
Ministeriet for F0devarer, Landbrug og Fiskeri
Fodevareministeriets Klagecenter

Kjeld Hansen & Niels Mulvad Den 19. december 2014
v/Nils Mulvad Sagsnr.: 28829
Ellebjergvej 25 Ref.: LAPE
8240Risskov Tlf.: 33951412

Afgerelse om aktindsigt
F0devareministeriets Klagecenter hjemviser delvist F0devarestyrelsens afg0relse af 25. november
2014.

1. Vi hjemviser denne del af klagen. F0devarestyrelsen har oplyst, at de genoptager behandlin-
gen af de fa;rdigvaliderede resultater fra stikpr0veunders0gelsen af 200 svinefarme1.

2. Vi fastholder f0devarestyrelsens afgorelse om ikke at udlevere de sp0rgeskemaer, Fodevare-
styrelsen har udfyldt i forbindelse med deres bes0g pa bedrifterne.2

3. Vedr0rende udlevering af dokumenter fra F0devarestyrelsens MRS A3 projekt i 2011, som
indeholder en liste over visse besaetningers MRSA status. Udleveringen suspenderes pa ny i
3 maneder, eller indtil retten har taget endelig stilling til, om andekendelsess0gsmalet om
udlevering af svinebesastningers MRSA status skal have opsa3ttende virkning. Hvis retten
ikke har truffet endelig afg0relse om opsasttende virkning inden den 18. marts 2014, vil F0-
devarestyrelsen traeffe en ny afg0relse om udlevering eller fornyet suspension.

I har den 28. november 2014 klaget over styrelsens afg0relse om jeres anmodning om aktindsigt. I
klager over, at I ikke kan fa resultaterne af MRSA analyserne, at I ikke har modtaget en oversigt
over alle breve sendt til jordbrugerne og hvad der er delt med Landbrug og F0devarer.

1 Jeres anmodning om aktindsigt af 16. juli 2014, genfremsendt 10. September 2014.
2 F0devarestyrelsens sagsnr. 2012-28-64-00439 og 2014-28-61-00189, jf. F0devarestyrelsen afg0relse af 25. november
2014, side 3.
3 Methicilin-resistente Staphyloccus aureus
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Begrundelse
Vedrerende punkt 1. Styrelsen har i brev af 9. december 2014 (vedlagt) meddelt, at styrelsen genop-
tager sagsbehandlingen af den del af klagen, der indeholder en anmodning om udlevering af faerdig-
validerede resultater.

Vedr0rende punkt 2. Der er tale om skemaer som F0devarestyrelsens personale har udfyldt i forbin-
delse med bes0g pa bedrifterne. Materialet indgar i en unders0gelse, der endnu ikke foreligger i en
endelig form. Der er saledes tale om interne dokumenter4, der indgar i en igangvaerende unders0gel-
se. En offentligg0relse kan give et misvisende billede af forhold, der er af vaesentlig betydning for
de bedrifter, som er omfattet. Ikke faerdigvaliderede oplysninger kan endvidere give offentligheden
et misvisende billede af MRSA i Danmark. F0devarestyrelsen har i afg0relse af 25. november 2014
begrundet, hvorfor materialet ikke b0r udleveres efter meroffentlighed i offentlighedsloven5 og eller
en afvejning af hensyn6. Vi finder ikke grundlag for at tilsidesaette denne afvejning.

Vedrarende punkt 4. Vi henviser til begrundelsen i vores brev af 6. oktober 2014, vi vedlaegger i
kopi.

F0devarestyrelsen har telefonisk oplyst, at de har taget stilling til jeres anmodning om oplysning
om, hvad der er delt med Landbrug og F0devarer og im0dekommet denne del af jeres aktindsigt.

I har klaget over, at I ikke har modtaget en oversigt over de breve, der er sendt til besaetningsejerne.
Som det fremgar af styrelsens brev af 9. december 2014, er der kun sendt et brev til besaetningsejer-
ne. I har modtaget et eksempel pa dette brev.

Oplysninger i sagen
Afg0relsen er truffet pa grundlag af

• Jeres anmodning af 16. juli 2014
• F0devarestyrelsens afg0relse af 29. juli 2014.

• Jeres anmodning af 10. September 2014.

• F0devarestyrelsens mail af 12. September 2014 om at jeres anmodning endnu ikke kan im0-
dekommes.

• Jeres klage af 24. September 2014.

• F0devarestyrelsens meddelelse af 3. oktober 2014 om at sagen genoptages.

• Vores afg0relse af 6. oktober 2014

• F0devarestyrelsens afg0relse af 25. november 2014.
• Jeres klage af 28. november 2014.

• F0devarestyrelsens brev af 9. december 2014.

