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Fra formanden

Først en stor tak til Jens Ernst Nielsen, som 

er gået af som formand for Foreningen af 

Hegnsyn i Danmark, idet han er frafl yttet 

Ikast-Brande Kommune og dermed ikke 

kan fortsætte i Hegnsynet, hvilket igen 

bevirker, at han heller ikke har kunnet 

fortsætte sit medlemskab af foreningen.

Jens Ernst har været foreningens formand 

i 13 år og var hegnsynsmedlem mange år 

forud. Han var en meget engageret og 

vidende formand og vil blive savnet i for-

eningen.

Som næstformand i bestyrelsen er jeg 

herefter konstitueret som formand frem 

til næstkommende generalforsamling i Vis-

senbjerg den 30. oktober. I bestyrelsen er 

indtrådt suppleant Ole Bøgh Vinther, der er 

formand for Hegnsynet i Aarhus Kommune. 

Velkommen til Ole, der af bestyrelsen sene-

re er blevet konstitueret som næstformand.

Som bekendt skulle der jo have været års-

møde den 27. og 28. marts 2020, men dette 

måtte vi beklageligvis afl yse på grund af 

risikoen for coronasmitte. Årsmødet er nu 

programsat til afholdelse sammen med 

efterårskurset, således at det fi nder sted 

den 30. og 31. oktober 2020, denne gang 

på Vissenbjerg Storkro. Vi håber at se rig-

tig mange, da vi som tilrettelæggere, og 

hotellet som afviklere, lægger stor vægt 

på at overholde de retningslinjer, der er 

udstukket af myndighederne i forbindelse 

med sådanne arrangementer.

Program og tilmelding vil være tilgæn-

geligt i dette blad.

Ikke mindst i disse tider, som har været 

præget af mange anderledes hegnsynssa-

ger, er det vigtigt at vi mødes og diskuterer 

og hjælper hinanden med at få truff et de 

rigtige afgørelser.

Der vil sikkert være kommuner, der har 

måttet udskyde sager eller har måttet gå 

alternative veje, for eksempel hvor sekre-

tæren har måttet arbejde hjemmefra og 

ikke haft adgang til rådhuset, eller man 

ikke har kunnet mødes for at skrive forlig 

eller kendelser – selvom selve hegnsynet 

jo foregår udendørs.

Det bliver spændende at mødes for at 

høre, hvordan de forskellige kommuner 

har taklet deres sager. Forhåbentlig kan vi 

lære noget af denne situation, selvom vi 

ikke ønsker den gentaget. 

Hanne Lauritsen
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Gedhusvej 17  •  7441 Bording  •  tlf. 97 14 54 50

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

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger 2020: 
Et hegnsyn koster kr. 1.897 som fordeles med kr. 813 til formanden 

og kr. 542 til hvert af de øvrige 2 medlemmer.

OBS! I forbindelse med sager, der hæves af klageren, hvor klageren udebliver fra en hegnsyns-
forretning eller der er tale om tvangsfuldbyrdelsesforretning, er vederlaget kun kr. 1.084,-, der 

fordeles med kr.542,- til formanden og kr. 271,- til hver af de øvrige 2 hegnsynsmedlemmer.  
Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene 

et vederlag på kr. 1.335,- som fordeles med kr. 813 til formanden og kr. 542 til den anden 
vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele 

vederlaget kr. 1.897,- og fordeles som ved et hegnsyn.

Hanne Lauritsen, Middelfart Kommune
Falstersvej 48, 5500 Middelfart
Tlf. 21 64 18 41  |  E-mail: hanne.lauritsen48@gmail.com  

Konst. 
Formand:

Konst. 
Næstormand:

Kasserer:

Sekretær:

Bestyrelses-
medlem

Forretningsfører
og redaktør:

Ole Bøgh-Vinther, Aarhus Kommune
Møgelgårdsvej 34, 8520 Lystrup
Tlf. 21 15 23 25  |  E-mail: olebvinther@gmail.com   

Henning Danielsen, Randers Kommune
Ølstvadbrovej 64, 8940 Randers SV
Tlf. 40 57 10 33  |  E-mail: henning.c.danielsen@gmail.com    

Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune
Vestervang 2, 4520 Svinninge
Tlf. 59 26 50 81  |  E-mail: HCHH64@hotmail.com

Bodil Waagensen, Lolland Kommune
Hovvasen 2, 4983 Dannemare
Tlf. 40 82 09 86  |  E-mail: bodilwaagensen@hegnsyn.dk

Bent Jensen

Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning
Tlf. 61 69 03 97  |  E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk  
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Så starter vi igen
Alle er bevidste om, at 2020 på grund af 
kampen mod Coronaen, ikke har været et 
normalt år, og at det bla. har haft store 
konsekvenser for foreningslivet; men livet 
går trods alt videre, og vi skal i gang igen. 
Foreningen lægger derfor ud med et tilbud 
om et spændende og omfattende program, 
når kombinationen af årsmøde, generalfor-
samling og efterårskursus løber af stablen 
på Fyn de to sidste dage i oktober.

Fredag den 30. oktober og lørdag den 
31. oktober er der indkaldt til et forsin-
ket årsmøde med generalforsamling, og 
da vi traditionen tro holder efterårskur-
set omkring 1. november, lå det lige til 
højrebenet at slå disse arrangementer 
sammen til ét kombineret arrangement.
Vi mødes således om fredagen kl. 12 og 
fortsætter til lørdag kl. 15 – dog afbrudt 
af en forhåbentlig god nattesøvn på 
Vissenbjerg Storkro. Programmet i sin 
helhed kan ses her i bladet og på vores 
hjemmeside www.hegnsyn.dk 

Efter frokosten ved ankomsten er der 
generalforsamling, og da en ny valgpe-
riode først starter i 2022, skulle dagsor-
denen ikke have indeholdt valg, men 
denne gang bliver der alligevel brug for 

et valg, nemlig valg af en ny formand 
frem til 2022. Baggrunden for dette valg 
i ”utide” er den, at vores formand gen-
nem 13 år, Jens Ernst Nielsen, er flyttet 
fra Ikast-Brande Kommune, hvor han 
sad i Hegnsynet. Han aftrådte dermed 
også som hegnsynsmedlem og kunne 
derfor ikke fortsætte som medlem af, og 
formand for, foreningen. Som konstitu-
eret formand har næstformand Hanne 
Lauritsen således stået ved roret siden 
1. juli.

På sidste års generalforsamling drøf-
tedes kort en mulighed for at flytte 
årsmødet og generalforsamlingen til 
to hverdage, torsdag og fredag, for at 
undgå kollision med den weekend, som 
mange af forskellige årsager ønsker at 
”holde helligt”. Bestyrelsen fremsætter 
derfor på generalforsamlingen et forslag 
om i en prøveperiode at flytte arran-
gementet fra fredag/lørdag til torsdag/
fredag. Forslaget bringes i sin helhed 
her i bladet. 

”Lad argumenterne være det afgø-
rende, ikke konklusionen” Sådan lyder 
en af opfordringerne fra stipendiat           
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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 

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.

v.  
Institut for kommunikation på 

Københavns Universitet, Silas Lischang, 
når han sidst på eftermiddagen går på 
med det såkaldt ”skæve” indlæg (skævt 
i forhold til vores faglighed).

Førstedagen slutter af med årsmøde-
middag og efterfølgende festlig under-
holdning.

Lørdagens program bliver i år lidt 
mere ”kursuspræget” end normalt. 
Vi skal lære om vore kompetencer 
i forhold til anden lovgivning, 

omkostningsfordeling v. skelforretninger, 
hegnslovens snørklede stier og samspil 
med byggelov og lokalplaner. Se hele 
programmet på side… og tilmeldingsli-
ste på side… Man kan også se program-
met og tilmelde sig via vores hjemme-
side www.hegnsyn.dk.

Vi håber og tror på stor opbakning 
til arrangementet, og vi vil gøre alt for 
at Corona-sikre det bedst muligt, så du 
trygt kan møde op.

-benje
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Udfyld skema på næste side

30.-31. oktober 2020
Hotel Vissenbjerg Storkro, 5492 Vissenbjerg

OBS! Mulighed for at medtage ledsager.

