
Aakjærvej 89
Aakjær
8300  Odder

Påbud i sag om vanskeliggørelse af offentlighedens adgang til na-
turen på din ejendom. 

Odder Kommune modtog den 7. juni 2021 en anmeldelse om, at der var 
fældet træer og opsat store sten ved skovstier på matr.nr 1o Åkær Hgd., 
Falling og matr.nr. 45 Kærshaven, Ørting, beliggende hhv. Aakjærvej 
89, 8300 Odder og Aakjærvej 93, 8300 Odder.  
Der er efterfølgende indkommet anmeldelser vedr. flere forhold der 
vanskeliggør offentlighedens adgang på matr.nr 1o Åkær Hgd., Falling, 

Odder Kommune har foretaget besigtigelser, og vurderet, at der er for-
hold, som vanskeliggør offentlighedens adgang til skoven, og derfor er i 
strid med naturbeskyttelseslovens1 generelle adgangsbestemmelser for 
offentlighedens adgang til skove, jf. § 23, stk. 2.

Partshøring
Odder Kommune har den 12. oktober 2021 fremsendt varsel om påbud 
og partshøring (dok. Id 2021-108962) med frist for høringssvar den 26. 
oktober 2021. I mail af 22. oktober 2021 anmoder Advokat Jens Glavind 
om, at høringsfristen forlænges til den 18. november 2021, hvilket 
kommunen har imødekommet. I forbindelse med forlængelse af hø-
ringsfristen forlænges fristen for at fjerne afspærringerne til den 6. de-
cember 2021.

Den 15. november modtager Odder Kommune høringssvar fra advokat 
Jens Glavind: 

Odder Kommune agter at meddele påbud om at sikre offentligheden 
adgang til skoven to steder.

På det ene af stederne er det min opfattelse, at der ikke p.t. er nogen 
afspærring, og at et påbud derfor er irrelevant.

I relation til det fældede træ, jævnfør bilag 3, skal jeg meddele, at det 
varslede påbud ikke vil blive efterkommet af min klient.
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Jeg bestrider, at det tydelig fremgår, at der er en tremmesti gennem 
marken øst fra afspærringen.

Den påståede sti er beliggende på en mark, der har været drevet jord-
brugsmæssigt igennem en menneskealder.

Det er min helt klare opfattelse, at Odder Kommune på ingen måde kan 
påbyde min klient at fjerne det pågældende træ, idet offentligheden på 
ingen måde har ret til at færdes på min klients marker, idet det vil være 
uholdbart, hvis offentligheden får det indtryk, at det er lovligt at færdes 
på marker.

Aakær Gods ønsker ikke at indgå i dialog med Odder Kommune om 
etablering af alternative adgangsveje.

Kommunens bemærkninger til høringssvaret

Odder Kommune har på baggrund af høringssvaret og efter aftale med 
advokat Jens Glavind foretaget besigtigelse den 23. november 2021 og 
konstateret, at spærringen ved matr.nr. 45 Kærshaven, Ørting er fjernet. 
Det varslede påbud vedr. dette forhold frafaldes.

Høringssvaret har ikke givet anledning til en ændret vurdering af spær-
ring 2 på matr.nr 1o Åkær Hgd., Falling – se kommunens vurdering. Det 
varslede påbud vedr. dette forhold fastholdes.

Odder Kommune meddeler hermed påbud om, i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 73, stk. 5, at retablere adgangsforholdene for offentlig-
heden på matr.nr 1o Åkær Hgd., Falling

Påbuddet udstedes med følgende vilkår:

 Det fældede træ ved afspærring 2 på matr.nr 1o Åkær Hgd., Fal-
ling (ses af bilag 3), skal fjernes, så der er fri passage i en bred-
de på minimum 1,5 meter, på den oprindelige placering af stien.

Afspærringen skal være fjernet, som beskrevet ovenfor, senest den 6. 
december 2021.