4 § 7, nr. 2 i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltm'ngen (offentlighedsloven), jf. § 6, stk. 2 i be-
kendtg0relse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i milj0oplysninger, (milj0aktindsigtsloven) som aendret ved lov nr.
639 af 12. juni 2013.
5 § 4, stk. 1, andet punktum.
6 § 2, stk. 3, f0rste punktum i milj0aktindsigtsloven.
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***

Vi g0r opmaerksom pa, at I ikke kan klage over Klagecentrets afg0relse til anden administrativ
myndighed.

Venlig

Fuldmsegtig, cand.jur

Folketingets Ombudsmand og F0devarestyrelsen modtager kopi af denne afg0relse. F0devarestyrel-
sens j. nr. 2014-28-4041-000222.
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Ministeriet for Fodevarer, Landbrug og Fiskeri
Fodevarestyrelsen

F0devareministeriets Klagecenter
Rentemestervej 8
2400 K0benhavn NV
Danmark

09-12-2014
J.nr.: 2014-28-4041-00022

Klage over Fedevarestyrelsens afgerelse af 25. november 2014 i aktindsigtssagen med j. nr. 2014-
28-410-00136

Vedlagt sendes klage fra Kjeld Hansen og Nils Mulvad, Ellebjergvej 25, 8240 Risskov, over
F0devarestyrelsens afg0relse af 25. november 2014 i aktindsigtssagen med j. nr. 2014-28-410-00136.
Klagen er rettidigt modtaget den 28. november 2014.

Afg0relsen, der er klaget over
Im0dekommelse af anmodning om aktindsigt i "resultaterne af den nye stikpr0veunders0gelse af 200
svinefarme, hvor dele af resultaterne er blevet udleveret til Landbrug & F0devarer, alle dokumenterne
og journallisten i denne sag samt alle dokumenterne vedr. unders0gelsen, journallisten samt eventuelle
"mavebaelter" til ministeren."

Der klages over at, de fserdigvaliderede resultater fra stikpr0veunders0gelsen ikke blev udleveret, samt
at klager ikke har modtaget en oversigt over alle de breve, der er sendt til de bes^tningsejer, der indgik i
stikpr0veunders0gelsen.

Fedevarestyrelsens bi-ma-rkninger
Angaende den manglende udlevering af de fasrdigvaliderede resultater fra stikpr0veunders0gelsen
genoptager F0devarestyrelsen sagsbehandlingen af denne anmodning. Det bemaerkes at resultaterne ikke
var fordigvaliderede da klager oprindeligt anmodede om aktindsigt.

Angaende klagen over den manglende oversigt over alle de breve, der er sendt til bes^tningsejerne, skal
F0devarestyrelsen bemserke, at der er forbindelse med udf0relsen af stikpr0veunders0gelsen, blev sendt
et enkelt brev til alle besaemingsejerne. Brevet bestod af en kvitteringsskrivelse samt en vejledning til,
hvordan besastningsejerne skal tese resultaterne, nar de modtager dem. I sagerne med jr. nr. 2012-28-
64-00439 (MRSA i svinebesaetninger 2013-2014) og jr. nr. 2014-28-61-00189 (MRSA i
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svinebesaetninger), fremgik der et eksempel pa dette brev. Klager fik aktindsigt i sagerne den 25.
november 2014, og bar dermed faet eksemplet tilsendt.

F0devarestyrelsen bemaerker, at brevet er en standardskrivelse, der er sendt til samtlige besaetningsejere.
Eksemplet som klager bar modtaget, bar preecis samme ordlyd som de breve, der er sendt. Af brevene
fremgar der hverken modtagernavne, adresse eller anden form for identifikation.

Det er F0devarestyrelsens opfattelse, at klager under hele for!0bet bar 0nsket aktindsigt i resultaterne af
stikpr0veunders0gelsen. F0devarestyrelsens sager vedr0rende resultaterne fik klager indsigt i den 25.
november 2014.

Sagerne udleveret den 25. november 2014 indeholder ikke en opg0relse over modtagerne af det
ovenfornasvnte brev. F0devarestyrelsen har forstaet anmodningen sadan, at den var rettet mod hvilke
type af breve, der var sendt, ikke en oversigt over, hvem der er sendt til. Safremt klager anmoder om
aktindsigt i en sadan opg0relse, vil F0devarestyrelsen naturligvis behandle anmodningen.

Indstilling
F0devarestyrelsen genoptager sagsbehandlingen af den del af klagen, der indeholder en anmodning om
udleveringen af de faerdigvaliderede resultater.

I henhold til den manglende oversigt over de breve, der er sendt til besaetningsejerne, indstiller
F0devarestyrelsen, at F0devareministeriets Klagecenter afviser klagen over afg0relsen af 25. november
2014, da afg0relsen vedr0rer udleveringen af resultaterne samt de her tilh0rende sager.

Bilagsoversigt
1. Klage af 28. november 2014
2. F0devarestyrelsens afg0relse af 25. november 2014 inkl. bilag

Med venlig hilsen

Beatrice Fogh Larsen
Fuldmsegtig, Cand. jur
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