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side 19

Fra formanden
Så er vi ved afslutningen af en god vækstsæson, selvom det i skrivende stund er
som om, sommeren fortsætter ind i september. Efteråret er kommet. og Hegnsynene er godt i gang rundt omkring i
landet.
Det lyder som om, der er kommet en
del aktivitet i Hegnsynene. Vi ved fra
tidligere år, at sommerferieperioden ofte
er en lidt stille periode. Der, hvor jeg
færdes, står alt beplantning grønt og flot,
som jeg næsten ikke har set før.
Jeg vil huske jer på efterårsmødekursus lørdag den 29. oktober 2016 på
Vissenbjerg Storkro. Se også omtale af
kurset andet sted her i bladet, og husk
at tilmelde jer.
Kurset bliver sandsynligvis det sidste
kursus i denne valgperiode. Det, at vi
kan agere optimalt som hegnsynsmænd
kræver, at vi løbende uddanner os, og
dertil er endagskurser et rigtig godt og
billigt redskab. Fra foreningens side har
vi en vision om hele tiden at finde nye
undervisere for at skabe fornyelse. Jeg
skal derfor opfordre alle hegnsynsmænd
og sekretærer til at deltage i det kommende kursus på Vissenbjerg Storkro
på Fyn.
Jeg vil gentage fra tidligere, at efter
mine beregninger, har der ikke tidligere
været så mange hegnsynsmænd og sekre-

tærer på kursus
som i denne
valgperiode, og
det glæder foreningen meget.
Der er desværre også hegnsynsmænd og kommuner, der lader en del tilbage at ønske
med hensyn til at uddanne sig. Det er
vigtigt løbende at orientere jeres kommunalbestyrelse og partiorganisation om
arbejdets karakter og behovet for uddannelse - og betydningen af den - så jeres
partiorganisation og kommunalbestyrelse
har en bedre mulighed for at forstå nødvendigheden af løbende uddannelse, og
at bruge det til at understøtte, hvem der
udvælges til Hegnsynet. Også selvom der
er en tradition for at mange genudpeges.
Fra en del hegnsynsmænd hører jeg
en undren over forholdet mellem nogle
naboer og sproget imellem dem. 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 konstruktiv om de forhold,
der specielt vedrører det, de er fælles om.
Måske har det grove sprog fra de sociale medier fået en større udbredelse. Jeg vil
derfor overveje dette emne til kommende
kurser og møder.
Jens Ernst Nielsen
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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 / 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@grenaas.net

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
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Tilmelding til Efterårskursus

Kursusprogram
på side 7

Lørdag den 29. oktober 2016 kl. 09-16
Hotel Vissenbjerg Storkro
Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg – Tlf. 64 47 38 80
Hotellet 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 kommunale 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 21. oktober 2016.
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
5
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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 medlemmer af Hegnsyn i alle
landets kommuner. Alle medlemmer har stemmeret.
Hegnsynssekretærer og vurderingsmænd i henhold til lov om markog 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.

Vederlag for hegnsyn og
vurderingsforretninger fra 1. jan 2016
(uændret fra 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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Program for efterårskurset
Kl. 09.00 – 09.30

Morgenbuffet.

Kl. 09.30 – 09.45

Velkomst og præsentation.

Kl. 09.45 – 11.10

“Konstruktiv konflikthåndtering”.
v. Adjunkt, Ph.d., Det Juridiske Fakultet,
Københavns Universitet, Lin Adrian.

Kl. 11.10 – 11.20

”Strække ben pause”.

Kl. 11.20 – 12.00

”Sådan arbejder vi uden sekretær i Helsingør”
v. repræsentanter fra Hegnsynet i Helsingør.

Kl. 12.00 – 13.00

Frokost.

Kl. 13.00 – 14.00

”Når tvang bliver nødvendigt i hegnssager”
v. forretningsfører Bent Jensen.en.

Kl. 14.00 – 14.30

Kaffepause.

Kl. 14.30 – 15.45

”Hegnsloven og Naboretten”
v. advokat Peter Flint Jensen.

