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Fra formanden

Så er efteråret kommet, og Hegnsynene 

er godt i gang rundt omkring i landet. 

Der hvor jeg færdes, står alt beplant-

ning flot og grønt efter en nedbørsrig 

sommer.  

At dømme efter henvendelser fra 

medlemmer, er der en del aktivitet i 

Hegnsynene. I Ikast-Brande Hegnsyn 

har vi haft det første hegnsyn og en 

omkostningsfordelingssag. 

Jeg vil erindre om efterårsmøde/

kursus lørdag d. 29. oktober 2011 på 

Vissenbjerg Storkro på Fyn. Kurset vil 

få et andet indhold end tidligere. Vi 

har truffet beslutning om, at en sekre-

tær skal med som underviser. Der vil 

også være andre emner, som kan have 

stor interesse for sekretærerne og der 

vil desuden være emner ud over det 

grundlæggende stof.

Se også omtale af kurset andet sted 

i bladet. Husk at tilmelde jer.

Jeg fornemmer, at det ikke er blevet 

lettere at være hegnsynsmand! Det er 

som om, man i stigende grad må for-

undres over, hvor svært mange naboer 

har det med hinanden, og hvor svært 

det kan være at tale om de forhold, der 

specielt vedrører det, de er fælles om. 

Jeg synes det ofte kniber med tole-

rancen - eller i det hele taget at for-

stå, at naboen ser 

anderledes på det 

end én selv.

Når vi som hegn-

synsfolk kommer 

ud på en hegnsynsforretning, hører 

vi ofte, at der har været kontakt mel-

lem parterne. Her er dialogen så ofte 

gået i stå, og det kan der være mange 

årsager til. 

Her er det Hegnsynene kan komme 

på banen, og det er ofte en god og bil-

lig løsning, såvel for parterne som for 

samfundet. Som regel er det kun en 

neutral tredjepart, som kan medvirke 

til at få dialogen i gang igen, således at 

parterne kan komme frem til en brug-

bar aftale, som holder.

Hegnsynet er en glimrende instans 

i den situation. Det er her vi kan se, 

lytte og vejlede, og som regel skabe 

grobund for en forligssituation. Engang 

imellem er afstanden så stor, og viljen til 

at forliges så lille, at det ikke kan lykkes. 

I sådanne situationer er det vigtigt at 

kende hegnsloven, så der kan afsiges 

en korrekt kendelse.

At vi kan agere optimalt som hegn-

synsmænd kræver, at vi løbende uddan-

ner os, og i den sammenhæng er kurser 

et rigtig godt redskab. Fra foreningens 
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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 vurde-

ringsmændene 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.

side har vi en vision om hele tiden at 

opsøge gode og relevante undervisere, 

som har snitflader til vores område. Jeg 

skal således opfordre alle hegnsyns-

mænd og sekretærer til at deltage i det 

kommende kursus den 29. oktober.

Vi har nærmet os et folketingsvalg i 

lang tid, og spørgsmål om udfaldet er 

meget spændende, i skrivende stund 

kendes kun delresultatet. Det er dog 

sikkert, at vi får en ny minister. Forment-

lig en gang i slutningen af september 

overdrager afgående fødevareminister 

Henrik B. Høegh, Fødevareministeriet 

til den nye minister. Fra foreningen skal 

lyde såvel en tak til Henrik B. Høegh 

og en velkommen til den nye minister! 

Til den nye minister skal siges, at vi 

regner med dig som vores minister, og 

glæder os til et godt samarbejde. Vi har 

altid haft et godt samarbejde med dine 

forgængere og med vores samarbejds-

partnere i Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri.

Jens Ernst Nielsen

Henvend dig til forretningsføreren!

• nårdetikkeskalfremsendesmere,ellerdetskalsendestilenandenperson

• Vedadresseændringer

• ekstraeksemplarønskes,ellertegningafetabonnement(ibeggetilfældekr.100pr.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 
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Foreningen af hegnsyn i Danmark
Gedhusvej 17  • 7441 Bording  • Tlf. 9714 5450  • www.hegnsyn.dk

Formand:  Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune 

 Gedhusvej 17, 7441 Bording.

