansminde i Svendborg, efter 

mange år på Nyborg Strand. Vi har 

selvfølgelig taget evt. klagepunkter 

vedrørende forholdene her på stedet 

til efterretning, og der er bl.a. blevet 

arbejdet med at forbedre forholdene, 

der iblandt lydforholdene. Nu er der 

således teleslynge i salen.

Programmet for 2013, som var forenin-

gens 40 års jubilæumsår:

Formanden aflagde beretningen.
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freds-spørgsmål, er bestyrelsen i gang 

med overvejelser på grund af, at Holger 

Engvang har ønsket at stoppe som råd-

giver. Vi forventer at have en løsning i 

løbet af foråret.

Holger Engvang.

Bestyrelsessekretær Preben Andersen 

tager sig løbende af indsamlingen af 

domsafgørelser, men der er desværre 

ingen garanti for, at vi får dem tilsendt. 

Vi vil derfor gerne, at foreningens med-

lemmer er opmærksomme på domsaf-

gørelser og sender dem til foreningen, 

eller giver Preben Andersen et praj om 

dem. Det er naturligvis meget interes-

sant for os at opsamle samtlige doms-

afgørelser inden for vort felt. 

Vi arbejder således på at forbedre 

mulighederne for at få domsafgørel-

serne. Retskredsene er jo som bekendt 

meget selvstændige, så selv om vi har 

en aftale med domstolsstyrelsen og med 

dommerforeningen om, at vi skal have 

– Cand. merc. Nils Villemoes om læg-

mandssystemet, hegn og naboskab, 

samt oplæg til festaftenen.

– Jubilæumsfestmiddag. 

– Under middagen underholder sange-

ren Arne Lundemann.

– ”Hegnsynskendelser – begrundelser 

og krav i forhold til anden lovgivning” 

ved dommer Ib Trabjerg.

– ”Spørg Bare”. Den generelle spørge-

runde med spørgsmål og kommentarer

Næste årsmøde

Næste årsmøde bliver den 27. marts og 

den 28. marts 2015 på Christiansminde 

i Svendborg.

Bestyrelsen

Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrel-

sesmøder som vanligt, og vi tilstræber 

at afholde møderne i forbindelse med 

årsmøder og kurser, eller når vi ved 

andre lejligheder er samlet, således at 

omkostninger og tidsforbrug minime-

res. Vi har, ud over det almindelige 

driftsarbejde, også arbejdet en del med 

fornyelse af kursustilbud og bekendt-

gørelsen ang. vederlag.

Angående rådgivning i Mark og Vej-
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Hegnsloven med kommentarer

Ny udgave af Hegnsloven med kom-

mentarer, 4. udgave, udkom den 25. 

marts 2014.

Kurser 

Uddannelse er en vigtig del af forenin-

gens arbejde. Der har været afholdt et 

begynderkursus i februar 2014. Der var 

stor interesse for deltagelse og vi holder 

allerede et begynderkursus igen den 

24. april 2014 på Fyn. Og efterårskurset 

den 1. november 2014, bliver et kursus 

med et nyt indhold.

tilsendt domsafgørelser, der vedrører 

hegnsyn, er det åbenbart svært at over-

holde aftalen. Dette kan skyldes, at der 

kun forekommer få afgørelser, så derfor 

vil vi under alle omstændigheder gerne 

høre, hvis I som hegnsynsmedlemmer 

får viden om afgørelser i forbindelse 

med hegnsyn. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at byretten 

burde være forpligtiget til at fremsende 

afgørelserne til NaturErhvervstyrelsen. 

Dette vil vi fortsat drøfte med styrelsen, 

for hvis det lykkes NaturErhvervstyrelsen 

at få tilsendt afgørelserne, vil vi sandsyn-

ligvis kunne få dem derfra.
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Individuel rådgivning

Den individuelle rådgivning er en 

måde, hvorpå vi kan kompensere for 

evt. manglende uddannelse hos nogle, 

og den er derfor en meget vigtig del af 

vores arbejde. Vi har i mange år været 

heldigt stillet med Holger Engvang og 

Svend Gunnar Kofoed-Dam, der står 

til rådighed for foreningens medlem-

mer. Desuden har vi også mulighed 

for at trække på Peter Flint Jensen og 

Stig Gunnersen, NaturErhvervstyrelsen 

som afløser Morten Ødum Nielsen om 

få dage. En stor tak til alle – spørg hel-

lere en gang for meget end en gang 

for lidt, hvis I kommer ud i vanskelige 

situationer – eller helst før I kommer 

ud i vanskelige situationer.

