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Kjeld Hansen
overtraedelse af straffelovens § 152 d, stk. 2, subsidiaert § 264 d, jf.
medieansvarslovens § 10, stk. 1, jf. stk. 2, ved fra den 21. oktober 2010 og
frem til den 24. oktober 2013 pa hjemmesiden www.aabenhedstinget.dk
uberettiget at have videregivet oplysninger om aegteparretflMMBft
hjemmesiden offentliggjort artikel af den 21. oktober 2010 havde oplyst, at
pa JBHlHBBBHMi gard, Pindstoftegard, Skovstrupvej 31 i
Tommerup, var ttttM^H^MMMpkonstateret smittede med MRSAbakterier, hvorefter tiltalte omkring den 27. oktober 2010 foranledigede, at
artiklen blev aendret, saledes at det i stedet fremgik, at tWHMppa flfe
JMflMBBBHtgard pa den ovennaevnte adresse var konstateret smittede,
ligesom tiltalte i en anden pa hjemmesiden offentliggjort navngiven artikel
af den 31. oktober 2010 havde oplyst, atimHPBpa^^BBP
m^0»gard pa den ovennaevnte adresse var konstateret smittede med
MRSA-bakterier. De fortrolige oplysninger i artiklerne stammede fra en
person, der havde fact kendskab til smitten gennem sit virke i offentlig
tjeneste eller hverv, sin beskaeftigelse med opgaver, der udf0res efter aftale
med offentlig myndighed, sin virksomhed eller hverv i medf0r af offentlig
beskikkelse eller anerkendelse eller en medhjaelper for den pagaeldende.
Ib.
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Nils J0rgen Mulvad
overtraedelse af straffelovens § 152 d, stk. 2, subsidiaert § 264 d, jf.
medieansvarslovens § 13, ved fra den 27. oktober 2010 og frem til den 24.
oktober 2013 som redakt0r for hjemmesiden www.aabenhedstinget.dk at
have vaeret medansvarlig for uberettiget videregivelse af oplysninger om
forhold, idet tiltalte vidste, at der pa hjemmesiden var offentliggjort to
navngivne artikler af journalist Kjeld Hansen dateret den 21. oktober 2010
og 31. oktober 2010, hvori det var oplyst, atgH^BBMr padWP
^••01 gard, Pindstoftegard, Skovstrupvej 31 i Tommerup var
konstateret smittede med MRSA-bakterier. De fortrolige oplysninger i
artiklerne stammede fra en person, der havde fact kendskab til smitten
gennem sit virke i offentlig tjeneste eller hverv, sin beskaeftigelse med
opgaver, der udf0res efter aftale med offentlig myndighed, sin virksomhed
eller hverv i medf0r af offentlig beskikkelse eller anerkendelse eller en
medhjaelper for den pagaeldende.
Pastande
Anklagemyndigheden har nedlagt pastand om dagb0der.
De tiltalte har naegtet sig skyldig.
Sagens oplysninger
Kjeld Hansen har forklaret, at han er uddannet journalist og har arbejdet
som journalist i ca. 40 ar. Han har skrevet artiklerne om MRS A (Svinepest),
der i 2010 blev lagt ud pa hjemmesiden www.aabenhedstinget.dk.
Abenhedstinget er et forum, hvor man som journalist, redakt0r eller
embedsmand selv kan byde ind med historier. Han har flere gange skrevet
artikler som er blevet lagt pa hjemmesiden. Artiklen, der blev lagt pa
"hjemmesiden den 21. oktober 2010, handler om virksomheder, der
beskaeftiger sig med svinedrift, og hvor der er et arbejdsmilj0problem. Det
er n0dvendigt, at man som journalist forholder sig kritisk til denne
problemstilling, da den er omsiggribende. F0r han skrev artiklen havde han
researchet blandt andet ved at indhente adresser ved forskellige kilder,
herunder DR, der ogsa lavede research pa omradet pa samme tidspunkt. Han
har kontaktet alle svineavlerae og faet bekraeftet, at de havde problemer med
MRSA. Han mener, at jto^tffllttlBHHte»virksomhed pa det tidspunkt,
hvor han skrev artiklen, var under nedlukning. Det har dog vist sig, at den
ikke er lukket, men drives videre. Han ringede ikke i forbindelse med
artiklen rundt til svineavlerne for at indhente tilladelse til at bringe
oplysningerne, men for at fa bekraeftet, at der var problemer med MRSA-
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smitte i besaetningerne. Han ved ikke, omj^^fffj^^ffb
syg, men bar faet bekraeftet, at der var MRSA i besaetningen.

bar vaeret

Kort efter offentligg0relsen den 21. oktober 2010 skete der aendringer i
artiklen. Det er hele formalet med hjemmesiden, at man 10bende foretager
aendringer og justeringer i artiklernes indhold. Han var med til at tilrette
artiklens indhold, da Sundhedsstyrelsen opfordrede til at fjerne visse
oplysninger fra artiklen. Han mener, at artiklen blev tilrettet efter
Sundhedsstyrelsens bemaerkninger.
