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Ferien er forbi, og vi er i gang igen. Fra
samtaler med Hegnsyn rundt omkring i
landet kan jeg fornemme, at der er stor
aktivitet. Her i vores kommune har vi
haft de første tre hegnsynsforretninger
og en omkostningsfordelingssag angående skelforretning efter ferien.
Nogen klar tendens i indholdet synes
der ikke at være, - og dog! Det er som
om, at man i stigende grad må forundres
over, hvor svært mange naboer har det
med hinanden, og hvor svært det kan
være at tale om de forhold, der specielt
vedrører stridspunkter og konflikter.
Eller i det hele taget at forstå, at naboen
ser anderledes på det end én selv, og
f.eks. ikke kan forstå, at skyggen fra
hans store flotte træ eller trærække kan
være et stort problem for andre.
Nabokonflikter er en naturlig del af
danskernes hverdag – selv om skolen og
samfundet diskuterer værdiholdninger
som aldrig før. Undersøgelser viser at
faktisk har 20 % af befolkningen haft
alvorligere uoverensstemmelser med
naboen, og de færreste kan finde ud
af at blive venner igen. For nabokonflikter kommer hurtigt til at handle om
meget mere end det egentlige konfliktpunkt - det bliver et spørgsmål om
territorier, og når vi føler, at vores hjem
bliver truet eller krænket, reagerer vi
voldsomt følelsesmæssigt. Derfor kan
konflikterne sjældent løses alene med

jura. Konflikterne
ulmer stadig under
myndighedernes
afgørelser.
Her er det Hegnsynene kan komme på banen, og det er ofte godt, at det
sker, for som regel er det kun en neutral
tredjepart, der kan være behjælpelig
med at løse konflikten. Hegnsynet er
en glimrende og billig instans i denne
situation. Det er her vi kan se, lytte,
konfliktmægle, vejlede, og som regel i
samarbejde opstille en forligssituation,
der løser op for konflikten, og som
kan accepteres af begge parter. Det er
glædeligt når det sker, men en gang
imellem er afstanden så stor, at det ikke
kan lykkes, og da er det vigtigt at kende
hegnsloven, så der kan afsiges en korrekt kendelse.
Hegnsynene skal ”være klædt på”
til dette arbejde, og er vi usikre, må vi
søge råd.
Tidligere har ministerierne arbejdet
med forslag til ændring af hegnsloven,
ændringer der måske kunne indeholde
begrænsninger for Hegnsynenes arbejde. Denne tanke om at begrænse
Hegnsynenes kompetence tror jeg dog
er væk. Jeg mener man i stedet burde
overveje at udvide Hegnsynenes kompetence. Det er jo trods alt kun i de
færreste tilfælde, at en hegnssag er et
rent juridisk anliggende. Derfor er vi de
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bedste til at løse denne type af tvister.
Vi kan hele tiden blive bedre, hvis vi uddanner os, og dertil er bl.a. vore møder
og kurser et rigtig godt redskab. Jeg skal
derfor opfordre alle hegnsynsmænd og
sekretærer til at deltage i det kommende
kursus, der er planlagt sammen med
regionsmødet den 30. oktober 2010 på
Vissenbjerg Storkro på Fyn, som omtalt
et andet sted i bladet.
Jeg skal også opfordre til at se tidligere nævnte (på årsmøderne 2009
og 2010) tv-udsendelser på TV2 om
hegnsyn - Krigen over hækken og DR1
udsendelsesrække om nabokrige. Udsendelserne har været udsendt i august
måned, men genudsendes sandsynligvis og vil også kunne ses på net tv.

Foreningen af hegnsyn i Danmark
„Frihed er det bedste guld”
Frihed er en stad så skøn,
hvor enigheden bor i løn,
og nabo smukt sig føjer,
hvor så man skatter egen arv,
at alle ser på næstens tarv,
og ingen retten bøjer.

