
AO 1 
 
Kommunalbestyrelsen i Nyrig Kommune havde netop vedtaget at gennemføre en række 

besparelser bl.a. på børn- og ungeområdet. Mange forældre og pædagoger var sure over, 

at kommunalbestyrelsen igen havde vedtaget at spare på børnene og de unge. 

 

Nogle forældre besluttede derfor som en protestaktion mod besparelserne at blokere en 

række daginstitutioner inden for den almindelige åbningstid, således at hverken børn eller 

de ansatte pædagoger kunne komme ind i daginstitutionerne.  

 

Efter nogle dage, hvor blokeringerne var taget til i omfang, ville borgmesteren ikke 

længere se passivt til. Det blev derfor besluttet at indgive politianmeldelse mod en række 

navngivne blokerede institutioner, idet kommunen mente, at blokaderne var ulovlige og i 

strid med politivedtægten. Kommunen opfordrede politiet til at optage rapport og om 

nødvendigt uddele bøder til blokadevagterne. 

 

Nogle blokerende forældre var noget skræmte over kommunens skridt og frygtede politiets 

reaktion. De anmodede derfor kommunen om aktindsigt i politianmeldelsen. Kommunen 

nægtede dette med henvisning til, at man ikke var forpligtet hertil.  

 

Efter noget tid ebber forældreblokaderne ud, men i takt hermed besluttede pædagogerne 

at strejke på de enkelte institutioner. Borgmesteren blev efterhånden godt gal over, at 

pædagogerne ikke passede deres arbejde. Vreden var særligt rettet mod nogle af de 

meget aktive pædagoger, der beredvilligt udtalte sig til pressen. Især én pædagog, Dorte 

Dadel, påkaldte sig borgmesterens opmærksomhed. Baggrunden var, at Dorte Dadel flere 

gange havde udtalt sig imod besparelserne og borgmesteren i medierne. Senest havde 

hun skrevet et læserbrev i en af de nye lokale gratisaviser, hvoraf bl.a. fremgik følgende: 

 

”Besparelserne vil betyde forringelser i et hidtil uset omfang. På ”min” institution skal der 

fyres mindst 3 pædagoger. Taberne er de stakkels børn. Borgmesteren lovede under 

sidste valgkamp at satse på børnene. Med hvad ser vi nu? En borgmester, der spillede 

med fordækte kort under valgkampen og nu støtter besparelser, hvor han tidligere lovede 



at investere flere penge i børnenes fremtid. Jeg ville overveje min stilling, hvis jeg var 

ham.” 

 

Borgmesteren var rasende over, at en af kommunens medarbejdere kunne finde på at 

skrive et sådan læserbrev rettet direkte mod hans person og fandt opfordringen til at gå af 

helt utidig. Sådan burde en medarbejder i kommunen ikke udtale sig om borgmesteren. 

Han mente samtidig, at Dorte Dadels adfærd var dybt illoyal over for kommunen – særligt 

fordi kommunalbestyrelsen havde besluttet, at ingen pædagoger ville blive afskediget fra 

kommunen, men i stedet blive omplaceret til andre jobs.  

 

Han bad på den baggrund kommunens personaleafdeling om en vurdering af, om Dorte 

Dadel med henvisning til hendes aktive optræden i konflikten og hendes urigtige udtalelser 

i medierne kunne blive en af de pædagoger, der kunne omplaceres til et andet job i 

kommunen. 

 

Som led i besparelserne havde kommunalbestyrelsen besluttet at nedlægge en 

skovbørnehave. Kommunen meddelte derfor de berørte forældre, at man var nødsaget til 

at opsige børnene fra skovbørnehaven, og at man i stedet kunne tilbyde de pågældende 

forældre plads på de omkringliggende institutioner. Man kunne desværre ikke tilbyde 

pladser i en skovbørnehave, idet der ikke var ledige pladser på nogen af de 

tilbageværende skovbørnehaver i kommunen. Forældrene klagede over dette med 

henvisning til Servicelovens § 12, stk. 3, idet man anførte, at en almindelig børnehave ikke 

kunne betragtes som ”et andet tilsvarende dagtilbud”. 

 

Da kommunalbestyrelsen endeligt vedtog budgettet ”normaliseredes” tilstandene i 

kommunens daginstitutioner igen. Nogle forældre ønskede imidlertid fortsat at tilkendegive 

sympati med pædagogerne, der bl.a. var idømt bod for den overenskomststridige strejke. 