Kl. 15.45 – 16.00

Kursusmødet afsluttes.

Tilmelding:
Senest den
21. oktober 2016
– se side 6
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Efterårskursus i oktober
Efterårets traditionelle kursus på Hotel Vissenbjerg Storkro - hvor såvel garvede som
mindre garvede hegnsynsmedlemmer og
kommunale sekretærer hvert år mødes til
en lærerig og hyggelig dag sammen med
kolleger fra hele landet – ﬁnder i år sted
lørdag den 29. oktober.

Kurset i år bliver det sidste i indeværende valgperiode. Det vil sige, at vi i 2017
springer efterårskurset over, da det er
det sidste, og fjerde, år i valgperioden.
Foreningen finder det, ligesom i 2014,
ikke formålstjenligt at kalde hegnsynsfolket til kursus, når en del står foran en
afslutning af karrieren, enten på grund
af alder eller på grund af manglende
genudnævnelse i forbindelse med kommunalvalget i november 2017.
Da kurset i oktober således bliver
det sidste foreningsKursets
arrangerede kursus i
undervisere
resten af valgperiofra venstre
den er der en ekstra
mod højre:
grund til at deltage.
Lin Adrian,
Vi håber og tror såleNogle af
hegnsynsdes på mange kursimedlemmerne
ster den 29. oktober,
fra Helsingør,
hvor vi har sammenBent Jensen
sat et program, der
og Peter
er ”videregående”,
Flint Jensen
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men alligevel kan favne alle, såvel
mindre som mere garvede hegnsynsmedlemmer og deres sekretærer.
Ud over den egentlige undervisning
er betydningen af at mødes med fagfæller, udveksle erfaringer og viden en
vigtig ingrediens i kurset.
Deltagerne kan undervisningsmæssigt
forvente sig et kvalificeret og spændende kursus. Programmet i detaljer
kan ses andet sted i bladet, 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 erfarne og kompetente
fagfolk. Efter overstået morgenbuffet

og velkomst v. formanden, bliver det
Lin Adrian, cand.jur., ph.d. og adjunkt
på Det Juridiske Fakultet, Københavns
Universitet der på kurset tager sig af
emnet ” Konstruktiv konflikthåndtering”.
Lin Adrian fortæller om sig selv, at hun
til daglig arbejder med konfliktmægling, konflikthåndtering og forhandling, og hun interesserer sig særligt
for, hvordan konflikter kan løses på
en hensigtsmæssig måde.
Hun interesserer sig for sproget i såvel
traditionel juridisk konfliktløsning som
i andre konfliktløsningsformer. I sin
forskning har hun bl.a. lavet en sproglig
analyse af aftaler indgået i retsmægling
og har undersøgt fremstillingen af retsmægling i domstolenes og advokatsamfundets nyhedsmagasiner.
Hun ser sproget som en indgangsvinkel til at forstå og sætte ord på
det, som foregår under overfladen.

Hun interesserer sig også for, hvordan
jurastuderende via sproget lærer at
tænke som jurister, og hun deltager i
et forskningsprojekt om det.
Hun er således optaget af at formidle
sin faglige viden på en måde, der gør
den tilgængelige for praktikere. Det
sker dels ved at tænke formidling ind i
sine skriftlige arbejder, dels ved at hun
har skrevet en håndbog om mægling
og dels ved at være hyppig oplægsholder og underviser, og det er i den
sidstnævnte funktion, vi kommer til at
opleve hende.
Efter Lin Adrian og før frokosten er
scenen overladt til de to Hegnssyn fra
Helsingør. De udmærker sig bla. ved,
at de som nogle af de få Hegnsyn i landet arbejder uden sekretærhjælp, og da
foreningen ofte doserer, at det er vigtigt
med ordentlig hjælp fra kommunale
sekretærer, har vi fundet det rimeligt, at
Helsingør-folket får en mulighed for at
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fortælle om, hvorfor de gennem årene
og stadig fastholder, at de ikke ønsker
sekretærhjælp. Emnet må forudses at
være velegnet til en sund diskussion
blandt kursusdeltagerne.
Efter frokost er det foreningens forretningsfører, Bent Jensen, der tager sig
af emnet ”Når tvang bliver nødvendigt
i hegnssager”. Her belyses nogle af de
mange facetter der er, når en sag går i
hårdknude og en part ikke gør som aftalt/
pålagt, og sagen skal afgøres ved tvangsfuldbyrdelse. Hvad skal Hegnsynene passe
på for ikke at ende i den sorte gryde i disse
vanskeligt håndterbare sager.
Som sidste undervisningstema er
valgt emnet ”Hegnsloven og Naboretten”, hvor det er advokat Peter Flint
Jensen, der svinger taktstokken, når
han vil indføre os i det lidt mærkelige begreb ”Naboret”, som ikke er
opstillet i paragraffer. Udgangspunktet

