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Afsagt den 29. marts 2017 af Østre Landsrets 21. afdeling 

(landsdommerne Taber Rasmussen, Kristian Korfits Nielsen og Niels Juhl (kst.)). 

 

21. afd. nr. B-2766-15:               

Carsten Alexander Valentin Møllgaard 

(advokat Therese Kemp) 

mod 

Lyngby-Taarbæk Kommune 

(advokat Andreas Antoniades) 

 

 

Lyngby Rets dom af 24. november 2015 (BS 150-1785/2014) er anket af Carsten Alexan-

der Valentin Møllgaard (herefter Carsten Valentin Møllgaard) med påstand som for byret-

ten om frifindelse. 

 

Indstævnte, Lyngby-Taarbæk Kommune, har påstået stadfæstelse, således at Carsten 

Valentin Møllgaard skal fraflytte ejendommen ”Dyrehavegård” bestående af matr. nr. 

15de, 15dp, og del af 15cf, Kgs. Lyngby By, Lundtofte, del af 15a, 15oh, del af 10a, 10s, 

8ø, 14gx, del af 14au, del af 14a, del af 13ai, del af 13ah, del af 13ad, 17bk, 17bl, 17bi, 

17bb, 17bo, 12pd, 12am, 12oq, 12pc, 13an, 12q, 13ar, 13ao, 13 ap, 13au, 13ay, 13aq, 13ar, 

13s, del af 13af, 13ap, 13e, 13am, 12pf, 12os, 12ov, 12oy og del af 12a, Kgs. Lyngby By, 

Kgs. Lyngby. 
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Supplerende sagsfremstilling 

Parterne indgik den 25. april 2013 en forpagtningsaftale vedrørende Dyrehavegård. Forud 

herfor havde Lyngby-Taarbæk Kommune gennemført et udbud af forpagtningsaftalen, som 

blev vundet af Carsten Valentin Møllgaard.    

 

Af forpagtningskontrakten fremgår – ud over det, der er citeret i byrettens dom – blandt 

andet følgende: 

 

”… 

 

Forpagtningen er sket på baggrund af annoncering. Det annoncerede materiale 

vedlægges forpagtningskontrakten (bilag 4). Forpagtningen indgås i øvrigt på 

følgende vilkår:    

 

… 

 

1. Forpagtningskontraktens ikrafttræden og ophør. 

Forpagtningskontrakten indgås med ikrafttræden den 1. maj 2013 og gælder for 

10 år, d.v.s. den udløber uden yderligere varsel den 30. april 2023.  

 

Kontrakten er fra bortforpagterens side – bortset fra misligholdelse, jf. be-

stemmelse 12 – uopsigelig i kontraktperioden. 

 

… 

 

2. Forpagtningsafgiftens størrelse og betaling. 

Den årlige forpagtningsafgift ansættes til 966.667 kr. Afgiften er baseret på 

forpagterens bolig i stuehuset, udlejning af erhvervslejemål, adgang til at dyrke 

jorden og udleje hestebokse samt andre indtægtsgivende aktiviteter ved anven-

delse af det forpagtedes arealer og bygninger. 

 

… 

 

4. Drift af det forpagtede. 

Ejendommen skal drives af forpagteren eller dennes driftansvarlige. 

 

Forpagteren må ikke overdrage forpagtningen af jorden eller nogen del af den 

til andre.  

 

… 

 

5. Landbrugsdrift 

Ejendommen skal drives som pesticidfrit landbrug og gerne økologisk, jf. bilag 

2 om de nærmere vilkår. 

 

På bilag 1 er afmærket de arealer, der er braklagt. De braklagte arealer er på ca. 

18 ha. Ændring af størrelsen af braklagte arealer må ikke foretages uden bort-

forpagters godkendelse. 
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Ejendommen overlades forpagteren til fri avlsdrift, dog således at driften skal 

være landbrugsmæssigt forsvarlig, herunder at forpagter inden forpagtningens 

påbegyndelse fremviser dokumentation for opfyldelse af krav i henhold til 

landbrugsloven. 

 

Forpagter må sælge gødning, hø og halm, idet indtægterne herfra indgår i for-

pagters regnskabsførelse. 

 

Forpagteren er pligtig at gødske og kalke jorden på forsvarlig måde efter gæl-

dende normer samt på forlangende at dokumentere, hvor stort kvantum gød-

ning og kalk, der er tilført jorderne. Forpagteren er pligtig på egen bekostning 

at lade udtage kalktrangsprøver, når dette forlanges, mindst en gang hvert 5. år. 

 

I det omfang ejendommen eller den landbrugsmæssige drift vedr. forpagt-

ningsperioden måtte modtage eller få godskrevet statstilskud eller tilskud fra 

EU, tilfalder sådanne beløb forpagter. Beløbene skal fremgå af regnskabet. 

 

Ved forpagtningens ophør skal forpagter vederlagsfrit overdrage alle betalings-

rettigheder til hektarstøtte og andre offentlige tilskud til bortforpagter. 

 

Forpagteren skal i øvrigt følge myndighedskrav, der relateres til driften af 

ejendommen. Evt. udgifter hertil afholdes af forpagter. 

 

Ved forpagtningens ophør den 1. i en måned skal jorderne enten afleveres til-

sået eller i velpløjet stand. For jorder, der afleveres tilsået, ydes erstatning for 

udgifter og arbejde vedrørende udsæd og udlæg til afgrøder, der er bestemt til 

høst efter afståelsen, forudsat at disse udgifter er afholdt og arbejdet udført før 

opsigelsen. Er jorderne ikke tilsået eller i velpløjet stand, skal forpagter betale 

erstatning. 

 

Eksisterende landskabstræk skal bevares, d.v.s. træer og skove skal plejes og 

må ikke plantes eller fældes uden bortforpagters tilladelse. Bjørneklo anmeldes 

til bortforpagter og bekæmpes af forpagter. Forpagteren overtager vedligehol-

delsen af hegn, grøfter, markveje og vandhuller under ansvar, jf. reglerne her-

om. Forpagter skal overholde de til enhver tid gældende krav til dyrkningsfri 

zone, jf. reglerne herom. 

 

På grund af ejendommens beliggenhed i bymæssig bebyggelse omfatter vedli-

geholdelsen af de forpagtede arealer bl.a. sikring af naturlig afvanding og me-

kanisk ukrudtsbekæmpelse. 

 

På det forpagtede areal er 2 gravhøje, hvis placering skal respekteres, jf. lov om 

naturbeskyttelse. 

 

Forpagteren er ansvarlig for, hvad skade eller ufred de dyr, der er opstaldet på 

ejendommen, måtte forårsage på naboejendom eller på anden måde. 

 

Der må ikke uden bortforpagters tilladelse foretages udgravninger. 
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Jagten på ejendommen tilkommer forpagter. Eventuelle indtægter fra jagtretten 

skal specifikt fremgår af forpagters regnskab. Forpagter er pligtig at forhindre, 

at der udøves ulovlig jagt på ejendommen. 

 

Sten, der opgraves af jorden, tilhører forpagteren. Sand og grus må vederlags-

frit benyttes af forpagteren til eget brug. 

 

Der må ikke på ejendommen opsættes skilte eller lignende eller udlejes (udlå-

nes) plads til skiltning. Skilte, der reklamerer for salg af forpagterens på ejen-

dommen avlede produkter, må dog opsættes efter forudgående aftale med bort-

forpagter. 

 

6. Forpagters udlejning af hestebokse m.v. 

Forpagter udlejer de i driftsbygningerne indrettede hestebokse m.v. og indgår 

selv de nødvendige lejekontrakter. Ved udløbet af forrige forpagtningskontrakt 

opereredes med 36 hestebokse samt mulighed for 36 heste i løsdrift, udlejet ef-

ter en selvpasserordning. 

 

Antallet af heste i løsdrift og i bokse kan justeres som følge af lovændring. 

 

Forpagteren fortsætter efter hidtidigt mønster som led i udlejningsvirksomhe-

den et samarbejde med lokale rytterforeninger efter nærmere aftale m.h.t. 

rammer og økonomi, herunder rytterstue. 

 

Såfremt forpagtningen overtages uden nuværende boksmateriel m.v., skal ny-

indretning af bokse m.v. ske for forpagters regning og straks opfylde de be-

stemmelser i lov om hestehold, som ellers først måtte gælde i 2020. 

 

Såfremt forpagtningen overtages helt eller delvist med nuværende boksmateriel 

m.v., skal nyindretning af bokse m.v. gennemføres for forpagters regning ud 

fra kravene i henhold til lov om hestehold, uagtet disse først træder i kraft i 

2020, ligesom samtlige krav i loven til indretning af hestebokse m.v. skal være 

gennemført til tiden og dermed senest i 2020. 

 

… 

 

8. Øvrige aktiviteter 

Forpagter varetager efter aftale med bortforpagter undervisning og rundvisning 

på ejendommen af børn fra Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler og institutio-

ner. 

 

9. Vedligeholdelse af det forpagtede 

 

…  

 

Forpagteren er pligtig til snarest at afhjælpe eventuelle af bortforpagter påviste 

mangler. Sker dette ikke, kan bortforpagter lade manglerne afhjælpe for for-

pagterens regning.” 
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Til forpagtningskontrakten hører en række bilag, herunder blandt andet en beskrivelse af 

hesteholdet på Dyrehavegård, som er delvist omtalt i byrettens dom. Af bilaget fremgår 

endvidere blandt andet, at det er essentielt for stedet og den ånd, der hersker, at der bliver 

taget hensyn til, at de forhold, der karakteriserer hesteholdet på Dyrehavegård, bibeholdes. 

Det fremgår desuden, at anlægget af ovalbanen er opført af rideklubben Klaufi, og at ride-

banen er opført af Dyrehavegaards Rideklub – for begge baners vedkommende for klub-

bernes regning.          

 

Endvidere er der som bilag til forpagtningskontrakten medtaget et notat, der beskriver de 

tildelingskriterier for udbuddet af forpagtningen på Dyrehavegård, som blev besluttet på et 

møde den 2. oktober 2012 i Lyngby-Taarbæk Kommunes Økonomiudvalg. Af notatet 

fremgår blandt andet følgende vedrørende tildelingskriteriet ”kvalitet”:   

 

”2. Kvalitet. 33 % med følgende delkriterier, der vægter lige meget, (8,25 % pr. 

delkriterium): 

 a. Erfaring med lignende opgaver   

 b. Klima- og miljømæssige forhold samt økologi  

 c. Forhold til kommunens borgere 

 d. Samarbejde med hesteejerne 

 

… 

 

c. Forhold til kommunens borgere: 

Tilbudsgiverne konkurrerer på følgende under dette punkt: 

- At tilbudsgiveren nærmere skal redegøre for, hvorledes kravet i for-

pagtningsaftalens pkt. 8 vil blive udmøntet, (med skoler, daginstitutio-

ner m.v.) 

 - At tilbudsgiveren peger på forslag til nye tiltag rettet mod kommunens 

borgere og hvorledes sådanne konkret indgår i en årsplan for gårdens 

drift.”        

 

Ved brev af 28. januar 2014 skrev Lyngby-Taarbæk Kommune følgende til Carsten 

Valentin Møllgaard vedrørende poloaktiviteter på Dyrehavegård: 

 

”3. Forpagtningskontraktens pkt. 5, Landbrugsdrift – Anlæg af en polobane 

 

Efter kommunens opfattelse, kan anvendelse af arealet til polobane ikke anses 

for at være landbrugsdrift. 

 

Tilsåning af det godt 5 ha. store areal med græs til anvendelse som polobane 

har været drøftet på tidligere afholdte møder mellem dig og kommunen, hvor 

du er blevet gjort opmærksom på at en sådan anvendelsesændring kræver en 

forudgående tilladelse fra kommunen. 
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Dansk Poloforbund (DPA) skriver således på sin hjemmeside: 

http://www.danishpoloassociation.com : 

 

Til næste sæson – som forventes opstartet til april 2014 – vil DPA være flyttet 

til Dyrehavegård i Lyngby. Her har vi sået græs på 5,5 hektar jord, så vi får 

over 7 gange så meget plads til at spille på. Så kan vi endelig spille på fullsize 

bane (ca. 150x300 m). Hestene vil fortsat gå i løsdrift og vi planlægger p.t. at 

bygge en 50x100m ridebane med all-weather underlag som alle slags heste kan 

nyde godt af. 

 

Det kan fortsat ikke ses, at du har søgt om tilladelse til anlæg af polobane på 

Dyrehavegård, herunder om tilladelse til ændret anvendelse af arealet. 

 

Du skal derfor omgående ansøge kommunen om tilladelse til anlæg af poloba-

ne, som i så fald vil blive behandlet efter gældende regler. Der gøres i den for-

bindelse opmærksom på, at anvendelse af den forpagtede jord til andet end 

landbrugsdrift vil kunne medføre krav fra Københavns Kommune som følge af 

Københavnerdeklaration på arealet, en udgift som i givet fald vil være kommu-

nen uvedkommende. Ansøgning skal være modtaget hos kommunen senest d. 

7. februar 2014.  
 

