
SEPTEMBER 2021

RET &
SKEL

167

Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Information for Hegnsyn

Endelig 
et årsmøde



2

RET & SKEL, Information for Hegnsyn

Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et 
oplag på ca. 500 stk.

Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 125 årligt), udbringning af bladet, 
person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører.

Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og 
evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold 
1986-2000 forefindes i blad nr. 81 – herefter bringes én gang årligt en oversigt over 
foregående års indhold.

Bladet layoutes og trykkes hos SLAGELSETRYK A/S, Rosengården 22A, 4200 Slagelse.

Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven:
Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf. 61 6903 97. 
E-mail: bentjensen@hegnsyn.dk
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Fra formanden
 

Endelig, endelig kunne vi mødes igen. 
Denne gang på et andet sted, end der 

hvor vi „ plejer”, nemlig Vissenbjerg Stor-
kro. Nu er jeg så spændt på at høre hvad I 
synes om stedet. Samtidig er jeg spændt 
på at se evalueringerne som helhed. Kun 
hvis I er ærlige omkring evalueringsske-
maerne, kan vi i bestyrelsen få en pejling 
på, hvad vi skal lave om, forbedre eller i 
det hele taget gøre bedre til næste år 
25-26 marts 2022, hvor næste årsmøde 
finder sted.

Til dette møde har der jo været valgt 
og dermed nogle nye hegnsyn, måske 
med tidligere medlemmer, men helt sik-
kert også nye medlemmer og lad os tage 
godt imod dem, behandle dem pænt og 
tale pænt til hinanden i det hele taget. 
Langt de fleste af os ved jo godt hvordan 
vi opfører os og kan vores „ Emma Gad”.

Rigtig rart var det at få en tilkendegivel-
se på jeres holdning til at holde møderne 
fredag- lørdag som nu og ikke fra torsdag 
- fredag, så behøver vi i bestyrelsen ikke 
at drøfte det mere. 

Vi fik også sagt pænt farvel og tak til Jens 
Nielsen som har været formand for for-
eningen siden 2007 og   vi fik udnævnt 
Jørgen Olsen som æresmedlem efter at 
han har været medlem af hegnsynet i 
Egedal kommune i 40 år.

Samtidig med evalueringen kunne jeg 
ønske mig nogen forslag til oplægsholde-
re. Der skal nok være nogen af jer derude 
som kender nogen eller kender nogen 
der kender nogen, som kunne være inte-
ressante at høre på og som måske havde 
noget relevant for os i Hegnsynene. Så 
send eller ring lige til mig.

Og så for resten - tak for valget!

Hanne Lauritsen

Det kunne man blive klogere på ved årsmødet
Stor fotoreportage se mere på side 14-17
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Foreningen af Hegnsyn i Danmark
Falstersvej 48  •  5500 Middelfart  •  tlf. 21 64 18 41

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

Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger 2021:   
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  

Formand: 
 

Næstormand: 
 

Kasserer: 
 

Sekretær: 
 

Bestyrelses- 
medlem 
 

Forretningsfører 
og redaktør: 
 

Ole Bøgh Vinther, Aarhus Kommune 
Møgelgårdsvej 34, 8520 Lystrup 
Tlf. 25 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. 29 26 29 45  |  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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To år og fem måneder skulle der gå siden 
sidste generalforsamling i marts 2019, 
før det i august 2021 lykkedes at gen-
nemføre en ny.

Som så mange gange før kunne tidl. 
formand for foreningen Helge Sølgaard 
takke for valget som diri-
gent og videregive ordet 
til foreningens konstitu-
erede formand, Hanne 
Lauritsen, som aflagde en 
kort beretning fra besty-
relsen. 

Beretning for 2019 
og 2020
”Velkommen og dejligt 
at vi igen kunne sam-
les, det har sidst været 
muligt 29 marts 2019, 
så det er længe siden vi 
har set hinanden.

Når det er mig, der 
står her, er det fordi 
Jens Ernst ikke længere 
bor i Bording (Ikast-Brande kommu-
ne) og derfor ikke længere er tilknyt-
tet noget Hegnsyn, og dermed heller 
ikke kan være  
formand her i foreningen. 

Ole Bøgh Vinther fra Århus er ind-
trådt i bestyrelsen, da han var  
1 suppleant  
i Vest.

Jeg var 
næstformand 
og blev derfor fungerende 
formand, indtil der kan vælges en for-
mand på et årsmøde, og det er i dag 
og kommer i  
et senere punkt.