Pressen

Som formand har jeg igen i år haft en 

del henvendelser fra pressen, og 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 stati-

stiske oplysninger om sagstal og sags-

karakterer. Jeg vil derfor igen opfordre 

foreningens medlemmer til at klippe 

pressestof om Hegnsyn ud og sende 

det til bestyrelsens forretningsfører Bent 

Jensen, så vi får et indtryk af sager som 

Ret og Skel og hjemmeside

Bladet „Ret & Skel” er et vigtigt aktiv 

for foreningen, hvilket også fremgår af 

formålsparagraffen, og bladet er som 

planlagt udkommet fire gange i perio-

den. Det er naturligvis til stadig diskus-

sion, 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 mere 

brugt gennem det sidste år. Også en 

tak for det til advokat Peter Flint Jensen.

Bladet skifter i øvrigt lidt udseende hver 

gang – rent farvemæssigt. Bestyrelsen 

arbejder også løbende med forbedrin-

ger på vores egen hjemmeside www.

hegnsyn.dk og gode ideer modtages 

gerne. I øvrigt ligger publikationen 

„Hegn og et godt naboskab”, som for-

eningen har fået rettighederne over, 

også på hjemmesiden. Der er ca.12.000 

besøgende pr. år på siden, og det ville 

være en god ide, hvis der kom link 

til hjemmesiden på alle kommuners 

hjemmesider. 

Jeg vil benytte lejligheden til at rette en 

tak til Torben Østerbæk, som er vores 

Webmaster, for stor velvillighed.
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Statistik

Forretningsfører Bent Jensen fremlagde 

den seneste statistik for generalforsam-

lingen. Han kunne oplyse følgende ved-

rørende året 2013:

omtales. Det er prisværdigt, at der er 

Hegnssyn, der vil påtage sig opgaven 

at medvirke til TV og anden presse-

dækning af vores arbejde, og desuden 

hjælpe med at finde lodsejere, der vil 

med virke.

Forretningsfører Bent Jensen kunne oplyse følgende estimerede tal vedr. året 2013:

1. Antallet af gennemførte hegnsynsforretninger: 657    
 (809 i 2012, hvilket giver en fald på ca. 19 %
 fra 12 til 13)

2. Hvor mange henvendelser herudover har
 formanden/sekretæren modtaget: 5.137 
 (6.054 i 2012)  

3. Hvor mange kendelser afsagde Hegnsynet: 452
 (541 i 2012, hvilket giver en fald på ca. 16 %) 

4. Hvor mange sager endte med forlig: 203
 (254 i 2012, hvilket giver en fald på ca. 20 %) 

69 ud af 90 medlemskommuner havde indsendt statistik.
(56 indsendte for 2012)
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at denne ide kan realiseres, men nu 

er ideen igen lagt frem til overvejelse.

Vederlag

Det var med stor glæde, jeg i 2013 

kunne meddele, at spørgsmålet om 

vederlagsregulering havde fundet en 

afslutning. Efter mange års drøftelse 

om vederlagsløft og årlig regulering 

En ny (gammel) ide – konfliktløsning 

Bestyrelsen har ønsket at udbrede ideen 

om, at Hegnsynene kunne have flere 

opgaver. Det kunne. f.eks. være kon-

fliktløsning vedr. store træer. I Norge 

bruges konfliktløsning i nabokonflikter 

for at undgå dyre retssager, og fordi det 

er en bedre løsning for alle parter. Det 

kræver selvfølgelig lovændringer, for 
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”Fødevareministeren har besluttet at 

forhøje honoraret til såkaldte hegnsyns-

mænd.

Vederlagt til hegnsynsmænd og vurde-

ringsmænd er ikke reguleret siden 1997. 

