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bestyrelsesmedlemmer
hyldet ved
afgang.
154
JUNI 2018

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 produceres hos SLAGELSETRYK A/S, Rosengården 22A, 4200 Slagelse.
Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf. 61 6903 97.
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk

Indholdsfortegnelse
Fra formanden

side 3

Foreningen af Hegnsyn i Danmark

side 4

Oplysninger om honorarer m.v.

side 5

Tredobbelt farvel og goddag

side 6

2018 Beretning
Husk efterårskurset

side 7-12
side 13

Er tålegrænsen for skyggende træer 2 timer om dagen?

side 14-15

Indtryk fra Årsmødet 2018

side 16-17

Tilmelding til Hegnsynskursus 1C

side 18

”Spørg bare”

side 19

2

Fra formanden
Tak for sidst på årsmødet og generalforsamlingen på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg. Tak for gode debatter og nye ideer, som vi vil arbejde videre
med i bestyrelsen.
Fra Foreningen af Hegnsyn, endnu
engang velkommen til alle nye hegnsynsmedlemmer og sekretærer. Jeg
håber I vil deltage aktivt i vores forening.
Ude på hegnsyn vil I sikkert opleve både
fortvivlelse, men også glæde. I denne
tid gentager de første linjer i Johannes
V. Jensens digt sig inde i mig, „Nu breder Hyldende svale Hænder mod Sommermånen.”, hver gang jeg ser en hyld,
ja også i en hæk, hvor den sjældent er
velkommen. Jeg håber altid at vi som
hegnsyn kan befordre, at man vil række
ud mod hinanden.
Årsmødet i 2018, var også årsmødet,
hvor der afholdtes generalforsamling
med nyvalg til bestyrelsen. Dette sker
jo altid i det første år efter kommunevalget, og det betyder også, at der er
sket ny udpegning af hegnsynsmænd.
På generalforsamlingen blev jeg genvalgt som formand, og jeg takker for
valget. Vi tog afsked med næstformand
Jørgen Olsen, tidligere kasserer i for-

eningen, Preben
Andersen, samt
kasserer Peter
Bang Nielsen,
som alle ønskede at udtræde af
bestyrelsen (omtalt i beretningen).
Nyvalgt blev Hanne Lauritsen, Bodil
Waagensen og Henning Danielsen. Hans
Chr. Hansen blev genvalgt.
Jeg håber på en videreførelse af et godt
samarbejde i bestyrelsen, der har konstitueret sig. Resultatet af denne kan ses
her i bladet, ligesom navne og adresser
på den nye bestyrelsen fremgår af bladet og på vores hjemmeside.
Foreningen af Hegnsyn har i februar
og april 2018 afholdt to kurser for især
nye hegnsynsmænd og sekretærer. Der
var en overvældende deltagelse, og et
nyt tilsvarende kursus er planlagt til 3.
november på Vissenbjerg Storkro, Fyn.
Derfor er det en god ide at sørge for
at få den fornødne bevilling til kurset
fra din kommune, hvis du endnu ikke
har deltaget i et af de første kurser eller
måske ønsker at deltage igen.
I maj 2018 fik vi en mindre ministerrokade i regeringen. Den 2. maj fortsættes
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fortsat ... overdrog afgående Fødevareminister Esben Lunde Larsen Miljø- og
Fødevareministeriet til Jakob EllemannJensen. Fra foreningen skal lyde en tak til
den afgående minister, og velkommen til
den nye minister. Til dig, Jacob Ellemann-

Jensen, skal siges, at vi regner med dig
som vores minister, og glæder os over det
gode samarbejde med din forgænger og
dit ministerium. 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 mark- og vejfred kan deltage i alle foreningens
aktiviteter, herunder også med taleret ved generalforsamlingen.
Kontingentet til foreningen fastsættes på den ordinære
generalforsamling og betales årligt pr. Hegnsyn.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Gedhusvej 17 • 7441 Bording • Tlf. 9714 5450 • www.hegnsyn.dk
Formand:

Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune
Gedhusvej 17, 7441 Bording
Tlf. 97 14 54 50 / 40 43 66 27
E-mail: jensnielsen145450@gmail.com

Næstformand:

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

Kasserer:

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

Sekretær:

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune
Vestervang 2, 4520 Svinninge
Tlf. 59 26 50 81 | E-mail: HCHH64@hotmail.com

Best.medlem:

Bodil Waagensen, Lolland Kommune
Hovvasen 2, 4983 Dannemare
Tlf. 40 82 09 86 | E-mail: ole.waagensen@gmail.com

Forretningsfører Bent Jensen
og redaktør:
Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
Tlf. 61 69 03 97
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk-

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger 2017 og indtil videre i 2018:
Et hegnsyn koster kr. 1806,- som fordeles med kr. 774
til formanden og kr. 516 til hvert 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.