 Tlf. 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, Norddjurs 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 Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning. 

og redaktør: Tlf. 9722 0397 / 6169 0397 

 E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
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Tilmelding til

Kursus & Efterårsmøde

Lørdag den 29. oktober 2011 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 1400,- kr. pr deltager

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

 

 

 

 

Sidste rettidige tilmelding er fredag den 21. oktober 2011

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 her anførte adresse:

Navn og adresse 

Dato og kommunens underskrift/stempel

 



7

Foreningen af Hegnsyn
i Danmark

Stiftet den 5. december 1973

Foreningens formål er at varetage fælles interesser, 

herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet RET & SKEL.

Som medlemmer kan optages hegnsynsmedlemmer. De enkelte hegnsyns-

mænd skal navngives over for foreningen.

Hegnsynsekretærer og vurderingsmænd, som er udpeget i henhold til lov om 

mark- og vejfred, kan deltage i generalforsamlingen med taleret, og kan benyt-

te sig af foreningens servicetilbud; men kan ikke optages som medlemmer.

Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling 

og betales pr. Hegnsyn.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.
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Hegnsynskursus II løber af stablen i Vissenbjerg 

den sidste lørdag i oktober

I 2010 kørte Foreningen af Hegnsyn to 

Hegnsyn I-kurser med overvældende 

tilslutning. Kurserne, der begge fandt 

sted i Vissenbjerg i henholdsvis februar 

og oktober måned, tog i første række 

sigte på nye hegnsynsmedlemmer og 

sekretærer.

Foreningen tilbyder nu på efterårsmødet 

et Kursus II, der er en overbygning på 

etteren.

Strukturen for arrangementer i forenin-

gen er ændret en smule i forhold til tidli-

gere. Før den seneste kommunalreform, 

hvor der var 275 danske kommuner 

med et eller flere Hegnsyn, gav det 

naturligt et stort medlemsgrundlag for at 

lave decentrale aktiviteter. Der afholdtes 

således hvert efterår et regionsmøde i 

skiftevis nord- og sydjylland, nord- og 

sydsjælland og Fyn.

Denne form var med de under 100 

kommuner efter reformens indførelse 

og Storebæltsbroens komme m.v. ikke 

længere hensigtsmæssig, hvorfor for-

eningens arrangementer i dag alle er 

blevet landsdækkende. Skabelonen 

hedder 1 dags-kurser i februar (specielt 

ved starten af en ny 4 års periode og 

ellers efter behov), to-dages årsmøde 

sidst i marts samt en-dags efterårsmø-

de/kursus sidst i oktober.

I 2010 afholdt foreningen med stor 

deltagelse, i henholdsvis februar og 

oktober, Hegnsyn I-kurser, der specielt 

henvendte sig til de nye hegnsynsmed-

lemmer og sekretærer. Det er dette kur-

sus, der nu følges op af et videregående 

Kursus II, med helt nye undervisere.

Intensivt kursusforløb i vente

Der venter deltagerne et intensivt og 

spændende program lørdag den 29. 

oktober. Programmet kan i sin helhed 

ses bagest i dette nr. af Ret & Skel.

Det overordnede tema for formiddagens 

program er ”konstruktiv konflikthånd-

tering”. Vi vil arbejde med to emner, 

som er relevante, når man bliver draget 

ind i andres konflikt som en tredjepart:

1. Kommunikation i konflikt 

Måden vi kommunikerer på kan 

gøre forskellen på om en konflikt 
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afspændes eller optrappes og har 

dermed en betydning for mulig-

hederne for at hjælpe med at løse 

konflikten. Deltagerne vil blive 

introduceret til forskellige kom-

munikationsformer og få lejlighed 

til at afprøve deres virkning. 

2. Konfliktmægling (også kaldet 

mediation)

Deltagerne vil blive introduceret 

til grundtrinene i et konflikt-

mæglingsforløb og få lejlighed til 

at afprøve dele af dette forløb i 

praksis. 

Formålet med formiddagen er at inspi-

rere deltagerne i deres arbejde, og 

undervisningen vil være interaktiv og 

foregå med udgangspunkt i deltagernes 

hegnsynsarbejde.  

