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Information om juridiske tiltag ved dyreaktivisme on location og på nettet 

Landbrug & Fødevarer oplever en stigning af sager om dyreaktivister, som trænger 

ind på privat ejendom, i stalde mv. uden tilladelse og fører skadelige kampagner 

på nettet og de sociale medier.  

 

Landbrug & Fødevarer har lavet dette notat, hvor du kan orientere dig om dine 

muligheder - fra forebyggende tiltag til en evt. retssag. 

 

 

Misbrug af personoplysninger 

Persondatareglerne beskytter fysiske personer mod, at deres personoplysninger 

uretmæssigt behandles uden hjemmel i persondatareglerne.  

 

Personoplysninger er enhver information om en identificeret eller identificerbar person. Det 

kan fx være et navn, et telefonnummer, et billede af personen, en nummerplade eller et 

CHR-nummer.  

 

Hvis din virksomhed er registreret som en enkeltmandsvirksomhed (I/S) er du beskyttet 

efter persondatareglerne mod, at der fx deles billeder af øremærkede dyr på nettet. Et 

øremærke indeholder personhenførbare oplysninger, idet personoplysninger på 

virksomhedsejeren ville kunne slås op i CHR-registeret. For andre virksomhedsformer 

gælder ikke den sammen beskyttelse. 

 

Bliver du opmærksom på, at dine personoplysninger bliver misbrugt, kan du anmelde 

forholdet til Datatilsynet ved at skrive til dem på dt@datatilsynet.dk. Landbrug & Fødevarer 

hjælper gerne med en formulering. Kontakt enten Jura eller Presse (telefon 3339 4000). 

 

Bemærk, at Datatilsynets sagsbehandlingstid kan være 6 måneder eller derover.    

 

Ulovlig indtrængen 

Det er fuldt ud lovligt at tage billeder af din ejendom m.v., blot det sker fra et offentligt areal, 

fx fortovet eller vejen foran jeres ejendom. Hvis du normalt inviterer offentligheden ind på 

dine arealer – fx hvis du har en gårdbutik eller lign., så må det formodes, at det også vil 

være tilladte at fotografere fra sådanne områder.  

 

Ingen må ikke gå ind på din grund for at tage billeder, da dette vil være ulovlig indtrængning 

og kan straffes efter straffelovens § 264. 

 

Du skal anmelde forholdet til politiet. Der er ingen klar frist, men politianmeldelse skal som 

udgangspunkt foretages hurtigst muligt af hensyn til vidner, spor på gerningsstedet mv. 

 

Det kræves ikke, at lokaliteten er afspærret, og der stilles ikke krav om fredsforstyrrende 

adfærd, men ved en evt. straffesag lægges der vægt på, om området har været afmærket, 

eller om man kan dokumentere den ulovlige indtrængen ved eksempelvis 

videoovervågning.  

 

Politiet har adgang til at foretage en prioritering i sine sager, så vær opmærksom på, at det 

ikke er givet, at sagen efterforskes. 
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Ulovlig droneflyvning og fotografering af din ejendom 

Flyvning med droner nærmere end 2,5 meter fra beboelsesejendomme, som ikke er 

afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, må ikke finde sted uden bygningens ejer eller 

administrator eller dennes samtykke. Ved flyvning nærmere end 2,5 meter fra 

beboelsesejendomme, skal beboerne orienteres inden flyvningen. 

 

Hvis du generes af droneflyvning, skal du anmelde forholdet til politiet. Som udgangspunkt 

kan overtrædelser straffes med bøde. 

 

Trafikstyrelsen har ikke påtaleret. Reagerer politiet ikke på din henvendelse, har du 

mulighed for at give oplysningerne videre til Trafikstyrelsen, som derefter kan vælge at 

underrette politiet om hændelsen. 

 

Civil anholdelse 

Der er særlige regler omkring civil anholdelse, som varierer fra forbrydelse til forbrydelse. 

Derfor anbefaler vi, at du kontakter politiet.  

 

Forebyggende tiltag - videoovervågning 

For at mindske risikoen for ulovlig indtrængen kan du overveje at opsætte 

videoovervågning på gårdspladsen eller i stalden. Dette skal tydeligt skiltes eller fremgå af 

ansættelseskontrakter for ansatte. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for 

sletning af videoovervågningsmateriale. 

 

Forebyggende tiltag - opsætning af adgang forbudt skilte 

Efter naturbeskyttelseslovens regler kan du opsætte skiltning på veje og stier, efter mark- 

og vejfredslovens § 17, fx ”adgang forbudt”, såfremt: 

• færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen,  

• færdslen i særlig grad generer privatlivets fred, eller  

• der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. 

 

Efter mark og vejfredslovens § 17 kan den, som uden ejerens tilladelse eller anden 

hjemmel færdes på anden mands 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. 

 

Oplever du ulovlig færdsel på dine arealer, skal du selv anmelde forholdet til politiet, hvis 

du kan dokumentere den ulovlige færdsel.  

 

Falske brugeranmeldelser på nettet 

Du skal rette henvendelse til udbyderen af brugeranmeldelseshjemmesiden, fx Trustpilot.  

Udbyderen har typisk en beskrivelse af, hvordan man som virksomhed anmelder skadeligt 

eller ulovligt indhold på deres hjemmeside.  

