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Fra formanden
Tak for sidst til deltagerne ved årsmødet
på Christiansminde Kursuscenter, Svendborg i marts 2019. Mødet var det andet
årsmøde og generalforsamling i den indeværende beskikkelsesperiode.
Næste år afholdes årsmødet igen på Christiansminde Kursuscenter, denne gang
den 27. og 28. marts 2020.
Næste begivenhed for foreningens medlemmer bliver efterårsmødet/kursus lørdag den 2. november 2019 på Vissenbjerg
Storkro, Fyn. Sæt derfor allerede nu kryds
i kalenderen.
Vi arbejder i bestyrelsen på at udarbejde
et godt og aktuelt program. Vi venter deltagere fra hele landet, da Midtfyn jo ligger
særdeles centralt. Kurset vil blive nærmere
omtalt i næste nummer af Ret og Skel, hvor
der også vil være en tilmeldingsblanket.
Sørg for at få den fornødne bevilling til
kurset fra din kommune i god tid.

klar til at tage fat på mere vidtgående tiltag, som jeg har omtalt i min beretning
på Generalforsamlingen.
På generalforsamlingen var der stor talelyst angående enkelte punkter i beretningen. Bestyrelsen fremlagde bl.a., at der
var overvejelser om at flytte årsmøde og
generalforsamling til torsdag – fredag.
Dette vil dog kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning og vil derfor blive
taget op igen på generalforsamlingen i
2020.

Vi ønsker at flest mulige medlemmer og
sekretærer møder op til kurserne, lige som
til årsmøderne.

Ligeledes blev nogle specielle forhold
vedrørende vederlag drøftet, og også
dette vel bestyrelsen arbejde videre med.
Bestyrelsen arbejder ligeledes videre med
at få nogle flere deltagere med til årsmøde
og generalforsamling, samtidigt med at
foreningen nu har en større kontakt med
medlemmerne end tidligere gennem rådgivning, kurser og direkte kontakter.

Det gode samarbejde er videreført i den
nye bestyrelse. Såvel det første år, som i
det nuværende år, og jeg føler, at vi er

I skrivende stund – i juni, ønskes alle en
god sommer.
Jens Ernst Nielsen
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Gedhusvej 17 • 7441 Bording • tlf. 97 14 54 50
CVR nr.: 71492419 • Hjemmeside: 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: bodilwaagensen@hegnsyn.dk

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 2019:
Et hegnsyn koster kr. 1869,- som fordeles med kr. 801 til formanden
og kr. 534 til hvert af de øvrige 2 medlemmer.
OBS! I forbindelse med sager, der hæves af klageren, hvor klageren udebliver fra en hegnsynsforretning eller der er tale om tvangsfuldbyrdelsesforretning, er vederlaget kun kr. 1.068,-, der
fordeles med kr. 534,- til formanden og kr. 267,- til hver af de øvrige 2 hegnsynsmedlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene
et vederlag på kr. 1.335,- som fordeles med kr. 801 til formanden og kr. 534 til den anden
vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele
vederlaget kr. 1.869,- og fordeles som ved et hegnsyn.
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Skal årsmøderne fremover
afholdes over 2 hverdage
”Foreningen af Hegnsyn i Danmark,
har i år eksisteret i 46 år”. Således
indledte formanden, Jens Ernst
Nielsen, bestyrelsens beretning på
generalforsamlingen 2019.
”En stor velkomst til alle fremmødte og en særlig velkomst til
nytilkomne hegnsynsmænd og
vurderingsmænd efter Mark- og
Vejfredsloven, som ikke har deltaget tidligere.

En særlig velkomst til vores juridiske
konsulent i Foreningen af Hegnsyn i
Danmark, Peter Flint Jensen, Ringe,
og fuldmægtig Stig Gundersen, samt
hans kollega Ann Randrup Jensen,
begge fra Landbrugsstyrelsen.
Der skal naturligvis også lyde en
særlig velkomst til ledsagerne.
Bestyrelsen har netop besluttet, at i
lighed med tidligere år, kan ledsagere
også næste år deltage mod en egenbetaling.