Gedhusvej 17 • 7441 Bording • Tlf. 9714 5450 • www.hegnsyn.dk

Formand:

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

Næstformand:

Jørgen Olsen, Egedal kommune
Kirkevang 5, 3660 Stenløse
Tlf. 4717 1364. E-mail: kirkevangsgaard@mail.dk

Kasserer:

Jørgen Nielsen, Svendborg kommune
Traverskiftet 31, 5881 Skårup.
Tlf. 6223 1530. E-mail: jn@hegnsyn.dk

Sekretær:

Preben Andersen, Nørre Djurs kommune
Egevej 22, 8500 Grenå
Tlf. 2813 5238. E-mail: pr.a@stofanet.dk

Best.medlem:

Jakob Rohde, Aalborg kommune
Rødbøgevej 1, 9382 Tylstrup
Tlf. 9826 1888. E-mail: jaruro@stofanet.dk

Forretningsfører
og redaktør:

Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning.
Tlf. 9722 0397 / 6169 0397
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk

Tekst: Thomas af Strängnäs, 1439

Jens Ernst Nielsen

SYNSPUNKTER OG DEBAT
Fat papiret og giv dit besyv med!
Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer, som kan være andre til nytte.
Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren.

Skriv med blokbogstaver, på maskine eller PC
og send gerne en diskette eller mail til:
bentjensen@hegnsyn.dk
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Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger:
Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til de
øvrige to medlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 800, som fordeles med kr. 475 til formanden og
kr. 325 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis tre personer deltager som
vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr. 1125 og fordeles som ved et hegnsyn.
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Tilmelding til

Kursus- & Regionsmøde
Lørdag den 30. oktober 2010 kl. 09-16
Hotel Vissenbjerg Storkro
Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg – Tlf. 6447 3880
Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense og Middelfart, ca. 25 km fra Odense.
Programmet kan ses bagest i bladet. Pris 1200,- kr. pr deltager

Følgende tilmeldes:
(Mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær)

Foreningen af Hegnsyn
i Danmark
Stiftet den 5. december 1973

Sidste rettidige tilmelding er fredag den 22. oktober 2010
Send denne blanket til:

Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning – E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
eller tilmeld dig via hjemmesiden www.hegnsyn.dk

Betaling overføres 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:

Foreningens formål er at varetage fælles interesser,
herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet RET & SKEL.
Som medlemmer optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd
i henhold til lov om mark- og vejfred.
Hegnsynsekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret
og kan i øvrigt benytte sig af foreningens servicetilbud.

Navn og adresse
Dato og kommunens underskrift/stempel

Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling
og betales pr. Hegnsyn.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.
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Lidt om os selv

Hvor mange er vi – vi politisk udpegede mænd og kvinder, der for et
symbolsk honorar stiller op og lytter
til sure, gale naboer, der ikke kan
enes og sender bud efter os fordi, de
vil have ret?
Der er i alt 98 kommuner i Danmark.
Alle, på nær København, har valgt at
udpege nogle mennesker til at varetage
hvervet som hegnsynsmedlemmer og/
eller vurderingsmænd i henhold til
Mark- og Vejfredsloven. Ud af de resterende 97 kommuner, er der kun fire,
som har valgt ikke at være medlemmer
af Foreningen af Hegnsyn i Danmark.
Foreningen repræsenterer således
hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i 93 kommuner.
Hvis vi koncentrerer os om disse
93 kommuner er der syv af disse, der
har udnævnt/tilmeldt hele to Hegnsyn,
for geografisk bedre at kunne dække
kommunen. Alt i alt er det således 100
Hegnsyn, der er med i foreningen. I
hvert af disse er der tre medlemmer, så
8