Hvis du mod vores forventning ikke efterkommer påbuddet, vil kommu-
nen være nødt til at håndhæve sagen efter naturbeskyttelseslovens § 
89, stk. 1, nr. 1 og 6.  

Lovgrundlag:
Af naturbeskyttelseslovens § 23 stk. 1 fremgår det, at skove er åbne for 
offentlig færdsel til fods og på cykel, såfremt der er lovlig adgang dertil.

Af naturbeskyttelseslovens § 23 stk. 2 fremgår det, at offentlighedens 
adgang ikke må forhindres eller vanskeliggøres.
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I private skove må færdsel til fods og på cykel kun ske ad veje og stier, 
jf. naturbeskyttelseslovens § 23 stk. 5.

Ifølge lovbemærkningerne dækker betegnelsen veje og stier permanen-
te, menneskeskabte færdselsbaner. Midlertidige kørespor, dyreveksler 
og lignende er ikke omfattet af færdselsretten f.eks. spor efter heste 
eller mountainbikes. Bestemmelsen giver heller ikke adgang til at skabe 
færdsel ved (ulovligt) at etablere trampestier. 

I private skove, med et sammenhængende skovareal på mindre end 5 
ha, har lodsejer jf. naturbeskyttelseslovens § 23 stk. 6, mulighed for at 
indskrænke den offentlige adgang til arealet ved skiltning. 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 26 a, stk. 1, må nedlæggelse af gen-
nemgående veje og stier, nedlæggelse af veje og stier, der i øvrigt fører 
til de naturtyper, der er omfattet af §§ 22-25, og nedlæggelse af veje og 
stier, der fører til særlige udsigtspunkter, kulturminder og lignende, tid-
ligst ske 4 uger efter, at ejeren har givet skriftlig meddelelse herom til 
kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at vejen eller stien ikke 
må nedlægges, såfremt vejen eller stien har væsentlig rekreativ betyd-
ning, og såfremt der ikke findes eller etableres tilfredsstillende alternati-
ve adgangsmuligheder, jf. § 26 a, stk. 3.

Kommunen har efter § 73, stk. 4 og stk. 5, i naturbeskyttelsesloven pligt 
til at sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort. Det påhviler dig, 
som ejer af ejendommen, at lovliggøre et ulovligt forhold, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 74, stk. 1.

Kommunens redegørelse

Sagens baggrund
Odder Kommune modtog den 7. juni 2021 en anmeldelse om, at der var 
fældet træer og opsat store sten ved skovstier på matr.nr 1o Åkær Hgd., 
Falling og matr.nr. 45 Kærshaven, Ørting. Der er efterfølgende ind-
kommet anmeldelser vedr. flere forhold på matr.nr 1o Åkær Hgd., Fal-
ling, der vanskeliggør offentlighedens adgang til skovene.

Besigtigelse
Mols Consulting har 8. juli 2021 og 10. august 2021 besigtiget arealerne 
for Odder Kommune, sammen med dig og hhv. din advokat og din god-
sforvalter. Ved besigtigelserne sås de forskellige afspærringer og area-
lerne foran og bag ved disse, for at det kan afklares, om der er tale om 
spærringer af stier eller ej. Nogle af de anmeldte forhold var på besigti-
gelsestidspunktet blevet fysisk lovliggjort, ved fjernelse af træstammer-
ne. Desuden vurderede Odder Kommune, at der i to tilfælde, ikke var 
tale om ulovlige afspærringer. 

Efter at have modtaget høringssvaret på varsel om påbud og partshø-
ring har Odder Kommune efter aftale med Advokat Jens Glavind foreta-
get genbesigtigelse af afspærringen ved matr.nr. 45 Kærshaven, Ørting. 
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Det kunne konstateres, at der her var sket fysisk lovliggørelse, idet der 
var fri passage i en bredde på 2 meter fra stien ud til skovvejen

Fredninger:
Matr.nr 1o Åkær Hgd., Falling ligger inden for to gældende fredninger: 
Fredningen ”Uldrup Bakker” fra 1952 og fredningen ”Sondrup-Åkær” fra 
1977.  