Hvis kommunen ikke imødekommer din ansøgning, vil du blive pålagt at retab-

lere arealet til normal landbrugsdrift. 

 

De forhold som er påpeget i dette brev, samt den foretagne fældning af træer 

langs Hjortekærsvej, er ikke i overensstemmelse med forpagtningskontraktens 

bestemmelser. Der gøres derfor opmærksom på, at gentagne overtrædelser af 

forpagtningskontraktens bestemmelser vil kunne medføre, at kommunen må 

overveje at ophæve forpagtningen, jfr. forpagtningskontraktens pkt. 12.” 

 

 

Af brev af 26. maj 2014 fra Lyngby-Taarbæk Kommune til Carsten Valentin Møllgaard 

fremgår blandt andet følgende: 

 

”1. Træfældning uden forudgående tilladelse – punkt 5 i forpagtningskontrak-

ten    

I forbindelse med den ulovlige træfældning, som har fundet sted i beplant-

ningsbæltet lang Hjortekærsvej i november 2013, er der sat en frist for gen-

plantning til den 1. maj 2014. 

 

Da fristen ikke er overholdt blev der holdt et møde på Dyrehavegård den 22. 

maj 2014, hvor der blev indgået en aftale med underskrift fra både dig og re-

præsentanter for Lyngby-Taarbæk Kommune om følgende: 

 

• Forpagter planter en hæk af almindelig bøg svarende til forslag 3 fra 

tidligere møde. Fagus sylvatica plantes 3 planter pr. løbende meter, mi-

nimum størrelse 50-80 cm. Der plantes hæk langs bagsiden eks. hegns-

stolper. 

 

http://www.danishpoloassociation.com/
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• Alternativt etableres et lavt havetrådhegn på minimum 60 cm. 

 

• Plantningen af bøgeplanter skal være afsluttet inden Grundlovsdag den 

5. juni 2014. Forinden skal den påbegyndte rodfræsning af de fældede 

asketræer være tilendebragt i hele græsfoldens længde. 

 

… 

 

3. Anvendelse af arealer på Dyrehavegård til græspolobane 

Kommunen skal henlede din opmærksomhed på, at i henhold til bestemmelser-

ne for Enkeltbetalingsordningen, må de støtteberettigede arealer på Dyrehave-

gård kun anvendes til ikke landbrugsmæssige formål, såfremt dette ikke påvir-

ker landbrugsproduktionen samt at der ikke ved denne anvendelse sker perma-

nente skader på afgrøderne. De støtteberettigede arealer kan maksimalt anven-

des til ikke-landbrugsmæssige formål i 28 dage i kalenderåret og maksimalt i 8 

dage i perioden fra april til og med august måned. 

 

Overholdes disse regler ikke, bortfalder EU-støtten i henhold til Enkeltbeta-

lingsordningen for de berørte arealer. 

 

Kommunen skal derfor gøre dig opmærksom på, at det er en afgørende forud-

sætning for din overholdelse af kravet om landbrugsdrift iht. forpagtningskon-

trakten, at Enkeltbetalingsordningen stedse overholdes af dig. Kommunen har 

konstateret, at der afholdes polo-arrangementer på Dyrehavegårds jorder, her-

under på det græsareal, som du har oplyst forvaltningen ville blive indhegnet til 

fårefold. Kommunen gør opmærksom på, at det ovenfor oplyste antal dage til 

såkaldt ikke-landbrugsmæssige arrangementer ikke må overskrides.” 

 

 

Advokat Andreas Antoniades skrev på vegne af kommunen den 16. juli 2014 blandt andet 

følgende til Carsten Valentin Møllgaard: 

 

”Lyngby-Taarbæk Kommune har anmodet mig om at rette henvendelse til Dem 

i anledning af de poloaktiviteter, som fortsat pågår på Dyrehavegaard, jf. også 

Danish Polo Associations (DPA) hjemmeside. 

 

Forud for denne henvendelse har Lyngby-Taarbæk Kommune, bl.a. ved breve 

af henholdsvis 4. og 7. april 2014, tilskrevet DPA og Dem og anført, at der ge-

nerelt ikke kan gives tilladelse til de ikke-landbrugsmæssige poloaktiviteter på 

Dyrehavegaard. 

 

De fortsatte poloaktiviteter på Dyrehavegård er i strid med forpagtningskon-

trakten, da aktiviteterne ikke har karakter af landbrugsmæssig drift. Disse akti-

viteter skal derfor straks bringes til ophør, jf. nærmere nedenfor. 

 

… 

 

På baggrund af ovenstående skal jeg på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune 

meddele, at poloaktiviteterne på Dyrehavegaard skal bringes til ophør øjeblik-
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keligt, og at der inden den 15. august 2014 skal være foretaget en reetablering 

af arealet, således at arealet på ny drives landbrugsmæssigt. 

 

Kommunen vil i modsat fald betragte fortsatte poloaktiviteter på Dyrehave-

gaard som en væsentlig misligholdelse af forpagtningskontrakten, som beretti-

ger Kommunen til at ophæve forpagtningskontrakten. 

 

Den endelige beslutning herom vil blive truffet af Kommunalbestyrelsen.”      

 

Kommunen ophævede ved brev af 5. september 2014 forpagtningskontrakten.  

 

Der er under anken fremkommet oplysninger om Lyngby-Taarbæk Kommunes 

planlægning vedrørende Dyrehavegårds jorder. Det er oplyst, at der den 7. maj 2014 blev 

afholdt borgermøde om Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen. Af 

indkaldelsen til borgermødet fremgår blandt andet: 

 

"Kom til borgermøde 

Der holdes borgermøde den 7. maj ... 

 

Baggrund for høring 

 

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 27. marts 2014 at indkalde idéer 

og forslag til, hvad der kan ske i området Dyrehavegårds Jorder og tracéet 

langs Helsingørmotorvejen. Indkaldelsen sker i henhold til Lov om planlæg-

ning, § 23c. 

 

Den offentlige høring finder sted fra mandag den 14. april til torsdag den 15. 

maj 2014. 

 

..." 

 

Kommunen vedtog efterfølgende den 18. december 2014 forslag til kommuneplantillæg 

11A/2013 for Dyrehavegårds jorder, hvoraf fremgår blandt andet, at kommunalbestyrelsen 

i juni 2014 besluttede at igangsætte udviklingen af blandt andet Dyrehavegårds jorder 

langs Helsingørmotorvejen, og at planlægningen omfattede byudvikling med mulighed for 

bebyggelse vest og øst for motorvejen samt rekreative arealer på en stor del af Dyrehave-

gårds jorder. Høringen over forslaget til plantillæg begyndte den 14. januar 2015 og slutte-

de den 11. marts 2015. Af forslaget fremgår i øvrigt blandt andet:  

 

"Indledning: 

Kommuneplantillægget indeholder 3 nye rammeområder med forskellige an-

vendelsesmuligheder. 
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... 

 

Rammen 6.2.93 udlægges til bolig, erhverv og offentlig service og giver mu-

lighed for byggeri med en højde på op til 24 meter. Der må maksimalt etableres 

110.000 etagemeter, hvoraf de 35.000 etagemeter kun må anvendes til P-hus.   

 

… 

 

Dyrehavegårds Jorder. 

Dyrehavegårds Jorder er under udvikling 

Der er udarbejdet kommuneplanrammer, der beskriver mulighederne for udvik-

lingen af arealerne. En stor del af Dyrehavegårds Jorder er udlagt til rekreative 

formål, mens den sydligste del mod Klampenborgvej og et område langs Hel-

singørmotorvejen er udlagt til videnserhverv, offentlig service og boliger. De to 

rammer med byudviklingsmuligheder er samtidig udpeget til stationsnære ker-

neområder, idet letbanens stationer giver mulighed herfor, jf. Fingerplan 2013. 

Området har igennem mange år været en del af grundlaget for etablering af let-

bane i Ring 3.” 

 

Af et til forslaget hørende kort ses, at kommuneplantillægget – rammen 6.2.93 – blandt 

andet omfatter det græsareal, hvorpå der blev spillet polo i 2014. 

 

Ved brev af 27. februar 2015  til Carsten Valentin Møllgaard meddelte Lyngby-Taarbæk 

Kommune – under henvisning til forslaget til kommuneplantillæg 11A/2013 – at kommu-

nen ønskede at disponere over en del af Dyrehavegårds jorder, herunder blandt andet det 

græsareal, hvorpå der var blevet spillet polo. Af brevet fremgår: 

 

"Meddelelse iht. forpagtningskontraktens pkt. 1, 3. afsnit 

 

Som ejer af Dyrehavegårds Jorder og på vegne Kommunalbestyrelsen retter 

Kommunen henvendelse til dig vedrørende forpagtningskontrakten af 25. april 

2013.  

 

Af forpagtningskontraktens pkt. 1, 3. afsnit fremgår, at ”Forpagter skal med 

mindst 1 måneds varsel til en 1. april eller 1. oktober afstå arealer, som bort-

forpagter måtte ønske at disponere over, mod at der ydes forpagter en erstat-

ning”. 

 

… 

 

Kommunalbestyrelsen har i sin egenskab af ejer af Dyrehavegårds Jorder på 

Kommunalbestyrelsesmødet den 26. februar 2015 besluttet pr. 1. april 2015 at 

disponere over nedenstående arealer (”Afståelsesarealer”), der i forbindelse 

med den igangværende planproces skal undergå undersøgelser og forberedelser 

samt forberedes til andre formål i forbindelse med den kommende, videre 

planproces samt evt. kommende udbud og byggeri. Det bemærkes, at Afståel-

sesarealerne ikke omfatter alle de af forslaget til kommuneplantillæg omfattede 
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arealer, men blot de arealer, hvor kommunen skal indlede de nødvendige forbe-

redelsesskridt til den første del af processen (dvs. kommuneplanramme 6.2.93 

med tilhørende arbejds- og omlægningsarealer). 

 

Afståelsesarealerne udgør i alt ca. 310.768 m2 og omfatter følgende matrikel-

numre: 

 

11r, 11ø, 11ch, del af 15cf, 12p, 12aa, 12pq, 13c, 9ap, 9ao, 9lk, del af 15a og 

del af 10au, alle af Kongens Lyngby by, Kongens Lyngby, Lundtofte. 

 

Der henvises til vedlagte kortbilag dateret 16. februar 2015 udarbejdet af Land-

inspektørfirmaet Vektor A/S. I tilfælde af modstrid har kortbilaget forrang. 

 

Nærværende meddelelse afgives således med en måneds varsel til den 1. april 

2015 i overensstemmelse med forpagtningskontraktens pkt. 1, 3. afsnit, for de 

ovenfor angivne Afståelsesarealer, jf. vedlagte kortbilag. 

 

Såfremt der er afholdt udgifter og udført arbejder på Afståelsesarealerne med 

henblik på den kommende afgrøde, såsom jordbehandling, gødskning, tilså-

ning, ukrudtbekæmpelse og plantebeskyttelse m.v. ydes der iht. forpagtnings-

kontraktens pkt. 1, 4. afsnit erstatning. I givet fald bedes du fremsende en do-

kumenteret opgørelse over eventuelle udgifter omfattet af forpagtningskontrak-

tens erstatningsbestemmelse. Evt. erstatning forudsætter, at forpagtningskon-

trakten ikke allerede er ophørt, jf. nedenfor. 

 

Den verserende retssag ved retten i Lyngby om ophævelse af forpagtningskon-

trakten fortsætter uafhængigt af ovenstående meddelelse.” 

 

 

Kommuneplantillæg 11A/2013 for Dyrehavegårds Jorder blev vedtaget den 19. marts 2015 

og trådte i kraft dagen efter.  

 

Forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af Carsten Valentin Møllgaard, Ulla 

Agerskov, Anne Wallberg, Christine Bendorff, Kirsten Kruse, Henning Strøh Christensen, 

Hans Nielsen, Søren P. Rasmussen, Christian Rønn Østeraas, Finn Lauridsen og Birger 

Kjer Hansen. 

 

Endvidere er der i landsretten afgivet forklaring af Sofia Osmani, Camilla Beck Nielsen, 

Henrik Peter Bang, Christian Mellentin, Anemette Thougaard, Kamille Erichsen, Henrik 

Brade Johansen, Tine Brockhuus og Bjarne Holm Markussen. 

 

Carsten Valentin Møllgaard har forklaret blandt andet, at han var af den opfattelse, at polo-

spillet ikke krævede tilladelse fra kommunen. For at være på den sikre side spurgte han 
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dog vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen fra Lyngby-Taarbæk Kommune herom. 

Denne bekræftede, at kommunens tilladelse ikke var nødvendig, når der var tale om en 

mobil ”farm-polo”-bane på en udjævnet græsmark. 

 

Overtagelsen af Dyrehavegård gik ikke som planlagt, men var forbundet med store vanske-

ligheder. Efter forpagtningsaftalen skulle han overtage gården den 1. maj 2013, men det 

skete først to måneder senere, ligesom markerne skulle være sået til, hvad de ikke var. En-

delig modtog han ikke betalingsrettighederne fra den tidligere forpagter, hvorved han tabte 

238.000 kr. Da han overtog gården, var den i øvrigt nærmest ribbet for inventar, og der var 

kun få hestebokse tilbage. Derudover var der fra begyndelsen mange henvendelser til 

kommunen, så det var svært at få arbejdsro. Det virkede som om, nogen ønskede at give 

kommunen et grundlag til at opsige forpagtningsaftalen. 

