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Marken er mejet  
– men hvad med markvejen?  

Om prøvelse af administrative påbud  
under en straffesag 

Af professor, ph.d. Trine Baumbach,  
og ph.d.-stipendiat, advokatfuldmægtig Thomas Haugsted, 

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet 

Marken er mejet – men hvad med markvejen?  
Trine Baumbach & Thomas Haugsted 

1. Indledning 

»Marken er mejet« lyder juristen og embedspersonen Adolph von der 
Reckes kendte indledning til høstsangen af samme navn. Men hvad med 
markvejen? Er den også mejet, og hvis den er, er det så lovligt, og hvis 
nej, skal den så retableres, og hvis det ikke sker, kan det straffes? Og hvad 
skal domstolene sikre sig, inden de skrider til domfældelse? Disse 
spørgsmål reguleres af mark- og vejfredslovens § 17, naturbeskyttelseslo-
vens § 26, § 26 a og § 73, stk. 5, jf. § 89, stk. 1, nr. 3 og 6, og de strafferetlige 
legalitetsprincipper. De var endvidere genstand for en straffesag optrykt i 
TfK 2022.323 Ø. 
 Nedenfor vil vi med den nævnte dom som case behandle forholdet 
mellem forvaltningsakter og straffesager, herunder den afgørende straffe-
retlige ansvarsbetingelse, nemlig at den tiltalte skal have realiseret et 
strafbart gerningsindhold, jf. straffelovens § 1 og Menneskerettigheds-
konventionens artikel 7. Forinden vil vi dog først kort skitsere det rele-
vante indhold af § 17 i mark- og vejfredsloven og de nævnte bestemmel-
ser i naturbeskyttelsesloven. 
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2. Mark- og vejfred 

I mark- og vejfredslovens § 17 findes en straffebestemmelse, der kort og 
godt fastslår, at den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel fær-
des på fremmed grund, eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved 
færdselstavle eller andet lovligt opslag er tilkendegivet, at færdsel eller 
færdsel af den pågældende art er forbudt, straffes med bøde. Det fremgår 
af lovens § 2, stk. 3, at de i loven for veje givne bestemmelser også omfat-
ter »gader, pladser og stier«.1 
 Som det fremgår, indeholder § 17 to led. Det første led angår fremmed 
grund og fastslår, at man ikke må færdes herpå uden ejerens tilladelse el-
ler med anden hjemmel. Det andet led angår »privat vej« (herunder ga-
der, pladser og stier). Hvor reglen om fremmed grund er den, at det er 
forbudt at færdes herpå uden tilladelse eller anden særlig hjemmel, er 
forholdet det modsatte for så vidt angår privat vej. Her er udgangspunk-
tet, at det er lovligt at færdes, men at ejeren ved færdselstavle eller andet 
lovligt opslag kan tilkendegive, at færdsel eller færdsel af en bestemt art 
er forbudt.2 
 Mark- og vejfredslovens § 17 suppleres af forskellige bestemmelser i 
bl.a. færdselsloven3 – og af straffelovens § 264, stk. 1, nr. 1 og 3. Uden her 
at foretage en nærmere afgrænsning mellem mark- og vejfredslovens § 17 
og straffelovens § 264, stk. 1, nr. 1 og 3, skal blot bemærkes, at der efter 
straffeloven er et krav om forsæt, medens det efter mark- og vejfredslo-
vens § 17 er tilstrækkeligt, at forholdet er begået uagtsomt, jf. straffelo-
vens § 19.4 

 
1. I øvrigt fremgår det ikke af mark- og vejfredsloven, hvornår et areal er en vej eller 

en sti. Ifølge Helle Tegner Anker, Karnovs noter til naturbeskyttelseslovens § 26, 
stk. 1, antages det, at der under veje og stier henregnes permanente, menneske-
skabte færdselsbaner. Det betyder, at f.eks. midlertidige kørespor, dyreveksler, 
brandbælter, indkørsler til gårdspladser, havegange og lignende ikke er omfattet 
af reglen. Hvad fysisk fremtræden angår, adskiller en vej sig typisk fra en sti ved 
at være beregnet til et 4-hjulet køretøj.  

2. Jf. Helle Tegner Anker, Naturbeskyttelseslovgivning, i Ellen Margrethe Basse 
(red.), Miljøretten 2, 2. udg., 2006, s. 394. Se også Finn Holm-Jørgensen, Nogle be-
mærkninger om mark- og vejfredslovens § 17, U 2000B. s. 590 og Miljøstyrelsens 
digitale Vejledning om adgangsreglerne, afsnit 6.5. Se endvidere Sv. Gram Jensen, 
Om Lovfortolkning, Retsbegrebet og Juridisk Metode, Juristen 2002, s. 71 ff. 

3. Se også Lasse Baaner, Friluftsliv og regelsammenstød, Juristen, 2019, s. 26. 
4. Se også Veit Koester, Naturbeskyttelsesloven med kommentarer, 2009, s. 555 ff.  

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



MARKEN ER MEJET – MEN HVAD MED MARKVEJEN? 

 107

 For et stenbrosbarn født på Solitudevej må det være lidt spøjst, at 
færdsel på fremmed grund – også hvis der er tale om en baggård ved 
nogle beboelsesejendomme på indre Nørrebro – reguleres af mark- og 
vejfredsloven § 17, særligt fordi bestemmelsen historisk har haft til formål 
at beskytte afgrøder, skovkulturer mv. mod uvedkommende og skade-
forvoldende færdsel, og fordi mark- og vejfredslovens § 17 uden for by-
erne har fået en stærkt begrænset betydning, efter at der i naturbeskyttel-
seslovens §§ 22-26 er blevet indført regler om almenhedens adgang til 
strande, skove og udyrkede arealer.5 Men sådan er det, og § 17 er da også 
formuleret som et adfærdsdelikt, der følgelig ikke kræver, at der er sket 
nogen skade endsige indtrådt fare for skade på arealet eller afgrøder eller 
lignende for at være realiseret. Det er nok, at man færdes uden hjemmel 
(fremmed grund) eller i strid med lovligt opslag (privat vej). 

3. Offentlighedens adgang til naturen 

Kapitel 4 i naturbeskyttelsesloven bærer overskriften »Offentlighedens 
adgang til naturen«. Bestemmelserne i kapitel 4 udgør indskrænkninger i 
mark- og vejfredslovens § 17 dels ved at udgøre en hjemmel til at færdes 
på fremmed grund, dels ved at indskrænke ejerens mulighed for at skilte 
mod visse former for færdsel på veje og stier. Dette gælder navnlig ved-
rørende gående, cyklende og ridende færdsel.6 Kapitlet opstiller også be-
grænsninger for ejerens mulighed for at nedlægge veje og stier.7 
 § 22 angår strande, § 23 skove, § 24 udyrkede arealer, § 25 klitfredede 
arealer og §§ 26 og 26 a veje og stier i det åbne land. Det er de to sidste be-
stemmelser, der er af interesse for denne artikel. 
 Efter § 26, stk. 1, 1. pkt.,8 kan ejeren af veje og stier i det åbne land efter 
mark- og vejfredslovens § 17 ved skiltning kun helt eller delvis forbyde 

 
5. Se også U 1998.1721 V, hvor der skete frifindelse for overtrædelse af mark- og vej-

fredslovens § 17 vedrørende en del af et sygehusområde under henvisning til, at 
arealet var frit tilgængeligt for offentligheden. Se endvidere U 1994.995 Ø. 

6. Jf. Veit Koester, Naturbeskyttelsesloven med kommentarer, 2009, s. 556. 
7. Reglerne i kapitel 4 suppleres af bekendtgørelse nr. 852/2016 om offentlighedens 

adgang til at færdes og opholde sig i naturen, udstedt med hjemmel i bl.a. § 27, 
stk. 3 og stk. 4.  