Det betyder, at vederlaget i dag er så 

lavt, at kommunerne har vanskeligt ved 

at tiltrække nye vurderings- og hegn-

af hegnsynsvederlaget m. m., kom en 

hegnsynssag i 2013 til at koste 1.750 

kr., og er reguleret pr. 1. januar i 2014 

til 1.768 kr. (reguleres nu årligt efter 

statens pris- og lønindeks).

Den 15. marts 2013 blev følgende pub-

liceret af Fødevareministeriet:
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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 os, der i 

fællesskab har ansvaret for, at det hele 

fungerer. Men lige så vigtigt er det, at 

vi har vore specialister og rådgivere. 

Her vil jeg sige tak til Morten Ødum 

Nielsen, NaturErhvervstyrelsen, som vi 

tager afsked med, uden han kunne være 

her i dag, og Lars Ramhøj, som vi også 

tager afsked med efter han er gået på 

pension fra Ålborg Universitet. 

Tak til advokat Peter Flint Jensen, som 

er en af specialisterne inden for vores 

arbejdsområde og er vores brevkassere-

daktør. Og endnu engang tak til Svend 

Gunnar Kofoed-Dam, Holger Engvang 

og Bent Jensen. 

Vores æresmedlem og specialist vedr. 

Mark- og Vejfredsloven, Holger Engvang, 

stopper jo efter mange års gode råd i 

Mark- og Vejfreds-spørgsmål – endnu 

engang tak for denne specielle indsats. 

Og til slut en tak til vore medlemmer 

– tak fordi I bakker os op.

Tak for året der gik.

synsmænd. Derfor har Mette Gjerskov 

besluttet at pristalsregulere honoraret.

Hegnsynsmænd er uvildige personer, 

der på frivilligt basis kan træde til og 

mægle i nabokonflikter om hegn og skel.

Vi må ikke undervurdere den indsats, 

der ydes af velkvalificerede hegnsyns-

mænd. Gode mæglere kan forebygge 

optrapning af konflikter. Dermed sparer 

de domstolene for mange sager – og bor-

gerne for mange penge”, understreger 

Mette Gjerskov.

Vederlaget betales af sagens parter og 

oftest af den, der taber en hegnsynssag. 

Med reguleringen stiger betalingen for 

et hegnssyn fra kroner 1.125 til kroner 

1.750 i 2013 svarende til 55,5 pct.”

Tak  

På dette Årsmøde skal vi tage afsked 

med bestyrelsesmedlemmerne Jørgen 

Nielsen, Svendborg Kommune, og Jakob 

Rode Ålborg Kommune, som begge 

ikke har ønsket genudpegning som 

hegnsynsmedlemmer. De har udført 

et stort arbejde for foreningen og har 

flere hundrede hegnsynssager bag sig 

i deres hjemkommuner. Mange tak for 

indsatsen i foreningen, og som formand 

kan jeg ikke understrege nok, hvor vig-

tigt det er at have nogen at trække på 
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark har afholdt 2 begynderkurser i dette forår. Der 

har været et deltagerantal på 86 i alt på disse 2 kurser, og foreningen har derudover 

sagt foreløbig nej til over 30 interesserede.

Medlemmer i kø for at komme på kursus
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at man er en vårhare, så kunne man 

måske have frygtet, at de yngre gene-

rationer ikke ville være helt så interes-

serede i arbejdsområdet, som de lidt 

ældre har været det.

Også kursus på hverdage

Vi har forsøgt med et af kurserne på 

en hverdag – nok mest af hensyn til 

sekretærerne. Det viste sig da også, 

at der på Kursus 1A, som var henlagt 

til en lørdag som vi plejer, deltog 4 

sekretærer, medens der deltog 11 på 

det senere kursus 1B, der afvikledes 

på en torsdag.

De to kurser, der har haft det samme 

indhold bestod af en konfliktløsnings-

del, en hegnsrelateret del og en skel-

relateret.

Hvert fjerde år, lige efter kommunal-

valgene er overstået, udnævnes der 

nye Hegnsyn til en ny fireårs periode. 

Der sker selvfølgelig udskiftninger hver 

gang, nogle bliver for gamle (selv om 70 

års grænsen for udnævnelse er ophæ-

vet, er der alligevel grænser for, hvor 

længe man kan/vil blive ved) andre har 

fundet ud af, at hegnsynsarbejdet alli-

gevel ikke var dem, og atter andre har 

ikke længere tilknytning til det parti, 

der har indstillet dem osv.