er, at naboretlige tvister, uden for
hegnslovens område, er henlagt til
domstolene, der behandler dem efter
naborettens uskrevne regler.
Endags-kurset er i forhold til andre
tilsvarende kurser, udbudt til en særdeles favorabel pris og i øvrigt uændret i
forhold til sidste år – 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 markog vejfred og kommunale sekretærer
meget velkomne på kurset.
-benje

SYNSPUNKTER OG DEBAT
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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Terrænforskelle og hegn
Af Bent Jensen

Mange af de stillede spørgsmål til foreningens rådgivning handler på den ene
eller den anden måde om terrænforskelle mellem to nabogrunde.
Og det er vel egentlig ikke så mærkeligt, al den stund disse spørgsmål stiller
Hegnsynene over for store vanskeligheder, ikke mindst fordi hegnsloven
ikke indeholder direkte bestemmelser
om terrænforskel ved skel.
Det vil jeg forsøge at råde bod på
med denne artikel, for derved at kaste
lidt mere lys over emnet.
Terrænregulering
Det kan nogle gange være nødvendigt at terrænregulere ved at udjævne
niveauforskelle på eksempelvis en
ubebygget grund. I de fleste tilfælde
regulerer man på grund af, at grunden skråner meget i én retning, så

man må skabe muligheder for at bygge
og fundere ordentligt – ikke mindst,
hvis grunden ligger på en bakke, eller
man ligger væsentligt lavere end nabogrundene, så man derved får store
mængder regnvand ind på grunden.
Der findes ingen regler for, hvor
meget 2 grundes terrænhøjde maksimalt må variere, eller regler for, hvor
meget din nabos grund må hælde
mod din. I boligkvarterer i kuperede
områder er det naturligvis ikke muligt,
og mange gange heller ikke ønskeligt, at lave en plan overgang mellem
grundene.
Til gengæld findes der regler for, hvor
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meget man må terrænregulere i forhold
til det eksisterende terræn. Reglerne
fremgår ofte af lokalplaner og andre
tinglyste bestemmelser for en ejendom,
og oftest tillader kommunerne ikke at
der reguleres med mere end +/- 0,5
meter.
Med andre ord må naboen ikke fylde
mere end en halv meter jord på sin
grund. Kommunerne kan i visse tilfælde give tilladelse til at terrænregulere
mere, hvis der er et stort behov for dette. Eventuelle klager i forbindelse med
terrænregulering behandles af kommunernes bygningsmyndigheder, og
er således ikke en sag for Hegnsynene.
Byggelovens § 13 bestemmer:
”I bebyggede områder kan kommunalbestyrelsen påbyde ændringer af en
foretagen regulering af en grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning
eller på anden måde, såfremt terrænreguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for omliggende
grunde. Dette gælder, uanset om lovens
bestemmelser i øvrigt kommer til anvendelse ved det pågældende arbejde”.
De mest almindelige ulemper, en terrænregulering kan medføre, er:
• Indbliksgener
• Risiko for, at jord skrider ned
• Regnvand ledes til de omliggende grunde.
12

