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Siden 1970 har em-
bedsfolk 1 ministeriet
truffet egenradige og
juridisk kritisable be-
slutninger i relation til
Eli's fiskevanddirektiv.
Og man bar givet EU-
Kommissionen usande
oplysninger, lyder
dommen fra jurapro-
fessor Peter Pagh.

MIU0FORVALTNING

AF JACOB LUND-LARSEN

• -Svindelog magtmisbrng.
Disse ord haefter Peter Pagh,

professor dr. jur.,Det Juridiske
Fakultet, Kobenhavns Uriiver-

sitet, pa dele af embedsforel-

:r^

sen i Danntarks Miljeministe-
rium siden 1970.

- EmbedsvEerket korer fuld-

stajndig friiob. Og det har ikke
aendret sig, seivom ininisttene
er blovetudskiftet gennem de
mange 4r, siger Peter Pagh.

Professoren, der blandt

andet forsker og underviser
i EU-ret og mUjoret p3 Ko-
benhavns Universitet, udar-

bejdede i 2005 et 55 siders
responsum, bestilt af land-
briigets rSdgivningscenter i
Skejbyog af erhvervets overst
folkevalgte organ, Land-
brugsraadet, om det retlige
grundlag for recipientmSl-
regulering af vandiob.

Et responsum, soni trods
det, at det retter en sonder-

lemmende kritik mod Miljo-
ministeriet, til date aldrig har

fAet den store offentlige be-
v&genhed.

En rygende
juridisk pistol
Peter Pagh st4r dog ved sine
konklusioner i sit responsiun.

- Juridisk set er responsum-
niet en rygende pistol. Og jeg
stSr fuldt ud ved alle mine ana

lyser.Hvordan mine konklusio
ner bmges, blandet jegmigikke
i. Jegkan blot forholde mig til,
at jeg imit arbejde afdaekker, at
der i den periode, responsum-
met omhandler, foregSr svindel
og magtmisbrughanuljomini-
steriets side.

- Som borger og som jurist
kan jeg kun sige: Ja, det er
meget krajnkende. Ja, det er
magtmisbrug, det der er fore-
g3et, siger Peter Pagh i dag.
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Dermed forte vejledningec ;
ffaembedsvaerketimiljomini- ,
steriet altsa ifolgeprofessoren s
til,at hensigterne i fiskevands-
direktivet fra EU i praksis blev
tilsidesat.

- Det er korrekt. 1 Danmad i

er det i SrevisforegdelpSden
mide, at der har siddet en d- •

ler flere einbedsfolk i Miijs-
ministeriet eller ministenets

styrelser, som har udpeget na |
turomrSder og opdelt vandlab |
iforskellige naturklasser, soinf

- Juridiskset er responsummeten rygende pistol. Ogjeg stdr fuldt
ud ved alle mine analyser. Hvordan mine konklusioner bruges,
blandet jeg mig ikke i. Jeg kan blot forholde mig til, at jeg i mit
arbejde afdeekker, at der i den periode, responsummet omhandler,
foregdr svindel og magtmisbrug fra Miljeministeriets side, siger
juraprofessor Peter Paghfra Kobenhavns Universitet.

Sagtet
- gjort noget andet
I sit responsum konkluderer
den juridiske professor blandt

gePeter Pagher milemetoden
i strid med EU's fiskevandsdi-

rektivs krav, idet EU i direkti-

vet opstiller fysiske/kemiske



Veterincermedicin
- belyder den rigtige pris noget for dig?
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Udover en yderst konkurrencedygtig pris kan vi
minimere dine medicinudgifter ydertigere ved
gennemgang at prcsparatvalg i din besoetning
- dvs. samme aktivstof billigere men ondet
prceparatnavn.

Sa prav os nceste gong du fa muligheden, vl binder
dig ikke til en drskontrakt med bonus, Istedet kommer
besparelsen dig tilgode via en lav eg gennemskuelig
nettoprls p6 hver enkeit ordre.

Betyder det noget for dig?

VH du vide mere kontakt

Afdelingschef Karen Margrethe Lauridsen,
Veterincerafdelingen Skanderborg /^otek

Tlf.8793 V800/dir. 87»3 9810

DIG har siden 2004 samaitiejdet meet Skanderborg Apofek
omkring distribution of veterincermedicin og vacciner fS
produktionsdyr i dansk landbrug.
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informationer til Koinmis-

slonen (EU-Kommissionen,

red.) om den danske gennem-
ferelse af fiskevandsdirektivet

m3 anses for viidledende og i
flere tilfajlde for usande«.

-1 praksis kan man sige, at
nSr der er kommet nye direk-
tlver fra EU, sora vi har skullet
efterleve i Danmark, har man

ffa miljeministariets side gen-
tagne gange ikke gennemfert
disse direktiver i trSd med,

hvad EU har krcEvet.

- Men man har fra ministe-

riets side flere gange fortalt
Folketinget og EU-Kommis
sionen del modsatte. Man har

alts4 sagt noget til det danske
folkehng og til EU-Kommissi
onen, som ikke er rigtigl. Det
kan jeg dokumenlere, siger
Peter Pagli.

Malemetode i strid
med EU-direktiv
IfelgePeterPagher der eksem-
pelvis sket det i Danmark, at
biologer op gennem 1980'erne
- pS baggnind af en bekendt-
gorelse fra 1970og vejledning
fra 1983 fra miljoministeriets
embedsvatrk - har foretaget
en biologisk bedommelse af
forureningstilstanden i dan
ske vandiob.

Det er, frerngSr det af pro-
fessorens responsum, sket
p& baggrund af det sdkaldtc
saprobiesystems forurenings-
klasser, hvor vandlobskvalite-

ten bestemraes pi ba^rund
af en faunabedommelse. Ifoi-

- Selvom vejledningen fra
1983 er i modstrid med fiske

vandsdirektivet, si viderefarte

miljoministeriet saprobiesy-
stemet ffa 1970.1 praksis har
fleie af de tidligere amter pi
den baggrund set belt bort fra
fiskevandsdirektivet, fordiam-

teme bar taget udgangspunkt
i miljaministeriets vejledning,
pipeger juraprofessoren.

Opstillede
egne parametre
Eksempelvis - fastslir Peter
I'agh i sit responsum - opstil
lede EynsAmiegne parametre
for vandkvalitetsmil baseret

pi biologiske vurderinger -

uei passfue uein.

- Men embedsvaerket hit

intet lovgrundlag haft foral
gore, som man har gjort. Del
der er foregiet, og som elicf
min vurdering fortsat er prak'
sis i Miljoministeriet, dete;|''
hindsides al normal juridisl i
praksis og illustrerer en hii "
vanvittig praksis 1ministerie^:
siger Peter Pagh. ;
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Embedsmaessig sygdomi [.
luraprofessoren kalder da, '
der efter bans vurdering ei :
foregiet, en embedsma:ssi|
sygdom, Danmark har hafti |
40 ir. ?

-Ministeriet har gjort, stml;
man ville, siden 1970 erne.;

Professor, OetJuridiske Fakultet,
Kebenhavns Universitet
Cand. jur. 1990 - Dr. jut 1999

Primaere forskningsomrlder
» Mitjpret (miljpansvar, affaldsregulering,

jordforurening, naturbeskyttelse, planlovgiv*
ning, kemikalieregulering)

M EU-ret
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H Miljpproces og borgernes rettfgheder

pi miijeomridet
« Naboret
Si Klimaret

W Fast ejendom regulering og omsaatning

Aktuel forskning
ff Jordforurening, miljpansvar, EU's naturbeskyt

telse, vandplaner, naboret og klimaret


