Fødevarestyrelsens hovedkontor
Mørkhøj Bygade 19
2860 Søborg
Att: Direktør Esben Egede Rasmussen

Den 31. december 2011
Aktindsigt i VetStat
I forbindelse med ombudsmandens redegørelse af 7. november 2011, hvor han opfordrer til, at
den for VetStat ansvarlige myndighed genovervejer sit afslag på aktindsigt, har jeg på foreningens
vegne bedt vores advokat forholde sig til redegørelsen. Resultatet af det er vedlagt. Udover det vil
jeg gerne fremkomme med følgende kommentarer af mere subjektiv karakter.
Hvad er formålet med at åbne VetStat?
Er det kontrol?
Myndighederne kontrollerer løbende forbruget på de enkelte ejendomme og udsteder ”Gule” og
nu snart også ”Røde” kort til dem, der har for højt forbrug. Ligeledes skal de praktiserende
dyrlæger stå på mål for deres udskrivning af recepter. Det er ikke muligt at holde et stort forbrug
skjult for myndighederne, medmindre man vil foretage sig noget kriminelt, og det vil jo så i sagens
natur heller ikke fremgå af VetStat.
Miljøoplysninger?
Hvis man køber argumentet om, at der er tale om miljøoplysninger, så kan man muligvis forsvare,
at en nabo til en husdyrproduktion søger oplysninger om netop den husdyrproduktion, men de
overordnede data offentliggøres allerede i dag i DANMAP rapporterne, så en generel
offentliggørelse af VetStat data tjener simpelthen ikke noget værdigt formål.
Stigmatisering af husdyrproducenter?
For den enkelte husdyrproducent og dennes familie vil det være ubehageligt at blive hængt ud på
nettet eller i pressen, fordi man bruger antibiotika til sine dyr. Om man bruger meget eller lidt, om
forbruget kan forklares med en infektionssygdom eller andet, er i den forbindelse uinteressant.
99% af dem, som får adgang til data, kan ikke anvende dem til noget fornuftigt, da de ikke ved,
hvordan de skal tolkes. De kan i god eller ond tro bruge de oplysninger, de finder efter for godt
befindende, uden være belastet af en viden, som sætter dem i stand til at foretage en korrekt
vurdering. Det ansvar bør Fødevarestyrelsen være sig bevidst.
Datasikkerhed?
Selv om datasikkerheden i både VetStat, CHR-registret og flytteregistret er stigende, kan det
næppe fornærme nogen, hvis man siger, at en ukritisk samkørsel af disse registre vil kunne
resultere i nogle ikke alt for valide data, som efterfølgende vil kunne bruges til at hænge
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husdyrproducenter ud i medierne for forhold, de rent faktisk ikke har gjort sig skyldige i. Det
ansvar bør Fødevarestyrelsen også være sig bevidst.
Vedlagt er vores advokats gennemgang af de mere objektive grunde til, at den brede offentlighed
også fremover bør formenes adgang til data.

Med venlig hilsen

Hans Aarestrup, Direktør

Bilag: Responsum om offentliggørelse af oplysninger i VetStat.
Kopi: Veterinærdirektør Per Henriksen
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