Det er foreningens fornemmelse, at der 

de seneste perioder ikke er sket så store 

fornyelser, som det har været tilfældet 

denne gang. Måske var nogle, der tid-

ligere ville falde for 70 års grænsen, 

benyttet lejligheden til at snuppe et par 

perioder ekstra. Under alle omstændig-

heder har vi i foreningen kunnet kon-

statere, at der var rigtig mange gamle 

kendinge iblandt deltagere i kurser 

og årsmøder mv. Denne gang er det 

anderledes.

Udskiftningen kan alene måles på, at 

over 100 nye hegnsynsmedlemmer, ud 

af vore 285 medlemmer i alt, ønsker et 

begynderkursus i foreningen, så er det 

udtryk for fornyelse – og foryngelse. 

Det sidste er jo ikke mindst glædeligt 

og vigtigt for Hegnsynenes fremtidsper-

spektiver. Selv om jobbet ikke kræver, 
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såvel nye som erfarne hegnsynsmed-

lemmer og deres sekretærer er meget 

velkomne. Der vil blive tilmelding til 

dette kursus i næste blad.

 -benje

Bestyrelsen har naturligvis drøftet, om 

der her i foråret kunne presses endnu et 

kursus ind, men har ikke fundet plads 

til det. I stedet må de mange kursus-

hungrende henvises til vort efterårskur-

sus, den 1. november i Vissenbjerg, hvor 

09.00 – 09.30 Ankomst, morgenkaffe og præsentation m.v.

09.30 – 10.30  Hegnslovens opbyg-
ning. Hegnsynet som 
institution og hegns-
lovens regler herom
v/Bent Jensen

10.30 – 12.00  Konstruktiv konfl iktløs-
ning ved hegnstvister
v/Lin Adrian

13.00 – 14.00  Hegnsynets kompetence. Reglerne om hegnsyns-
forretningerne. v/Bent Jensen

14.15 – 15.45  Regler og fremgangs-
måder vedr. skelafsæt-
ning/skelforretninger
v/Peter Flint Jensen

K U R S U S P R O G R A M M E T
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omkostninger truffet af de nævnte 

myndigheder.

2)  forlig indgået for de under nr. 1 

nævnte myndigheder …

Hegnslovens § 44, stk. 1 lyder således:

Undlader nogen at udføre et ham 

ved forlig, kendelse eller dom pålagt 

arbejde inden den fastsatte frist, eller 

er det udførte arbejde behæftet med 

mangler, kan hegnsynet efter naboens 

begæring ved kendelse bestemme, at det 

manglende arbejde skal udføres eller 

manglerne afhjælpes ved formandens 

eller klagerens foranstaltning på den 

forsømmeliges bekostning. 

Når nogen, til naboens utilfredshed, 

ikke overholder et indgået forlig eller 

et pålæg efter hegnsynskendelse eller 

dom, kan Hegnsynet altså efter anmod-

ning indlede en sag om tvangsfuldbyr-

delse af det, der var bestemt.

Forudsætninger

En part skal have undladt inden for 

Når Hegnsynet eksempelvis gennem 

et forlig mellem parterne eller ved en 

afsagt kendelse pålægger en part i sagen 

at nedklippe sin hæk til en bestemt 

højde inden for en fastsat frist, så kan 

ingen og slet ikke modparten i sagen 

være tjent med, at der ikke sker noget – 

hvad enten årsagen er manglende vilje 

eller bare sløseri.

Det samme gælder med domme, hvor 

retten har pålagt en part at udføre 

en opgave inden for en fastsat frist. 

I hegnslovens § 44 er der nedfældet 

regler om tvangsfuldbyrdelse, hvorefter 

det kan ske jfr. retsplejelovens bestem-

melser.