Man startede derfor en indsamling blandt forældrene på daginstitutionerne til støtte for 

pædagogerne. Nogle forældre var imod denne aktion og skrev et læserbrev til lokalavisen 

hvor man bl.a. anførte, at man følte sig presset til at deltage i gaveindsamlingen til støtte 

for pædagogerne af hensyn til børnenes dagligdag i institutionerne. I Tilsynet med 

kommunerne havde man læst læserbrevet og valgte på den baggrund at tage sagen op til 



nærmere vurdering, idet man mente, at der muligvis kunne være tale om en overtrædelse 

af lovgivningen. 

Der bedes om en redegørelse for de forvaltningsretlige problemstillinger, som opgaven 

giver anledning til. 

 

 

 

Servicelovens § 12, stk. 3:  

Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud. Kommuner uden pasningsgaranti 

efter § 15 a fastsætter en forventet længste ventetid for optagelse i dagtilbud. Kommunen 

kan ikke opsige børn fra et dagtilbud, uden at der tilbydes et andet tilsvarende dagtilbud 

eller anden relevant foranstaltning 



AO  2 

 

Anders Andersen ejede en større ejendom med et tilhørende skovområde i Kastholm 

Kommune. Dele af skoven var beliggende tæt på en meget trafikeret hovedvej, Hjortevej, 

og der havde været en del påkørsler af navnlig råvildt i forbindelse med dyrenes passage 

af vejen. En række af trafikuheldene havde tillige i den senere tid medført personskade. 

Anders Andersen ønskede derfor hastigheden på den pågældende vejstrækning sat ned 

samt øget fartkontrol eller alternativt opsættelse af et hegn langs vejstrækningen gennem 

skoven. Anders Andersen var kun ejer af jorden på den ene side af vejen – jorden på 

anden side af vejen hørte til det offentlige vejareal, og der kunne derfor ikke uden aftale 

med vejbestyrelsen (Kastholm Kommune) opstilles hegn på begge sider. Anders Andersen 

rettede på denne baggrund i maj 2006 henvendelse til kommunen og opfordrede til en 

hastighedsnedsættelse og mere fartkontrol eller alternativt tilladelse til opsætning af hegn 

på Hjortevej på den del af strækningen, der passerede gennem skoven. Anders Andersen 

havde tidligere på andre dele af sin ejendom opsat mindre skovgærder, ca. 140 cm høje, 

omkring skoven primært af hensyn til beskyttelse af nyplantninger.     

 

Kastholm Kommune forelagde henvendelsen for det lokale politi, der skriftligt meddelte, at 

man ikke var indstillet på yderligere hastighedsbegrænsning, idet uheldsstatikken for 

vejstrækningen stort set havde været uændret gennem de seneste 10 år, og at man ikke 

kunne udstede garantier om hyppigere fartkontrol. Politiet meddelte dog samtidig 

kommunen, at politiet kunne tilslutte sig Anders Andersens forslag om opsætning af hegn 

langs vejstrækningen.   

 

Kastholm Kommune meddelte skriftligt i juni 2006 Anders Andersen, at det som følge af 

politiets svar, der blev vedlagt i kopi til Anders Andersen, ikke var muligt at begrænse 

hastigheden, men at kommunen som vejmyndighed ikke havde noget imod, at der blev 

opsat hegn på strækningen. Dog blev det påpeget, at der skulle være adgang for gående 

og cyklende på stier og veje i henhold til gældende lovgivning. Anders Andersen opsatte 

herefter et 190 cm højt hegn bestående af stolper og metaltråd langs de strækninger i 

skoven, der grænsede op til Hjortevej. Med opsætningen af disse nye hegn var der 



herefter tale om en samlet hegnsstrækning omkring Anders Andersens skovareal, på i alt 

ca. 10 km.  

 

Nogle lokale jægere, herunder Birger Bang og Christian Christensen, var imidlertid stærkt 

utilfredse med det nyopsatte hegn og kontaktede derfor amtskommunen, da hegnet efter 

jægernes opfattelse hindrede vildtets frie bevægelighed mellem Anders Andersens 

ejendom og øvrige skovområder, og således formindskede jagtmulighederne på de 

omkringliggende jorder.    