Særlig velkommen til vores
æresmedlem Helge Sølgaard.
Foreningen har mistet et æresmedlem, Svend G. Kofoed-Dam,
der er afgået ved døden i en alder
af 85 år den 20. september 2018.
Svend G. Kofoed-Dam har været
formand og senest konsulent for
foreningen indtil januar 2018.
Han har derudover også varetaget
andre funktioner for foreningen
gennem årene. Svend G. KofoedDam var også bekendt med
næsten alle lægmands funktioner
i et lokale samfund på Bornholm. Se nærmere mindeomtale i
februar nummeret (nr. 157) af Ret
& Skel.
Ære være Svend G. Kofoed-Dam’s
minde.

Beretningen her er den anden 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”,
og senest også en Facebook side.
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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, og i øvrigt 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 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.
Angående årsmøde og generalforsamling, så vi meget gerne at flere
kommuner var repræsenteret. Vi har
i bestyrelsen derfor drøftet forskellige
tiltag, og jeg ønsker, at vi tager en
drøftelse om dette.

Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Stiftet den 5. december 1973
Foreningens formål er at varetage fælles interesser, herunder udøvelse af rådgivningsog 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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Medlemstal og økonomi
Af de 97 kommuner, der har Hegnsyn (Københavns Kommune er
undtaget), er der 88 kommuner med
tilsammen 91 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 91 medlemmer i
foreningen, ud af 100 mulige, hvilket
må siges at være tilfredsstillende.
Økonomien i foreningen er god.
Regnskabet fremlægges senere.
Årsmødet og generalsamling 2018
I 2018 var det 12. gang, der blev
holdt årsmøde og generalforsamling
på Christiansminde i Svendborg, efter
mange år på Nyborg Strand.
Programmets hovedpunkter var i
2018:
• Generalforsamling med valg.
• Forretningsførerens time. Indlæg v.
forretningsfører, Bent Jensen.
• På kanten af livet. Foredrag v. tidl.
Chefpolitiinspektør Per Larsen.
• Drøftelse af aktuelle sager. Den
”generelle” spørgerunde.
• ”Hegnsynet og domstolene”. Indlæg
v. dommer Søren Holm Serup.
Næste årsmøde
Næste årsmøde og generalforsamling
bliver fredag den 27. marts og lørdag
den 28. marts 2020 på Christiansminde i Svendborg.

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 i forvejen.
Vi har, ud over det almindelige
driftsarbejde, også arbejdet en del
med fornyelse af kursustilbud og nye
foreningstiltag, så som videreudvikling af vores rådgivning og en lukket
Facebook side. Der arbejdes med
nye initiativer, angående kendskab
til sager, der er indbragt for retten,
ligesom vi drøfter nye initiativer til,
hvordan vi får flere deltagere til generalforsamlinger og årsmøder.
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
havde der været flere indgange til at
stille spørgsmål.
Hegnssynsmænd, som er medlemmer
af Foreningen af Hegnsyn i Danmark,
har herefter kunnet rette spørgsmål
7
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til foreningen, hvilket i høj grad 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. Der er ført logbog over
antallet af henvendelser, som er ca.
200 pr. år.
En stor tak til Bent Jensen, som er
ansvarlig for 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 bestyrelsesmedlemmer, eller
til Peter Flint Jensen, der i forvejen
besvarer spørgsmål i dette blads
brevkasse eller til andre, som vi har
mulighed for at trække på.
Det er bestyrelses opfattelse, at ordningen er kørt godt i gang og fungerer
godt. Brevkassen i foreningens blad
Ret & Skel er for alle borgere. Peter
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 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
rigtig godt.
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Alle faglige hegnsynsspørgsmål fra
hegnsynsmedlemmer og sekretærer,
bør således fremover rettes til forretningsfører Bent Jensen. Spørg hellere
én gang for meget end én gang for
lidt, hvis I kommer ud i vanskelige
situationer, eller helst før I kommer
ud i vanskelige situationer.
Henvendelserne fra private borgere
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
Bodil Waagensen tager sig af indsamlingen af domsafgørelser, men
der er desværre ingen garanti for, at
vi får dem alle tilsendt. 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,
ved direkte kontakter og det går
godt. Selv om der måske er tale om
få afgørelser, så vil vi under alle
omstændigheder gerne høre det, hvis
I som hegnsynsmedlemmer får viden
om afgørelser i forbindelse med
hegnsyn.
En domstolsdatabase er under opbygning, men det formodes at tage en
længere årrække inden den fungerer.
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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.
Husk at alle blade 15 år tilbage, findes på vores hjemmeside.