8. § 26, stk. 1, 2. pkt., angår ansvar og erstatning, § 26, stk. 2, regulerer midlertidige 
lukninger begrundet i fare for de færdende. 
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færdsel til fods eller på cykel,9 hvis færdslen er til gene for den erhvervs-
mæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privat-
livets fred,10 eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. Ef-
ter § 26, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen helt eller delvis tilsidesætte et 
forbud mod gående og cyklende færdsel for gennemgående vejes og stiers 
vedkommende, og i særlige tilfælde tilsidesætte et forbud mod ridning på 
gennemgående private fællesveje. 
 § 26 a regulerer nedlæggelse af gennemgående veje og stier, samt veje 
og stier, der fører til de naturtyper, der er omfattet af §§ 22-25, og veje og 
stier, der fører til særlige udsigtspunkter, kulturminder og lignende. En 
sådan vej eller sti må efter § 26 a, stk. 1, tidligst nedlægges 4 uger efter, at 
ejeren skriftlig har givet meddelelse herom til kommunalbestyrelsen, 
uden at kommunen har truffet afgørelse om at ville foretage en nærmere 
vurdering af vejens eller stiens rekreative betydning efter § 26 a, stk. 2, 1. 
pkt. I sidstnævnte tilfælde kan nedlæggelsen ikke iværksættes.11  
 Efter bestemmelsens stk. 3 kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse 
om, at vejen eller stien ikke må nedlægges, såfremt vejen eller stien har 
væsentlig rekreativ betydning, og såfremt der ikke findes eller etableres 
tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder. Afgørelsen kan påklages, 
jf. lovens § 78 med en klagefrist på 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt, jf. § 87. Hvem der er klageberettiget, fremgår af § 86. Efter § 29 i be-
kendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i na-
turen skal afgørelsen – ud over til ejeren – meddeles skriftligt til bl.a. di-
verse klageberettigede.  
 Det fremgår af § 88, stk. 1, at søgsmål til prøvelse af afgørelser efter lo-
ven eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt inden 6 må-

 
9. § 17 i mark- og vejfredsloven gælder fuldt for ridning, jf. Helle Tegner Anker, 

Karnovs noter til naturbeskyttelseslovens § 26, stk. 1.  
10. Se f.eks. U 2011.1208 V, hvor hensynet til offentlighedens adgang på markvej ve-

jede tungere end hensynet til ejerens interesse i at forbyde adgang, selvom færds-
len i særlig grad generede privatlivets fred og ville være til gene for den er-
hvervsmæssige udnyttelse af ejendommen. Naturklagenævnets afgørelse om re-
tablering ikke tilsidesat. 

11. Se nærmere Veit Koester, Naturbeskyttelsesloven med kommentarer, 2009, s. 640 
f. Både kommunens afgørelse om at ville foretage en nærmere vurdering og 
kommunens afgørelse om ikke at ville foretage denne vurdering, er en afgørelse i 
forvaltningslovens forstand og kan følgelig påklages, jf. Peter Pagh, Er en stiltien-
de tilladelse en ikke-afgørelse?, Juristen 2011, s. 166 ff. med kritik af MAD 
2011.773 Nmk. 
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neder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen of-
fentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Der er 
intet krav om, at den administrative klageadgang skal være udnyttet, før 
sag kan anlægges ved domstolene.12 
 Formålet med § 26 a er at medvirke til at sikre, at veje og stier af væ-
sentlig rekreativ betydning kun nedlægges, såfremt der findes eller etab-
leres alternative rekreative muligheder.13 Efter praksis meddeles således 
kun undtagelsesvist tilladelse til nedlæggelse, hvis vejen eller stien har 
væsentlig rekreativ betydning – også selv om der i den konkrete vurde-
ring findes modstående hensyn til f.eks. driftsmæssige fordele eller pri-
vatlivets fred.14 Det er ikke i sig selv afgørende, hvor mange der benytter 
vejen eller stien.15 
 Nedlægges en vej eller sti i strid med § 26 a, er kommunen efter lovens 
§ 73, stk. 5, som tilsynsmyndighed forpligtet til at foranledige det ulovlige 
forhold lovliggjort. Meddeles der ikke lovliggørende tilladelse til nedlæg-
gelsen, skal der derfor gennemføres en fysisk lovliggørelse ved, at myn-
digheden i første omgang påbyder den ansvarlige at genoprette den lov-
lige tilstand, dvs. retablere den nedlagte vej. Et sådant påbud kan ifølge 
§ 78, stk. 1, 2. pkt., ikke påklages, idet Miljø- og Fødevareklagenævnet 
dog efter fast praksis anser sig for kompetent til prøve, om der foreligger 
et ulovligt forhold.16 Påbuddet kan også indbringes for domstolene inden 
for den nævnte 6-måneders søgsmålsfrist. Efterkommes lovliggørelsespå-
buddet ikke, og rejses der en straffesag, kan den ansvarlige for forholdet 
foruden at blive straffet i medfør af retsplejelovens § 997, stk. 3, blive 
idømt tvangsbøder, indtil påbuddet efterleves. 

 
12. Se dog § 88, stk. 2, om spørgsmål, der kan prøves af Taksationskommissionen. 
13. Jf. Veit Koester, Naturbeskyttelsesloven med kommentarer, 2009, s. 633. 
14. Se nærmere Veit Koester, Naturbeskyttelsesloven med kommentarer, 2009, s. 642 

f. 
15. Se også Helle Tegner Anker, Karnovs noter til naturbeskyttelseslovens § 26 a, 

stk. 3. 
16. Om denne udvidelse af nævnets kompetence se Peter Pagh og Thomas Haugsted, 

Fast ejendom – regulering og køb, 4. udg., 2022, s. 509 med videre henvisninger. 
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4. TfK 2022.323 Ø 

Sagen optrykt i TfK 2022.323 Ø angik en landejendom ejet af ejendoms-
selskabet T ApS, hvorpå der i hvert fald siden 2006 eller 2007 havde eksi-
stereret en gennemgående markvej.17 I 2015 oppløjede T ApS’ forpagter 
markvejen for at kunne dyrke jorden, uden at kommunen forudgående 
var blevet underrettet herom efter naturbeskyttelseslovens § 26 a, stk. 1. 
Da kommunen blev opmærksom på forholdet, traf kommunen den 20. 
maj 2016 afgørelse om, at vejen ikke kunne nedlægges, da den ifølge 
kommunen havde rekreativ værdi, og der ikke fandtes alternative rekrea-
tive veje i området. Samtidig påbød kommunen T ApS at retablere mark-
vejen efter naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5. Da påbuddet ikke blev ef-
terkommet, blev der rejst straffesag mod T ApS, der gjorde gældende, at 
markvejen var til gene for dyrkelsen af jorden og krænkede privatlivets 
fred. Hverken i by- eller landsretten fik T ApS medhold heri. Af byrettens 
begrundelse fremgår bl.a.: 

»Efter bevisførelsen, herunder særligt indholdet af påbuddet af 20. maj 2016 og forkla-
ringen fra natursagsbehandler S, er der ikke grundlag for at tilsidesætte Gribskov 
Kommunes vurdering, hvorefter markvejen var omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§ 26 a, stk. 1, og hvorefter markvejen ikke måtte nedlægges, jf. § 26 a, stk. 3. Da påbud-
det herefter er gyldigt, og da Ejendomsselskabet T ApS ikke har efterkommet påbud-
det, er Ejendomsselskabet T ApS skyldig i den rejste tiltale.« 

Byretten idømte på den baggrund T ApS en bøde på 5.000 kr. samt må-
nedlige tvangsbøder, indtil den nedlagte markvej blev retableret. Lands-
retten stadfæstede dommen, men med en anden, mere principiel begrun-
delse: 

