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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 beplantning 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,
her først i september, haft to hegnsyn
efter sommerferien.
Det er som om 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 det, de er
fælles om.
Når vi som hegnsynsfolk kommer ud på
en hegnsynsforretning, hører vi ofte, at
der har været kontakt mellem 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 billig løsning, såvel for parterne som for
samfundet. Ofte er det kun en neutral
tredjepart, som kan medvirke til at få
dialogen i gang igen, således at parterne
kan komme frem til en brugbar 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 hegnsynsmænd kræver, at vi løbende uddanner
os, og i den sammenhæng er kurser et
rigtig godt redskab. Desuden er foreningens rådgivningsorgan et vigtigt aktiv,
som her på det sidste har været under
en større forandring.
Fra foreningens side har vi en vision
om hele tiden at opsøge gode og relevante undervisere, som har kendskab
eller snitflader til vores område. Jeg
vil således opfordre hegnsynsmænd
og sekretærer til at deltage i det kommende kursus den 31. oktober 2015 på
Vissenbjerg Storkro på Fyn.
Se også omtale af kurset andet sted i
bladet. Husk at tilmelde jer.
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Fra formanden, fortsat
Se også omtale af kurset andet sted i
bladet. Husk at tilmelde jer.
Nabokonflikter er en naturlig del af danskernes hverdag. Undersøgelser viser at
faktisk har 20 % af befolkningen haft
alvorligere uoverensstemmelser med
naboen og lige så mange har haft mindre
konflikter. De færreste kan finde ud af at
blive venner igen, fordi nabokonflikter
hurtigt kommer til at handle om meget
mere end det egentlige konfliktpunkt det bliver måske 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
på trods af myndighedernes afgørelse.

I sommeren 2015 fik vi en ny regering
og en ny minister for vores område. Den
28. juni overdrog afgående fødevareminister Dan Jørgensen (S) ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Eva
Kjer Hansen (V). Fra foreningen skal
lyde såvel en tak til Dan Jørgensen, som
en velkomst til Eva Kjer Hansen, som vi
kender tidligere fra dette ministerium.
Til Eva Kjer Hansen 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 dine medarbejdere,
samt med øvrige samarbejdspartnere
i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri, som nu hedder Miljø- og
fødevareministeriet.
Jens Ernst Nielsen

Foreningen af Hegnsyn i Danmark
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 vurderings-
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Stiftet den 5. december 1973

mænd 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.

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 / 4043 6627
E-mail: jensnielsen145450@gmail.com

Næstformand:

Jørgen Olsen, Egedal kommune
Kirkevang 5, 3660 Stenløse
Tlf. 4030 1964 | E-mail: kirkevangsgaard@mail.dk

Kasserer:

Preben Andersen, Norddjurs Kommune
Egevej 22, 8500 Grenå
Tlf. 2813 5238 | E-mail: pr.a@stofanet.dk

Sekretær:

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune
Vestervang 2, 4520 Svinninge
Tlf. 5926 5081 | E-mail: hchh64@hotmail.com

Best.medlem:

Peter Bang Nielsen, Svendborg Kommune
Søndervej 203, 5700 Svendborg
Tlf. 6220 5123 | E-mail: peterbangn@gmail.com

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

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger fra 1. jan. 2015:
Et hegnsyn koster kr. 1785,- som fordeles med kr. 765,- til formanden og kr. 510,til hver af de øvrige 2 medlemmer.
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der
vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.275,- som fordeles med kr. 765,- til
formanden og kr. 510,- til den anden vurderingsmand.
Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele
vederlaget kr. 1.785,- og fordeles som ved et hegnsyn.
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Tilmelding til Efterårskursus
Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 09-16
Hotel Vissenbjerg Storkro
Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg – Tlf. 64 47 38 80
Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense og Middelfart,
ca. 25 km vest for Odense.
Programmet for kurset kan ses her i bladet. Såvel hegnsynsmedlemmer,
vurderingsmænd vedr. Mark- og Vejfred samt sekretærer er velkomne.
Pris 1900,- kr. pr. deltager
Følgende tilmeldes: (Skriv venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær)