Tvangsfuldbyrdelse kan nemlig, jfr. rets-

plejelovens § 478, ske på grundlag af:

1)  domme og kendelser afsagt af dom-

stole eller af andre myndigheder, 

hvis afgørelser efter lovgivningen 

kan tvangsfuldbyrdes, betalingspå-

krav med påtegning efter § 477e, 

stk. 2, samt beslutninger om sags-

Hvis man i forbindelse med en hegnssag ikke gør det, man lover at gøre, eller 

bliver pålagt at gøre, inden udløbet af en fastsat frist, så kommer Hegnsynet efter 

anmodning igen – og så er der garanti for, at der sker noget. Kendelsens eller 

forligets bestemmelser tvangsfuldbyrdes nemlig. Af Bent Jensen

Når tvang bliver nødvendigt i hegnssager
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tidsfristen (hvis ikke anden fuldbyrdel-

sesfrist er fastsat, følges retsplejelovens 

tvangsregler, der er 15 dage, medmin-

dre andet fremgår af kendelsens eller 

forligets indhold, jfr. hegnslovens § 44, 

stk. 4), at have udført det, som et for-

lig, en kendelse eller en dom havde 

pålagt ham/hende. Begæringen om en 

tvangsfuldbyrdelse kan først modtages 

af Hegnsynet dagen efter den i kendelse 

eller forlig fastsatte fuldbyrdelsesfrist 

er udløbet.

Tvangsfuldbyrdelse af arbejde kan alene 

ske efter en kendelse fra Hegnsynet på 

baggrund af en begæring efter hegns-

lovens § 34 – og med efterfølgende 

besigtigelse og forhandlingsmøde som 

ved enhver anden hegnsynsforretning. 

Arbejdet, som kendelsen fastlægger, 

skal så udføres ved formandens eller 

den klagende parts foranstaltning.

Der er ikke hjemmel til at forlænge 

fristen som fastsat v. den oprindelige 

hegnsynsforretning eller en evt. dom 

(gælder uanset om der er tale om ken-

delser eller forlig).

Hegnsynet kan ikke under § 44 sagen 

træffe en ny eller supplerende afgørelse 

om det materielle hegnsynsspørgsmål, 

i forhold til det ved den oprindelige 

hegnsynsforretning besluttede (man 

kan eksempelvis ikke efterfølgende 

”veksle” en bøgehæk til liguster).

Andre eventuelle tvister kan ikke 

påkendes ved en § 44 sag, men henvi-

ses til en ny hegnssag.

Hvis forholdene ved tvangsfuldbyrdel-

sessagens start er væsentligt ændret i 

forhold til den tilstand der rådede på 

tidspunktet for hegnsynsforretningen, 

eller hvis den oprindelige afgørelse har 

vist sig uhensigtsmæssig eller lovstridig, 

kan sagen efter én af parternes begæ-

ring genoptages til fornyet vurdering 

efter hegnslovens § 42, stk. 2. 

Hegnsynets opgave

Hegnsynets opgave ved en § 44 sag, 

hvor forholdene ikke er væsentligt 

ændrede, er alene at kontrollere om det 

arbejde, som blev bestemt i en tidligere 

kendelse fra Hegnsynet eller Retten, 

eller ved et forlig mellem parterne, er 

udført eller ej.

Hvis ja – skal kendelse om frifindelse 

afsiges.
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Hvis nej (evt. efter syn og skøn efter 

hegnslovens § 36,1) – anføres nøje i 

protokollen hvorfor– og Hegnsynet 

skal afsige en kendelse om arbejdets 

udførelse v. formandens eller klagerens 

foranstaltning. 

Der kan aldrig indgås forlig i forbin-

delse med en § 44 sag - men rekvirenten 

kan aflyse sagen indtil den er optaget 

til kendelse. Hegnsynet skal således 

altid i forbindelse med sagen afsige en 

kendelse og må ikke give ny frist for 

arbejdets udførelse.

Der er ingen fuldbyrdelsesfrist på en 

kendelse i en § 44 sag. Der er heller 

ingen hjemmel til en suspension af § 

44 kendelsen, hvis den indbringes for 

retten, hvorfor den alligevel skal iværk-

sættes uden hensyn til dette. 

Grundejeren kan inden for 4 uger efter 

kendelsens afsigelse indbringe sagen 

for retten, jfr. hegnslovens § 43, stk. 2.

–  dels for at få prøvet grundlaget for 

Hegnsynets tvangsfuldbyrdelsesken-

delse

–  dels for at få prøvet om kendelsen 

er behæftet med væsentlige formelle 

fejl eller mangler.