Skiftet skete 1 juli 2020.

Jens Ernst Nielsen 
modtog en takkegave 
for sin indsats som 
formand for forenin-
gen i 13 år. 

En særlig velkomst 
til vores æresmedlem 
Helge Sølgaard, vores 
juridiske konsulent 
Peter Flint Jensen, 
fuldmægtig i Land-
brugsstyrelsen Stig 
Gundersen, og Jør-
gen Olsen, tidligere 
bestyrelsesmedlem i 
foreningen og man-

geårigt medlem af Hegnsynet i det, 
der nu hedder Egedal Kommune, og 
endelig vores webmaster for hjemme-
siden, Torben Østerbæk. 

Også, og ikke mindst, velkommen 
til ledsagerne, som jo deltager her ved 
årsmødet mod en egenbetaling.
Jeg vil lige ridse foreningens formål 
ifølge vedtægten op.      Fortsætter … 

Endelig en 
generalforsamling
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Fortsat ... Det er ” Varetagelse af fæl-
les interesser - herunder udøvelse af 
kursusvirksomhed og udgivelse af 
bladet Ret og Skel - med tilhørende 
hjemmeside og nu også Facebook. Stor 
tak til forretningsfører Bent Jensen som 
varetager disse hverv.

Bent Jensen står også for vores oplys-
nings/rådgivningstjeneste, hvor spørgs-
målene er mangfoldige fra både private, 
hegnsynssekretærer og hegnsynsmed-
lemmer. 

Vi har omkring årsskiftet haft nogen 
problemer med distribution af bladet, 
men det kan Bent senere redegøre for.

Der skal jo her aflægges beretning for 
både 2019 og 2020.

Vi har i 2019 afholdt 5 bestyrelsesmø-
der og 4 i 2020.

Vores bestyrelsesmøder afholder vi 
her på Vissenbjerg Storkro på nær èt, 
som vi har afholdt på Park Hotel i Mid-
delfart.

 Som bekendt skulle der have været 
årsmøde 27-28. marts 2020 i Svendborg, 
men det blev aflyst grundet Corona 
restriktioner. Ny dato blev så 30-31. 
oktober, men også dette blev aflyst og 
lagt sammen med det, vi nu endeligt er 
kommet i gang med.

Der var nogen problemer med 
aflysningen i Svendborg i marts 
2020. Vi aflyste det planlagte 
årsmøde den 12. marts, da vi 
ikke mente, det var forsvarligt at 
afholde årsmøde med så mange 
mennesker samlet fra hele landet. 
Christiansminde lukkede selv, 
efter regeringens pålæg, ned den 
17 marts. Vi fik imidlertid alligevel 
en regning for vores aflysning på 
83.000 kr. Selvfølgelig proteste-
rede vi, og vi fik en ny regning 

på 28.000 med et krav om, at vi også 
fremover skulle holde vores årsmøder 
på Christiansminde.

Vi allierede os med en advokat, og 
resultatet blev herefter en regning på 
27.667 kr., men kravet om afholdelse af 
kommende årsmøder fik vi slettet. Og 
derfor er vi her i Vissenbjerg i dag, for 
at afprøve om det skal være vores frem-
tidige årsmødested. Vi skal også i dag 
have afgjort, om årsmødet de næste par 
år skal være torsdag-fredag, eller som 
nu fredag-lørdag.

Dette vil der komme en afstemning 
om senere på generalforsamlingen.

Der er i øjeblikket 10 kommuner, der 
ikke er medlemmer af foreningen, og vi 
prøver til stadighed at få dem med.

I dag er 19 kommuner repræsenteret på 
årsmødet, og det ville da være rart, om 
der kunne komme flere kommuner med.

Vi har fået doneret et restoplag af 
bogen ”Nabokonflikt - løs den selv” 
af antropologen og konfliktmægleren 
Anne-Marie Christensen. En flot gestus, 
som vi siger tak for. Bogen vil gratis 

 Jørgen Olsen blev budt velkommen 
som æresmedlem og modtog en vase 
m. inskription til minde om dagen.
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kunne udleveres til interesserede  
deltagere her ved årsmødet.

Til slut vil bestyrelsen gerne foreslå at 
udnævne Jørgen Olsen til æresmedlem 
af foreningen, som tak for sit lange og 
flittige arbejde med hegnsyn.