Kurser og uddannelse
Uddannelse er en vigtig del af foreningens arbejde. Angående vore kurser
for året 2018, afholdtes to begynderkurser i foråret, og et er afholdt i efteråret. De har alle været fuldtegnet.
Der er stor interesse for deltagelse
i kurserne. Andre aktører har også
afholdt kurser, så rigtig mange har
været på kursus i 2018, i alt ca. 200
personer.

Ret og Skel hjemmeside
Bladet ”Ret & Skel” er et vigtigt aktiv
for foreningen, hvilket også fremgår af formålsparagraffen. Bladet er,
som planlagt, 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.
Bestyrelsen arbejder løbende med
forbedringer på vores hjemmeside
www.hegnsyn.dk . Nye tiltag er på
vej og gode ideer modtages fortsat.
I øvrigt ligger publikationer, som
foreningen har rettighederne over, på
hjemmesiden. Vi arbejder løbende
på at få flere hjælperedskaber lagt på
hjemmesiden. Der er mange besøgende på siden.
Det vil være en god ide, hvis der kom
links til hjemmesiden på alle kommuners hjemmesider. Formand og sekretær opfordres hermed til at få oprettet
link fra egen kommunes hjemmeside
til foreningens hjemmeside.

SYNSPUNKTER OG DEBAT
Gå til tasterne og giv dit besyv med!
Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer,
som kan være andre til nytte.
Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren.
Send gerne mail til bentjensen@hegnsyn.dk
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Jeg vil benytte lejligheden til at rette
en tak til vores webmaster Torben
Østerbæk, for stor velvillighed. Bent
viderebringer takken.

1. Antallet af gennemførte hegnsynsforretninger, omkostningsfordelinger mv.: 633 (gns pr Hegnsyn 7)
(585 i 2017, hvilket giver en
stigning på ca. 8 %)

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, der gerne vil 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 forretningsfører Bent Jensen, så vi får
et indtryk af de sager som omtales eller del dem på vores Facebook side.
Det er prisværdigt, at der er Hegnssyn, der vil påtage sig opgaven at
medvirke til pressedækning af vores
arbejde, og desuden finde lodsejere,
der vil medvirke.

2. Hvor mange henvendelser herudover har formanden/sekretæren
modtaget: 3.454 (gns 38)
(3.648 i 2017)

Statistik
Forretningsfører Bent Jensen fremlægger statistik for 2018, angående
hegnssynenes arbejde med hensyn
til forlig og kendelser m.m. Det viser
igen i år, at der er en stigning i procentdelen angående forlig.
Følgende estimerede tal kan oplyses
vedr. året 2018:
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3. Hvor mange kendelser afsagde
Hegnsynet: 411 (gns 4,5)
(387 i 2017, hvilket giver en
stigning på ca. 6 %)
4. Hvor mange sager endte med
forlig: 211 (gns 2,3)
(185 i 2017, hvilket giver en
stigning på ca. 14 %)
5. Sager efterfølgende gået til retten:
24
72 kommuner har indsendt statistik
for 2018. (68 indsendte for 2017).
Statistik vedrørende de enkelte
kommuner – se hjemmesiden
www.hegnsyn.dk
Vi så meget gerne, at der var en
større svarprocent fra kommunerne

ÅRSMØDET 2018 - BERETNING
på den årlige indberetning til vores
statistik over hegnssynssager og henvendelser fra borgere.
Tak
Som formand kan jeg ikke nok
understrege, hvor vigtigt det er at
have nogen at trække på i en forening, der i det væsentlige må basere
sig på frivillig arbejdskraft. Jeg vil
derfor slutte med at rette en tak til
alle, som er med til at trække læsset.
Først og fremmest til mine kolleger
i bestyrelsen. Det er trods alt 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 Peter Flint Jensen, som er
en af specialisterne inden for vores
arbejdsområde og vores brevkasseredaktør.
Og endnu engang tak til Torben
Østerbæk og til Helge Sølgaard.
Vi betragter jer nærmest som vore
medarbejdere
Og til slut tak på bestyrelsens vegne
til vore medlemmer – tak fordi I
bakker os op.

