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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2020-0151 
 
 
Klager: 
 
Eventyrskoven 
c/o Henriette Toftegaard Jensen/ Sansemotorisk leg 
Krogstrupvej 67 
8300 Odder 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
Tina Pagh Dalgaard 
Sverrigsvej 14 
Klakring 
7130 Juelsminde 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstande 
Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”eventyrskoven.dk” til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Frifindelse. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 24. juni 2020 med otte bilag (bilag 1-8), 
svarskrift af 2. juli 2020 med to bilag (bilag A-B), replik af 21. juli 2020 med 130 bilag (bilag 9-
139), duplik af 23. juli 2020 med syv bilag (bilag C-I) samt klagerens supplerende processkrift I af 
21. september 2020 med tre bilag (bilag 140-142). 
 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”eventyrskoven.dk” er registreret den 30. september 2003. Indklagede har været 
registrant af domænenavnet siden den 20. april 2020. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
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”Jeg har erfaret, via mit instagram hashtag #eventyrskoven, at et nyt firma kalder sig 
Eventyrskoven, som skal sælge økologisk bæredygtigt legetøj i Juelsminde her d. 16/3-2020. 
Har tjekket på CVR-registreret. Bilag 1 
(Beklager der står Pia - Hun hedder Tina) 
 
Tinas facebookside hedder også Eventyrskoven og er oprettet 13/5-2020. 
 
I 2009 fik jeg ideen til at lave en oplevelsesskov kaldet Eventyrskoven. I 2011 begynder 
fundraising og etablering. Bilag 2 

 
26/6-2008 købte jeg domænet www.eventyrskov.dk 

 
Min hjemmeside www.eventyrskov.dk blev oprettet 18/10-2011, da www.eventyrskoven.dk var 
optaget. Jeg har været skrevet op til www.eventyrskoven.dk i 8 år og har betalt 
ventelistegebyr til DK-hostmaster siden 8/8-2012. Bilag 3 + 4 

 
Jeg var i dialog med første ejer af domænet Per Frandsen i 2013 og han ville sælge domænet 
til mig for 5000 kr. Hans side var lavet sammen med hans klasse i forbindelse med et 
skoleprojekt. Hjemmesiden blev sidenhen nedlagt. Bilag 5 

 
Ligeledes peger www.eventyrskoven.wordpress.com også over på www.eventyrskov.dk 
 
Min facebookside Eventyrskoven er oprettet 12/10-11 Bilag 6 

 
Jeg ligger højt på Google-søgning og der findes en del omtale via presse og sociale platforme 
om Eventyrskoven. Der er søgt fondsmidler fra Friluftrådet, Naturstyrelsen, Odder Kommune 
m.fl. . Er registreret shelterplads, naturlegeplads m.m. 

 
Der er officielt vejskilt hertil. 

 
Vi er med i Kulturingens cykelrute. Er markedsført af Kystlandet/VisitOdder gennem mange 
år. 
 
Vi har betalt annoncer på facebook, Horsens Folkeblad/Odder Avis. 
 
Desuden har vi mobilepay på Eventyrskoven. 
 
Derfor undrer det mig, at Tina har købt domænet. Jeg har kontaktet hende og spurgt om hun 
er klar over, at der allerede er en Eventyrskov, som har eksisteret i 8 år, men har ikke 
umiddelbart nogle kommentarer andet end hun havde mulighed for at købe det og det gjorde 
hun. Men altså ikke gennem DK-Hostmaster, så det ligner en overdragelse, som hun har 
betalt for. Bilag 7. 
… 
Jeg har brugt navnet Eventyrskoven i lang tid og er kendt lokalt, nationalt og internationalt 
under det navn. 

 
Jeg har været skrevet op i 8 år til det. 
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Jeg er sundhedsplejerske, sygeplejerske, lærer og motorikvejleder og derfor er min viden om 
leg. læring, natur og børns udvikling en del af mit brand, som jeg synes hun lægger sig op af 
og misbruger. 

 
Eventyrskoven handler om leg og læring, så mine gæster bliver forvirret og tror at det mig 
der er begyndt at sælge økologisk og bæredygtigt legetøj. Der er blot ca, 45 km imellem 
Odder og Juelsminde. 
 
Jeg er ved at ansøge om varemærkeregistrering af Eventyrskoven - er indsendt.” 

 
Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende 
indklagedes enkeltmandsvirksomhed ”Eventyrskoven”, jf. bilag B og C. 
 
Bilag 2 fremstår som blogindlæg vedrørende klagerens projekt ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 3 er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registrant af 
domænenavnet ”eventyrskov.dk”. 
 
Bilag 4 er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren blev skrevet på 
venteliste til domænenavnet ”eventyrskoven.dk” i 2012. 
 
Bilag 5 fremstå som korrespondance af 2013 via Facebook mellem klageren og den tidligere 
registrant af domænenavnet ”eventyrskoven.dk”, hvori klageren forespørger om domænenavnet, og 
den tidligere registrant oplyser, at han ikke bruger domænenavnet og godt vil sælge det for 5.000 kr. 
 
Bilag 6 er udskrift fra det sociale medier Facebook, hvoraf det bl.a. fremgår, at siden 
”Eventyrskoven” blev oprettet den 12. oktober 2011. 
 
Bilag 7, 122 og H fremstår som korrespondance via Instagram mellem klageren og indklagede 
vedrørende domænerne knyttet til ”eventyrskov.dk” og ”eventyrskoven.dk”. 
 
Bilag 8 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. 
 
 
I svarskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Jeg skal bruge domænet www.eventyrskoven.dk til min webshop, som er klar inden for 
ganske kort tid. Her vil der blive solgt økologisk og bæredygtigt legetøj. Domænet er derfor 
til et erhvervsmæssig brug, og jeg oprettede CVR registrering på dette d. 16/3-20 

 
Baggrunden for, at jeg ønsker dette domæne er, at jeg kom på navnet Eventyrskoven til min 
butik, som både er en fysisk og en webshop, idet leg associere til eventyr – jeg ønskede en 
eventyrlig legetøjsbutik. Derudover ønskede jeg at butikken også skulle hedde noget med 
skov, idet der er stor fokus på det bæredygtige og økologiske aspekt. Alle vores vare er stort 
set fremstillet træ. Derfor var eventyrskoven det oplagte valg for mig. 