 

Amtskommunen besigtigede herefter medio august 2006 hegnet omkring skovarealet på 

Anders Andersens ejendom. Umiddelbart efter besigtigelsen udtalte formanden for teknisk 

udvalg, Dennis Didriksen, der selv var en ivrig jæger, til den lokale avis, at Anders 

Andersen ”da vist ville have sin egen dyrepark”, og tilføjede, at ”han aldrig havde været i 

tvivl om, at det hegn burde fjernes”. I øvrigt tilkendegav formanden, at han generelt var 

modstander af den slags indhegninger, som han mente skæmmede naturen.   

 

Sagen blev herefter behandlet i teknisk udvalg medio september 2006, og et enigt udvalg 

traf afgørelse om at udstede påbud til Anders Andersen om at fjerne hele indhegningen 

langs hovedvejstrækningen inden 1. oktober 2006, idet man fandt, at hegnet var i strid 

med naturbeskyttelsesloven, der indeholder et forbud mod opstilling af usædvanlige hegn. 

Afgørelsen var ledsaget af behørig begrundelse samt vejledning om adgangen til at 

påklage afgørelsen til Naturklagenævnet.  

 

Anders Andersen, der var noget overrasket over de yderligere myndighedskrav, skrev 

umiddelbart efter til amtskommunen og foreslog hegnet lovliggjort, ved at han i stedet 

fjernede nogle af de tidligere opsatte indhegninger på andre strækninger omkring skoven, 

tre strækninger på hver ca. 1.200 m, således at der var tre større åbninger i 

hegnsstrækningen og dermed ikke længere var tale om en samlet indhegning af skoven.    

 

Amtskommunen meddelte kort efter skriftligt, at man ”ikke var til sinds at træffe en ny 

afgørelse i sagen”.    

 



Anders Andersen, der var efterhånden var noget fortørnet over de forskellige 

myndigheders behandling af sagen, indbragte derfor spørgsmålet om lovligheden af 

amtskommunens påbud for domstolene og nedlagde påstand om omhævelse af påbuddet. 

I den forbindelse gjorde han gældende, at formålet med hegnet langs vejstrækningen var 

at undgå trafikuheld, og at denne intention var lykkes, da der efter hegnets opsættelse var 

sket et markant fald i antallet af påkørsler. Samtidig henviste han til, at han havde lavet tre 

store åbninger i ejendommens indhegning og derfor allerede havde gennemført 

lovliggørelsen. Endelig mente han, at sagsanlægget havde opsættende virkning og 

nedlagde påstand herom.     

 

Tilsvarende medsindstævnte Anders Andersen Kastholm Kommune, som han mente 

havde givet ”grønt lys” for opsætning af hegnet. I tilfælde af, at påbuddet om fjernelse af 

hegnet blev opretholdt, ville han have kommunen til at betale ham de omkostninger, der 

havde været forbundet med hegnets opsætning og efterfølgende nedrivning.  

 

Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til hændelsesforløbet, herunder en 

begrundet stillingtagen til domstolsprøvelsen og udfaldet af denne prøvelse.   

 

Det skal i forbindelse med besvarelsen lægges til grund, at de omtalte mindre hegn, som 

Anders Andersen oprindeligt havde opført, er lovlige.    

  



Lovuddrag m.v.  
 
Færdselsloven 
§ 42   
 
På andre veje end motorveje og motortrafikveje må køretøjers hastighed ikke overstige 
følgende grænser:1) i tættere bebygget område: 197) 50 km i timen,  
2) uden for tættere bebygget område: 80 km i timen.  
 
….. 
 
Stk. 5. For en vejstrækning, hvor det ikke vil være forsvarligt eller ønskeligt at tillade kørsel 
med hastigheder svarende til den generelle hastighedsgrænse, kan der fastsættes en 
lavere grænse. I tættere bebygget område kan der på tilsvarende måde fastsættes en 
lavere hastighedsgrænse for et nærmere afgrænset område. 
 
Vejloven  
§ 102  
 
Uden vejbestyrelsens tilladelse må det til en offentlig vej hørende areal ikke anvendes til:1) 
varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, 
skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende.  
 
Stk. 2.  Såfremt nogen uden tilladelse anbringer genstande mv., der er nævnt i stk. 1, og 
den pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne disse, er vejbestyrelsen 
berettiget til for den pågældendes regning at fjerne det anbragte. Er det anbragte til 
ulempe for færdslen, er vejbestyrelsen og i påtrængende tilfælde politiet berettiget til uden 
forudgående påbud at fjerne det anbragte for den pågældendes regning. 
 