»Ved Gribskov Kommunes afgørelse af 20. maj 2016 blev tiltalte meddelt afslag på an-
søgning om tilladelse til på sin ejendom at nedlægge en nærmere angiven markvej, 
som tiltalte havde nedlagt uden forudgående meddelelse til kommunen, samt meddelt 
påbud om at retablere markvejen, jf. naturbeskyttelseslovens § 26 a, og § 73, stk. 1 og 5. 
Afgørelsen indeholdt vejledning om adgang til at påklage afgørelsen til Natur- og Mil-
jøklagenævnet (nu Miljø- og Fødevareklagenævnet) og om at få afgørelsen prøvet ved 
søgsmål ved domstolene. Tiltalte gjorde ikke brug af disse muligheder, og gyldigheden 
af afgørelsen kan ikke nu prøves under en sag om spørgsmål om straf mv. for undla-

 
17. Dommen er også bragt på Miljøretlig Forskningsportal (MRF 2022.177 Ø), der er 

en afgørelsesdatabase knyttet til Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, 
og etableret på Peter Paghs initiativ. 
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delse af at efterkomme afgørelsens påbud om retablering af markvejen. På denne bag-
grund, og da tiltalte har erkendt ikke at have retableret markvejen, tiltrædes det, at til-
talte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.« 

Det fremgår af forarbejderne til naturbeskyttelseslovens § 88, at formålet 
med søgsmålsfristen på 6 måneder er at sikre, at der efter en periode ikke 
kan rejses tvivl om gyldigheden af en afgørelse, hvilket bl.a. hænger 
sammen med hensynet til berettigede forventninger og bevismæssige 
vanskeligheder.18 Det bemærkes i den forbindelse, at andre end ejeren af 
den ejendom, som afgørelsen vedrører, har søgsmålsret.19 Det betyder, at 
søgsmålsfristreglen også kan gælde for personer, der aldrig vil kunne 
straffes for overtrædelse af lovens § 89 – i dette tilfælde § 89, stk. 1, nr. 6, 
jf. § 73, stk. 5, jf. § 26 a, stk. 3.20 Søgsmålsfristen for den civile sag og 
spørgsmålet om prøvelse under en senere straffesag har altså ikke nogen 
kausal forbindelse. 
 Man kan på sin vis godt forstå landsrettens tilgang til spørgsmålet om 
prøvelse af påbuddet.21 Tiltalte havde ikke påklaget kommunens afgørel-
se og havde ikke fået afgørelsen prøvet ved domstolene efter reglerne i 
naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1, som der ellers var blevet vejledt om i 
kommunens afgørelse. Ud fra almindelige »rimelighedsbetragtninger« 
eller måske endda »omgåelsesbetragtninger« forekommer det derfor ikke 
berettiget, hvis tiltalte uden at have foretaget et af disse skridt kan få af-
gørelsen prøvet under en straffesag. Dette skyldes, at den manglende ef-
terkommelse af påbuddet sammenholdt med den manglende klage 
og/eller manglende domstolsprøvelse kunne tyde på, at tiltalte ikke har 
haft den fornødne respekt for myndighedernes afgørelse. Tiltalte har så-

 
18. Jf. Folketingstidende 1991-92, tillæg A, sp. 1502 og Veit Koester, Naturbeskyttel-

sesloven med kommentarer, 2009, s. 1349 ff., særligt s. 1355 ff. Der gælder ingen 
almindelig regel om frister for anlæggelse af retssager til prøvelse af forvaltnin-
gens afgørelser i dansk ret, jf. også Thomas Philbert Nielsen, Søgsmålsfrister ved 
prøvelse af forvaltningsafgørelser. Nogle bemærkninger om søgsmålsfristers be-
tydning for forvaltningsafgørelsers retskraft, U 1981B. s. 313. Søgsmålsfrister er i 
imidlertid meget udbredte på miljørettens område. Se f.eks. miljøbeskyttelseslo-
vens § 101, planlovens § 62 og råstoflovens § 43. Oftest er søgsmålsfristen 6 måne-
der, men efter bl.a. jordforureningsloven er den 12 måneder, jf. denne lovs § 87.  

19. Se nærmere Veit Koester, Naturbeskyttelsesloven med kommentarer, 2009, s. 1350 
ff. Se også lovens § 86 om, hvem der er klageberettiget. 

20. Se også § 29 i bekendtgørelse nr. 852/2016 om offentlighedens adgang til at færdes 
og opholde sig i naturen. 

21. Se i samme retning MAD 2015.302 B og MRF 2022.172 Ø. 
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ledes bare fortsat sin virksomhed uden at skele til myndighedernes afgø-
relse. Dette styrkes af, at det fremgår af dommen, at kommunen i forbin-
delse med besigtigelse af arealet havde noteret, at tiltalte anså det for sin 
»ret« som ejer af ejendommen at nedlægge markvejen. Denne »disre-
spekt« har ingen konsekvenser for tiltalte, hvis påbuddet på trods af den 
manglende klage og overskridelsen af søgsmålsfristen blot kan prøves 
under straffesagen. 
 Hertil kommer, at en adressat for en afgørelse, som vedkommende øn-
sker at anfægte, kan spekulere procesøkonomisk og derved »kortslutte« 
det håndhævelsessystem, som naturbeskyttelsesloven nu engang har op-
stillet. Set fra en procesøkonomisk synsvinkel kan adressaten således spe-
kulere i ikke at påklage afgørelsen og ikke at få afgørelsen prøvet ved 
domstolene for derved at få sagen prøvet under en straffesag, som lægges 
til rette af anklagemyndigheden. Uanset at adressaten herved udsætter 
sig selv for risikoen for straf, skaber adressaten ved sin passivitet en form 
for særlig »let« adgang til domstolsprøvelse,22 selv om dette ikke er lo-
vens ordning. Denne »spekulationsrisiko« taler også imod, at forvalt-
ningsakten bliver prøvet under en senere straffesag.   
 Spørgsmålet er imidlertid, om det er foreneligt med de strafferetlige 
legalitetsprincipper at anlægge sådanne betragtninger. I TfK 2022.323 Ø 
forbigik landsretten i påfaldende tavshed dette spørgsmål, der vil blive 
behandlet i det følgende. 

5. Prøvelse af forvaltningsakter under en straffesag 

I enhver straffesag skal de strafferetlige ansvarsbetingelser være opfyldt, 
for at der kan ske domfældelse og pålægges en straf. Den første og meget 
centrale ansvarsbetingelse er, at den tiltalte skal have realiseret et strafbart 
gerningsindhold, jf. straffelovens § 1. Der skal altså være hjemmel i loven, 
for at der kan straffes. Denne ansvarsbetingelse sekunderes af en betin-
gelse om, at en domfældelse ikke må udgøre en krænkelse af det menne-
skeretlige strafferetlige legalitetsprincip, jf. artikel 7 i Menneskerettig-
hedskonventionen.23 

 
22. Se nærmere nedenfor. 
23. Se om de strafferetlige ansvarsbetingelser Trine Baumbach og Thomas Elholm, 

Strafferettens almindelige del. Det strafferetlige ansvar, 2. udg., 2022, s. 51 f.  
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 Der findes i lovgivningen adskillige hjemler for myndighederne til at 
udstede administrative påbud (eller forbud), hvis ikke-efterkommelse 
kan sanktioneres med straf. En af disse hjemler findes som vist i naturbe-
skyttelsesloven. Gyldigheden af sådanne påbud har i en straffesag nøje 
sammenhæng med det strafferetlige legalitetsprincip.  
 Da der i dansk ret gælder de ovenfor nævnte to strafferetlige legali-
tetsprincipper – et »internt« i straffelovens § 1 og et »eksternt« i Den Eu-
ropæiske Menneskerettighedskonventions artikel 7 – vil begge disse lega-
litetsprincipper kort blive behandlet i det følgende. 