Underviser er Lin Adrian, der oprindelig 

er uddannet jurist, men primært har 

arbejdet med mægling i de sidste 20 år. 

Hun er selv mægler, og har undervist i 

mange sammenhænge, bl.a. inden for 

domstolene. Har også skrevet om mæg-

ling, f.eks. i håndbogen Konfliktløsning 

ved mediation. I de sidste 10 år har Lin 

Adrian arbejdet på Københavns Univer-

sitet, hvor hun nu lige har færdiggjort 

en ph.d.-afhandling om retsmægling.

De, der var med til årsmødet i marts, 

vil huske hende for et særdeles interes-

sant foredrag.

Sekretærarbejde og tvang

Efter frokosten vil Tove Harbo, der er 

mangeårigt hegnsynssekretær i Aalborg 

Kommune under overskriften ”Hegn-

synssekretær – sådan gør jeg” undervise 

i sekretærarbejde, i forhold til daglig-

dagens sekretæropgaver før, under og 

efter en hegnsynssag. 

LIN ADRIAN
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Vi håber naturligvis, at mange sekretæ-

rer rundt om i kommunerne vil være 

interesserede i dette, ligesom det kan 

give hegnsynsmedlemmer mere indsigt 

i, og forståelse for sekretærens opgaver. 

Endelig sluttes kursusdagen af med, at 

foreningens forretningsfører og hegn-

synsmedlem Bent Jensen belyser nogle 

af de mange facetter, der er, når en sag 

går i hårdknude og skal afgøres ved 

tvangsfuldbyrdelse, politianmeldelse 

eller lign. Hvad skal man som hegn-

synsmand passe på for ikke at ende i 

en faldgrube i disse sager, der kan være 

meget vanskelige at håndtere?

Foreningen håber selvfølgelig på stor 

opbakning til kurset, der i forhold til 

andre tilsvarende kurser udbydes til 

en særdeles favorabel pris – en ikke 

uvæsentlig detalje i disse krisetider for 

kommunerne.

Tilmelding kan ske ved benyttelse 

af skemaet på side 6, ved at maile til 

forretningsføreren direkte, eller ved 

at benytte tilmeldingslinket på vores 

hjemmeside www.hegnsyn.dk 

-benje

TOVE HARBO BENT JENSEN
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Hegnsynene har også en rådgivende 

funktion, hvorfor der i ethvert Hegn-

syn skal være såvel en bygningskyndig 

som en plantningskyndig. Det er godt at 

være ordentlig klædt på, når der eksem-

pelvis skal rådgives om valg af et fast 

hegn eller et levende hegn. Her ser vi 

lidt på ”det levende” – hækken.

Ved ordet hæk forstås normalt træagtige 

planter, der er placeret så tæt i række, at 

den enkelte plante ikke opnår sin natur-

lige vækstform, men sam-men med sine 

naboer indgår i et tæt grenværk, som 

ved klipning eller be-skæring holdes 

formet og begrænset. 

Hækken er den mest anvendte form for 

fælleshegn, især i nyudstykninger, hvor 

grundsælgeren har markeret skellene 

med småplanter af almindelig liguster. 

Ofte er det gavnligt for hegnsfunktio-

nen og for at sikre den nye hæk mod 

skader, at naboerne deles om et tråd-

hegn i skellet; trådhegnet bliver så i 

henhold til hegnsloven et fælleshegn. 

Hække eller ”døde” hegn 

I forhold til stakit, bræddehegn, spån-

hegn eller mur er en hæk billig at etab-

lere, dyrere i vedligeholdelse og flere år 

Hvad er en hæk
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om at opnå en ønskværdig helhedsvirk-

ning. Dertil kommer, at udgåede eller 

beskadigede planter er ret vanskelige 

at erstatte. 

Hækken har imidlertid klare fordele 

frem for ikke-levende hegn. Den giver 

bedre læ for vinden, den bringer fugle-

liv til haven, og ved korrekt og rettidig 

klipning eller beskæring sætter den 

eventuelt blomster og bær. 

