
----- Original Message ----- 
From: Ulrich Pinstrup (FVST) 
To: kjeld@baeredygtighed.dk 
Cc: Annemarie Legart Bisgaard (FVST) ; Susie Hosainzadeh (FKC) ; Beatrice Fogh Larsen (FVST) 
Sent: Monday, August 25, 2014 5:33 PM 
Subject: SV: Vedrørende din anmodning om aktindsigt 
 

Kære Kjeld Hansen 
  
I forlængelse af din mail nedenfor skal vi bemærke, at Fødevarestyrelsen i juli i år – nærmere bestemt 

den 11. juli – skrevet til dig og oplyst, at der er anlagt retssag mod Fødevarestyrelsen med påstand om, 
at det vil være retsstridigt at udlevere de ikke-anonymiserede oplysninger om, hvilke besætninger, der 

har indgået i Fødevarestyrelsens MRSA-undersøgelser. I samme forbindelse er der anmodet om, at 

stævningen tillægges opsættende virkning. Som angivet i vores brev af 11. juli har Fødevarestyrelsen 

besluttet at afvente domstolens stillingtagen til, om retssagen skal medføre opsættende virkning. 
  
Det er en beslutning, der står ved magt og det er grunden til, at du ikke efter den 11. juli 2014 har hørt 

yderligere. 
  
Hvornår der fra rettens side tages stilling til spørgsmålet om opsættende virkning, ved vi på nuværende 

tidspunkt ikke. 
  
Det var i øvrigt allerede planlagt, at du skulle høre fra os mere formelt i sagen i løbet af ugen. 
  
Med venlig hilsen 
  
Ulrich Pinstrup 
Chefkonsulent, leder af hygiejnegruppen l Foder- og Fødevaresikkerhed 
+45 72 27 67 13 l fvst.dk/kontakt 
  
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Fødevarestyrelsen l Stationsparken 31-33 l 2600 Glostrup l Tlf. +45 72 27 69 00 l fvst.dk/kontakt l www.fvst.dk 
  
  
  
Fra: Kjeld Hansen [mailto:kjeld@baeredygtighed.dk]  
Sendt: 23. august 2014 18:01 
Til: Annemarie Legart Bisgaard (FVST); Postkasse, FKC 

Cc: Dan Jørgensen (Ministeren); Folketingets Ombudsmand - Officielt E-mail Certifikat 
Emne: Re: Vedrørende din anmodning om aktindsigt 
Prioritet: Høj 
  
23. august 2014 
  

  
Til 
Fødevarestyrelsen 
cand.jur. Annemarie Legart Bisgaard 
  

  
Folketingets Ombudsmand har 6. juni 2014 underkendt Fødevareministeriets Klagecenter og pålagt FKC at 
sørge for at sagsnummer 15169 vedrørende anmodning om aktindsigt i underretninger af konstateret MRSA 
i svinebesætninger omgående blev gentoptaget. 
  
11. juni 2014 meddelte du, at sagen straks ville blive genoptaget til behandling i lyset af Ombudsmandens 
afgørelse. 
  
Dags dato - efter mere end 10 ugers ventetid - har jeg endnu ikke modtaget en afgørelse med de ønskede 
oplysninger. 
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Sagen har nu været forsinket af Fødevareministeriet i mere end to år, og jeg skal derfor tillade mig at rykke 
særdeles kraftigt for en afgørelse. Jeg skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at jeg finder det både 
stødende og helt uacceptabelt, at Fødevarestyrelsen bevidst undlader at efterleve Folketingets 
Ombudsmands særdeles detaljerede og klare afgørelse om en hurtig afgørelse. 
  
At en privat interesseorganisation indbetaler en retsafgift på 500 kr. for derefter at fremsende en "stævning" 
mod Fødevarestyrelsen, bør være sagsbehandlingen helt uvedkommende. En sådan "stævning" kan på 
ingen måde legalt blokere for Fødevarestyrelsens pligt til at efterleve både miljøoplysningslovgivningen og 
Ombudsmandens påbud uden unødig forsinkelse. 
  
Af hensyn til den aktuelle debat og befolkningens hastigt voksende utryghed ved hele 
hemmelighedskræmmeriet omkring MRSACC398-epidemien er det af største betydning med en hurtig 
afgørelse i sagen. 
  
Jeg skal derfor opfordre Fødevarestyrelsen og FKC til uden tøven eller yderligere blokeringer at behandle 
sagen straks, dvs. inden udgangen af august måned. 
  
Med venlig hilsen 
Kjeld Hansen 
Journalist (DJ 
Druebjerggård 
Tåstrupvej 31 
DK-4672 Klippinge 
 