Roskilde er mønsterkommune
for Hegnsynenes interne forhold
Foreningen håber, at alle kommuner
i landet, kan og vil tage ved lære af
en nylig indgået samarbejdsaftale
om ydelser mellem Roskilde Kommune og Hegnsynene.
Aftalen indebærer bla. godtgørelse
af kørte km efter den høje takst,
papir og printerpatroner, deltagelse
i alle relevante kurser og møder m.
diæter og kørepenge.
De to hegnsyn, der er i Roskilde,
har altid fået deres kørsel refunderet efter statens høje kilometertakst, og de fik sig sidste år noget
af et chok, da Økonomiudvalget

vedtog, at der fremover kun skulle
betales den lave kilometertakst for
kørsel i kommunens regi, gældende
for alle i kommunen.
Hegnsynene protesterede mod at
følge denne aftale, idet man gjorde
gældende, at Hegnsynene ikke er et
kommunalt udvalg, men et uafhængigt tvistnævn udpeget af kommunalbestyrelsen. Kommunens administrative ledelse havde ikke kendskab til
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aftaler på området og henviste til, at
en sådan måtte indgås mellem ”Veje
og grønne områder”, der tog sig af
hegnssager i kommunen.
Et møde blev aftalt og samme dag
meddelte kommunens juridiske chef,
at Hegnsynene havde ret i deres
påstand. Det er således hegnsynsformanden, der har instruktions beføjelsen over Hegnsynets sekretariat og
ikke Borgmesteren.
Herefter var banen klar til, at Hegnsynene i fred og fordragelighed
kunne indgå en samarbejdsaftale
med områdelederen, understreger en
af hegnsynsformændene i Roskilde,
Peder Pedersen over for Ret & Skel.
Samarbejdsaftalens ordlyd:
Samarbejdsaftale vedr. Roskilde Kommunes ydelser i forhold til Hegnssynene.
Følgende aftale indgås mellem Hegnssynene i Roskilde Kommune og Roskilde Kommunes sekretariatsfunktion
(Veje og Grønne Områder) for disse:
1) Hegnssynets kørsel i forbindelse
med afholdelse af hegnssyn.
Hegnssynets medlemmer aftaler så
vidt mulig koordineret samkørsel
fra hjemadressen til åstedsforretningerne, til de efterfølgende
forhandlinger på Rådhuset samt
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retur til hjemadressen.
Hegnssynets medlemmers kørsel i
egen bil godtgøres efter ligningsrådets høje sats for kørsel indtil
20.000 km om året (pt. kr. 3,56 pr.
km).
2) Udgifter i forbindelse med
Hegnssynets forberedelse til
hegnssyn
Hegnssynets medlemmer modtager
efter behov papir samt printerpatroner fra Roskilde Kommune
3) Uddannelse af Hegnssynets
medlemmer
Hegnssynets medlemmer samt
disses suppleanter tilbydes alle
relevante kurser, som betales af
Roskilde Kommune.
Hegnssynets medlemmer ydes
vederlag for deltagelse i kurser/
uddannelse i henhold til gældende Bekendtgørelse om vederlag,
diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Dette
gælder også for evt. interne kurser
og møder afholdt på Rådhuset.
Hegnssynets medlemmer aftaler
koordineret samkørsel til kurser/
uddannelse så vidt dette er muligt.
Hegnssynets medlemmers kørsel i
egen bil godtgøres efter ligningsrådets høje sats for kørsel indtil
20.000 km om året.
4) Sekretariatsbistand
Roskilde Kommune yder hegnssynets medlemmer sekretariatsbistand
til alle koordinerings- og sekretariatsfunktioner, dette omfatter:
a. Besvarelse af henvendelser vedr.
hegnssyn

