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Fra formanden

 ”Enhver slutning har 
en ny begyndelse” 
 Lad det være indledningen til min 
første beretning i vores blad. Den 25. 
marts i år, valgte foreningen en ny 
bestyrelse, på et grundlag der handler 
om at løfte kvaliteten af vores forening. 
Det bliver et spændende projekt for 
os i den nye bestyrelse, men samtidig 
med respekt for, det arbejde der er 
lavet til d.d. af rigtig mange ildsjæle 
gennem tiden.

Vores Årsmøde og generalforsam-
ling blev afholdt på Comwell i Middelfart, 
i ganske fine rammer - hvor lige under en 
tredjedel af vores Hegnsynsmedlemmer, 
deltog.  

Der var fine oplæg og foredrag, 
men søndagen blev noget amputeret, 
idet den ene af foredragsholderne ude-
blev. Det vil være en opgave den nye 
bestyrelse vil forholde sig til, at bedre 
indhold og øge deltagelsen, på Årsmø-
derne.

Første halvår af 2022 har også vist,  
at der er en større fokusering på vores 
forening. Det ser vi, ved den store til-
melding der har været på vores begyn-
derkurser - som Bent Jensen med fast 
hånd, gennemfører. Vi har været ramt af 

en del logistiske 
problemer med 
kursusstedet, som ikke rigtig er kommet 
op i gear. Derfor ligger det helt naturligt, 
at vi prøver at finde alternativer for vores 
kommende kursusaktiviteter, der tilgode-
ser vores behov som forening.

Vi vil løbende holde jer orienteret om 
de aktiviteter vi søsætter.

I 2022 må vi også sige et farvel til en 
central figur - Bent Jensen har valgt efter 
27 år, at takke af som forretningsfører, og 
ligeledes har vores centrale ildsjæl Tor-
ben Østerbæk, der har passet vores web-
side, valgt at stoppe. Jeg vil gerne sige 
tak til Bent og Torben for den opgave, de 
har påtaget sig, med at drive foreningen 
over tid, og som Bent sagde “nu kan jeg 
endelig får ryddet op i mit hus”. Bent vil 
fortsat være tilknyttet foreningen på kon-
sulentbasis. Mere tilgår herom.

Med de ord, vil jeg indlede min peri-
ode som formand i de kommende fire 
års meget spændende foreningsarbejde.

Rigtig god sommer til jer alle!

Martin Thor Pedersen
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Falstersvej 48  •  5500 Middelfart  •  tlf. 21 64 18 41

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

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger 
gældende fra 1. januar 2022:  

Et hegnsyn koster kr. 1.932, -  som fordeles med kr. 828 til for manden 
og kr. 552, -  til hver af de øvrige 2 medlem mer.

OBS! I forbindelse med sager, der hæves af klageren, hvor klageren udebliver fra en hegnsyns-
forretning eller der er tale om en tvangsfuldbyrdelsesforretning, er vederlaget kun kr. 1.104,-, 

der fordeles med kr. 552,- til formanden og kr. 276,- til hver af de øvrige 2 hegnsynsmedlemmer.  
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene

 et vederlag på kr. 1.380, -  som fordeles med kr. 828 til formanden og kr. 552, -   til den anden 
vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vur derings mænd udgør hele 

vederlaget kr. 1.932, -  og fordeles som ved et hegn syn.

Martin Thor Pedersen, Helsingør Kommune  
Blåmunkevej 6, 3060 Espergærde 
E-mail: helsingorhegnsyn@gmail.com      

Formand: 
 

Næstformand: 
 

Kasserer: 
 

Sekretær: 
 

Bestyrelses- 
medlem 
 

Forretningsfører 
og redaktør: 
 

Bo Dreholt, Randers Kommune 
Hobrovej 397, 8920 Randers NV 
Tlf. 29 16 79 01  |  E-mail: bodreholt@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. 29 26 29 45  |  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  
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Formanden startede beretningen med 
at se tilbage på sidste års generalfor-
samling i august.

”Sidste år var det jo en lidt atypisk 
generalforsamling. Grundet Coronaen 
dækkede generalforsamlingen over 2 
år, 2019 og 2020. Desuden havde vi 
et formandsvalg, hvilket vi jo kun har 
hvert 4. år i forbindelse med nyvalg af 
hegnsynsmedlemmer.