Tilmelding til 
Årsmøde & Generalforsamling 

Kommunens navn
Følgende tilmeldes:
Skriv i parentes F for formand, M for medlem og S for sekretær.

OBS! Mulighed for at medtage ledsager – Skriv i parentes (F) for formand, (M) for medlem og (S) for sekretær.

Sidste rettidige tilmelding den 23. oktober 2020 til:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk, hjemmeside: www.hegnsyn.dk

Ved afbud senere end mandag d. 26. oktober 2020 forfalder 

tilmeldingsgebyret til betaling.

Pris med overnatning:  Kr. 3.900,- pr. person + kr. 950,- for ledsager 

Pris uden overnatning:  Kr. 3.000,- pr. person + kr. 750,- for ledsager 

Beløbet kan indsættes på foreningen bankkonto:

Reg. nr.: 1551 Kontonr.: 4341707167.

(Foreningens CVR 71 49 24 19)

Dato og underskrift (evt. stempel)

                                                            Med leds. X   Overnatning X Frokost X

 Ja     Nej Fred.    Lørd.

1. Navn ( )             

Adresse

Postnr. + By

2. Navn ( )             

3. Navn ( )             

4. Navn ( )             
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Fredag den 30. oktober 2020 kl. 13.00 i Vissenbjerg

GeneralforsamlingGeneralforsamling

Dagsorden:

1) Valg af stemmetællere.

2) Valg af dirigent.

3) Formanden afl ægger bestyrelsens beretning.

4) Kassereren/forretningsføreren forelægger det reviderede   

              årsregnskab til godkendelse.

5) Forelæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.

6) Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag 

              til vedtægtsændringer.

7)  Valg af formand gældende for resten af indeværende 

valgperiode.

8) Eventuelt.

Årsregnskabet for 2019 kan ses i Ret & Skel nr. 161 fra februar 2020.

Forslag skal være den konst. Formand, Hanne Lauritsen, 
i hænde senest den 30. september 2020.

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på foreningens
generalforsamling. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Ikke-medlemmer er velkomne til at overvære 
generalforsamlingen og har taleret på denne.

Bestyrelsen
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Bestyrelsen stiller i henhold til foreningens 
vedtægter § 6 følgende forslag: 

Som et forsøg over de 2 næstfølgende 
år afholdes det årlige årsmøde i marts 
som hidtil over 2 dage – men på uge-
dagene torsdag og fredag, og ikke som 
hidtil fredag og lørdag.

Såfremt dette forslag får almindeligt 
fl ertal på generalforsamlingen i 2020, 
tages spørgsmålet om, hvorvidt det 

fremover skal være torsdag/fredag eller 
fredag/lørdag op til fornyet drøftelse 
og vedtagelse på generalforsamlingen i 
2022.

Forslaget begrundes af bestyrelsen 
bla. med, at de seneste års lave delta-
gerantal måske har en sammenhæng 
med, at man ikke ønsker at bruge en 
dag af sin weekend til et årsmøde.

                                      Bestyrelsen

Bestyrelsesforslag

Et af emnerne, der vil komme til diskus-
sion på den kommende generalforsamling 
bliver, hvor et fremtidigt mødested for års-
møderne skal være.

I sidste nummer af Ret & Skel berette-
de vi om et krav på 83.000 kr. fra Hotel 
Christiansminde, der på baggrund af, at 
foreningen 15 dage inden det til den 27. 
marts fastsatte årsmøde afl yste/udsatte 
det med henvisning til Corona pande-
mien – afl ysningen skete på et tids-
punkt, hvor bla. sundhedsmyndigheder-
ne og mange af vore egne medlemmer 
opfordrede til at afl yse/udsætte sådanne 
sammenkomster.

Blot 2 dage senere bekendtgjorde 
regeringen da også, at man helt ville 
forbyde afholdelse af sammenkomster 
og møder med over 10 deltagere fra 
den 17. marts og fremefter. Et forhold 
der viste, at foreningen med afl ysningen 
havde udvist rettidigt omhu; men de 

2 dage bevirkede desværre, at Hotel 
Christiansminde kunne fastholde sit krav.