I fredningskendelsen fra 1952 fremgår følgende: ”Fredningen berører 
ikke ejerens ret til at afslå eller tillade adgang til det fredede areal”. Od-
der Kommune vurderer ikke, at denne formulering giver anledning til, at 
de alment gældende adgangsbestemmelser, som er trådt i kraft efter 
fredningen, kan tilsidesættes af arealets ejer. Formuleringen gælder 
alene den i fredningsbestemmelserne fastlagte offentlige adgang. 

I overfredningsnævnets afgørelse fra 1977 er udlagt stier, som åbnes 
for offentligheden. De udlagte stier på arealet, samt en beskrivelse af 
disse, ses af bilag 1. 

Fredningerne træder ikke i stedet for naturbeskyttelsesloven, hvorfor 
offentlighedens adgang stadig sikres i henhold til denne. Dette fremgår 
tydeligt af Overfredningsnævnets fredningskendelse fra 1977, § 8: ”Ud-
over den adgang, der måtte bestå i henhold til andet grundlag end nær-
værende kendelse, gives der offentligheden adgang til umotoriseret 
færdsel ad de stier, veje og arealer, som ved særlig signatur er angivet 
på det kendelsen vedhæftede kort.”

Kommunens vurdering:
Stierne er beliggende i privat skov og begge matrikler indgår i skovarea-
ler, der er større end 5 ha. Lodsejer har derfor ikke mulighed for at ind-
skrænke den offentlige adgang til arealerne, jf. naturbeskyttelseslovens 
§ 23 stk. 6.

Vurdering af afspærring 1, matr.nr. 45 Kærshaven, Ørting, (se bilag 2):
Odder Kommune finder, at stien er beliggende i privat skov, større end 
5 ha, og at stien giver adgang til øvrige stier og veje i skoven. Stien fort-
sætter mod øst, som en relativt smal trampesti gennem skoven, hvoref-
ter den fører ud til flere skovveje.

Stien vurderes, at være af væsentlig rekreativ betydning, da der allere-
de ved besigtigelsen den. 8. juli 2021 sås en begyndende trampesti 
rundt om stenene, der spærrede stien.

Ved besigtigelsen den 23.november 2021 var spærringen med store 
sten og grene fjernet, og der var fri passage i 2 meters bredde
Forholdet er således ikke længere i strid med naturbeskyttelseslovens § 
23 stk. 2.

Vurdering af afspærring 2, matr.nr 1o Åkær Hgd., Falling (se bilag 3):
Odder Kommune finder, at stien og afspærringen (et stort fældet træ) er 
beliggende i privat skov større end 5 ha, og at stien giver adgang til øv-
rige stier og veje i skoven. Stien fortsætter mod vest, som en ca. 1,5-2 
meter bred trampesti med 1-2 tydelige spor.
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Der er ligeledes en tydelig trampesti gennem marken øst for afspærrin-
gen, som fører fra vejen til afspærringen. Denne del af stien er belig-
gende i åbent land. 

Godset oplyser, at de modtager landbrugsstøtte for marken, der har 
været drevet jordbrugsmæssigt siden i hvert fald 1945 (ses af luftfotos). 
Marken er desuden registreret som et areal i omdrift i fredningskendel-
sen fra 1952. 

Stien inde i skoven ses første gang af luftfotos fra 1999. På efterfølgen-
de luftfotos ses stien med varierende tydelighed. 
Af luftfoto fra 2002 ses en tydelig trampesti hen over marken, fra stiens 
udmunding i skoven. Fra 2006 til 2016 ses tydeligt afsatte kørespor fra 
Vads Møllevej til stiens udmunding. Det til trods for, at der fra 2009 er 
enårige afgrøder på marken. Af luftfotos fra 2018 og 2020 ses ikke kø-
respor, men en tydelig trampesti hen over marken. Af luftfotos fra forå-
ret 2021 ses igen tydelige kørespor på strækningen.

