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Fra formanden
Corona-virussen har vendt op og ned på 

vores hverdag. 

Det er mit indtryk at vores medlemmer og 

sekretærer har fundet ud af det og har fået 

løst opgaverne, men det er selvfølgelig ikke 

uden problemer i forhold til den pålagte 

myndighedsudøvelse, og noget er også 

blevet udsat, hvad der også har været rime-

ligt. Ved opgaver i forbindelse med mark og 

vejfredslovens § 18, hvorefter borgeren skal 

anmelde skader efter undslupne husdyr 

inden 7 dage, har situationen selvfølgelig 

været anderledes i forhold til udsættelser.

Vi har rådgivet ud fra sundhedsmyndig-

hedernes generelle anvisninger, og hvor 

vi ellers har kunnet få vejledning og ideer 

om Hegnsynenes myndighedsudøvelse 

under Corona-krisen, og det vil vi fortsat 

gøre efter bedste evne og råd fra gode 

kontakter.

I denne leder kan jeg ikke, som vanligt, sige 

tak for sidst til deltagerne ved årsmødet på 

Christiansminde Kursuscenter, Svendborg 

i marts, da den måtte afl yses/udsættes. 

Mødet skulle have været det tredje års-

møde med generalforsamling i den inde-

værende beskikkelsesperiode. 

På regeringens pressemøde om Coruna-

virus onsdag 11.marts kom imidlertid 

meddelelsen om forbuddet mod at 

forsamles 

fl ere end 100 

personer 

indendørs:

”Der udstedes forbud mod, at arrangører, 

forlystelser, restaurationsvirksomheder mv. 

samler fl ere end 100 personer indendørs. 

Forbuddet udstedes, så snart hastelov-

givningen er trådt i kraft i starten af uge 

12, 2020 (16. mart til 22.marts 2020). Indtil 

forbuddet er udstedt opfordres til, at det 

følges, og at der generelt sikres mulighed 

for at holde passende afstand mellem 

gæster, besøgende mv. ”

Regeringen fremsatte torsdag den 12. 

marts 2020 så et hastelovforslag, som gav 

myndighederne mulighed for om nødven-

digt at gennemtvinge eksempelvis lukning 

af private institutioner, skoler og dagtilbud, 

forbyde arrangementer og andre forsam-

linger, hvor mange personer opholder sig 

tæt sammen. Der tegnede sig et stort fl ertal 

for loven, der både blev fremsat og første-

behandlet samt vedtaget torsdag 12 marts. 

På den baggrund besluttede bestyrelsen 

at udsætte årsmødet og generalforsamlin-

gen, ligesom bestyrelsen ikke ville samles 

fysisk til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen 

mødes for første gang igen fysisk i juni 

måned for bl.a. at planlægge 

Fortsættes … 
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Fortsat … 

efterårets aktiviteter.  Det er for nuværende, 

medium maj måned, ikke muligt at sige, 

hvornår det udsatte årsmøde og general-

forsamlingen kan afholdes. 

Næste begivenhed for foreningens med-

lemmer bliver dog formentlig årsmøde og 

generalforsamling, samt efterårsmøde/kur-

sus. Ingen af delene er dog for nuværende 

fastlagt på grund af den aktuelle situation. 

Tager vi ansvar og hjælper hinanden er 

det mit håb, vi kan få styr Corunavirussen 

og fi nde en rimelig arbejdsform fremover 

i Hegnsynene og i vores forening, også selv 

om det kan tage lidt tid.

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

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

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

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

Bodil Waagensen, Lolland Kommune
Hovvasen 2, 4983 Dannemare
Tlf. 40 82 09 86  |  E-mail: bodilwaagensen@hegnsyn.dk 

Bent Jensen

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

Formand: 

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær: 

Best.medlem:

Forretningsfører

og redaktør:

Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Gedhusvej 17  •  7441 Bording  •  tlf. 97 14 54 50

CVR nr.: 71492419  •  Hjemmeside: www.hegnsyn.dk  

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger 2020: 
Et hegnsyn koster kr. 1.897 som fordeles med kr. 813 til formanden 

og kr. 542 til hvert af de øvrige 2 medlemmer.

OBS! I forbindelse med sager, der hæves af klageren, hvor klageren udebliver fra en hegnsyns-
forretning eller der er tale om tvangsfuldbyrdelsesforretning, er vederlaget kun kr. 1.084,-, der 

fordeles med kr.542,- til formanden og kr. 271,- 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. 813 til formanden og kr. 542 til den anden 
vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele 

vederlaget kr. 1.897,- og fordeles som ved et hegnsyn.
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Corona mig her 
og Corona mig derbyg smit

eksempelvis offentlige 

Virussen har været alle vegne, ræset hen 
over vores klode, spillet med i alle mulige 
sammenhænge – og selvfølgelig også i 
hegnsynssammenhænge, hvor den bl.a. 
ramte vores årsmøde, der måtte udsættes 
på ubestemt tid.