5.1. Det strafferetlige legalitetsprincip i straffelovens § 1 
Straffelovens § 1 udtrykker det (danske) »interne« strafferetlige legalitets-
princip. Der er tale om en skreven retskilderegel. Formålet med § 1 er at 
hindre, at borgerne udsættes for arbitrære strafferetlige overgreb fra 
statsmagtens side. Legalitetsprincippet gælder efter straffelovens § 2 for 
alle strafbare forhold.24 
 Straffelovens § 1, 1. pkt., er sålydende: »Straf kan kun pålægges for et 
forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov, eller som ganske må ligestil-
les med et sådant«. 
 Betingelsen for, at en handling eller undladelse kan straffes, er efter 
bestemmelsen, at handlingen eller undladelsen svarer til en af de forbry-
delser, der er nævnt i loven. »et sådant« i § 1, 1. pkt. in fine, refererer til 
»et forhold« og ikke til »lov«. Det betyder, at et faktisk begået forhold skal 
være en overtrædelse af en materiel lovbestemmelse, der kan udløse straf, 
eller også skal det faktisk begåede forhold fuldstændig kunne ligestilles 
med et forhold, som loven sanktionerer med straf. I begge tilfælde udgør 
forholdet en forbrydelse. 
 Udtrykket »strafbarhed er hjemlet ved lov« betyder således, at forhol-
det skal være omfattet af den materielle bestemmelses anvendelsesområ-
de, og at der skal være hjemmel i loven til at strafsanktionere en overtræ-
delse heraf. Det medfører, at man ikke kan straffe en tilsidesættelse af en i 
loven opstillet adfærdsnorm (et legalt påbud eller forbud) i de tilfælde, 
hvor straf ikke eksplicit er angivet i loven som retsfølge. Det betyder også 
for så vidt angår administrative påbud (eller forbud), at der både skal væ-
re hjemmel til at udstede det pågældende påbud og til at strafsanktionere 
en ikke-efterkommelse heraf, hvilket skyldes, at hjemlen til at straffe ikke-
 
24. Medmindre andet er bestemt – hvilket det aldrig er for så vidt angår legalitets-

princippet. 
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efterkommelsen har som forudsætning, at myndighedernes afgørelser er 
gyldige. På dette felt er der således en form for dobbelt hjemmelskrav.  
 Hvis påbuddet, som i sagen optrykt i TfK 2022.323 Ø, udgør et admi-
nistrativt lovliggørelsespåbud, skal der have foreligget et ulovligt forhold, 
altså en overtrædelse af en materiel lovbestemmelse, for at det admini-
strative påbud er gyldigt. At dette var tilfældet, skal dermed indgå i prø-
velsen af forvaltningsakten som et præjudicielt spørgsmål under straffe-
sagen.25 
 Da kun ganske få materielle straffebestemmelsers anvendelsesområde 
kan fastlægges direkte på baggrund af den pågældende bestemmelses 
ordlyd, må de enkelte bestemmelser i reglen fortolkes, før de kan anven-
des i en straffesag. Fortolkningen af materielle straffebestemmelser følger 
i udgangspunktet de almindelige regler om lovfortolkning. Der gælder 
imidlertid særligt tre undtagelser til dette udgangspunkt. Den første und-
tagelse relaterer sig til spørgsmålet om, hvorvidt det begåede forhold – 
om end omfattet af bestemmelsens ordlyd – også er omfattet af straffebe-
stemmelsens »mening« (om forholdet er materielt typisk eller atypisk). 
Den anden undtagelse til udgangspunktet angår spørgsmålet om, under 
hvilke betingelser der kan foretages en ændret skærpet fortolkning »med 
tilbagevirkende kraft« af allerede eksisterende straffebestemmelser.26 Den 
tredje undtagelse angår betingelserne for udvidende fortolkning.27 Disse 
fortolkningsbegrænsninger har størst betydning ved fortolkningen af le-
gale forbud og påbud, men gælder også i forhold til administrative for-
bud og påbud. 

 
25. Se f.eks. MAD 2016.146 V, hvor tiltalte blev frifundet for strafansvar for ikke at 

have efterkommet et påbud om retablering af en sø, der i 2008 var fyldt op som 
led i efterbehandlingsvilkår i råstoftilladelse, da søen ikke kunne anses for omfat-
tet af naturbeskyttelseslovens § 3, idet råstoflovens regler har forrang for naturbe-
skyttelseslovens § 3. Dette gjaldt, uanset at landsretten i en tidligere sag (MAD 
2015.235 V) havde tiltrådt Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om, at søen var 
omfattet af nævnte § 3, hvilket må ses i lyset af, at civile dommes retskraft ikke an-
tages at hindre en fornyet prøvelse af det samme spørgsmål under en efterfølgen-
de straffesag, jf. Stephan Hurwitz, Den danske strafferetspleje, 3. udg., 1959, s. 565 
f. 

26. Se nærmere om betingelserne for ændret skærpet fortolkning Trine Baumbach, 
Det strafferetlige legalitetsprincip. Hjemmel og fortolkning, 2008, s. 373 ff. 

27. Se nærmere Trine Baumbach, Det strafferetlige legalitetsprincip. Hjemmel og for-
tolkning, 2008, s. 395 ff. og 440 ff. 
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5.2. Det strafferetlige legalitetsprincip i 
Menneskerettighedskonventionens artikel 7 

Menneskerettighedskonventionens artikel 7 udtrykker det menneskeret-
lige strafferetlige legalitetsprincip: nullum crimen, nulla poena sine lege 
(kun retten kan definere en forbrydelse og foreskrive en straf). Garantien 
indeholdt i artikel 7 er et essentielt element af retsstatsprincippet – et 
princip som hele konventionen bygger på. Legalitetsprincippet angår den 
materielle strafferet og er absolut i den forstand,28 at der ikke kan deroge-
res fra det, end ikke under krig eller anden offentlig faretilstand, der truer 
statens eksistens, jf. konventionens artikel 15.29 
 Formålet og hensigten med artikel 7 er at sikre, at ingen bliver gen-
stand for vilkårlig »tiltale, domfældelse eller straf« (»prosecution, convic-
tion or punishment«). For så vidt angår det første led, selve tiltalerejsnin-
gen, udgør det ikke nødvendigvis en krænkelse, at tiltale i strid med arti-
kel 7 bliver rejst, blot den tiltalte bliver frifundet (naturligvis under forud-
sætning af, at tiltalen ikke rejses i chikaneøjemed). Dette skyldes, at gæl-
dende ret i sidste instans fastlægges af de nationale domstole (og ikke blot 
af forvaltningen, herunder anklagemyndigheden), hvorfor domstolene i 
vidt omfang er nødt til at få forelagt uafklarede fortolkningsspørgsmål 
mv. til afgørelse. Til gengæld vil der være tale om en krænkelse, hvis 
vedkommende i strid med artikel 7 kendes skyldig, også selv om der ikke 
pålægges straf.30 
 Begrebet »ret« i artikel 7 er det samme som i resten af konventionen. 
Det angår både gerningsindholdet og forbrydelsens strafferamme.31 
 Artikel 7, stk. 1, 2. pkt., er alene anvendelig, hvis den idømte sanktion 
er en følge af en domfældelse, der pålægger strafansvar, og hvis den på-
gældende sanktion er en straf i konventionens forstand.32 
 Da en af Menneskerettighedsdomstolens primære roller er at sikre 
borgerne mod arbitrære overgreb fra statsmagtens side, og da Menneske-
 
28. Se dog artikel 7, stk. 2, vedrørende handlinger eller undladelser, der ikke nationalt 

var kriminaliseret på gerningstidspunktet, men som på det tidspunkt, hvor de 
blev begået, var forbrydelser »ifølge de af civiliserede nationer anerkendte almin-
delige retsprincipper«. Stk. 2 vil blive forbigået i det følgende. 

29. Se om artikel 15 Jon Fridrik Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettighedskonven-
tion for praktikere, 5. udg., 2020, s. 76 ff. 

30. Jf. Peer Lorenzen m.fl., Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med 
kommentarer (art. 1-9), 3. udg., 2011, s. 628. 