Sidste rettidige tilmelding er fredag den 23. oktober 2015.
Send denne blanket til:
Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
Tilmelding kan også ske via hjemmesiden www.hegnsyn.dk
Betaling sker til Reg. Nr. 1551 kontonr. 4341707167.
Foreningens CVR-nr. er 71 492 419.
Deltagerliste fremsendes efter tilmeldingsfristen til den her anførte:
Navn og adresse

Dato og kommunens
underskrift/stempel
6
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Program for efterårskurset
Kl. 09.00 – 09.30

Morgenbuffet.

Kl. 09.30 – 09.45

Velkomst og præsentation.

Kl. 09.45 – 11.30

”Hvad er det, der er på spil i nabokonflikter?” og ”Hegnsynenes
dilemmaer mellem forlig og
kendelse” v. antropolog Anne
Marie Christensen.
”Samarbejde mellem sekretæren
og Hegnsynet” v. hegnsynssekretær
Liselotte Reimers (med forbehold).
Frokost.

Kl. 11.30 – 12.00

Kl. 12.00 – 13.00
Kl. 13.00 – 14.00

”Vedligehold og ombytning,
ændring og sløjfning af hegn”
v. forretningsfører Bent Jensen.

Kl. 14.00 – 14.30

Kaffepause.

Kl. 14.30 – 15.45

”Samspil mellem lokalplaner
og hegnsloven”
v. advokat Peter Flint Jensen.

Kl. 15.45 – 16.00

Kursusmødet afsluttes.

Tilmelding: Senest den 23. oktober 2015 – se side 6
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Efterårskursus den sidste
lørdag i oktober
Efterårets traditionelle kursus på Hotel Vissenbjerg Storkro, hvor såvel garvede som
mindre erfarne hegnsynsmedlemmer og
sekretærer hvert år mødes til en lærerig og
hyggelig dag sammen med kolleger fra hele
landet, løber i år af stablen den 31. oktober.

Efterårskomsammen er en traditionsrig
og tilbagevendende del af hegnsynsforeningens dna.
Vi er nu i det andet år af den valgperiode,
der startede 1. januar 2014, og hvor der
var en meget stor udskiftning blandt såvel
hegnsynsmedlemmer som sekretærer
i kommunerne. Det afspejlede sig i, at
der i kursusåret 2014 var en særdeles
stor interesse for at deltage i foreningens
forskellige kurser. Imidlertid nåede ikke
alle de nye igennem sidste år, og under
alle omstændigheder bliver man ikke
et dygtigt og vidende hegnsynsmedlem
på ét år, og af samme grund opfordrer
vi til stadighed vore medlemmer til at
deltage i så mange møder og kurser som
overhovedet muligt.
Da efterårskurset i år tilmed er det eneste
kursus, vi afholder i 2015, er der ekstra
grund til at få sig tilmeldt. Vi håber og
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tror således på mange deltagere den 31.
oktober, hvor vi har sammensat undervisningen, så den indholdsmæssigt går
videre end begynderkurserne, men alligevel sådan, at vi så at sige ”favner” alle
på denne dag. Samtidig skal det ikke
glemmes, at samværet, snakken med
andre og udveksling af erfaringer fra
sager, også er en vigtig del af at mødes
med fagfæller, der står med de samme
udfordringer som en selv.
Deltagerne kan med andre ord forvente
et kvalificeret og spændende kursus i
Vissenbjerg. Programmet kan ses et
andet sted i dette blad, og tilmeldingen
kan foregå via kuponen her i bladet, via
vores hjemmeside www.hegnsyn.dk eller
direkte på mail til forretningsføreren.
Underviserne
Undervisningen på kursusdagen er lagt
i hænderne på 4 erfarne og kompetente
fagfolk. Efter overstået morgenbuffet og
velkomst af formanden, bliver det AnneMarie Christensen, magister i antropologi med speciale i nabokonflikter, der
på kurset tager sig af emnet ” Hvad er
det, der er på spil i nabokonflikter?” og

