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Kære Egon Bennetsen 
  
Du har ved mail af 19. januar og 22. januar i år anmodet om aktindsigt i henholdsvis: 
  
  

a.       ”Enhver form for materiale, der viser de sammenhørende værdier mellem de to tabeller, således at ID- 

numrene i A utvetydigt kan henføres til et øremærke nummer i B.” 
  

b.      ”Ethvert materiale, der viser hvorledes alderen i år i kolonnen: Facit, er fremkommet for krondyrene fra 

Jægersborg og St. Frederikslund.” 
  
Eftersom der er tale om grundlæggende forskningsmateriale, foreligger der ikke akter i Offentlighedslovens 

forstand, men for så vidt angår punkt a, er det lykkedes at fremskaffe de ønskede oplysninger, og disse 

fremgår nedenfor. 
  
Vedrørende punkt B er der, så vidt jeg har fået oplyst, tale om resultatet af en videnskabelig metode, og der 

foreligger ingen skriftlige dokumenter på nuværende tidspunkt, hvorfor jeg ikke har mulighed for at 

fremsende materiale vedr. dette punkt. 
  
Ad punkt a.: 
”De 18 efterspurgte øremærker stammer udelukkende fra Oksbøl, og inkluderet herunder er øremærkerne 

således som de er oplyst fra Oksbøl, og den kode der efterfølgende er benyttet for dyrene. 
  
Øremærke Kode 
st.rød 7-7 A-1 
st.rød 2-2 A-2 
st.orange 7-7 A-3 
St.orange 5-5 A-4 
små gule 687/88 A-5 
st.hvid 23-23 A-6 
st.grøn 21-21 A-7 
st.hvid 18-18 A-8 
kalv hvid 70-71 A-9 
kalv grøn 1-1 A-10 
st.hvid 28-28 A-11 
Kalv hvid 30-31 A-12 
st.blå 9-9 A-13 
St.rød 23-23 A-14 
kalv hvid 44-45 A-15 
st.blå 8-8 A-16 
st.rød 19-19 A-17 
st.rød 18-18 A-18 
  
For så vidt angår din klage over min afgørelse af din aktindsigtsanmodning af 26. november 2017, der er 

sendt til revurdering i universitetsledelsens stab den 5. december 2017, kan jeg oplyse, at det er Bente Skou 

Paulsen, der behandler denne. Jeg har tidligere forespurgt på status, og det var min forståelse, at der ville 

komme en snarlig afgørelse, men jeg videresender din rykker til rette vedkommende. 



  
  
Med venlig hilsen 
  
Gry Bagger  
Chefkonsulent           
Cand. Jur.  

Direkte tlf: 87151307  
E-mail: gba@dce.au.dk 
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