Ingen havde set den 
komme, men pludselig 
var den der, Coronaen, 
eller Covid-19 virussen 
som den senere blev 
døbt, og vi måtte alle forholde os til 
den, hvad enten vi havde lyst eller ej.

Foreningen har ikke overblik over, hvor 
og hvornår der rundt i landet har fundet 
hegnsyn sted i fase 1-perioden, men det 
har nok ikke været mange, da stort set 
alt andet har været lukket ned, og de 
kommunale sekretærer var sendt hjem 
for at arbejde ved køkkenbordet, men i 
teorien kan der godt have været afholdt 
enkelte hegnsyn, da dette jo på intet 
tidspunkt direkte har kollideret med de 
påbudte forholdsregler. 

Hvis man holdt antallet af involverede 
personer nede under 10, var ude i det 
fri, holdt en indbyrdes afstand på 1–2 

meter og 
vaskede eller 
afsprittede 
sine hænder 
før og efter, 
så kunne man 
stadig afholde 
”lovlige” 
hegnsyn.
Nogle har 
forespurgt i foreningen, 
om det var forsvarligt, men vi har 
under henvisning til ovenstående 
undladt at udstikke retningslinjer, 
da Hegnsynene som selvstændige råd 
selv må afgøre sådanne spørgsmål, 
og da det på intet tidspunkt har været 
i strid med de offi cielle retningslinjer 
at afholde hegnsyn, har foreningen 
ikke udsendt generelle råd og vej-
ledninger eller givet udtryk for vores 
holdninger til det ene eller det andet.

Nu, da vi her medio maj er inde i en 
genåbningsface, må alle eventuelle 
tvivlsspørgsmål være fejet til side - der 
kan sagtens afholdes forsvarlige hegn-

synsforretninger, under hensyntagen 
til de nævnte forholdsregler om antal 
deltagere, indbyrdes afstand og hånd-
hygiejne.



7

Fra 

årsmødet 

2019

Årsmødet kom i økonomisk 
klemme ved afbud
Som allerede nævnt måtte foreningen 
afl yse generalforsamlingen og årsmø-
det, der var planlagt til den 27. og 28. 
marts. Bla. alderssammensætningen af 
hegnsynsmedlemmerne, og de mange 
opfordringer til afl ysning vi i øvrigt fi k, 
gjorde, at vi den 12. marts - 2 dage før 
regeringen bekendtgjorde, at man fra 
den 17. marts ville lukke alle restau-
ranter og kursussteder og ikke tillade 
fl ere end 10 personer at samles - strakte 
gevær og meddelte hotellet og de 
tilmeldte, at årsmødet måtte afl yses og 
udsættes til afholdelse på et senere tids-
punkt, når forholdene gjorde det muligt 
og forsvarligt.

Vi var af den overbevisning, at den 
pludselige og uventede situation betød, 
at vi i forbindelse med afbuddet slap for 
at betale et normalt afbestillingsgebyr 
på 75 % af kursusstedets forventede 
indtægter fra vores årsmøde - mod at 
vi selvfølgelig lovede at afholde mødet 
på Christiansminde senere på året, men 
sådan skulle det desværre ikke gå.
Således fremsendte Christiansminde 

en regning på kr. 83.000 til foreningen, 
der omvendt hævdede, at der måtte fore-
ligge en ”force majeure” situation p.g.a. 
den pludselige og uforudsete Corona 
situation. Da kursusstedet imidlertid 
fastholdt at have et krav, satte foreningen 
herefter en advokat på sagen, der i skri-
vende stund stadig er uafklaret.

En kedelig effekt af den i forvejen pro-
blematiske Corona situation, og måske 
en kedelig afslutning på det ellers gode 
samarbejde med Christiansminde.