Kursets undervisere fra venstre mod højre:
Anne-Marie Christensen,Peter Flint Jensen,
Liselotte Reimers og Bent Jensen

”Hegnsynenes dilemmaer mellem forlig
og kendelse”. Anne-Marie Christensen
fortæller til Kristelig Dagblad, at hun
selv opsøgte den ”dårlige stemning” som
antropolog og forsker i nabostridigheder
og konfliktens væsen, hvor hun som en
del af sit feltarbejde kørte rundt med
Hegnsynet. Det er ofte den instans, der
afgør, hvem der har ret, når naboerne
ikke selv kan tale sig til rette. Og det var
en lærerig periode.

lede dem helt basale forskerspørgsmål.
Nabokonflikter gør virkelig noget ved
folk,” fortæller Anne Marie Christensen,
der for nylig udgav bogen ”Nabokonflikt
– løs den selv!”.

”Så stod de stridende parter klar der på
fortovet foran deres hus, ventende og
indædte. Der var så utrolig meget vrede
og aggression på ydersiden, men mest
af alt frustration og afmagt på indersiden. Jeg har talrige gange oplevet store,

Efter frokost er det Advokat Peter Flint
Jensen der tager sig af emnet ”Samspil
mellem lokalplaner og hegnsloven”. Forretningsfører i Foreningen af Hegnsyn
Bent Jensen præsenterer et godt bud
på en ”Hegnsynsprotokol” samt emnet
”Vedligehold og ombytning, ændring og
sløjfning af hegn”.
Sekretær cand. geom. Liselotte Reimers
tager sig (måske) af ”Samarbejdet mellem sekretæren og Hegnsynet” (aftalen
ikke helt på plads pga. ferieafvikling).

stærke mænd og stolte ingeniørtyper
bryde hulkende sammen, når jeg stil-

Endagskurset er i forhold til andre
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tilsvarende kurser, udbudt til en særdeles favorabel pris – en ikke uvæsentlig
detalje, som man i disse krisetider kan
benytte som argument, hvis man mødes
med en misforstået påholdenhed i sin
kommune. Det er jo trods alt kommunernes ansvar, at såvel sekretærer som
hegnsynsmedlemmer er uddannede og

opdaterede, så de kan bestride hvervet
på en ordentlig og værdig måde.
Som nævnt er såvel foreningens medlemmer (hegnsynsmedlemmerne), som
vurderingsmænd i henhold til mark- og
vejfred og kommunale sekretærer meget
velkomne på kurset.
-benje

BREVKASSE
Vi besvarer gerne spørgsmål i RET & SKEL’s brevkasse. Her kan du 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.

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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Septemberhaven
September er den bedste årstid for plantning af stedsegrønne hækplanter (hvidgran,
rødgran, tuja, taks og dværgcypres). Husk at
vande grundigt både før og efter plantningen. Løvfældende hække bør man vente med
at plante til sidst i næste måned, bedst efter
løvfald.

I september er det stadig sommer. Både
luft og jord er så varm, at næsten alle
havens planter er i fuld vækst. Derfor
kan man sagtens fortsætte med sommerens havearbejde.
Der kan plantes, vandes, beskæres og
luges. Blot en ting skal man lade være
med. Planterne skal ikke længere have
gødning. Hvis man fortsætter med at
give kunstgødning på denne årstid, vil
planterne blive pirret til at fortsætte
væksten alt for langt hen på efteråret
og de nyudviklede planteceller i blade
og skud vil ikke have modstandskraft
nok til at klare de barskere klimaforhold
sent efterår og vinter.

en for sen og for kraftig ‚fodring’ med
gødningsstoffer eftersommer og efterår.
Altså: lad være med at gøde stauder,
roser, buske og træer nu i september.
Græsplænen skal i øvrigt heller ikke
have mere gødning.
Før såning af græsfrø, og i øvrigt
udplantning af alle slags planter, er det
godt at vande jorden omhyggeligt igennem. Efter plantearbejdet skal planterne
både vandes og overbru¬ses, men helst
ikke med iskoldt vandværksvand.