Det er svært at undgå, at en hæk lang-

somt bliver tykkere, så med års mellem-

rum bør hækken, eventuelt med faglig 

assistance, skæres ind; det er et forhold, 

man især bør være opmærksom på, når 

der er tale om ”eget hegn” i henhold 

til hegnsloven. 

Buske og træer nær hækken må beskæ-

res eller ryddes, så de ikke konkurrerer 

med hækplanterne om lys og næring, 

og hækken bør vandes, gødskes og 

plejes for at opnå og bevare sin værdi 

og funktion. 

Hækplanter 

Under betegnelsen ”hækplanter” sælges 

en kvalitet, som planteskolerne ikke 

har ofret så megen tid og plads på. 

De er billigere og kan for nogle arters 

vedkommende købes ret høje, så man 

hurtigere opnår en ”hækvirkning”. Der 

kan anvendes nålebærende, bladbæ-

rende vintergrønne eller løvfældende 

arter; de er dog meget forskellige i deres 

krav til beskæring. 

Nogle af vore almindelige skovtræar-

ter, ask, bøg og avnbøg, holdes ved 

stadig klipning i en slags ungdoms-

stadium, hvor deres løv nok visner, 

Elektrisk hækkesaks er bedst til bløde hække af liguster m.v.
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men planterne taber det jævnt fordelt 

vinteren igennem eller kort før det nye 

løvspring. Sådanne hække bevarer med 

deres smukke brune blade deres tæthed 

og virker ikke så dystre som de vinter-

grønne hække. 

Anvendes tornede planter som tjørn, 

berberis og mirabel, kan hækken blive 

uigennemtrængelig for mennesker og 

dyr. 

Klippede hække 

Til klippede hække anvendes såvel 

buske som egentlige træarter. Det bør 

være hårdføre arter med stor genvæk-

stevne og hurtig sårheling, idet hækklip-

ning og -formning ikke tager hensyn til 

grenbygning og knopplacering. 

Der anvendes hækkesaks, som giver 

en grov studsning af grenene, så de 

tilbageværende blade danner en tæt 

flade. En klippet hæk består således 

af planter under krævende og barsk 

kultur, idet man hårdhændet begrænser 

planternes omfang og livsfunktioner; 

samtidig påfører man dem en mængde 

sår, som det kræver ekstra kraft at hele, 

og der kan komme angreb af insekter 

og mikroorganismer. 

Der er altså i det daglige god grund til 

at ofre hækken særlig opmærksomhed 

med hensyn til vand, næring og syg-

domsbekæmpelse. 

Hækplanterne er som andre grønne 

planter afhængige af solenergien, og 

hvis man vil holde sin hæk bladklædt 

helt til jorden, er det meget vigtigt, at 

Hækkesaksen skal altid være vel slebet og smurt.
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hækkens nederste del får mindst lige 

så meget lys som den øverste. Dette 

behov tilgodeses bedst, hvis hækfla-

den klippes let skrå, så hækken bliver 

bredest forneden (som vist på midterste 

illustration). 

Illustrationen herover viser en tæt hæk 

med lodrette sider, medens den til højre 

er en åben og nøgen hæk med skrå 

sider, der er bredest foroven.

Jo mindre den valgte plantearts blade 

er, jo mere præcist kan hækken formes, 

og jo tættere bliver den. Hække af stor-

bladede arter skæmmes af ituskårne 

blade i den første tid efter klipningen. 

Da det gælder om, at planterne har så 

stort et produktionsapparat som mu-

ligt, klippes de under opvæksten kun 

på siderne; toppen klippes først, når de 

har nået den ønskede højde. 

Uklippede hække og kombinationer

Til uklippede hække anvendes normalt 

blødt overhængende og blomstrende, 

bærbærende buske, som tåler beskæ-

ring. 

Uklippede hække er som kultur betrag-

tet en mellemting mellem levende hegn 

og klippet hæk; men hvis de skal 

bevare løvet eller grenhænget helt til 

jorden og blomstring og frugtsætning 

skal bevares, kræves der stor omhu ved 

beskæringen. 
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En kombination af klippede og uklip-

pede hække kan opnås ved at klippe 

hækken på siderne i f.eks. 1,5 meters 

højde og derefter lader toppen være 

som uklippet hæk. Hvis der er plads 

nok, og hvor man har hæk, der støder 

op til levende hegn, er dette en smuk 

løsning. 