b. Udsendelse af skema til anmodning
om hegnssyn

g. Renskrift af kendelse/forlig
h. Udsendelse af kendelse/forlig

c. Modtagelse af anmodning om
hegnssyn, oprettelse af journalsag.
d. Fremsendelse af anmodning til
Hegnssynets medlemmer samt
koordinering af fastsættelse af dato
for hegnssyn.
e. Udsendelse af indkaldelse til
parterne
f. Deltagelse i og notat-tagning under
åstedsforretningen.

i. Journalisering af kendelse/forlig
(hegnssynsprotokol) og alle øvrige
relevante dokumenter
j. Udsendelse af faktura for hegnssyn
k. Udbetaling af honorar og kørselsgodtgørelse til Hegnssynets
medlemmer
l. Juridisk bistand, når der er behov.
-benje

Vær OBS på den seneste
vederlagsbekendtgørelse!
Vederlagsbekendtgørelse nr. 1359 af
28/11/2018, der har været gældende fra 1.
januar 2019, indeholder ændringer, som
kræver Hegnsynenes opmærksomhed.
De seneste vederlagsbekendtgørelser
har ikke omtalt afvigende vederlag
for hegnsyn efter §§ 44, stk. 1(tvangsfuldbyrdelse) og 38,stk. 8 (afgørelse
om klagers godtgørelse af indklagedes udgifter i forbindelse med klagerens udeblivelse); men det gør den
nu gældende bekendtgørelse.
Man skal således være opmærksom
på, at Hegnsynenes vederlag for
behandling af de i den nye bekendtgørelse § 2, stk. 2 nævnte sagsområder, ikke er det normale vederlag

på kr. 1.869,-, men kun på kr. 1.068,altså 801 kr. mindre.
Endvidere er der sket en ændring
af ordlyden i § 3, så denne ikke
som tidligere nævner vederlagsstørrelsen ved sager om fordeling af
omkostninger ved skelforretninger,
men reelt sker der dog ikke nogen
ændring i vederlaget, da der nu blot
henvises til hegnslovens kapitel VI
om behandling af hegnsynsforretninger, hvilket indebærer, at vederlaget
er det samme som ved alm. hegnsynsforretninger.
Bekendtgørelsens § 2 og § 3 lyder i
sin helhed således:
§ 2. For behandlingen af en hegnssag
13
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har hegnsynet ret til et samlet
vederlag på 1.869 kr., når hegnssagen er afsluttet. Vederlaget fordeles med 801 kr. til formanden
og 534 kr. til hver af de to andre
hegnsynsmedlemmer.

Stk. 4. For godkendelse af og
indførelse i hegnsynets protokol
af et forlig indgået uden hegnsynets medvirken, jf. hegnslovens
§ 38, stk. 4, har formanden ret til
et vederlag på 267 kr.

Stk. 2. For afsigelse af kendelser
i de tilfælde, der er omhandlet i
hegnslovens § 34, stk. 8, og §
44, stk. 1, samt når sagen hæves
på grund af klagerens udeblivelse eller efter dennes begæring,
har hegnsynet ret til et vederlag
på 1.068 kr. Vederlaget fordeles
med 534 kr. til formanden og
267 kr. til hver af de to andre
hegnsynsmedlemmer.

Stk. 5. Der kan ikke kræves forudbetaling af eller sikkerhedsstillelse for vederlag til hegnsynet.

Stk. 3. Hæves en hegnssag, før
der har været afholdt åstedsmøde,
har formanden ret til et vederlag
på 700 kr.

§ 3. Hegnsynets behandling af
spørgsmål om fordeling af sagsomkostningerne ved en skelforretning efter udstykningslovens
§ 39, stk. 1, sker efter reglerne i
hegnslovens kapitel VI om hegnsynsforretninger, jfr. udstykningslovens § 39, stk. 2, 2. pkt.
Vi anbefaler i øvrigt, at hegnsynsmedlemmer og sekretærer læser hele bekendtgørelsen på vores hjemmeside
www.hegnsyn.dk .

