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Kom og mød os 
på Nutrifair
Kom og mød os 

Hør om kameraovervågning og alt 
det andet, vi er rigtig gode til!

Kontakt:
Jesper Kiib Nielsen
Tlf. 40 91 30 96
jkn@jyskit.nu

Pssst...Vi står klar sammen med PorcoVision til at vise dig automatisk faringsovervågning

Byretten: Grise måtte ikke aflives 
uden ejerens kendskab
Sønderjyde vinder sag 
mod Fødevarestyrelsen 
om aflivning af 24 grise. 
Sagen er ifølge advo-
kat interessant for alle, 
der mødes af styrelsens 
kontrollanter – herunder 
både landmænd og føde-
varevirksomheder.

AF JACOB LUND-LARSEN

Byretten har underkendt Fødeva-
restyrelsens aflivning af 24 grise på 
ejendomme i det sønderjyske i be-
gyndelsen af 2018. 

Dommen i sagen faldt ved byretten 
tilbage i oktober måned, men er igen 
aktuel, fordi den ikke er blevet anket 
af Fødevarestyrelsen. 

Styrelsen indfandt sig ifølge sags-
akterne i staldene uanmeldt og gen-
nemførte kontrol og aflivning i stal-
dene uden, at besætningsejeren var 
tilstede, endsige informeret. 

- Det gjorde udslaget, lyder det fra 

advokatfirmaet Sønderby Legal, som 
har bistået besætningsejeren under 
hele forløbet også før retssagen. 

Under sagen afgav to svinefagdyr-
læger hos LVK forklaring om, at man 
ikke er enige i Styrelsens faglige vur-
dering.

- Sagen her viser, at et ordentligt, 
juridisk forsvar forudsætter, at man 
som besætningsejer, der oplever et 
tvangsindgreb fra myndighederne, 
straks kontakter sin advokat og en 
dygtig dyrlæge, der kan udfordre sty-
relsens faglige beslutning, pointerer 
advokat med speciale i EU-ret Hans 
Sønderby Christensen, Sønderby 
Legal. 

Grisene kunne  
være kommet sig
Dagen efter Fødevarestyrelsens kon-
trolbesøg i sagen fra Sønderjylland 
blev de aflivede slagtesvin obduceret 
af to LVK-dyrlæger, og der blev ud-
arbejdet en udførlig obduktionsrap-
port med billedmateriale.

Heraf fremgår det blandt andet, 
at grisene havde halebid eller nav-
lebrok, og at en enkelt gris var utri-
velig. 

Dyrlægernes overordnede vur-
dering var, at alle grise bortset fra 

én utrivelig kunne være kommet 
sig. Dyrene skulle efter LVK-dyrlæ-
gernes vurdering have været flyttet 
til sygestier og have været behandlet 
– og altså ikke aflivet. Der var sygesti-
er på begge ejendomme.

Interessant for  
hele fødevarebranchen
- Sagen er ikke blot interessant for 
husdyrejere. Den er interessant for 
alle fødevareproducenter og virk-

somheder, der for nogles vedkom-
mende oplever en stigende nidkær-
hed i kontrollerne. For den viser, at 
det er værd at stille spørgsmål ved 
styrelsens faglige vurderinger, poin-
terer Hans Sønderby Christensen, 
der fortsætter:

- EU-Domstolen afgjorde allerede i 
2018, at uanmeldt kontrol ikke er det 
samme som uanmeldt indtrængning. 
Vi er derfor tilfredse med, at retten 
tillægger det afgørende vægt, at be-

sætningsejeren i denne sag ikke var 
adviseret.

Ifølge advokaten søger hans klient 
nu erstatning og godtgørelse.

jll@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 48

Grisene burde ifølge 
fagdyrlægers vurdering 
have været i sygesti – og 
ikke aflivet - sådan som 
myndighederne valgte at 
gøre. Samtidig måtte man 
i den konkrete sag ikke 
aflive 24 grise på en 
ejendom uden forudgåen-
de at advisere ejeren, 
pointerer byretten i 
sagens afgørelse. 
Arkivfoto  
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