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B-2190-14 - LANDBRUG & FØDEVARER S.M.F. A M.FL. MOD FØDEVARESTYRELSEN

Hermed kvitteres for modtagelsen af østre Landsrets e-mail at 31. juli 2014 vedrørende en

i landsretten modtaget anmodning om aktindsigt I stævning fra Knud Haugmark.

Knud Haugmark henviser i sin anmodning til, at han “har haft sagen kørende ved ombuds

manden’. Endvidere har han telefonisk oplyst over for landsretten, at han var “part” i om

budsmandssagen, og at han driver hjemmesiden sickpigs.dk. Knud Haugmark gør p den

baggrund gældende, at han har en retlig interesse i sagen, hvilket bestrides.

Det bemærkes, at man ikke opnår fornøden interesse i et konkret retsspørgsmi ved at

have nitiere: en ombudsrnandssag, endsige ved at drive hjemmesiden sickpigs.dk. Knud

Haugmark har derfor ikke godtgjort, at han nar den fornødne individuelle, væsentlige inte

resse i sagen til at kunne få indsigt i sagens dokumenter, jf. retspiejelovens § 41 d.

Hvis landsretten finder, at Knud Haugmark har den fornødne interesse til at f aktindsigt I

stævningen, henvises til bemærkningerne i stævningen, herunder anmodningen om dør-

lukning, vedrørende fortroligheden af de I sagen omhandlede oplysninger om enkeltperso

ner. Der er p den baggrund begrænset adgang til aktindsigt i sagens dokumenter, og

samtlige personhenførbare oplysninger skal derfor undtages fra indsigt.

Det kan i den forbindelse oplyses, at Landbrug & Fødevarer har offentliggjort en anonymi

seret udgave af stævningen p organisationens hjemmeside (se

b//v7ww.lf4JAkt.iir1LFsNRSA_staevning.,çx), og der er ikke grundlag for at med

dele aktindsigt i videre omfang.
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Kammeradvokaten modtager kopi ar dette brev.
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