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Principsager

Sager om miljø-, natur- og landbrugsforhold kan være så betydningsfulde for andre medlemmer end den berørte landmand, at Landbrug &
Fødevarer gerne vil hjælpe med at søge problemstillingen afklaret
og omtalt i medier.
Sagen kaldes en principsag, fordi den er principiel for Landbrug &
Fødevarer og for Landbrug & Fødevarers medlemmer.
Hvad er en principsag?
• En aktuel sag, hvor en juridisk problemstilling er egnet til kommissionsbehandling, klagesagsbehandling eller domstolsprøvelse
samt medieomtale.
• En sag, hvor en problemstilling kan få betydning for en anselig gruppe
af de til enhver tid værende medlemmer på primærsiden indenfor
den relevante sektor.
Begrænsninger/forudsætninger
• Administrative klagemuligheder (eksempelvis Natur- og Miljøklagenævnet) skal som udgangspunkt være udtømt.
• Der skal som udgangspunkt ikke være indledt retslige skridt
af landmanden selv eller dennes advokat.
• Landbrug & Fødevarer beslutter hvilken advokat, der skal anvendes
samt, hvorvidt sagen skal ankes til en højere instans.
• Sagen må ikke kunne påvirke Landbrug & Fødevarers omdømme
negativt. Det betyder eksempelvis, at der kun undtagelsesvist
ydes bistand i straffesager.
• Sagen må som udgangspunkt ikke omhandle produktansvar.

Hvilken hjælp tilbyder Landbrug & Fødevarer?
• Landbrug & Fødevarer tilbyder at afholde omkostningerne
til ekspert- og advokatbistand.
• Landbrug & Fødevarer kan dog træffe beslutning om, at medlemmets
eventuelle retshjælpsforsikring skal anvendes, hvis der er mulighed
herfor i den konkrete sag.
• Landbrug & Fødevarer tilbyder at koordinere processen
med de relevante aktører.
Hvordan startes behandlingen af en principsag?
• Landmandens lokale landboforening, landbrugsforening, regionale
forening eller Tolvmandssektionen skal vurdere den konkrete sag
og indsende en anmodning til Landboretsudvalget.
• Landboretsudvalgets sekretariat har adresse på Axelborg,
hvortil anmodningen sendes.
• Der opkræves et gebyr på kr. 5.000 før behandling af anmodningen.
• Anmodningen behandles på det førstkommende møde i Landboretsudvalget, der vurderer sagen og udarbejder en indstilling
til Primærformandskabet.
• Primærformandskabet indstiller sagen til beslutning i Primærbestyrelsen.
• Primærbestyrelsen beslutter, om sagen opfylder betingelserne for at
blive antaget som en principsag, herunder hvorvidt der er sammenhæng
mellem sagens betydning og de skønnede omkostninger,
der er forbundet med sagens gennemførelse.
Hvad skal anmodningen indeholde?
• En beskrivelse af sagens forløb og baggrund underskrevet
af bestyrelsesformand eller direktør.
• En kort vurdering af de juridiske spørgsmål, som sagen rejser.
• Kopi af afgørelser i sagen fra kommune, nævn eller andre myndigheder.
• Kopi af relevant korrespondance med myndighederne.
• Gerne billeddokumentation med dato- og stedsangivelse.
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