 
Jeg har haft et bureau til at stå for opbygningen af webshoppen og få udformet et personligt 
design. Jeg beklager hvis det i en besked som er sendt på Instagram lyder som om, at der er 
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blevet betalt penge for overdragelse af domænet. Dette har jeg snakket med bureauet om, 
hvilket ikke er tilfældet. 
 
Jeg har brugt og betalt et bureau for identitet m.m. herunder sikring af domæner, hvor der er 
blevet købt to andre domæner relateret hertil. Disse domæner er (se også vedhæftede 
faktura): 

 
- www.eventyr-skoven.dk 
- www.eventyrskoven-shop.dk 

 
Bureauet fortalte at www.eventyrskoven.dk var optaget men, at de ville tage kontakt til den nu 
tidligere ejer og spørge om han ville overdrage domænet til mig, hvilket han gik med til. 
 
Jeg har fået overdraget dette domæne på lovlig vis – anklager havde mulighed for at have 
gjort det samme. 

 
Der er ingen varemærkebeskyttelse på brugen af det, og derudover ser jeg ikke at vi er 
hinandens konkurrenter. Jeg vil aldrig komme til at tage anklagers kunder, og ligeledes vil 
hun aldrig komme til at tage mine, idet vi ikke har den samme vare. Anklager har en 
sanse/motorik naturlegeplads og jeg sælger legetøj. 

 
Derudover ejer man ikke et #hashtag, så derfor ser jeg heller ikke hvorfor det er et problem at 
jeg bruger #eventyrskoven. 
 
Der findes flere ”eventyrskove” og det er et ganske almindelig formulering. Derfor ser jeg 
ikke at man kan tage varemærkebeskyttelse på dette, idet det ikke er et unikt ord eller udtryk.” 
 

Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af faktura af 11. maj 2020 udstedt til indklagede 
vedrørende udvikling af en hjemmeside knyttet til domænenavnet ”eventyrskoven.dk”. 
 
I replikken er bl.a. anført følgende: 
 

”Jeg finder det nødvendigt, at præcisere og åbenbart redegøre temmelig meget for min ret til 
domænet Eventyrskoven. Derfor er mængden af bilag ret stor. Det undskylder jeg på forhånd, 
men det er meget vigtigt for os, at indsende alt hvad vi har der kan vise, at Eventyrskoven er 
helt indarbejdet kommercielt hos os. 
 
Jeg har haft cvr-nr. siden 1/7-2008. Bilag 8. 
 
Ideen om Eventyrskoven opstod tilbage i 2009 og der blev lavet tegninger og aftaler med 
skovrejser, entreprenører, håndværkere, arkitekter, virksomheder, butikker, 
produktionsskoler, spejdere, frivillige m.fl. Jeg var tilknyttet Studentervæksthusene i Århus og 
fik sparring m.m. af dygtige folk. Herunder BusinessAarhus og UdviklingOdder. Der blev 
udarbejdet forretningsplan og projektbeskrivelser til fondsansøgninger, landzonetilladelser, 
byggetilladelser, bank og samarbejdspartnere. Bilag 9 + 10 
 
I 2011 begyndte jeg fundsraising og etablering. 
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Eventyrskoven har eksisteret siden 2013. Eventyrskoven er et oplevelsessted for børn, 
familier, skoler, børnehaver, dagplejere/vuggestuer, bedsteforældre på tur med børnebørn, 
outdoor- friluft- og spejdere, teambuilding for virksomheder og private, børnefødselsdage og 
arrangementer, såsom Valborgsaften, Skt. Hans for de små (og store), troldedag, roelygter i 
efterårsferien m.m. og at møde de troldfolk der er tilknyttet Eventyrskoven. 
 
Vi har en heks, trold. mosekone, elverkonge, nisse, alfer, elverpiger m.m. Vi formidler gamle 
sagn og trylleeventyr. Der er entre til Eventyrskoven og den har et kommercielt og 
socioøkonomisk formål. 

 
Vi er registreret telt- og shelterplads, naturlegeplads m.m. på shelter-oversigt.dk, hejcamp.dk, 
udinaturen.dk m.fl. Samt vi er med i Europæisk kulturby Aarhus 2017´s Kulturrings cykelrute, 
Margueritrute og Odder kommunes seværdigheder. Bilag 11-14 
 
Vi har fået et officielt vejskilt (F13) med hvid baggrund og blå skrift opsat som henviser til 
Eventyrskoven. Bilag 15 

 
I Eventyrskoven kan man medbringe sin madpakke, grille eller lave bål, der er naturlegeplads 
med motorikudfordringer og sansesti. Der er 3 store sheltere til at sove i. Gode picnic- og 
toiletfaciliteter med pusleplads, bad, førstehjælp m.v. Man kan gå ind i Nissens eller Heksens 
hus, mosekonens pilehytte, løbe op på Elverhøj eller over troldens bro. I Eventyrstuen kan 
man søge tørvejr, købe en kop kaffe eller merchandise og forskelligt sirup, sukker, salt med 
Eventyrskovens urter og planter. 
 
Man kan lege, lære, høre historier (QR-koder opsat rundt omkring) og have det sjovt i 
Eventyrskoven. Leg, læring og bevægelse er omdrejningspunktet. Mottoet for Eventyrskoven 
har altid været at ”Leg er livsglæde”. 

 
Eventyrskoven er især rettet mod børn og unge. Derfor ser min advokat og jeg Tinas brug af 
navnet som ulovligt konkurrerende og upassende. 
 