Foreholdt bilag 1-18 naestsidste side, bar tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at
der i den f0rste version af artiklen stod, at der var tale om et "landbrug under
afvikling". Bade^Mfl^BBflfcer konstateret smittede. Han er nu af den
opfattelse, at det ikke var vaesentligt for artiklen at naevne de belt personlige
det ogsa med det samme, da Sundhedsstyrelsen gjorde dem opmaerksom pa
det. Artiklen blev aendret, sa der kom til at sta, at der var^^mppr, der var
konstateret smittede pa Pindstoftegard, som^jjj^HHHUHBBHfc gard
bed.
Foreholdt samme bilag side 3 0verst, hvor der star anf0rt, at Tina Urth over
for Abenhedstinget bar anf0rt, at "de som far at vide, at de er smittede,
isolerer sig og f01er sig i den grad pestbefaengt, sa derfor holder vi deres
identitet hemmelig. Det gaelder ogsa byens navn" bar tiltalte forklaret, at ban
mener, at hvis dette udsagn virkelig skulle vaere sandt, sa skulle man i et
samfund hemmeligholde epidemiske sygdomme, hvilket ikke kan vaere
rigtigt. Han havde forud for artiklen kontaktet alle embedslaegeinstitutioner i
landet, og alle institutioner havde afvist at give oplysninger om, hvor
MRSA-smitten var konstateret.
Foreholdt bilag 1-23, den artikel ban skrev den 31. oktober 2010 til
www.aabenhedstinget.dk, bar ban forklaret, at det var en opf01gning pa den
f0rste artikel. Han lavede denne artikel i samarbejde med Niels J0rgen
Mulvad.
Han bar skrevet om emner som milj0 og vand!0b gennem mange ar. Han bar
altid vaeret meget optaget af, hvordan myndighederne griber det an og i
saerlig grad, hvordan myndighederne vaelger at oplyse borgere og samfund
om de problemer, der er. Han blev undervejs i sin research gjort opmaerksom
pa, at man i Danmark anvender meget mere antibiotika til svin, end man g0r
i andre lande. Han bar i sit arbejde haft et bredt kildenetvaerk pa hundredvis
af personer. Han bliver hyppigt kontaktet af folk, der bar oplysninger om
disse emner. Der er tale om en meget aben proces, hvor man hele tiden laver
om pa artiklerne, der laegges pa hjemmesiden. De journalistiske temaer i de
to artikler, der er omfattet af denne sag, er alvorlige arbejdsmilj0maessige og
sundhedsmaessige problemer under udvikling, og at myndighederne
hemmeligholder denne udvikling over for befolkningen.
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Han er bekendt med en unders0gelse, der blev foretaget i landbrugssektoren,
hvor man testede 7-800 svineproducenter for MRSA. Unders0gelsen blev
betalt af industrien, og dermed blev svineproducenterne lovet anonymitet.
Han bar s0gt aktindsigt i unders0gelsens resultater, men bar fact afslag. Han
mener, at dette er problematisk og skaber en forventning hos industrien om,
at man bar krav pa anonymitet i forhold, der er meget alvorlige for
folkesundheden. Man kan d0 af infektion med MRSA, og det viser sig, at
flere og flere bliver syge. Der er tale om et globalt problem med resistens
over for bakterier som disse pa grand af et overdrevet forbrug af antibiotika,
og ban mener, at disse oplysninger bar meget stor relevans og b0r frem.
Under sin research fors0gte ban at finde den b0mehave i Nordjylland, hvor
der havde vaeret forekomst af MRSA-bakterier. Han mener ikke, at det i en
situation som denne b0r vaere overladt til den enkelte virksomhedsejer eller
svineproducent at beslutte, om man 0nsker at oplyse om forekomsten af
MRSA-bakterier i besaetningen og blandt de personer, der har med
besaetningen at g0re. Sundhedsstyrelsen skal ikke bestemme, om disse
oplysninger skal frem, da det klart er i offehtlighedens interesse at fa
oplysningerne frem. F0devarestyrelsen baerer et stort ansvar sammen med
Sundhedsstyrelsen for at disse oplysninger ikke laegges frit frem.
Befolkningen b0r vide, hvorledes man handterer, at der nu er MRSAinficerede agrovirksomheder mange steder, og hvorledes man skal forholde
sig for at forhindre smittespredning. Flere personer er d0de af MRSA-smitte,
hvilket g0r det endnu mere alvorligt. Han beklager i dag, at ban i sin f0rste
artikel den 21. oktober 2010 medtog oplysninger om^HBW^^
personlige forhold og helbredsoplysninger, da det ikke var vaesentligt for
artiklens samlede indhold. Oplysningerne om, at^jfffff^
var
inficerede, blev fjernet efter seks dage, da de blev opmaerksomme pa det.
