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Afgørelse i sagen, hvor du har anmeldt forgiftning af rovfugle
Anklagemyndigheden er nu færdig med at gennemgå sagen, hvor du (muligt på vegne af Dansk
ornitologisk forening Fyn) har anmeldt drab på havørne. Efterforskningen har angået i alt fem havørne og en rød glente, der alle er fundet døde på Tåsinge i august, september og november måned
2020. I sagen er der rejst sigtelse imod en person. Vi er nået frem til, at det ikke kan bevises ved en
domstol, at den pågældende har begået handlingerne. Efterforskningen har endvidere ikke ført til, at
andre har kunnet mistænkes for en lovovertrædelse. Det betyder, at der på det foreliggende grundlag
ikke bliver rejst nogen straffesag.

Anklagemyndighedens behandling af sagen

Anklagemyndigheden må kun rejse en straffesag, hvis vi vurderer, at der er tilstrækkelige beviser
til, at den sigtede vil blive dømt. Beviskravet i en straffesag er højt. Der gælder et princip om, at
enhver rimelig tvivl skal komme den sigtede til gode. Det er derfor ikke nok, at anklagemyndigheden kan sandsynliggøre, at den sigtede er skyldig. Det skal kunne bevises, at den sigtede er skyldig
uden for enhver rimelig tvivl.

Anklagemyndigheden skal være objektiv i sin vurdering. Det betyder, at vi både skal lægge vægt på
de oplysninger, der taler for, at den sigtede er skyldig og de oplysninger, der taler imod.

Baggrunden for vores beslutning

Anklagemyndigheden har gennemgået alle beviser og efterforskningsresultater i sagen. Vi har også
inddraget din forklaring.

Side 1

Undersøgelser på Danmarks tekniske Universitets Center for Diagnostik har for alle fugles vedkommende vist spor efter Carbofuran, som i alle tilfælde må antages at være dødsårsagen. Vi har
ved vurderingen af sagen lagt vægt på, at ingen har set handlingerne blive begået og på, at der ikke
hos nogen er fundet giftstoffer eller andet, der har kunnet forbinde enkeltpersoner med lovovertrædelserne.

Hvis nye oplysninger måtte komme til politiets kundskab, vil efterforskningen kunne genoptages.

Dette er lovgrundlaget


Sagen handler om ¹jagt- og vildtforvaltningslovens § 3 stk. 1 og § 23 stk. 1, ²Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1006 af 14. juni 2020 om vildtskader § 1 stk. 2,
³Miljøministeriets bekendtgørelse om bl.a. fredning af visse dyrearter (nu: nr. 521 af 25. marts
2021) § 4 stk. 1 samt ⁴Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler (nu: nr. 1278 af
9. juni 2021) §§ 22, 23 og 28 med tilhørende EU-forordninger (ulovlig jagt og ulovlig besiddelse af bekæmpelsesmidler).



Vi har afgjort sagen efter reglerne i retsplejelovens § 721 stk. 1 nr. 2, der handler om, at det ikke
er muligt at føre bevis for, at sigtede er skyldig.

Hvis du vil klage

Du kan klage, hvis du mener, at du (eller foreningen) har været udsat for noget strafbart, eller hvis
du i øvrigt har en retlig interesse i sagen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du har et erstatningskrav
mod en gerningsmand.

Hvis du mener, at du har ret til at klage, kan du sende klagen hertil eller til Statsadvokaten i Viborg,
Rødevej 1, 8800 Viborg. Du kan også sende klagen via e-Boks til Statsadvokaten i Viborg (i e-Boks
under Offentlig Myndighed/Stat/Rigspolitiet/Anklagemyndigheden).

Fristen for at klage er 4 uger efter, at du har modtaget dette brev. Der er ikke formkrav til klagen,
men du skal begrunde, hvorfor du mener, at du har ret til at klage.

Klagen behandles af statsadvokaten. Når statsadvokaten har behandlet klagen, vil du høre derfra.
Hvis statsadvokaten vurderer, at straffesagen skal fortsætte, skal den sigtede have besked inden 2
måneder fra i dag.
Side 2

Hvis du har brug for mere information
Det kan måske være nyttigt for dig at læse mere på www.anklagemyndigheden.dk under ”Vidner,
ofre & sigtede”.

Med venlig hilsen

Klaus Holten Kristensen
Specialanklager
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Klagevejledning
Du kan klage, hvis du mener, at du har været udsat for noget strafbart, eller hvis du i øvrigt har en
retlig interesse i sagen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du har et erstatningskrav mod gerningsmanden.

Hvor skal klagen sendes til?
Det er statsadvokaten, der tager stilling til klagesagen. Du skal derfor sende klagen enten til os eller
til statsadvokaten.

Der er 4 ugers klagefrist
Du har kun mulighed for at klage i de første 4 uger efter, at du har fået besked om afgørelsen. Det
betyder, at klagen senest skal være hos modtager den dag, hvor fristen udløber. Er det en lørdag,
søndag eller helligdag, udløber fristen den første hverdag derefter.

Hvis klagen kommer frem, efter at klagefristen er udløbet, bliver den kun behandlet, hvis overskridelsen af fristen er undskyldelig.

Frist hvis statsadvokaten ændrer afgørelsen
Hvis statsadvokaten beslutter sig for at ændre afgørelsen, skal den sigtede have besked om det inden
2 måneder efter datoen for politiets afgørelse. Ellers kan straffesagen ikke fortsætte. Denne frist kan
ikke ændres.

Lovgrundlaget


Det står i retsplejelovens § 724 og § 749, stk. 3, sammenholdt med § 101, stk. 2, at du kan
klage over vores afgørelse.



Det står i retsplejelovens § 102, stk. 1, at fristen for at klage er 4 uger efter, at du har fået besked om afgørelsen.



Det står i retsplejelovens § 724, stk. 2, at fristen for at omgøre sagen er 2 måneder.
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