Foreningen hyrede herefter en advo-
kat med henblik på at undersøge, hvor-
vidt kravet var lovligt og kunne opfat-
tes som en ”force majeure” situation. I 
mellemtiden fremsatte Christiansminde 
dog et rabattilbud, så foreningen kunne 
slippe med at betale knap 28.000 kr. for 
afl ysningen, mod at vi senere på året 
ville afholde årsmødet på hotellet. Et 
rabattilbud, vi i første omgang ikke var 
indstillet på at imødekomme.

Fremtidige mødesteder
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SYNSPUNKTER OG DEBAT
Gå til tasterne og giv dit besyv med!

Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer, 
som kan være andre til nytte.

Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren.
Send gerne mail til bentjensen@hegnsyn.dk 

Efter råd og vejledning fra advoka-
ten, og af procesøkonomiske årsager, 
indvilgede bestyrelsen dog i at betale 
de 28.000 kr. – men mod, at vi ikke 
forpligtede os til at afholde det afl yste 
årsmøde eller andre fremtidige arran-
gementer på hotellet. Et tilbud, som 
Christiansminde godtog.

Central placering er vigtig
Da det ville blive svært/umuligt at 

afvikle såvel årsmøde som efterårs-
kursus i den sidste del af 2020, valgte 
bestyrelsen at kombinere de to begi-
venheder og afholde dem på Hotel 
Vissenbjerg Storkro, hvor vi traditio-
nen tro har holdt efterårskurset på 

lørdagen omkring 1. november.
Hvor årsmødet fremover skal holdes 

er herefter til fri debat, men af hensyn til 
fremkommeligheden for vore medlem-
mer over hele landet, forestiller bestyrel-
sen sig, at et kommende mødested skal 
ligge på aksen Nyborg – Trekantsområ-
det. Det vil give optimale muligheder for 
både kørsel i bil og tog til mødet.

Afgørelsen om det fremtidige års-
mødested er i sidste ende bestyrelsens, 
men denne er naturligvis åbne for 
medlemmernes ønsker, så tænk over, 
hvor du kunne tænke dig, at fremtidige 
årsmøder afholdes, og giv din mening 
til kende på årsmødet.  

-benje

Fyn – her ligger Vissenbjerg



11

København skiller sig ud
I Københavns Kommune har man ikke Hegn-
syn (nævn), og i hovedstadskommunen gæl-
der kun én paragraf i hegnsloven, nemlig § 
52, der henviser til, at reglerne for hegn i 
København findes i en gammel bygningslov, 
som bliver administreret af borgerrepræ-
sentationen. 
Bor man i Københavns Kommune, skal man 
derfor undersøge de lokale vedtægter og 
evt. rådføre sig med kommunen, inden man 
etablerer eller udskifter et hegn, såfremt 
man er i tvivl.

Vi har vænnet os til, at der kun findes 
Hegnsyn i 97 af landets 98 kommuner, 
fordi en enkelt kommune, København, har 
en særlig, historisk betinget ordning, hvor 
det er borgerrepræsentationen, nærmere 
bestemt ”Center for byggeri”, der admini-
strerer ordningen med hegnsspørgsmål. Vi 
vil derfor forsøge at grave lidt dybere for at 
forstå ordningen bedre. Men vi begynder 
alligevel i hegnslovgivningen.

Hegnslovens § 52, stk. 1 henviser nemlig 
til, at hegnslovens øvrige bestemmelser 
ikke gælder for Københavns Kommune, 
i stedet gælder § 52 stk. 2 og 3:

Stk. 2:  Borgerrepræsentationen bestem-

mer, hvorvidt der skal anbringes 

hegn i skellinjen mellem grund-

stykker.

Stk. 3:  Borgerrepræsentationen kan med 

ministeren for fødevarer, landbrug 

og fiskeris godkendelse fastsætte 

nærmere bestemmelser om:

1. Hegnspligt.

2.  Hegnets art, højde og  

vedligeholdelse.

3.  Fordeling mellem grundejerne  

af en pålagt hegnspligt.

4.  Udnyttelse af anden mands hegn 

eller mur beliggende i skel.

Stk. 4:  Indtil bestemmelser er fastsat efter 

stk. 3 (er ikke sket. Red.), gælder 

bestemmelserne i § 16 i bygnings-

vedtægten af 18. december 1939 

for staden København.