 

Det er rigtigt, at der på et tidspunkt var en hesteejer, der ikke havde betalt leje. Efter kon-

trakten var han derfor berettiget til at tilbageholde hesten, hvilket var årsagen til, at han 

låste den pågældende hest inde. Lejerens far gik imidlertid løs på ham, hvorfor politiet blev 

tilkaldt. Derefter blev sagen løst forligsmæssigt.  

 

Danish Polo Association (DPA) rettede på et tidspunkt henvendelse til kommunen for at få 

en aftale med kommunen om at anvende hans marker til polospil. Kommunen henviste 

DPA til at kontakte ham for at høre nærmere om mulighederne. Han husker ikke, hvem hos 

kommunen DPA havde talt med. Han indgik en aftale med DPA om, at de kunne spille 

polo på en af hans marker et par gange om ugen. Polospillet hindrede ikke, at andre kunne 

bruge marken, f.eks. til at ride på. Det gjorde han selv, og det havde den tidligere forpagter 

også gjort. Når han ikke såede samme type græs på den mark, der skulle spilles polo på, 

som på de andre marker, var det for at undgå, at græsset blev for kraftigt og for at gøre det 

muligt at spille polo. Men det græs, han såede, kunne bestemt anvendes til afgræsning af 

husdyr. Marken blev således ikke som sådan indrettet til polospil. Der er tale om et areal på 

5,5 hektar ud af gårdens i alt 111 hektar. Hvis man spillede polo med et fuldt hold, ville 

man have brug for hele arealet, men i praksis brugte man kun et areal svarende til en fod-

boldbane. De første polo-heste flyttede ind på gården i oktober 2013. Marken blev taget i 

brug til polospil i foråret 2014. For det første år betalte DPA 90.000 kr. for at benytte går-

dens faciliteter, herunder spille polo, ordne deres heste, ride osv. De ville have indgået en 

skriftlig aftale, men på grund af uroen om polospillet blev det aldrig til noget. Der deltog 

typisk 2 – 6 personer i et polospil, men der har en enkelt gang været 17 personer på mar-
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ken. De havde ikke aftalt præcist, hvor mange dage om ugen der kunne spilles polo, eller 

hvilke ugedage spillet kunne finde sted. I alt var der noget i retning af 20 – 25 medlemmer 

af klubben. Polospillet var ikke til hinder for, at han kunne lade sine får afgræsse på mar-

ken. I juni 2014 satte han hegnet til fårene op, og i august 2014 kom fårene ind i foldene. 

Det optimale havde været, at fårene var kommet tilbage tidligere, da han gerne ville have 

skilt hannerne fra hunnerne tidligere, men han havde ikke haft tid til at gøre det før.  

 

Han mener ikke, at polospillet har generet nogen. De eneste, der åbenbart følte sig generet, 

var et kommunalbestyrelsesmedlem, et medlem af bestyrelsen i rideklubben og en nabo, 

Mogens Friis, som klagede til kommunen og i øvrigt forfulgte ham ved blandt andet at 

anmelde ham til politiet og til EU-støttekontoret.  

 

Han modtog i henholdsvis 2014 og 2015 ca. 500.000 kr. i EU-støtte til gården. Marken, 

hvor der blev spillet polo, kunne have givet 15.000 kr. i støtte, men han trak ansøgningen 

om støtte til marken tilbage, da der kom en diskussion om, hvorvidt marken var udlagt til 

landbrugsdrift.  

 

Første gang han erfarede, at det var et problem, at der blev spillet polo på marken, var i 

forbindelse med et møde med kommunen i starten af januar 2014. Kommunen ønskede 

under mødet at drøfte forskellige forhold vedrørende gården. Kommunen mente blandt 

andet, at han havde betalt forpagtningsafgiften for sent. Han havde imidlertid fra begyndel-

sen betalt forpagtningsafgiften forud, så han mente ikke, at han havde betalt for sent. Der-

udover ønskede kommunen at tale med ham om nogle træer, han havde fældet, og om util-

fredshed hos hesteejere, som han havde opsagt. På et tidspunkt under mødet kom spørgs-

målet om polospil op, selvom der på det tidspunkt kun var en mark med græs, og der ikke 

havde været spillet polo. Han husker ikke, om han inden mødet havde modtaget brevet af 

7. januar 2014 fra kommunen vedrørende polobanen. Han standsede ikke polospillet, da 

han mente, at han overholdt forpagtningsaftalen, og at det mest af alt var udtryk for chika-

ne fra kommunens side. Da han modtog påbuddet, fik han færdiggjort hegnet på marken og 

kunne lukke fårene derind. Omkring den 1. september 2014 tilbød han at standse polospil-

let, hvis kommunen ville trække ophævelsen tilbage. Kommunen fastholdt imidlertid op-

hævelsen, og han så derfor ingen grund til at standse polospillet. Marken er i dag gravet op, 

og Novozymes er ved at opføre bygninger på marken. 
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I sin tid som forpagter har han gennemført mange tiltag. Ganske vist lykkedes hans projekt 

”Haver til maver” ikke, men han har haft julemarkeder, ”åben gårds”-arrangementer og 

samarbejde med Københavns Universitet og polospil.  

 

Kommunen opsagde på et tidspunkt en del af det forpagtede areal, men trak senere opsi-

gelsen tilbage. Det viste sig, at kommunen med Sofia Osmani og Simon Pihl i spidsen øn-

skede at overdrage arealet til en anden rideskole, som de 4 ryttere, han havde opsagt, var 

flyttet til.  

 

Det er rigtigt, at han ikke har bygget hesteboksene om til 2020-regler. Det kræver en ejer-

fuldmagt fra kommunen, for at han kan søge byggetilladelse. Han har ikke fået ejerfuld-

magten, fordi kommunen mangler nogle bilagsnumre fra ham. 

 

Sofia Osmani har forklaret blandt andet, at hun har været medlem af byrådet i Lyngby-

Taarbæk Kommune i 15 år. Hun har været borgmester siden 1. januar 2014. Hun har ikke 

nogen særlig, herunder personlig, interesse i Dyrehavegård. Den tidligere forpagter, Jens 

Drejer Jensen, har været medlem af samme parti som hende, og hun har mødt ham ved 

forskellige lejligheder, men de ses ikke privat. 

 

Som kommunalpolitiker har hun fået mange henvendelser fra borgere vedrørende Dyreha-

vegård på samme måde, som hun også får henvendelser om f.eks. fodboldklubben. Når en 

borger henvendte sig til hende, så hun på, om det var en sag, hun ville gå videre med. Det 

kunne f.eks. ske gennem kommunalbestyrelsen. Hun var på Dyrehavegård, da overdragel-

sen fandt sted, fordi Jens Drejer Jensen var ude af sig selv. Hans kone ringede til vidnet og 

gav udtryk for, at der var brug for, at der kom nogen og forklarede, at det var slut. Vidnet 

var i øvrigt ikke involveret i overdragelsen. Da hun blev borgmester, førte det ikke til en 

ændring i hendes holdning til sagen. Hun har hele tiden alene været interesseret i, at gården 

blev drevet ordentligt. Får hun henvendelser om gården, er det således hendes opgave at se 

på, om stedet drives ordentligt.  

 

Det blev for flere år siden diskuteret, om kommunen skulle sende forpagtningsaftalen i 

udbud. I den forbindelse rettede rytterforeningerne henvendelse til hende og gjorde op-

mærksom på, at det var vigtigt, at man sikrede sig, at den særlige ånd og ordning, der var 

på Dyrehavegård, blev bevaret, herunder at man efter et forpagterskifte fortsat kunne have 

hest stående, selvom man ikke var velhavende. Hun kendte ikke foreningerne på forhånd. 
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Hun vil tro, at rytterforeningerne kontaktede flere kommunalpolitikere. Hun var én af dem, 

som reagerede på henvendelserne. Det er ikke anderledes, end når forældre henvender sig, 

hvis kommunen overvejer at lukke en daginstitution.  

 

Hun kendte ikke Carsten Valentin Møllgaard, før kommunen modtog hans tilbud. Når hun 

i et debatindlæg den 2. januar 2013 skrev, at hun var bekymret for, at man entrerede med 

en person, som ikke havde den nødvendige økonomiske ballast, havde det at gøre med, at 

kommunen efter hendes opfattelse burde have stillet krav om, at de bydende skulle stille en 

højere sikkerhed. Kravene i forpagtningsaftalen, herunder om at hesteboksene skal bringes 

op til 2020-niveau, gjorde efter hendes opfattelse, at det var nødvendigt, at forpagteren 

havde flere midler, end der blev stillet krav om ved udbuddet af aftalen.  

 

Hun mener ikke, at det er påfaldende, at hun stillede mange spørgsmål til forvaltningen, 

når hun havde engageret sig i sagen. Der var ikke klager over den tidligere forpagter, så det 

var naturligt, at hun ikke stillede spørgsmål dengang. I forbindelse med beslutningen om at 

sende forpagtningsaftalen i udbud, lovede et enigt byråd de fremmødte fra rytterforenin-

gerne, at rytterne kunne blive på gården. Da der siden kom henvendelser fra ryttere, der var 

blevet opsagt, var det naturligt, at hun som borgmester gik i dialog med Hvidegården for at 

se, om rytterne kunne stå med deres heste på Hvidegården. Det kan godt passe, at hun i 

forbindelse med et møde med rytterne bad forvaltningen se på, hvilke løsninger der kunne 

findes, og at forvaltningen spurgte Carsten Valentin Møllgaard, om han ville afstå nogle 

folde. Det er rigtigt, at hun efterfølgende tog rytternes problem op på et møde i Økonomi-

udvalget og bad udvalget tage stilling til, om kommunen skulle bede Carsten Valentin 

Møllgaard om at afstå foldene. Hun kan ikke huske, om forvaltningen forinden havde sagt, 

at Carsten Valentin Møllgaard efter forpagtningsaftalen ikke havde pligt til at afstå arealet. 

Hun husker ikke præcist, hvad der blev besluttet bagefter.  

 

Kommunen fandt ud af, at den tidligere forpagter havde beholdt betalingsrettighederne til 

at søge EU-støtte. Kommunen købte derfor betalingsrettigheder til Carsten Valentin 

Møllgaard. Hun husker ikke indholdet af forliget med den tidligere forpagter. Hun er ikke 

bekendt med, at den tidligere forpagter har betalt beløb ud over sit medlemskontingent til 

De Konservative.  

 

Hun har ikke i forbindelse med behandlingen af sagen i kommunen modtaget habilitetsind-

sigelser vedrørende sin rolle i sagen. 
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Ulla Agerskov har forklaret blandt andet, at hun var ansvarlig for sagen frem til sommeren 

2016, hvor hun fratrådte som direktør i Lyngby-Taarbæk Kommune. I dag er hun selv-

stændig konsulent. Hun har ikke opgaver for kommunen. 

 

Det var Carsten Valentin Møllgaards ønske at få samme betalingsrettigheder som den tidli-

gere forpagter.   

 

I slutningen af mødet den 8. januar 2014 gjorde kommunen Carsten Valentin Møllgaard 

opmærksom på, at hvis han ønskede at indrette et areal til polobane, skulle han søge kom-

munen om tilladelse hertil. Baggrunden var, at det fremgår af forpagtningsaftalen, at der er 

landbrugspligt, og kommunen havde ikke et nærmere kendskab til græspolo. Derfor øn-

skede kommunen, at der kørte en sædvanlig ansøgningsprocedure, hvor kommunen kunne 

tage stilling til, om det var i overensstemmelse med aftalen. Hun mener, at hesteejer Anne 

Wallberg, der deltog i mødet sammen med Carsten Valentin Møllgaard, tiltrådte, at det var 

en god idé med en ansøgning. 

 

Vidnet bragte københavnerklausulen op, fordi det var nævnt i forbindelse med udbuddet, at 

en ændret anvendelse af arealerne kunne føre til, at Københavns Kommune ville stille krav 

om, at Lyngby-Taarbæk Kommune betalte et frigørelsesbeløb. Det er rigtigt, at københav-

nerklausulen handler om bebyggelse, men de vurderede, at kommerciel drift af et areal 

kunne gøre, at Københavns Kommune ville røre på sig. 

 

Det fremgår af udbudsmaterialet og forpagtningsaftalen, at der skal være et godt samarbej-

de med rytterforeningerne, og selvpasserordningen skulle følges i overensstemmelse med 

det hidtidige samarbejde. Kommunen var bekymret for, om de opsigelser, der fandt sted, 

havde karakter af at være systematiske, men det mente kommunens advokat ikke.  