OBS! Som følge
af en ministeriel
undersøgelse af
lovligheden af den
hidtil benyttede
årlige reguleringsmåde af vort vederlag, fortsættes indtil videre i 2018 med
vederlagstaksterne
fra 2017.
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Tredobbelt farvel
og goddag
Tre garvede bestyrelsesmedlemmer valgte
at sige farvel, medens 3 nye sagde goddag på
foreningens årlige generalforsamling i Svendborg.

Peter Bang Nielsen,
Svendborg (tv),
Preben Andersen,
Norddjurs (mf) og
Jørgen Olsen, Egedal
lytter til formandens
afskedsord, inden de
skal overrækkes en gave
som minde om deres
bestyrelsestid.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig således:

Formand Jens
Ernst Nielsen,
Ikast-Brande
(genvalgt)
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Næstformand
Hanne Lauritsen,
Middelfart
(nyvalgt)

Kasserer
Henning Danielsen,
Randers
(nyvalgt)

Sekretær
Hans Chr.Hansen,
Holbæk
(genvalgt)

Bestyrelsesmedlem
Bodil Waagensen,
Lolland
(nyvalgt)
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Generalforsamling

Foreningen af Hegnsyn i Danmark har i år eksisteret i 45 år,
og formanden kunne berette, at det fortsat går helt godt
Formanden forelagde den afgående
bestyrelses beretning for 2018, og
startede med en stor velkomst til alle
fremmødte og en særlig velkomst til
nytilkomne hegnsynsmænd og vurderingsmænd efter Mark- og Vejfredsloven, som ikke har deltaget i årsmøder
tidligere.
En særlig velkommen til vores æresmedlem Helge Sølgaard. Æresmedlem
Svend G. Kofoed-Dam er forhindret i at
deltage i år, men jeg har lovet, at sende
en hilsen til jer fra Svend G. KofoedDam. Her fra mødet sendes også en
hilsen til Svend G. Kofoed-Dam.
Også en særlig velkomst til vores juridiske konsulent i Foreningen af Hegnsyn i Danmark, advokat Peder Flindt
Jensen, og fuldmægtig Stig Gunnersen
fra Landbrugsstyrelsen. Der skal naturligvis også lyde en særlig velkomst til
ledsagerne.
Bestyrelsen har besluttet, at i lighed
med tidligere, kan ledsagere også
næste år deltage mod egenbetaling.
Dette er den første beretning i den
indeværende fireårs periode for
Hegnssynene. Som vi plejer, 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 og Skel - med
tilhørende hjemmeside”.
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20