Stk. 5:  Forbud efter stk. 2 mod anbrin-

gelse af hegn kan indbringes for 

by- og boligministeren. I øvrigt 

kan Borgerrepræsentationens 

afgørelser ikke indbringes for 

anden administrativ myndighed.

Stk. 6:  Med bøde straffes den, der und-

lader at efterkomme forbud eller 

påbud, der er meddelt i medfør af 

stk. 2 eller de bestemmelser, der er 

nævnt i stk. 3 og 4.

11
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Hegnsordningen i København 

§ 16. Hegn i naboskel

Stk. 1.  Hvor der i henhold til byggelo-
vens § 59, stk. 1, anbringes hegn 
i skellinjen mellem to grunde, 
skal dette, såfremt andet ikke 
i det enkelte tilfælde bliver 
bestemt, fyldestgøre nedenstå-
ende forskrifter:

Der skal ved bestemmelsen af hegnets 
art og højde tages hensyn til grundens 
bebyggelse og benyttelse samt efter 
omstændighederne tillige arten af eksi-
sterende hegn på tilstødende grunde. 
Hegn mellem forhavearealer el.lign. kan 
kræves udført i overensstemmelse med 
gadehegnet.

Træffes der bestemmelse om fuld-
stændig adskillelse af ejendomme, så 
som industri- og forretningsbebyggelse, 
kan der i almindelighed anvendes hegn 
af plankeværk, murværk, jernbeton 
el.lign. af ikke under 2 m og ikke over 
3 m højde. Ved boligbebyggelse må 
hegn eller hæk, der i væsentlig grad 
kaster skygge ind over nabogrund, dog 
ikke uden naboens samtykke være 
mere end 2 m højt. Hvor lavt hegn kan 
tillades, kan sådant i almindelighed 
udføres som fletværkshegn, stakit i 
60-100 cm højde eller som hæk, even-
tuelt i forbindelse med et af de nævnte 
hegn.

Bliver det nødvendigt af forny et før 
denne vedtægts ikrafttræden anbragt 
hegn, afgør magistraten, om hegnet kan 
tillades genopsat i den tidligere skik-
kelse, eller om bestemmelserne i så 
henseende i nærværende paragraf skal 
bringes til anvendelse.

Hegn skal i enhver henseende, 
navnlig også med hensyn til befæstelse 
i grunden, have den fornødne stabilitet. 
Stolper, der ikke udføres af jern, beton 
el.lign., skal behørig imprægneres. Skal 
hegnet som følge af niveauforskel mel-
lem grunde tjene som støttemur, må 
fornødent hensyn tages hertil. Hvis et 
hegn udføres af træ, murværk el.lign., 
skal det med alle tilhørende dele 
anbringes på den hegnspligtige grund.

Levende hegn kan plantes umiddel-
bart i skellinjen. Det skal, hvor hegnets 
art eller højde kræver det, klippes 
mindst én gang årlig.

Der må ikke i eller i nærheden af 
hegn anbringes plantning af en sådan 
art eller højde, at den kan være til 
skade for hegnet eller til hinder for 
dets pasning eller medfører væsentlig 
ulempe for naboen. (Opmærksomheden 
henledes på note).

Tjener et hegn som læbælte for dyr-
kede arealer, kan der, hvor omstændig-
hederne skønnes at gøre det påkrævet, 
fastsættes bestemmelser, der afviger fra 
ovenstående.

Stk. 2.  Med hensyn til hegnspligtens 
fordeling mellem vedkommende 
grundejere gælder følgende 
regler:

Er der ved skøde, overenskomst eller 
på anden måde truffet bestemmelse i så 
henseende, vil denne være gældende.

Ved udstyknings- og bebyggelses-
planer skal det, såfremt der i planerne 
er forudsat hegning mellem de enkelte 
grunde (parceller), fastlægges, i hvilket 
omfang der påhviler de enkelte grunde 
(parceller) hegnspligt.
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Uden for de under a og b anførte 
tilfælde træffer magistraten afgørelse 
med hensyn til hegnspligtens fordeling, 
derunder hvorvidt og på hvilken måde 
der bliver at tage hensyn til bebyggelse 
i naboskel.