 

Det er rigtigt, at der ikke står noget i forpagtningsaftalen eller i udbudsmaterialet om, hvor 

stor en del af arealet der skal drives landbrug på. Der står heller ikke, at der skal søges EU-

støtte. Det lå dog forudsætningsvis i aftalen, da der skulle stilles betalingsrettigheder til 

rådighed for forpagteren. Hun kan godt huske kommunens notat af 16. januar 2014 vedrø-

rende opfølgning på forpagtningsaftalen for Dyrehavegård. Når det fremgår af notatet, at 

kommunen vurderede, at der ikke forelå grov misligholdelse, hang det sammen med, at 

kommunen på det tidspunkt havde meget sparsom viden om, hvad der skulle ske på mar-
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ken. Hun mener, at kommunen først på et senere tidspunkt indhentede en landbrugsfaglig 

vurdering heraf.  

 

Brugerrådet vedrørende Dyrehavegård blev etableret for at skabe ro om forholdene på går-

den. Hun husker ikke, hvem der foreslog, at brugerrådet blev oprettet. 

 

Der var ikke noget mønster i de spørgsmål vedrørende Dyrehavegård, der kom fra begge 

sider af det politiske spektrum.  

 

Hun har fået fortalt, at der tidligere var steeplechase på marken hvert andet år. Hun ved 

ikke, om kommunen gjorde noget ved det. Hun har aldrig overværet et polospil.  

 

Det er rigtigt, at Carsten Valentin Møllgaard udarbejdede en oversigt over, hvad han skulle 

have kompensation for i forbindelse med overtagelsen af Dyrehavegård. Kommunen mente 

ikke, at de kunne give ham kompensation for de manglende betalingsrettigheder, da de til-

hørte Jens Drejer Jensen. De tilbød Carsten Valentin Møllgaard et beløb pr. kulance, blandt 

andet fordi den senere overtagelse af gården indebar, at Carsten Valentin Møllgaard ikke 

kunne nå at tilså markerne.  

 

Det var først efter, forpagtningsaftalen var indgået, at kommunen begyndte at se på udvik-

lingen af jorden. Hun deltog ikke i drøftelserne med Novozymes, så hun er ikke bekendt 

med, hvornår Novozymes rettede henvendelse til kommunen første gang. 

 

Den 17. januar 2014 deltog hun i et møde på borgmesterens kontor. Ud over borgmesteren, 

viceborgmesteren og den ansvarlige centerchef deltog Nina Denker og en anden hesteejer. 

Mødet drejede sig om, at nogle hesteejere manglede et sted at have deres heste opstaldet, 

og de ville høre, om kommunen kunne hjælpe dem. Der var ikke plads på Hvidegården. 

Under mødet blev det drøftet, om der kunne skaffes plads på Hvidegården, men hun husker 

ikke, om det blev drøftet, at Dyrehavegård skulle afstå jord. Efter mødet blev spørgsmålet 

behandlet på et møde i Økonomiudvalget. Forvaltningens anbefaling til udvalget var, at 

man skulle kontakte Carsten Valentin Møllgaard for at høre, om han frivilligt ville afstå et 

jordstykke. Hun husker ikke, om hun under udvalgets behandling frarådede udvalget at 

meddele Carsten Valentin Møllgaard, at det pågældende jordstykke blev opsagt. Det frem-

går af forpagtningsaftalen, at kommunen kan opsige delarealer, hvis kommunen selv skal 

bruge dem. Det, som udvalget lagde vægt på, var, at man fik en frivillig afståelse, men for 
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en sikkerheds skyld varslede kommunen en opsigelse, for at der ikke skulle være en frist, 

der sprang. Det fremgik derfor af brevet, at der skete opsigelse, men man ville helst finde 

en frivillig løsning. Det viste sig imidlertid, at arealet ikke kunne inddrages, da det blev 

anvendt af nogle andre hesteejere. Carsten Valentin Møllgaard klagede til Statsforvaltnin-

gen, som imidlertid afviste klagen under henvisning til, at sagen lå uden for Statsforvalt-

ningens kompetence.  

 

Camilla Beck Nielsen har forklaret blandt andet, at hun er uddannet agronom og arbejder 

hos Agrovi Videncenter, hvor hun har været ansat i snart 10 år. Kommunen havde rettet 

henvendelse til videncenteret for at få en vurdering af, om der var anlagt en polobane. Hun 

kendte ikke så meget til polo på forhånd, så hun lavede lidt research. Hun besigtigede mar-

ken den 13. og 27. maj 2014. Carsten Valentin Møllgaard var til stede ved begge besigti-

gelser, mens en repræsentant fra kommunen kun var til stede under den anden besigtigelse.  

 

Der var tale om en græsmark uden tegn på, at der blev spillet polo. I siden af marken under 

nogle træer var der lidt udstyr, som hun fik oplyst blev anvendt til polospillet. Der var in-

gen permanente installationer på selve marken. Der var ikke nogen indhegning eller får på 

marken. Det ville være muligt at afgræsse marken ved brug af husdyr eller at tage slæt, 

ligesom man kunne søge EU-støtte til arealet. Det var på det tidspunkt tilladt at anvende 

marken til andre formål, men dog ikke mere end 8 dage i alt i sommerperioden og ikke 

mere end i alt 28 dage over hele året. Man måtte gerne bruge disse dage til traktortræk, 

julemarkeder eller andre organiserede aktiviteter, blot det ikke ødelagde marken. Skete det, 

skulle man reetablere jorden med det samme. Hvis man har en mark, som man får EU-

støtte til, må man gerne bruge arealet til at ride på eller til at lufte sin hund, så længe mar-

ken ikke beskadiges.  

 

I forbindelse med besigtigelsen fik hun en kopi af forpagtningsaftalen. Det fremgår ikke af 

aftalen, at der var pligt til at søge EU-støtte. Der er efter hendes opfattelse ingen sammen-

hæng mellem EU-støttereglerne og landbrugsloven. Landbrugsloven indeholder ikke pligt 

til at søge EU-støtte. Det fremgår i øvrigt ikke af landbrugsloven, at det er i strid med lo-

ven at anvende en mark til polospil. 

 

Man taler ikke længere om braklagte marker, men om udyrkede arealer. Udyrkede arealer 

skal holdes i god landbrugsmæssig stand og slås en gang om året. Polomarken vil godt 

kunne falde ind under udyrkede arealer. 
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Anne Wallberg har forklaret blandt andet, at hun ikke længere er medlem af Dyrehave-

gårds Rideklub. Hun står stadig på Dyrehavegård med sin islænderhest. 

  

De konflikter, der opstod, da Carsten Valentin Møllgaard overtog gården, havde først og 

fremmest baggrund i, at kommunen besluttede at sende forpagtningen i udbud. Der var en 

lille gruppe, der var utilfreds med, at aftalen blev sendt i udbud. Gruppen bestod af Nina 

Denker, Helle Rasmussen og Helle Bendorff, som var medlemmer af bestyrelsen for Dyre-

havegård Rideklub. Gruppen kontaktede jævnligt kommunen for at udtrykke sin utilfreds-

hed over forholdene på gården. Vidnet kontaktede også kommunen, men det var for at sik-

re, at kommunen fik et nuanceret billede af forholdene på gården. Hun fik idéen om at op-

rette et brugerråd, da man herved kunne imødekomme kravet i forpagtningsaftalen om 

samarbejde med foreningerne. Brugerrådet eksisterer fortsat, men det er ikke aktivt. Hun 

kan ikke huske i detaljer, hvordan chikanen mod Carsten Valentin Møllgaard foregik. 

Hendes hest gik adskilt fra de store heste, og hun havde derfor ikke indblik i alt. Da 

Carsten Valentin Møllgaard på et tidspunkt opsagde nogle af hesteejerne, flyttede de over 

på Hvidegården.  

 

Efter kommunalvalget, hvor Sofia Osmani blev borgmester, forlangte kommunen, at 

Carsten Valentin Møllgaard redegjorde for, hvad der foregik på gården. Hun oplevede det 

sådan, at der kom et skærpet tilsyn med gården. De hesteejere, der var tilfredse, syntes, at 

de havde svært ved at trænge igennem. Hun husker tydeligt, at Carsten Valentin Møllgaard 

den 28. februar 2014 fortalte hende, at de folde, hvor hun havde sine heste gående, var ble-

vet opsagt. Hun ringede derfor til Ulla Agerskov for at finde ud af, hvordan den beslutning 

var blevet taget. Ulla Agerskov oplyste, at beslutningen var truffet i Økonomiudvalget. 

Hun anmodede på den baggrund om aktindsigt to gange. Af det materiale, hun fik udleve-

ret, kunne hun se, at opsigelsen kom efter henvendelse fra fire hesteejere, der havde flyttet 

deres heste til Hvidegården og havde brug for arealet. Det fremgik endvidere, at Dyreha-

vegård Rideklub havde indgået en aftale med borgmesteren og viceborgmesteren om, at de 

kunne få de folde, hendes hest gik i. Hun fandt senere ud af, at kommunens advokat havde 

meddelt kommunen, at det stred mod kommunalfuldmagten. Sagen sluttede i kommunal-

bestyrelsen, som besluttede, at afståelsen alene kunne ske frivilligt. 

 

Christine Bendorff har forklaret blandt andet, at hun læser til dyrlæge og tidligere har væ-

ret på landbrugsskole. Det er hendes opfattelse, at græsset på polomarken var meget korte-
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re og ikke så tæt som græsset på de andre marker. Hun har aldrig set, at der blev taget slæt 

på marken. Hun tror ikke, at marken kan bruges til brak. 

 

Ved steeplechase forstås normalt, at der er faste forhindringer på en mark, som hestene 

skal springe over. Den steeplechase, de gennemførte under den tidligere forpagter, var med 

mobile forhindringer. Hun deltog i steeplechase i 2008 og 2010. Hun vandt i 2010. Det 

foregik på en enkelt dag. Der blev ikke betalt leje for steeplechase. Der var et startgebyr, 

som gik til præmier. De red på en del af det, der senere blev til polomarken. Steeplechase 

fandt sted i efteråret, efter at der var blevet høstet. Der har ikke været steeplechase på andre 

tider af året, og der har ikke været steeplechase efter 2010. Der har også været dressur-

stævner, springstævner og orienteringsridt. Dressur- og springstævner var på ridebanen. 

Hun har været med til at arrangere nogle af disse aktiviteter. Orienteringsridt fandt sted i 

skoven, men ikke ude på markerne. De har aldrig redet på markerne. Hun er på Dyrehave-

gård cirka tre gange om ugen. Der er større udskiftning blandt hesteejerne, end der var, før 

Carsten Valentin Møllgaard blev forpagter. Hendes hest er gammel, og hun kan godt lide at 

ride i Dyrehaven. Derfor har hun ikke flyttet sin hest. Det er rigtigt, at der har stået heste på 

polomarken, men hestene spiste ikke af græsset. Det gjorde fårene heller ikke.  

 

Hun ville ikke underskrive den nye kontrakt, som Carsten Valentin Møllgaard havde udar-

bejdet, da det fremgik, at hun skulle anføre sit kontonummer og tilmeldes PBS, hvilket hun 

ikke ønskede. Hun skrev til Carsten Valentin Møllgaard, at hun gerne ville skrive under, 

hvis det blev slettet fra kontrakten. Hun ved ikke, om kommunen har høstet og taget slæt 

på marken i 2015. 

 

Kirsten Kruse har forklaret blandt andet, at hun stadig er medlem af bestyrelsen i Klaufi. 

Hun er kommet på Dyrehavegård i de sidste ca. 15 år. Hun har ikke redet på selve marker-

ne, men ude i kanten. Hun har reddet på ovalbanen og i Dyrehaven. Brugerrådet eksisterer 

ikke mere. Der har aldrig været referater fra brugerrådet. Der er meget rodet på Dyrehave-

gård. Der var ikke lige så rodet under den gamle forpagter. Der kommer hele tiden nye 

hesteejere til, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, når man har en selvpasserordning. Hun ken-

der Mette Rosberg. Mette Rosberg har ikke hest på Dyrehavegård. Vidnet har ikke haft 

noget med Sladderspalten eller Facebookgrupper vedrørende Dyrehavegård at gøre. Hun 

har heller ikke haft noget med Jette Grube at gøre. Hun har boet på Dyrehavegård siden 

2012. Det lejemål, hun nu bor i, var ledigt, og hun aftalte med Jens Drejer Jensen, at hun 

kunne leje det. Hun blev opsagt i 2013, da forpagteren blev sagt op. Hun kan ikke huske, 
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hvornår hun skulle fraflytte. Siden fik hun at vide, at hun kunne blive. Hun mener, at hun 

fik besked om dette under den gamle borgmester.  

 

Henrik Peter Bang har forklaret blandt andet, at han siden 2014 har været medlem af 

kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune for Enhedslisten. Han var overrasket 

over, hvordan sagen blev fremlagt på mødet i Økonomiudvalget den 27. februar 2014. En 

række forhold, som han anså for mindre sager, blev fremlagt som meget alvorlige. Han fik 

det indtryk, at formålet var at få ophævet forpagtningsaftalen. Han tog ikke forbehold for 

inhabilitet på mødet. Han har været med til at behandle en række forpagtningsaftaler, hvor 

der har været forskellige overtrædelser. Det er hans opfattelse, at kommunen i andre sager 

har været mere large. Det gælder f.eks. i forhold til Havnehytten, der spillede for høj mu-

sik. Han er ikke bekendt med, at kommunen modtog klager over polospil på gården. Der 

har til gengæld været en række klager over Havnehytten. Kommunen havde længe overve-

jet, hvordan man kunne udvikle området. Det var dog først under den nuværende kommu-

nalbestyrelse, at jorden blev solgt til Novozymes.  

