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Til Ombudsmanden, vedr. sag om MRSA-inficerede svinefarme
Fødevarestyrelsen har i en skrivelse af 11. juli 2014 udsat behandlingen af vores anmodning om aktindsigt i
alle MRSA-inficerede svinebesætninger med henvisning til, at en stævning fra interesseorganisationen
Landbrug & Fødevarer skal have opsættende virkning på behandlingen af vores aktindsigtsbegæring. Vi
beder hermed ombudsmanden om at gå ind i sagen og specielt vurdere, hvilken lovhjemmel der er til at
lade en stævning få opsættende virkning.
Fødevarestyrelsen har i en skrivelse af 17. juni 2014 lovet os, at vi måtte se og kommentere eventuelle
udtalelser fra en høring af de berørte. Vi har ikke fået lejlighed til at se en eneste af disse. Vi kan på omtalen
af sagen fra Landbrug & Fødevarer s hjemmeside konstatere, at der ikke er fremført nye argumenter for at
holde oplysningerne hemmelige. Det er kun stævningen i sig selv, som åbenbart er argumentet.
Der er tale om et meget omfattende sundhedsproblem, som myndighederne ikke har gjort noget reelt ved
gennem flere år, og som nu er ude af kontrol, og som med den opsættende virkning kommer endnu mere
ud af kontrol.
Der er ikke kommet nye argumenter frem fra landmændene. De har blot skruet bissen på og sendt en
stævning. Det virker åbenbart på ministeriet, som har udskudt afgørelsen. Vi kan ikke se, at der er nogen
hjemmel i miljøoplysningsloven til at lade en stævning være grundlag for en udskydelse af afgørelsen.
På grund af sagens store samfundsinteresse beder vi dig om hurtigt at skære igennem, så dette udspil fra
Landbrug & Fødevarer ikke får lov til at trække sagen yderligere i langdrag.
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Bilag
6. juni 2014: Ombudsmandens endelige afgørelse
6. juni 2014: Kjeld Hansens anmodning om umiddelbart at få de længe ventede data
11. juni 2014: Fødevareministeriet bekræfter at sagen bliver genbehandlet, herunder anmodningen af 6. juni 2014.
17. juni 2014: Fødevarestyrelsen udskyder svaret på MRSA-aktindsigtsbegæringen med 18 arbejdsdage
27. juni 2014: Fødevarestyrelsen giver aktindsigt i svinefarme med gult kort.
3. juli 2014: Ombudsmanden orienterer Knud Haugmark om et møde med Fødevarestyrelsen
9. juli 2014: Landbrug & Fødevarer stævner staten i sag om MRSA-liste
11. juli 2014: Fødevarestyrelsen udskyder svaret på MRSA-aktindsigtsbegæringen på ubestemt tid på grund af en stævning fra Landbrug & Fødevarer .