I høringssvar af 15. november bestrides det, at det tydeligt fremgår, at 
der er en trampesti gennem marken øst fra afspærringen og det fremfø-
res, at den påståede sti er beliggende på en mark, der har været drevet 
jordbrugsmæssigt igennem en menneskealder. 

Odder Kommune fastholder sin vurdering af, at der ikke er tale om et 
midlertidigt kørespor, da der gennem i hvert fald 10 år ses tydelige kø-
respor med samme placering på strækningen gennem marken.  
Stien gennem marken vurderes derfor, at være en permanent menne-
skeskabt færdselsbane, og en gennemgående sti beliggende i det åbne 
land, hvorfor den er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 26. 
Det vurderes, at det permanente kørespor gennem marken, netop har 
været benyttet som adgangsvej til stien i skoven, da det ikke falder 
sammen med sprøjtesporene i marken. 

Det vurderes, at der er lovlig adgang til stien inde i skoven, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 23 stk. 1. Afspærringen ses derfor som en vanske-
liggørelse af offentlighedens adgang til skoven, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 23 stk. 2.

Odder Kommune finder desuden, at stien har væsentlig rekreativ be-
tydning, da der ved besigtigelsen 10. august 2021 (altså ca. 2 mdr. efter 
afspærringen) sås en tydelig trampesti, der går syd om afspærringen. 

Evt. nedlæggelse af sti gennem marken ved afspærring 2:
Odder Kommune medgiver, at det er uhensigtsmæssigt, at adgangsvej-
en til skoven går gennem dyrket mark. Der er i varsel om påbud oprid-
set alternative løsningsforslag for så vidt angår den del af stien, som går 
gennem dyrket mark.

Alternativ 1: Udlægning af ny sti langs skovkanten
Odder Kommune foreslår, at der etableres en alternativ adgangsvej 
langs skovkanten som vist på bilag 4. Hermed skabes der en nem og 
hurtig adgangsvej fra markvejen til skoven. 
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Alternativ 2: Etablering af sti udlagt i fredningskendelsen
I fredningskendelsen fra 1977, er der udlagt et stiforløb langs den nord-
lige og vestlige grænse af marken (se bilag 1). Dette stiforløb har sand-
synligvis aldrig været etableret. Etablering af dette stiforløb kan også 
fungere som alternativ adgangsvej til skovstien. 

I høringssvaret, er det oplyst, at Aakær Gods ikke ønsker at indgå i dia-
log med Odder Kommune om etablering af alternative adgangsveje.

Vurdering af øvrige anmeldte afspærringer:
Ved besigtigelsen den 10. august 2021, blev der også besigtiget to øv-
rige afspærringer. De resterende anmeldte afspærringer var fjernet på 
tidspunktet for besigtigelsen.

Vurdering af afspærring 3 (se bilag 5):
Afspærringen, i form af et stort fældet træ, er beliggende i skov og 
spærrer for adgangen til et lysåbent areal beliggende mod vest.

Godset oplyser, at de modtager landbrugsstøtte for marken, som MFO-
brak. En del af det lysåbne areal benyttet til vildtstriber, mens den reste-
rende del slås. 

Ved besigtigelsen 10. august 2021 sås ingen tydelige stier på det 
lysåbne areal vest for afspærringen. Nogle steder var jorden trykket 
sammen, men det kunne ikke afgøres, om dette stammer fra gående 
færdsel, eller færdsel med landbrugsmaskiner, til dyrkning af arealet. 
Arealet var desuden slået for nyligt, hvilket indikerer, at arealet er et 
dyrket areal.

Af luftfotos ses gennem årene kørespor med vekslende placeringer 
gennem arealet vest for afspærringen. Nogle steder er arealet dog så 
smalt, at køresporets placering ikke afviger betydeligt gennem årene. 
Der ses ikke tydelige stier, ud over køresporene.