BREVKASSE v. adv. Peter Flint Jensen
Spørgsmål om tilbagebetaling af hegnsynets
vederlag, når en kendelse ophæves af retten
Fra Hegnsynet i XX Kommune.
En sag fra 2017 er blevet afgjort hos Domstolene og Hegnsynets kendelse er ophævet. Indklagede vandt sagen og anmoder
Hegnsynet om at returnere gebyret.
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Bendt Bergs kommentar side 397 skriver,
at kravet om vederlag bortfalder og skal
tilbagebetales ved ophævelse af en kendelse. Jeg kan dog ikke se at der i hegnsloven er hjemmel til at tilbagebetale af et
vederlag?

Hegnsynet er en selvstændig myndighed
og byrådet har ingen beføjelser overfor
Hegnsynets virksomhed. Således er det
ikke ansvarspåliggende (?), at kommunen
dækker en tilbagebetaling.
I den forbindelse mener Bendt Berg, kommentar Kap. V, side 243, at Hegnsynets
enkelte medlemmer har et personligt
erstatningsansvar. Dette kan jeg heller
ikke finde angivet i hegnsloven. Om en
anden lov er gældende i mangel af hjemmel i hegnsloven, er jeg ikke klar over?
Hegnsynet har ingen konto med midler
indestående, idet indkomne vederlag
udbetales til hegnsynsmedlemmerne.
Hegnsynets medlemmer er ændret siden
udførelsen af hegnsynsforretningen i 2017.
Domstolen har ikke pålagt Hegnsynet tilbagebetaling af gebyr, men siden indklagede ikke indbragte dette for domstolen,
er der ikke taget stilling til det.
Det er en mulighed at svare indklagede,
at der ikke er hjemmel i hegnsloven til
tilbagebetaling af gebyr, og at domstolen
ikke har pålagt Hegnsynet at tilbagebetale.
Dette kan så afstedkomme, at indklagede
starter en ny domstolssag om Hegnsynets
gebyr via stævning af individuelle medlemmer.
Er der praksis for, at hegnsynsmedlemmerne, inklusiv tidligere medlemmer,
tilbagebetaler gebyr ”fra egen lomme”?
Er der praksis for at kommunen hvor

hegnsynet hører hjemme har trådt til med
dækning af krav?
Venlig hilsen
XX, Hegnsynssekretær
XX Kommune
---------------------------------------------Svar
Det gælder generelt, at en række afgørelser kan begrundes med, at det følger af
”almindelige retsgrundsætninger”, af en
”dommerskabt retspraksis” eller lignende
på et givent område.
Når det gælder spørgsmålet om tilbagebetaling af vederlag, hvor en domstol har
ophævet et Hegnsyns afgørelse, er det min
opfattelse, at Bendt Berg – på trods af
mangel på udtrykkelig bestemmelse herom
- har ret, når det på side 397 i den kommenterede hegnslov anføres:
”Ophæver retten Hegnsynets kendelse,
bortfalder kravet på Hegnsynets vederlag,
og betalt vederlag skal tilbagebetales af
Hegnsynet.”
I den givne sag kompliceres sagen af,
at der er kommet en ny bemanding af
Hegnsynet, hvorfor det kan forekomme
urimeligt, at et nyt Hegnsyn skal betale
for et tidligere Hegnsyns ”fejl”.
Du kommer endvidere ind på det mulige
erstatningsansvar, som de enkelte med15

lemmer af et Hegnsyn kan pådrage sig.
Her er det dog væsentligt, at skelne mellem
tilbagebetaling af et vederlag, der følger
af rettens ophævelse af en kendelse og
en egentlig ansvarspådragende handling
med deraf mulige erstatningsansvar.
Som Bendt Berg også anfører på side 243,
er det ”ikke enhver fejl begået i Hegnsynet, der er ansvarspådragende. Der skal
efter retspraksis være tale om grove fejl og
forsømmelser …”.