Beretning 2018

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 og
Skel. Vi opfatter vort fællesskab som
værende det, der holder gang i vores
forening, hvor vi forsøger at støtte og
servicere medlemmerne på bedste vis.
Dette vil jeg vende tilbage senere i min
beretning.
Det er også 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 jo undtaget), er der 87 kommuner med tilsammen 90 Hegnsyn, der er medlemmer
i foreningen. Tre kommuner har altså
to tilmeldte Hegnsyn, da det er hvert
enkelt Hegnsyn, der er medlem. Vi har
således 90 medlemmer i foreningen
(ud af 100 mulige), hvilket må siges
at være tilfredsstillende.
Økonomien i foreningen er god.
Regnskabet fremlægges senere.
Årsmødet og
generalforsamling 2017
I 2017 var det 11. gang, der blev holdt årsmøde og generalforsamling fortsættes
7
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fortsat … på Christiansminde i Svendborg, efter mange år på Nyborg Strand.
Programmets hovedpunkter var i 2017:
• Om hegnsyn, kommuner og foreningens arbejde - hvordan spiller
det hele egentlig sammen? Indlæg v.
forretningsfører, Bent Jensen.
• Generalforsamling
Hvorfor opstår konflikter – såvel
store som små? Indlæg v. cand.pæd.
Else Hammerich.
• Drøftelse af aktuelle sager og juridiske spørgsmål
• Den ”generelle” spørgerunde. Svarpanel med deltagelse af foreningens
rådgivere.
• Et indlæg fra retsvæsenet m.m.
Ved Niels Langager, cand.jur., ph.d.,
Århus Universitet.
Næste årsmøde
Næste årsmøde bliver fredag den 29.
marts og lørdag den 30. marts 2019
her på Christiansminde i Svendborg.
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Bestyrelsen
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 5
bestyrelsesmøder, og vi tilstræber at
afholde møderne i forbindelse med
årsmøder og kurser, eller når vi ved
andre lejligheder er samlet.
Vi har, ud over det almindelige driftsarbejde, også arbejdet en del med
fornyelse af kursustilbud og nye foreningstiltag, så som videreudvikling
af vores rådgivning. Vi drøfter eventuelle tiltag på Facebook. Vi drøfter
desuden muligheder for regulering i
vores vederlag.
Bestyrelsen har i slutningen af 2017
måttet lave en mindre om konstituering, da kasseren måtte melde forfald
grundet sygdom.
Ny individuel rådgivning
Fra 1. august 2015 trådte en ny ordning
af foreningens rådgivningsvirksomhed
i kraft. Det drejede sig om at indgangen vedrørende spørgsmål om hegnsyn
blev énstrenget. Hidtil har der været
flere indgange til at stille spørgsmål.
Generalforsamling 2018
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Stor tak Bent Jensen, som er ansvarlig
for indgangen til denne tjeneste. Bent
Jensen vil ved henvendelse enten selv
besvare spørgsmålet, eller viderestille
det til andre med ekspertise inden for
det område spørgsmålet omhandler.
Det kan være til foreningens bestyrelses medlemmer, vores tilknyttede
advokat, Peter Flint Jensen, der i
forvejen besvarer spørgsmål i dette
blads brevkasse eller andre, som vi
har mulighed for at trække på,
Det er bestyrelsens opfattelse, at ordningen er kørt godt i gang og fungerer
godt.
Brevkassen i foreningens blad Ret &
Skel er for alle borgere. Peder Flint
Jensen er redaktør for denne.
Når det gælder spørgsmål med relation til loven om mark- og vejfred, har
foreningen i mange år haft en særlig
rådgiver tilknyttet, og det er der ikke

Alle faglige spørgsmål fra hegnsynsmedlemmer og sekretærer, bør fremover rettes til forretningsfører Bent Jensen. Spørg hellere 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.
Henvendelserne fra private vil, som
ved 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 har taget sig af indsamlingen af domsafgørelser, men der
er desværre ingen garanti for, at vi får
dem tilsendt fra aktuelle steder. Vi vil
derfor gerne, at foreningens medlemmer er opmærksomme på domsafgørelser og sender dem til foreningen,
Det er naturligvis meget interessant
for os, at opsamle samtlige domsafgørelser inden for vort felt. Vi arbejder
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.
Det er bestyrelsens opfattelse, at retsindstanserne burde være fortsættes
9
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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, alligevel blevet besvaret af
foreningen. Der er ført logbog over
antallet af henvendelser, som er ca.
200 pr. år.

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.
Dette fungerer også godt.

g

Pr. 1.1. 2018 er Svend G. Kofoed-Dam
fratrådt efter mange år. Herfra skal
lyde en stor tak for mange års indsats.
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fortsat … forpligtiget til at fremsende
afgørelserne til Landbrugsstyrelsen.
En domstolsdatabase er da også
under opbygning, men det formodes at tage en længere årrække.
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
kon f l i k tm æ g l i ng ,
og endelig
ligger alle
blade flere
år tilbage
på vores
hjemmeside.

