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Fra formanden
Tak for sidst til deltagerne på årsmødet og generalforsamlingen på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg
den 24. og 25. marts 2017. Mødet var
det sidst årsmøde i den indeværende
beskikkelsesperiode.
Næste år afholdes årsmødet og generalforsamlingen igen på Christiansminde Kursuscenter, denne gang den
9. og 10. marts 2018. Det er det første
årsmøde og den første generalforsamling i den nye valgperiode. Vær
opmærksom på, at det er andre datoer
end dem der blev nævnt i min beretning, da vi siden har måttet fi nde nye
datoer, for at få de lokaler vi ønsker.

Derfor skal I
sørge for at få
den fornødne
bevilling til
kurserne sat
på budgettet
i jeres kommune. Vær opmærksom på, at
det første kursus afholdes en lørdag
og det andet kursus afholdes en torsdag. Vi har planlagt 2 ens kurser, da
vi forventer, at der i 2018 vil være en
del nye hegnsynsfolk. Vi ønsker, at
flest mulige medlemmer og sekretærer
deltager i kurserne, lige så vel som i
vore årsmøder.

Bestyrelsen har valgt ikke at holde det
traditionelle efterårskursus i 2017. Vi
har vurderet, at det er uhensigtsmæssigt at afholde kurset så tæt på kommunevalget, og dermed udskiftning af
hegnsynsmedlemmer. Det næste kursusarrangement er i stedet det planlagte begyndekursus den 3. februar
2018, og samme kursus igen den 12.
april 2018. Det er fortsat vigtigt, at vi

Når stridigheder opstår med naboen,
kan det være uenigheder, som Hegnsynet har kompetencen til at gå ind
i, og i så fald er det Hegnsynet, der
formidler forlig eller træffer afgørelser.
Antallet af kendelser er procentvis
steget flere år, i forhold til antallet af
forlig. Men fra 2015 til 2016 ser det ud
til, at billedet er vendt på landsplan,
dog kun svagt. Det skal også siges, at
der er stor forskel mellem de enkelte

som hegnssynsmedlemmer uddanner os, og det gælder ikke mindst de
nye for derved at blive klædt på til
opgaverne.

kommuner. Det vil naturligvis være
glædeligt for foreningen, hvis det øgede antal af forlig skyldes den øgede
opmærksomhed på konfl iktmægling.
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Ifølge en undersøgelse fra 2014,
foretaget af YouGov for Søndagsavisen, har 44 procent af danskerne prøvet, at have en konfl ikt med en, de
bor tæt op ad – overboen, naboen,
genboen eller underboen. Det menes,
at dette tal har været, og er stigende.
På hegnsynets område ligger tallene
dog rimeligt stabilt fra år til år.

De ting, der irriterer folk mest ved at
bo tæt op ad andre, ser i følge undersøgelser ud til at være larm og dyr.
Først på en femte plads kommer hegn
og skel i forhold til naboen.
Formanden ønsker alle en
god sommer!
Jens Ernst Nielsen

Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Stiftet den 5. december 1973
Foreningens formål er at varetage fælles interesser, herunder udøvelse
af rådgivnings- og kursusvirksomhed samt udgivelse af bladet RET & SKEL
Som medlemmer kan optages medlemmer af Hegnsyn i alle
landets kommuner. Alle medlemmer har stemmeret.
Hegnsynssekretærer og vurderingsmænd i henhold til lov om markog vejfred kan deltage i alle foreningens aktiviteter, herunder også med
taleret ved generalforsamlingen.
Kontingentet til foreningen fastsættes på den ordinære generalforsamling
og betales årligt pr. Hegnsyn.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Gedhusvej 17 • 7441 Bording • Tlf. 9714 5450 • www.hegnsyn.dk
Formand:

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

Næstformand:

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

Kasserer:

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

Sekretær:

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune
Vestervang 2, 4520 Svinninge
Tlf. 5926 5081 | E-mail: HCHH64@hotmail.com

Best.medlem:

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

Forretningsfører
og redaktør:

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

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger
fra 1. januar 2017:
Et hegnsyn koster kr. 1.806,- som fordeles med kr. 774,- til formanden og kr. 516,til hver af de øvrige 2 medlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der
vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.290,- som fordeles med kr. 774,- til
formanden og kr. 516,- til den anden vurderingsmand.
Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele
vederlaget kr. 1.806,- og fordeles som ved et hegnsyn.
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Bestyrelsens beretning
til Generalforsamlingen,
marts 2017
Foreningen af Hegnsyn i Danmark, har i år eksisteret i 44 år. En stor velkomst til
alle fremmødte og en særlig velkomst til nytilkomne hegnsynsmænd og vurderingsmænd efter Mark- og Vejfredsloven, som ikke har deltaget før.
Også særlig velkommen til vores æresmedlem Helge Sølgaard. Æresmedlemmet Svend G. Kofoed-Dam er forhindret i at deltage i år. Jeg har lovet,
at sende en hilsen til jer fra ham, og
herfra sendes ligeledes en hilsen til
Svend G. Kofoed-Dam.
Foreningen har mistet et æresmedlem.
Holger Engvang er afgået ved døden
i en alder af 89 år den 26. maj 2016.
Holger Engvang var en af landet mest
vidende på Mark og vejfreds området.
I mange år, og indtil for få år siden, var
han konsulent for foreningen på dette
område og har også varetaget andre
funktioner for foreningen igennem årene. Holger var derudover også kendt
med næsten alle de lægmandsfunktioner, der findes i et lokalt samfund.
Æret være Holger Engvangs minde.
Også en særlig velkomst til foreningens
juridiske konsulent, advokat Peter Flint
Jensen, Ringe. Fuldmægtig Stig Gunnersen fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er forhindret i at deltage i år.
Der skal naturligvis også lyde en særlig
velkomst til vore ledsagere. Bestyrelsen har igen besluttet, at ledsagere
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også næste år kan deltage mod egenbetaling.
Dette er den fjerde beretning i den
indeværende fireårs-periode for Hegnssynene. Som det har været sædvane,
vil jeg starte med at nævne foreningens formål, som ifølge vedtægterne
er ”Varetagelse af fælles interesser –
herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet, Ret & Skel
- med tilhørende hjemmeside”.
Varetagelsen af fælles interesser omfatter næsten alle aktiviteter i foreningen.
Vi har de konkrete aktiviteter, som
afholdelse af kurser og rådgivning,
samt udgivelse af bladet Ret & Skel,
og så opfatter vi vort fællesskab som
værende det, der holder gang i vores
forening. Her forsøger vi at støtte og
servicere 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 har ikke), er
der 88 kommuner med tilsammen 95
Hegnsyn, der er medlemmer af foreningen. Syv kommuner har altså to
tilmeldte Hegnsyn. Da det er hvert
enkelt Hegnsyn, der er medlem, har
vi præcis 95 medlemmer i foreningen
(ud af 122 mulige), hvilket må siges at
være tilfredsstillende. Der er således
næsten status quo i medlemstallet.
Økonomien i foreningen er god. Regnskabet fremlægges senere.
Årsmødet og generalforsamlingen 2016
I 2016 var det tiende gang, der blev
holdt årsmøde og generalforsamling på
Christiansminde i Svendborg, efter mange forudgående år på Nyborg Strand.
Programmets hovedpunkter var i 2016:
• Lokalplaner, hvordan bliver de til,
hvordan får man dispensation og
hvordan spiller det hele sammen med
et hegnsyn?
Indlæg v. lederen af planafdelingen
i Egedal Kommune, Lotte Roed.

