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Til Niels Fastrup og Nils Mulvad                                                                     

  
Anmodning om aktindsigt 
  
Ved mail af 27. januar 2012 har I i henhold til miljøoplysningsloven og reglerne om meroffentlighed søgt om 
aktindsigt i tilsynssagerne med de omkring 160 landmænd i sagen fra Djursland. Der søges om aktindsigt i 
oversigter, journallister og de konkrete dokumenter i disse tilsynssager. 
  
Sagens baggrund 
Der skal her foretages en opdeling af sagerne, der dels vedrører overtrædelse af pesticidlovgivningen, og 
dels vedrører overtrædelse af gødskningsreglerne, dvs. mellem de jordbrugere, der er meldt til Østjyllands 
Politi vedrørende overtrædelse af pesticidlovgivningen og de jordbrugere, der ikke havde redegjort for den 
importerede gødning i deres gødningsregnskaber og på den baggrund er blevet hørt for overgødskning. 
  
I denne anledning kan NaturErhvervstyrelsen oplyse, at samtlige 44 sager vedrørende pesticidlovgivningen 
fortsat er under behandling hos politiet. 
  
Dette gælder også for langt størstedelen af de omkring 160 jordbrugere vedrørende gødskningsreglerne. 
Dog er 32 sager afsluttet af styrelsen på en af følgende måder: 

1)      Jordbruger er blevet oplyst om, at NaturErhvervstyrelsen på det foreliggende grundlag ikke 

foretager videre, 
2)      jordbruger har modtaget en indskærpelse for manglende overholdelse af gødskningsreglerne 

3)      jordbruger har accepteret at betale et administrativt bødeforlæg. 

  

Som følge af karakteren af de oplysninger, som indgår i følge de sager, I har begæret aktindsigt i, behandler 
NaturErhvervstyrelsen Jeres anmodning om aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger 
(jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006), i det følgende benævnt miljøoplysningsloven. 

  

Ifølge miljøoplysningsloven § 2, stk. 1, har enhver under de betingelser og med de undtagelser, der følger af 
lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven, ret til at blive gjort bekendt med miljøoplysninger, 
jf. dog stk. 2-6 og § 3. 

  

Anmodningen vedrører som nævnt primært sager, der er under behandling hos Østjyllands Politi. Der er 
således her tale om sager inden for strafferetsplejen. Som følge af miljøoplysningslovens ovenfor 
refererede henvisning til offentlighedslovens betingelser og undtagelser, må NaturErhvervstyrelsens 
afgørelse af Jeres aktindsigtsanmodning baseres på offentlighedslovens § 2, stk. 1, 1. pkt., if. hvilken 
offentlighedsloven ikke gælder for sager inden for strafferetsplejen. 

  



Afgørelse 

NaturErhvervstyrelsen må på ovenstående grundlag afvise at imødekomme Jeres aktindsigtsanmodning 
vedrørende de til politiet oversendte sager, idet der heller ikke vil være basis for at give aktindsigt efter 
meroffentlighedsbetragtninger. Det bemærkes, at miljøoplysningsloven § 2, stk. 3, i det foreliggende 
tilfælde ikke kan føre til et andet resultat, jf. miljøoplysningsloven § 2, stk. 3, sidste pkt. 

  
Med hensyn til de 32 ovenfor nævnte sager gælder, at disse sager som udgangspunkt ikke ses at falde ind 
under undtagelsen fra aktindsigt efter § 2, stk. 1, 1. pkt. i lov om offentlighed i forvaltningen, om sager 
inden for strafferetsplejen, da disse sager er afsluttet i NaturErhvervstyrelsen. Andre af offentlighedslovens 
regler ses heller ikke at gøre sig gældende for de pågældende sagers vedkommende. De tilhører således 
alle den gruppe af gødningsregnskaber, der alligevel senere vil blive offentliggjort på 
NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 
  
NaturErhvervstyrelsen har gennemgået hver enkelt sag inden for de ovennævnte kategorier af sager, der 
ikke er meldt til Østjyllands Politi, for at undersøge, i hvilket omfang I kan få aktindsigt. 
NaturErhvervstyrelsen har ekstraheret følgende i sagerne: Personfølsomme oplysninger, bankudskrifter 
samt dokumenter og dialog med politiet efter offentlighedslovens § 12, stk. 1. 
  
For så vidt angår de til politiet oversendte sager samt dialog med politiet, skal I selv, jf. Retsplejeloven § 
41e, stk. 2, jf. §§ 41a – 41d, rette henvendelse til Østjyllands Politi, hvis I ønsker aktindsigt. Herved får I 
mulighed for selv at fremkomme med de oplysninger, der måtte være relevante for  ansøgningen om 
aktindsigt i straffesager. 
  
Til orientering fusionerede Plantedirektoratet med FødevareErhverv og Fiskeridirektoratet til 
NaturErhvervstyrelsen den 1. oktober 2011. Idet dokumenterne kun har været liggende i elektronisk form, 
har vi været henvist til at udprinte breve på det brevpapir, der i dag er tilgængeligt. 
  
Der er i denne mail vedhæftet en oversigt over de 32 sager, som der er givet aktindsigt i. Sagerne vil blive 
sendt elektronisk til Jeres mailadresser i morgen den 29. februar 2012. 
  
  
Klagevejledning 
I kan klage over denne afgørelse senest 4 uger fra den dag I modtager vores afgørelse. I bedes sende klagen 
til: 
  
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Fødevareministeriets Klagecenter 
c/o NaturErhvervstyrelsen 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
  
Vi sender herefter klagen sammen med styrelsens kommentarer til Fødevareministeriets Klagecenter, som 
træffer afgørelse i sagen. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
  
Sandi Als for 



  
Pernille Balslev-Erichsen 
Kontorchef 
Center for Jordbrug 
Tlf. 45263801 
  
  
Kopi til: Østjyllands Politi, Ridderstræde 1, 8000 Århus C. 
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Fiskeridirektoratet, FødevareErhverv og Plantedirektoratet er 1. oktober 2011 fusioneret til NaturErhvervstyrelsen - under 
Fødevareministeriet 
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