Kurser og
uddannelse
Uddannelse er en Der lyttes …
vigtig del
af foreningens arbejde. Der har ikke
været afholdt kurser i efteråret 2017,
da det var sidste år i denne valgperiode.
Angående vore kurser for året 2018,
10

afholdes to begynderkurser i foråret, et
er afholdt og de er begge fuldtegnet,
så i efteråret afholdes et ekstra kursus.
Der er stor interesse for deltagelse
i kurserne. Andre aktører har også
afholdt kurser, så rigtig mange har
deltaget og kommer til at deltage i
kurser igen i 2018
Ret og
Skel og
hjemmeside
Bladet ”Ret
& Skel” er
et vigtigt
aktiv for
foreni ngen, hvilket også
fremgår af
for målspar ag r a ffen. Bladet
er, som
pl a n l a g t ,
udkommet
fire gange i
perioden.
Gode ideer
til indhold i
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.
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Der er mange besøgende på siden. Det
vil være en god ide, hvis der kom link
til hjemmesiden på alle kommuners
hjemmesider. Formænd og sekretærer
opfordres hermed til at oprette link
fra egen kommunes hjemmeside til
foreningens hjemmeside.
Jeg vil benytte lejligheden til at rette
en tak til vores webmaster Torben
Østerbæk, for stor velvillighed. Bent
viderebringer takken.
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.
På hegnsynets område ligger tallene
dog rimeligt stabilt fra år til år.
Statistikken er rimelig populær ved
pressen. Pressen vil gerne have statistiske oplysninger om sagsantal, sagskarakter og udfald. Jeg vil derfor igen
opfordre foreningens medlemmer til,
at klippe pressestof om Hegnsyn ud
og sende det til bestyrelsens forret-

Statstik
Forretningsfører Bent Jensen har i
sit indlæg fremlagt statistik for 2017,
angående hegnssynenes arbejde med
hensyn til forlig og kendelser m.m. Det
viser igen i år, at der er en stigning i
andelen af forlig.
Vi så meget gerne, at der var en større
svarprocent fra kommunerne på den
årlige indberetning til vores statistik
over hegnssynssager og henvendelser
fra borgere.
Følgende estimerede tal kan oplyses
vedr. året 2017:
1. Antallet af gennemførte hegnsynsforretninger, omkostningsfordelinger mv.: 585
(gns pr Hegnsyn 6,5)
(690 i 2016, hvilket giver et fald
på ca. 15 %)
2. Hvor mange henvendelser herudover har formanden/sekretæren
modtaget: 3.690
(gns41)
(4.057 i 2016)
3. Hvor mange kendelser afsagde
Hegnsynet: 387
(gns 4,3)
(486 i 2016, hvilket giver et fald
på ca. 21 %)
fortsættes
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I øvrigt ligger publikationer, som foreningen har rettighederne over, på
hjemmesiden. Vi arbejder løbende
på at få flere hjælperedskaber lagt på
hjemmesiden.

ningsfører Bent Jensen, så vi får et
indtryk af de sager som omtales. Det
er prisværdigt, at der er Hegnssyn, der
vil påtage sig opgaven at medvirke
til pressedækning af vores arbejde,
og desuden fi nde lodsejere, der vil
medvirke.

g

Bestyrelsen arbejder løbende med forbedringer på vores hjemmeside hegnsyn.dk. Nye tiltag er på vej og gode
ideer modtages fortsat.
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fortsat …
4. Hvor mange sager endte med
forlig: 185
(gns 2)
(193 i 2016, hvilket giver en fald
på ca. 4 %)
68 kommuner har indsendt statistik
for 2017.
(69 indsendte for 2016).
Statistik for de enkelte kommuner –
se hjemmesiden www.hegnsyn.dk
Tak
Som formand kan jeg ikke nok understrege, hvor vigtigt det er at have nogen
at trække på i en forening, fortsættes
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.
Tak til Peder Flint Jensen, som er en af
specialisterne inden for vores arbejdsområde og vores brevkasseredaktør.
Og endnu engang tak til Torben Østerbæk, Svend Gunnar Kofoed-Dam, som
tidligere nævnt stopper han efter

BREVKASSE
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mange år som rådgiver, og til Helge
Sølgaard samt Bent Jensen.
Vi betragter jer nærmest som vore
medarbejdere
I år har tre bestyrelsesmedlemmer
ønsket at stoppe efter mange år i diverse hegnsyn og i foreningens bestyrelse.
Det er tidligere sekretær og kasserer i foreningen Preben Andersen fra
Norddjurs Kommune, som har været i
bestyrelsen i 20 år, kasserer Peter Bang
Nielsen fra Svendborg Kommune, som
har været i bestyrelsen 4 år og næstformand Jørgen Olsen, Egedal Kommune som har været i bestyrelsen i 8
år. Suppleant Lars Kornevald, Aalborg
Kommune som har været med en kort
tid, ønsker ikke valg til bestyrelsen.
Fra foreningen skal der lyde stor tak
til de tre for de mange år i bestyrelsen
sammen med en lille mindegave.
Jeg vil her nævne at Jørgen Olsen har
været hegnsynsmand i sin kommune
i 40 år. Vi har i foreningen ikke kendskab til nogen med større anciennitet
på dette område.
Og til slut tak på bestyrelsens vegne til vore
medlemmer – tak fordi I bakker os op.

