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22-09-2014 

J.nr.: 2014-15-410-00222/TIPE 

 

 

Afgørelse om aktindsigt 

 

Kære Kjeld Hansen Nils Mulvad 

 

Den 15. september 2014 har I med henvisning til miljøoplysningsloven og offentlighedslovens 

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

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

Endvidere henviser I i jeres anmodning til Fødevarestyrelsens afgørelse om aktindsigt af 11. 

september 2013, j.nr. 2013-15-2710-00844/HETA samt afgørelse af 27. juni 2014, j.nr. 2014-15-

410-00106/TIPE.  

 

Afgørelse 

Fødevarestyrelsen har forstået jeres henvendelse som en anmodning om aktindsigt i oplysninger 

om antibiotikaforbrug for svinebesætninger således at I ønsker oplysning om forbruget opgjort for 

de seneste ni ni-måneders forbrugsperioder. Forbruget er tabellen opgjort som i Gult kort 

ordningen, dvs. som et gennemsnitligt forbrug opgjort over 9 måneder, indenfor tre aldersgrupper 

og i ADD pr. 100 dyr pr. dag.   

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 forbrugsperiode indsigt i følgende oplysninger: 

 Ejendom (CHR-nr.) 

 Aldersgruppe (55: Søer, gylte orner og pattegrise; 56: Smågrise, 7 – 30 kg; 57: Svin over 

30 kg undtagen søer, gylte og orner) 

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

 Autorisationsnummer på dyrlæge, der har sundhedsrådgivningsaftalen på pågældende 

CHR-nr. i det omfang der for pågældende CHR-nr. er indgået en sundhedsrådgivningsaftale 

for svin. 

 

Oplysningerne er baseret på udtræk foretaget den 19. september 2014 og vedrører 

forbrugsperioderne, der i tabellen hver for sig identificeres ved sidste måned i hver periode (2013-

11 til 2014-7): 

- marts 2013 – november 2013 (begge mdr. inkl.) 

- april 2013 – december 2013 (begge mdr. inkl.) 
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- maj 2013 – januar 2014 (begge mdr. inkl.) 

- juni 2013 – februar 2014 (begge mdr. inkl.) 

- juli 2013 – marts 2014 (begge mdr. inkl.) 

- august 2013 – april 2014 (begge mdr. inkl.) 

- september 2013 – maj 2014 (begge mdr. inkl.) 

- oktober 2013 – juni 2014 (begge mdr. inkl.) 

- november 2013 – juli 2014 (begge mdr. inkl.) 

Samtidig henviser styrelsen 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 betragter herefter jeres anmodning som fuldt imødekommet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Tim Petersen 

 