• Generalforsamling. Der er kun valg
det første år efter et kommunalvalg.
• De kulturelle baggrunde og deres
betydning for konﬂikter og udfald
af eksempelvis hegnsynsforretninger.
Indlæg v. byrådsmedlem Hüseyin
Arac, Aarhus.
• Nyt fra vort ministerium.
• Fuldmægtig Stig Gundersen,
NaturErhvervsstyrelsen, nu Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
• Parcelhus-hegn.
Indlæg v. formanden for Parcelhusejernes Landsforening, Allan Malskær.
• Drøftelse af aktuelle sager.
• Den ”generelle spørgerunde”. Svarpanel med deltagelse af foreningens
rådgivere.
Næste årsmøde 2018
Næste årsmøde bliver fredag den 10.
og lørdag den 11. marts 2018, på Hotel
Christiansminde i Svendborg.
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Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen, marts 2017
Bestyrelsen
Bestyrelsen har i årets løb som vanligt afholdt 4 bestyrelsesmøder, og vi
tilstræber at afholde møderne i forbindelse med årsmøder og kurser, eller
når vi ved andre lejligheder alligevel
er sammen.
Vi har, ud over det almindelige driftsarbejde, også arbejdet en del med
fornyelse af kursustilbud og nye foreningstiltag, som implementering af
vores rådgivning. Vi har drøftet Facebook-tiltag og formandens deltagelse
i radioprogrammer.
Ny individuel rådgivning
Fra 1. august 2015 trådte en ny ordning
af foreningens rådgivningsvirksomhed i kraft – indgangen vedrørende
spørgsmål om hegnsyn blev herefter
énstrenget. Hidtil havde der været flere
indgange til at stille spørgsmål.
Hegnssynsmænd, som er
medlemmer af Foreningen
af Hegnsyn i Danmark, har
kunnet rette spørgsmål til foreningen, hvilket i praksis også
har omfattet de kommunalt
tilknyttede sekretærer. Private
borgere har i princippet ikke
haft mulighed for at få besvaret spørgsmål, men i praksis er
mange private generelle henvendelser til foreningen blevet
besvaret af foreningen alligevel.
Brevkassen i foreningens blad
Ret & Skel er for alle borgere.
Når det gælder spørgsmål med
relation til loven om mark- og
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vejfred, har foreningen i mange år haft
en særlig rådgiver tilknyttet, og det er
der ikke ændret på i forbindelse med
omlægningen. Alle er således stadig
velkomne til at rette direkte henvendelse til vores nuværende rådgiver
Helge Sølgaard angående mark- og
vejfredsspørgsmål, og dette fungerer
rigtig godt.
Alle faglige spørgsmål fra hegnsynsmedlemmer, sekretærer og andre foreninger m.v., skal
rettes til vores forretningsfører, Bent
Jensen.
For ret n i ngsføreren vil herefter
enten selv besvare
spørgsmålet, eller
viderestille det
til andre med

Barnebarn

Lyttende ledsager.

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen, marts 2017
ekspertise inden for det område
spørgsmålet omhandler. Det kan være
til foreningens bestyrelsesmedlemmer, vores tilknyttede advokat, Peter
Flint Jensen, der i forvejen besvarer
spørgsmål i Ret & Skels brevkasse eller andre, som vi har mulighed for
at trække på, herunder også fortsat Sv.
G. Kofoed-Dam, der dog har ønsket,
at fratræde over tid.
Det er bestyrelsens opfattelse, at ordningen er kørt godt
i gang og fungerer
godt. Der føres en
logbog over alle
henvendelser. Spørg
hellere en gang for
meget end en gang
for lidt, hvis I kommer ud i vanskelige
situationer - eller

på vej?

Kontakt til omverdenen.