 
Naturbeskyttelsesloven  
§ 23. Skove er åbne for færdsel til fods og på cykel samt for ophold, hvis der er lovlig 
adgang dertil. Det gælder dog ikke for skovarealer, der er afmærket som militære anlæg. 
Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor.  
Stk. 2. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres. Der må ikke 
opsættes usædvanlige hegn omkring skove.  
Stk. 3. Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, eller i områder, hvor der 
foregår intensivt skovningsarbejde.  
Stk. 4. Enhver, der færdes i skoven på anden måde end tilladt, har pligt til at oplyse navn 
og bopæl på forlangende af skovejeren eller dennes repræsentant.  
Stk. 5. I privatejede skove må færdsel til fods og på cykel kun ske ad stier og veje. Der er 
kun adgang fra kl. 6 til solnedgang, og ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra 
beboelses- og driftsbygninger.  
 
…. 
§ 73. Amtsrådet påser overholdelsen af denne lov og af de regler, der er udstedt efter 
loven, samt af fredningsbestemmelser.  
 



…. 
 
Stk. 6. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre 
forholdet har underordnet betydning.  
…. 
§ 74. Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et 
ulovligt forhold.  
 
….. 
 
Stk. 5. Tilsynsmyndigheden påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at 
vilkår, der er fastsat i tilladelser, overholdes.  
 
--------------------------- 
 
 
Af bemærkningerne til bestemmelsen i 23, stk. 2. 2. pkt. fremgår, at der ved vurderingen 
af, om der er tale om et usædvanligt hegn om en skov lægges vægt på, dels om hegnet 
ved højde, konstruktion eller materialevalg virker dominerende eller skæmmende, dels om 
hegnet hindrer vildtets passage. Bestemmelsen forbyder hegn som en 
gennemsnitsskovejer normalt ikke ville sætte op omkring sin skov. 
 



                                                            AO 3 
                                                      

Med henblik på at fremme integrationen vedtog Folketinget i foråret 2005 en lov, der 

åbnede mulighed for at give kommunalt tilskud til børn og unge af anden etnisk oprindelse, 

som ønskede at gå til dans på en danseskole. Emnet aktualiseredes af den generelle 

interesse for dans i forbindelse med TV- udsendelsen ”Vild med dans”.  

 

Loven bemyndigede integrationsministeren til at fastsætte regler om ordningen. 

 

Ministeren udstedte en bekendtgørelse, hvoraf det fremgik, at en kommune som 

hovedregel kun kunne give tilskud til børn og unge indtil det fyldte 18. år. Bekendtgørelsen 

gjorde det dog samtidig muligt at meddele dispensation i særlige tilfælde. Det fremgik af 

bekendtgørelsen, at kommunens afgørelse kunne påklages til integrationsministeren, for 

så vidt angår retlige forhold, inden 14 dage efter afgørelsens meddelelse.  

 

Kort tid efter at ordningen, som populært blev kaldt ”Salsaordningen”, var trådt i kraft, viste 

det sig, at tilbuddet om at modtage tilskud til at lære at danse ganske overvejende blev 

benyttet af piger og unge kvinder. 

 

På den baggrund udsendte ministeren en skrivelse til kommunerne, hvoraf det fremgik, at 

der alene skulle dispenseres fra aldersgrænsen i tilfælde, hvor unge mænd ansøgte om 

tilskud.  

 

10. januar 2006 modtog Fattima, der var 18 ½ år, afslag på en ansøgning om at få tilskud 

til at gå til dans i foråret 2006. I afslaget fra Lillekøbing Kommune, der var ledsaget af 

behørig begrundelse men ikke indeholdt klagevejledning, hed det bl.a., at man efter fast 

praksis ikke meddelte dispensation til kvinder. 

 

3 uger senere drøftede Fattima afslaget med sin gode veninde, Lydia Grå, der nærmede 

sig afslutningen af jurastudiet. 

  



Fattima ønskede at få at vide, om det var muligt at få kommunens afgørelse efterprøvet. 

Endvidere ville hun gerne vide, om kommunens afgørelse var behæftet med fejl eller 

mangler, der kunne føre til, at prøvelsesinstansen ville tilsidesætte afslaget. I den 

forbindelse ønskede Fattima endvidere oplyst, om dette i så fald var ensbetydende med, 

at hun var berettiget til at få tilskud. 

 

Der ønskes en begrundet stillingtagen til, hvad Lydia Grå bør svare. 

 