Ved pålægning af hegnspligt bliver det 
at iagttage, at der pålægges hver af grund-
ejerne hegnspligt for en så vidt muligt 
sammenhængende hegnsstrækning.

Opstår der ved vedligeholdelse, 
istandsættelse eller fornyelse af et bestå-
ende hegn tvivlsspørgsmål med hensyn 
til hegnspligten, træffer magistraten 
afgørelse i så henseende.

Stk. 3.  Forinden hegn opstilles i naboskel, 
skal den hegnspligtige meddele 
vedkommende nabo, på hvilken 
måde hegningen agtes foretaget. 
Finder denne den valgte hegnsmå-
de uheldig, kan man inden 8 dage 
efter, at meddelelsen er tilgået ham, 
forelægge spørgsmålet for magi-
straten; samtidig må han underrette 
den hegnspligtige herom, og denne 
kan da ikke anbringe hegnet, 
forinden magistratens afgørelse 
foreligger. Ønsker naboen en mere 
bekostelig hegning, skal han, hvis 
denne i øvrigt godkendes, afholde 
den dermed forbundne merud-
gift efter magistratens nærmere 
bestemmelse.

Stk. 4.  Der kan ikke formenes den, 
hvem hegnspligten påhviler, 
adgang til tilstødende ejendom 
for at foretage de til hegnets 
anbringelse, istandsættelse eller 
vedligeholdelse nødvendige 
arbejder, dog at naboen derved 
forulempes mindst muligt.

Stk. 5.  Enhver ejer har ret til på et mod 
hans grund vendende planke-
værk, hegnsmur el.lign. at befæste 
espalier m.v., eventuelt halvtage, 
mindre skure o.lign., uanset om 
han har hegnspligt med hensyn 
til den pågældende hegnsstræk-
ning, men han må da deltage i 
vedligeholdelsen efter magistra-
tens nærmere bestemmelse.

Stk.6.  Alle spørgsmål, der opstår ved 
anvendelsen af bestemmelserne 
i nærværende paragraf, afgøres 
med endeligt bindende virkning 
af magistraten.

Note vedrørende bestemmelsen i  
stk. 1, litra f:

Center for Byggeri kan kun træffe 
afgørelser om fjernelse eller beskæring 
af træer eller anden beplantning, hvis 
disse findes i eller er i berøring med 
selve fælleshegnet og dermed beska-
diger hegnet, eller hvis beplantningen 
skygger så meget, at hækken ikke kan 
trives.

Også oplag af andre effekter som 
jord, affald m.v. kan påtales, såfremt 
disse er i berøring med fælleshegnet.

Tvister angående skyggegener fra 
træer på nabogrund er af privatretlig 
karakter og skal afgøres af domstolene 
efter de almindelige naboretlige regler.

(Dette fremgår af Indenrigsministeriets 
skrivelse af 6. juli 1946 på baggrund af 
Østre Landsrets dom af 14. juni 1945 
(U 1945 996), der fastslår, at litra f må 
antages at ligge udenfor, hvad der er 
hjemlet i Københavns byggelovs § 59)

- benje
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Fredag

Kl. 12.00:
Ankomst og frokost.

Kl. 13.00:
Årsmødet åbnes af formanden.
Herefter Generalforsamling, 
se dagsorden andet sted i bladet.

Kaff epause.

Kl. 15.00:
Forretningsførerens 
time. Indlæg v. 

forretningsfører, 

Bent Jensen.

Kl. 16.00:
Kan krænkelseskultur 
og skyttegravskrige 
afl øses af konstruktive 
diskussioner?                                                             
Foredrag v. fi losofi studerende Silas 

Lischang Marker, stipendiat v. Institut 

for kommunikation på Københavns 

Universitet. 

Kl. 19.00:
Årsmødemiddag med underholdning

Lørdag

Kl. 08.30: 
Formanden indleder lørdagens møde
 – Morgensang.

Kl. 08.45:  
Aktuelt v. fuldmægtig 

Stig Gundersen, 

Landbrugsstyrelsen.