helst før I kommer ud i vanskelige
situationer.
Henvendelserne fra private vil som
hidtidig praksis blive henvist til den
lokale hegnsynsformand / sekretær,
når spørgsmålene er konkrete eller
drejer sig om muligheder for at rejse
en hegnssag.
Domsafgørelser
Preben Andersen tager sig af indsamlingen af domsafgørelser, men der er
desværre ingen garanti for, at vi får
dem tilsendt fra de aktuelle kredse. Vi
vil derfor gerne, at foreningens medlemmer er opmærksomme på domsafgørelser, og sender dem til foreningen,
eller giver Preben Andersen et praj
om dem.
Det er naturligvis meget interessant for
os, at opsamle samtlige domsafgørelser inden for vort felt,
og vi arbejder stadig på at forbedre mulighederne for at få
domsafgørelserne. Selv om der
måske kun er få afgørelser, så
vil vi under alle omstændigheder gerne høre om dem, hvis I
som hegnsynsmedlemmer får
viden om afgørelser i forbindelse med hegnsyn. Fra min
egen kommune er der således
en på vej, som har været i såvel
Byretten som Landsretten.
Det er bestyrelsens opfattelse, at
retterne burde være forpligtiget
til at fremsende afgørelserne til
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
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Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen, marts 2017
En domstols database er dog under
opbygning, men det formodes at tage
en længere årrække før den er oppe
at køre.
Hegnsloven med kommentarer
Den nye udgave af Hegnsloven med
kommentarer, 4. udgave, udkom i
marts 2014.
En bog der er nødvendig for hegnsynsmænd og sekretærer, sammen med
bl.a. bøger om konfliktmægling.
Kurser og uddannelse
Uddannelse er en vigtig del af foreningens arbejde. Der har sidst været
afholdt et kursus, lørdag den 29. oktober 2016, med følgende emner:
• “Konstruktiv konﬂikthåndtering”.
Adjunkt, Ph.d., Lin Adrian, Det
Jurdiske Fakultet ved Københavns
Universitet.
• “Sådan arbejder vi uden sekretær i
Helsingør” v. repræsentanter fra
Hegnsynet i Helsingør.
• “Når tvang bliver nødvendigt i hegns
sager” v. forretningsfører Bent
Jensen.
• “Hegnsloven og Naboretten”
v. advokat Peter Flint Jensen.
Der er stor interesse for deltagelse i
vore kurser, og andre aktører har også
afholdt kurser, så rigtig mange har igen
i år, og i hele valgperioden, deltaget
i kurser.
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Ret og Skel og hjemmeside
Bladet ”Ret & Skel” er et vigtigt aktiv
for foreningen, hvilket også fremgår
af formålsparagraffen. Bladet er, som
planlagt, udkommet fire gange i perioden.
Det er bestyrelsens opfattelse, efter
formanden har lavet et undersøgelses
arbejde ved blandt andet andre små
foreninger, at vi fortsat skal udgive
bladet såvel i fysik form som digital.
Gode ideer til bladet modtages meget
gerne.
Jeg vil benytte lejligheden til at rette
en tak til redaktør Bent Jensen for det
store arbejde, han gør med bladet. Det
er også rart at se, at „Brevkassen” bliver
brugt. Også en tak for det til advokat
Peter Flint Jensen.
Bestyrelsen arbejder løbende med forbedringer på vores hjemmeside hegnsyn.dk, nye tiltag er på vej og gode
ideer modtages fortsat gerne.
I øvrigt ligger publikationen „Hegn og
et godt naboskab”, som foreningen har
rettighederne over, også på hjemmesiden. Vi arbejder løbende på at få flere
hjælperedskaber lagt på hjemmesiden.
Der er mange tusinde besøgende pr. år
på siden, og det ville være en god ide,
hvis der kom links til hjemmesiden på
alle kommunernes egne hjemmesider.
Jeg vil benytte lejligheden til at rette en
tak til Torben Østerbæk, som er vores
Webmaster, for stor velvillighed. Bent
viderebringer takken.
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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.
Ifølge en undersøgelse fra 2014, foretaget af YouGov for Søndagsavisen,
har 44 procent af danskerne prøvet at
have en konflikt med en, de bor tæt
op ad – overboen, naboen, genboen
eller underboen. Det menes, at dette
tal har været, og er, stigende.
På hegnsynets område ligger tallene
dog rimeligt stabilt fra år til år. Statistikken er rimelig populær ved pressen,
der gerne vil have statistiske oplysninger om antallet af sager, sagernes
karakter og udfald. 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 de sager, som omtales. Det er også
prisværdigt, at der er Hegnssyn rundt i
landet, der vil påtage sig opgaven med
at deltage ved pressedækning af vores
arbejde, og desuden finde lodsejere,
der også vil medvirke.
Statistik
Forretningsfører Bent Jensen fremlagde statistik for henvendelser angående
hegnssynenes arbejde på sit indlæg her
på årsmødet i dag. Han kunne oplyse
følgende vedrørende sidste år:

Følgende estimerede tal kan oplyses
vedr. året 2016:
1. Antallet af gennemførte hegnsynsforretninger, omkostningsfordelinger
mv.:
690
Gennemsnit pr. kommune 8.
I alt 657 i 2015, hvilket giver et
stigning på ca. 5 % i 2016.