Første indlæg på hjemmeside var d. 18/10-2011 Bilag 2 
 
Vi åbnede officielt med borgmesterklip d.1.april 2016. Men havde åbent for publikum gratis 
fra 2014. I dag tager vi entre til dækning af udgifter og kommende udvidelser. Bilag 16 
 
Bilag 135 Fra Eventyrskovens åbning på Oddernettet: 
https://www.facebook.com/odderkommune/videos/992615840831936/ 
 
og Bilag 136 fra TV2 Østjylland: 
https://www.tv2ostjylland.dk/odder/naturlegeplads-med-mosekoner-og-trolde 
 
Skulle have været i 2015, men pga. af valg og at daværende miljøminister Kirsten Brosbøl 
derfor ikke kunne komme, som aftalt og åbne Eventyrskoven blev det udsat. Bilag 17 
 
Vi blev inviteret af miljøministeren til en stor Friluftsmesse i Værløse 24. juni 2014 for at 
fortælle om Eventyrskoven, fordi vi havde vundet Naturstyrelsens Idestormskonkurrence og 
fik 50.000 kr. til projektet. Bilag 18 
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Siden 2013 har Eventyrskoven modtaget fondsstøtte og offentlig støtte fra Friluftsrådet, 
Naturstyrelsen, EU´s landdistriktspulje LAG (NaturErhvervsstyrelsen), Odder kommune, 
Sparekassens gavefond, Smukfonden, Meyerdonationen m.fl. ca. 750.000 kr. og vi har selv 
lagt jord, tid, kræfter og ½ mill. I Eventyrskoven. Bilag 19-26 
 
Eventyrskoven har utallige gange været i medierne. Det kan derfor undre mig, at man ikke 
undersøger internettet for, om navnet Eventyrskoven var i brug af andre. Tina skriver, at hun 
ikke var klar over at min Eventyrskov eksisterede. At Tina har brugt et bureau Bubblemedia 
gør det ikke bedre. 
 
Vi har betalt annoncer på facebook, Horsens Folkeblad/Odder Avis (Jyske Fynske Medier) 
m.m. Gennem årene er der mange avisartikler i Horsens Folkeblad, Odder Avis, Skanderborg 
Ugeavis, Aarhus Stiftstidende, Hørelsen m.m. Været i TV og Radio. Vi har gennem flere år 
været aktive i Odder ved Køb Odders arrangementer gennem året. Især til Halloween og jul 
og er blevet markedsført en del af den vej. 
 
VisitOdder/Turistsamarbejdet Kystlandet er i gang med en massiv markedsføring af 
Eventyrskoven. Og Eventyrskoven rater ret højt på deres hjemmesider. Vi har også betalt for 
omtale i turistguider for VisitOdder og Turistsamarbejdet Kystlandet. Bilag 137 
https://www.visitodder.dk/odder/oplevelser/forboern/de-bedste-boerneaktiviteter 
 
2013: Bilag 27-38 
2014: Bilag 39-46 
2015: Bilag 47-65 
2016: Bilag 66-92 
2017: Bilag 93-102 
2018: Bilag 103-112 
2019: Bilag 113-115 
2020: Bilag 116-119 
 
Googler man vil med det samme se, at jeg bruger Eventyrskoven og at jeg har de fleste 
forslag med navnet. Bilag 120 
 
Ligeledes hvis man finder siden Eventyrskoven på facebook, som viser hele projektet og 
processen, samt masser af billeder, videoer og opslag af børn, leg, læring, arrangementer 
m.v. Bilag 121 
 
Bilag 138 www.facebook.dk/eventyrskoven Den facebookside har jeg haft siden 2011. Bilag 6 
 
Et tjek på DK-hostmaster viser også, at der var venteliste til domænet. Alligevel vælger man, 
at gå udenom og købe domænet af første ejer Per Frandsen, som også er vidende om en 
eksisterende Eventyrskoven. Hvis det passer, at der det bare er overdraget helt tilfældigt uden 
køb, er det stadig i strid med god skik og opførsel. Tina skrev jo til mig, at hun havde haft 
mulighed for at købe det, hvilket hun så gjorde. Nu ændrer hun så forklaring i svarskriftet. 
Bilag 122 
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Bureauet ligger i Horsens, så de måtte da også være fuldstændigt klar over min 
Eventyrskovens eksistens. Horsens ligger kun 20 km herfra og jeg har da annonceret i 
Horsens Folkeblad i et helt år og turistforeningen Kystlandet markedsfører min 
Eventyrskoven i både Hedensted, Horsens og Odder kommuner (Juelsminde, hvor Tina vil 
starte, ligger i Hedensted Kommune) 
 
Tidligere ejer Per Frandsen brugte hjemmesiden til et ugeprojekt med hans elever. For nogle 
år siden blev hjemmesiden helt nedlagt og domænet har derfor ikke været i brug i flere år. 
 
Per Frandsen forsøgte også, at sælge det til mig for 5000 kr. i 2013 Bilag 5, hvilket må siges 
at være en del over prisen. Overvejede, at anmelde ham for den overpris. Men valgte at vente 
på, at det blev ledigt og bruge domænet www.eventyrskov.dk i mellemtiden. Bilag 3 + 4 
 
Men i alt andet har jeg brugt Eventyrskoven, som logo, skilte, brochurer m.m. Bilag 123-130 

 
Jeg har som tidligere nævnt, ventet 8 år som nr. 1 til domænet www.eventyrskoven.dk Bilag 4 
+ 139 
 
Jeg mener, sammen med min advokat, at mit brug af Eventyrskoven er indarbejdet som mit. 
Jeg er ved at søge varemærkebeskyttelse med ordmærket i kommercielt øjemed. Det er ikke 
registreret af andre og da jeg er første ansøger vil jeg sandsynligvis få retten til det. Både til 
klasse 28 og 41, herunder legetøj. Bilag 131 
 
Selvfølgelig kan man få varemærkebeskyttelse på et ord der skal bruges kommercielt. Hvilket 
jeg jo gør. En varemærkebeskyttelse beskytter jo netop imod, at andre bruger det 
kommercielt. Som her er tilfældet Tina Pagh Dalgaard vil gøre. 
 
