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Da jeg er hovedkilde til den artikel du skrev i Landbrugsavisen den 20. februar 2015, har du
sendt mig kopi af e-mailkorrespondance med journalist Kjeld Hansen vedrørende artiklen.

Efter Østre Landsrets kendelse af 6. februar 2015 sendte jeg en forespørgsel til Fødevare-
styrelsen, gennem Fødevarestyrelsens advokat; Kammeradvokaten om, hvorvidt Fødevare-
styrelsen var indstillet på at undlade at imødekomme indgivne aktindsigtsbegæringer om
2014-undersøgelserne før der foreligger en endelig retsafgørelse i sagen om aktindsigtsbe-
gæringervedrørende 2011-rapporten.

Kammeradvokaten bekræftede i et efterfølgende brev, at Fødevarestyrelsen ikke var ind-
stillet på at meddele aktindsigt i 2014-undersøgelserne eftersom man fandt, at præmisser-
ne iØstre Landsrets afgørelse af 6. februar 2015 var formuleret så bredt, at i hvert fald
udlevering af navne og adresser på de involverede landmænd indtil videre også burde af-
vente af søgsmålet om opsættende virkning.

Beslutningen er selvsagt som sådan ikke truffet af Kammeradvokaten, men af Kammerad-
vokatens klient, hvilket vel i artiklens format er en forholdsvis ligegyldig formalitet.

Der er, som jeg forstår det, ikke truffet en afgørelse om at meddele afslag på begæringer
om aktindsigt. Beslutningen går blot ud på, at man lader den opsættende virkning omfatte
også 2014-undersøgelserne.

Det fremgår vel også direkte af artiklen, at der ikke er tale om et afslag på aktindsigt.

Der stårjo direkte i din artikel, at:
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"Men det vil tage tid, før der kommer en afgørelse derfra, og i den tid bliver navnene
ikke offentliggjort."

Det er således klart anført, at der er tale om en suspension og ikke om et definitivt afslag,
allerede fordi der verserer retssag om, hvorvidt ret til aktindsigt kan nægtes eller ej.

Du er velkommen til at videresende denne e-mail til journalisterne Kjeld Hansen og Nils
Mulvad, og til deres advokat, Tyge Trier.

Hvis der måtte være behov for yderligere præcisering fra min side, stårjeg til rådighed.

Med venlig hilsen

_~
Håkun Djurhuus