2. Hvor mange henvendelser herud
over har formanden/sekretæren mod
taget:
4.057
Gennemsnit 46 pr. kommune.
I alt 3.749 i 2015.
3. Hvor mange kendelser afsagde
Hegnsynet:
486
Gennemsnit 5 pr. kommune.
I alt 491 i 2015, hvilket giver
et fald på ca. 1 % i 2016.
4. Hvor mange sager endte med forlig:
193
Gennemsnit 2 pr. kommune.
I alt159 i 2015, hvilket giver en
stigning på ca. 21 % i 2016.
69 ud af 88 medlemskommuner har
indsendt statistik for 2016
(66 indsendte for 2015).
Man er også velkommen til at kommentere statistikken i forbindelse med
denne beretning.
Tak
Som formand kan jeg ikke nok understrege, hvor vigtigt det er at have nogen
at trække på i en forening, der i det
11

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen, marts 2017
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 at trække på.
Tak til Peder Flint Jensen, som er
én af specialisterne inden for vores
arbejdsområde, og er vores brevkasseredaktør.
Og endnu engang tak til Svend Gunnar

Kofoed-Dam, Helge Sølgaard og Bent
Jensen. Vi betragter jer nærmest som
vore medarbejdere.
Og til slut tak på bestyrelsens vegne til
vore medlemmer – tak fordi I bakker
os op. Tak for året der gik.

PS! Det blev oprindeligt nævnt i beretningen, at næste årsmøde bliver den
16. og 17. marts 2018, sandsynligvis
på Hotel Christiansminde i Svendborg.
Datoerne er siden ændret til den 9. og
10. marts 2018, og det bliver på Hotel
Christiansminde i Svendborg).

SYNSPUNKTER OG DEBAT
Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer,
som kan være andre til nytte.
Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren.
Skriv med blokbogstaver, på maskine eller PC og send gerne en
diskette eller mail til: bentjensen@hegnsyn.dk
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Evaluering af Årsmødet 2017
Årsmødet 2017 løb af stablen på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg i dagene 24.
og 25. marts, og alle fik mulighed for efterfølgende at give deres mening til kende om
arrangementet, og det benyttede to tredjedele sig af.

– benje

Meninger om det samlede indtryk af programmet:
Tilfredshedsgraden:
Meget godt
Godt
Mindre godt
Dårligt

Antal:
3
24
3
0

Procent af besvarelserne:
10 %
80 %
10 %
0%

Antal:
4
19
7
0

Procent af besvarelserne:
13 %
63 %
23 %
0%

Antal:
2
21
7
0

Procent af besvarelserne:
17 %
70 %
23 %
0%

Om årsmødets gennemførelse:
Tilfredshedsgraden:
Meget godt
Godt
Mindre godt
Dårligt

Om udbytte med hjem:
Tilfredshedsgraden:
Meget godt
Godt
Mindre godt
Dårligt

Om mødestedet/Hotel Christiansminde:
Tilfredshedsgraden:
Meget godt
Godt
Mindre godt
Dårligt
Ikke besvaret

Else Hammerich havde
indlæg om konﬂikter.

Antal:
20
9
0
0
1

Niels Langager havde
indlæg om lægmandsinstitutionen.