Tina har derfor ikke ret til Eventyrskoven og er da heller ikke kommet i gang endnu og hun 
har en chance for at finde på et andet navn, der også relaterer sig mere til trækøkkenlegetøj, 
klodser, biler, bondegård i træ, trætog m.m. 

 
Tinas argumenter blegner lidt i forhold til mit brug af Eventyrskoven. For det første har jeg 
en skov og for det andet formilder vi eventyr. Trælegetøj i en webbutik og butik associerer 
ikke med Eventyrskoven. Køkkenlegetøj gør slet ikke. Bilag 132 
 
Jeg kan læse. at Tina ikke er klar over, hvad Eventyrskoven er. Hun tror at det kun er en 
sanse/motorik naturlegeplads. Her mangler der dog en hel del. Vi har solgt legetøjssværd, 
udklædning, og kommer til at sælge flere ting. Planen er butik med legetøjseventyrfigurer, 
spil, eventyrdukker, naturudforskning, tøjdyr, bøger, udklædningsudstyr til børn, 
bueskydning, motoriklegetøj, sansetæpper m.m. Alt sammen relateret til leg, eventyr, 
sansning, motorik og læring. Samt undervisning. Det har været med i projektbeskrivelsen fra 
start. Vi har udviklet vores egne eventyrdukker og flere ting er på vej. Bilag 133 

 
Jeg har fire uddannelser og erfaring indenfor børns udvikling, leg og læring. 
(Sundhedsplejerske, sygeplejerske, motorikvejleder og lærer) Så alt i Eventyrskoven er bundet 
op på denne viden og børn. Mit brand er leg, læring, natur og eventyr. Ser man på 
www.eventyrskov.dk vil man da også vide, at det ikke kun er en legeplads. Det er meget mere 
end det. 
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Jeg mener derfor, sammen med min advokat, at det er samme målgruppe og branche Tina går 
efter. 

 
Siden 2013 er Eventyrskoven bygget op og der sker endnu mere. Vi er ved at søge 
landzonetilladelse og byggetilladelser til yderligere udvidelser. Vores besøgstal er stigende. 
Det vil også blive en socioøkonomisk arbejdsplads og tilbyde forskellig undervisning, 
aflastning og oplevelsesbaseret læring. Events og teater. Workshop med børn, forældre, 
institutioner og fagpersonale. Og i den forlængelse også mere salg fra butik. 
 
Eventyrskoven er med i mange lokale og nationale netværk. Vi opslår arrangementer på den 
nationale portal Kultunaut og mange gæster/turister finder os af den vej. En butik/webshop 
med mit navn Eventyrskoven, vil forvirre mine gæster. Især da vi også i vores projektplan har 
planlagt salg af legetøj m.m. og er ved at blive varemærkeregistreret. Bilag 134 

 
Vi mener, at brugen af navnet Eventyrskoven har været vores i mange år i kommercielt 
øjemed. Samt vi har ventet 8 år på, at domænet www.eventyrskoven.dk blev ledigt på normale 
vilkår. 
 
Vi bruger navnet Eventyrskoven både lokalt, nationalt og udlandet. Det fremgår også af al 
den dokumentation allerede er indsendt til jer og vedhæftet denne replik. Det vil være rigtigt 
ærgerligt, når så mange står bag Eventyrskoven igennem mange år og er til glæde for rigtig 
mange, at sætte vores navn Eventyrskoven på spil. Alt hvad vi har opbygget siden 2011. 
 
Mængden af bilag og argumentationen burde være overbevisende og bevise min ret til 
domænet og brugen af navnet Eventyrskoven og tilhørende domæner.” 

 
Som bilag 9 har klageren fremlagt detaljeret beskrivelse af juli 2013 af klagerens projekt 
”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 10 er kopi af ”Oversigtskort” vedrørende ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 11 er kopi af forsiden af publikation med titlen ”Kulturringen. Culture by bike. Kultur på 
cykel i Østjylland”. 
 
Bilag 12 er kopi af en beskrivelse af en cykelrute mellem Gylling og Torrild. 
 
Bilag 13 er kopi af en beskrivelse af en cykelrute mellem Torrild og Alken. 
 
Bilag 14 er kopi af en ikke nærmere specificeret publikation med en omtale af ”Eventyrskoven i 
Torrild”. 
 
Bilag 15 er fotografi af vejskilt, der viser mod ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 16 er efter det oplyste fotografier af den officielle åbning af Eventyrskoven den 1. april 2016. 
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Bilag 17 er kopi af e-mail af 29. juni 2015 fra en medarbejder i Miljøministeriet til klageren med 
besked om, at den nye miljøminister vil tage stilling til, om hun har mulighed for at deltage i et 
arrangement planlagt af klageren. 
 
Bilag 18 er kopi af e-mail af 12. juni 2014 fra den daværende miljøminister til klageren, hvori 
klageren inviteres til fejring af ”Friluftslivets idekatalog” på Flyvestation Værløse den 24. juni 
2014. 
 
Bilag 19 er kopi af brev af 24. juni 2013 fra Friluftsrådet til klageren med besked om, at 
Friluftsrådet vil yde økonomisk tilskud til klagerens projekt ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 20 er kopi af udbetalingsadvis af 28. oktober 2015 fra Ministeriet for fødevare, landbrug og 
fiskeri adresseret til ”Sansemotorisk leg og bevægelse”, der har samme adresse som klageren. 
 
Bilag 21 fremstår som indlæg på Naturstyrelsens blog, hvor det oplyses, at styrelsen støtter 
Eventyrskoven i Torrild med 50.000 kr. 
 
Bilag 22 er kopi af brev af 30. januar 2014 fra Odder Kommune til klageren, hvoraf fremgår, at 
Børn, Unge- og Kulturudvalget har besluttet at støtte ”Eventyrskoven” økonomisk. 
 