Udbyderen kan som udgangspunkt påberåbe sig ansvarsfrihed efter e-handelslovens § 16, 

men det forudsætter, at udbyderen tager skridt til at fjerne brugeranmeldelser, når Trustpilot 

bliver bekendt med, at der er indleveret retsstridige brugeranmeldelser.  

Retter du henvendelse til udbyderen, må du altså som udgangspunkt forvente, at Trustpilot 

sletter de falske brugeranmeldelser.  

Der kan dog blive ved med at dukke falske anmeldelser op. Derfor er det bedste middel at 

finde frem til identiteten bag brugerne. Udbyderen vil formentlig gemme sig bag 

persondatalovgivningen. Men du kan, hvis problemet vokser, gå rettens vej. 
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Kombinerer man reglerne om tredjemands editionspligt i retsplejelovens § 299 med 

reglerne om isoleret bevisoptagelse i retsplejelovens § 343, kan du via advokatbistand eller 

som selvmøder anmode domstolene om at pålægge udbyderen, at udlevere oplysningerne 

i form af en kendelse.  

I dette tilfælde er navn ikke tilstrækkeligt, da en brugerprofil kan oprettes med falsk navn. I 

stedet skal der anmodes om udlevering af brugerens IP-adresse.  

 

Grundløs anmeldelse 

Såfremt du bliver politianmeldt for et forhold, som politiet eller særmyndigheden afviser, 

kan du i grove tilfælde rejse en straffesag mod anmelderen for injurier og ærekrænkelse 

efter straffelovens § 267, såfremt dit omdømme måtte have lidt skade i forbindelse med 

anmeldelsen. Der skal dog være tale om meget voldsomme krænkelser før, der vil være 

grundlag for at rejse en sag efter straffeloven.  

 

Hvis det viser sig, at ophavsmanden til en falsk brugeranmeldelse endvidere har 

politianmeldt dig, og anmeldelsen findes grundløs og afvises af Fødevarestyrelsen eller 

politiet, kan disse brugeranmeldelser indgå som led i bevisførelsen i en straffesag om 

ærekrænkende og injurierende udtalelser efter straffelovens § 267.  

Sørg derfor, at tage screenshots af disse brugeranmeldelser til senere dokumentation. 

Samtale eller optagelse 

Du bør være opmærksom på, at du kan blive optaget ved telefonisk henvendelse eller ved 

samtale. Hemmelig aflytning mellem andre er ikke lovlig efter straffeloven. Det betyder, at 

man kun må optage samtaler, som man selv deltager i, eller hvor man har fået samtykke 

fra mindst en af deltagerne i den samtale, der optages. Derfor er det ikke i strid med 

straffeloven, hvis den der optager, altså deltager i samtalen. Er du selv med i en samtale, 

har aflytteren pligt til at oplyse om, at samtalen optages og fortælle om formålet hermed. 

Hvis optagelsen skal videregives eller offentliggørelses, skal du give dit samtykke her til 

efter persondatareglerne.  

Er samtalen delt eller offentliggjort skal du tage kontakt til den person eller virksomhed, der 

har offentliggjort lydoptagelsen, og bede om at få lydoptagelsen fjernet. Hvis du ikke 

modtager svar fra personen eller virksomheden, eller den pågældende nægter at fjerne 

lydoptagelsen skal du klage til Datatilsynet. 

En anbefaling ved telefonsamtaler eller hvis der er mistanke om at en samtale optages, er 

enten at undlade at udtale sig eller spørge ind til, om der foretages optagelse. I så fald vil 

det kunne dokumenteres på optagelsen, at der ikke er givet samtykke til denne optagelse. 

Erstatning 

Såfremt du måtte have lidt et økonomisk tab kan du også rejse en civilsag og rette et 

erstatningskrav mod anmelderen under forudsætning af, at du kan dokumentere, at du har 

lidt et tab.  

 

Er beløbet under 50.000 kr. uden renter og omkostninger kan du få rettens hjælp til at få 

afgjort konflikten hurtigt og billigt ved at anlægge ’en småsag’. I denne type sager er der 

normalt ikke behov for advokatbistand. 

 

Undersøg, om du har en retshjælpsforsikring 

Hvis du står i en situation, hvor du overvejer at anlægge en retssag, eller bliver tvunget ind 

i en (bliver stævnet), er det relevant at få afklaret, om du har en forsikring, som omfatter 

retshjælp. 

https://www.ret-raad.dk/privatraadgivning/retssag/saadan-forloeber-en-retssag
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En retshjælpsforsikring er typisk omfattet af en indboforsikring eller en erhvervsforsikring.  

 

En retshjælpsforsikring dækker typisk de udgifter, der er forbundet med en retssag, som 

f.eks. retsafgift, udgifter til syn og skøn eller anden fagkyndig udtalelse, vidnegodtgørelser, 

de sagsomkostninger, som man måtte blive idømt, og salær til egen advokat. 

 

Hjælp politiet med efterforskningen 

• Videooptagelser, fotografier, registreringsnumre. 

• Notering af dato og klokkeslæt. Før evt. en logbog ved gentagne begivenheder (hvor, 

hvornår, hvordan, hvem, hvordan har det følt1). 

• Sikre digitale spor. 

• Gem post, skærmbilleder og notér hvilken side og dato. 

 

 

 

 

1 Beskrivelse af følelser er vigtigt ved en evt. retssag, men svært at huske efter måneder og år.  