På grund af køresporenes skiftende placeringer gennem årene, vurde-
res det, at der er tale om midlertidige kørespor, som er adgangsgivende 
til mark-arealet. Der vurderes ikke, at være en egentlig sti gennem area-
let vest for afspærringen, da en sådan ikke kan erkendes med et fast 
forløb, hverken i felten, eller af luftfotos. 
Arealet vest for afspærringen er et dyrket areal, da det dels består af en 
brakmark, hvor der tages høslæt, og dels består af et vildtager. Arealet 
er således et dyrket areal og er derfor ikke omfattet af naturbeskyttel-
seslovens § 24, der giver offentligheden adgang til udyrkede arealer. 
Odder Kommune vurderer desuden, at det lysåbne areal er en del af 
skoven, hvorfor der uanset ikke er adgang hertil, da offentligheden ikke 
har lovlig adgang til lysåbne arealer beliggende i skove (jf. Miljø- og 
Fødevareklagenævnets afgørelse nr. 18/08672). 

Odder Kommune vurderer, på ovenstående baggrund, at den pågæl-
dende afspærring ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens adgangs-
regler. Her fremhæves, at der ikke vurderes, at være lovlig adgang for 
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offentligheden til arealet vest for afspærringen, hvorfor afspærringen er 
lovlig. 

Vurdering af afspærring 4 (se bilag 5):
Afspærringen, i form af to fældede træer lagt i forlængelse af hinanden, 
er beliggende i skov. Afspærringen vanskeliggør passage mellem sko-
vvejen på matriklen og en nord-sydgående vej på nabomatriklen mod 
vest. I matrikelskellet findes desuden et beskyttet jorddige.

Ved besigtigelsen 10. august 2021 sås i hvert fald tre utydelige øst-
vestgående spor i skovbunden ved afspærringen. Disse stier krydsede 
det beskyttede jorddige. Der fandtes således ikke et tydeligt sti-forløb 
ved afspærringen.

Da afspærringerne er foretaget i tæt skov, er det vanskeligt, ud fra luft-
fotos, at afklare adgangsforholdene genne årene. Der ses dog ikke ty-
delige tegn på stidannelse på arealet, af de tilgængelige luftfotos. 

Odder Kommune vurderer, at der ikke er tale om lovligt etablerede stier, 
men ulovligt etablerede cykelspor eller trampestier. Det står ejer frit for, 
at forhindre adgange til ulovligt etablerede spor i skoven. Kommunen 
baserer vurderingen på, at der er etableret flere parallelle spor hen over 
et beskyttet jorddige, og at de etablerede spor er meget utydelige i sko-
vbunden og således ikke fremstår med sammenpresset jord eller udtalt 
slid. 

Jf. Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde 
sig i naturen 2 § 5, er det ikke tilladt at passere stengærder, jordvolde og 
andre hegn, der afgrænser skoven bortset fra gennem lovlige passager. 
En lovlig passage, i form af et digegennembrud til etablering af stiforløb, 
ville kræve en dispensation fra kommunen. Kommunen er ikke bekendt 
med, at der foreligger en sådan dispensation, hvorfor Kommunen vur-
derer, at der ikke er lovlig adgang over diget. 

Odder Kommune vurderer sammenfattende, at afspærring 4 ikke er i 
strid med naturbeskyttelseslovens adgangsregler.

Med venlig hilsen

Merete Johannsen
Teknik & Miljø
Biolog

2 BEK nr. 852 af 27/06/2016
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Bilag: 
Klage og søgsmål
Bilag 1: Uddrag af kort fra overfredningsnævnets fredningskendelse fra 
1977, samt signaturforklaring hertil:
Bilag 2: Afspærring 1, matr.nr. 45 Kærshaven, Ørting:
Bilag 3: Afspærring 2, matr.nr 1o Åkær Hgd., Falling:
Bilag 4: Forslag til alternative adgangsveje ved afspærring 
Bilag 5, to øvrige afspærringer, der ikke vurderes at være ulovlige:
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Klage og søgsmål
Da afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5, kan 
du som udgangspunkt ikke klage over den til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. Det følger af lovens § 78, stk. 1, 2. pkt. 