Procent af besvarelserne:
67 %
30 %
0%
0%
3%

Bent Jensen om samspil
mellem hegnsyn, kommuner
og foreningen.
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Oplysning til borgerne
om hegnsyn
Egedal kommunes hjemmeside, egedalkommune.dk, må vel betegnes som et
mønstereksempel på, hvordan vi i foreningen gerne ser, at borgerne bliver informeret om hegnsyn, og vi kan kun opfordre til, og håbe på, at andre kommuner
vil gå hen og gøre ligeså. Her bringer vi et udpluk af informationen.
Hvad er Hegnssynet?
Hegnsynet er et privat tvistnævn som
fungerer uafhængigt af Egedal Kommune.
Hvordan kommer jeg i kontakt med
Hegnsynet?
Du skal henvende dig til Hegnsynet
gennem kommunen, fordi kommunen
stiller sekretariatsbistand til rådighed
for Hegnsynets formand.
Hvilke sager kan Hegnsynet behandle?
Hegnsloven kommer kun til anvendelse, hvis naboer ikke kan blive enige
om hegnsforholdet mellem deres ejendomme, og derfor skriftligt anmoder
om et hegnsyn.
Hegnsynet træffer kun afgørelser vedrørende konkrete tvister om hegnsforhold mellem grundejere, og kun i
forbindelse med hegnsynsforretninger
afholdt direkte på åstedet. Vi kan ikke
afgive udtalelser (syn og skøn) eller
tage stilling til hypotetiske sagsforhold.
Hegnsynet behandler kun sager, der
drejer sig om grønne eller faste hegn,
som er placeret:
• I, eller tæt langs, skellinjen mellem
to ejendomme – fælleshegn.
• Op til 1,75 meter fra skellinjen på
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egen grund langs ejendommens skel
– egne hegn.
Hvad med gener fra naboens træer?
I et meget begrænset omfang, kan
Hegnsynet behandle sager om grene fra
træer, og kun hvis de vokser direkte ind
i og ødelægger fælleshegnet. Hvis de er
til gene, så du ikke kan vedligeholde
fælleshegnet, eller hvis de direkte er til
fare for dig og din ejendom.
Derudover er din nabos træer kun
omfattet af hegnsloven, hvis de tilsammen danner hegn.
• Der skal være min. 4 træer, der står
med en kort indbyrdes afstand.
• De skal være ensartede, af samme
størrelse og stå på række.
• De må ikke stå længere end 1,75
meter fra skellet og
• De skal udgøre en væsentlig del af
skellets længde.
Hvilke sager kan Hegnsynet ikke
behandle
Hegnsynet kan ikke behandle spørgsmål, der drejer sig om:
• Gener fra enkeltstående træer, herunder skyggegener fra høje træer.
Sager af den karakter skal du anlægge ved domstolene.

• Skellets beliggenhed. Disse sager skal
afklares af en landinspektør.
• Bygningsmure, der ligger op til skel.
• Espalier, halvtage og lignende på
faste hegn eller mur i naboskel, der
ikke er fælleshegn.

Hegnsynet skal neutralt tage stilling
til din og din nabos uenighed. Vi kan
derfor heller ikke vejlede dig om din
konkrete sag, før der afholdes møde
på stedet.
Et hegnsyn koster 1.806,- kr.

Hvordan anmoder jeg om et hegnsyn?
Din anmodning om hegnsyn skal være
skriftlig.
Du skal benytte blanketten under Selvbetjening, som du finder til højre.
Vær opmærksom på, at det ikke er
Hegnsynets opgave at hente oplysninger om din sag. Det er dig, som klager,
der selv skal sørge for at skaffe alle
oplysninger til sagen. Undersøg derfor, om der er servitutter, en lokalplan
eller andet, som gælder for netop din
ejendom, og som kan have betydning
for din sag.

Du kan læse vejledningen ”Hegn
og godt naboskab”, den handler om
hegnsloven og beskriver hovedreglerne for hegn ved boligbebyggelse.
Hvor og til hvem kan jeg klage over
Hegnsynets afgørelser?
Hvis du vil klage over Hegnsynets
afgørelser, så skal du gøre det direkte
til domstolene. Kommunen har ingen
bemyndigelse til at behandle din klage,
da Byrådet ikke har nogen beføjelser
over for Hegnsynets virksomhed.
-benje

Henvend dig til forretningsføreren!
Vedr. RET & SKEL
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• 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
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Besøg vores
hjemmeside
Webmaster:
Torben Østerbæk,
tlf. 9827 1738

Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven, markog vejfred, skelforretninger 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.

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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BREVKASSE v. Peter Flint Jensen, cand.jur.

Spørgsmål om
læhegns højde
Til brevkassen
Jeg har fået to henvendelser om højden
på et læhegn fra beboere ved Xvej i Faxe,
fordi de synes, at læhegnet skygger ind
på deres grund.
Læhegnet er ifølge oplysninger fra beboerne plantet i 3-4 rækker med forskellige
arter træer og buske. Der er plantet på
marken langs hele markens skel mod
sydøst. Beplantningen er ifølge oplysninger fra beboerne i dag mellem 3-5 m høj.
Mellem Xvej 3 og beplantningen er der
en privat fællesvej, der ikke er udskilt
af matriklen. Xvej 9 er direkte nabo til
marken med beplantningen.
Jeg tænker, at det er Lov om læhegn,
der skal benyttes. Efter denne lov kan
naboer indenfor 10 meters afstand fra