Tålegrænse for skyggevirkning
foreningen repræsenterer dermed 300
hegnsynsmedlemmer - plus 28 ”rene”
vurderingsmænd.
Ud af de 300 hegnsynsmedlemmer
er der 21 kvinder, hvilket svarer til
7% af det samlede antal. Da der er én
formand for hvert Hegnsyn, altså i alt
100 formænd, og der blandt af disse er
seks kvindelige, udgør den feminine
formandsandel med andre ord 6 % af
det samlede antal.
I langt de fleste kommuner er det de
samme personer, der er udnævnt både
som hegnsynsmedlemmer og som vurderingsmænd (mark- og vejfred), men
i 12 ud af de 93 kommuner har man
valgt at udpege en, to eller tre personer,
der alene er vurderingsmænd. Der er
således i alt 28 „rene” vurderingsmænd
fordelt i de 12 kommuner. Af disse 28
er der to kvinder, og de udgør således
7%, lige som tilfældet er i Hegnsynene.
Da der på årsbasis behandles ca. 900
hegnsynssager i Danmark, rykker hvert
af de 100 Hegnsyn i gennemsnit ud til
hegnstvister ni gange om året.
Alle de her omtalte tal er baseret
på foreningens oplysninger fra kommunerne – og i langt de fleste kommuner fra hegnsynssekretærerne. Det
samlede tal for personer beskæftiget
med hegnsyn og/eller vurderingsforretninger, er med sekretærerne noget
over de 400.
-benje

Vestre Landsret fandt i denne sag fra
Herning, at et grantræs skyggevirkning på naboejendommen var over
den naboretlige tålegrænse. Ejeren
blev derfor tilpligtet at fælde træet
eller beskære dette til en højde på
ikke over 3 meter.
Dommen illustrerer, at konsekvensen
af en overskridelse af den naboretlige
tålegrænse ikke er begrænset til et krav
om erstatning, men også kan føre til en
dom, hvor ejeren forpligtes til at ophøre
med generne.
En tvist mellem to villaejere i Herning
drejede sig oprindeligt om generne fra
10 gamle, høje grantræer, der stod mere
end 3 m fra skellet til naboen. I skellet
var der et nyere 1,80 m højt fælleshegn.
Altså en privatretlig tvist mellem to
naboer om høje, skyggende træer, der
ikke stod i nærheden af skel og ikke
havde hegnsfunktion. Tvisten endte i
byretten og senere i Vestre Landsret, der
afsagde dom den 27-02-2009.
Byretten i Herning havde den 21-052008 afsagt en dom, der pålagde ejeren
af de 10 høje træer at beskære 5 af træerne til en højde af 3 meter, hvilket efterfølgende også var sket. For landsretten
omhandlede uenigheden imidlertid en
ca. 20 år gammel normansgran.

Granen, der i sagen benævnedes som
nr. 8, var hos A plantet efter, at bebyggelsen på B’s matrikel øst for A’s var opført,
og havde nu en højde på 15-19 m. Skyggevirkningen på B’s ejendom indtrådte
tidligt om eftermiddagen, hvorefter den
bredte sig til den sydvendte gårdhave og
den nærmeste del af græsplænen.

›››
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Parterne forklarede bl.a.
A forklarede bl.a. for Landsretten, at B’s
henvendelse til hende for to år siden
drejede sig om, at der kom grankogler
fra træerne, og at der var „svineri”. Efter A havde fældet og opstammet flere
træer på sin grund, kom der nu meget
sol ind på B’s græsplæne.
A mente ikke, at normansgranen (nr.
8) skyggede for sol på B’s græsplæne og
havde ikke lagt mærke til skyggevirkningen for gårdhaven. A fremførte endvidere, at der ikke kom meget nedfald
fra granen på B’s ejendom.
B forklarede omvendt, at der faldt
mange kogleskel ned fra normansgranen (nr. 8). Koglerne ”eksploderede”
højt oppe og spredte sig over hendes
grund, husets tag og tagrender, hvilket
voldte store gener.
B var ikke i tvivl om, at der kom mere
sol på hendes græsplæne, efter der blev
fældet træer på A’s ejendom, men der
ville imidlertid ikke komme mere sol i
B’s gårdhave pga. normansgranen (nr.
8), der fra ca. kl. 14 skyggede for sol i
gårdhaven.
Syns- og skønsmanden (skovrider)
forklarede i landsretten, at der efter
beskæringen af de fem træer, som
byretten havde bestemt, var kommet
et solhul i den sydlige del af B’s have.
Normansgranen (nr. 8) skyggede ikke
før ved 14-tiden; først på B’s hus og hen
ved 16-tiden også på græsplænen.
Med hensyn til nedfald af hele grankogler var dette stoppet, men skel fra
normansgranen faldt ned fra midt i ok10