31. Jf. Camilleri v. Malta (app.no. 42931/10), dom af 22. januar 2013, pr. 35. 
32. Se nærmere Trine Baumbach, Strafferet og menneskeret, 2014, s. 130 ff. og 151 ff. 
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rettighedsdomstolen anvender den såkaldte dynamiske fortolkningsstil, 
der (ny-)fortolker konventionens bestemmelser i lyset af »present days 
conditions«, har Domstolen gennem sin retspraksis indfortolket lex miti-
or-princippet33 i artikel 7, ligesom Domstolen har udledt visse fortolk-
ningsbegrænsninger og visse krav af kvalitativ karakter til retsgrundlaget 
for en straffedomfældelse.34 
 Første punktum i artikel 7, stk. 1, forbyder kriminalisering med tilba-
gevirkende kraft, medens andet punktum forbyder strafskærpelser med 
tilbagevirkende kraft. Disse to forbud udgør artikel 7’s kerneområde. 
 I forbuddet mod at nykriminalisere med tilbagevirkende kraft efter ar-
tikel 7, stk. 1, 1. pkt., ligger også et krav om, at der skal være hjemmel til 
at straffe en handling eller undladelse på gerningstidspunktet. Menneske-
rettighedsdomstolen formulerer det ofte således: 

»Article 7 of the Convention is not confined to prohibiting the retrospective application 
of the criminal law to an accused’s disadvantage. It also embodies, more generally, the 
principle that only the law can define a crime and prescribe a penalty …«.35 

Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt, at hjemlen findes i »the statute 
book«, hvis hjemlen senere viser sig at være ugyldig, f.eks. fordi den stri-
der mod EU-retten.36 Det samme gælder i forhold til administrative på-
bud, hvis ikke-efterkommelse kan sanktioneres med straf.37 Et sådant på-

 
33. Dvs. princippet om den mildeste lov.  
34. Se nærmere Jon Fridrik Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 

for praktikere, 5. udg., 2020, s. 811 ff. og Trine Baumbach og Thomas Elholm, 
Strafferettens almindelige del. Det strafferetlige ansvar, 2. udg., 2022, s. 528 ff. 

35. Jf. Advisory Opinion concerning the use of the »blanket reference« or »legislation 
by reference« technique in the definition of an offence and the standards of com-
parison between the criminal law in force at the time of the commission of the of-
fence and the amended criminal law, Grand Chambers udtalelse af 29. maj 2020, 
pr. 60. Se også Mørck Jensen v. Denmark (app.no. 60785/19), dom af 18. oktober 
2022, pr. 37 ff. 

36. Se f.eks. TfK 2019.736/3 Ø om manglende notifikation for EU-Kommissionen som 
en gyldighedsbetingelser, hvorfor lovbestemmelsen ikke kunne håndhæves. 
Spørgsmålet kan også være, om der er fornøden hjemmel for administrative for-
skrifter, jf. Custers, Deveaux and Turk v. Denmark (app.nos. 11843/03, 11847/03 
and 11849/03), dom af 3. maj 2007, pr. 78 ff. om den grønlandske rejsebekendtgø-
relse. Se også Peter Pagh, Strafansvar for eventuelt ugyldige regler, TfM 2019, s. 
293 med kritik af U 2019.2943 H og U 2019.2960 H. 

37. Se f.eks. Vyerentsov v. Ukraine (app.no. 20372/11), dom af 11. april 2013, pr. 62 ff. 
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bud skal være gyldigt, ellers vil en domfældelse for overtrædelse af på-
buddet udgøre en krænkelse af artikel 7, idet domfældelsen lider af en 
hjemmelsmangel.38 

5.3. Prøvelse af et forvaltningsretligt påbud (eller forbud) under en 
straffesag 

Det er fast antaget i den forvaltningsretlige, straffeprocessuelle og straffe-
retlige doktrin, at domstolene under en sag om ikke-efterkommelse af et 
forvaltningsretligt påbud (eller forbud), præjudicielt må fortolke og ud-
fylde hjemlen for påbuddet for at kunne tage stilling til, om der kan straf-
fes for undladelse af at efterkomme påbuddet.39 Denne opfattelse under-
støttes af en langvarig retspraksis.40 
 Domstolene kan med andre ord ikke fastslå, om der kan gøres et straf-
ansvar gældende alene på baggrund af en konstatering af, at der i loven 
eller bekendtgørelsen er hjemmel til at straffe for manglende overholdelse 
af et administrativt påbud eller forbud. Strafansvar for overtrædelser af 
administrative påbud og forbud forudsætter nemlig, at disse er forvalt-
ningsretligt gyldige. Det følger af de strafferetlige legalitetsprincippers 
krav om hjemmel. Med andre ord skal hjemlen til at straffe en ikke-
efterkommelse af en forvaltningsakt anvendes på baggrund af hjemlen til 
at udstede den pågældende forvaltningsakt for at leve op til straffelovens 

 
38. Se f.eks. U 2019.336 V, hvor et af politiet udstedt påbud ikke var gyldigt, idet det 

udgjorde en krænkelse af artikel 10. Straf for ikke-efterkommelse af påbuddet ville 
i et sådant tilfælde udgøre en krænkelse af artikel 7. Se også Trine Baumbach og 
Thomas Elholm, Strafferettens almindelige del. Det strafferetlige ansvar, 2. udg., 
2022, s. 526 ff. 

39. Jf. Poul Andersen, Dansk Forvaltningsret, 5. udg., 1965, s. 609 og 644 f., Bent Chri-
stensen, Forvaltningsret. Prøvelse, 2. udg., 1994, s. 115 ff., Thomas Philbert Niel-
sen, Søgsmålsfrister ved prøvelse af forvaltningsafgørelser. Nogle bemærkninger 
om søgsmålsfristers betydning forvaltningsafgørelsers retskraft, U 1981B. s. 313, 
Peter Pagh, Kommentarer til udvalgte miljøretlige domme og afgørelser i MAD 
2015, 3. kvartal, MAD 2015.277, og Trine Baumbach, Det strafferetlige legalitets-
princip. Hjemmel og fortolkning, 2008, s. 86. Se også Peter Pagh, Strafansvar og 
erstatningsansvar for andres affald – nogle bemærkninger i anledning af UfR 
2012.2102 H, U 2012B, s. 371. 

40. Som spredte eksempler kan nævnes U 1908.314 H, U 1965.696 V, U 1969.513 V, U 
2000.457 V, U 2003.1417 Ø, TfK 2006.313/2 Ø, U 2006.1531 H, MAD 2008.1980 Ø, U 
2013.2448 V, U 2020.1701 H og MRF 2021.214 B. I samtlige sager blev administra-
tive påbud prøvet præjudicielt under straffesager, hvilket i flere tilfælde førte til 
frifindelse. 
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§ 1’s legalitetskrav. Uden en gyldig forvaltningsakt er hjemmelskravet ef-
ter straffelovens § 1 således ikke opfyldt. Det samme gælder forudsæt-
ningsvist efter Menneskerettighedskonventionens artikel 7. 
 Det anførte kan illustreres af U 2006.1531 H, hvor en virksomhed, der 
bl.a. drev et savværk, og virksomhedens direktør var tiltalt for ikke at ef-
terkomme en kommunes påbud om at fjerne en jordforurening på virk-
somhedens ejendom. Påbuddet var meddelt med henvisning til miljøbe-
skyttelseslovens § 41 om nedbringelse af forurening fra godkendelsesplig-
tig virksomhed. Af afgørelsen fremgik, at påbuddet tillige kunne udste-
des med hjemmel i lovens § 69, men at klageadgangen over sådanne på-
bud var afskåret, hvorfor kommunen fandt det mest korrekt at træffe af-
gørelse med § 41 »som primær hjemmel«. Påbuddet blev ikke påklaget, 
men de tiltalte kunne pga. manglende likviditet heller ikke opfylde det, 
hvorfor der blev rejst en straffesag. Byretten fandt, at kommunen havde 
haft hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 41 til at udstede påbuddet, og 
idømte de tiltalte bøde og tvangsbøder. Landsretten fandt det derimod 
»så tvivlsomt, om der i § 41, stk. 1, er hjemmel til det meddelte påbud om 
oprensning af tidligere forurening, at der ikke findes grundlag for at på-
lægge de tiltalte straf«. Højesteret stadfæstede landsrettens frifindelse 
med henvisning til, at § 41 ikke indeholder hjemmel for et påbud om at 
foretage oprensning af en allerede stedfunden jordforurening.41 Det ud-
stedte påbud var derfor ugyldigt, idet Højesteret bemærkede, at der »i re-
lation til spørgsmålet om straf for overtrædelse af påbuddet« ikke kunne 
lægges vægt på, at påbuddet i stedet kunne have været meddelt i medfør 
af miljøbeskyttelseslovens § 69, »under forudsætning af at der påhvilede 
selskabet erstatningsansvar«.42 
 Det tilsvarende gælder ved overtrædelse af et legalt forbud, der ek-
sempelvis forbyder en vis aktivitet uden en forudgående tilladelse. Hvis 
en tiltalt har haft en sådan tilladelse, men denne senere er blevet tilbage-
 