Ingen regulering tæt på skel
I mange tilfælde fremgår det af lokalplaner og lignende, at der ikke må terrænreguleres nærmere end 0,5 meter
fra skel, men afstandskravene kan være
større i bynære områder, hvilket man
kan få oplyst ved henvendelse til sin
kommune.
Den højeste grund skal desuden
sørge for at lave en skrånende overgang til skellet ved den laveste grund.
Eksempelvis står der i en vejledning
om terræn fra Aalborg Kommune, at
hældningen på en skrænt minimum
bør være 1:3, altså omkring 30 % eller
mindre, da det mindsker risikoen for,
at naboen generes af jordskred eller
overfladevand.
Overgangen kan i øvrigt sikres med
en belægning af sten og lignende, ligesom man kan bygge en egentlig støt-

temur til sikring mod jordskred. Støttemuren er i så tilfælde ikke en del af
hegnet.
Hegnsynenes kompetence
Hegnsynene kan behandle sager, der
har med terrænregulering at gøre, hvor
der er tale om beskadigelse af hegnet,
eller hvor man ikke kan blive enige om
hegnets højde i forhold til niveauforskellene.
I henhold til hegnslovens § 19, stk. 1
må den til hegnet stødende jord ikke
behandles eller benyttes således, at hegnet derved beskadiges. En sådan beskadigelse kan være jordskred m.v., som
beskadiger hegnet, hvorfor Hegnsynet
kan bestemme, at jordopfyldningen skal
trækkes tilbage og/eller befæstiges med
sten eller andet materiale, der kan forhindre jordskred.

Spørgsmålet om en jordopfyldning er
lovlig efter hegnslovgivningen - det vil

sige om en jordopfyldning forhindrer
opsætning af et lovligt hegn, er til gene
for et eksisterende hegn eller til nærliggende fare for dette - afgøres af Hegnsynet efter § 19, stk. 1.
Ved overtrædelse af § 19, stk. 1 kan
Hegnsynet efter § 26 meddele et påbud
om udbedring af skaden og fastsætte
en tidsfrist for udførelse af det fornødne
arbejde. Endvidere kan Hegnsynet efter
§ 51, stk. 2 meddele et påbud om overholdelse af § 19, stk. 1. En overtrædelse
af et påbud kan medføre bødestraf.
Spørgsmålet om hegnets højde volder ofte problemer, når der er tale om
niveauforskelle mellem grundene. Skal
de 2 m måles fra laveste eller højeste
grund? Svaret er det enkle, at fælleshegnets højde i praksis måles i skellinjen,
hvor det fælles plankeværk eller hæk
står i jorden. Det betyder, at hvis en
nabo har påfyldt 0,5 m jord og selvfølgelig har lavet en passende hældning og
sikring mod, at der ikke sker jordskred,
vil hegnet for ham kun have en højde
af 1,5 m, hvor det så for den lavere
liggende nabo, der ikke har foretaget
terrænregulering, har en højde på 2 m.
I tilfælde, hvor der på begge grunde er
sket enten påfyldning eller afgravning
i forhold til det oprindelige terræn, kan
hegnets højde beregnes i skellinjen
i forhold til det, således at der kan
13

være tale +/- af højden i forhold til den
aktuelle grundhøjde
i skellinjen.
Det kan ofte være
svært at fastlægge
det oprindelige terræn, men det kan
evt. fi ndes ved at
grave det tidligere
græsdække eller bladlag frem, eller
man kan se på træernes og buskenes
rodhøjde. Slutteligt vil et forlig eller en
kendelse så også skulle indeholde en
stilling til terrænhøjden i skellinjen.

Hegnsynene kan dog altid i henhold
til hegnslovens § 10 fastsætte en anden
højde, ved at lade indbliksgener, forhold
på stedet og i omgivelserne i øvrigt,
spille ind.

Foreningens hjemmeside er både ny og besøgt
Kig jævnligt på foreningens hjem-

forretninger m.v. Du kan også

meside på Internettet – det gør

hente bladet ”Ret og Skel” og blan-

ca.

ketter, som du kan printe ud og

100

andre

hverdage.