Når vi havde valg sidste år, var det 
fordi den tidligere formand, Jens Ernst 
Nielsen, var fraflyttet sin kommune, 
og derfor ikke længere sad i et Hegn-
syn, og dermed heller ikke kunne 
være formand i foreningen. Eftersom 
jeg som daværende næstformand 
havde varetaget jobbet, blev jeg først 
konstitueret og så senere valgt som 

formand på generalforsamlingen.  
Suppleant Ole Bøgh Vinther trådte 
efter den tidligere formands afgang 
ind i bestyrelsen og blev næstfor-
mand. Alt dette kunne måske give et 
lidt rodet og uoverskueligt indtryk, 
hvilket vi selvfølgelig beklager.

Vi fik heldigvis mange evaluerings-
skemaer tilbage og har også fået 
mundtlige og skriftlige tilbagemel-
dinger. Tak for det. Der var en del 
kritiske punkter. Vi har som bestyrelse 
taget dem alvorligt og ved mail og 
samtaler prøvet at efterkomme kritik-
ken, således at det ikke skal gentage 
sig.

Vi håber herefter, at vi i denne gang 
får et godt, sagligt og informativt års-
møde – og ikke mindst hyggeligt.

 

Bestyrelsens beretning
Foreningens formand gennem de sidste knap 2 år, Hanne Lauritsen, aflagde på 
generalforsamlingen den 25. marts bestyrelsens beretning for perioden fra august 
2021 til marts 2022.



Vi har i løbet af året holdt 3 bestyrel-
sesmøder. Til gengæld har vi brugt rig-
tig meget tid på mailkorrespondance.

Vi har tilrettelagt 2 begynderkurser, 
et den 19. februar og et den 21. april. 
Bestyrelsen har egentlig vedtaget, at 
der kun måtte være 40 på hver af kur-
serne, men vi har valgt at dispensere 
i år, da der var mange tilmeldte, og vi 
fandt, det var vigtigt at nye medlem-
mer kunne blive ”klædt” på til det nye 
arbejde, som mange jo allerede nu er 
i gang med. Hvis der bliver behov for 
et ekstra kursus, laver vi et i maj.

Vi har også brugt tid på at finde et 
egnet sted at holde kurser og årsmø-
der. Nu prøver vi Comwell, Middel-
fart og ser hvad I siger til det. Det er 
jo hensigtsmæssigt, at det er et sted 
midt i landet og med gode trafikale 
forhold. Priserne rundt omkring er 
nogenlunde ens – på nær for eksem-
pel Nyborg Strand.

At der er livlig aktivitet ude i Hegn-
synene vidner spørgsmålene til for-
retningsføreren om – de spænder vidt 
fra høje træer, omkostningsfordeling, 
adgang til naboens grund osv. – der 
er mange forskellige spørgsmål.

Der har været en del problemer 
med trykning og distribuering af 
vores blad ”Ret & Skel”. Nogen fik 2 
blade, nogen fik ingen og andre kom 
for sent ud. En enkelt gang fik andre, 
som ikke var medlemmer af et Hegn-
syn, også et blad.

Vi syntes ikke, det var sjovt. Det har 
både været fejl fra trykkeren og Post 
Nord, men har heldigvis været uden 
omkostninger for foreningen.  
Til gengæld har såvel hjemmesiden 
som Facebook kørt fint.

Med disse ord sluttede formanden 
sin fremlæggelse af bestyrelsens 
beretning.
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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, vurderings- 
mænd 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 hegn-
synsfolket til at kommunikere internt, har 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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ren fremlagte budgetforslag for 2023, 
og kontingentet fastsattes uændret til 
3250,- kr. årligt pr. Hegnsyn.

Valg af formand og bestyrelse 
Der var på generalforsamlingen kamp-
valg om alle poster i bestyrelsen. Først 
gjaldt det formandsposten, hvor der 
fra forsamlingen var forslag om valg 
af Martin Thor Pedersen, Helsingør 
medens foreningen foreslog bestyrel-
sesmedlem Henning Danielsen, Ran-
ders. Valget faldt ud til førstnævntes 
fordel, hvorefter Martin Thor Pedersen 
er foreningens formand, indtil der 
igen er valg om 4 år.