 

Christian Mellentin har forklaret blandt andet, at han er selvstændig. Han lever ikke af po-

loaktiviteter. Han har spillet polo i 5 år. Han har selv poloheste, som han på et tidspunkt 

havde opstaldet på Dyrehavegård. Polo er en gammel sport, som man gennem tiden har 

spillet på mange forskellige underlag. Man kan godt ønske sig en plan bane, men det er 

ikke nødvendigt. I stedet vælger man boldtype efter underlaget. Banen kan have forskellige 

størrelser, og det er ikke sådan, at man behøver at anlægge en egentlig bane.  

 

I efteråret 2012 overvejede han og nogle andre at stifte en forening som en underafdeling 

af Sportsrideklubben. De var i den forbindelse meget interesserede i Dyrehavegård, da det 

var vigtigt for dem at finde et sted tæt på København. Det ville give mulighed for at til-

trække flere medlemmer, navnlig yngre mennesker. Polo var på det tidspunkt en helt ny 

sport i Danmark. De kontaktede derfor Lyngby-Taarbæk Kommune, som oplyste, at Dyre-

havegård var forpagtet ud. De fik kontakt til Carsten Valentin Møllgaard, som sagde, at det 

ville passe fint ind i hans planer om at udvikle gården. Danish Polo Association (DPA) 

havde op mod 8 klubheste på Dyrehavegård. De kom op at stå på Dyrehavegård i april el-

ler maj 2013. Foreningen var ikke involveret i udjævningen af polomarken. Det er dog 

rigtigt, at der blev eftersået for at få et tættere græstæppe. Han kan ikke huske, hvilke ma-

skiner Carsten havde. Han kender advokat Gregers Lauridsen, som var medlem af forenin-

gen. Det var ikke vidnet, der besluttede, at der skulle bruges penge på at udjævne banen. 
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Men de kan godt have betalt 70.000 kr. til dem, der skulle tilså marken. Målstolperne var 

mobile, fordi de ikke havde fået anvist noget specifikt areal. De kunne bruge hele græsare-

alet. Polospil laver ikke større skader end andre former for hestesport, men det slider selv-

følgelig på græsset, når man rider på marken, særligt hvis græsset er vådt.  

 

Han mener, at de spillede et par gange om ugen med op til 10 medlemmer. Selve polospil-

let fylder måske 10 % af tiden, mens resten af tiden går med at gøre klar, ride med hestene 

osv. Der var ikke mange tilskuere eller spillere, for der blev fra begyndelsen ført en 

skræmmekampagne, efter den nye kommunalbestyrelse var valgt ind. Foreningen følte sig 

slet ikke velkommen i modsætning til i Vallensbæk, hvor de kom fra. Tværtimod fik DPA 

breve fra kommunen om, at de ikke måtte spille polo, så der var flere, der troede, at det var 

ulovligt. DPA tilbød, at man kunne prøve at være polospiller for en dag. De tilbød også at 

arrangere polospil i forbindelse med en polterabend. Det var deres plan at udvide, så der 

kom flere aktiviteter, og navnlig således at aktiviteterne var en naturlig del af de øvrige 

aktiviteter på Dyrehavegård. Carsten Valentin Møllgaard havde overvejelser om at bygge 

et ridehus. Hvis det var blevet til noget, ville alle kunne have fået glæde af det.  

 

Carsten Valentin Møllgaard har holdt mange arrangementer på gården. Alle måtte ride på 

marken. Indhegningen til fårene blev etableret omkring sommerferien 2014, men det betød 

ikke noget for polospillet. Fårene gik væk, når de spillede polo. Det var Carsten Valentin 

Møllgaard, der hele tiden rådede over arealet, og han kunne anvise, hvor på arealet de skul-

le spille den enkelte dag. Han mener ikke, at jorden blev tromlet efter polospil. 

 

Polospillet sluttede i september 2014. Vidnet havde sine heste stående på gården til oktober 

2014.  

 

Henning Strøh Christensen har forklaret blandt andet, at NaturErhvervsstyrelsen i 2013 – 

2014 havde ansvaret for enkeltbetalingsordningen, som er EU's generelle landbrugsstøtte-

ordning. Det var i 2005, at man gik over til at tale om betalingsrettigheder, og man kunne 

blandt andet få støtte til græsarealer. Betalingsrettighederne blev tildelt den enkelte land-

mand og var en betingelse for, at man kunne modtage enkeltbetalingsstøtte. Man kunne 

blandt andet få ekstra støtte, hvis man drev økologisk landbrug. I 2015 blev alle betalings-

rettigheder, der ikke var i brug, inddraget. Det er nu sådan, at en betalingsrettighed, der 

ikke har været brugt i 2 år, bliver inddraget. En landmand må bruge EU-støttede arealer, 
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som han ønsker, så længe det ikke forstyrrer landbrugsdriften. De anførte 8 og 28 dage, 

som fremgår af brevet fra Agrovi Videncenter, fulgte af reglerne på dagældende tidspunkt. 

 

Hans mail af 1. juli 2014 gengiver den retstilstand, som gjaldt på dette tidspunkt. Styrelsen 

vurderede således, at polospil var til hinder for, at man kunne tage slæt på marken. Et re-

kreativt areal er f.eks. en bypark eller en fodboldbane, hvor der nok er sået græs, men hvor 

man hele tiden holder græsset nede.  

 

Han har ikke nærmere kendskab til landbrugsloven. EU-støttereglerne har ikke noget med 

landbrugsloven at gøre. Man kan godt søge støtte til et areal, selvom det ikke er omfattet at 

landbrugsloven. Det er hans vurdering, at man sandsynligvis godt vil kunne få støtte til en 

græsmark med fårehold, mens et areal beplantet med juletræer ikke vil være støtteberetti-

get. Det betyder ikke noget for spørgsmålet om støtte, hvilken græstype man anvender. 

Dyrehavegård kunne i princippet få tildelt 111 betalingsrettigheder, hvis der var 111 hektar 

landbrugsareal. Betalingsrettigheden er ikke knyttet op på et konkret areal. Den betyder 

blot, at man kan få støtte i henhold til betalingsrettigheden. Man kan sagtens flytte sine 

aktiviteter til et andet areal. I dag kan man ikke deponere sine betalingsrettigheder. 

 

Anemette Thougaard har forklaret blandt andet, at hun er uddannet dyrlæge. Hun har haft 

heste i en del år og har haft hest stående på Dyrehavegård i ca. 8 år. Der var en masse uro 

på gården i perioden op til forpagterskiftet og efterfølgende. Det var ikke alle, der var util-

freds med den nye forpagter. De gav bare ikke deres mening til kende, idet de bare var in-

teresseret i at have det rart og ikke ønskede at vælge side i konflikten. De, der var utilfred-

se, var meget højlydte. Det er vidnets indtryk, at det i høj grad handlede om lokalpolitik. 

Flere politikere var imod forpagterskiftet. Sagerne mod Carsten Valentin Møllgaard havde 

nærmest karakter af chikane. Carsten Valentin Møllgaard har ikke overtrådt dyreværnsreg-

lerne. Det kan godt være, at der var et tilfælde, hvor en hesteejer klagede over manglende 

vand til sin hest, men det kunne nemt være blevet løst. 

 

Polobanen generede ikke hesteejerne eller andre, blandt andet fordi der også var græs på 

den pågældende mark, før der blev spillet polo på den. Hun syntes, at det var hyggeligt, at 

der kom polospil på gården, og hun hørte ikke nogen beklage sig over polospillet. Hun har 

selv redet på polomarken. I dag har Novozymes overtaget jorden.  
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Kamille Erichsen har forklaret blandt andet, at hun har haft hest stående på Dyrehavegård 

siden 2007. Hun afgav selv tilbud i forbindelse med udbuddet af forpagtningsaftalen. Hun 

rider på jagtheste og deltager i Hubertusjagten. I tiden op til forpagterskiftet var der en del 

uro, og derfor flyttede hun sin hest. Senere flyttede hun hesten tilbage igen. Hun stod i 

stald med de personer, der var årsag til uroen. Det drejede sig om ca. 5 hesteejere, der var 

utilfredse med nærmest alt. Utilfredsheden gik først og fremmest på, at de ikke ønskede 

Carsten Valentin Møllgaard som forpagter. Hun har ikke set, at Carsten Valentin 

Møllgaard har overtrådt dyreværnsloven. Det er den enkelte ejers ansvar at sørge for hø, og 

hun har ikke oplevet, at der har manglet vand. Desuden kan heste godt stå 3 – 4 timer uden 

vand.  

 

Hun oplevede ikke polospillet som et problem. Tværtimod syntes hun, at det var fint, at der 

kom flere aktiviteter på gården. Hun har ikke oplevet, at der var mange mennesker på går-

den i forbindelse med polospil. Hun ved ikke, hvad marken bruges til i dag, da hun har 

flyttede sin hest pr. 1. december 2015. 

 

Hans Nielsen har forklaret blandt andet, at han fortsat er formand for lokalafdelingen af 

Danmarks Naturfredningsforening. Hans opgave er at sikre, at naturbeskyttelseslovgivnin-

gen bliver overholdt. Han er også formand for kommunens grønne råd og en række andre 

foreninger. Han kendte den tidligere forpagter fra nogle konflikter. Den tidligere forpagter 

overtrådte nogle fredningsbestemmelser, hvilket vidnet anmeldte til kommunen. Der gik 

imidlertid flere år, før kommunen greb ind. De asketræer, som Carsten Valentin Møllgaard 

fældede, var ramt af en svampesygdom. Asketræerne var sået naturligt i 1960’erne og var 

ikke blevet plejet siden. Da forpagteren ønskede at bruge det bagvedliggende græsareal til 

sit projekt ”Haver til maver”, syntes vidnet, at det var fint at fælde dem. Der blev i stedet 

plantet nogle buske, så man stadig kan se det flotte hegn bagved.  

 

Det er ikke i strid med fredningsbestemmelserne at spille polo på gården. Der er ingen 

fredningsbestemmelser for den pågældende mark. Kommunen havde ingen nærmere inte-

resse i Dyrehavegård under den gamle forpagter, men det ændrede sig væsentligt, efter 

Carsten Valentin Møllgaard fik forpagtningen. Vidnet er fortsat formand for Fåregræsser-

foreningen Ermelunden. Foreningen får sine får fra Camilla Plum. Tidligere fik de får fra 

Carsten Valentin Møllgaard. 
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Henrik Brade Johansen har forklaret blandt andet, at han har været medlem af kommunal-

bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune for Det Radikale Venstre i 11 år. Udbuddet af 

forpagtningen var en del af en budgetaftale, som de fleste partier bakkede op om. Han op-

levede, at der var et stemningsskifte, da Carsten Valentin Møllgaard overtog forpagtnin-

gen. Navnlig fra Socialdemokratiet og De Konservative var der en stor interesse i at fort-

sætte med den tidligere forpagter, Jens Drejer Jensen. Forpagterskiftet førte til, at kommu-

nen fik øget fokus på gården. I kommunalbestyrelsen fik de efter skiftet løbende oriente-

ringer om, hvordan det gik med gården. Der var tilsyneladende nogen, der hele tiden holdt 

øje med gården og orienterede kommunen om, hvad der skete. Carsten Valentin Møllgaard 

blev ikke behandlet som andre forpagtere. Jens Drejer Jensen byggede forskellige ting på 

gården uden at få kommunens godkendelse, og uden at kommunen greb ind. Jens Drejer 

Jensen nægtede desuden at flytte fra gården. Flere kommunalbestyrelsesmedlemmer mødte 

op, da han skulle flytte ud. Kommunen indgik desuden et meget rundhåndet forlig med den 

tidligere forpagter, da han skulle fraflytte.  

 

Sagen om polobanen fik flere i kommunalbestyrelsen til at mene, at Carsten Valentin 

Møllgaard måtte kunne siges op. Det er efter hans opfattelse overhovedet ikke i strid med 

Dyrehavegårds ”ånd” at spille polo på gården. Den tidligere ejer arrangerede på samme 

måde steeplechase på gården. Når denne sag er slut, vil det være fint at få poloaktiviteter 

på gården igen. 

 

Vidnet var involveret i sagen om de opsagte hesteejere, der fik opstaldet deres heste på 

Hvidegården, fordi de var blevet opsagt af Carsten Valentin Møllgaard. Carsten Valentin 

Møllgaard blev bedt om at afstå et areal, men det trak kommunen senere tilbage, fordi 

kommunens advokat mente, at det ikke var lovligt.   

 

Vidnet har hørt Simon Pihl sige til Tine Brockhuus ved en reception i januar 2014, at 

Carsten Valentin Møllgaard var en fallent, og at det var en skandale, at han havde fået for-

pagtningsaftalen.  