Skuddene vil ikke ‚modne’ tilstrækkeligt, men vil ødelægges af de lave

Plantearbejdet
Rododendron og andre stedsegrønne
planter får bedst fat, når de plantes,
mens jord og luft stadig er varm og fugtig. Bambus kan deles og omplantes, og
bagefter skal de have oceaner af vand.
De forårs- og forsommerblomstrende
stauder og stenplanter omplantes og
nyplantes i september.
Løvfældende træer og buske er det derimod for tidligt at plante, medmindre
de på planteskolen har været dyrket i
container (potte). De fleste blomsterløg
kan med fordel lægges nu, især løg af

temperaturer. Hvis man næste forår
opdager, at mange planter har overvintret dårligt, så er årsagen næsten altid

påske- og pinselilje, som alle har en
meget kort hvileperiode mellem nedvisningen af toppen og dannelsen af
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nye rødder. Læg altid disse narcisløg,
så snart de er kommet hjem fra plantehandleren. Løgene lægges så dybt, at de
er dækket af et jordlag, der er dobbelt
så tykt som løget er højt. Narcisløg for
nær jordoverfladen kan ødelægges af
streng frost.
Beskæring og udtynding af planter med
tidlig saftstigning skal ske nu, så de ikke
‚bløder’ fra snitsårene. Det gælder blomme, kirsebær, valnød og birk.
Nedplukkede frugter opbevares bedst
udendørs, skærmet for sol og regn.
Sidst i september er der ofte fare for
nattefrost. Dæk særligt følsomme planter
med aviser - eller oversprøjt dem om
aftenen med koldt vand før en frostnat.
Vandet fryser til is og afgiver varme til
planterne, hvis celler derfor ikke fryser.
Man kan stadig tilså nye græsplæner.
Men det er vigtigt, at jorden stadig er
tilpas varm og fugtig. Den må heller ikke
blive så fugtig, at de nyspirede kimplanter ikke kan ånde. Sidst i september og
i oktober oplever vi ofte ret voldsomme
regnskyl, som klasker jorden sammen.
Det hindrer de fine, nye græsplanter i
at trænge gennem jordskorpen.
September er i øvrigt en god plantemåned. Derfor er det også det rette tidspunkt til at ‚plante’ eller lægge græstørv.
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De er jo udstyret med et godt rodnet
fra starten, og græstørvenes rødderne
vil hurtigt udvikle sig videre i den velløsnede jord i den nye græsplæne. Helt
uafhængigt af vejret skal græstørvene
vandes godt efter lægningen - også selvom det er midt i en kraftig regnbyge.
Det kan måske se tosset ud at vande
i regnvejr, men i dette tilfælde er det
påkrævet.
I fugtigt vejr kan det i øvrigt være nødvendigt at rive den gamle græsplæne
efter klipning. Så undgår man, at det
afklippede græs ligger og visner på plænen. Ikke alene ser det kedeligt ud, men
det kvæler også de levende græsplanter,
som tildækkes. Brug en vifte- eller en
gummirive til dette arbejde.
På denne årstid bør man indstille plæneklipperen en smule højere end i højsommertiden. Græsset må ikke klippes
for tæt eller for kort sidst på sommeren.
Græsplænen skal som nævnt ikke gødes
mere i år. Gødningen pirrer nemlig
græsset til fortsat vækst langt hen på
efteråret. De derved udviklede bløde
græsstrå og græsblade vil overvintre
meget dårligt og være stærkt udsatte for
angreb af skimmelsvampe.
Hække og træer
September er den bedste års¬tid for
plantning af stedsegrønne hækplan-