Foreningens vedtægter fastslår, at 
landet bestyrelsesmæssigt er delt op 

Det startede allerede med, at der 
blev skriftlig afstemning om dirigen-
ten mellem foreningens foreslåede 
og et forslag fra forsamlingen. Valget 
var tæt, men faldt med én stemmes 
overvægt på foreningens juridiske 
rådgiver, Peter Flint Jensen, der kunne 
starte med at konstatere, at general-
forsamlingen var lovlig i henhold til 
foreningens vedtægter.

Bestyrelsens beretning, som leve-
redes af formanden, og er refereret 
andet sted i bladet, blev taget til efter-
retning/godkendt.

Kassereren fremlagde det reviderede 
regnskab, som efter nogle opklarende 
spørgsmål fra salen blev godkendt. 
Det samme skete med det af kassere-

Generalforsamling 
med ny kurs
Den netop overståede generalforsamling, der afholdtes den 25. marts i forbindelse 
med årsmødet på Hotel Comwell i Middelfart, kom til at bære præg af, at en del 
af medlemmerne ønskede en ny kurs for foreningen fremover.
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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 alle medlemmer af Hegnsyn i alle landets  

kommuner. Årskontingent pr. Hegnsyn er 3250 kr. 
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.

Dreholt, Randers. Som suppleanter 
valgtes Henrik Sørensen, Haderslev 
og Ole Bøgh Vinther, Aarhus.

Som revisorer genvalgtes Poul Boy-
er, Allerød, medens der var nyvalg af 
Ole Bundgaard, Næstved. Revisorsup-
pleant blev Lene Jensen, Hvidovre.

Generalforsamlingen slut-
tede med, at foreningens 
afgående næstformand over-
rakte den ligeledes afgående 
formand, Hanne Lauritsen 
en gave for hendes arbejde i 
foreningens bestyrelse.

i en øst og en vestkreds, hvor der i 
hver kreds vælges 2 bestyrelsesmed-
lemmer. Det faldt i øst, efter afstem-
ning mellem 4 foreslåede kandidater, 
ud til et genvalg af Bodil Waagensen, 
Lolland og Hans Chr. Hansen, Hol-
bæk. Som suppleanter valgtes Preben 
Thorvig, Glostrup og Freddy 
Peter Jensen, Helsingør.

I vestkredsen skulle 
der herefter også vælges 
2 bestyrelsesmedlem-
mer, og det blev blandt 5 
foreslåede til et genvalg 
af Henning Danielsen, 
Randers og nyvalg af Bo  Hanne Lauritsen
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Bo Dreholdt – Nyvalgt bestyrelsesmedlem:

•  Siden 2010 har jeg været ansat i Dansk Metal,  
Himmerland som faglig sekretær. Jeg er aktiv i  
foreningslivet bl.a. i Socialdemokratiet, Giv julen  
mening og Randers FC. 

•  Jeg er udpeget som Domsmand, hvilket giver indsigt  
i vores retssystem.

•  Det er min 3. periode i Hegnsynet, Randers kommune. 
•  Jeg bor sammen med Mette, som er selvstændig og har en butik i Randers  

og Egholm (Sjælland), hvor jeg hjælper med at hente / bringe varer ud i hele 
landet, og hvad en „to do” liste nu ellers kan byde på.

•  Jeg har 2 børn fra tidligere ægteskab og 5 bonusbørn (Mettes børn - yngste er 
8 år) og er lige blevet bedstefar til et bonusbarnebarn.

Bestyrelsen 2022 – Den nye bestyrelse er fra venstre: Martin Thor Pedersen, Helsingør – 
Bodil Waagensen, Lolland – Bo Dreholt, Randers – Henning Danielsen, Randers –  
Hans Chr. Hansen, Holbæk.

Martin Thor Pedersen – Nyvalgt formand:

•  Far til 3 børn. Uddannet Bachelor i  
IT-projektledelse.

• Er ansat som IT-Revisor.
•   Er valgt som medlem af Helsingørs  

Hegnsyn for anden periode.
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Fotos fra årsmødet 2022

Stig Gundersen
Fuldmægtig Stig Gundersen 
fra Landbrugsstyrelsen 
bibragte forsamlingen med 
seneste nyt fra ministeriet.

Henrik Jensen
Samfundsdebattøren 

Henrik Jensen leve-
rede et godt og ved-

kommende foredrag 
om ”Det ordentlige 

menneske”.
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Olav Lisby
Musikeren og 

entertaineren Olav 
Lisby mindedes 

Elvis Presley og gav 
en perlerække af 

hans sange til stor 
fornøjelse under 

festmiddagen 
fredag aften.