Safremt ban havde taenkt over det, ville ban nok selv have fjernet
oplysningen. Det vaesentlige at fa frem var, at der var smittede personer
mange steder. Det er lovpligtigt, at sadan noget skal sta i APV'en for
virksomheden. Mange af disse svineproducenter har 10-20 ansatte, hvilket
g0r faren for smittespredning st0rre. Han mener, at der er tilstraekkelig
anonymitet i beskrivelsen, nar der efter tilretningen af artiklen naevnes, at
der ert^HHF me(* smitte- Nar der i bilag 23 star anf0rt at "alle cases
stammer fra 2009-2010 og er overdraget Abenhedstinget af kilder i
sundhedsvaesenet, der 0nsker at vaere anonyme", vedkender ban i dag, at ban
nok ikke skulle have skrevet det pa denne made. Det er rigtigt, at de
anvendte cases er fra perioden 2009-2010. Men det er ikke sandt, at alle
oplysningerne er overdraget fra nogen i sundhedsvaesenet. Han kan i dag
sige, at han i hvert fald har tre af de anvendte cases fra den research, som
DR foretog vedr0rende samme emne. Han havde kontakt med en kollega fra
DR i Nordjylland, som tog initiativ til at lave en dokumentarudsendelse. Pa
det tidspunkt delte han indholdet af sin research med DR. Han mener, at
artiklerne pa Abenhedstinget har vaeret med til at sastte stor fokus pa
problemet og har vaeret medvirkende til en skaerpelse af gul-kort-ordningen
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vedr0rende svineproducenter.
Nils J0rgen Mulvad bar forklaret, at Abenhedstinget er et udtryk for et
samarbejde mellem journalister, redakt0rer og embedsmaend i den offentlige
forvaltning med det formal at sikre abenhed i databehandlingen. De bar k0rt
flere temaer, herunder et tema om risikovirksomheder. Han er uddannet
journalist og bar altid arbejdet med unders0gende journalistik. Han bar
vaeret ansat pa Jyllandsposten og bar herefter vaeret i forskellige
virksomheder og er tilknyttet Journalisth0jskolen. En r0d trad gennem bans
arbejde bar vaeret den unders0gende journalistik. Han far 10n som formand
for Abenhedstinget. De to artikler bar vaeret offentliggjort som beskrevet i
anklageskriftet. Vedr0rende artiklen, der blev offentliggjort den 21. oktober
2010, forklarede ban, at de var pressede tidsmaessigt pa det tidspunkt, da de
vidste, at DR ville lave et link til deres hjemmeside i forbindelse med en
dokumentar, DR planlagde at k0re. Man kan efterf01gende aergre sig over, at
de ikke fik gennemgaet deres materiale godt nok, inden den 21. oktober
2010, hvor de f0rste gang lagde artiklen pa hjemmesiden. Artiklen blev
skrevet i en sammenhaeng, hvor ingen myndigheder ville identificere de
svinefarme, der havde MRSA. Der var derfor et stort behov for
dokumentation og for unders0gende journalistik pa omradet. De havde ikke
andre muligheder end at offentligg0re oplysningerne. De var meget
fokuserede pa, at dokumentationen skulle vaere i orden, men havde ikke
fokus pa, at der kunne vaere enkelte personer, der kunne f01e sig gaet for
naer. De fik efterf01gende praesenteret problemet fra embedslaege Henrik
Lyngbech Hansen, hvilket gjorde indtryk pa dem. Herefter gjorde de, hvad
de kunne for at sikre den forn0dne anonymitet for de pagaeldende
svineavlere. Han busker ikke, at der i den f0rste udgave stodaHJ^m^lfc
vedr0rende JMBBVIHBBBpinen busker det som om, at der stod, at 9
I var smittede med MRSA. Han busker ikke i dag st0rrelsen af flflb
jedrift.
Foreholdt bilag 1-23 side 4, bar tiltalte forklaret, at ban sa formuleringerne
af artiklen og var med til at bestemme indholdet. Han kender ikke noget til
Kjeld Hansens kilder eller research. Han bar meget h0j tillid til Kjeld
Hansen, da ban bar kendt ham i mange ar som en meget dygtig journalist.
Han var selv meget optaget af, at der skulle vaere den forn0dne anonymitet
for de involverede, men at dette skulle afvejes over for behovet for
unders0gende journalistik pa omradet. Nogle gange ma man i
journalistikken vaere upraecis af hensyn til det overordnede formal med
journalistikken.