Jørgen Olsen har som nævnt været 
medlem af Hegnsynet i Egedal Kom-
mune i 40 år indtil 2018 og har siddet 
i foreningens bestyrelse som næstfor-
mand i 8 år, indtil han sluttede i marts 
2018. Det er prisværdigt, og noget vi 
mener bør belønnes - derfor dette æres-
medlemsskab”.

Regnskab, forslag og valg
Regnskabet for såvel 2019 som 2020 

blev forelagt af foreningens kasserer, 
Henning Danielsen, og det blev taget til 
efterretning af forsamlingen, der også 
vedtog bestyrelsens forslag til budget for 
2022, som indebærer en mindre kontin-
gentforhøjelse på kr. 200 pr. år fra 2022.

Bestyrelsens forslag om i en forsøgs-
periode på 2 år at afholde årsmødet 
torsdag-fredag i stedet for fredag-lørdag, 
med den begrundelse at de seneste års 
lave deltagerantal måske skyldtes, at 
man ikke ønskede at bruge en dag af 
weekenden til et årsmøde, kunne ikke 
samle et flertal, hvorfor årsmøderne 
fremover også vil blive afviklet fredag-
lørdag som nu.

Hovedargumentet fra modstanderne 
af en ændring var, at en flytning ville 
indebære, at nogle i så fald skulle tage 
en ekstra fridag fra arbejde.

Der fandt på generalforsamlingen også 
et formandsvalg sted på et anderledes 
tidspunkt end normalt. 

Det skyldtes selvfølgelig den situa-
tion, som den konstituerede formand 
gjorde rede for i sin beretning, nemlig 
at såfremt formanden går af i valgpe-
rioden, konstitueres næstformanden 
som formand indtil næste ordinære 
generalforsamling, hvor der så vælges 
ny formand, gældende for resten af 
valgperioden.

Bestyrelsen foreslog valg af den nu 
konstituerede formand, Hanne Lau-
ritsen. Der var desuden forslag om at 
vælge hegnsynsformand i Helsingør, 
Erik Rasmussen, der i indeværende 
periode desuden er 1. suppleant for Øst. 
Efter en skriftlig afstemning, viste der 
sig et klart flertal for Hanne Lauritsen. 

Da den 4-årige valgperiode jo slut-
ter ved udgangen af 2021, skal der på 
generalforsamlingen i 2022 atter ske 
valg af formand, denne gang gældende 
for en periode på 4 år.

Årsmøder – hvor?
Under punktet eventuelt udspandt der 
sig på bestyrelsens foranledning en liv-
lig debat om placeringen af kommende 
årsmøder. Der var mange bud i øst og 
vest spændende fra centrum af landet til 
vekslende steder rundt i landet.

Bestyrelsen noterede sig de fremførte 
synspunkter og vil herefter snarest 
fremkomme med et bud på, hvor i 
første omgang årsmødet i 2022 skal 
afholdes.                              -benje
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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.

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 hegn-
synsfolket til at kommunikere internt, har mange medlemmer, 
men der er plads til flere. 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.



9

Statistik over Hegnsyn i 2020
De med grå farve markerede medlemskommuner 
har ikke indsendt statistik for 2020

Hegnsyn / Kommune

Antal af 
hegnsyns-

forretninger 
(herunder også 

omkostningsfordeling 
vedr. skelforretn.)

Antal af 
kendelser

Antal af 
forlig

Antal af 
henv. i.ø.

Antal til 
Retten

Albertslund Kommune

Allerød Kommune

Assens Kommune

Ballerup Kommune

Billund Kommune

Bornholm Kommune

Brønderslev-Dronninglund

Dragør Kommune

Egedal Kommune

Esbjerg Kommune

Fanø Kommune

Faxe Kommune

Fredensborg Kommune

Fredericia Kommune

Frederiksberg Kommune

Frederikshavn Kommune

0

7

8

2

2

4

4

11

9

0

2

8

8

6

4

0

4

3

0

2

2

4

1

9

0

2

1

6

6

1

0

3

4

2

0

2

0

10

0

0

0

7

2

0

3

3

10

53

15

5

305

7

30

103

1

50

10

0

25

61

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Fortsat / Statistik over Hegnsyn i 2020
De med grå farve markerede medlemskommuner har ikke indsendt statistik for 2020

Hegnsyn / Kommune

Antal af 
hegnsyns-

forretninger 
(herunder også 

omkostningsfordeling 
vedr. skelforretn.)