Bent Jensen
Forretningsfører Bent 

Jensen tog nogle af 
hegnslovens regler 
under behandling.

Peter Flindt Jensen
Juridisk rådgiver Peter Flint 
Jensen var dirigent under 
generalforsamlingen og svarede 
på specifikke spørgsmål i 
forbindelse med hegnsloven.
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Hjemmesiden www.hegnsyn.dk har 
været en meget vigtig del af forenin-
gens information til medlemmerne om 
lovgivning, arrangementer og statistik 
m.m.m., men pt. skal oplysningerne 
selvsagt tages med et gran salt, da 
rettelser, nye oplysninger m.m. ikke 
opdateres i øjeblikket.

Foreningen har gennem mange år 
haft et godt, tillidsfuldt og frugtbart 
samarbejde med Torben Østerbæk, 

der som tidligere hegnsynsformand 
har haft en forståelse og indsigt i, 
hvordan informationerne fra forenin-
gen bedst kunne formidles videre til 
medlemmerne via hjemmesiden, og 
herfra skal lyde en stor tak til Torben 
for et særdeles godt samarbejde.

Foreningen overvejer i øjeblikket 
hvordan, og i hvilket regi, hjemmesi-
den kan føres videre. 

      -benje

Foreningens hjemmeside 
er ikke opdateret
Foreningens webmaster gennem mange år, Torben Østerbæk, meddelte kort efter 
årsmødet, at han med øjeblikkelig virkning stoppede som webmaster og dermed 
ikke længere opdaterede foreningens hjemmeside.

33

12
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Statistik over Hegnsyn i 2021
De med grå farve markerede medlemskommuner 
har ikke indsendt statistik for 2021

Hegnsyn / Kommune

Antal af 
hegnsyns-

forretninger 
(herunder også 

omkostningsfordeling 
vedr. skelforretn.)

Antal af 
sager, der 
efterflg. 
er gået 
til dom-
stolene

Antal af 
kendelser

Antal af 
forlig

Antal af 
henv. i.ø.

Albertslund Kommune

Allerød Kommune

Assens Kommune

Ballerup Kommune

Billund Kommune

Bornholm Kommune

Brønderslev Kommune

Dragør Kommune

Egedal Kommune

Esbjerg Kommune

Fanø Kommune

Faxe Kommune

Fredensborg Kommune

Fredericia Kommune

Frederiksberg Kommune

Frederikshavn Kommune

4

10

4

3

22

9

9

14

0

1

11

2

6

1

3

9

7

2

12

0

0

10

2

4

3

0

13

2

7

0

0

1

6

10

53

48

6

35

143

45

337

1

47

47

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

33

12
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Fortsat / Statistik over Hegnsyn i 2021
De med grå farve markerede medlemskommuner har ikke indsendt statistik for 2021

Hegnsyn / Kommune

Antal af 
hegnsyns-

forretninger 
(herunder også 

omkostningsfordeling 
vedr. skelforretn.)

Antal af 
kendelser

Antal af 
forlig

Antal af 
henv. i.ø.

Furesø Kommune

Frederikssund Kommune

Faaborg-Midtfyn

Gentofte Kommune

Glostrup Kommune

Gladsaxe Kommune

Greve Kommune

Gribskov Kommune

Guldborgsund Kommune

Haderslev Kommune

Halsnæs Kommune

Hedensted Kommune

Herlev Kommune

Helsingør Kommune 

Herning Kommune

Hillerød Kommune

Hjørring Kommune

Holbæk Kommune

Holstebro Kommune

2

13

23

24

8

5

6

12

13

17

8

1

3

15

20

7

5

5

4

7

3

13

1

7

8

4

1

0

1

6

10

4

4

58

29

50

138

72

100

65

5

15

25

27

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Antal af 
sager, der 
efterflg. 
er gået 
til dom-
stolene
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Fortsat / Statistik over Hegnsyn i 2021
De med grå farve markerede medlemskommuner har ikke indsendt statistik for 2021

Hegnsyn / Kommune

Antal af 
hegnsyns-

forretninger 
(herunder også 

omkostningsfordeling 
vedr. skelforretn.)