ejendomsskel forlange læhegnet nedklippet en gang om året til en højde af 10
m. Denne bestemmelse gælder for Xvej
9, der er direkte nabo til marken med
læhegnet.
Mellem Xvej 3 og beplantningen er der
den private fællesvej. Jeg er derfor i tvivl,
om de overhovedet kan stille krav om
nedkapning. Vejen har ligger der i over
hundrede år.
Jeg vil meget gerne høre din vurdering
af sagen. Sig til, hvis du har brug for
supplerende oplysninger.
Se området på kortudsnittet herunder.
Med venlig hilsen
Bente Jørgensen
Sekretær for Hegnsynet i Faxe Kommune
Svar
Den bestemmelse i læhegnsloven, som
du henviser til, er læhegnslovens § 6,
stk. 2, der lyder:
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“Inden for 10 m’s afstand fra ejendomsskel er den vedligeholdelsespligtige på
naboens forlangende pligtig én gang
årligt at nedkappe læhegnet til en højde
af 10 m.”
Relevant er dog også § 6, stk. 1, der lyder:
“Et læhegn skal holdes i forsvarlig stand,
så det kan opfylde sit formål. Det skal
ved vedligeholdelsen tilstræbes, at det
ikke kommer til at virke skæmmende i
landskabet eller giver anledning til unødig ulempe for naboen.”
Som det fremgår, skal der ske en afvejning af tre hensyn:
1. at læhegnet kan opfylde sit formål,
2. at det ikke kommer til at virke
skæmmende i landskabet og
3. at det ikke giver anledning til
unødig ulempe for naboen.
I den givne situation ses især afvejningen af hensyn 1 og 3 at være relevant.
At der er en privat fællesvej langs læhegnet ses – ikke umiddelbart – at gøre
nogen forskel i denne afvejning, da vejen
ikke er udskilt / en selvstændig ejendom.

Alle vejens ejendomme er således naboer
til læhegnet.
Det er endvidere min opfattelse, at stk. 1
er udgangspunktet og at bestemmelserne
om 10 m i stk. 2 kun finder anvendelse,
såfremt afvejningen efter stk. 1 ikke har
ført til en mindre højde.
For god ordens skyld bemærkes, at hegnsynet - også - er tillagt kompetencen til
at afgøre en sådan sag, således som det
fremgår af læhegnslovens § 9:
“Spørgsmål om tilsidesættelse af de i §
2, stk. 2, § 4, § 5, 2. pkt., § 6 og § 7 indeholdte forskrifter eller bestemmelserne
i en i medfør af § 3 indgået aftale kan
indbringes for hegnsynet.
Stk. 2. Hegnsynet træffer bestemmelse om
de foranstaltninger, der er nødvendige
for at bringe læhegnet i behørig stand.”
Meddel mig venligst resultatet af hegnsynet konkrete afvejning, når der har
været afholdt et hegnsyn.
Med venlig hilsen
Peter Flint Jensen

Gør som 100 andre gør
på hverdage:
Besøg foreningens hjemmeside
www.hegnsyn.dk
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”SPØRG BARE”
Hegnsynsmedlemmer og sekretærer kan få
hegnsyn.dk rådgivning ved henvendelse til:

Forretningsfører Bent Jensen, tlf. 61 69 03 97,
e-mail: bentjensen@hegnsyn.dk

Henvendelser besvares enten af forretningsføreren eller videresendes
med henblik på besvarelse til foreningens rådgivende jurist, Peter
Flint Jensen eller tidl. formand, Sv.G. Kofoed-Dam, tlf. 40 46 00 73.

Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til:
Helge Sølgaard, Tlf. 23 65 63 09,
e-mail helgesoelgaard@hotmail.com

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

Vedr. generelle spørgsmål om hegnsloven og spørgsmål om
lovfortolkning kan henvendelse rettes til NaturErhvervstyrelsen
på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail okologi@naturerhverv.dk
Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en
drøftelse af hegnsynsspørgsmål.Foreningens hjemmeside med
diverse links findes på adressen www.hegnsyn.dk
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Afsender
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
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