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Klage over Fedevarestyrelsen

Jeg bar modtaget din e-mail af 16. juli 2014. E-matten er vedhasftet to bilag.
Det ene bttag er et brev af 1 6. juli 20 1 4 til mig fra dig og Nils Muivad. Det an-
cfetbilageretbrevaf 16. juli 2014, som jeg foretar. at duog Nils Mulvadhar
sendt til F0devarestyretsen.

I brevet til mig Mages der over, at Fedevarestyrelsen har tillagt Landbrug &
F0devarers stemming af Fedevarestyrelsen i MRSA-sagen opsaettende virk-
ning i forhold til den videre behartdling af jeres aktindsigtsanmodning.

Efter at jeg bar gennemgaet din henvenddse, bar jeg besluttet ikke at foreta-
g« mig noget t antedning af klagen over Fadevarestyrelsen.

Det skyldes, at det fremgar af dit og Nits Mulvads brev af 18. juli 2014 til F0-
desvarestyresen, at I rtar bedt styrelsen om at genbehandle sagen.

Jegmener, at det ermestkorrekt. at jeg venter med at tage stilling til, om jeg
vil underscge en klage over, at Fedevarestyretsen har tillagt stajvningen Ira
Landbrug & Fadevarer opsasttende virkrting, ttl Fadevarestyrelsen har taget
stilling til din og Nils Mulvads anmodning om, at styrelsen genbehandler sa-
gen.

Jeg henviser til § 16, stk. 1, i lov om Foiketingets Ombudsmand (lovbekendt-
gorelse nr. 349 af 22, marts 2013). Det fremgar af denne bestemmelse, at
ombudsmanden selv afger, om en klage giver tilstrajkkelig artedning til urv
dersegelse. Jeg henviser ogsa til § 1 4 1 ombudsmandsloven. Det fremgar af
bestemmelsen, at ombudsmanden ikke kan behandte en klage over forhold,
der kan indbnnges for en anden forvaltningsm yndighed, far denne myndighed
har truffet afgorelse.

Jegbederdigomatvente, tt duog Nils Muivad har fact svar fra Fodevare-
styretsen - og demasst at udnytte en eventueft administrativ klagernuSghed, sorn
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grundtag for at klage til mig igen.



Afslutningsvis bemaerker jeg, at det fremgar af brevet tN F0devarestyreteen, at
du og Nils Mutvad den 6. juni 2014 bad Fedevarestyreisen om aktindsigt i re-
suMateme af en ny stikpreveundersegeise af 200 svinefarme. Jeg gar umid-
delbart ud fra, at denne del af brevet til F0devarestyretsen er sendt til min on-
entering, og jeg foretager mig derfor ikke noget i ariedning heraf.

Tri orientering vedteegger jeg en vejtedning om ombudsmanden og person-
dataloven (Information om dine rettigheder).

Jeg foretager mig herefter ikke mere i antedning af din henvendeise.

Med venHg hilsen
for ombudsmanden

Karsten Loiborg
Omradechef

Kopl til orientering:

NilsMutvad