Foreholdt bilag 18 bar tiltalte forklaret, at ban rettede teksten i bilaget. Han
arbejder pa den made, at ban igen og igen "genvrider" teksten i artiklerne pa
Abenhedstinget. Der er pa denne made et flow i teksten og
dokumentationen, der udvikler sig, alt efter hvornar oplysningerne kommer
ind. Det sker ogsa ved, at man simpelthen gennemlaeser teksten og g0r den
bedre. Han synes selv, at artiklerne i deres nuvaerende form er blevet rigtig
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gode. Han gennemgik f0rst bilaget med oplysningerne i artiklen, da
sundhedsstyrelsen kontaktede ham. Artiklen skulle have vaeret igennem en
ny hand, inden den blev lagt pa. Han mener, at den konkrete journalistik i de
to artikler er yderst vaesentlig. Artiklerne dokumenterer magthavemes svigt
og dokumenterer ligeledes problemet.
Nar ban ser tilbage, mener ban, at journalistikken bar haft en stor effekt. Der
er nedsat forskellige udvalg til unders0gelse af omradet. Det bar vist sig, at
formodentlig 20-25 % af svinefarmene er smittet med MRSA. Der er
ligeledes kommet en ny vejledning om MRSA, der siger, at smittede
personer skal sendes tilbage til farmene, da de alligevel bliver smittede, nar
de begynder at arbejde med svinene igen. Journalistikken bar ligeledes f0rt
til en skaerpelse af gul-kort-ordningen og bar medf0rt, at ombudsmanden i
en fore!0big afg0relse bar besluttet, at alle oplysningerne om svinefarme
skal offentligg0res.
^••••••••i^M bar som vidne forklaret, at ban havde sin
svinebedrift frem til 2010, hvorefter den blev solgt pa tvangsauktion. Nu er
ban HR-radgiver i en landbrugsforening. Han havde i 2010 320 s0er pa sin
farm. Han havde i gennemsnit 2-3 ansatte i forbindelse med
virksomhedsdriften. Han bar aldrig talt med Kjeld Hansen eller andre om
MRSA-smitten pa svinefarmen. Han fik en henvendelse fra
Sundhedsstyrelsen om, at^^personlige helbredsoplysninger var
tilgaengelige pa nettet. Det ber0rte ham dybt. <

; og sa straks, at det var forbundet med MRSA. Det
skele i forbindelse med, at ban oph0rte med at drive svinefarm. MRSAsmitten f0rte til, at ban matte saelge garden uden besaetning, og ban f01te
ikke noget behov for at dele denne oplysning med nogen.'

y. Det er meget vanskeligt
at forklare omverdenen om dette, da det i omverdenen bliver opfattet som
om, man bar pest. Han f01te sig yderst kraenket af, at oplysningerne
••Ml la pa nettet. Han anmeldte herefter journalisterne og
Sundhedsstyrelsen til politiet for at videregive
4M% Man kan ikke have tillid til det samfund, man lever i, hvis oplysninger
af personlig karakter, som ligger bos ens personlige laege ikke forbliver
fortrolige. Han er sikker pa, at Kjeld Hansen ikke bar henvendt sig til ham
og spurgt om MRSA. Han er ogsa sikker pa, at ban heller ikke bar faet
henvendelser fra andre om MRSA-smitten. Der var en udsendelse i DR om
emnet, og ban blev ikke kontaktet i den forbindelse. Han er ikke klar over,
om det bar skadet^^, at oplysningerne bar ligget tilgaengelige pa nettet.
Han havde skiftende medarbejdere pa garden, og den laengste ansaettelse
varede nok i tre ar. Der var mange svinefarme i omradet pa det tidspunkt.
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Han havde rumaenske, ukrainske og brasilianske medarbejdere ansat pa
svinefarmen. Han ved ikke, om de er blevet testet for MRSA. Han ved ikke,
hvor laenge der bar vaeret MRSA i svinebesaetningen. Han talte med i
lasge, der var rystet over, at de laegelige oplysninger, som laegen havde
videregivet til Sundhedsstyrelsen, var blevet misbrugt. MRSA-bakterien vil
normalt forsvinde, hvis man er et sundt og raskt menneske.
podet, og det viste sig, at de ikke var
^^fcfaet smitten direkte fra svinebesaetningen. Alle, der bes0gte
svinefarmen, var pa det tidspunkt udsat for risiko for smitte. Han ville aldrig
udsaette nogen for risiko for smitte, hvis ban var bekendt med risikoen. Han
radgiver i dag andre landmaend og svinefarmere. Her radgiver ban ogsa om
MRSA. Safremt der er MRSA pa en svinefarm, bliver det skrevet ind i
virksomhedens APV.
Efter bans opfattelse er det vaesentligt, at der sker oplysning pa dette
omrade, men ingen skal haenges ud, som det er sket i disse artikler. Han er
selv opmaerksom pa smitterisikoen, nar ban bes0ger svinebesaetninger. Ogsa
derfor er ban interesseret i, at der er abenhed pa omradet og mener, at det bar
relevans. Men ban mener ikke, at nogen skal haenges ud. Han har s0gt pa
nettet sa sent som den 24. april 2014, hvor ban har genfundet artiklen med
den oprindelige formulering, hvor der star VBriVMBBfe i stedet for HI
fggttf. Han har s0gt pa ^fftt& og har derved fundet artiklen.