Ny mødedato ikke fastsat 
Bestyrelsen har endnu ikke fastsat en 
ny dato for årsmødet – dels 
fordi forbuddet mod forsam-
linger på over 10 personer 
indtil dato ikke er ophævet, 
og dels fordi sommermå-
nederne nu står for døren, 
og bestyrelsen i øvrigt ikke har været 
fysisk forsamlet siden den 22.januar. Alt 
dette betyder, at der ikke er taget stil-
ling til, hvornår generalforsamlingen og 
årsmødet kan afholdes, men vi forven-
ter da, det kan blive her til efteråret.
             -benje
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Mange muligheder for 
faste hegn
Et fast hegn kan bruges til mange ting. Det 
kan bruges til at skærme haven af fra vind, 
vejr og nysgerrige blikke, og det kan bruges 
til at skabe hyggelige rum til afslapning og 
samvær. Mulighederne er mange med et 
fast hegn, og det kan være svært at vide 
hvilken slags, man som Hegnsyn skal foreslå 
for at opfylde parternes behov. Man skal 
jo tage hegnets udtryk med i sine overve-
jelser, og spørge sig selv, om det passer til 
kvarteret, huset og haven.

I den anledning har trælastfi rmaet ”10-
4” lavet en guide som beskriver hvilke 
muligheder, der fi ndes på markedet, 
så du kan få et overblik og give den 
rigtige vejledning om hegn, stakit eller 
plankeværk.

Når man skal have et hegn, så kan man 
få det i mange forskellige materialer og 
med forskellige typer af behandling. 
Det kan være svært at fi nde rundt i, og 
vide hvad betydningen af de forskellige 
behandlinger er. Vi gennemgår derfor 
her materialerne og behandlingerne, så 
man kan få et indblik i, hvad der passer 
til behovene.

Komposit
Denne type hegn er en af de mest 

praktiske, der fi ndes på markedet. Kom-
posithegn er lavet af såkaldte komposit-
brædder, som består af træ, plastik og 
bindingsmateriale. Plastikken er til for 
at gøre brædderne nemmere at vedlige-
holde, men det er miljøvenligt plast som 
bruges, så man ikke skal have dårlig 
samvittighed. Man får et vedligeholdel-
sesfrit hegn, som kan stå imod træspi-
sende insekter, og som har en levetid 
på omkring 20 til 25 år. 

Komposithegn fås oftest i en stilren grå 
farve, som passer til nyere huse. Hegnet 
er nemt at samle, med de lette kom-
positbrædder og de prægalvaniserede 
rammer. Brædderne kan desuden kortes 
af i højden og i bredden, for at tilpasse 
hegnet til haven. Hegn i komposit er en 
miljøvenlig, pæn og praktisk løsning.
Man undgår bøvlet med vedligehol-
delse. Ud over at sæbe hegnet ned en 
gang imellem, er der nemlig ikke nogen 
vedligeholdelse forbundet med at have 
et hegn i komposit materiale.

Polyrattan
Polyrattan er et vedligeholdelsesfrit-
plastmateriale, som bruges til nogle 
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meget fl otte og praktiske hegn. Polyrat-
tan er stærkt og restant overfor forskel-
lige temperaturer og UV-stråler, hvilket 
betyder, at det kan holde til at stå 
udenfor hele året rundt. Polyrattan fl et-
tes sammen, og bruges til at lave både 
hegn og havemøbler af. 

Hegnet fås typisk i mørkere farver som 
grå, sort og brun, som passer særligt til 
nyere huse. Det kan dog også bruges til 
ældre huse, da det har et meget roligt 
udtryk.

Polyrattan kræver ikke nogen direkte 
vedligeholdelse ud over at bliver spulet 
af og rengjort en gang imellem. Det er 
altså et meget praktisk materiale, som 
passer godt til dem, der ikke har lyst 
til at bruge en masse tid på vedligehol-
delse.

Metal
Når det 
kommer 
til hegn af 
metal, stål 
eller jern, 
så er det 
selvfølgelig 
vigtigt, at 
det enten 
er galvani-
seret, pulverlakeret eller har en anden 
slags overfl adebehandling for at kunne 
holde til det danske vejr uden at ruste. 
Denne type hegn fås både i mere solide 
modeller og meget tynde trådhegn, som 
man nærmest ikke lægger mærke til. 

Hegn af metal passer godt til forhaven, 
da den ikke skærmer alt for meget af og 
giver et pænt udtryk.

Metalhegn skal ikke behandles med 
noget som helst efter det er sat op. 
Det er 100% vedligeholdelsesfrit. Det 
eneste, der kan blive nødvendigt, er at 
det bliver spulet ned, hvis der kommer 
fuglelort eller andet snavs på.

Trykimprægneret træ
Et meget populært valg er hegn lavet af 
trykimprægneret træ. Som navnet anty-
der, så er det en form for træ, ofte fyr-
retræ, som har gennemgået en impræg-
neringsproces. Imprægneringen hjælper 
med at beskytte træet imod forrådnelse, 
svamp og insekter. Træet holder i 20 
til 25 år hvilket ofte er meget mere end 
normalt træ uden trykimprægnering. 
Træet fås typisk umalet og giver derfor 
et naturligt 
udseende 
som passer til 
næsten alle 
huse.