 

Første gang kommunalbestyrelsen blev orienteret om planerne for udviklingen af marken 

var i sommeren 2013. Derefter gik processen i gang, hvor man forhandlede med Novozy-

mes. Kommunen havde således lagt planer for, hvad jorden skulle bruges til, da man hæ-

vede aftalen med Carsten Valentin Møllgaard. Vidnet stemte imod ophævelsen. Han tog 

ikke forbehold for inhabilitet ved afstemningen.  
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Tine Brockhuus har forklaret blandt andet, at hun har haft heste på Dyrehavegård siden 

2004. I efteråret 2011 blev der etableret en styregruppe, der fik til formål at kæmpe imod 

udbuddet og at få kommunen til at forlænge den daværende forpagter Jens Drejer Jensens 

aftale. Gruppen bestod af Helle Bendorff, Gitte Christensson og vidnet. Helle styrede 

gruppen. Helle var ponyrytter og bestyrelsesmedlem i Dyrehavegård Rideklub. Hun var 

tillige medlem af De Konservative. Gitte Christensson var også bestyrelsesmedlem i Dyre-

havegård Rideklub. Vidnet blev trukket ind i gruppen, fordi hun repræsenterede alle de tre 

islænderhestestalde. Hun var den eneste af disse hesteejere, der boede i kommunen. Resten 

boede uden for kommunen. Hun oplevede første gang, at der var tætte relationer med poli-

tikerne, da der skulle holdes et møde på Dyrehavegård med politikerne. Hun fandt ud af, at 

Helle Bendorff og Sofia Osmani havde forfattet alle de spørgsmål, der skulle stilles til 

kommunalbestyrelsen. Den tætte forbindelse mellem rideklubben og kommunen kom også 

til udtryk ved, at Helle Bendorff havde en usædvanlig stor viden om drøftelserne i Økono-

miudvalget. Vidnet var ikke i tvivl om, at Helle Bendorff fik sin viden fra Sofia Osmani. 

Helle Bendorff lagde da heller ikke skjul på, at hun samarbejdede med Sofia Osmani. Ved 

borgmesterskiftet blev sagen bragt til live igen. Der kom langt mere tilsyn med Dyrehave-

gård, efter Carsten Valentin Møllgaard blev forpagter. Hun var derfor med til at skrive et 

åbent brev til kommunalbestyrelsen, hvor de bad om, at der kom ro om det igen. Der var 

ikke nogen generel utilfredshed med Carsten Valentin Møllgaard. Der var nogen, der gene-

rede ham, blandt andet blev nogle halmballer sprættet op, ligesom han fik stjålet nøgler og 

blev udspioneret.  

 

Hun synes, at polo er en naturlig udvikling af stedet. Poloaktiviteterne genererede ikke 

hende. Hun red tit på markerne, men hun så ingen polospillere. Der var ikke et permanent 

anlæg på marken. Det var en græsmark med får. Hun mener ikke, at der blev indhentet 

særlig tilladelse til etablering af den ovale ridebane. Hun mener heller ikke, at Carsten 

Valentin Møllgaard har ændret særlig meget i forhold til den tidligere forpagter. Han har 

ikke overtrådt dyreværnsloven. 

 

Hun deltog i receptionen i forbindelse med borgmesterskiftet. På det tidspunkt havde 

Carsten Valentin Møllgaard haft gården i et halvt år. Hun fortalte Simon Pihl, at hun syn-

tes, at det gik godt. Men da han fandt ud af, hvem hun var, ændrede han tone og gav udtryk 

for, at Carsten Valentin Møllgaard var fallent og konkursrytter. Hun indgav i den forbin-

delse en klage over Simon Pihl for brud på hans tavshedspligt. Christian Mellentin var og-
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så til stede til receptionen og overværede seancen. Flere kommunalbestyrelsesmedlemmer, 

herunder navnlig Sofia Osmani og Simon Pihl, har arbejdet imod forpagterskiftet. I forbin-

delse med, at kommunen opsagde nogle græsarealer, søgte Anne Wallberg aktindsigt og 

derved fandt de ud af, at opsigelsen kom fra Sofia Osmani. Carsten Valentin Møllgaard har 

forbedret forholdene for hestene. Der er kommet kantine til hestene og en hoppefold. Hun 

er medlem af grundejerforeningen. Formanden for grundejerforeningen, Steen Wencke, var 

på et tidspunkt til et møde med Sofia Osmani, hvor hun havde opfordret til, at de klagede 

over Carsten Valentin Møllgaard. 

  

Søren P. Rasmussen har forklaret blandt andet, at han er medlem af kommunalbestyrelsen 

og Økonomiudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune for Venstre. Han blev valgt ind i 

kommunalbestyrelsen i 2000 og har tidligere været borgmester i kommunen. Han har sid-

det i Økonomiudvalget i 14 år. Økonomiudvalget behandler alle spørgsmål om kontrakt-

indgåelse, køb og salg af fast ejendom osv. Han var formand for Økonomiudvalget, da man 

traf beslutningen om at udbyde forpagtningsaftalen. 

 

De første mange år havde kommunen ingen interesse i Dyrehavegård eller for, om forpag-

teren overholdt aftalen, selvom der var en del problemer med den tidligere forpagter. Det 

vedrørte blandt andet problemer med en mergelgrav, anlæg af veje og opsigelse af heste-

ejere. 

 

Forpagtningsaftalen indeholdt ikke krav om, at man skulle søge tilskud fra EU, men der 

var mulighed for det. Kommunen stillede betalingsrettigheder til rådighed i forbindelse 

med udbuddet. Det havde betydning, da man så vidste, hvad man kunne få i tilskud. Det 

var op til forpagteren, om vedkommende ønskede at søge om tilskuddet. Forpagtningsaf-

giften var fire gange så høj i den nye aftale som i den tidligere. Prisen var uden lejeindtæg-

terne fra de seks lejligheder, som indgik i den tidligere forpagtningsaftale.  

 

Den tidligere forpagter, Jens Drejer Jensen, stillede op for De Konservative. Da Jens Drejer 

Jensen blev skilt fra sin kone, var der fra flere sider en interesse i, at det skulle være Jens 

Drejer Jensen og ikke konen, der skulle have forpagtningsaftalen. Der var flere i kommu-

nalbestyrelsen, der prøvede at undgå, at forpagtningsaftalen blev udbudt. Aftalen med Jens 

Drejer Jensen udløb i 2012, hvorefter den skulle udbydes. Jens Drejer Jensen flyttede ikke 

af sig selv. I forbindelse med fogedens udsættelse af Jens Drejer Jensen var det egentlig 

vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen, der repræsenterede kommunen, men til udsæt-
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telsesforretningen mødte også Sofia Osmani og Simon Pihl op, selvom de ikke havde noget 

med udsættelsen at gøre.  

 

Udbudsprocessen var mærkelig. Da de skulle tage stilling til, hvilken tilbudsgiver der skul-

le have tildelt forpagtningsaftalen, kom der forskellige forslag til, hvordan man kunne und-

gå Carsten Valentin Møllgaard, så man i stedet kunne vælge Jens Drejer Jensen. Det er 

hans klare opfattelse, at Sofia Osmani er gået længere i denne sag, end hun burde have 

gjort. Kommunen har imidlertid vurderet, at der ikke var nogen, der var inhabile i sagen. 

 

I tiden op til forpagterskiftet var der stor uro på gården. Jens Drejer Jensen opsagde alle 

hesteejerne, så kommunen måtte have et nødberedskab klar, hvis det blev aktuelt at flytte 

hestene. Efter Carsten Valentin Møllgaard overtog gården, blev forholdene mere rolige. 

Der var dog nogle enkelte hesteejere og naboer, der fortsat var utilfredse, herunder navnlig 

Mogens Friis. De drev nærmest en hetz mod Carsten Valentin Møllgaard og nogle af med-

lemmerne af kommunalbestyrelsen. Der blev blandt andet oprettet sider på Facebook mod 

Carsten Valentin Møllgaard og vidnet, ligesom der blev sendt meget krænkende mails. 

Nogle af de hesteejere, som Carsten Valentin Møllgaard sagde op, flyttede til Hvidegården, 

som også ejes af kommunen. Kort tid efter skulle Økonomiudvalget behandle en sag, hvor 

de hurtigt skulle tage stilling til, om de skulle tage et stykke jord fra Dyrehavegård og give 

jorden til Hvidegården. Forslaget kom ikke fra politikerne. Han fandt senere ud af, at for-

slaget udsprang af et møde, hvor Sofia Osmani havde lovet nogle hesteejere, at de kunne få 

deres heste til at gå på et stykke jord fra Dyrehavegård. Under udvalgets behandling af 

forslaget foreslog han, at man tog en dialog med Carsten i stedet.  

 

Kommunen har undersøgt alle muligheder for at få opsagt forpagtningsaftalen med Carsten 

Valentin Møllgaard, herunder på grund af for sene betalinger og ulovlig nedskæring af 

hegn. Det står i skærende kontrast til den måde, hvorpå kommunen behandler andre for-

pagtere, herunder Havnehytten. 

 

Da de drøftede udbuddet af forpagtningsaftalen, var det væsentligt, at man anvendte et 

selvpasserkoncept. Det var også naturligt, at der kunne spilles polo på gården på samme 

måde, som der tidligere var steeplechase. Der blev ikke søgt tilladelse til steeplechase. Han 

er bekendt med københavnerklausulen. Kommunen blev bekendt med klausulen, da der 

engang blev bygget et ridehus på en anden gård, hvilket blev dyrt for kommunen. Klausu-

len vedrører alene bebyggelse, og polospil var ikke omfattet af den.  
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Man begyndte at drøfte udviklingen af Dyrehavegårds jorder i 2013, da der var en letbane 

på vej. Med letbanen vil der blive bygget flere stationer langs Dyrehavegårds jorder. Det er 

årsagen til, at det blev skrevet ind i forpagtningsaftalen, at kommunen kan opsige dele af 

Dyrehavegårds jorder.  

 

Da kommunen hævede aftalen, vidste kommunen godt, at polomarken skulle sælges. Der-

for er sagen absurd. Det offentlige udbud af jordstykket fandt sted i slutningen af 2014 

eller i starten af 2015.  

 

Da kommunalbestyrelsen fik notatet fra Bjarne Holm Markussen, hvoraf fremgik, at polo-

aktiviteterne var i overensstemmelse med forpagtningsaftalen, var der ikke nogen kommu-

nalbestyrelsesmedlemmer, der foretog sig noget. Vidnet har aldrig givet Carsten Valentin 

Møllgaard tilladelse til, at han kunne fælde træer. Kompetencen til dette lå hos forvaltnin-

gen og ikke ham. Han henviste til forvaltningen, der vurderede, at det var i overensstem-

melse med forpagtningsaftalen. Vidnet deltog ikke i mødet i forvaltningen den 27. februar 

2014. Han har ikke udleveret dokumenter, som han ikke måtte udlevere.  

 

Christian Rønn Østeraas har forklaret blandt andet, at han fra 1. januar 2014 var centerchef 

i Lyngby-Taarbæk Kommune med ansvar for kommunens arealer og ejendomme. Inden en 

forpagter af en af kommunens ejendomme kan søge om byggetilladelse, skal forpagteren 

indhente en ejerfuldmagt fra kommunen. Vedrørende Dyrehavegård fik han ikke det mate-

riale, navnlig i form af skitser og billeder, fra Carsten Valentin Møllgaard, som var nød-

vendigt, for at kommunen kunne udstede en ejerfuldmagt, som igen var nødvendig for, at 

Carsten Valentin Møllgaard kunne søge kommunen om tilladelse til at ændre hesteboksene 

med henblik på at leve på til 2020-kravene.  

 

Det er ham, der har skrevet referatet af mødet med Carsten Valentin Møllgaard den 8. ja-

nuar 2014. Han modtog ikke efterfølgende en ansøgning fra Carsten Valentin Møllgaard.  

 

Han var med til at beslutte at anmode Agrovi Videncenter om at besigtige arealet, hvor der 

blev spillet polo. Han har i maj 2014 selv besigtiget arealet sammen med Finn Lauridsen 

og Carsten Valentin Møllgaard. Carsten Valentin Møllgaard oplyste i den forbindelse, at 

marken var udjævnet, så den var egnet til at spille ”farm”-polo på. Han kontaktede Natur-

Erhvervsstyrelsen for at få oplyst, hvordan man definerer landbrugsdrift. NaturErhvervs-
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styrelsen oplyste, at styrelsen ud fra kommunens beskrivelse vurderede, at poloaktiviteter-

ne ikke var landbrugsdrift. Carsten Valentin Møllgaard var ikke involveret i drøftelserne 

med NaturErhvervsstyrelsen.  

 

Han er observatør i brugerrådet for Dyrehavegård. Han har deltaget i et enkelt møde i bru-

gerrådet. Han modtog en række henvendelser fra hesteejere, der var blevet opsagt af 

Carsten Valentin Møllgaard, men han modtog også henvendelser fra tilfredse hesteejere. 

