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J.nr.: 2014-15-410-00106/TIPE 

 

 

Afgørelse om aktindsigt 

 
Kære Kjeld Hansen 

 

Den 18. juni 2014 har du med henvisning til miljøoplysningsloven og offentlighedslovens 

bestemmelser om databaseudtræk og temaindsigt bedt Fødevarestyrelsen om at få tilsendt en 

opdateret version af databaseudtræk af potentielle gul kort-modtagere, jf. vedhæftede skrivelse. 

Til din anmodning er vedhæftet Fødevarestyrelsens afgørelse om aktindsigt af 11. september 2013, 

j.nr.: 2013-15-2710-00844/HETA.  

 

Afgørelse 

Fødevarestyrelsen har forstået din henvendelse som en anmodning om aktindsigt i de samme 

oplysninger om de besætninger, hvis antibiotikaforbrug pt. ligger over det niveau, der svarer til de 

politisk vedtagne grænseværdier for antibiotikaforbrug, som de oplysninger du fik med 

Fødevarestyrelsens afgørelse af 11. september 2013.   

Med henvisning til § 2, stk. 1 og § 4, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 om 

aktindsigt i miljøoplysninger gives hermed for hver ejendom (CHR-nr.), hvis antibiotikaforbrug 

ligger over det niveau, der svarer til de vedtagne grænseværdier for antibiotikaforbrug, indsigt i 

følgende oplysninger vedrørende ovennævnte besætninger: 

 Aldersgruppe 

 Fødevarestyrelsens nuværende grænseværdi for antibiotikaforbrug for pågældende 

aldersgruppe 

 Den kommende grænseværdi for antibiotikaforbrug for pågældende aldersgruppe 

 Autorisationsnummer på dyrlæge, der har sundhedsrådgivningsaftalen på pågældende 

CHR-nr. 

 Forbrug i ADD pr. 100 dyr pr. dag opgjort som et gennemsnit over 9 mdr. 

Oplysningerne er baseret på udtræk foretaget den 20. juni 2014 og vedrører forbrugsperioden 

august 2013 – april 2014 (begge mdr. inkl.).  
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Det kan oplyses, at de vedtagne grænseværdier er indarbejdet i bekendtgørelse om 

grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger1, der trådte i kraft den 28. 

februar 2014. De nye grænseværdier vil finde anvendelse fra 1. december 2014. Dette skyldes, at 

antibiotikaforbruget i forbindelse med ”Gult kort ordningen” opgøres som et gennemsnit over en 

periode på 9 måneder, og at landmændene skal kende grænseværdierne inden denne 9 måneders 

periodes start, således at de har mulighed for at indrette sig på de nye grænseværdier, evt. 

reducere deres antibiotikaforbrug passende og undgå at få et Gult kort. De vedtagne 

grænseværdier finder således anvendelse i ”Gult kort ordningen” fra og med opgørelsesperioden 

marts 2014 – november 2014 (begge mdr. inkl.). 

Hvilke og hvor mange besætninger, der rent faktisk vil få gult kort på grund af overskridelser af de 

nye grænseværdier, vides derfor endnu ikke, og de besætninger der p.t. overskrider 

grænseværdierne, har fortsat god tid til at nedbringe deres forbrug, inden de nye grænseværdier 

finder anvendelse. 

Samtidig henviser vi til, at de udleverede oplysninger skal behandles i overensstemmelse med 

reglerne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer.    

Fødevarestyrelsen har forstået din anmodning sådan, at du for hver ejendom (CHR-nr.) også 

ønsker indsigt i  

 CHR Ejers navn 

 CHR Ejers adresse 

 CHR Ejers by 

 CHR Ejers postnr. 

 CHR Ejers postdistrikt 

 CHR Besætningsadresse 

 CHR Besætnings by 

 CHR Besætnings postnummer 

 CHR Besætnings postdistrikt  

Adgangen til CHR er reguleret i § 15 i bekendtgørelse nr. 1237 af 30. oktober 2013 om registrering 

af besætninger i CHR. Af § 15, stk. 1, fremgår at enhver har adgang til at få meddelt oplysninger 

fra CHR, med de begrænsninger der fremgår af § 15 stk. 2 – 4. Efter bestemmelsens stk. 5, kan 

oplysningerne, jf. stk. 1, hentes uden vederlag via internettet på adressen chr.fvst.dk (som 

enkeltoplysninger).  

