
Fra: Kjeld Hansen [kjeld@baeredygtighed.dk] 

Sendt: 12. februar 2013 09:11 
Til: Bertel Haarder 
Cc: Trier, Tyge; Nils Mulvad 

Emne: Et spørgsmål til den fhv. sundhedsminister 

Kære Bertel Haarder! 
  
I oktober 2010 anmeldte Sundhedsstyrelsen mig og redaktør Nils Mulvad til Østjyllands Politi, som blev 
anmodet om at sigte os efter straffeloven for at have viderebragt personfølsomme oplysninger af privat 
karakter. 
  
Jeg havde skrevet en artikel, hvori der bla. var en omtale af 11 navngivne svinefabrikker, der alle var 
inficerede med de resistente MRSA CC398-bakterier. Redaktør Nils Mulvad havde offentliggjort artiklen på 
nyhedssidenwww.aabenhedstinget.dk. Ifølge Sundhedsstyrelsens direktion var dette at betragte som en 
krænkelse af privatlivets fred. Det var og er vi ikke enige i. 
  
Sundhedsstyrelsens anmeldelse blev indgivet, mens du var sundhedsminister. Jeg vil gerne spørge dig, 
om du var vidende om dette, og om du havde godkendt anmeldelsen. 
  
Sagen er endnu ikke afsluttet, til trods for at der er forløbet 30 måneder.  
  
Politiet har sigtet os formelt i september 2012 - tre uger før forældelsesfristens udløb, men vi er endnu ikke 
blevet afhørt eller præsenteret for et anklageskrift. 
  
  
Med venlig hilsen 
Kjeld Hansen 
Journalist 
Druebjerggård 
Tåstrupvej 31 
4672 Klippinge 
 56522270 
26215326 

 
From: Bertel Haarder 
To: Kjeld Hansen 
Sent: Tuesday, February 12, 2013 9:19 AM 
Subject: SV: Et spørgsmål til den fhv. sundhedsminister 
  
Nej, Sundhedsstyrelsen havde en ret uafhængig stilling i forhold til ministeriet. 
  
Bertel 
 

Fra: Kjeld Hansen [mailto:kjeld@baeredygtighed.dk]  
Sendt: 27. februar 2013 08:36 
Til: Bertel Haarder 

Emne: Re: Et spørgsmål til den fhv. sundhedsminister 
Prioritet: Høj 
  
Tak, Bertel. 
  
Det kan måske overraske, at du ikke var orienteret, da det ikke er normalt, at embedsværket politianmelder 
journalister. 
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I vores sag har der også været tæt kontakt mellem den ledende embedslæge og Datatilsynet, computere har 
været beslaglagt, og politiet har angiveligt afhørt flere embedslæger med sigtets rettigheder. 
  
Kan du bekræfte, at du som minister hverken har sanktioneret disse skridt, og ej heller har været orienteret 
om dem? 
  
På forhånd tak 
Venlig hilsen 
  
Kjeld Hansen 
  
From: Bertel Haarder 
To: Kjeld Hansen 
Sent: Thursday, February 28, 2013 12:54 PM 
Subject: SV: Et spørgsmål til den fhv. sundhedsminister 

 
Spørg dem i ministeriet, som sad med sagen. De kan bedre huske det. Jeg erindrer intet. 
  
Bertel 
  
  
Fra: Kjeld Hansen [kjeld@baeredygtighed.dk] 
Sendt: 12. marts 2013 07:20 

Til: Bertel Haarder 
Emne: Politisagen om MRSA-fabrikker 

Kære Bertel Haarder, 

  
Jeg har tidligere kontaktet dig for at få oplysninger om den politisag, Sundhedsstyrelsen indledte mod 
undertegnede og redaktør Nils Mulvad, mens du var sundhedsminister. 

  
Vi blev anmeldt til politiet den 21. oktober 2010 for påstået ulovlig offentliggørelse af firmanavne og adresser 
på elleve agrovirksomheder, der var fundet inficeret med de farlige MRSA398-streptokokker. Anmelderen var 
en kontorchef i Sundhedsstyrelsen. 
Knap to år senere blev vi begge kontaktet telefonisk af politiet - den 8. oktober 2012 - og sigtet for 
overtrædelse af straffelovens § 152. Sigtelsen kom 13 døgn, før sagen ville være forældet. 
Siden da har sagen atter ligget stille. Trods mere end to års forberedelsestid har politiet endnu ikke set sig i 
stand til at fremlægge et anklageskrift. 
Faktisk er der gået 873 dage, hvor vi har skulle finde os i denne svævende anklage om at have overtrådt 
lovgivningen. Jeg skal ikke gå i detaljer med, hvad den slags chikanelignende adfærd betyder for en selv og 
familien, men blot stilfærdigt konstatere, at der er aldeles uacceptabelt, at myndighederne optræder med en 
sådan arrogance. Også selv om vi er journalister. 
Bertel, denne sag blev rejst på din vagt. Uanset om det skete bag ryggen på dig eller med din viden, så var 
du den ansvarlige minister på det tidspunkt. Jeg vil derfor tillade mig at opfordre dig til at rejse sagen i 
Folketinget over for Sundhedsudvalget og overfor den fungerende sundhedsminister med krav om 
øjeblikkelig behandling. 
Med venlig hilsen 
Kjeld Hansen, journalist (DJH) 
Tåstrupvej 31, 4672 Klippinge. 
56522270 - 26215326 

 

From: Anne-Mette Skjoldan Petersen 
To: kjeld@baeredygtighed.dk 
Sent: Tuesday, May 21, 2013 11:39 AM 
Subject: Svar fra Astrid Krag på henvendelse dateret 15. marts 2013 

mailto:VBEHA@ft.dk
mailto:kjeld@baeredygtighed.dk
mailto:kjeld@baeredygtighed.dk
mailto:Anne-Mette.Petersen@ft.dk
mailto:kjeld@baeredygtighed.dk


 
Kære Kjeld Hansen 
  
På vegne af Bertel videresender jeg hermed svar fra sundhedsministeren. 
  
Svaret er vedhæftet denne mail. 
  
Fra: Marilou Pehrson [mailto:mpe@sum.DK]  

Sendt: 19. april 2013 17:03 
Til: Bertel Haarder 

Emne: Svar fra Astrid Krag på henvendelse dateret 15. marts 2013 
  
Kære Bertel 
  
Vedhæftet er svar fra Astrid Krag. 
  
God weekend og mange hilsner 
Marilou 
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