tober til midt i december. Kogleskellene
var dog så store, at de på B’s græsplæne
ville kunne fjernes med en græsrive.
Landsrettens begrundelse
for afgørelsen
Det lægges til grund, at normansgranen
(træ nr. 8) blev plantet på et tidspunkt,
hvor huset, som B bor i, var opført, og
at en normansgran måtte forventes
i løbet af en årrække at kunne blive
så stor i både højde og bredde, som
normansgranen nu er. Det var derfor
forudsigeligt, da granen blev plantet, at
den i løbet af en årrække kunne påføre
B’s ejendom gener, som skønsmanden
har beskrevet og afgivet forklaring om.
Også efter bevisførelsen i landsretten, herunder skønsmandens forklaring for retten, lægges det til grund, at
normansgranen fra kl. ca. 14 vil skygge
for B’s hus, og at skyggevirkningen
herefter vil brede sig til gårdhaven og
fra ca. kl. 16 kaste skygge over den
del af græsplænen, der ligger nærmest
huset. Skyggevirkningen vil, fra den
indtræder, være permanent, indtil solen
forsvinder. Navnlig i sommerhalvåret
må generne ved, at solens stråler ikke
kan nå en sydvestvendt gårdhave, karakteriseres som betydelige.
At der ved beskæring af de fem træer
(i sagen omtalt som nr. 3 – 7) er skabt et
hul, så solen i modsætning til tidligere
nu kan skinne på B’s græsplæne noget
syd for gårdhaven, kan ikke medføre,
at B skal tåle, at gårdhaven fra kl. ca. 14
vil henligge i skygge.

Afgørelsen
Under de anførte omstændigheder
er det bevist, at generne forårsaget af
træet, derved overstiger det, som en
nabo i forhold til en anden nabo efter
almindelige naboretlige regler skal tåle
i sædvanlige naboforhold.
Det er ikke tillagt væsentlig betydning for landsrettens resultat, at
normansgran nr. 8 – hvis den forblev
ubeskåret – fortsat ville tilføre B’s græsplæne, hustag og tagrender generende
skel fra granens kogler.
Efter det anførte skal A efter eget valg
fælde eller beskære normansgranen,
nr. 8, til en højde på ikke over 3 meter.
Der fastsættes en frist for opfyldelsen af
dommen til den 1. maj 2009.
A skal betale sagsomkostninger for
landsretten til B med i alt 12.500 kr.
Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand inklusive moms. Landsretten har
lagt vægt på sagens omfang og udfald.
Thi kendes for ret:
Appellanten A skal inden den 1. maj
2009 efter eget valg fælde eller til en
højde på ikke over tre meter beskære
normansgranen nr. 8.
A skal inden 14 dage til indstævnte
B betale sagsomkostninger for landsretten med 12.500 kr.
-benje
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Program
Kl. 9-9.30

Kaffe og rundstykker.

Kl. 9.30-9.45

Velkomst og præsentation.

Kl. 9.45-15.30

Kursusprogram (afbrudt af frokost kl. 12-13):
1.
Hegnsynets placering i det administrative hierarki.
2.
Hegnslovens opbygning.
3.
Hegnslovens kapitel 1 og 2 – begrebet hegn og hegnstvist.
4.
Hvad forstår man nærmere ved hegn
- fælles hegn/eget hegn
- beplantning uden for hegnsloven
- høje træer.
5.
Udformning af hegn.
6.
Principper for Hegnsynets behandling af en hegnstvist
- forlig
- kendelse
- afvisning
- hvilke konsekvenser har det, hvis afgørelser ikke
træffes på den korrekte måde.
7.
Hegnsynsforretningen.
8.
Fordeling af omkostninger ved skelforretning.
9.
Domstolenes kompetence i hegnssager.
10. Tvangsfuldbyrdelse.

Kl. 15.30

Afslutning v. formand Jens Ernst Nielsen.

