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Fødevarestyrelsens har besluttet at genoptage sin afgørelse af 01.02.2013 om afslag på anmodning om
aktindsigt ved den fornyede behandling af sagen vedrørende screeningsdata om MRSA i
tankmælksprøver i kvægbesætninger.

Fødevarestyrelsens bemærkninger til genoptagelsen

På afgørelsestidspunktet tog Fødevarestyrelsen udgangspunkt i de forhold, der forelå på tidspunktet for
fremsættelse af anmodningen om aktindsigt. På dette tidspunkt forelå der kun få prøvedata. der var
indtastet i et laboratoriedatabasesystem.

Adgangen til aktindsigt i medfør af Offentlighedsloven omfatter en sags dokumenter. De oplysninger,
som du ønskede aktindsigt i, var ikke dokumenter/akter, der indgik i grundlaget for en sags behandling
og som blev opbevaret sammen med sagens akter. Der var heller ikke tale om indførelser i fortegnelser
vedrørende den pågældende sags dokumenter, men om systematiserede fortegnelser, hvor der blev gjort
brug af elektronisk databehandling, og som ikke vedrørte en sags dokumenter. Fødevarestyrelsen
vurderede således, at anmodningen faldt udenfor Offentlighedslovens anvendelsesområde, idet der ikke
var tale om et dokument i Offentlighedslovens § 5's forstand, jf. § 5, stk. 2. Der var hermed
Fødevarestyreisens vurdering, at der ikke var grundlag for at udlevere oplysningerne efter
Offentlighedsloven.

Det er var i øvrigt Fødevarestyrelsens vurdering, at hensynet til private interesser, herunder især risikoen
for stigmatisering ved en offentliggørelse af oplysninger om fund af MRSA i tankmælk var så
tungtvejende, at bestemmelsen i ForvaItningslovens § 27, stk. 1, nr. 6 ikke muliggjorde udlevering af
oplysninger om i hvilke besætninger, der var fundet MRSA i tankmælk.

Denne vurdering tog udgangspunkt i, at der er tale om oplysninger, som uagtet at de vedrører forhold i
besætninger, giver oplysninger om de personer, som arbejder med de besætninger, og dermed om
tavshedsbelagte oplysninger, som det er nødvendigt at beskytte for at varetage væsentlige hensyn til
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private interesser, navnlig til enkeltpersoners interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige
eller interne forhold, jf. § 27, stk. 1, nr. 6.

Det skyldes, at offentliggørelse af svinebesætningers MRSA-status ved tidligere lejligheder har haft
negative konsekvenser for besætningsejeren, dennes familie og ansatte i forbindelse med usikkerhed i
lokalsamfundet om smitterisiko. Det drejer sig om diskussion om adgangen til at benytte
børneinstitutioner, sportsfaciliteter m.m., hvis man er knyttet til besætninger, hvori der er påvist MRSA-
bakterier, uanset om man selv skulle være bærer af smitten eller være smittet. Offentliggørelse af
besætningsoplysninger kan således få direkte konsekvens for personer, som ikke er en del af de
offentliggjorte oplysninger, men som er klart identificerbare og direkte berørte af en offentliggørelse.

Tankmælksprojektet er nu afsluttet og Fødevarestyrelsen har undersøgt de indkomne resultater.
Fødevarestyrelsen har haft mulighed for at genoverveje, om der reelt er en dokumenteret risiko for
stigmatisering ved en offentliggørelse af oplysninger om fund af MRSA i tankmælk, som der er ved en
offentliggørelse af oplysninger om fund af MRSA i svinebesætninger (svine-MRSA). Det viser sig, at
der ikke på nuværende tidspunkt er nogen dokumentation for, at der sker en stigmatisering.

Fødevarestyrelsen har således besluttet at genoptage sagen. Fødevarestyrelsen imødekommer hermed
din ansøgning om aktindsigt fuldt ud, jf. Offentlighedslovens' § 4, stk. 1. De data (screeningsdata) som
du har anmodet om aktindsigt i fremsendes dags dato pr. e-rnail.

Tankmælksprojektet og de indkomne data

Med projektet har Fødevarestyrelsen gennemført en stikprøveundersøgelse af tankmælk for forekomst af
en specifik type af MRSA i et kortlægningsprojekt. Stikprøverne blev udtaget i forbindelse med den
almindelige kontrol af tankmælk. I hele undersøgelsen indgik 228 malkekvægsbesætninger, der var
repræsentativt fordelt geografisk og i forhold til besætningsstørrelse og produktionsform. I
undersøgelsen blev prøverne specifikt undersøgt for "mectl" -MRSA, som er den type af MRSA, man
har set hos kvæg og får i udlandet, og som har givet anledning til sygdom hos mennesker. Denne
MRSA-type har gennem årene ligeledes givet anledning til humane infektioner i Danmark og der har
været peget på kvæg som mulig smittekilde. I Danmark har der i perioden 2004-2011 været 73 tilfælde
af mennesker, der har været smittet med denne specifikke type af MRSA og dette antal var stigende frem
til 2011. På den baggrund blev undersøgelsen af tankmælk iværksat.

Denne type af MRSA blev dog ikke fundet i nogen af besætningerne, der indgik i denne undersøgelse.
Der blev imidlertid påvist MRSA af andre typer i tankmælksprøver fra ganske få besætninger. I
tankmælk fra 4 malkekvægbesætninger ud af 228 blev der fundet andre typer af MRSA. Smittekilderne
for disse typer af MRSA er ikke kendte men kan være svin, kvæg eller mennesker/human.

1 Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven).
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Fødevarestyrelsen fandt således ikke den type MRSA ("mecC"-MRSA), som ellers var fokus for
undersøgelsen. Hele formålet med projektet var netop at tilvejebringe viden om forekomsten af "mecC"-
MRSA i tankrnælk. For så vidt angår de 4 CHR-numre, hvor der blev fundet MRSA i tankrnælken, kan
vi ikke sige noget om, hvorvidt der også findes MRSA i besætningerne, eller om det er tale om en smitte
fra en medarbejder eller lignende. Fødevarestyrelsen har ikke undersøgt, om MRSA kan påvises i
besætninger med fund af MRSA i tankrnælken.

Det kan endelig oplyses, at MRSA eliminere s ved pasteuriseringen af mælk, således at det ikke udgør en
fødevarernæssig risiko.

Med venlig hilsen

Gtilay Ocal

Fuldmægtig, cand.jur.
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