ter (hvidgran, rødgran, tuja, taks
ogdværgcypres). Husk at vande grundigt
både før og efter plantningen. I stærkt
solskin bør nyplantede, stedsegrønne
hækplanter skygges med halmmåtter
eller rørmåtter for at undgå for stærk
fordampning og deraf følgende svidning af bladene. Løvfældende hække
bør man vente med at plante til sidst i
næste måned, bedst efter løvfald.
De stedsegrønne prydtræer bør plantes
i august eller september. Foretrækker
man forårsplantning, kan det også lade
sig gøre at plante de stedsegrønne træer
i maj. Klimaet i disse to perioder, maj
og august-september, ligner hinanden
en del og passer godt til plantearbejdet.
Både fugtighedsgrad og tempera¬tur
er ideelle. Mange af de stedsegrønne
nåletræer er alt for kraftige og for skyggende i småhaver; af de bedst egnede
kan anbefales Blommetaks, Dværgcypres, Ene, Fyr, Hemlock, Hønsebenstræ,
Parasoltræ, Taks og Tuja.
Prydtræerne behøver ingen særlig pleje i
denne måned. Men det kan være på tide
at beskære eller udtynde en del af de
løvfældende prydtræer, nemlig de arter,
som har en meget tidlig saftstigning og
som derfor ‚bløder’ stærkt fra snitsårene,
hvis man foretager beskæring
på en forkert årstid.

Træer som birk, blodblomme, prydkirsebær, løn og valnød vil alle bløde stærkt,
hvis de beskæres i december eller efter
nytår. Ved afskæring af særlig store og
tykke grene kan blødning fra sårene
blive så kraftig, at træet simpelt hen kan
dø ved forblødning.
Jo før man kan beskære den type træer,
jo bedre er det. Allerbedst er det at foretage dette arbejde, mens træerne endnu
har grønne blade. Skal havens birketræ opstammes, eller skal kronen på
kirsebærtræerne eller blommetræerne
udtyndes, kan man roligt gå i gang med
dette arbejde allerede i begyndelsen af
september.
Nåletræer som gran og fyr bløder også
ved beskæring. Disse træer indeholder
meget harpiks, som siver eller dryp13

drypper ud fra træerne, hvis de såres.
Helst skal man helt undgå at beskære
dem. Det pynter ikke på deres form,
og de skyder ikke nye skud efter snitsårene. Skal man absolut fjerne en gren
af fyr eller gran, bør snittet altid ske 10
eller 20 cm ude fra stammen. Så vil barken på stammen og selve stammen ikke
såres. Den tilbageblevne grenstump vil
efterhånden tørre ind og falde af.
Også stedsegrønne prydbuske kan
plantes i september (eller også allerede
i maj). De købes i planteskoler eller
hos plantehandleren i potter eller som
‚containerplanter’. Af særligt egnede
stedsegrønne prydbuske til småhaver
kan nævnes: Aukuba, enkelte stedsegrønne Berberis, visse arter af Dværgmispel (Cotoneaster), Ildtorn, Kalmia,
Kristtorn, Laurbær, Kirsebær, Mahonie,
Pieris, Rodo¬dendron, Rynkeblad, Vinterbær og Vinterlue.
Også Bambus må nok regnes til de stedsegrønne buske, selv om de botanisk
hører til græsfamilien og har en græsagtig vækst. De kan med fordel plantes
om eller nyplan¬tes fra sidst i august til
sidst i september. Men husk, at de skal
have oceaner af vand. Inden plantningen
skal plantehullet fyldes et par gange med
vand. I mellemtiden bør bambusplanten
soppe i en spand med vand, så hele
rodklumpen er gennemvåd.
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Blomster og andre planter
Det er alt for tidligt at plante eller
omplante roser nu. Vent til efter løvfald. Selv plast-indpakkede roser med
en fugtig rodklump med tørvemel kan
det være risikabelt at sætte ud i haven
på denne årstid. Arbejdet med roser
indskrænker sig derfor til afpudsning
af visne blomster.
Mange stauder kan til gengæld nyplantes eller omplantes i september. Det
gælder især de forårs blomstrende
stauder. Der er en nem huskeregel:
Forårsblomstrende stauder plantes om
efteråret - efterårsblomstrende stauder
plantes om foråret!
Drejer det sig om nyindkøbte stauder, er
der dog ikke de store problemer. Nu til
dags ‚fabrikeres’ næsten alle stauder og
stenplanter i små potter.

