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Svindelsigtet OW Bunker-chef er løsladt
København: Den tidligere chef for OW Bunkers salg til offentlige kunder Lars Bohn blev i går

løsladt fra sin fængselscelle i Vestre Fængsel. Han har været varetægtsfængslet siden 19.
december, sigtet for svindel med olieleverancer. Løsladelsen kommer efter en dialog mellem forsvarsadvokaten og de italienske myndigheder, der kræver ham udleveret. /ritzau/
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Randzonedommens lære:
Lovene skal være klare
Povl Blak Bojer fra Snedsted i
Thy blev frikendt for overtrædelse af loven om dyrkningsfri
randzoner langs vandløb. Og
det er helt efter bogen, slår miljøretseksperten, professor, dr.
jur. Peter Pagh, Københavns
Universitet, fast.
Foto: Claus Fisker/Scanpix

Fødevarefirmaer
danner
forening
Af Anders Abildgaard

RETSSIKKERHED:
Selvom randzonesagerne nu
droppes, står
et spørgsmål
uafklaret tilbage:
Hvad med den
økonomiske
kompensation?,
påpeger miljøretsekspert

Af Egon Kjøller
egon.kjoeller@nordjyske.dk

VIBORG: Love skal være klare,

og love, der er meget bebyrdende for borgerne, skal være meget klare.
Det er den lære, politikere
og embedsmænd kan drage
af dommen i Retten i Holstebro, som frikendte landmændene Christian og Povl
Blak Bojer fra Snedsted i Thy
for overtrædelse af loven om
dyrkningsfri
randzoner
langs vandløb.
Og i går drog myndighederne erkendelsen: Dommen ankes ikke.
Det har Statsadvokaten i
Viborg besluttet, og NaturErhvervstyrelsen, der i sin
tid meldte landmændene til
politiet, er enig.
I den konkrete sag har retten lagt til grund, at uklarhederne i den oprindelige
randzonelov skal komme de
pågældende landmænd til
gode, og det er Statsadvokatens opfattelse, at Landsretten ikke med tilstrækkelig

Hans Henrik Bruhn: - Gennem
den nye forening kan virksomhederne søge støtte til specifikke udviklings- og rådgivningsprojekter.

anders.abildgaard@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: Den store klyn-

sikkerhed kan forventes at
komme frem til et andet resultat, hvis sagen ankes.
Øvrige sager opgives
NaturErhvervstyrelsen vil
nu rette henvendelse til anklagemyndigheden i de enkelte politikredse og opfordre til, at sagerne efter den
tidligere randzonelov trækkes tilbage.
- Det er klart, at udfaldet af
sagen fra Holstebro i den
forbindelse vil blive tillagt
betydning, siger statsadvokat, Jan Reckendorff, Viborg.
Det er blandt andet sager
mod formanden for foreningen Bæredygtigt Landbrug,
Flemming Fuglede Jørgensen, Ingstrup, og tidligere
gårdejer Asger Møller Madsen, Arentsminde. I alt har
fem randzonesager ventet
på at blive berammet i retssystemet, og samlet er omkring 25 landmænd meldt til
politiet.
Flemming Fuglede er meget tilfreds med myndighe-

derne nu opgiver retssagerne.
- Det er fantastisk situation
for mig, efter at jeg er blevet
blacklistet af landets fødevaremyndigheder for at have
lavet noget ulovligt. Det er
dem selv, der har lavet noget
ulovligt. Det er en helt befolkningsgruppe, de har
blacklistet.
Kontroldirektør i NaturErhvervstyrelsen,
Anders
Munk Jensen, erklærer i en
udtalelse:
- Byretsdommen slog fast,
at randzoneloven gælder, og
NaturErhvervstyrelsen vil
fortsat håndhæve loven.
Fremadrettet har vi fokus på
de randzoner, der skal udlægges efter den nye lov fra
2014, og som vi også vil kontrollere efter.
Dom helt efter bogen
Miljøretseksperten, professor, dr. jur. Peter Pagh, Københavns Universitet, er ikke overrasket:
- Retten har fulgt er en
fuldstændig klassisk opfat-

telse i dansk teori og praksis.
Man kan næppe finde en
eneste
forvaltningsretlig
fremstilling i Danmark, der
ikke fastslår, at jo mere byrdefyldt et indgreb er, jo større krav stilles der til klarhed
og entydighed, siger han.
- I det perspektiv kunne
det godt se ud, som om randzoneloven er håndteret med
vel meget spin og utilstrækkelig omtanke, tilføjer han.
Det uafklarede aspekt
Peter Pagh konstaterer samtidig, at der med dommen i
Holstebro slet ikke er taget
stilling til bræmmelovens
andet aspekt: hvorvidt den
er ekspropriativ.
Det spørgsmål er fortsat
relevant, selvom loven blev
ændret sidste år, mener han.
Han henviser til, at det er
uklart, hvorvidt landmændene får den kompensation,
de var stillet i udsigt.
- Jeg ved, at man de facto og mig bekendt ved en rent
administrativ beslutning har opgivet at komme under

EUs landdistriktsordning.
Spørgsmålet er, om det er en
loyal administration af loven.
Når det i lovens forarbejder står, at det forudsættes,
at man opnår støtte fra EUs
landdistriktsprogram, er det
selvfølgelig indgået som en
ikke ubetydelig faktor i bedømmelsen af, hvor meget
landmændene skal tåle. Og
det rejser det det simple
spørgsmål: kan man så (fra
administrationen, red.) opretholde de samme regler
uden i det mindste at gå til
Folketinget igen?, påpeger
Peter Pagh.
Den danske statskasse kan
ikke selv udbetale kompensation til landmændene.
Det vil være i modstrid
med EU-retten, med mindre
det forgår under de såkaldte
de minimis-regler, og her
loftet meget lavt.
Eksempelvis risikerer en
landmand, der får betalt en
afløser under sygdom, at blive udelukket fra at få randzonekompensation.

ge af fødevarevirksomheder
i Nordjylland styrker nu deres samarbejde.
Det sker ved at danne en
ny forening, som får navnet
Foreningen Nordjysk FødevareErhverv. Den stiftende
generalforsamling holdes
mandag 8. juni på Novi i Aalborg.
Foreningen udspringer af
et klyngesamarbejde med
næsten samme navn - Nordjysk FødevareErhverv - der
siden efteråret 2013 har eksisteret for de små og mellemstore virksomheder i
branchen, i alt omkring 140
virksomheder fordelt over
hele Nordjylland.
- Når vi nu danner en
egentlig forening, er det for
at skabe en juridisk enhed,
der kan søge erhvervsstøtte
til mere specifikke udviklings- og rådgivningsprojekter. Hidtil har virksomhederne kun kunnet få støtte
til mere generelle projekter,
siger Hans Henrik Bruhn, direktør for Nordjysk FødevareErhverv.
- Det er vigtigt, at virksomhederne gør sig klart, hvor
de lavthængende frugter er.
Eksempelvis er der et stort,
udækket potentiale for nordjyske virksomheder for afsætning af gourmet-produkter i hovedstadsområdet.
Men har du ikke de rigtige
kontakter, kan det faktisk
være svært at nå ud til nye
markeder. Det er et meget
konkret område, hvor virksomhederne kan få hjælp og
hjælpe hinanden, forklarer
Hans Henrik Bruhn.
Prisen for at blive medlem
af den nye forening bliver
2000 kroner om året for
virksomheder med op til 99
ansatte og 10.000 kroner for
større virksomheder.