Du finder den på: hegnsyn.dk

bruge. Samtidig kan du finde nyttige

Her kan du bl.a. hente en masse om

navne og adresser sammen med links

hegnsloven, mark- og vejfred, skel-

til en masse oplysninger.

Webmaster:
Torben Østerbæk,
tlf. 9827 1738
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Sådan plantes hække
Havens hække kan være løvfældende, stedsegrønne, vintergrønne eller beholde
det brune løv som bøgehækken gør. Når man skal plante nye hække, er det vigtigt at få planterne i jorden på det mest optimale tidspunkt, og plantetidspunktet er ikke det samme for stedsegrønne og løvfældende planter. Og der er også
forskel på plantetidspunkter for pottede planter og barrodede.
Plantetidspunkt for stedsegrønne
De stedsegrønne skal etableres fra
slutningen af august til et stykke ind i
september, så rødderne kan nå at komme i gang inden vinter. Derved er der
mindre risiko for svidninger i barfrostperioder. I foråret kan man plante fra
midt i april til først i maj, men etablering
kan være kritisk i varme og tørre forår.
Stedsegrøn hæk
Plantetidspunkt for løvfældende
Løvfældende planter i potte kan plantes, når sommerhede og tørke er ovre
i sensommeren, forudsat at de passes
med vanding. Derimod bør de barrodede hækplanter først plantes fra sidst
i oktober og allerbedst i de første uger
af november, hvor de mister bladene,
og hvor jorden stadig er så varm, at
der når at blive dannet nye rodspidser
Løvfældende
Forbered plantestedet
Det er vigtigt at forberede plantningen
godt ved at løsne jorden. Ved plantning
af barrodsplanter er det nok at løsne
jorden i spadens bredde og i et spadestiks dybde. Ved plantning af pottede

planter løsnes der i ca. en halv meters
bredde og en god spadestiks dybde,
afhængig af potteklumpens omfang.
Der skal være plads til at planten kan
sætte nye rødder i den løsnede jord.
15

Vanding i forbindelse med
plantningen
Det er vigtigt at jorden er god gennemfugtig ved plantningen. Gennemvand jorden grundigt før plantning
– 30 l vand pr. m². Det skal gøres to
dage før plantning, så jorden er godt
afdrænet for overskydende vand inden
plantning.
Hvis det er pottede hækplanter,
skal både plantestedet og potteklumpen vandes igennem ca. to døgn før
plantningen. Potteklumpens jord er
som oftest spagnum, og spagnum vil
tørre ud, da den »normale« jord på
plantestedet har større sugekraft end
spagnum. Ved disse pottede planter
er det derfor væsentligt at holde den
omgivende jord opvandet. Så den skal
holdes under nøje opsyn i de ca. tre
uger, der går, før rødderne har kontakt
med jorden udenfor potteklumpen.
Potteklump skal også holdes vandet
efter plantning, da den som sagt risikerer at tørre ud. Det er bedst med
få vandinger og god gennemvanding
af potteklumpen i perioden frem til
løvfald.
For at sikre, at hækken kommer i
god groning i første vækstsæson, er
det vigtigt at sørge for, at den ikke
mangler vand. Læg evt. en siveslange
ned i jorden langs hegnet, så det er
let at få vandet i tide.
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Plantedybde
Som grundregel skal alle planter sættes
sådan, at deres rodhals er lige præcis i
niveau med jordens overflade.
Når det gælder barrodede planter, kan
man ikke bruge planteskolens plantedybde som rettesnor. Barrodede planter har ofte stået længe i indslag med
jorden langt op ad stammer og grene.
Før plantning af pottede planter, som
er blevet vandet nedefra på planteskolen, bør man fjerne de øverste 2 cm
af potteklumpen. Ofte svarer det til at
fjerne moslaget. På den måde får man
bortskaffet eventuelle ophobninger af
gødning (det kan også ske med organiske gødninger), og man får skaffet plads
til, at potteklumpen kan dækkes med
et 2 cm tykt lag af havejorden – uden
at man begraver rodhalsen.
Størrelse på hækplanter
Almindelig Liguster er en velkendt
hækplante. Her ses rodnettet af en
kvalitetsplante i sorten ‘Liga’. Når man
ser godt efter, bemærker man, at det
trævlede rodnet ikke udspringer direkte
fra rodhalsen, men først et stykke ude
ad de tre-fire kraftige rødder. Det er et
tegn på, at planten har været omplantet,
hvad der giver den de bedste muligheder for at overleve efter udplantningen
i hækken.
Hvis man skal plante ny hæk, kan man