41. Dermed underkendte Højesteret reelt også den forståelse af miljøbeskyttelseslo-

vens § 41, som Højesterets flertal havde givet udtryk for i U 2001.1709/2 H, og til-
sluttede sig således Peter Paghs kritik af sidstnævnte dom i U 2001B. s. 479 og Ju-
risten 2002, s. 392. 

42. Har en myndighed udstedt et såkaldt konstaterende påbud, som ikke indebærer 
selvstændige retsvirkninger, men alene fastslår, hvad der i forvejen er gældende 
ret, vil en manglende efterkommelse af påbuddet normalt ikke udgøre et selv-
stændigt strafbart forhold. Derimod kan der straffes for overtrædelse af det un-
derliggende legale forbud, og i den forbindelse vil det konstaterende påbud kun-
ne få en strafskærpende virkning, jf. U 1986.628/3 H. 
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kaldt, skal denne forvaltningsakt (tilbagekaldelsen af tilladelsen) være 
gyldig, for at der kan straffes for overtrædelse af det legale forbud. U 
2022.3275 Ø kan illustrere det anførte. I denne sag var tiltalte tiltalt for 
overtrædelse af spillelovens § 59, stk. 1, ved at have udbudt diverse spil 
uden tilladelse fra Spillemyndigheden. Tiltalte havde oprindelig haft den 
fornødne tilladelse, men denne var blevet tilbagekaldt efter lovens § 44, 
uden at tiltalte var ophørt med at udbyde de nævnte spil. Landsretten 
bemærkede, at tilbagekaldelsen af tilladelsen til at opstille gevinstgivende 
spilleautomater var begrundet i tiltaltes manglende angivelse af årsgeby-
ret for 2019, idet Spillemyndigheden havde vurderet, at dette havde ud-
gjort en grov tilsidesættelse af spilleloven, og at det herefter ikke havde 
kunnet antages, at T ville kunne udbyde spil på faglig forsvarlig vis. 
Hjemlen til at tilbagekalde tilladelsen var i afgørelsen angivet at være 
spillelovens § 44, stk. 1, nr. 3 og 5. Landsretten bemærkede videre, at det 
fremgår af forarbejderne til spillelovens § 44, stk. 1, nr. 5, at inden en tilla-
delse tilbagekaldes, skal Spillemyndigheden meddele tilladelsesindeha-
veren, at manglende angivelse vil medføre, at tilladelsen kan tilbagekal-
des. Det bemærkes samme sted i forarbejderne, at tilladelsesindehaveren 
dermed får en mulighed for inden for en frist at angive gebyret. Som sa-
gen var oplyst, havde anklagemyndigheden ikke godtgjort, at Spillemyn-
dighedens forudgående brev (som ikke indgik i straffesagen) om at do-
kumentere angivelse af det nævnte årsgebyr, indeholdt oplysning om, at 
manglende angivelse kunne medføre tilbagekaldelse af tilladelsen. Det 
måtte ved bedømmelsen af tiltaltes ansvar efter spillelovens § 59, stk. 1, 
derfor lægges til grund, at Spillemyndighedens tilbagekaldelse af tilladel-
sen var ugyldig. Da det herefter ikke var bevist, at tiltalte forsætligt eller 
groft uagtsomt havde udbudt spil på gevinstgivende automater uden til-
ladelse efter spilleloven, blev tiltalte frifundet.43 
 Det ændrer ikke ved det anførte, at den ansvarlige har undladt at an-
fægte forvaltningsafgørelsen med det (erklærede) formål at opnå en »let-

 
43. Se også U 1985.85 Ø, hvor 3 restauratørers natbevillinger ikke fandtes at være ble-

vet gyldigt tilbagekaldt. Det kan også være nødvendigt for domstolene under en 
straffesag at tage stilling til gyldigheden af andre bebyrdende forvaltningsakter, jf. 
f.eks. U 1977.349 V, hvor anklagemyndighedens påstand om berigtigelse af et 
ulovligt forhold under idømmelse af tvangsbøder ikke blev taget til følge, da et af-
slag på dispensation til forholdet led af væsentlige mangler, hvorfor det ikke var 
(gyldigt) afgjort, om forholdet kunne lovliggøres retligt. Derimod blev den an-
svarlige idømt bøde for at overtræde det underliggende legale forbud. 
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tere« adgang til prøvelse under en straffesag. I U 1991.85/2 H fik et dam-
brug afslag på tilladelse efter naturfredningsloven til at etablere en større 
hal. Efterfølgende oplyste dambrugets advokat myndighederne om, at 
man anså afslaget for uhjemlet, og at hans klienter derfor havde besluttet 
at påbegynde byggeriet, idet advokaten samtidig opfordrede myndighe-
derne til at indgive politianmeldelse. Det skete, men sagen endte med en 
frifindelse af dambruget i Højesteret, da hallen ikke ansås for omfattet af 
et krav om tilladelse.44 
 Det er antaget i den forvaltningsretlige doktrin, at domstolenes prøvel-
se af bagvedliggende forvaltningsakter under en straffesag korresponde-
rer med prøvelsen under en civil sag. Retten prøver således under en 
straffesag for ikke-efterkommelse af en forvaltningsakt dennes lovlighed 
efter samme principper som under en civil sag.45 Dette gælder først og 
fremmest med hensyn til de beviskrav, der stilles under sagen, og den in-
tensitet, som domstolene prøver forvaltningsakten med.46 I overensstem-
melse med almindelige principper for prøvelse af forvaltningsakter er det 
eksempelvis nærliggende at antage, at den indgribende karakter af en 
straffesag for manglende efterkommelse af et påbud eller forbud samt le-
galitetsprincippernes krav om hjemmel kan have betydning for intensite-
ten i domstolenes prøvelse under straffesagen.47 
 Derimod har det – navnlig i ældre forvaltningsretlig teori – været 
hævdet, at selve indholdet af den forvaltningsretlige ugyldighedsvurde-
ringen bør afhænge af, om forvaltningsakten foreligger til prøvelse under 
en civil sag henholdsvis en straffesag. Som bekendt er den centrale betin-
 
44. Om sagen se Gorm Toftegaard Nielsen, Fra ulovlighed til lovliggørelse, i Helle 

Tegner Anker og Birgitte Egelund Olsen (red.), Miljøretlige emner – Festskrift til 
Ellen Margrethe Basse, 2008, s. 328 f. Se også Trine Baumbach, Det strafferetlige 
legalitetsprincip. Hjemmel og fortolkning, 2008, s. 58. 

45. Se f.eks. Bent Christensen, Forvaltningsret. Prøvelse, 2. udg., 1994, s. 117. Se også 
Michael Gøtze, Domstolenes prøvelsesstrategier i forvaltningssager, Juristen 2007, 
s. 251 ff. 