Generelt kan 
man sige, at 
der ikke er 
behov for 
særligt meget 
vedligeholdelse af trykimprægneret træ, 
da det i forvejen er blevet gjort meget 
modstandsdygtigt overfor regn, vind og 
svamp. Hvis man vil være på den sikre 
side, kan man dog vælge at give træet 
en overfl adebehandling alligevel.

Det er vigtigt at træet er tørt, når man 
overfl adebehandler det. For at være sik-
ker på det kan det være en god ide at 
anskaffe sig en fugtmåler. Træ som vir-
ker tørt udadtil, kan nemlig stadigvæk 
have en høj fugtighed inden i sig. 

   Fortsættes … 
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Med fugtmåleren er du sikker på, at 
du ikke behandler vådt træ. Hvis du 
kommer til at behandle vådt træ, så 
er der en stor risiko for at behandlin-
gen sprækker og træet bliver sårbart. 
Fugtindholdet skal være under 18% 
for at det er tørt nok. Det er vigtigt at 
imprægneringen får lov til at side ufor-
styrret i omkring 5 uger før der gives en 
overfl adebehandling.

Grundmalet (træ)
Når et hegn er grundmalet, så betyder 
det, at det er blevet malet 2 gange. 
Når der er lagt grundmaling på, så er 
den rå overfl ade blevet ”mættet”, da 
den har fået lov til at suge en masse af 
malingen. Det giver en bedre glans når 
det endelige lag lægges på, da træet i 
forvejen har suget af grundlaget. 

Ved at male det 2 gange forlænger 
man også holdbarheden på hegnet, da 
malingen kommer til at sidde bedre 
fast. Grundmaling giver altså både et 
bedre udseende og en længere holdbar-
hed. Grundmalet træ fås typisk i sorte 

eller hvide farver, hvilket passer godt til 
både moderne og klassiske hjem.

Hegnet bør rengøres jævnligt for at 
fjerne sporer og næringsstoffer, som 
kan blive til alger og svamp, der er 
meget skadeligt for træet, hvis det ikke 
fjernes. 

Når træværket på et tidspunkt bliver 
slidt og malingen begynder at skalle af, 
så er det tid til at behandle det. Til at 
starte med sliber man ned til friskt træ. 
Når træet er bart og tørt, med en fug-
tighed på under 18%, grundes det med 
trægrunder. Trægrunder er det som 
beskytter mod svamp og forrådnelse. 
Når denne behandling er tørret, så er 
træet klar til at blive malet. Man kan 
passende give træet en gang grundma-
ling igen, før det endelige lag lægges 
på, for at få det pæne udtryk tilbage.

Fungicidbehandlet (træ)
Når det står at et hegn er fungicidbe-
handlet, så betyder det at det har fået 
en behandling imod forskellige typer 
af svamp. Behandlingen hjælper med 
at slå svamp ihjel før det overhovedet 
kan opstå. Det er en ekstra beskyttelse 

Fortsat … 
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for at sikre at dit træhegn kan holde i 
meget lang tid.

Man kan fi nde hegn på markedet som 
både er trykimprægneret, grundmalet 
og fungicidbehandlet. Dette betyder 
selvfølgelig bare at træet er ekstra godt 
dækket ind mod skadelige alger og 
andet.

Faste hegn og plankeværker skærmer 
helt tæt af, så man undgår nysgerrige 
blikke. Afskærmning gælder naturligvis 
også den modsatte vej, så vær opmærk-
som på dette, hvis man har en udsigt, 
man ikke vil af med. Det faste og tætte 
hegn er godt til at opdele haven og 
skabe små kroge, med en masse hygge. 
Faste hegn giver altså både et majestæ-
tisk udseende med en masse læ og en 
god indramning af haven.

Stakitter
Stakitter fungerer mere som en indram-
ning til haven, end det er en afskærm-
ning mod nysgerrige blikke, da der er 
mellemrum mellem stakittets tremmer. 
Med mellemrummene kommer stakittet 
til at bryde vinden, hvilket resulterer i 

at der kommer mindre vind og blæst 
i haven. Stakittet giver haven et let 
udtryk, med frit udsyn, så der kommer 
luft til omgivelserne. Stakitterne kan fås 
i både malet og råt træ, så man har fri-
hed til selv at bestemme, hvilket udtryk 
man vil give til sin have. Der fås både 
klassiske og moderne designs, der pas-
ser til ældre og moderne huse. Stakittet 
er derfor en alsidig løsning, som fås i 
mange forskellige udtryk.