Han mener, at henvendelserne fra begge grupper blev forelagt kommunalbestyrelsen. Han 

husker mødet den 17. januar 2014 på borgmesterens kontor. Rytterne ønskede plads til 

deres heste, og det blev aftalt, at forvaltningen skulle undersøge, om der kunne findes en 

løsning. Han var i den forbindelse i dialog med forpagteren af Hvidegården og senere 

Carsten Valentin Møllgaard. Han mener ikke, at Carsten Valentin Møllgaard er blevet be-

handlet anderledes end andre forpagtere i kommunen. Han er ikke bekendt med, om der er 

taget slæt på de marker, Carsten Valentin Møllgaard har afstået til kommunen.  

 

Finn Lauridsen har forklaret blandt andet, at han er ansat som tilsynsførende i Lyngby-

Taarbæk Kommune og blandt andet skal sikre vedligeholdelsen af ca. 70 ejendomme, som 

kommunen udlejer eller bortforpagter. Han har ført tilsyn med Dyrehavegård siden 2009. 

Det var ham, der kontaktede Agrovi Videncenter med henblik på besigtigelse af det pågæl-

dende græsareal. 

 

Det varierer, hvor tit han kommer på Dyrehavegård. Han vil anslå, at han kører henover 

markerne ca. 3 gange om ugen på forskellige tidspunkter af dagen. Han har tidligere set, at 

der blev spillet polo på det pågældende græsareal. Under den tidligere forpagter, Jens 

Drejer Jensen, førte han tilsyn med gården en til to gange om måneden, uden at han i den 

forbindelse kørte over markerne. Når han gør det nu, skyldes det, at Carsten Valentin 

Møllgaard anvender markerne til at opmagasinere sten mv. Han er ikke blevet instrueret 

om at føre skærpet tilsyn med Dyrehavegård, efter Carsten Valentin Møllgaard overtog 

forpagtningen.  

 

Carsten Valentin Møllgaard har fjernet den asfalt, han har fået påbud om at fjerne. Det har 

vist sig, at det er rigtigt, at den tidligere forpagter også havde udlagt asfalt.  

 

Bjarne Holm Markussen har forklaret blandt andet, at han er direktør i Lyngby-Taarbæk 

Kommune og medlem af direktionen med ansvar for Teknik- og Miljøområdet, Jobcenter, 
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Borgerservice og It- og digitalisering. Han har været ansat i kommunen siden 1981 og har 

været direktør i 18 år. Han bor tæt på Dyrehavegård. 

 

Han fik i forbindelse med en organisationsændring det overordnede ansvar for Dyrehave-

gård. Han har ikke været involveret i udarbejdelsen af forpagtningsaftalen. Notatet af 28. 

oktober 2013 skrev han, fordi der kom en række henvendelser fra borgere om Dyrehave-

gård, og fordi Økonomiudvalget ønskede en redegørelse herfor. Der havde på det tidspunkt 

været iagttaget en række forskellige aktiviteter på gården. Notatet er skrevet på baggrund 

af de oplysninger, han fik ved at henvende sig til forskellige centre, herunder oplysninger 

fra Birger Kjer Hansens center og fra bygningsinspektøren. Beredskabstjenesten, der hører 

under Birger Kjer Hansen, havde han også kontakt til. Den vurdering, han foretog i notatet, 

gik alene på, om græssåningen var i overensstemmelse med forpagtningskontrakten. I no-

tatet, der i øvrigt var en statusredegørelse og således ikke udtryk for kommunens endelige 

stillingtagen, har han ikke forholdt sig til lovligheden af poloaktiviteten. Notatet blev sendt 

til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen. 

 

Der var stor opmærksomhed om Dyrehavegård i forbindelse med forpagterskiftet, blandt 

andet fordi der med kontrakten blev stillet en række nye krav til forpagteren, herunder om 

pesticidfri drift. Der var også bred politisk interesse for Dyrehavegård, men enkelte, her-

under Sofia Osmani, har nok stillet flere spørgsmål end andre. Det er ikke usædvanligt, at 

Økonomiudvalget drøfter forpagtningsaftaler, hvor der er problemer. Forvaltningen anmo-

des i sådanne tilfælde om at afklare kommunens juridiske ståsted.    

 

Han erindrer ikke, hvornår kommunen modtog en henvendelse fra Novozymes. Han kan 

ikke afvise, at kommunen havde fået en henvendelse fra Novozymes, inden kommunen i 

juni 2014 offentliggjorde dette på sin hjemmeside. Den del af græsarealet, hvor der blev 

spillet polo, som ikke skal anvendes af Novozymes, vil ikke blive anvendt til andre formål. 

Ham bekendt bliver der ikke høstet græs eller søgt EU-støtte på arealet. 

 

Han deltog ikke i mødet den 17. januar 2014 på borgmesterens kontor vedrørende Dyreha-

vegårds afståelse af folde til Hvidegården. Det er hans opfattelse, at Carsten Valentin 

Møllgaard behandles på samme måde som andre forpagtere. Da Havnehytten overtrådte 

forpagtningsaftalen, gik man i dialog med forpagteren og fandt nogle nye vilkår for driften. 

Man ophævede ikke forpagtningsaftalen. 
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Birger Kjer Hansen har forklaret blandt andet, at han har været ansat i Lyngby-Taarbæk 

Kommune siden 2007. Han var også juridisk chef, da Jens Drejer Jensen forpagtede Dyre-

havegård. Han er i dag centerchef i kommunen. Byrettens gengivelse af hans forklaring er 

misvisende derved, at han ikke forklarede, at der blev rettet henvendelse til kommunen om 

tilladelse til en polobane. Det, han gav udtryk for, og som fortsat er hans opfattelse, er, at 

der ikke skulle søges tilladelse til polospil. 

 

Det blev i forbindelse med budgetaftalen for 2012 besluttet, at forpagtningsaftalen vedrø-

rende Dyrehavegård skulle sendes i udbud. Formålet hermed var at få udviklet Dyrehave-

gårds jorder og få en højere forpagtningsafgift. Den tidligere forpagter betalte ca. 200.000 

kr. i årlig forpagtningsafgift, men beløbet kan ikke helt sammenlignes med den højere for-

pagtningsafgift, Carsten Valentin Møllgaard betaler, da der er forskel på, hvilke forpligtel-

ser Carsten Valentin Møllgaard har, og hvilke forpligtelser den tidligere forpagter havde. 

Da forpagtningen af Dyrehavegård blev sendt i udbud, var der endvidere et klart ønske om, 

at gården fortsat skulle være en ”hesteejendom”. Endvidere ønskede man at få mulighed 

for at kræve, at en kommende forpagter skulle afstå jorder til kommunen. I dag er ca. 40 % 

af jorderne på Dyrehavegård afstået til kommunen. Den politiske turbulens om Dyrehave-

gård opstod i efteråret 2012, da det stod klart, at den tidligere forpagter ikke kunne fortsæt-

te.  

 

Det er vidnet, der har formuleret hele forpagtningskontrakten på baggrund af de ønsker, 

der kom fra forskellige sider. Den blev justeret i forhold til det, der fremgik af udbudsma-

terialet, til dels med bistand fra kommunens udbudschef. Efter hans opfattelse indeholder 

forpagtningskontraktens pkt. 12 en udtømmende regulering af, på hvilket grundlag kom-

munen kan ophæve kontrakten.  

 

Når det af forpagtningskontrakten fremgår, at der kunne være ”andre indtægtsgivende akti-

viteter”, var det for at give mulighed for, at der kunne være yderligere aktiviteter på gården 

end de udtrykkeligt nævnte. Det var et stort ønske politisk, at man skulle arbejde videre 

med selvpasserkonceptet. Det blev fastsat i forpagtningskontrakten, at det skulle være med 

”lokale rytterforeninger”, fordi det netop godt kunne være med flere eller andre rytterfor-

eninger end dem, der allerede holdt til på gården. Det er fastsat i forpagtningskontrakten, at 

18 hektar skal være brak, men det er ikke yderligere reguleret, hvor stor en del af jorderne, 

der skal dyrkes, og med hvad. Der er således frit afgrødevalg. Det fremgår endvidere ikke 

af forpagtningskontrakten, at forpagteren skal søge EU-støtte, men kommunen tilkendegav 
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i udbuddet, at man ville kunne søge sådan støtte. Når det fremgår af forpagtningskontrak-

ten, at forpagteren skal overdrage enkeltbetalingerne, havde det at gøre med, at kommunen 

havde problemer på dette punkt med den tidligere forpagter.  

 

Han er ikke bekendt med, at der blev søgt om tilladelse til at arrangere steeplechase eller til 

at etablere en ridebane. Han har ikke instrueret Finn Lauridsen om at føre mere tilsyn med 

Dyrehavegård. I sagen vedrørende Havnehytten endte kommunen med at tillade, at der 

blev spillet høj musik, sådan som Havnehytten indtil da havde gjort i strid med forpagt-

ningsaftalen. Sammen med kommunens advokat deltog vidnet i udsættelsen af den tidlige-

re forpagter, Jens Drejer Jensen. Under udsættelsesforretningen var Sofia Osmani og 

Simon Pihl også mødt op.  

 

Mens han havde ansvaret for Dyrehavegård, var der mange spørgsmål – primært fra De 

Konservative og Socialdemokratiet – om gården. Der var også mange henvendelser fra 

hesteejere og rideklubberne.  

 

Han kan godt have givet Carsten Valentin Møllgaard det indtryk, at det ikke krævede tilla-

delse at spille polo. Han kan ikke huske, om Carsten Valentin Møllgaard har oplyst, at jor-

den skulle planeres, eller hvilken type græs der skulle sås. Han var ikke bekendt med, om 

det var kommerciel drift. Forpagtningskontrakten begrænser ikke muligheden for at spille 

polo. Der er alene naturlige begrænsninger, og der er naturligvis miljøkrav mv. Tilsåning 

med græs er ikke i strid med forpagtningskontrakten. Han har derfor heller ikke sagt det, 

der fremgår af referatet af 8. januar 2014. Han har tilkendegivet på mødet den 24. oktober 

2013, at det er hans opfattelse, at det ikke er i strid med forpagtningskontrakten, at der spil-

les polo på marken. 

 

Det var allerede i 2012 på tale, at Dyrehavegårds jorder skulle udvikles. I marts 2014 blev 

der sat en forhøring i gang om udvikling af Dyrehavegårds jorder. Det har blandt andet ført 

til, at Novozymes er gået i gang med at bygge, ligesom nogle arealer er solgt til en bilfor-

handler og til opførelse af boliger og et gymnasium. Kommunen slår græsset på det areal, 

som ikke er udlejet. Der søges ikke om EU-støtte til arealet. 

 

I den tid, Carsten Valentin Møllgaard har været forpagter af Dyrehavegård, har han afstået 

jord tre gange, og Carsten Valentin Møllgaard har hver gang samarbejdet med kommunen 

om afståelserne. 
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Procedure 

Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og 

har procederet i overensstemmelse hermed. 

 

Carsten Valentin Møllgaard har under anken supplerende gjort gældende blandt andet, at 

arealet, hvor der blev spillet polo, var et landbrugsareal. Lyngby-Taarbæk Kommune har 

ikke løftet bevisbyrden for, at poloaktiviteterne var til hinder for, at arealet var støtteberet-

tiget efter EU-reglerne. Dette må i øvrigt anses for at være tilfældet efter EU-Domstolens 

dom af 5. juli 2015 i sag C-684/13 (”Demmer sagen”). Hertil kommer, at forpagtningskon-

trakten ikke indeholder et krav om, at der skal søges om EU-støtte, og eventuelle indtægter 

vil under alle omstændigheder tilfalde Carsten Valentin Møllgaard. Arealet er desuden 

beliggende i byzone og er således ikke omfattet af landbrugspligt. Efter de svar, der blev 

givet af kommunen i forbindelse med udbuddet af forpagtningskontrakten, havde Carsten 

Valentin Møllgaard mulighed for at iværksætte tiltag, der kunne øge indtægterne fra Dyre-

havegård. Dette følger også af forpagtningskontraktens pkt. 2, hvor der tales om ”andre 

indtægtsgivende aktiviteter ved anvendelsen af det forpagtede areal og bygninger”. Polo-

spil falder efter Dyrehavegårds karakter helt åbenbart ind under den forudsatte anvendelse 

af ejendommen. 

 

Hvis det lægges til grund, at poloaktiviteten krævede tilladelse fra kommunen, må en sådan 

anses for at være givet af tidligere vicedirektør Birger Kjer Hansen, Lyngby-Taarbæk 

Kommune, ligesom kommunalbestyrelsen ved kendskabet til notatet af 28. oktober 2013 

må anses for at have givet samtykke til polospil på Dyrehavegård. Dette understøttes af, at 

der under den tidligere forpagter er opført ridebane og blandt andet afholdt steeplechase på 

gårdens marker uden tilladelse fra kommunen.  

 

Hvis det lægges til grund, at poloaktiviteten eller andre forhold på ejendommen har indebå-

ret misligholdelse af forpagtningskontrakten, har disse forhold ikke i sig selv eller tilsam-

men været af væsentlig karakter, og forholdene har således ikke kunnet begrunde, at for-

pagtningskontrakten blev ophævet.  