Retten kan i så fald ophæve kendelsen 

på grund af ugyldighed, men kan ikke 

træffe en afgørelse om det materielle 

hegnsspørgsmål.

 

Hvis § 44 kendelsen har bestemt, at 

arbejdet skal udføres ved klagerens 

foranstaltning, kan den forsømmelige 

efter reglerne i retsplejelovens kap. 57 få 

nedlagt fogedforbud (hvis krænkelse af 

en ret, der ikke kan afvente en retssag).

Hvis arbejdet udføres ved formandens 

foranstaltning, er der tale om myndig-

hedsudøvelse, hvorfor der ikke kan ned-

lægges fogedforbud – politiets og foged-

rettens bistand kan tværtimod rekvireres 

af formanden, om nødvendigt. 

Hegnsynsformanden skal altid godken-

de det færdige arbejde efter at have 

foretaget en besigtigelse. Herefter skal 

han udstede en erklæring om besigtigel-

sen, om hvorvidt arbejdet er forsvarligt 

udført og om udgiften er rimelig.

Afgives erklæringen efter udløbet af 

søgsmålsfristen, kan formandens afgø-

relse ikke særskilt prøves ved dom-

stolene.
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Politiets bistand

Sagerne kan i meget sjældne tilfælde 

kræve, at et Hegnsyn må bede om 

politiets bistand. Dels hvis der er tale 

om hærværk i straffelovens forstand, 

eksempelvis ved at beskadige eller 

fjerne et hegn, som er opsat på hegn-

synsformanden foranledning.

Straffelovens § 291, stk. 1:

Den, der ødelægger, beskadiger eller 

bortskaffer ting, der tilhører en anden, 

straffes med bøde eller fængsel indtil 1 

år og 6 måneder.

Det kan også komme på tale, at Hegn-

synet ikke kan arbejde på grund af 

en ophidset og modvillig part, så man 

må bede politiet om beskyttelse under 

udførelse af hvervet.

Lov om politiets virksomhed § 2:

Politiet har til opgave 

1)  at forebygge strafbare forhold, for-

styrrelse af den offentlige fred og 

orden samt fare for enkeltpersoners 

og den offentlige sikkerhed, 

2)  at afværge fare for forstyrrelse af den 

offentlige fred og orden samt fare 

for enkeltpersoners og den offent-

lige sikkerhed, 

3)  at bringe strafbar virksomhed til 

ophør samt efterforske og forfølge 

strafbare forhold, 

4)  at yde borgerne bistand i andre fare-

situationer, 

5)  at udføre kontrol og tilsynsopgaver 

efter gældende ret, 

6)  at yde andre myndigheder bistand 

efter gældende ret og

7)  at udføre andre opgaver, der følger 

af gældende ret eller i øvrigt har 

en naturlig tilknytning til politiets 

virksomhed.

 

Politiets adgang til om fornødent at fore-

tage tvangsindgreb og anvende magt-

midler over for borgerne indebærer, at 

politiet på en række særlovsområder 

yder bistand til særmyndigheder i for-

bindelse med, at disse myndigheder 

udfører kontrol og tilsyn med over-

holdelse af reglerne på deres område. 

F.eks. ledsager politiet særmyndighe-

der i forbindelse med gennemførelse 

af kontrolbesøg, hvor der kan blive tale 

om at bruge magt til at skaffe sig adgang 

til aflåste lokaliteter mv.

Heldigvis er der tale om et meget lille 

antal hegnssager, hvor situationen har 

været tilspidset i en så alvorlig grad.
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Evaluering af Årsmødet 2014

Meninger om det samlede indtryk af programmet:

Tilfredshedsgraden: Antal: Procent af besvarelserne:

Meget godt 8 20 %

Godt 27 67 %

Mindre godt   3   8 %

Dårligt   0   0 %

Ikke besvaret   2   5 %

 

Om årsmødets gennemførelse:

Tilfredshedsgraden: Antal: Procent af besvarelserne:

Meget godt   9 23 %

Godt 28 70 %

Mindre godt   3   8 %

Dårligt   0   0 %

Ikke besvaret   0   0 %
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Årsmødet 2014 løb af stablen på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg for 8. 

år i træk. Det foregik i dagene 28. og 29. marts, hvor alle fik mulighed for efterføl-

gende at give deres mening til kende om arrangementet. Det benyttede 40 sig af.