Artiklen la pa noget, der bed Kommunikationsforum. Han er uenig i, at det
ikke kan lade sig g0re at identificere^^ blot ved, at der star anf0rt^
p0M0ud fra bans gard. Sa mange svinefarme er der ikke i lokalomradet,
og alle vil vide, at det er<40M4PMHMH, der er tale om. J^fhavde pa
'det tidspunkt behov for at vaere sa anonym som muligt. Han var ved at
afvikle sin bedrift og matte koncentrere sig om at vaere familiefar. Han
havde ikke kraefter til at kontakte journalisterne personligt og har ikke taenkt
pa at kontakte Pressenaevnet. Han fandt det naturligt at ringe til politiet. Han
er enig i principperne for gul-kort-ordningen og mener, at det er en god
ordning. Han er ogsa enig i, at det er vaesentligt for Sundhedsstyrelsen at
samle oplysninger om, hvor der findes MRSA-smitte. Dog b0r man kunne
have tillid til, at oplysningerne forbliver i systemet og ikke gives til hvem
som heist. Han er skuffet over Sundhedsstyrelsen og Abenhedstinget, da ban
ikke finder det relevant, at ^n^^g^^helbredsoplysninger skal laegges
pa intemettet
Kohtorchef Henrik Lyngbech Hansen fra Embedslaegeinstitutionen i
Syddanmark har som vidne forklaret, at pa det tidspunkt, hvor de to artikler
blev skrevet i 2010, blev ban bekendt med, at der la personlige
helbredsoplysninger pa nettet. Han kontaktede straks sin chef i
Sundhedsstyrelsen og gennemgik herefter n0je oplysningerne pa nettet. Han
kunne konstatere, at oplysningerne matte stamme fra
embedslaegeinstitutionen i bans omrade. Han fandt det dybt kraenkende, at
oplysningerne havde fundet vej til nettet, uden at de ber0rte var bekendt med
det. Det var oplysninger, der til dels kom fra gul-kort-ordningen, hvilket er
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de oplysninger, laegerne udfylder og er forpligtet til uden samtykke fra de
involverede personer at sende til embedslaegen. Oplysningerne gar bade til
Statens Serum Institut og til embedslaegeinstitutionen. Han fandt hurtigt ud
af, at laekket matte vaere sket pa bans arbejdsplads. Derfor var det bans
ansvar. Han kontaktede direkt0ren og Datatilsynet for radgivning. De lavede
et udtraek af logfiler fra edb-systemet og unders0gte dem. Han holdt samme
dag m0de med medarbejdere fra Fyn og gjorde i det hele taget, hvad ban
kunne for at finde ud af, hvem der havde laekket oplysningerne. Ingen fra
personalet tradte frem, og det er aldrig offentligt kommet frem, hvordan
oplysningerne blev videregivet til joumalisterne. Der var tale om
oplysninger af belt personlig karakter, og ban finder det dybt kraenkende, at
de fandt vej til internettet. Medarbejderne i embedslaegeinstitutionen er
underlagt tavshedspligt og ma ikke videregive oplysninger uden
lovhjemmel. Oplysninger som disse, der videregives fra egen laege uden
samtykke fra de ber0rte borgere, giver efter bans opfattelse et skaerpet ansvar
med hensyn til at beskytte disse borgeres rettigheder.
Han f0rte personligt en telefonsamtale med Niels J0rgen Mulvad om emnet
og skrev ogsa et brev, hvor ban bad Mulvad om at fjerne oplysningerne fra
hjemmesiden. Dette er endnu ikke sket fuldt ud. Han bar holdt 0je med det,
og der ligger stadig oplysninger pa nettet, der g0r, at man kan identificere de
pagaeldende personer og deres helbredsoplysninger. Han bar ogsa bedt om
en samtale med Niels J0rgen Mulvad. Han bar oplevet, at Niels J0rgen
Mulvad ville forhandle med ham i telefonen, hvilket ban ikke var indstillet
pa. Oplysningerne var stjalet fra ham, og bans opfattelse var, at alt skulle
vaek fra hjemmesiden. Han var meget tydelig i sin tilkendegivelse om, at
oplysningerne skulle fjernes. Han blev fra Datatilsynet anbefalet at orientere
de ber0rte borgere, hvilket ban gjorde i 2010. Derfor informerede ban ogsa
j^PHHHHfl^pom, at de personlige helbredsoplysninger var havnet
pa internettet. Han er enig i, at udbredelsen af MRSA udg0r et ganske stort
problem i dag. Han mener, at omkring 90 % af de danske svin er inficeret
med MRSA. Det udg0r et stort og reelt problem. Han er embedslaege og bar
til opgave at beskytte mennesker mod smitte. Allerede pa tidspunktet for
artiklen var ban bekymret over udbredelse af MRSA. Forholdsreglerne gar
blandt andet ud pa, at oplysninger om MRSA-smitte skal tilga
sundhedsvaesenet i forbindelse med, at smittede personer bar ber0ring med
sundhedsvaesenet. Man b0r behandle bade baerere af tilstanden og direkte
inficerede. Problemet er, at man med den MRSA, der hedder CC398, bliver
reinficeret, hver gang man bar kontakt med den inficerede svinebesaetning.