Du kan dog klage, hvis du mener, at der slet ikke er tale om ulovlige 
forhold. Du kan altså klage, hvis du vil gøre gældende, at afspærring af 
skovsti på din ejendom ikke er ulovligt. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis klage-
fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til 
den følgende hverdag. Klagen skal således være i Miljø- og Fødevare-
klagenævnets klageportal og du skal have godkendt og betalt gebyr 
eller bestilt en faktura i Klageportalen. Fristen for denne afgørelse er 
således den 21. december 2021.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk 
og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom 
du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den 
er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en kla-
ge, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde 
til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 
du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videre-
sender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til 
sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i 
sagens bedømmelse. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 
1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret 
betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
nævnets hjemmeside.

Eventuel klage eller søgsmål fritager dig ikke for at overholde påbuddet, 
medmindre Miljø- og fødevareklagenævnet eller retten bestemmer an-
det.



Side 10/18

Bilag 1, Uddrag af kort fra overfredningsnævnets fredningskendelse fra 
1977, samt signaturforklaring hertil:

Det udlagte stiforløb, som kan blive adgangsgivende til skovstien, er 
markeret med rød cirkel.
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Bilag 2, Afspærring 1, matr.nr. 45 Kærshaven, Ørting:

Luftfoto fra foråret 2021, der med blå markering viser placering af afspærring.

Luftfoto fra foråret 2021, der med blå markering viser placering af afspærring 1.
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Foto fra besigtigelsen 8. juli 2021, der viser afspærring 1. Foto taget fra 
vest mod øst.

Foto fra besigtigelse den 23. november 2021, der viser at der er fri pas-
sage.
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Bilag 3, Afspærring 2, matr.nr 1o Åkær Hgd., Falling:

Luftfoto fra foråret 2021, der med blå markering viser placering af afspærring 2.

Luftfoto fra foråret 2021, der med blå markering viser placering af afspærring 2. 
Fra vejen hen til afspærringen, ses et hjulspor hen over marken.
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Foto fra besigtigelsen 10. august 2021, der viser afspærring 2 set fra 
vest mod øst. Stiens nye forløb rundt om afspærringen ses til højre i 
fotoet.

Foto fra besigtigelsen 8. juli 2021, hvor trampestien ses gennem raps-
marken, med afspærring 1 i baggrunden. Foto er taget fra vejen, mod 
nordvest.



Side 15/18

Bilag 4: forslag til alternativ adgangsvej

Forslag til alternativ adgangsvej langs skovkanten

Det udlagte stiforløb, som kan blive adgangsgivende til skovstien, er 
markeret med rød cirkel.



Side 16/18

Bilag 5, to øvrige afspærringer, der ikke vurderes at være ulovlige:

Luftfoto fra foråret 2021, der med blå markeringer viser placering af afspærring 
3 og 4. 

Luftfoto fra foråret 2021, der med blå markering viser placering af afspærring 3. 
Øst for afspærringen ses Vads Møllevej.



Side 17/18

Foto fra besigtigelse 8. juli 2021, hvor afspærring 3 ses tværs over ad-
gangsvejen til det bagvedliggende lysåbne areal. Foto er taget mod vest 
fra Vads Møllevej.

Foto fra besigtigelsen 10. august 2021, af det lysåbne areal vest for 
afspærring 3. På fotoet kan der anes et utydeligt kørespor.



Side 18/18

Foto fra besigtigelsen 10. august 2021, hvor afspærring 4 ses hen over 
et utydeligt spor i skovbunden. Foto er taget fra øst mod vest. 
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