Antal af 
kendelser

Antal af 
forlig

Antal af 
henv. i.ø.

Antal til 
Retten

Furesø Kommune

Faaborg-Midtfyn

Gentofte Kommune

Glostrup Kommune

Greve Kommune

Gribskov Kommune

Guldborgsund Kommune

Haderslev Kommune

Halsnæs Kommune

Hedensted Kommune

Herlev Kommune

Helsingør Kommune 

Herning Kommune

Hillerød Kommune

Hjørring Kommune

Holbæk Kommune

Holstebro Kommune

Hvidovre Kommune

Høje-Taastrup Kommune

4

19

3

9

20

16

7

9

7

21

6

13

6

13

4

6

1

19

2

5

20

7

5

6

7

14

2

6

5

12

3

5

3

0

1

4

0

9

2

3

0

8

3

7

1

1

1

1

85

0

8

50

22

178

67

75

65

37

25

27

75

20

25

20

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0
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Fortsat / Statistik over Hegnsyn i 2020
De med grå farve markerede medlemskommuner har ikke indsendt statistik for 2020

Hegnsyn / Kommune

Antal af 
hegnsyns-

forretninger 
(herunder også 

omkostningsfordeling 
vedr. skelforretn.)

Antal af 
kendelser

Antal af 
forlig

Antal af 
henv. i.ø.

Antal til 
Retten

Hørsholm Kommune

Ikast-Brande Kommune

 Ishøj Kommune

Kalundborg Kommune

Kerteminde Kommune

Jammerbugt Kommune

Kolding Kommune

Køge Kommune

Langeland Kommune

Lejre Kommune

Lemvig Kommune

Lolland Kommune

Lyngby-Taarbæk

Læsø Kommune

Mariagerfjord Kommune

Middelfart Kommune

Morsø Kommune

15

13

13

12

0

12

1

10

5

15

10

7

1

0

11

6

7

4

0

3

6

10

0

1

3

3

1

25

100

300

21

14

147

38

16

8

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Norddjurs Kommune

Nordfyns Kommune

10 6 4 30 0
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Hegnsyn / Kommune

Antal af 
hegnsyns-

forretninger 
(herunder også 

omkostningsfordeling 
vedr. skelforretn.)

Antal af 
kendelser

Antal af 
forlig

Antal af 
henv. i.ø.

Antal til 
Retten

Nyborg Kommune

Næstved Kommune

Odder Kommune

Odense Kommune

Odsherred Kommune

Randers Kommune

Rebild Kommune

Ringkøbing-Skjern

Roskilde Kommune

Ringsted Kommune

Rødovre Kommune

Samsø Kommune

Silkeborg Kommune

Skive Kommune 

Slagelse Kommune 

Sorø Kommune

12

2

19

4

1

1

1

13

9

7

2

7

1

10

4

0

1

1

11

9

3

2

4

1

9

0

1

0

0

2

0

4

0

25

5

100

3

27

25

30

90

14

110

10

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Fortsat / Statistik over Hegnsyn i 2020
De med grå farve markerede medlemskommuner har ikke indsendt statistik for 2020

Stevns Kommune

Struer Kommune

Svendborg Kommune

3

10

1

10

2

0

20

30

0

0
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Hegnsyn / Kommune

Antal af 
hegnsyns-

forretninger 
(herunder også 

omkostningsfordeling 
vedr. skelforretn.)

Antal af 
kendelser

Antal af 
forlig

Antal af 
henv. i.ø.

Antal til 
Retten

Syddjurs Kommune

Sønderborg Kommune

Thisted Kommune

Tønder Kommune

Tårnby Kommune

Vallensbæk Kommune

Varde Kommune

Vejen Kommune

Vesthimmerlands Komm.

Vordingborg Kommune

Ærø Kommune

Aabenraa Kommune

Aalborg Kommune

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune

Gennemsnit pr. Hegnsyn

Estimerede tal for 90 
Hegnsyn i DK

10

7

4

7

2

11

3

13

1

36

23

33

563 (304)

8,5 (7,6)

768 (692)

10

5

3

6

2

10

0

13

1

15

15

28

395 (195)

6,0 (5,1)

539 (467)

2

2

1

1

0

1

3

0

0

21

8

5

175 (90)

2,7 (2,4)

239 (216)

10

4

0

50

1

24

6

150

10

80

250

57

3287 (1952)

49,8 (50,1)

4482 (4555)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 (7)

0,2 (0,2)

14 (16)

(Parentes = 2019 tal)

Fortsat / Statistik over Hegnsyn i 2020
De med grå farve markerede medlemskommuner har ikke indsendt statistik for 2020
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Det kunne man blive 
klogere på ved årsmødet

14

Der var fem foredrag med efterfølgende mange spørgsmål 
og om aftenen var der fynsk underholdning.