Det er et stort problem, safremt man arbejder i sundhedstjenesten og er
kronisk baerer af smitten. I vaerste fald kan MRSA medf0re d0den, og det er
ogsa sket i fa tilfaelde. Det er klart, at medieme vil beskaeftige sig med
udbredelse af MRSA i samfundet.
Der blev i perioden mellem den 21. og 27. oktober 2010 fjemet nogle
oplysninger fra nettet, men de handlede om noget belt andet, end det sagen
her handler om. Det var i 0vrigt stadig muligt at identificere personerne efter
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den 27. oktober 2010. Der ligger stadig i dag oplysninger som
Abenhedstinget har skaffet sig pa ulovlig vis, og de mennesker, der bar
afgivet oplysninger til statslige myndigheder om deres personlige helbred,
bar vaeret udsat for en situation, hvor staten ikke bar passet pa disse
oplysninger.
Han er enig i, at der ma foretages en afvejning af hensynet til almenvellet og
hensynet til de enkelte ber0rte borgere i forbindelse med journalistik, men
man kan sammenligne det med diskussionen i 80'erne om, hvorvidt man
skulle ga rundt med et skilt om halsen, safremt man var HTV-positiv. Det
skal man naturligvis ikke, og det er det samme hensyn, der g0r sig gaeldende
her. Langt de fleste af de oplysninger, der findes i artikleme, kommer fra
bans institution.
Niels Jacobsen har som vidne forklaret, at ban er driftsleder pa en
svinefarm med omkring 2000 svin. Han blev pa et tidspunkt kontaktet
telefonisk af DR. Det handlede om MRSA. Han kunne da forsta, at
journalisterne allerede vidste, at der var MRSA i bans besaetning. Han ved
ikke, hvordan journalisterne havde faet fat i de oplysninger. Han valgte at
sta frem med oplysningerne om, at der var smitte i besaetningen. Han var
uvidende om, at ban var smittet med MRSA, indtil ban skulle gennemga en
rygoperation. Der opstod betaendelse i saret, og laegerne tog nogle pr0ver af
det. Pr0verne viste, at ban var smittet med MRSA. Han vidste ikke engang,
hvad MRSA var pa det tidspunkt. Han blev podet i naese og svaelg, og det
viste sig, at ban var smittebaerer. Arsagen til at ban er staet frem med det er,
at MRSA er blevet udrabt som "d0d og 0delaeggelse". Han har ikke maerket
noget til det. Han mener, at det er godt med abenhed og en afmystificering af
problemet.
Vidnet har forklaret, at ban kan vedsta sig indholdet af det, der blev sagt i
radioudsendelsen fra DR. Han mener, at samtlige svinebesaetninger er
inficeret med MRSA, og at det b0r registreres og vaere abent tilgaengeligt,
hvor smitten er. Han er klar over, at safremt alle skal registreres, kraever det
en total screening af alle danske svinebesaetninger.
Hans J0rn Kolmos har som vidne forklaret, at ban er professor,
forskningsleder og dr. med. ved Odense Universitetshospital. Han arbejder
med klinisk mikrobiologi, herunder ogsa med MRSA-smitte. Der er tale om
en saerlig MRSA-variant, som nu har etableret sig i svinebesaetninger i
Danmark. Bakterien er blevet resistent og smitter bade mellem svin, fra svin
til mennesker og mellem mennesker. CC358 er en grov inddeling af MRSAtyperne. Det er den, der hyppigt forefindes her i Danmark. Omkring ar 2006
blev MRSA f0rst beskrevet i Holland. Han var klar over pa det tidspunkt, at
det var en smitte, der kunne vise sig som et ubehageligt problem. 12008
blev en landbrugsmedhjaelper i Danmark opereret, og det viste sig, at ban
havde MRSA-bakterien. Vidnet har fulgt problemstillingen lige siden. I
2010 var der et nyt alvorligt tilfaelde, hvor en svineproducent ilk en
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skramme under foden. Det viste sig, at patienten havde bakterien MRSA, og
at patientens uf0dte bam ogsa havde smitten. Det lykkedes at redde barnet,
men det viste alvoren af situationen. Siden har der vaeret en lind str0m af
personer med infektionen. Der bliver flere og flere. Smitten har nu tilpasset
sig sadan, at smitten kan vandre fra dyr til mennesker. Er man smittet med
MRSA vil 2 % ende med at fa blodforgiftning. Far man blodforgiftning er
risikoen for at d0 af det mellem 25-50 %. 12012 var der efter bans
oplysninger ca. 250 baerere af smitten i Danmark. Ca. 90 ud af de 250 havde
infektionen. Man kender til tre d0dsfald, der skyldes MRSA, i Danmark. I
2013 var der et d0dsfald pa Odense Universitetshospital, som skyldtes
MRSA. Herefter har ban spurgt Seruminstituttet, der har kendskab til to
andre d0dsfald, som skyldes MRSA. Et i 2012 og et i 2013. Det er gaet lige
sa gait, som han havde frygtet. Nu er antallet af humane tilfaelde vokset med
stigningen i besaetningerne. Myndighederne har ikke stor interesse i at
oplyse om forholdene. Nok ca. 80 % af alle svin er smittet med MRSA. Der
kan vaere tvivl om, hvorvidt der er tale om den reelle forekomst eller svin,
der bliver smittet under transport, men hyppigheden er med sikkerhed steget.