 

Lyngby-Taarbæk Kommune har heroverfor supplerende anført, at græsarealet, der blev 

spillet polo på, efter forpagtningskontrakten skulle anvendes til EU-støtteberettiget dyrk-

ning. Den omstændighed, at der blev lukket får ind på arealet i august 2014, ændrer ikke 



- 34 - 

 

ved, at græsarealet ikke blev drevet landbrugsmæssigt, sådan som der var pligt til efter 

forpagtningskontrakten. Allerede det forhold, at poloaktiviteten foregik i strid med for-

pagtningskontraktens krav om landbrugsmæssig drift, indebærer, at forpagtningskontrakten 

blev væsentligt misligholdt, og ophævelsen var derfor alene af den grund berettiget. Det 

interne notat af 28. oktober 2013 udgør ikke et samtykke fra kommunen til poloaktiviteten, 

og Carsten Valentin Møllgaard har ikke i øvrigt godtgjort, at han har fået tilladelse hertil. 

 

Der er ikke grundlag for et synspunkt om, at den misligholdelse af forpagtningsaftalen, 

som skete ved poloaktiviteterne, ikke har været væsentlig som følge af manglende gener 

for naboer eller andre hesteejere mv., eller fordi poloaktiviteten ikke har været til ulempe 

for kommunen. Der er heller ikke grundlag for at fastslå, at misligholdelsen af forpagt-

ningskontrakten af andre grunde har været uvæsentlig. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Sagen angår, om Lyngby-Taarbæk Kommune har været berettiget til at ophæve kontrakten 

med Carsten Valentin Møllgaard om forpagtning af ejendommen ”Dyrehavegård” på grund 

af væsentlig misligholdelse af forpagtningskontrakten.  

 

Er forpagtningskontrakten misligholdt? 

Lyngby-Taarbæk Kommune har navnlig gjort gældende, at Carsten Valentin Møllgaard har 

misligholdt forpagtningskontrakten ved uden tilladelse fra kommunen at have anvendt en 

del af Dyrehavegårds jorder til polospil. Herudover har kommunen gjort gældende, at 

Carsten Valentin Møllgaard i strid med forpagtningskontrakten har overdraget forpagtnin-

gen af en del af ejendommens areal til Danish Polo Association (DPA), og at han også på 

andre punkter har misligholdt forpagtningskontrakten.       

 

Poloaktiviteten  

Forpagtningskontrakten indeholder ikke en selvstændig, udtrykkelig bestemmelse om for-

pagterens anvendelse af Dyrehavegård.  

 

I forpagtningskontraktens pkt. 2.1, der regulerer forpagtningsafgiftens størrelse og beta-

ling, er det fastsat, at afgiften er baseret på forpagterens bolig i stuehuset, udlejning af er-

hvervslejemål, adgang til at dyrke jorden og udleje hestebokse samt andre indtægtsgivende 

aktiviteter ved anvendelsen af det forpagtedes arealer og bygninger. Formuleringen ”andre 

indtægtsgivende aktiviteter ved anvendelsen af det forpagtedes arealer og bygninger” må 
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forstås i overensstemmelse med forpagtningskontraktens øvrige bestemmelser. Bestem-

melsen i forpagtningskontraktens pkt. 2.1 giver således ikke Carsten Valentin Møllgaard 

adgang til at anvende Dyrehavegård til aktiviteter, der rækker ud over landbrugsdrift og de 

i forpagtningskontrakten øvrige, nærmere angivne aktiviteter.  

 

Det forhold, at kommunen i forbindelse med udbuddet af forpagtningskontrakten som en 

del af tildelingskriteriet ”kvalitet” lagde vægt på, at tilbudsgiverne pegede på forslag til nye 

tiltag rettet mod kommunens borgere, findes ikke at ændre herved.  

 

Efter forpagtningskontraktens pkt. 5 (om landbrugsdrift) skal Dyrehavegård drives som 

pesticidfrit landbrug og landbrugsmæssigt forsvarligt.  

 

Det fremgår af forpagtningskontraktens pkt. 5, at ”[i] det omfang ejendommen eller den 

landbrugsmæssige drift vedrørende forpagtningsperioden måtte modtage eller få godskre-

vet statstilskud eller tilskud fra EU, tilfalder sådanne beløb forpagter.” Henset hertil og 

efter bevisførelsen er det ikke godtgjort, at Carsten Valentin Møllgaard havde pligt til at 

anvende ejendommens arealer på en sådan måde, at han kunne få EU-støtte. At Carsten 

Valentin Møllgaard ikke har modtaget EU-støtte for det areal, hvor der blev spillet polo, er 

således ikke ensbetydende med, at han har misligholdt forpagtningskontrakten. 

 

Også efter bevisførelsen for landsretten må det lægges til grund, at det areal på 5,5 hektar, 

som der blev spillet polo på, efter aftale mellem DPA og Carsten Valentin Møllgaard for-

inden var blevet udjævnet med maskiner, og at arealet herefter var blevet tilsået med 2-3 

arter græs, som var særligt egnet til polospil, fordi græsset voksede langsommere og ikke 

var så kraftigt. Det må efter bevisførelsen endvidere lægges til grund, at DPA betalte ca. 

70.000 kr. for tilsåning af arealet med græs, at DPA i perioden fra april til sidst i september 

2014 et par gange om ugen brugte en del af arealet til polospil, at der fra DPA’s side var 

planer om yderligere poloaktiviteter på arealet, og at benyttelsen skete mod betaling af 

90.000 kr.           

 

På denne baggrund må det lægges til grund, at arealet blev indrettet med det klare formål at 

kunne tjene til poloaktiviteter af et ikke uvæsentligt omfang. Sådanne aktiviteter kan ikke 

anses for landbrugsdrift i forpagtningskontraktens forstand.  
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Det forhold, at der i juni 2014 blev opsat hegn og efterfølgende i august 2014 lukket får ind 

på arealet med henblik på græsning, kan ikke føre til en anden vurdering. Dette gælder 

ligeledes det forhold, at andre personer har haft mulighed for at færdes på arealet, når der 

ikke blev spillet polo, at der under den tidligere forpagter lejlighedsvis blev afholdt heste-

arrangementer, såsom steeplechase, uden at kommunen gjorde indsigelse herimod, og at de 

allerede eksisterende ridebaner på Dyrehavegård eventuelt måtte være etableret uden tilla-

delse fra kommunen.        

 

Herefter tiltræder landsretten, at Carsten Valentin Møllgaard har misligholdt forpagt-

ningskontrakten ved uden tilladelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune at have indrettet og 

anvendt det omhandlede areal til poloaktivitet.     

 

Andre misligholdelsesgrunde  

Efter bevisførelsen, herunder forklaringerne fra Carsten Valentin Møllgaard og Christian 

Mellentin, må det lægges til grund, at den aftale, som blev indgået mellem DPA og Carsten 

Valentin Møllgaard om anvendelse af arealet til polospil, ikke fratog Carsten Valentin 

Møllgaard retten til at kunne råde over arealet, herunder blandt andet til afgræsning af får 

og til anden form for ridning. Navnlig henset hertil finder landsretten det ikke godtgjort, at 

Carsten Valentin Møllgaard har handlet i strid med forpagtningskontraktens pkt. 4, hvoref-

ter forpagteren ikke må overdrage forpagtningen af jorden eller nogen del af denne til an-

dre. 

 

Landsretten finder endvidere, at kommunen ikke kan gøre misligholdelsesbeføjelser gæl-

dende over for Carsten Valentin Møllgaard som følge af dennes fældning af nogle træer. 

Der er herved lagt vægt på forklaringen fra lokalformand for Dansk Naturfredningsfor-

ening, Hans Nielsen, om, at træerne var syge, og på at der mellem Lyngby-Taarbæk Kom-

mune og Carsten Valentin Møllgaard i maj 2014 blev indgået en aftale om genbeplantning 

af arealet, hvorfor kommunen ikke nu kan påberåbe sig, at fældningen af træerne er sket i 

strid med forpagtningskontraktens punkt 5.    

 

Lyngby-Taarbæk Kommune har endvidere ikke godtgjort, at Carsten Valentin Møllgaard 

ikke i tilstrækkelig grad har fortsat samarbejdet med de lokale rytterforeninger som forud-

sat i forpagtningskontraktens pkt. 6 med tilhørende bilag, eller at han i øvrigt har handlet 

på en måde i forhold til hesteejerne på Dyrehavegård, som har indebåret misligholdelse af 

forpagtningskontrakten. Det er ligeledes ikke godtgjort, at Carsten Valentin Møllgaard har 
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handlet i strid med forpagtningskontraktens pkt. 6 om nyindretning af hestebokse mv., eller 

at han har misligholdt forpagtningskontrakten ved at have tilsidesat en i øvrigt ikke nærme-

re angivet oplysningspligt over for kommunen, ved at have undladt at opfylde miljøkrav, 

ved uberettiget at have udlagt knust asfalt på en kørevej på Dyrehavegårds jorder eller ved 

ikke at have overholdt aftalte tidsfrister.  

 

Landsretten finder således, at Carsten Valentin Møllgaard ikke har misligholdt forpagt-

ningskontrakten på nogen af de øvrige punkter, som Lyngby-Taarbæk Kommune har gjort 

gældende.       

 

Er misligholdelsen vedrørende poloaktivitet væsentlig? 

Som nævnt finder landsretten, at Carsten Valentin Møllgaard har misligholdt forpagtnings-

kontrakten ved uden tilladelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune at have indrettet og anvendt 

det omhandlede areal til poloaktivitet.   

 

Forpagtningskontraktens pkt. 12 indeholder en bestemmelse om kommunens adgang til at 

ophæve forpagtningskontrakten som følge af misligholdelse fra forpagterens side.  

 

Som anført af byretten kan bestemmelsen ikke forstås således, at den udtømmende regule-

rer, i hvilke situationer der kan ske ophævelse af forpagtningskontrakten. Det er således 

også i andre situationer end de opregnede muligt for kommunen at ophæve forpagtnings-

kontrakten i tilfælde af forpagterens væsentlige misligholdelse. 

 

Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at der gennem en længere periode var diskus-

sion mellem parterne om poloaktiviteterne, og at kommunen i flere omgange påtalte disse 

og herunder ved brev af 16. juli 2014 pålagde Carsten Valentin Møllgaard at bringe polo-

aktiviterne til ophør øjeblikkeligt og inden den 15. august 2014 at reetablere arealet. Da 

dette ikke skete, ophævede kommunen ved brev af 5. september 2014 forpagtningskontrak-

ten.  

 

Det græsareal, der blev anvendt til at spille polo på, udgjorde 5,5 hektar, hvilket svarer til 

ca. 5 % af ejendommens samlede areal på ca. 111 hektar. Poloaktiviteterne fandt sted et par 

gange om ugen i perioden fra april til sidst i september 2014. Polosæsonen 2014 var derfor 

stort set slut, da kommunen ophævede forpagtningskontrakten.  
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Efter forklaringerne fra Henrik Peter Bang, Henrik Brade Johansen, Søren P. Rasmussen, 

Bjarne Holm Markussen og Birger Kjer Hansen må det lægges til grund, at kommunen i 

hvert fald i første halvdel af 2014 havde overvejelser om byudvikling, som omfattede det 

areal på Dyrehavegård, der blev anvendt til polospil. Det må endvidere lægges til grund, at 

kommunen – efter vedtagelsen i december 2014 af forslag til kommuneplantillæg 

11A/2013 for Dyrehavegårds Jorder – ved brev af 27. februar 2015  meddelte Carsten 

Valentin Møllgaard, at kommunen ønskede at disponere over blandt andet det omhandlede 

græsareal. Herefter må det lægges til grund, at kommunen på ophævelsestidspunktet var 

bekendt med, at græsarealet med stor sandsynlighed ville skulle afstås af Carsten Valentin 

Møllgaard, og at der således ikke ville blive tale om polospil efter 2014. 

  

Uanset den berettigede interesse, Lyngby-Taarbæk Kommune havde i at få bragt poloakti-

viteterne på Dyrehavegård til ophør, finder landsretten på denne baggrund efter en samlet 

vurdering, hvori også er indgået, at polospillet – når henses til omfanget heraf – ikke kan 

antages at have været til væsentlig gene for kommunen eller andre, at Lyngby-Taarbæk 

Kommune ikke har godtgjort, at der på tidspunktet for ophævelsen var tale om væsentlig 

misligholdelse, som kunne begrunde en ophævelse af forpagtningskontrakten. 

 

 Carsten Valentin Mølgaard frifindes derfor for den nedlagte påstand herom. 

 

Efter sagens udfald og forløb skal Lyngby-Taarbæk Kommune betale sagsomkostninger i 

begge instanser til Carsten Valentin Møllgaard med i alt 138.220 kr. Beløbet omfatter 

18.220 kr. til retsafgift og 120.000 kr. til udgifter til advokatbistand ekskl. moms. 

 

T h i  k e n d e s  f o r  r e t: 

 

Carsten Alexander Valentin Møllgaard frifindes.  

 

I sagsomkostninger for begge instanser skal Lyngby-Taarbæk Kommune inden 14 dage 

betale 138.220 kr. til Carsten Alexander Valentin Møllgaard. 

 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. 

 

(Sign.) 

___  ___  ___ 
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Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den 29-03-2017 

 

Peter Jansen 

Sektionsleder 
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