Naturvejleder Jens Frydendal stod 
for årsmødets ”skæve” indlæg med 
emnet „Natursyn fra stenalderen til 
naturnationalparker”.

… vedkommende 

og hyggelige stunder

på årsmødet …
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Se flere billeder …

Forretningsfører Bent Jensen 
forestod en grundig gennemgang af 
reglerne om tvangsfuldbyrdelse 
i henhold til hegnslovens § 44.

Cand. jur. Peter Flint Jensen indførte 
forsamlingen i reglerne for Hegn-
synenes omkostningsfordelinger 
ved skelforretninger m.v.
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Fortsat … Sussi Munch Jensen kom 
vidt omkring med emnet 

”Byggelov og lokalplaner i 
samspil med hegnsloven”.

Fuldmægtig Stig Gundersen 
fra Landbrugsstyrelsen 

bibragte forsamlingen med 
seneste nyt fra ministeriet.
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Kvartetten DAGSLYS
leverede “Fynsk Folke-
blues” under årsmøde-
middagen. Sangene 
roterede omkring 
changre som Niels 
Hausgaard og Poul 
Dissing, i det musikal-
ske univers som Klavs 
Andreasen og de 
øvrige 3 i bandet 
underholdt det begej-
strede publikum med.



I Norge har man faste regler om, hvor 
høje træer må blive – det afhænger nem-
lig af grundens størrelse.

Hvert år om sommeren og i efteråret 
bliver foreningens rådgiver og mange 
af Hegnsynene i Danmark bestormet 
af utilfredse grundejere, der føler sig 
kraftigt forulempet af naboens høje 
træ eller træer, og hver gang må vi 
skuffe dem med en forklaring om, 
at disse træer, der ikke er egentlige 
hegn, desværre ikke er omfattet af 
den danske hegnslov, hvorfor Hegn-
synet heller ikke kan behandle sager 
om dem.

I stedet henviser vi dem til at gå til 
domstolene, der behandler sådanne 
sager efter de almindelige naboretlige 
principper. Det er dog sjældent dette 
sker i praksis, da folk generelt ikke er 
meget for at slæbe deres nabo i ret-
ten, og så kan det oveni blive dyrt og 
besværligt.

Det har gennem mange år med jæv-
ne mellemrum været drøftet, om der 
kunne findes en løsning, så træerne 
kunne omfattes af hegnslovgivnin-
gen, men løsningen er aldrig fundet, 
hvilket til dels også skyldes, at en del 
af befolkningen er imod enhver fæld-
ning af bestående træer.

Norsk forespørgsel
For ikke så længe siden blev jeg som 
foreningens rådgiver ringet op af en 
ægte norsk nordmand, der havde 
erhvervet sig et sommerhus i Dan-
mark. Her stod han nu over for det 
problem, at naboen havde et kæmpe 
træ stående, som svinede og skygge-
de, og jeg måtte give ham det samme 
svar som altid, når der ikke er tale om 
en hegnsfunktion.

Det var han ret uforstående over for, 
da han kunne fortælle, at man i Norge 
havde en lovgivning om, hvor højt et 
træ måtte være. Den gik efter hans 
udsagn ud på, at højden var afhængig 
af grundens størrelse – altså måtte 
et træ på en 500 kvm grund højest 
være 5 meter. Træernes tilladte højde 
var med andre ord proportionel med 
grundstørrelsen.

Jeg måtte naturligvis bedrøve ham 
med, at sådan var det ikke i Danmark, 
og jeg har siden hen forsøgt at finde 
lidt mere om de norske regler, men 
det er hidtil ikke lykkedes.

Henvendelsen har imidlertid væk-
ket nogle tanker i mig – kunne man 
tænke sig noget tilsvarende i Dan-
mark? Det kunne i givet fald være 
noget med grundstørrelse og/eller 
afstand fra skel m.m.

        - benje

Kunne enkeltstående træer 
omfattes af hegnsloven
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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.

Betaling for juridisk bistand kan i den forbindelse forekomme.

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

Afsender

B

Årsmøde-tak 
til Jens Ernst 

Nielsen


