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Fødevareministeriets Klagecenter traf den 11. juni 2014 afgørelse om hjemvisning af jeres sag til fornyet 
behandling hos Fødevarestyrelsen.  Fødevarestyrelsen genoptager derfor jeres anmodning af 14. marts 
2012 om aktindsigt i ministeriets data om konstaterede MRSA-inficerede svin på danske 
agrovirksomheder.

 

I har desuden den 6. juni 2014 anmodet om aktindsigt i: 

 

1) alle de lister om MRSA-inficerede landbrug, som er udleveret til Landbrug og Fødevarer.

2) journallister med overblik over samtlige sagsakter i de sager, hvor der foregår et samarbejde med 
Landbrug og Fødevarer om MRSA. 

 

3) Lister eller dele af lister, der er fremsendt eller på anden vis overdraget til andre organisationer, 
institutter, privatpersoner og lignende. 

 

Da  aktindsigtsanmodningerne  bl.a.  vedrører  dokumenter,  der  indeholder  oplysninger  om  flere 

virksomheders tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller 

lignende,  som  kan  være  undtaget  fra  aktindsigt,  anmoder  Fødevarestyrelsen  de  pågældende 

virksomheder om en udtalelse. 

Fødevarestyrelsen anmoder om, at have udtalelsen i hænde i senest mandag den 30. juni 2014. Det kan i  

den  forbindelse  oplyses,  at  virksomhedernes  udtalelse  ikke  er  bindende  for  Fødevarestyrelsen.  Hvis 

virksomhederne udtaler sig imod aktindsigt, vil udtalelsen som udgangspunkt blive sendt i partshøring 

hos jer efter reglerne i forvaltningslovens § 19.

Fødevarestyrelsen kan i den anledning oplyse, at det ikke er muligt for Fødevarestyrelsen at besvare 

jeres anmodning inden for syv arbejdsdage efter modtagelsen, jf. offentlighedslovens § 36, stk. 2, 2. pkt. 

Det skyldes, at Fødevarestyrelsen afventer virksomhedernes udtalelser om aktindsigtsspørgsmålet.

Når udtalelsen foreligger, vil Fødevarestyrelsen vende tilbage til jeres anmodninger om aktindsigt.

Fødevarestyrelsen  forventer  at  kunne  færdigbehandle  jeres  aktindsigtsanmodning  inden  for  18 

arbejdsdage fra i dag.
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