Velkommen til Vissenbjerg
Foreningen af Hegnsyn i Danmark
byder alle hegnsynsmedlemmer, vurderingsmænd i henhold til Mark- og
Vejfredsloven samt kommunale sekretærer for disse nævn til et kombineret
kursus- og regionsmøde:
Lørdag den 30. oktober 2010 kl. 09-16
På Hotel Vissenbjerg Storkro
Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 6447 3880

Tilmelding
Klip/kopier blanketten på side 6 i
dette blad (eller send en mail via hjemmesiden www.hegnsyn.dk) inden 22.
oktober.
Kursusgebyret på kr. 1200,- pr. deltager
dækker, foruden selve kurset, også fortæring af kaffe, frokost m.m.
Der bliver naturligvis også lejlighed til
at udveksle erfaringer med kolleger og
stille spørgsmål.
Husk at medbringe Hegnsloven!

Undervisere
Advokat Jørgen Jørgensen & rådgiver Svend Gunnar Kofoed-Dam.
Endvidere indlæg fra forhenværende hegnsynsformand i Aalborg, Hans Lauritzen,
der øser af sine mangeårige praktiske erfaringer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Læserbrev: Kan man få et svar?

Læserbrev: Suppleant

Jeg vil gerne takke formanden for svaret
på mit læserbrev i juni nummeret af Ret
& Skel. Men jeg syntes ikke, formanden
svarer på det, jeg spørger om, nemlig
om den ledelsesstil han anlagde på
generalforsamlingen, er den måde foreningen i fremtiden skal ledes på?

På årsmødet i Svendborg, bad jeg Flemming Jessen fra Fødevare Erhverv om
at tænke over, om ikke reglen om personlige suppleanter skal laves om. Som
det er i dag, skal formandens personlige
suppleant være formand, hvis denne
sygemeldes.
I Brønderslev har vi prøvet det og må
konstatere, at det er fuldstændig urimeligt at kalde en mand ind fra gaden til at
lede en hegnsynsforretning – det ender
jo alligevel med, at en af de andre fra
Hegnsynet må tage over.
Her i foreningen har vi også personlige suppleanter/stedfortrædere.
Så derfor vil jeg gerne spørge formanden: Ved formandens pludselige
forfald, skal den personlige stedfortræder så være formand indtil næste, evt.
ekstraordinære, generalforsamling?
Jeg vil gerne have et konkret svar, ud
fra de vedtægter vi har i dag.

Otto G. Ziegler
Hegnsynsformand, Brønderslev

Svar fra formanden
Som tidligere nævnt er det min opfattelse, at den mest rigtige måde at gøre
tingene på angående vedtægtsændring
er, at gennemgå alle paragraffer i Vedtægter for Foreningen af Hegnssyn fra
2002, og herefter komme med et nyt
oplæg, og vi er i gang.
Jeg synes også dit læserbrev ”Suppleant”, og flere henvendelser fra andre,
kan antyde flere uhensigtsmæssigheder. Jeg har tidligere beklaget en fejl, der
blev begået af mig ved generalforsamlingen i 2009. Fejlen viste sig vanskelig
at rette op i 2010 uden at begå nye fejl.
Jeg mener derfor ikke, at den ekstraordinære situation kan være udtryk for
en generel ledelsesstil, men at det var
den bedste løsning i situationen. Alle
tilstedeværende kunne se og høre, at
generalforsamlingen kunne have været
forberedt bedre af os og dermed afviklet på en bedre måde. Og dette har jeg
naturligvis taget til efterretning.
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Otto G. Ziegler
Hegnsynsformand, Brønderslev

Svar
Dette læserbrev besvares af Flemming
Jessen og Jens Ernst Nielsen i næste
nummer af Ret & Skel.

„SPØRG BARE“
Hegnsynsformænd kan i nogen
udstrækning få rådgivning ved henvendelse til:
Tidl. formand
Svend Gunnar Kofoed-Dam
tlf. 5649 6173
E-mail: sv.gunnar@dlgmail.dk
eller hos
FødevareErhverv
v/ Flemming Jessen
tlf. 4189 2511
E-mail: fj@ferv.dk

Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål
kan henv. ske til:
Verdens højeste træ er en
Sequoia (Cypres-familien) og
står i „Giant Forest”, Sequoia
National Park i Californien,
USA. Den er 2200 år gammel
og har en højde på 84 meter,
vejer 1250 tons og har en diameter ved jorden på 11 meter
(Det er vist godt, den ikke står
i en dansk have).