Planterne har et godt rodnet og en god
rodklump, og de kan transporteres og
udplantes når som helst, endog i fuld
blomst. Men når vi vil flytte om på vores
egne stauder, gælder de gamle regler
stadig væk.
Her i september kan vi bedst dele og
flytte de forårsblomstrende stauder,
f.eks. Akeleje, Baldrian, Daglilje, Diktam, Engblomme, Fjerbusk, Gemserod,
Guldblomme, Guldnælde, Hjerteblomst,
Iris, Kabbeleje, Kejserlys, Knopurt,
Kæmpemargerit, Kæmpestenbræk, Nellikerod, Nyserod, Parasolblad, Ranunkel, Rosenkrave, Skjoldblad, Storkenæb,
Tusindstråle, Vortemælk og Ærenpris.
Før plantningen må jorden være godt
bearbejdet med gravegreb eller håndkuvemel, enhedsjord og kompostjord.
En såkaldt ‚forrådsgødskning’ kan
udfø¬res ved at blande benmel i jorden. Så har stauderne næring til i al
fald hele følgende sæson.
Småplanterne plantes med en planteske,
større staudeblokke med en almindelig
spade. Plantedybden afhænger af, hvilken planteart det drejer sig om. Kleopatras nål skal have rødderne hele 10
cm under jordoverfladen, mens Haveiris
skal have den vandrette rodstok lige
i jordoverfladen, hellere for højt end
for dybt. Pæoner er sarte planter, som

helt lader være med at blomstre, hvis
hvis rodhalsen er længere end 5 cm
nede i jorden.
Primula og Skønhedsøje har en ejendommelig tilbøjelighed til at vokse op af
jorden, så de kommer til at stå nærmest
som på stylter. Til sidst kommer rødderne næsten op over jorden. Så må
man grave hele planten op og bagefter
sænke den ned i den rigtige dybde.
Nogle stauder har en meget kraftig,
‚ukrudtsagtig’ vækst, bl.a. Gyldenris,
Jødekirsebær og Høstasters. De breder sig til alle sider med rodskud. Man
kan begrænse deres fremtrængning ved
at ‚rodbeskære’ dem. Det sker ved at
stoppe de fremtrængende rødder ved
at nedgrave lodrette stykker tjærepap
eller svært plastfolie rundt om planten,
så rødderne ikke kan vokse gennem
eller uden om denne skærm.
Ligesom andre stauder vokser stenplanterne ofte ud til alle sider, mens deres
midterste del efterhånden dør bort, så
planterne bliver åbne og grimme. Så
er der ikke andet at gøre end at grave
hele planten op, dele de friske partier i
småstykker og plante dem på ny.
Da de fleste stenplanter er afblomstret
hen på eftersommeren, er det rimeligt
at foretage disse foryngelser af stenplanterne nu.
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Inden nyplantningen bør jorden renses
omhyggeligt, især for flerårigt ukrudt.
Hvis der blot er nogle få rodskud tilbage
i jorden af skvalderkål, brændenælde
eller kvikgræs, vil de skyde op inde i
stenplanternes rosetter eller puder, og
de vil være næsten umulige at få væk
uden at ødelægge stenplanterne. Gammeldags stenhøje har ikke været moderne i mange år, men der er utallige andre
måder at anvende stenplanter på. De
kan plantes oven på stengærder, eller i
fugerne mellem stenene på de lodrette
sider af stengærder eller støttemure. De
kan anvendes i fugerne mellem fliserne
på en terrasse eller i en indkørsel, eller
de kan benyttes som bunddækkeplanter mellem roser, stauder eller buske.
Et godt forslag er at anlægge en blomsterplæne, helt tilplantet med Fladtvoksende stenplanter som f.eks. Bakkenellike, Blåpude, Engelskgræs, Høgeskæg,
Hønsetarm, Krybeklokke, Pengebladet
fredløs, Potentil, Rypelyng, Småklokke,
Stenurt, Timian, Trædepude, Tæppepileurt og Ærenpris.