vælge en billig løsning med små/unge
planter til en lav etableringspris, større/
ældre planter, eller færdighæk til en
høj pris. Her må man veje økonomi op
mod ønsket om at få lukket for indsyn
i haven hurtigt. Planterne kan købes
både i potter og barrodet.
Hækplanter findes i flere højder, men
prisen afhænger altid af højde og kvalitet. Der fås både barrodede og pottede
hækplanter. Der er et mærkningssystem
som angiver formeringsmetode, alder
og højde. Højden angives i cm og typisk
i disse intervaller: 20–40, 30–50, 40–60,
60–80 og 80–100 cm. Planternes alder
angives med tal, adskilt af skråstreger.
Det første tal angiver antal år som frøplante, det næste som priklet, og det
sidste hvor mange år som udplantet.
Der kan f.eks. stå 0/½/50–80 – planten
er således ikke sået, men har stået som
priklet i et år, udplantet i to år og er nu
mellem 50 og 80 cm høj. Planter, der
har været omplantet flere gange (ses af
antallet af skråstreger), har udviklet et
mere tæt og kompakt rodnet. Derfor
er de lettere at etablere end de ikkeomplantede.
Det er ikke altid en fordel at vælge
de højeste planter. En mindre og godt
forgrenet plante er oftest at foretrække
for en lang ranglet plante. De små størrelser har en forholdsvis større del af
roden med sig end de store, og derfor

har de lettere ved at komme i gang efter
udplantningen i hækken.
Færdighæk er formet som hæk og har
været klippet på siderne i et par år og
sælges i højder på 1,5 eller 1,8 m. Antal
planter pr. m er helt afhængig af art.
Tilfør ikke gødning ved plantning
Nyplantede hække har ikke godt af
gødning. Det får dem kun til at sætte
mere top i forhold til rod, og derved
kommer de let i ubalance. Når hækplanterne først er kommet i vækst, kan
de, især på sandjord, have brug for et
gødningstilskud. Det gives bedst som
en topdressing af kompost i løbet af
foråret.

Trådhegn midt i hækken
Det er en god ide at sætte et trådhegn
i hækken ud mod vejen, hvis man har
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børn i haven, da det varer en del år,
inden hækken bliver tæt.
Hvis man har børn, hunde, katte, høns
og andre, som skal blive inde i haven,
eller man vil forsøge at holde samme
plus evt. fasaner, harer og ræve ude
af haven, er det en god ide at sætte et
trådhegn inde midt i hækken. De fleste
hække tager jo nogle år om at vokse til
og blive tætte. Og selv tilsyneladende
tykke hække kan de firbenede og børn
sagtens finde ud/ind igennem.
Eneste ulempe ved trådhegnet er, hvis
man en dag skal rydde hækken, som
til den tid vil have rødder og grene
uhjælpeligt filtret ind i trådhegnet, som
så skal klippes i stykker ved rydningen.
Artiklen er sakset fra ”Havenyt.dk”.
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• ved adresseændringer
• ekstra eksemplar ønskes, eller
tegning af et abonnement
(koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år).

Derfor – ram plet ved at ringe
eller skrive til:
Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
Tlf. 6169 0397.
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk eller
via foreningens hjemmeside:
hegnsyn.dk

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.
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”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 eller tidl. formand, Sv.G. Kofoed-Dam.

Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til:
Helge Sølgaard, Tlf. 23 65 63 09,
e-mail helgesoelgaard@hotmail.co

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 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 ﬁndes på adressen www.hegnsyn.dk
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Afsender
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Vi ses på
efterårskurset

B