Anmodning om at få meddelt oplysninger fra CHR ( som masseoplysninger) kan rettes til 

Fødevarestyrelsen. Betaling for udlevering af oplysninger sker i henhold til bekendtgørelse om 

betaling for udlevering af oplysninger fra GLR/CHR 

GenereltLandbrugsRegister/CentraltHusdyrbrugsRegister, jf. § 15, stk. 6 i bekendtgørelse nr. 1237 

af 30. oktober 2013.  

Beregningen af brugerbetaling for udtræk af (miljø)oplysningerne i CHR er nærmere reguleret i lov 

om hold af dyr og bekendtgørelse om betaling for udlevering af oplysninger fra GLR/CHR. Det 

fremgår af § 2 i bekendtgørelse nr. 16 af 12. januar 1995 om brugerbetaling for udlevering af 

oplysninger fra GLR/CHR GenereltLandbrugsRegister/CentraltHusdyrbrugsRegister, at ”der kan 

                                           
1
 Bekendtgørelse nr. 178 af 26. februar 2014 om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger 



 

Side 3/3 

 
Fødevarestyrelsen  Stationsparken 31-33 Tel +45 72 27 69 00 www.fvst.dk/kontakt  

 DK-2600 Glostrup Fax +45 72 27 65 01 www.fvst.dk 

opkræves de direkte omkostninger, herunder lønudgifter, der er forbundet med udleveringen”. Der 

kan ikke opkræves bidrag til betaling af driften af CHR, eller betaling til dækning af udarbejdelse af 

estimat og uforpligtende tilbud i forbindelse med eventuelt udtræk fra CHR. Af 

miljøoplysningsdirektivets bestemmelser, jf. artikel 5, stk. 2 og 3 fremgår det bl.a., at gebyret for 

udlevering af miljøoplysninger ikke må overskride et rimeligt beløb. Miljødirektivets betragtning 18, 

beskriver nærmere, hvad der skal forstås ved et rimeligt gebyr. Direktivet er optrykt som bilag 1 til 

bekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.      

Fødevarestyrelsen kan imødekomme din anmodning om at modtage elektronisk udtræk af 

oplysningerne i CHR. Der henvises til § 6 i bekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2005 af lov om hold 

af dyr, som udmøntet ved § 15 i bekendtgørelse nr. 1237 af 30. oktober 2013 om registrering af 

besætninger i CHR. 

Det bestemmes samtidig, at der fra udtrækket skal betales for de faktiske omkostninger, der er 

forbundet med udleveringen, jf. herved § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 16 af 12. januar 1995 om 

betaling for udlevering af oplysninger fra GLR/CHR 

GenereltLandbrugsRegister/CentraltHusdyrbrugsRegister. Betalingen for udgifterne forbundet med 

at foretage det ønskede udtræk vil således med baggrund i ovennævnte bekendtgørelse og med 

baggrund i reglerne om indsigt i miljøoplysninger, skulle beregnes som de direkte hermed 

forbundne udgifter. Der skal ikke betales for udarbejdelse af estimat m.m. 

Såfremt du ønsker udtræk fra CHR bedes du rette henvendelse til Fødevarestyrelsen, hvorefter der 

vil blive truffet endelig afgørelse om betalingens størrelse for at efterkomme denne del af din 

indsigtsanmodning. Herefter vil afgørelsen om betalingen for denne del af indsigten blive 

fremsendt og hvis du stadig er interesseret i at få indsigten i denne form vil du modtages denne fra 

CGI, der samtidig vil opkræve den af Fødevarestyrelsen fastsatte betaling for indsigten.    

Fødevarestyrelsen bemærker i den forbindelse at oplysningerne fra CHR, som nævnt ovenfor, kan 

hentes uden vederlag via internettet på adressen chr.fvst.dk. 

 

Klagevejledning 

Du kan påklage afgørelsen til Fødevareministeriets Klagecenter inden 4 uger fra modtagelsen af 

dette brev. Hvis du vælger at klage, skal du sende klagen til Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31, 

2600 Glostrup. Klagen skal være modtaget i Fødevarestyrelsen inden fristens udløb. Klager 

modtaget efter fristen udløb vil normalt ikke blive behandlet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Tim Petersen 

 