Bilag 23 er kopi af brev af 12. oktober 2015 fra Friluftsrådet til klageren vedrørende den af 
Friluftsrådet ydede støtte til klagerens projekt, jf. bilag 19. 
 
Bilag 24 er kopi af brev af 20. juni 2016 fra Friluftsrådet til klageren med tilsagn om, at 
Friluftsrådet vil yde økonomisk støtte til opførelse af to sheltere i ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 25 er kopi af en offentlig meddelelse fra Smukfonden om forskellige projekter, der er ydet 
økonomisk støtte til, heriblandt ”Eventyrskoven i Odder”. 
 
Bilag 26 er kopi af e-mail af 31. januar 2019 fra Meyerdonationen til klageren med meddelelse om, 
at der er bevilget støttet til klagerens projekt ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 27 er kopi af en nyhedsartikel fra hjemmesiden for Via University College om klagerens 
arbejde med at bygge ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 28 er kopi af artikel af 25. juni 2013 fra Ugebladet Skanderborg om klagerens 
”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 29 er kopi af artikel af 23. juli 2013 fra Horsens Folkeblad om klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 30 er kopi af artikel af 31. juli 2013 fra Odder Avis om klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 32 er kopi af artikel af 13. september 2013 fra en ikke nærmere specificeret hjemmeside om 
klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 33 er kopi af artikel af 16. september 2013 fra hjemmesiden Grøn Teknik om klagerens 
”Eventyrskoven”. 
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Bilag 34 er kopi af artikel af 19. september 2013 fra Horsens Folkeblad om klagerens 
”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 35 er kopi af artikel af 20. september 2013 fra hjemmesiden for Århus Stiftstidende om 
klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 36 er kopi af artikel af oktober 2013 fra Dansk Høreforenings publikation ”Hørelsen” om 
klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 37 er kopi af en notits af 18. oktober 2013 fra Odder Avis med oplysninger om et kommende 
arrangement i klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 38 er kopi af en notits af 30. oktober 2013 fra Odder Avis med oplysninger om et kommende 
arrangement i klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 39 er kopi af artikel af 24. januar 2014 fra hjemmesiden for Århus Stiftstidende om klagerens 
”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 40 er kopi af artikel af 29. januar 2014 fra Odder Avis om klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 41 og 42 er kopi af artikel af 14. juni 2014 fra Horsens Folkeblad om klagerens 
”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 43 og 44 er kopi af artikel af 18. juni 2014 fra Odder Avis om klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 45 fremstår som kopi af artikel af 1. november 2014 fra Århus Stiftstidende om klagerens 
”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 65, 69, 72, 75, 77, 79, 82, 84 er kopier af annonce for 
klagerens ”Eventyrskoven” i forskellige blade, herunder især Odder Avis. 
 
Bilag 47 er kopi af annonceringsaftale af april 2015 mellem ”Jysk Fynske Medier” og 
”Sansemotorisk Leg og Bevægelse”. 
 
Bilag 54-58 er kopier af artikler af 19. august 2015 fra Odder Avis med omtale af klagerens 
”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 61 fremstår som omtale af 30. november 2015 på hjemmesiden for TV2 Østjylland om en 
episode i klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 62 fremstår som omtale af 30. november 2015 på TV2’s hjemmeside om en episode i 
klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 63 og 64 er kopi af en omtale af 2. december 2015 og 9. december 2015 i Odder Avis af en 
indsamling til fordel for klageren. 
 
Bilag 66 og 92 fremstår som notitser af 1. december 2015 og 6. januar 2016 fra Århus Stiftstidendes 
hjemmeside om en episode i klagerens ”Eventyrskoven”. 
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Bilag 67 er kopi af en omtale af 27. februar 2016 fra Horsens Folkeblads hjemmeside af et 
arrangement i klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 68 er kopi af artikel af 2. marts 2016 fra Odder Avis om klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 70 er kopi af en omtale af 21. marts 2016 fra Århus Stiftstidendes hjemmeside af et 
arrangement i klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 71 er kopi af artikel af 30. marts 2016 fra Odder Avis om klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 72 og 73 er kopi af en invitation til åbning af klagerens ”Eventyrskoven” den 1. april 2016. 
 
Bilag 74 er kopi af en omtale af 1. april 2016 fra Odder Nettet om klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 76 er kopi af artikel af 22. marts 2016 fra Ugebladet Skanderborg om klagerens 
”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 78 er kopi af en notits af 13. juli 2016 fra Odder Avis vedrørende klageren. 
 
Bilag 80 og 87 er kopi af publikationen ”Sommer i Odder” af juli 2016 og august 2016, hvori 
klagerens ”Eventyrskoven” nævnes. 
 
Bilag 83 er kopi af en notits af 27. juli 2016 fra Odder Avis om et kommende arrangement i 
klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 85 er kopi af en kalender fra Odder Avis af 27. juli 2016 med aktiviteter, der finder sted i 
Odder, og hvori klageren nævnes. 
 
Bilag 88 er kopi af en notits af 26. oktober 2016 fra Odder Avis vedrørende klageren. 
 
Bilag 91 er kopi af artikel af 9. november 2016 fra Odder Avis om klagerens ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 93, 95 og 96 er kopier af oversigter fra Odder Avis med aktiviteter i Odder, hvori klagerens 
”Eventyrskoven” er nævnt. 
 
Bilag 94 fremstår som skærmprint fra klagerens blog med informationer om arrangementer i 
”Eventyrskoven”. 
 
Bilag 97, 99, 100, 114, 115, 117 og 118 fremstår som kopier af materiale fra VisitOdder med en 
oversigt over aktiviteter, herunder for børn, og hvori klageren er nævnt. 
 
Bilag 101 og 107 er kopi af omtale af et Halloween-arrangement i Odder Avis, hvori klagerens 
”Eventyrskoven” er nævnt. 
 