46. Her må også erindres, at visse administrative håndhævelsessager efter retspleje-
lovens § 684, stk. 1, nr. 1, skal behandles i strafferetsplejens former, uanset om der 
nedlægges påstand om straf. Bestemmelsen har begrænset praktisk betydning, 
bl.a. fordi den ikke påses ex officio af domstolene, jf. nærmere Thomas Philbert 
Nielsen, Håndhævelse af offentligretlige krav – særligt om anvendelse af civilpro-
cessuelle retsmidler, Juristen 1981, s. 1 og Rasmus Grønved Nielsen, Forvaltnings-
kontrakter, 2021, s. 372 f. 

47. Sml. Bent Christensen, Forvaltningsret. Prøvelse, 2. udg., 1994, s. 116 om prøvel-
sen af vage og elastiske bestemmelser. 
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gelse for ugyldighed, at afgørelsen lider af en »væsentlig« mangel, hvor-
ved forstås, at manglen har eller har kunnet påvirke afgørelsens indhold. 
Det er også velkendt, at denne væsentlighedsvurdering kan være både 
generel og konkret. Dette kommer især til udtryk ved prøvelse af afgørel-
ser, der lider af sagsbehandlingsfejl og lignende »formelle« mangler. 
Selvom en gruppe af disse mangler, herunder overtrædelse af de såkaldte 
garantiforskrifter, generelt antages at kunne have påvirket afgørelsens 
indhold, anses afgørelsen efter sædvanlig opfattelse ikke for ugyldig, hvis 
myndigheden kan godtgøre, at fejlen konkret har været uden betydning 
for afgørelsens indhold. I ældre teori har det imidlertid været fremført, at 
prøvelsen af en forvaltningsakt under en straffesag i alle tilfælde må base-
res på en »strengt generel væsentlighedsbedømmelse«, uden hensynta-
gen til manglens konkrete væsentlighed.48 
 Denne opfattelse modsiges af nyere retspraksis.49  I U 2016.2061 Ø 
idømte landsretten således bøde for manglende efterlevelse af et påbud 
om, at en personbil skulle synes eller afmeldes, uanset at påbuddet ikke 
indeholdt henvisning til de retsregler, der hjemlede påbuddet. Landsret-
ten henviste til, at begrundelsesmanglen under de foreliggende omstæn-
digheder ikke var konkret væsentlig. Tilsvarende fandtes manglende 
partshøring i anledning af en tilladelse i U 1998.1193 V ikke at begrunde 
ugyldighed, da der ikke var grundlag for at antage, at der under en 
partshøring ville være fremkommet oplysninger af afgørende betydning 
for afgørelsen. Omvendt kan Højesterets bemærkning i den ovennævnte 
U 2006.1531 H om, at det »i relation til spørgsmålet om straf for overtræ-
delse af påbuddet« ikke kunne tillægges vægt, at påbuddet efter om-
stændighederne kunne have været udstedt på grundlag af en anden 
hjemmel (hvilket tilmed var anført i påbuddet), læses som en »allerede 
fordi«-begrundelse baseret udelukkende på en generel væsentlighedsbe-

 
48. Se Ole Krarup, Om forvaltningsakters ugyldighed på grund af formelle mangler, 

U 1963B. s. 70 (78), Jørgen Mathiassen, Offentligretlige retssagers tilrettelæggelse i 
praksis, U 1981B. s. 241 (250) og Jens Garde m.fl., Forvaltningsret – almindelige 
emner, 4. udg., 2004, s. 618. Muligvis i samme retning Søren H. Mørup m.fl., For-
valtningsret – Almindelige emner, 7. udg., 2022, s. 328, note 129 (om U 2004.2189 
V). 

49. Tilsidesættelse af ordensforskrifter som kravet om klage- og søgsmålsvejledning 
medfører i øvrigt aldrig ugyldighed, heller ikke under en straffesag, jf. U 1970.837 
V, TfK 2001.287 V, MAD 2008.1980 Ø og TfK 2012.394/2 V. 
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dømmelse. Her må det dog erindres, at hjemmelsmangler kun sjældent 
vil være konkret uvæsentlige, jf. f.eks. U 2020.2922 H.50 
 Efter vores opfattelse vil det generelt kunne føre en utilfredsstillende 
retsstilling med sig, hvis domstolene anlægger en »relativ« ugyldigheds-
vurdering, hvis indhold afhænger af den enkelte sags karakter af straffe-
sag eller ej. I yderste konsekvens vil en sådan relativitet indebære, at et 
administrativt påbud må anses for gyldigt, hvis adressaten anfægter det 
ved en rekursmyndighed eller i et civilt søgsmål, hvorimod det straffrit 
kan negligeres.51 Adressaten gives således et incitament til ikke at efter-
komme påbuddet for derved at opnå en »strengere« prøvelse af påbuddet 
i en straffesag. En sådan retsstilling bør så vidt muligt undgås, hvilket ef-
ter vores opfattelse må have som konsekvens, at ugyldighedsvurderingen 
er den samme, uanset om en afgørelse prøves under en straffesag, en civil 
retssag eller i administrativt regi. 
 Mens prøvelsen må ske efter samme principper og materielle betingel-
ser som under en civil sag, kommer man næppe udenom, at forskellene i 
procesmåden i civile sager henholdsvis i straffesager ofte vil kunne have 
betydning for grundigheden af domstolenes prøvelse af forvaltningsak-
ter. Allerede det forhold, at straffesager tilrettelægges af anklagemyndig-
heden og ikke som i civile sager af »fagmyndighederne«, må formodes 
efter omstændighederne at kunne have betydning for tilvejebringelsen og 
indholdet af det grundlag, hvorpå retten skal basere sin prøvelse af for-
valtningsakten. I denne henseende kan det også have betydning, at civile 
sager i modsætning til straffesager er undergivet forhandlings- og dispo-
sitionsprincipperne.  
 De strafferetlige legalitetsprincippers krav om hjemmel bliver ikke 
svækket i sager, hvor adressaten har haft en særlig let adgang til dom-
stolsprøvelse – altså en adgang til domstolsprøvelse som gennemføres af 
myndighederne. Dette kan illustreres af dommen gengivet i U 2002.1069 
V. I denne sag havde tiltalte fået pålæg om ikke at udstille levende fisk i 

 
50. Også i forhold til offentlige myndigheders erstatningsansvar er det normalt van-

skeligt at komme igennem med synspunktet om »alternativ« hjemmel, jf. f.eks. U 
1999.1261 V. 

51. Et lignende ræsonnement genfindes i norsk ret, jf. den norske højesterets dom af 
19. december 2019 (HR-2019-2400-A) om præjudiciel prøvelse af et indrejseforbud 
under en straffesag om overtrædelse af forbuddet, afsnit 28 ff., særligt afsnit 39 og 
42. Samme opfattelse lå formentlig bag ophævelsen af påbuddet i MAD 2016.394 
Nmk (jf. U 2000.457 V). 
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blendere uden at sikre sig, at blenderne ikke kunne aktiveres. Under sa-
gen gjorde anklagemyndigheden gældende, at tiltalte ikke havde krav på 
at få prøvet det retlige grundlag for det administrative påbud, idet tiltalte 
ikke havde udnyttet den lovbestemte adgang til domstolsprøvelse efter 
dagældende dyreværnslovs § 23 (nu dyrevelfærdslovens § 42), hvorefter 
den, der har fået et pålæg af politiet efter § 21, stk. 1, inden 14 dage kan 
anmode politiet om at indbringe sagen for domstolene. Byretten gav an-
klagemyndigheden medhold, medens landsretten udtalte: 

»Under en straffesag vedrørende overtrædelse af en forvaltningsakt prøver domstolene 
forvaltningsakten som led i afgørelsen af, om straf er forskyldt. Da der under denne 
straffesag er rejst tiltale for overtrædelse af politimesterens pålæg, er grundlaget for på-
lægget genstand for rettens prøvelse. Det gælder, uanset at adgangen efter dyreværns-
lovens § 23 til at begære pålægget indbragt for domstolene ikke er benyttet.« 

