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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. lokale aktionsgrupper (LAG) m.m. 

 

Landbrug & Fødevarer har den 10. november 2015 modtaget følgende bekendtgørelser i høring:  

 

- Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og 

fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 

- Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedr. job- og vækstskabende erhvervsudvikling 

samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne (LAG) 

- Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen om afskæring af 

klageadgang efter lov om Landdistriktsfonden og lov om Hav- og Fiskerifonden. 

 

Landbrug & Fødevarer støtter op om den nye driftsbekendtgørelses mulighed for at omorganisere 

de lokale aktionsgrupper, så de kan deles op, såfremt dette ønskes lokalt. Lokale aktionsgrupper 

understøtter frivillige ildsjæles bidrag til udviklingen af lokalsamfundet. Det er derfor vigtigt for 

Landbrug & Fødevarer, at administrationen understøtter gode vækstskabende initiativer, der er 

målrettet lokale behov, på en ubureaukratisk og effektiv måde. 

 

Det fremgår af §2 af udkastet til henlæggelsesbekendtgørelsen, at afgørelser, som 

Erhvervsstyrelsen træffer i henhold til lov om Landdistriktsfonden eller forskrifter udstedt i medfør 

heraf, ikke kan påklages til anden administrativ instans. Landbrug & Fødevarer betragter det som 

en klar forringelse af retssikkerheden, at den hidtil gældende klageadgang fremover helt afskæres.  

Det er væsentligt for Landbrug & Fødevarer, at ressortomlægningen til Erhvervsstyrelsen af LAG-

området ikke får den betydning, at lokale aktører stilles ringere end før.  

 

Vi vil i den forbindelse gerne henlede opmærksomheden på, at ved delegation af kompetence fra et 

departement/en minister til en styrelse opstår der en ulovbestemt rekursadgang. Rekursadgang må 

anses at have en væsentlig retlig betydning i forbindelse med ekstern kompetencedelegation. 

Landbrug & Fødevarer finder det derfor væsentligt, at berørte parter fortsat bliver gjort opmærksom 

på, at det er muligt på ulovbestemt grundlag at klage over Erhvervsstyrelsens afgørelser. Det følger 

af god forvaltningsskik, at myndighederne, når der skønnes at være behov for det, bør oplyse 

parterne om deres muligheder for at klage over eller på anden måde anfægte myndighedens 

afgørelse. Erhvervs- og Vækstministeriet vil fortsat som tilsynsmyndighed kunne behandle klager 

over Erhvervsstyrelsens afgørelser. Landbrug & Fødevarer vil derfor hermed understrege behovet 

for at den formaliserede klagesagsvejledning fremgår af de afsluttende bemærkninger i 
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Erhvervsstyrelsens afgørelsesbreve. Det er væsentligt for at sikre, at berørte parter er bekendte 

med denne mulighed. 
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