Kl. 09.00:  
Hegnsynenes 
omkostningsfordeling
ved skelforretninger m.v. 
v. cand.jur. 

Peter Flint Jensen. 

Kl. 10.15: Kaff epause.

Kl. 10.45: 
Hegnslovens formelle regler, 
tvangsfuldbyrdelse m.v.,
v. forretningsfører Bent Jensen.

Kl. 12.00: 
Frokost

Kl. 13.00: 
”Byggelov og lokalplaner i samspil 
med hegnsloven”. 
Indlæg v. byggesagsbehandler Sussi 

Munch Jensen.

Kl. 14.30: 
Spørgerunde

Kl. 15.00: 
Kaff e og derefter hjemrejse.

Fredag den 30. og lørdag den 31. oktober 2020 – Hotel Vissenbjerg Storkro 
Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg - Telefon 64 47 38 80.

Program for årsmødet 2020

diskussioner?                                                             
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20Deltagergebyr: Kr. 3.900,- pr. person med overnatning

     (evt. ledsager kr. 950,-).

Kr. 3.000,- pr. person uden overnatning

     (evt. ledsager kr. 750,-).

Tilmelding: Til forretningsfører Bent Jensen 

 – tilmelding kan også ske fra vores 

 hjemmeside www.hegnsyn.dk 

Sidste tilm.frist: 23. oktober 2018.

Husk at medbringe Hegnsloven.

BestyrelsenBestyrelsen

Der vil igen i år blive mulighed for, at deltagere mod en mindre 

ekstrabetaling kan tage en ledsager med til årsmødet. Der vil ikke 

blive arrangeret specielle arrangementer for ledsagerne, men 

sammen med den man ledsager deltager man i samtlige måltider 

og overnatter i dobbeltværelse. Der vil desuden være mulighed for 

at overvære møderne, og man kan selv, eller sammen med andre 

ledsagere arrangere udfl ugter, indkøbsture mv.

Vi håber mange vil benytte sig af  dette tilbud om at få 

en hyggelig weekend i det smukke Vissenbjerg. 

HUSK-HUSK-HUSK

Vi ses 

30. og 31. oktober

i Vissenbjerg
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Tjek foreningens hjemmeside

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 fi nde nyttige 
navne og adresser sammen med 
links til en masse oplysninger.

Webmaster: 
Torben Østerbæk, tlf. 98271738

OBS! Følg os nu også på Facebook

Du fi nder den på 

adressen: hegnsyn.dk

Kig jævnligt på 

foreningens hjemmeside 

på internettet 

- det gør mange andre.

Hegnsynenes kompetence 
vedr. terrænregulering
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 heg-
net derved beskadiges. En sådan beska-
digelse 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 forhin-
drer 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 fornød-
ne 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.
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Mød foreningen på Facebook
Foreningen af Hegnsyn i Danmark er på Facebook 
- som en lukket gruppe for medlemmer og 
sekretærer. Hegnsynsmedlemmer, vurderingsmænd 
eller sekretærer kan let og smertefrit blive 
medlemmer af gruppen ved at anmode om
det via egen facebook.

Foreningens gruppe på Facebook, som kan bruges af 
hegnsynsfolket til at kommunikere internt, har mange 
medlemmer, men der er plads til fl ere. Gruppen er skabt 
som et forum, hvor man frit kan diskutere, rose, kritisere 
og oplyse hinanden om alt muligt, der har noget med 
hegnsyn at gøre.

Kompetence vedr. læhegn
Spørgsmål om tilsidesættelse af en eller 
fl ere af disse punkter kan efter anmodning 
behandles af Hegnsynet.

•  Læhegn må ikke plantes således, at de 

hindrer den frie oversigt ved vejkryds, 

vejtilslutninger og vejsving.

•  Hvor læhegn plantes i nærheden af 

ejendomsskel, uden der foreligger en 

aftale med naboer om det, skal der 

holdes en sådan afstand til skellinjen 

at læhegnets grene og evt. rodskud 

ved normal vedligeholdelse kan holdes 

inden for skellinjen. Det samme gør 

sig gældende, hvor der plantes i nær-

heden af vejarealer, der er omfattet 

af lov om offentlige veje eller lov om 

private fællesveje.