Om udbytte med hjem:

Tilfredshedsgraden: Antal: Procent af besvarelserne:

Meget godt  7 18 %

Godt 28 70 %

Mindre godt   4 10 %

Dårligt   0   0 %

Ikke besvaret   1   2 %

Om mødestedet/Hotel Christiansminde:

Tilfredshedsgraden: Antal: Procent af besvarelserne:

Meget godt 22 55 %

Godt 18 22 %

Mindre godt   0   0 %

Dårligt   0   0 %

Ikke besvaret   0   0 %
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BREVKASSE v. adv. Peter Flint Jensen

Denne ligedeling kan tage sig forskel-

ligt ud afhængig af, om der er tale om 

byområder, hvor der er fast praksis for, 

at hver nabo holder sin side af hæk-

ken eller om hegnet f.eks. ligger i et 

landområde, hvor den såkaldte høj-

rehåndsregel ofte finder anvendelse. 

Højrehåndsreglen indebærer, at hver 

Svar

Da der ikke ses at gælde særlige regler 

vedrørende væltede hegn, må de gene-

relle regler vedrørende vedligeholdelse 

af fælleshegn være gældende. Det følger 

her af hegnslovens § 20, stk. 1, at udgif-

ten eller arbejdet ved fælleshegns ved-

ligeholdelse som udgangspunkt deles 

lige mellem parterne.

Hej, 
Vi har haft nogle spørgsmål omkring væltede fælleshegn og egne hegn som vælter 
ind hos naboen.

1.  Hvem skal fjerne disse træer eller buske?
2.  Hvem ejer træet /brændet?
3.   Er ejeren af egne hegn erstatningspligtig af eventuelle skader som disse for-

sager på nabogrunden?

Hører disse sager ind under hegnsloven? 
 
Med venlig hilsen 
Leif Hansen

Spørgsmål om væltede hegn
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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.

således også har ret til hegnsmaterialer/

pligt til at bortskaffe det.

For så vidt angår en ejer af egne hegns 

erstatningspligt for eventuelle skader, 

som disse forårsager på nabogrunden, 

gælder for det første, at en nabo kan 

forlange egne levende hegn nedkappet 

og klippet, således at de ikke påfører 

naboen større ulemper end fælleshegn, 

jfr. § 18, stk. 9 sammenholdt med § 2.

Er der tale om skader ud over dette 

ulempeniveau, er det op til domstolene 

at tage stilling til et rejst erstatningskrav.

Med venlig hilsen 

Peter Flint Jensen

grundejer vedligeholder den strækning, 

der set fra hans side ligger til højre for 

skellets midtpunkt. 

Det er således den, der i den konkrete 

situation har vedligeholdelsespligten, 

der må påtage sig at fjerne det væltede 

hegnsmateriale. I tvivlstilfælde må det 

være den grundejer, på hvis grund det 

væltede hegn ligger.

Efter hegnslovens § 18, stk. 6 tilhører 

hegnsmaterialet som udgangspunkt den 

vedligeholdelsespligtige. Dette gælder 

også værdiløst hegnsmateriale, som det 

således påhviler den vedligeholdelses-

pligtige at bortskaffe.

Er der tale om egne hegn påhviler ved-

ligeholdelsespligten hegnets ejer, der 
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„SPØRG BARE“

Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til:

Tidl. formand
Svend Gunnar Kofoed-Dam
Tlf. 56 49 61 73 · E-mail: sv.gunnar@dlgmail.dk

Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan telefonisk henvendelse ske til: 

Helge Sølgaard
Tlf. 45 89 06 82

Kommentarer til Lov om Mark- og Vejfred kan ses i RET & SKEL nr. 114, 
juni 2008, side 26.

Vedr. generelle spørgsmål om hegnsloven og spørgsmål om lovfortolkning 
kan henvendelse rettes til NaturErhvervstyrelsen på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail 
landbrugsloven@naturerhverv.dk

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

Foreningens hjemmeside med diverse links fi ndes på: 
www.hegnsyn.dk

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



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, 

skelforretninger 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

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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Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Afsender

B

På årsmødet var der afsked 
med foreningens rådgiver, 
landinspektør Lars Ramhøj.