de blomster, og der findes en meget elegant form med gråfiltede blade. Inden
plantningen skal jorden være veldrænet
og blandet med sand eller groft grus.
Muldindholdet behøver ikke at være
stort, og gødskning er ikke nødvendig.
De fleste af de nævnte stenplanter er
meget slidstærke. De kan derfor anvendes som bund på en solbadeplads eller
erstatte græsset i en grøn gangsti.
Også sommerblomsterne er i fuldt flor
i september, men udover afpudsning af
visne blomster og en vanding nu og da
i tørre perioder kræver sommerblomsterne ingen pasning. Enkelte af dem
har dog afsluttet væksten og blomstringen allerede sidst i august eller i
begyndelsen af september. Det gælder
Jernurt og Sommerfugleblomst, som
derfor kan ryddes nu.

I en sådan blomsterplæne (en slags
blomstereng på tør, sandet jord) kan

Løg og knolde
I september er det sidste frist for en
rettidig lægning af påske- og pinseliljer.
Druehyacinter skyder også hurtigt både
rod og top, så de skal i jorden hurtigst
muligt. Gamle løg kan også flyttes nu.
Man kan risikere at såre løgene med
spade eller gravegreb - hvis man da
ikke har været så fornuftig at afmærke

man lægge hovedvægten på de forskellige typer Timian. Disse findes med
mørkerøde, lyserøde og hvide blomster,
og der findes en meget elegant form

voksepladserne, mens løgplanterne
endnu havde blomster eller grøn top
i foråret. Hvis ‚flytte-løgene’ allerede
er ved at have nye rødder, må man
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behandle dem særlig forsigtigt, så hverken rødder eller de saftige løgskæl bliver sårede. For at få en god blomstring
næste forår kræver Narcisløgene, at de
kommer ned i den rigtige jorddybde.
De skal dækkes med et jordlag, som
er dobbelt så tykt, som løget er højt.
Samme regel kan man benytte, når man
lægger de øvrige forårsløg. Men der
findes dog undtagelser, som man bør
notere sig. Erantisknoldene må ikke
komme dybere end 3-8 cm. Hvis de
kommer nærmere jordoverfladen, er de
udsat for udtørring om sommeren og
for frost i sneløse vintre. Bliver de lagt
dybere, vil de helt ‚glemme’ at blomstre.
Sådan noget kan f.eks. ske, hvis man
vender jorden i sit erantisbed, så knoldene kommer ned i en forkert dybde.
Men i øvrigt skal man aldrig grave sådan
et sted. Skal jorden forbedres, bør man
i stedet lave en topdressing med god
kompostjord eller formuldet bladjord.
Hundetand er en smuk, men sjældent
anvendt løgplante. I naturen optræder den som skovbundsplante. Derfor
skal den ligge ret dybt, 10-15 cm nede,
hvor den er beskyttet mod frost og
udtørring. Den statelige Kejserkrone
skal helst have løgene lagt nede i hele
30 cm’s dybde. Nye løg skal lægges i
september-oktober, mens gamle løg