Holger Engvang
Rølkjær 19 D, Askov, 6600 Vejen.
Tlf. 7536 5820
(helst mellem kl. 9 og 12)
Lov om Mark- og Vejfred er i 2006
optrykt i RET & SKEL, blad nr. 108.
Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse
af hegnsynsspørgsmål.
Foreningens hjemmeside
med diverse links findes på:
www.hegnsyn.dk
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BREVKASSE

Spørgsmål 1
Det første spørgsmål, man kan stille sig
er, om den ene nabo kan forlange hegnene erstattet af et fælleshegn?

v. Adv. Jørgen Jørgensen

Spørgsmål om

Forlig
Fra Birgitte Østergaard Hansen i Holbæk har redaktionen modtaget en lang
redegørelse om en nabotvist, herunder
om en landinspektør, der under en
skelforretning pressede et forlig igennem, som indsenderen egentlig ikke
ønskede, ligesom hun var utilfreds med
en senere dom, der gik hende imod,
fordi der var indgået forlig under skelforretningen.

Det vil være meget mere befriende,
hvis Hegnsynet i en hegnstvist relativt
hurtigt konstaterer, at parterne vægrer
sig ved et forlig, og frem for at presse et
forlig igennem afsiger en kendelse, som
kan indbringes for domstolene.
Et forlig er en endelig afslutning på
sagen, som det næsten er umuligt at få
ændret ved domstolene, selv om en af
parterne senere skulle fortryde forliget.

Svar
Det er ikke særlig morsomt at tabe en
sag, navnlig ikke hvis man føler, at man
ikke er blevet hørt og at en domstol,
et Hegnsyn eller en landinspektør har
været partiske/inhabile.
Det har været almindelig god latin, at
man skulle søge at få en sag forligt, og
i bestræbelserne på dette kan man måske presse den ene part mere, end det
er ønskeligt. Min erfaring er efterhånden, at hvis klimaet mellem parterne er
dårligt, bliver det ikke bedre af, at de
har indgået et forlig, som den ene part
inderst inde ikke ønsker.

Med venlig hilsen
Jørgen Jørgensen
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Spørgsmål om

Egne hegn
Flere har forespurgt om retsstillingen
mellem to naboer, der her rejst hver
sit eget hegn tæt ved skellinien. Udgangspunktet er, at et eget hegn ikke
må påføre naboen større gener end et
fælleshegn.

Svar
Det fremgår af hegnslovens § 11, stk. 2,
at fælleshegn ikke kan forlanges rejst,
når de pågældende ejendomme ved
åbent vand eller vandløb eller på anden
måde er således adskilt, at rejsning af
hegn må anses for overflødigt. Hvis de
to egne hegn har hegnsfunktion og
giver læ og skærmer mod indkig, vil §
11, stk. 2, formentlig forhindre, at Hegnsynet kan træffe beslutning om opsættelse af fælleshegn, jf. herved Bendt
Berg: Hegnsloven med kommentarer,
side 137.
Hvis de to egne hegn ikke har den
fornødne hegnsfunktion, kan Hegnsynet på en af parternes begæring træffe
beslutning om opsættelse af fælleshegn.
Spørgsmål 2
Et andet spørgsmål er status for en
beplantning bag et plankeværk eller
raftehegn, der er rejst som eget hegn.
Svar
Klatreplanter, der gror op ad plankeværket, er en del af dette og kan forlanges beskåret, således at hegnet opfylder
hegnslovens krav til højde.
Anden beplantning, som står tæt op
ad plankeværket og rager op over dette,
kan af naboen forlanges beskåret, hvis
beplantningen, set fra naboens side,

sammen med plankeværket fremstår
som et samlet hegn. Beplantning, der er
længere væk end 1,75 meter fra skel, ligger uden for Hegnsynets kompetence.
Man kan således ikke ved at rejse et
plankeværk som eget hegn regne med,
at en beplantning bag ved, men tæt op
ad, plankeværket falder uden for Hegnsynets kompetence, hvis beplantningen er sammenhængende og fremstår
som en hæk over plankeværket.
Med venlig hilsen
Jørgen Jørgensen