Det er ret sikkert, at stigningen af smittede svin er steget fra 16 % i 2010 til
80 % i 2013.
Artiklerne pa Abenhedstinget har efter hans opfattelse 0get
opmaerksomheden om problemet. Der er tale om vaerdifuld journalistik, som
har medf0rt oplysning af sagen pa et sagligt niveau. Pressen spiller en rolle i
disse sager og Kjeld Hansen har gjort en stor indsats for at fa disse
oplysninger frem.
Det viser sig nu, at smittespredningen sker i lokalsamfundene. Der er st0rst
udbredt smitte i region Syddanmark, men region Nordjylland kommer pa
andenpladsen. Der er et stigende antal smittede uden relation til
svinebesaetninger, hvilket bekymrer ham meget. Det viser, at bakterien er
begyndt at vandre ved kontakt mellem mennesker. Ved flere af d0dsfaldene
har personer ingen relation haft til svinebesaetninger. Han mener, at det er
vaesentligt, at befolkningen kan traeffe sine valg pa et oplyst grundlag. Han
ville ikke personligt vaelge at tage b0rn med pa svinefarme.
Sundhedsstyrelsen havde i f0rste omgang den holdning, at b0rn ikke skulle
ud hos svinebesaetninger. Nu overvejer de hvilken holdning, de skal have. I
udlandet er der en tilsvarende problematik. I Holland og USA er der en 0get
forekomst i omrader med mange svinefarme. Hele problemet er staerkt
bekymrende i forhold til folkesundhed. Det aergrer ham meget, at vi ikke i
Danmark handlede aktivt for fern ar siden. Nu er smitten sa meget st0rre, og
det er vanskeligt at bekaempe den.
Der er under hovedforhandlingen blevet afspillet en sekvens fra en
radioudsendelse fra DR PI.
Der har vaeret fremlagt anklageskrift af 21. november 2013.
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De tiltalte er ikke tidligere straffede.
Rettens begrundelse og afg0relse
Begge tiltalte:
Efter oplysningerne i sagen, herunder de tiltaltes egne forklaringer, laegger
retten til grund, at tiltalte Kjeld Hansen skrev en artikel om forekomsten af
MRSA-bakterier i danske svinebesaetninger og offentliggjorde den pa
hjemmesiden www.aabenhedstinget.dk den 21. oktober 2010. Artiklen
indeholdt oplysninger om blandt andel^MMml^BHHHtgard,
Pindstoftegard i Tommerup, herunder oplysninger om at der forekom
MRSA-bakterier i svinebesaetningen pa garden og oplysninger om, at fi^
laegges til grund, at tiltalte - foranlediget af Sundhedsstyrelsen, der stillede
krav om, at helbredsoplysningeme blev fjernet fra artiklen - fjernede
der var smittet med MRSA-bakterier. Det fremgik herefter af artiklen, at der
pa garden, der var smittet.
Retten laegger endvidere til grund, at tiltalte Kjeld Hansen skrev en
yderligere artikel om samme emne. Artiklen blev lagt pa hjemmesiden den
31. oktober 2010, og det fremgik ligeledes af denne artikel, at der pa ftR
Artiklen indeholdt ligeledes oplysninger om, at helbredsoplysningeme
stammede fra 2009-2010 og var overdraget Abenhedstinget af kilder i
sundhedsvaesenet, der 0nskede at vaere anonyme.
Retten laegger endelig til grund, at Nils J0rgen Mulvad var redakt0r pa
Abenhedstinget i den periode, hvor artiklerne blev lagt pa hjemmesiden og
kendte til offentligg0relsen af artiklerne, idet Nils J0rgen Mulvad har
forklaret, at ban kendte indholdet af begge artikler og selv var med til at
bestemme indholdet af i hvert fald den artikel, der blev offentliggjort den 31.
oktober 2010.