Vi besvarer gerne spørgsmål i
RET & SKEL’s brevkasse.

Skriv dit spørgsmål allerede i
dag og send det til:

Her kan du få svar på dine
spørgsmål om hegnsloven og
alle de love, som relaterer sig
til Hegnsynenes arbejde.

Ret & Skel, Mylius Erichsens Vej
23, 7400 Herning eller mail til
bentjensen@hegnsyn.dk
... og få svar her i bladet.

Husk
efterårskurset
Det traditionsrige efterårskursus i Vissenbjerg løber i år af stablen lørdag
den 3. november, men denne gang med en lille tvist.
Som alle ved, er 2018 det første år i
den nye 4 års periode for Hegnsyn,
og da der åbenbart har været stor
udskiftning af såvel hegnsynsmedlemmer som sekretærer, har der
været et stort run på vores såkaldte
”begynderkurser”. Således var et
kursus i februar og et i april godt
og vel fyldt op, og vi måtte sige nej
til en hel del, da kursusholdene af
hensyn til en forsvarlig undervisning ikke må blive for store.
Bestyrelsen besluttede derfor
at gøre ”efterårskurset” til det 3.
begynderkursus i år (benævnt 1C).
Det indebærer, at kursusindholdet
svarer til indholdet af de to afviklede kurser. Men det betyder ikke,
at kurset er uinteressant for vore
trofaste ”viderekomne” medlemmer og sekretærer. Alle vil nemlig
have glæde af en gennemgang og
drøftelse af reglerne omkring vort
arbejde, hvorfor foreningen som
vanligt opfordrer til en bred opbakning til vores efterårskursus.
Tilmelding på blanket på side
18 eller via hjemmesiden.

Kursusprogram
Kl. 09.00 – 09.30
Ankomst, morgenkaffe og præsentation m.v.
Kl. 09.30 – 11.00
Hegnslovens opbygning. Hegnsynet som
institution og hegnslovens regler herom.
Hegnsynets kompetence. Regler om hegnsynsforretninger. v/Bent Jensen
Kl. 11.10 – 14.00 **Afbrudt af frokost**
Regler og fremgangsmåder vedr.
skelafsætning/skelforretninger.
V/Peter Flint Jensen
Kl. 14.00 – 14.30
Kaffe m. kage
Kl. 14.30 – 15.30
Konstruktiv konﬂ iktløsning ved
hegnstvister v/Anne Marie Christensen
15.30 – 16.00
Evaluering og afslutning
Kursisterne må meget gerne
medbringe hegnsloven!
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Er tålegrænsen
for skyggende
træer 2 timer om
dagen?
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I januar 2018 afsagde Højesteret en
dom om gener fra et glaseret tegltag,
hvor naboen blev solblændet i ca. 2
timer om dagen, men har det noget
med høje træer at gøre?

I Jyllands Posten fra den 25. februar
2018 skriver højesteretsdommer Jens
Peter Christensen i en kronik om den
meget omtalte sag om naboens gener
fra et glaseret tegltag. I kronikken
skriver Jens Peter Christensen blandt
andet:
Selv om en husejer overholder alle
skrevne regler, er det ikke altid nok.
Som husejer skal man også respektere det, juristerne kalder ”uskreven
naboret”. At reglerne er ”uskrevne”,
vil sige, at de ikke er blevet nedfældet
som lovregler, men gælder i kraft af
en mangeårig anerkendelse i både de
juridiske lærebøger og i retspraksis.
Det centrale i de uskrevne regler om
naboret er, at der er grænser for, hvilke
gener man må påføre sin nabo, f.eks. i
form af støj, lugt, røg, skygge fra store
træer, nedfaldne blade og grene – eller
genskin af sollys fra facader eller tag.
Tanken bag den uskrevne naboret
er, at den enkelte ejer af fast ejendom kun må råde over sin ejendom
på en måde, der ikke griber væsentligt ind i naboernes muligheder for
at bruge deres ejendom. Som husejer
kan man ikke få det som man vil.
Man må tåle, at naboen også er der.
Men der er altså grænser for, hvor store
ulemper ens nabo må påføre en. Det
er det, man i juraen kalder en ”tåle-