Da det ikke fremgår af ovenstående
henvendelse, hvad der er baggrunden
for rettens ophævelse af Hegnsynets kendelse, er det vanskeligt for mig at vurdere,
om der foreligger grove fejl og forsømmelser.
Da det imidlertid fremgår, at der alene
er rettet krav om tilbagebetaling af vederlag og ikke krav om betaling af andre
omkostninger, er det nærliggende at
antage, at indklagede ikke har fundet,
der er tale om grove fejl og forsømmelser.

Mød foreningen
på Facebook …
Foreningen af Hegnsyn i Danmark
er som tidligere oplyst oprettet på
Facebook som en lukket gruppe
for medlemmer og sekretærer.
Hegnsynsmedlemmer, vurderingsmænd eller sekretærer kan l et
og smertefrit blive medlem af
gruppen.
Foreningens gruppe på Facebook,
som kan bruges af hegnsynsfolket
til at kommunikere internt, har indtil
nu fået mange medlemmer, men
der er plads til flere.
Gruppen er skabt som et forum, hvor
man frit kan diskutere, rose, kritisere
og oplyse hinanden om alt muligt,
der har noget med hegnsyn at gøre.
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Kravet ses således begrundet i det
forhold, at kendelsen er ophævet
og Hegnsynet således ikke har truffet
en afgørelse, der står ved magt efter,
at retten har talt.
Du spørger også, om der er praksis
for, at den kommune, hvor Hegnsynet
hører hjemme, har trådt til med dækning
af krav? Det følger her af de afgørelser,
som er gengivet i den kommenterede
hegnslov på side 246 f, at der er eksem-

pler på, at kommunen blev pålagt /
har påtaget sig at tilbagebetale vederlag mv.
Ud fra en pragmatisk tilgang findes dette
også nærliggende i den konkrete sag, da
beløbet dels er beskedent, og der er sket
udskiftning af Hegnsynets medlemmer.
Med venlig hilsen
Peter Flint Jensen

... tjek også foreningens
hjemmeside
Kig jævnligt på
foreningens
hjemmeside på
internettet - det
gør mange andre.
Du finder den
på adressen:
www.hegnsyn.dk

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.
Webmaster:
Torben Østerbæk, tlf. 98271738
OBS! Følg os nu også på Facebook
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vde spændende
Peter Tanev ha aforandr inger.
indlæg om klim

Bent Hulegaard havde
en
gennemgang af releva grundig
nte digitale
søgemuligheder.

Evaluering af Årsmødet 2019
Årsmødet 2019 løb af stablen på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg i dagene
29. og 30. marts, og alle fik mulighed for efterfølgende at give deres besyv med
om arrangementet, og det benyttede en del sig af.
Meninger om det samlede
indtryk af programmet:
Tilfredshedsgraden:

Meget godt
Godt
Mindre godt
Dårligt

Om udbytte med hjem:

Antal:

Procent af
besvarelserne:

10
15
1
0

38 %
58 %
4%
0%

Om årsmødets gennemførelse:
Tilfredshedsgraden:

Meget godt
Godt
Mindre godt
Dårligt

Antal:

Procent af
besvarelserne:

7
18
1
0

27 %
69 %
4%
0%

nnemgik en
Bent Jensen ge stillinger i form
le
ob
pr
e
rækk
aktuelle sager.
bindelse med
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Tilfredshedsgraden:

Meget godt
Godt
Mindre godt
Dårligt

Antal:

Procent af
besvarelserne:

5
20
1
0

19 %
77 %
4%
0%

Om mødestedet/
Hotel Christiansminde:
Tilfredshedsgraden:

Meget godt
Godt
Mindre godt
Dårligt

Antal:

Procent af
besvarelserne:

18
6
2
0

69 %
23 %
8%
0%

Stig Gundersen gennemg
ik baggrunden og indholdet
i vederlagsbekendtgørelsen 20
19.

?

”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 Landbrugsstyrelsen
på tlf. 91 32 94 65 eller e-mail Stigun@Lbst.dk
Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en
drøftelse af hegnsynsspørgsmål.
Foreningens hjemmeside med diverse links
findes på adressen www.hegnsyn.dk

19
19

Afsender
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Underholdningen
var en hyldest til
Kim Larsen

B