Bilag 102-103 er kopier af programmer for forskellige arrangementer, hvori klagerens 
”Eventyrskoven” er nævnt. 
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Bilag 104 og 106 er kopi af oversigt af 3. juli 2018 og 31. juli 2018 fra Odder Avis over legepladser 
i Odder, og hvori klagerens ”Eventyrskoven” er nævnt. 
 
Bilag 105 kopi af notits fra Odder Avis af 31. juli 2018 vedrørende klageren. 
 
Bilag 109-112 er kopier af omtaler af et julearrangement i Odder Avis af henholdsvis den 27. 
november 2018, 4. december 2018, 11. december 2018 og 18. december 2018, hvori klagerens 
”Eventyrskoven” er nævnt. 
 
Bilag 119 er kopi af notits af 15. juli 2020 fra Odder Avis med omtale af et arrangement i klagerens 
”eventyskoven”. 
 
Bilag 120 er skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af resultaterne ved en søgning 
på ”eventyrskoven”. 
 
Bilag 121 fremstår som et større antal fotografier taget i klagerens ”eventyrskoven”. 
 
Bilag 123 er kopi af klagerens logo, der indeholder betegnelsen ”eventyrskoven”. 
 
Bilag 124, 127, 129 og 130 er kopi af brochure for klagerens ”eventyrskoven”. 
 
Bilag 125, 126 og 128 er efter det oplyst postkort fra klagerens ”eventyrskoven”. 
 
Bilag 131 er kopi af klagerens varemærkeansøgning vedrørende ordmærket EVENTYRSKOVEN, 
 
Bilag 132 fremstår som skærmprint fra indklagedes Instagram-profil. 
 
Bilag 133 er fotografi af et antal tøjdukker, der fremstår som tilhørende et eventyrunivers. 
 
Bilag 134 er kopi af brev af 24. juni 2020 fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvori Patent- og 
Varemærkestyrelsen bekræfter modtagelse af klagerens varemærkeansøgning vedrørende 
ordmærket EVENTYRSKOVEN. 
 
Bilag 135 fremstår som still-billeder fra en video optaget i klagerens ”eventyrskoven”. 
 
Bilag 136 fremstår som skærmprint m.v. fra TV2 Østjylland vedrørende en optagelse i klagerens 
”eventyrskoven”. 
 
Bilag 137 er skærmprint fra hjemmesiden ”visitodder.dk” med en omtale af klageren. 
 
Bilag 138 er skærmprint fra klagerens Facebook-profil. 
 
 
I duplikken er bl.a. anført følgende: 
 

”Jeg oprettede CVR-nr. med navnet ”eventyrskoven” den 16/3-2020, da fandt ud af, at det 
var muligt for mig, at få overdraget domænet www.eventyrskoven.dk. Registreringen af 
navnet kan også ses jf. CVR-registret – udskrift er vedhæftet (bilag C). 
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Jeg har brugt og betalt et bureau til at stå for identitet m.m., herunder sikring af domæner 
relateret hertil (eventyrskoven.dk). Bureauet fortalte, at eventyrskoven.dk på daværende 
tidspunkt var optaget, men ville tage kontakt til den nu tidligere ejer og spørge om han brugte 
det, eller ville overdrage det til mig, hvilket han gik med til vederlagsfrit. 
 
Jeg har efterfølgende overtaget domænet www.eventyrskoven.dk den 20/4-2020. Jeg er på 
intet tidspunkt blevet gjort opmærksom på eller blevet bekendt med, at der har været 
venteliste til domænet, og jeg har derfor overtaget det i god tro om at jeg kunne benytte det, 
hvilket jeg fortsat er overbevist om. 
 
I forbindelse med, at jeg har fået registreret navnet på CVR og overtaget domænet 
www.eventyrskoven.dk, får jeg bureauet til at opbygge en hjemmeside med integreret 
webshop mv., samt får det sammenkoblet med e-conomic. Det er en ret omkostningstung 
affære, og er allerede blevet mit lille hjertebarn, og jeg har også fået et butikslokale og hvor 
denne fysiske butik havde 1. åbningsdag d. 17/7-2020, (bilag D + E). Både webshoppen 
(bilag F + G) og den fysiske butik, er allerede brandet under navnet ”Eventyrskoven”, og 
webshoppen står også færdig, men er ikke gået i luften grundet denne klage. 

 
På intet tidspunkt har jeg været bekendt med, at der i forvejen er en der driver virksomhed i 
navnet ”Eventyrskoven”, da der ikke har været registreret et med dette navn på bl.a. CVR. 
Det kommer først til mit kendskab, da Henriette retter henvendelse til mig på Instagram den 
13/6-2020, med hensyn til, om jeg er klar over at der allerede eksisterer en virksomhed med 
dette navn. Hertil svarer jeg hende, at det er jeg ikke, og korrespondancen slutter igen 
allerede her (bilag H). 
 
Henriette har på intet tidspunkt op til hun retter henvendelse til mig, været registreret med 
navnet ”Eventyrskoven” jf. CVR-registret: 
 
01.12.2001 – 30.062008: Gavefeen v/Henriette Lambertsen 
01.07.2008 – 26.04.2020: Sansemotorisk leg og bevægelse v/Henriette Toftegaard Jensen 
26.04.2020 – 13.06.2020: Sansemotorisk leg og bevægelse /Eventyrskoven 
14.06.2020 – d.d.: Eventyrskoven 
 
Ovennævnte kan ses jf. CVR-udskriften som er vedhæftet (bilag I). Det er først EFTER hun 
retter henvendelse til mig, at hun ændrer navnet jf. CVR til Eventyrskoven. 

 
I øvrigt synes jeg det er mærkværdigt, at hun ansøger om varemærkeregistrering med 
branchekode ”855900 Anden undervisning i.a.n” og jeg med branchekode ”476500 
Detailhandel med spil og legetøj”, så det forekommer mig underligt, at hun har ansøgt inden 
for klasse 28 som indeholder spil og legetøj, videospilapparater, gymnastik- og sportsartikler 
og juletræspynt. Hun er selv registreret med klasse 41 som indeholder 
uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, 
sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 
 
Jeg ser ikke noget problem i, at vi begge eksisterer, da vi laver noget vidt forskelligt, men er 
egentlig sagen uvedkommende. Henriette driver en legeplads med sansemotorisk leg og 
bevægelse, og jeg driver en forretning der pt. hovedsageligt sælger legetøj. Derfor kan jeg 
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ikke umiddelbart se, hvordan vi kan være i interessekonflikt med hinanden, da vi er i 
forskellige brancher. 
 