Trådhegn og espalier
Trådhegn kan bruges til at ramme 
hække ind og er særligt brugbart, hvis 
man har en hund, som ellers ville stikke 
af igennem hækken. Her er der ingen 
afskærmning eller mærkbar effekt på 
vinden. Det er blot hvis man skal have 
rammet en hæk ind eller sørge for, at 
ens kæledyr ikke fl ygter, at man skal 
have et trådhegn.

Hvis man vil have noget let, ligesom et 
trådhegn, men noget mere stilrent, så 
kan det foreslås, at man køber espalier. 
Espalier er et metaltrådshegn, som hol-
des sammen af stolper. Det giver et 

   Fortsættes … 
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Fortsat … 

pænt udseende til haven, uden at der 
bliver blokeret noget udsyn.

Glashegn
Glashegn er en solid og stilren løsning. 
Som navnet antyder, består hegnet af 
glas, der er rammet ind i en stålramme. 
Glasshegnet giver mulighed for at 
skærme af overfor vind og vejr uden at 
man får blokeret udsynet til haven eller 
naturen. Glashegn har et meget rent og 
poleret look og går derfor til bedst til 
nyere og mere moderne huse. Glashegn 
kan godt komme til at se malplaceret 
ud, hvis de bruges på en ældre bolig.

Udtrækssejl
Med et udtrækssejl kan man få et 

utroligt funktionelt hegn, som man kan 
trække ud og folde sammen, som det 
passer en. Det er særligt godt til terras-
ser, hvor man enten vil skærme af for 
vind og lurende blikke. Med udtræks-
sejlet kan man bare trække sejlet ud for 
at dække.

Man kan også købe windbreakere, som 
giver de samme fordele og blot skal 
sættes op med elastikker i stedet. Her 
kan man også få noget gennemsigtigt, 
så det kun er for at holde vinden væk, 
at det sættes op.

Monterings-muligheder
Når man skal have monteret sit hegn, 
er der 2 muligheder - enten stolper elle 
fl ytbare fødder. Den første mulighed er 
at man sætter hegnet fast med stolper. 
Dette er den mest almindelige og solide 
løsning, som passer til de, der ved, hvor 
de skal have deres hegn til at stå hver 
dag de næste mange år. 

Stolperne skal graves forholdsvist dybt 
ned i jorden for at hegnet kan modstå 
de stærke vinde, som der nogle gange 
opstår i Danmark.
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Mød foreningen på Facebook
Foreningen af Hegnsyn i Danmark er på Facebook 
- som en lukket gruppe for medlemmer og 
sekretærer. Hegnsynsmedlemmer, vurderingsmænd 
eller sekretærer kan let og smertefrit blive 
medlemmer af gruppen ved at anmode om
det via egen facebook.

Foreningens gruppe på Facebook, som kan bruges af 
hegnsynsfolket til at kommunikere internt, har mange 
medlemmer, men der er plads til fl ere. 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.

Flytbare fødder
Den anden mulighed for at montere et 
hegn er med fl ytbare fødder. Med de 
fl ytbare fødder kan man fl ytte rundt på 
dit hegn, som man har lyst til, og man 
får meget mere frihed i forhold til at 
bestemme, hvor hegnet skal stå.

Du kan læse meget mere om 
hegnstyper på www.10-4.dk 
              -benje

Tjek 
foreningens

hjemmeside på 
hegnsyn.dk

Webmaster: 
Torben Østerbæk, 

Tlf. 98 27 17 38
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Hegnsynet (Hegnsynene) i 

Kommunenavn:

Følgende kan oplyses vedr. året 2019:

1.   Antallet af hegnsynsforretninger i kommunen 

(herunder også omkostningsfordelinger 

vedr. skelforretninger)

2.   Hvor mange henvendelser (ca.) har 

formanden/sekretæren modtaget herudover

3.  Hvor mange kendelser afsagde Hegnsynet: 

4.  Hvor mange sager endte med forlig:

5.   Antal af sager, der efterfølgende er gået 

til domstolene

Underskrift:

Sendes til: Forretningsfører Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk  |  Telefon: 61 69 03 97.

Klip her!

H E G N S Y N S -
S T A T I S T I K

2 0 1 9

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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hegnsyn.dk

?”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 fi ndes 
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 fi ndes 
på adressen www.hegnsyn.dk

15
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Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Afsender

B

God 
sommer!