i september-oktober, mens gamle løg
kan omplantes i maj, lige efter at toppen
er visnet bort. Kejserkrones nære slægtning, Vibeæg skal også lægges ret dybt
(5-10 cm). Fuglemælk har forholdsvis
små løg, og de lægges i 10 cm’s dybde.
De almindelige havetulipaner lægges i en dybde af 8-12 cm. Skulle
tulipanløge¬ne blive lagt i en alt for
stor dybde, går det ikke ud over blomstringen. Blade og blomster skal nok
finde op til overfladen. Men lægger man
tuli¬panerne i for ringe dybde, får man
en masse ‚blinde’ (ikke-blomstrende)
tulipanplanter. De ‚vilde’ (også kaldet
botaniske) tulipaner må gerne lægges
i en dybde af 15-20 cm - ja de smukke,
duftende, gule skovtulipaner skal helst
ned i 25-35 cm’s dybde.
Dahlia har deres bedste blomstring i
september. Hvis man hver eller hver
anden dag fjerner de visne blomster,
får man en betydelig rigere blomstring,
end hvis man lader planten ofre kraft
og saft til frøudvikling. Dahlia er som
bekendt en sart plante, hvis overjordiske dele fuldstændig ødelægges af en
enkelt nats frost. Sådan noget kan let
ske sidst i september, især hvis haven
ligger i et så¬kaldt frosthul.
I klare nætter foregår der her en voldsom udstråling af varme fra jord og
planter, så der kan opstå frostskader.
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Dahlia kan beskyttes ved at man om
aftenen dækker dem med avispapir,
som vil hindre varmeudstrålingen. Det
bedste middel mod frost er at overbruse planterne om aftenen med vand
fra haveslangen eller en vandspreder.
Når vandet fryser til is på planternes
overflade, udvikles der varme, som

kan holde plantecellernes temperatur
på omkring 0 °C, så frostskader undgås. Denne metode anvendes med stor
fordel af især frugtavlere og grønsagsdyrkere.
Denne artikel er sakset
fra ”Haveabc”.
Foto: Bent Jensen

BREVKASSE v. adv. Peter Flint Jensen
Spørgsmål om flyttet jorddige
Til brevkassen
Som forholdsvis ny hegnsynssekretær
er jeg lidt usikker på, hvorledes jeg skal
forholde mig til en sag, hvor en del af
et jorddige, der danner skel, er blevet
fjernet / flyttet.
Kan du give mig et par input?
Med venlig hilsen
Tom Hørmann

Svar
Såfremt sagen skal være omfattet af
hegnsloven, må det rejste spørgsmål
forstås således, at den ene part gør gældende, at jordvolden ikke længere er et
fælleshegn.
Ved en given hegnsynsforretning fastsættes i så fald en frist, inden hvilken
vedkommende part må søge dette spørgs18

mål afgjort efter reglerne om afsætning
af ejendomsgrænser i kapitel 5 i udstykningsloven, jfr. hegnslovens § 37.
Udstykningslovens kapitel 5 indeholder
dels regler om skelafsætning, dels og
ikke mindst regler om skelforretninger.
En skelafsætning er klart billigere end
en skelforretning, men fremgangsmåden er ikke problemfri, da den forudsætter, at der er / opnås enighed om det
afsatte skel. Er det ikke tilfældet, står
rekvirenten med en ubrugelig udgift til
landinspektøren, som ikke kan sendes
videre.
En skelforretning er en klart tungere
fremgangsmåde, hvor landinspektøren
forestår en grundig proces, hvor parterne, vidner m.fl. kan afgive forklaringer,
hvor der kan fremlægges dokumenter

mv. og hvor landinspektøren typisk også
vil foretage dybtgående undersøgelser
på egen hånd.
Resultatet af en skelforretning kan kun
anfægtes ved anlæggelse af en retssag
inden for en frist af 8 uger. Fordelingen
af omkostningerne ved en skelforretning kan indbringes for hegnsynet, jfr.
udstykningslovens § 39.
Når skellets placering kendes, genoptages hegnsynsforretningen.
Det samme gælder, såfremt den part,
der anfægter hegnets status, ikke rekvirerer en landinspektør inden den

fastsatte frist, der typisk vil være 2 uger.
Som medlem af hegnsynet eller som
hegnsynssekretær er det væsentligt, at
man ikke - som betingelse for afholdelse
af et hegnsyn - kræver, at skellet forud
er afsat af en landinspektør. Dette er der
ikke hjemmel til, men det kan naturligvis anbefales, såfremt man gerne vil
undgå en udsættelse.
Det kan måske også i den konkrete sammenhæng indebære, at der slet ikke bliver nogen sag for hensynet.
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.

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:
NaturErhvervstyrelsen på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail okologi@naturerhverv.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
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Afsender
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
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