Det laegges endelig til grund, at de personlige helbredsoplysninger om, at
MRSA-bakterier stammer fra parrels egen laege, der efter konstateringen af
smitten har vaeret forpligtet til at indberette disse helbredsoplysninger til
embedslaegeinstitutionen i Syddanmark og til Statens Seruminstitut. Det
laegges efter forklaringen afgivet af Henrik Lyngbech Hansen til grund, at
oplysningerne stammer fra embedslaegeinstitutionen i Syddanmark og
saledes er videregivet derfra. Dette st0ttes ogsa af, at det i artiklen af 31.
oktober 2010 oplyses, at helbredsoplysningeme stammer fra anonyme kilder
i sundhedsvaesenet.
Begge de tiltalte har erkendt, at det ikke var n0dvendigt for formalet med
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artiklerne - at udbrede kendskabet til omfanget af MRSA-smitte i danske
svinebesaetninger og personer med relation hertil og den omstaendighed, at
oplysningerne ikke i fuldt omfang var tilgaengelig for offentligheden - at det
fremgik udtrykkeligt af artiklerne, at der var tale om smitte patlHBH)
(•••VflKM^' da bgtde qf§ og^BHi var smittet.
Sp0rgsmalet om de tiltalte kan straffes for overtrsedelse af straffelovens §
152 d, stk. 2 afhaenger af, om de tiltaltes viderebringelse af personlige
uberettiget, eller om de tiltalte bar handlet i berettiget varetagelse af abenbar
almeninteresse eller af eget eller andres tarv, jf. straffelovens § 152 e, nr. 2.
De naevnte bestemmelser skal laeses i lyset af ytringsfrihedsbestemmelsen i
Den Europaeiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, idet de tiltalte
bar gjort gaeldende, at de var berettigede til at videregive oplysningerne til
offentligheden, da oplysningerne var af vaesentlig samfundsmaessig
interesse.
Den omstaendighed, at det utvivlsomt bar offentlighedens interesse, at der efter beskrivelsen i artiklerne - i betydeligt omfang forekommer MRSAsmitte i danske svinebesaetninger og blandt personer med relation til
svinebesaetningerne, og at emnet har en almen interesse for befolkningen,
fmdes ikke overfor hensynet til, at personlige og fortrolige
helbredsoplysninger om alvorlige forhold eller rent private forhold, som
naevnt i straffelovens § 152 d, stk. 2, ikke ma offentligg0res uden samtykke,
at g0re offentligg0relsen berettiget, idet oplysningerne om, hvilke personer,
der var smittet pa svinefarmen, ikke har haft vaesentlig samfundsmaessig
interesse. Her er blandt andet lagt vaegt pa, at de tiltalte selv har erkendt, at
det ikke var n0dvendigt for at opna formalet med offentligg0relsen af
artiklerne, at det var oplyst, hvilke personer, der var smittet pal
• gard. Retten finder, at dette bade gaelder formuleringen "<

Tiltalte Kjeld Hansen har saledes overtradt straffelovens § 152 d, stk. 2, jf.
medieansvarslovens § 10 og tiltalte Nils J0rgen Mulvad straffelovens § 152
d, stk. 2, jf. medieansvarslovens § 13.
Den omstaendighed, at MVMHmmpanmeldte forholdet fmdes ikke
- som anf0rt af forsvareren - at vaere til hinder for, at der tillige sker
domfaeldelse for offentligg0relse af de oplysninger, der vedr0rer i^Bft
i4MBMM idet anmeldelsen ma anses for at daekke dem begge.
Straffen fastsaettes for tiltalte Kjeld Hansen til 5 dagb0der af 500 kr., jf.
straffelovens § 152 d, stk. 2, jf. medieansvarslovens § 10.
Straffen fastsaettes for tiltalte Nils J0rgen Mulvad til 5 dagb0der af 500 kr.,
jf. straffelovens § 152 d, stk. 2, jf. medieansvarslovens § 13.
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Forvandlingsstraffen fastsaettes som nedenfor bestemt.
Der er ved strafudmalingen lagt vaegt pa forholdenes karakter og alvor, men
ogsa pa den lange tid, der er medgaet med sagens behandling.'
Thi kendes for ret:
Kjeld Hansen skal betale 5 dagb0der pa hver 500 kr.
Nils J0rgen Mulvad skal betale 5 dagb0der pa hver 500 kr.
Forvandlingsstraffen for b0derne er faengsel i 5 dage.
De tiltalte skal betale de sagsomkostninger, der vedr0rer dem hver isaer.

Mette S0gaard Vammen
/phn

Udskriftens rigtighed bekraeftes.
Retten i Aarhus, den 22. maj 2014

Pernille H. Muller
kontorfuldmaegtig