Antal af 
kendelser

Antal af 
forlig

Antal af 
henv. i.ø.

Hørsholm Kommune

Ikast-Brande Kommune

 Ishøj Kommune

Kalundborg Kommune

Kerteminde Kommune

Jammerbugt Kommune

Kolding Kommune

Køge Kommune

Langeland Kommune

Lejre Kommune

Lemvig Kommune

Lolland Kommune

Lyngby-Taarbæk

Læsø Kommune

Mariagerfjord Kommune

Middelfart Kommune

Hvidovre Kommune

Morsø Kommune

8

7

3

10

18

5

7

2

26

8

3

6

1

5

8

1

3

1

24

6

4

1

2

5

10

4

4

1

2

2

16

20

20

98

150

80

14

15

148

53

0

1

0

1

0

0

0

0

2

0

3

7

2

7

1

0

8

5

0

0

Antal af 
sager, der 
efterflg. 
er gået 
til dom-
stolene

Høje-Taastrup Kommune
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Hegnsyn / Kommune

Antal af 
hegnsyns-

forretninger 
(herunder også 

omkostningsfordeling 
vedr. skelforretn.)

Antal af 
kendelser

Antal af 
forlig

Antal af 
henv. i.ø.

Nyborg Kommune

Næstved Kommune

Odder Kommune

Odense Kommune

Odsherred Kommune

Randers Kommune

Rebild Kommune

Ringkøbing-Skjern

Roskilde Kommune

Ringsted Kommune

Rødovre Kommune

Samsø Kommune

Silkeborg Kommune

Skive Kommune 

Slagelse Kommune 

10

9

17

5

37

16

2

12

2

12

5

6

13

3

37

7

0

12

2

8

3

3

3

2

0

9

2

0

1

4

26

53

5

8

26

80

3

50

3

80

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Fortsat / Statistik over Hegnsyn i 2021
De med grå farve markerede medlemskommuner har ikke indsendt statistik for 2021

Stevns Kommune

Solrød Kommune

10 6 3 120 0

Antal af 
sager, der 
efterflg. 
er gået 
til dom-
stolene

Nordfyns Kommune

Norddjurs Kommune
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Sorø Kommune

Hegnsyn / Kommune

Antal af 
hegnsyns-

forretninger 
(herunder også 

omkostningsfordeling 
vedr. skelforretn.)

Antal af 
kendelser

Antal af 
forlig

Antal af 
henv. i.ø.

Syddjurs Kommune

Sønderborg Kommune

Thisted Kommune

Tønder Kommune

Tårnby Kommune

Vallensbæk Kommune

Varde Kommune

Vejen Kommune

Vesthimmerlands Komm.

Vordingborg Kommune

Ærø Kommune

Aabenraa Kommune

Aalborg Kommune

Aarhus Kommune

Gns. pr. Hegnsyn i 2021

Gns. pr. Hegnsyn i 2020

I alt

Estimeret tal f. 90 Hegnsyn i ’21

Estimeret tal f. 90 Hegnsyn i ’20

1

13

17

4

1

9

3

8

13

25

29

43

10,9

8,3

979

746

620

0

9

17

0

0

8

1

8

13

18

22

31

7,5

5,8

676

520

428

1

4

0

4

1

1

2

4

0

7

7

10

3,4

2,6

320

236

191

15

39

7

30

35

27

17

2

200

55

250

24

61,6

46,6

5544

4196

3511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,1

0,1

13

11

8

Fortsat / Statistik over Hegnsyn i 2021
De med grå farve markerede medlemskommuner har ikke indsendt statistik for 2021

Struer Kommune

Svendborg Kommune

Antal af 
sager, der 
efterflg. 
er gået 
til dom-
stolene
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Fra spørger har foreningen først  
modtaget følgende spørgsmål:

Sagen kort: En landmand (klager) har 
anmodet hegnsynet om at afgøre, hvem 
der har pligt til at beskære skovbrynet, 
længde ca. 750 m. I dag hænger flere gre-
ne 2-4 m ud fra stammerne i varierende 
højde. Klager finder grenene generende 
for driften af marken. Der har ikke altid 
været skov på naboejendommen. Der blev 
først i 1970 pålagt fredskov.
Jeg har været ude at kigge langs hegnet 
mellem marken og skoven. Heraf fremgår 
det, at en række yngre træer og anden 
beplantning hænger ud over det dyrkede 
areal. Det fremgår ligeledes af nogle ældre 
træer (bl.a. en lærk og en bøg), at de tid-
ligere har været beskåret, så grenene ca. 
er 1 m fra stammen.
 Hegnslovens § 19, stk. 4 giver hegnsynet 
mulighed for at pålægge skovejeren at 
beskære grene. Desuden fremgår det af § 
19, stk. 2 at generende grene kan pålæg-
ges af blive beskåret ved skellinjen.
 I den konkrete sag, ejes fredskoven af 
Naturstyrelsen. Ifølge klager har natursty-
relsen ikke midler til at forestå beskæring 
og Naturstyrelsen har derfor bedt ejeren 
om selv at gøre det.

Har hegnsynet kompetence til at  
behandle sagen?

Hertil blev svaret:
Hegnsynet har kompetence til at behandle 
sagen efter hegnslovens § 19, stk. 4, og 
her kan man naturligvis ikke begynde at 
tage i betragtning, hvem der har råd til 
beskæring eller ej. Det kræves, at Hegn-
synet foretager en vejledende høring hos 
lederen af statsskovdistriktet.

At hegnsynet har kompetence gav  
anledning til et nyt spørgsmål:
Af § 19, stk. 4 fremgår det, at vi på sigt 
skal have en udtalelse om afskæringens 
betydning for skovbrynets landskabelige 
værdi. Udtalelsen skal komme fra lede-
ren af statsskovdistriktet (distrikterne er 
nedlagt). Men da Naturstyrelsen er part i 
sagen, skal udtalelsen komme fra en uvil-
dig sagkyndig udpeget af Miljøministeriet.
Skal omkostningerne til en uvildig sag-
kyndig fordeles på samme vis som hono-
raret til Hegnsynets medlemmer? Eller 
skal betalingen ske af ”Statsskovdistrik-
tet”, da det er deres opgave at fremkomme 
med en udtalelse? Måske mere direkte, 
hvem skal betale for den uvildige sag-
kyndige?

BREVKASSE v. Peter Flint Jensen, cand. jur. 

Spørgsmål om betaling for sagkyndig 
erklæring efter hegnslovens § 19, stk. 4
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Dette supplerende spørgsmål giver  
anledning til følgende besvarelse:
§ 19, stk. 4 lyder: 
Ejeren af en til skov grænsende ejendom 
kan kræve, at skovejeren i skellinien kap-
per grene i større højde end i stk. 2 anført, 
når hegnsynet efter indhentet erklæring 
fra lederen af statsskovdistriktet eller, hvis 
denne skønnes inhabil, fra en af Miljø- og 
Fødevareministeriet udpeget sagkyndig, 
finder at betydningen af sådan kapning 
væsentlig overstiger de af kapningen følgen-
de ulemper for skovbrynets landskabelige 
værdi eller for skoven.Statsskovdistrikterne 
er afløst af Naturstyrelsens forskellige lokale 
enheder, der derfor som udgangspunkt må 
være dem, der indhentes en udtalelse fra, 
men da de også er ejer af den pågældende 
skov, må de anses for at være inhabile.

En sagkyndig – udpeget af ministeren - skal 
herefter på banen, hvorefter spørgsmålet mel-
der sig: Hvem skal betale denne sagkyndige?

Selv om det er Hegnsynet, der indhenter 
erklæringen, må vel også her gælde, at 
Statsskovvæsenet (Naturstyrelsens lokale 
enhed) næppe kunne have krævet beta-
ling for deres udtalelse, hvorfor det ikke 
findes rimeligt, at deres inhabilitet skal 
belaste hegnsynet med en udgift.

Umiddelbart findes det således nærlig-
gende, at det enten er ministeriet, der skal 
betale, da det er dette, der udpeger den 
sagkyndige eller eventuelt Statsskovvæse-
net (Naturstyrelsens lokale enhed), da det 
er dennes inhabilitet, der afstedkommer 
udgiften.

Under alle omstændigheder bør både kla-
ger og Hegnsynet formentlig kunne frasige 
sig udgiften.

Med venlig hilsen
Peter Flint Jensen

?”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. 
Betaling for juridisk bistand kan i den forbindelse forekomme.

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
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Foreningen har i foråret 
haft 175 nye 

hegnsynsmedlemmer 
og sekretærer på 

grundkursus.