Småbladede vintergrønne planter 

anvendes meget til figurklipning, og 

hække kan ligeledes formklippes, så 

deres tværsnit varierer, og de kan for-

mes til portaler over låger m.m. 

Endelig skal nævnes stammehækken, 

som opbygges af stammede træer, allé-

træer, som plantes tæt og formklippes, 

så kronerne gror sammen til en tyk, 

En bøgehæk hegner godt hele året, fordi de visne blade bliver siddende vinteren over.

kasseformet, grov hæk. Stammehækken 

er meget anvendt i byområder på torve 

og brede gader, hvor man ønsker en 

strammere og mindre skyggegivende 

virkning, end de store frikronede træer 

giver. 

Denne artikel er sakset fra ”Haveabc”.

Fotos: Bent Jensen
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Velkommen til Vissenbjerg

Foreningen af Hegnsyn i Danmark 

byder alle hegnsynsmedlemmer, vur-

deringsmænd i henhold til Mark- og 

Vejfredsloven samt kommunale sekre-

tærer for disse nævn til et kombineret 

Kursus og Efterårsmøde:

Lørdag den 29. oktober 2011 kl. 09-16

På Hotel Vissenbjerg Storkro

Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Tlf. 6447 3880

Tilmelding

Klip/kopier blanketten på side 6 i det-

te blad (eller send en mail via hjem-

mesiden www.hegnsyn.dk) inden 22. 

oktober.

Kursusgebyret på kr. 1400,- pr. deltager 

dækker, foruden selve kurset, også for-

tæring af kaffe, frokost m.m.

Der bliver naturligvis også lejlighed til 

at udveksle erfaringer med kolleger og 

stille spørgsmål.

Husk at medbringe Hegnsloven! 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
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Program for Hegnsynskursus II

Kl. 09-09.30  Kaffe og rundstykker.

Kl. 09.30-09.45 Velkomst og præsentation.

Kl. 09.45-12.30 ”Konstruktiv konflikthåndtering” v. dr.jur. Lin Adrian.

  Formålet med formiddagen er at inspirere deltagerne i deres 

 arbejde, og undervisningen vil være interaktiv og foregå med 

 udgangspunkt i deltagernes hegnsynsarbejde. 

Kl. 12.30-13.30   Frokost.

Kl. 13.30-14.30 ”Sekretærens rolle, opgaver og praktiske gøren-og-laden før, 

 under og efter en hegnsynssag” 

 v. hegnsynssekretær Tove Harbo.

Kl. 14.30-14.45 Kaffe/te med kage.

Kl. 14.45-15.45 ”Når tvang bliver nødvendigt i hegnssager” 

 v. forretningsfører Bent Jensen.

Kl. 15.45-16.00 ”Afrunding og afslutning” 

 v. foreningens formand, Jens Ernst Nielsen.

Tilmelding:  Senest den 21. oktober 2011 – se side 6.
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„SPØRG BARE“

Hegnsynsformænd kan i nogen 

udstrækning få rådgivning ved hen-

vendelse 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: 

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 bestyrel-

se altid til rådighed for en drøftelse 

af hegnsynsspørgsmål.

Foreningens hjemmeside 

med diverse links findes på: 

www.hegnsyn.dk 

BREVKASSE
v. Adv. Jørgen Jørgensen

Advokat Jørgen Jørgensen 

besvarer spørgsmål

i RET & SKEL’s brevkasse, hvor du kan 

få svar på dine spørgsmål om hegns-

loven 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. 
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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 

Foreningens hjemmeside

Kig jævnligt på www.hegnsyn.dk

- det gør 100 andre på hverdage

Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven, mark- og vejfred, skelforret-

ninger m.v. Du kan også hente bladet „Ret og Skel” og blanketter, som du kan 

printe ud og bruge. Samtidig kan du fi nde nyttige navne og adresser sammen 

med links til en masse oplysninger.

Webmaster: 

Torben Østerbæk, tlf. 98271738
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Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Afsender

B

På gensyn den 29. oktober!