Den lovbestemte særlige lette adgang til domstolsprøvelse er jo i reglen 
indstiftet som en beskyttelse af adressaten (nu tiltalte) og er altså en fravi-
gelse til gunst for adressaten af det almindelige princip efter grundlovens 
§ 63 om, at borgeren, hvis hun eller han vil anfægte en forvaltningsakt, 
selv må anlægge sag mod myndigheden. Som følge heraf ville det fremstå 
som et paradoks, hvis en manglende udnyttelse af denne beskyttelsesfor-
anstaltning skulle komme adressaten til skade under en senere straffesag 
– hvor adressaten principielt altid er den præsumptivt svage part.52 
 De strafferetlige legalitetsprincippers krav om hjemmel bliver heller 
ikke svækket i sager, hvor den pågældende særlov indeholder en søgs-
målsfrist. I den stadig ledende dom på dette felt, U 1980.30 H, udtalte Hø-
jesteret således følgende: 

»Den omstændighed, at spørgsmålet om lovligheden af den trufne afgørelse ikke inden 
udløbet af den i byplanlovens § 26, stk. 2, fastsatte 6-ugers frist blev indbragt for retten, 
findes ikke at afskære domstolene fra at påkende dette spørgsmål under en straffesag 
for overtrædelse af de bestemmelser, der ligger til grund for afgørelsen.«53 

 
52. Se også U 2012.886/2 H, hvor Højesteret fremkom med følgende obiter dictum: 

»Højesteret bemærker i øvrigt, at en straffesag om overtrædelse af et forvaltnings-
retligt forbud eller påbud omfatter i fornødent omfang en prøvelse af afgørelsen. 
Dette gælder, uanset om der er en særlig adgang til domstolsprøvelse som i ud-
lændingelovens § 52«. 

53. Se også Peter Pagh, Lærebog i miljørettens almindelige del, 2006, s. 283 f. Se kritisk 
om dommen Thomas Philbert Nielsen, Søgsmålsfrister ved prøvelse af forvalt-
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Havde dommen været afsagt i nyere tid, hvor domstolene generelt be-
grunder deres afgørelser mere udførligt, kunne man godt have forestillet 
sig, at begrundelsen ikke havde været så defensiv (»findes ikke at afskære 
domstolene fra«). Under alle omstændigheder skal det kommes i hu, at 
søgsmålsfrister udgør fravigelser af grundlovens § 6354 til ugunst for bor-
geren,55 der følgelig ikke kan bruges til at svække de strafferetlige legali-
tetsprincipper i forhold til tiltalte under en straffesag.56 
 De strafferetlige legalitetsprincippers stærke gennemslagskraft inde-
bærer, at en borger, der – mere eller mindre uforvarende – ikke har an-
fægtet en forvaltningsakt inden udløbet af en søgsmålsfrist, desuagtet har 
mulighed for få adgang til domstolsprøvelse ved simpelthen at overtræde 
loven (negligere afgørelsen). Dette er fundamentalt i strid med det admi-
nistrative/civilretlige håndhævelsessystem, og må derfor principielt anses 
for problematisk. En løsning af dette problem hverken kan eller skal dog 
findes ved at slække på de strafferetlige legalitetskrav. 

6. Afslutning 

Marken må mejes, men det må markvejen kun, hvis betingelserne i na-
turbeskyttelseslovens § 26 a er opfyldt. Hvis kommunen meddeleler et 
påbud om retablering af en mejet (nedlagt) markvej, som ikke efterkom-

 
ningsafgørelser. Nogle bemærkninger om søgsmålsfristers betydning forvalt-
ningsafgørelsers retskraft, U 1981B. s. 320 ff., der dog overvejende anlægger en 
forvaltningsretlig (civilretlig) retskraftssynsvinkel og ikke en strafferetlig legali-
tetssynvinkel på sagen. 

54. Se nærmere Henrik Zahle, Dansk forfatningsret 2. Regering, forvaltning og dom, 
3. udg., 2001, s. 183 og Jens Peter Christensen m.fl., Grundloven med kommenta-
rer, 2015, s. 378. 

55. Der i øvrigt antages at være dispositive, således at den sagsøgte myndighed kan 
give afkald på fristindsigelsen. Se også Mogens Moe, Søgsmålsfrister i retspraksis, 
U 2002B. s. 157 og Peter Pagh, Mere om miljølovgivningens søgsmålsfrister, U 
2002B. s. 248. 

56. Prøvelsen af den bagvedliggende forvaltningsakt har dog grænser. I mange straf-
fesager bliver tiltalte også dømt til at betale tvangsbøder. Hvis tiltalte blot betaler 
disse tvangsbøder, men fortsat ikke efterkommer påbuddet, kan tvangsbøderne 
e.o. forhøjes. Under en sådan sag skal den oprindelige forvaltningsakt ikke prøves 
på ny. Den blev jo prøvet under selve straffesagen, og en fornyet prøvelse ville 
udgøre en omgåelse af reglerne for genoptagelse af straffesager. Se f.eks. TfK 
2021.1325 V. 
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mes af adressaten, kan denne straffes for ikke at efterkomme dette påbud. 
Som påvist ovenfor, er det afgørende under en sådan straffesag, at dom-
stolene ikke af retshåndhævende eller pønale årsager glemmer de retsga-
rantier, som de strafferetlige legalitetsprincipper huser.57  
 De sidste to linjer i første vers af »Marken er mejet« lyder: »Rev vi 
marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt«. 
For nu at blive i visens univers kunne man sige, at landsretten rev loven 
let, da den straffede tiltalte i TfK 2022.323 Ø uden først at prøve det un-
derliggende påbuds gyldighed. Denne tilgang er imidlertid ikke »gammel 
ret«, men strider tvært imod med langvarig praksis, hvorefter domstolene 
under straffesager som denne præjudicielt prøver det forvaltningsretlige 
påbud for at sikre, at det er gyldigt. Denne præjudicielle prøvelse skal 
tilmed korrespondere med prøvelsen under en civil sag og således ske ef-
ter samme principper og materielle betingelser. Domstolene kan således 
ikke fastslå, om der kan gøres et strafansvar gældende alene på baggrund 
af en konstatering af, at der i loven eller bekendtgørelsen er hjemmel til at 
straffe ikke-efterkommelse af det forvaltningsretlige påbud. Strafansvar 
for ikke-efterkommelse af dette påbud forudsætter således ikke bare 
hjemmel til at straffe en sådan ikke-efterkommelse – strafansvar forud-
sætter også, at påbuddet er forvaltningsretligt gyldigt. Adgangen til at få 
påbuddet prøvet præjudicielt under en straffesag svækkes desuden hver-
ken af, at adressaten har haft en særlig let adgang til domstolsprøvelse, 
eller at adressaten har siddet både klage- og søgsmålsfrister overhørig. 
 Selv om en tiltalt er professionel, og selv om en tiltalt måske ligefrem 
fremstår rethaverisk, trættekær eller obsternasig i forhold til autoriteterne 
som i TfK 2022.323 Ø, må domstolene aldrig glemme, at de strafferetlige 
legalitetsprincipper er langt større end den enkelte straffesag: De er som 
retsgarantier fundamentet for enhver straffesag, og som Menneskeret-
tighedsdomstolen påpeger essentielle elementer i retsstatsprincippet.  
 

 
57. Domstole og myndigheder skal med andre ord – såvel som private – holde sig in-

den for lovens rammer, og dette gælder også i sanktioneringen af overtrædelser. 
Se til sammenligning MAD 2002.480 V, hvor et afslag på dispensation fra en lo-
kalplan, der udelukkende var begrundet i retshåndhævelseshensyn, fandtes 
ugyldig. 
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