Jeg har fået overdraget domænet på rette og lovlig vis, og har ikke på noget tidspunkt handlet 
i ond tro. Dermed vil jeg også mene, at jeg har ret til navnet og domænet og dermed også 
brugen heraf. Derfor kommer jeg med indsigelse til klagen på domænet 
”www.eventyrskoven.dk”. 

 
Klager mener at Bubble, som er bureauet der står for at lave min webshop, burde have 
kendskab til hendes eksistens, blot fordi hun ligger i Odder og bureauet i Horsens. Det at der 
er kort afsted imellem nogen, så SKAL man ikke have kendskab til ALT og ALLE. Jeg havde 
personligt heller ikke selv kendskab til eventyrskov.dk. 

 
Derudover vil jeg ikke gøres til ansvar for, at klager har haft rod i sine ting, og har 
reklameret samt markedsført sig som noget hun ikke har haft rettighederne til (domænet), og 
tilmed ALDRIG har heddet noget med på CVR før efter min oprettelse af CVR. Hele mit setup 
er professionelt lavet med mails, domæner, CVR-navn, markedsføringsmateriale m.m. ALT 
som Eventyrskoven. 
 
Mht. overdragelsen af domænet www.eventyrskoven.dk, har jeg som tidligere nævnt, blot haft 
kendskab til at jeg har købt nogle domæner, men ikke hvilke. Jeg vil ikke kommentere mere på 
dette, da det allerede er beskrevet i tidligere dokument. Dog vil jeg godt tilføje, at klager 
kunne have gjort det samme som Bubble, altså have kontaktet tidligere ejer igen, i stedet for 
at have været passiv i alle disse år. 

 
Som opsummering ønsker jeg at gøre indsigelse på klagen på domænet 
”www.eventyrskoven.dk”. Jeg har registreret mig som ”eventyrskoven” d. 16/3-2020 og 
Henriette har kun heddet noget med Eventyrskoven siden 26/4-2020 og ændre helt navn til 
Eventyrskoven d. 14/6-2020, altså efter vores korrespondance på Instagram d. 13/6-2020. Jeg 
har ikke handlet i ond tro, da jeg fik overdraget domænet www.eventyrskoven.dk, og da der 
på intet tidspunkt på CVR har indikeret, at der var en anden virksomhed om hed 
Eventyrskoven. Jeg håber at I med denne indsigelse vil få et bedre overblik over sagen, og jeg 
derved kan få lov at beholde mit domæne, således jeg fortsat kan drive min virksomhed 
”eventyrskoven” med det rette domæne, som jeg allerede er registrant af. Det vil få meget 
store økonomiske konsekvenser for mig, hvis jeg skal have rettet mit domæne, brand og 
markedsføringsmateriale m.m.” 

 
Bilag D og E fremstår som fotografier af en legetøjsbutik, der tillige gengiver skilte med navnet 
”Eventyrskoven”. 
 
Bilag F og G fremstår som skærmprint fra indklagedes profil på et socialt medie, hvor indklagede 
markedsfører sin virksomhed under brug af betegnelsen ”Eventyrskoven”. 
 
Bilag I er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. 
 
I klagerens supplerende processkrift I er bl.a. anført følgende: 
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”Det er korrekt, at indklagede Tina Dalgaard d. 14.juli 2020 har gjort indsigelse overfor 
ordmærkebeskyttelsen. 
 
Min varemærkeansøgning blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende d. 8. juli 2020 og 
indsigelsesperioden gik til d. 8.september 2020. 
 
Patent og varemærkestyrelsen oplyser, at det kommer til at tage tid før afgørelsen foreligger 
og jeg forinden har mulighed for at komme med mit til indsigelsen. Men de skal først have 
uddybninger af indsiger. Så det afventer jeg. 
 
MEN har opdaget at indklagede og indsiger Tina Dalgaard d. 29.juli 2020 har lavet sit navn 
om til Eventyrlig Leg. Både på CVR-navn, logo. fysisk butik og sociale medier.” 

 
Bilag 140 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagedes 
enkeltmandsvirksomhed, hvoraf bl.a. fremgår, at denne virksomhed den 29. juli 2020 skiftede navn 
til Eventyrlig Leg. 
 
Bilag 141 fremstår som skærmprint fra indklagedes Facebook-profil, hvor indklagede markedsfører 
sin virksomhed under betegnelsen ”Eventyrlig Leg”. 
 
Bilag 142 fremstår som skærmprint fra indklagedes Instagram-profil, hvor indklagede markedsfører 
sin virksomhed under betegnelsen ”Eventyrlig Leg”. 
 
 
Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”eventyrskov.dk” har sekretariatet den 13. 
juni 2021 taget følgende kopier, der i det væsentlige svarer til bilag 139: 
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Ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”eventyrskoven.dk” den 26. juni 2020 og igen den 19. 
juni 2021 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. 
 
Efter forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at indklagede blev registrant af 
domænenavnet ”eventyrskoven.dk” den 20. april 2020. 
 
Ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside har sekretariatet konstateret, at 
klageren den 17. juni 2020 søgte om registrering af ordmærket EVENTYRSKOVEN i klasse 28 og 
41 for bl.a. legetøj. Indklagede gjorde indsigelse mod ansøgningen. Ved brev af 13. april 2021 
meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at der ikke kunne gives indsiger medhold, og at der var 
en 2 måneders frist til at anke afgørelsen til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Afgørelsen 
blev ikke anket, og varemærket blev endeligt registreret af klageren den 30. august 2021. 
 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
 at klageren i 2009 fik ideen til at lave en oplevelsesskov kaldet ”Eventyrskoven” og påbegyndte 

i 2011 fundraising og etablering i forbindelse med ”Eventyrskoven”, 
 at ”Eventyrskoven” er et oplevelsessted for børn, familier, skoler, børnehaver, 

dagplejere/vuggestuer m.v., 
 at klageren den 26. juni 2008 købte domænenavnet ”eventyrskov.dk”, hvorpå klageren den 18. 

oktober 2011 oprettede en hjemmeside, 
 at klageren har været skrevet på venteliste til domænenavnet ”eventyrskoven.dk” i 8 år, 
 at klageren har været i dialog med den tidligere registrant af domænenavnet 

”eventyrskoven.dk”, som ville sælge domænenavnet til klageren for 5.000 kr., 
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 at klageren oprettede sin facebookside med navnet ”Eventyrskoven” den 12. oktober 2011, 
 at klagerens projekt ”Eventyrskoven” har fået en del omtale i nyhedsmedier og på sociale 

platforme,  
 at der er et officielt vejskilt til ”Eventyrskoven”, 
 at klageren har brugt navnet ”Eventyrskoven” i lang tid og er kendt lokalt, nationalt og 

internationalt under dette navn, 
 at klagerens og indklagedes aktiviteter er rettet mod den samme målgruppe og branche, 
 at klageren også har planlagt salg af legetøj, 
 at klagerens gæster forveksler indklagede med klageren, 
 at indklagedes registrering af domænenavnet ”eventyrskoven.dk” er i strid med god 

domænenavnsskik, 
 at betegnelsen ”Eventyrskoven” er indarbejdet som forretningskendetegn for klageren, og 
 at indklagede har søgt varemærkebeskyttelse af betegnelsen ”eventyrskoven”. 
 
 
Indklagede har gjort gældende, 
 at indklagede skal bruge domænenavnet ”eventyrskoven.dk” til sin webshop, som er klar inden 

for ganske kort tid, og som skal sælge økologisk og bæredygtigt legetøj, 
 at indklagede har valgt navnet ”Eventyrskoven” til sin butik, da ”leg” associerer til eventyr, og 

”skov” relaterer sig til det bæredygtige og økologiske aspekt, og da stort set alle indklagedes 
varer er fremstillet af træ, 

 at indklagede tillige er registrant af domænenavnene ”eventyr-skoven.dk” og ”eventyrskoven-
shop.dk”, 

 at indklagede har erhvervet domænenavnet ”eventyrskoven.dk” på lovlig vis, og at klageren 
kunne have gjort det samme, 

 at indklagede har erhvervet domænenavnet ”eventyrskoven.dk” i god tro med hensyn til at 
kunne benytte det, 

 at der ikke er varemærkebeskyttelse af betegnelsen ”eventyrskoven”, 
 at der findes flere ”eventyrskove”, og at ”eventyrskoven” er et ganske almindeligt udtryk, 
 at klageren og indklagede ikke er konkurrenter, da de sælger forskellige varer og 

tjenesteydelser, og at der derfor ikke er en interessekonflikt mellem parterne, 
 at indklagedes webshop og fysiske butik allerede er brandet under navnet ”Eventyrskoven”, og 

at webshoppen står færdig, men ikke er gået i luften på grund af denne klage, og 
 at klageren på intet tidspunkt, før klageren retter henvendelse til indklagede den 13. juni 2020 

har været registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under navnet ”Eventyrskoven”. 
 
 
Nævnets bemærkninger: 
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 30. august 2021 fik endeligt registreret 
ordmærket EVENTYRSKOVEN i klasse 28 og 41 for bl.a. legetøj. Klageren har herved opnået en 
gyldig registrering af varemærket EVENTYRSKOVEN for bl.a. legetøj. Dette varemærke er 
herefter beskyttet efter varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 1 og 2, der er affattet således: 
 

”§ 4. Stk. 2. Indehaveren af en stiftet varemærkeret kan forbyde tredjemand, der ikke har den 
pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse 
med varer eller tjenesteydelser, når 
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1) tegnet er identisk med varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller 
tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke varemærket er beskyttet, 
 
2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller 
tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke 
varemærket er beskyttet, og der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, 
herunder at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket,…” 

 
Domænenavnet ”eventyrskoven.dk” består som den karakteristiske del af domænenavnet af 
betegnelsen ”eventyrskoven”, som er identisk med klagerens beskyttede varemærke 
EVENTYRSKOVEN.  
 
Indklagede har oplyst, at indklagede skal bruge domænenavnet ”eventyrskoven.dk” til sin webshop, 
som skal sælge økologisk og bæredygtigt legetøj. Klagenævnet lægger på denne baggrund til grund, 
at indklagede registrerede domænenavnet ”eventyrskoven.dk” med det formål at markedsføre 
produkter af samme art, som klagerens varemærke er registreret for. En sådan brug vil krænke 
klagerens varemærkeret. 
 
Som sagen er oplyst, finder klagenævnet, at indklagedes planlagte brug af domænenavnet 
”eventyrskoven.dk” må antages at indebære en risiko for forveksling med klageren, og at klageren 
derfor vil kunne forbyde en sådan brug efter varemærkelovens § 4, stk. 2. Indklagede har herefter 
ikke godtgjort at have nogen anerkendelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af 
domænenavnet ”eventyrskoven.dk”. 
 
Klagenævnet finder, at indklagede har overtrådt god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 
1, ved under disse omstændigheder at afvise at overdrage registreringen af domænenavnet 
”eventyrskoven.dk” til klageren. 
 
Klagenævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 
 
 
 

A F G Ø R E L S E 
 
Registreringen af domænenavnet ”eventyrskoven.dk” skal overføres til klageren, Eventyrskoven 
c/o Henriette Toftegaard Jensen/ Sansemotorisk leg. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter 
nedenstående dato. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
 
Dato: 27. september 2021 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand) 
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 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