grænse”. Gener, der ligger inden for
tålegrænsen, må man fi nde sig i. Men
gener, der går videre, skal man ikke
tåle, skriver Jens Peter Christensen.
I Højesteret nåede vi til, at mest talte
for – ligesom byretten og landsretten
havde gjort – at give kvinden (sagsøger. Red) medhold i, at genskinsgenerne fra det sortglaserede tegltag
oversteg, hvad hun skulle tåle, fastslår
han.
Vil dommen få betydning
for sager om høje træer?
Som bekendt er høje, enkeltstående
træer ikke omfattet af hegnsloven,
hvorfor Hegnsynene ikke har kompetence til at gå ind i disse sager. Alligevel er vi interesserede, alene af den
grund, at vi ofte støder på problemstillingerne, som er affødt af disse træer.
Fra foreningens side er vi derfor meget
spændte på, om højesteretsafgørelsen
får direkte afsmittende virkning på
tålegrænsen for naboens skyggende
høje træer, således at der bliver en
mere fast afgrænsning af, hvor meget
skygge man skal kunne tåle.
Det kan kun fremtidige sager om høje
træer vise, og spændende bliver det at
følge. Det, vi som hegnsynsmedlemmer, kan gøre i mellemtiden, er vel
bare at skubbe lidt til vognen – ment
på den måde, at vi kan opfordre folk,
der henvender sig til os for at få råd
(det sker faktisk i et stort tal), til at
anlægge en sag ved domstolene, hvis
man eksempelvis har skygge på sin
terrasse i over 2 timer om dagen.
Bent Jensen
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Indtryk fra års
Tidl. politiinspektør Per Larsen
øsede af sin store erfaring.

Advokat Peter Flint Jensen
deltog i svarpanelet.
Fuldmægtig Stig Gundersen
havde indlæg fra styrelsen.

Årsmødet 2018 må
betegnes som et af
de bedre af slagsen
med et flot og varieret
program, hvilket blev
bekræftet af 94% af
deltagerne, der udfyldte evalueringsskemaerne. 100% syntes
meget godt eller godt
om Christiansminde
som årsmødelokalitet,
så vi mødes igen
samme sted den 29.
og 30. marts 2019.
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smødet 2018
Dommer Søren Holm Serup
gav gode råd om domstolene og hegnsyn.

Tidl. formand for foreningen,
Helge Sølgaard, dirigerede
generalforsamlingen.

Besøg vores hjemmeside – hegnsyn.dk

Webmaster: Torben Østerbæk, tlf. 98 27 17 38
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Tilmelding til Hegnsynskursus
Kursus 1C
– specielt for nye hegnsynsmænd og -sekretærer
Lørdag den 3. november 2018 kl. 09.00 – 16.00
Hotel Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, Tlf. 64 47 38 80
OBS! Hegnsynskursus 1B (den 12. april) er overtegnet.
Der er derfor arrangeret dette 3. begynderkursus til efteråret
– tilmelding kan ske her eller på hjemmesiden)
Følgende tilmeldes:
(mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær)

Sidste rettidige tilmelding er fredag den 26. oktober 2018.
OBS! Framelding efter tilmeldingsfristen udløser betaling for kurset.
Send denne blanket til, eller meld dig via hjemmesiden www.hegnsyn.dk til:
Forretningsfører Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23
7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
Pris 1600,- kr. pr deltager, inkl morgenkaﬀe og frokost (kan overføres forud til
Danske Bank - Reg.nr. 1513 Konto nr. 43 41 70 71 67).
Foreningens CVR-nr. er: 7149 2419.
Deltagerliste fremsendes derefter til den adresse som anføres her:
Navn og adresse
Dato og kommunens underskrift/stempel
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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

hegnsyn.dk
egnsyn

?

”SPØRG BARE”

Hegnsynsmedlemmer og sekretærer kan få
rådgivning ved henvendelse til:

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

Henvendelser besvares enten af forretningsføreren
eller videresendes med henblik på besvarelse til foreningens
rådgivende jurist, Peter Flint Jensen.

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

Der var festlig
topunderholdning
af Jan Svarrer til
aftenfesten.

B