Foreningens
hjemmeside
Kig jævnligt på www.hegnsyn.dk
- det gør 1000 andre hver måned
Her kan du bl.a. hente en masse
om hegnsloven, mark- og 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
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Tradition og fornyelse

Som en nyskabelse integreres et
hegnsynskursus med det årlige
regionsmøde, der i modsætning til
tidligere placeres midt i landet.
Foreningen af Hegnsyn har gennem
snart mange år hvert år haft et årsmøde
i marts og et regionsmøde i oktober.
Regionsmøderne er hidtil placeret skiftevis rundt omkring i landsdelene, men
dette princip laves der nu om på.
Bestyrelsen har nemlig efter moden
overvejelse besluttet, at regionsmødet
(eller man skulle måske i stedet kalde
det ”efterårsmødet”) nu lægges lige så
centralt et sted i landet som årsmøderne, og at der i forbindelse med møderne
afholdes et kursus.
Der har været 2 hovedbevæggrunde
til ændringen, og de hænger begge
nøje sammen med den seneste kommunalreform.
Da antallet af kommuner blev skåret
ned fra 275 til 98 i forbindelse med
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reformen, blev der selvfølgelig også et
tilsvarende lavere antal af Hegnsyn, og
dermed færre medlemmer i foreningen.
Det har naturligt nok kunnet mærkes
på deltagerantallet på årsmødet, og det
har også kunnet mærkes på deltagelsen
i regionsmøderne. Hvor der tidligere var
et passende antal hegnsynsmedlemmer
i en region eller en landsdel til at fylde et
mødelokale, så har det knebet lidt efter
reformens ikrafttrædelse.
Til gengæld har kommunalreformen
betydet, at der er udnævnt rigtig mange
nye hegnsynsmedlemmer, der har behov for uddannelse i det svære hverv,
det er at varetage hvervet i Hegnsynene.
Disse får flere sager i de nye større kommuner, og man stiller stadig større krav
til deres kunnen og viden. Dette medfører naturligt større krav om uddannelse
i form af kurser m.v.
Foreningen afviklede således et meget velbesøgt kursus i foråret og mange
andre har ytret ønske om at komme på
et tilsvarende kursus, da de ikke nåede
det i første omgang.
Derfor bliver mødet på Vissenbjerg
Storkro lørdag den 30. oktober et
kursus-møde, hvor man kan mødes fra
hele landet og udveksle erfaringer, men
også kan uddannes i hegnsynshvervet.
Kurset er for såvel hegnsynsmedlemmer som sekretærer.
Tilmeldingskupon og program bringes
andre steder i dette nr. af Ret & Skel.

BReVKASSe
Advokat Jørgen Jørgensen besvarer spørgsmål
i RET & SKEL’s brevkasse, hvor du kan få svar på dine
spørgsmål om hegnsloven og alle de love, som relaterer sig
til Hegnsynenes arbejde.
Skriv dit spørgsmål allerede i dag og send det til
Ret & Skel,
Mylius Erichsens Vej 23,
7400 Herning
eller mail til
bentjensen@hegnsyn.dk
... og få svar her i bladet.

Henvend dig til
forretningsføreren!
Vedr. Ret & Skel
•

når det ikke skal fremsendes mere, eller
det skal sendes til en anden person

•

Ved adresseændringer

•

ekstra eksemplar ønskes, eller tegning
af et abonnement (koster i begge tilfælde
kr. 100 pr. år).

Alt dette, og meget mere, tager forretningsføreren sig af.
Derfor – ram plet første gang ved at ringe eller skrive til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
Tlf. 9722 0397 – E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
eller via foreningens hjemmeside: hegnsyn.dk

-benje
19

Afsender

Bent Jensen,
Mylius Erichsens Vej 23,
7400 Herning

Høje træer er smukke, men på små
grundstykker er de ofte et problem,
hvilket også fremgår af dette nr.
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