•  Bestemmelser i en aftale med naboen 

i henhold til læhegnsloven.

•  Hvor læhegnet udgør eneste hegn 

mod en naboejendom, skal læhegnets 

ejer skriftligt underrette naboen om 

påtænkt nedskæring, udskiftning eller 

rydning af læhegnet.

•  Et læhegn skal holdes i forsvarlig 

stand, og det skal ved vedligeholdelsen 

tilstræbes, at det ikke kommer til at 

virke skæmmende i landskabet eller 

give unødig ulempe for naboen.

•  Inden for 10 meters afstand fra ejen-

domsskel er den vedligeholdelsesplig-

tige på naboens forlangende pligtig til 

en gang om året at nedkappe læheg-

net til en højde af 10 m.

•  Et læhegn må ikke beskadiges og 

den til hegnet stødende jord må ikke 

benyttes eller behandles, så læhegnet 

udsættes for beskadigelse.
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Derfor skal du ikke klippe 
hækken inden Sankt Hans
Det er en udbredt misforståelse, at havens 
hække og buske skal beskæres kraftigt om 
sommeren. Vil man styrke biodiversiteten 
og hjælpe dyr og insekter i haven, skal man 
vente med at beskære hækken til om efter-
året, forklarer biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Så snart det bliver forår, begynder 
mange danske haveejere at finde hæk-
kesaksen frem. De nye skud på hækken 
skal klippes af, så hækken igen står 
snorlige i løbet af sommeren og helst 
inden sankthansaften, skal der skæres 
dybt i hækken. Men dét er en misforstå-
else, der skader mere, end den gavner.
- I foråret begynder planten at vokse. 

Det vil sige, at den investerer en hel 
masse kræfter i at lave nye skud af gre-
ne og blade, som både fugle og insekter 
har stor gavn af. Men hvis man skærer 
det af i løbet af sommeren, så fjerner 
man i virkeligheden alt det, som der er 
blevet investeret, siger Michael Carlsen, 
biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Er gemmested for fuglereder
Udover skadevirkningerne for 

planten, har det også konsekvenser for 

biodiversiteten og dyrelivet at beskære 
busk eller hæk tæt om sommeren.
- En busk eller hæk er et attraktivt 

sted for fuglereder, fordi bladene er 
så tætte, at fjender ikke opdager den. 
Men bliver hækken beskåret, kan reden 
pludselig stå til åbent skue, og så risi-
kerer man at sætte en flok fugleunger i 
fare, siger Michael Carlsen.

Lad afskårne grene blive i haven
Hvis du vælger at beskære hække, 
træer eller buske efter sommeren, så 
brug det afskårne materiale til kvas-
bunker, der kan fungere som hule for 
pindsvinet og være levested for insek-
ter og smådyr – og som dermed også 
bliver spisekammer for havens fugle 
om vinteren.
- Pindsvin går i vinterhi i oktober-

december. De bruger blandt andet 
nedfaldne blade til at bygge deres 
reder med, og de foretrækker at bygge 
rederne under dække. Derfor skal man 
ikke smide det afskårne og nedfaldne 
materiale ud, men derimod finde et 
sted at lægge det i haven, siger Michael 
Carlsen.           

 -benje

Fire grunde til at klippe hækken i efteråret
1.  Du styrker biodiversiteten, da insekter lever af de skud, der opstår hen over foråret  

og sommeren.

2.  Du forstyrrer ikke fuglene, som bygger reder i buske og hække om foråret og sommeren,  

og derfor kan være truede af hækkesaksens hærgen.

3.  Du hjælper pindsvinet, der kan gå i vinterhi under din kvasbunke fra efterårets  

aflagte grene.

4. Du kan bruge sommeren på at nyde haven og dens dyreliv i stedet for at klippe hæk.
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hegnsyn.dk

?”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 Landbrugsstyrelsen

 på tlf. 91 32 94 65 eller e-mail Stigun@Lbst.dk

Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en 
drøftelse af hegnsynsspørgsmål.

Foreningens hjemmeside med diverse links fi ndes 
på adressen www.hegnsyn.dk
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Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning

Afsender

B

Vi ses i 
Vissenbjerg!


