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Struktur for den fremtidige miljø- og fødevarelovgivning 

Afgørende for en optimal lovgivningsstruktur på miljø- og fødevareområdet er en forenkling, der 

sammentænker de mangeartede hensyn, reguleringen skal tilgodese. Nedenfor er listet en række 

punkter, som Landbrug & Fødevarer anser som væsentlige fokushensyn for en succesfuld ny 

struktur.  

 

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at en lovstruktur ikke kan stå alene, idet både indhold, 

administration samt faglige kompetencer vil være af væsentlig betydning for en reel forenkling. 

 

Væsentlige hensyn i forhold til en kommende struktur: 

 

 Højt beskyttelsesniveau – fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og miljø 

 Fokus på vækst og konkurrenceevne 

 Fokus på cirkulær økonomi, bæredygtig og ressourceeffektiv produktion 

 Gennemsigtighed samt forståelige og enkle regler 

 Mere modtagerrettet lovgivning og administration 

 Opfyldelse af formålene med de enkelte love 

 Sammenhæng til EU reglerne 

 Modvirke overimplementering 

 Bedre konsekvensvurderinger og lovbemærkninger 

 Redskaber til at sikre sammenhæng på tværs 

 Effektiv administration 

 Mindre detailregulering og klar ansvarsfordeling mellem virksomhed og myndighed 

 Kortere sagsbehandlingstider 

 Løsningsorienteret regulering 

 

Det er i forbindelse med arbejdet med en ny struktur vigtigt at være opmærksom på, at nogle 

områder allerede har været igennem en forenklingsproces, og der vil derfor være forskellige behov 

for forenkling indenfor de forskellige områder. Flere love afspejler således de forenklingsøvelser, 

som allerede er gennemført eller er i færd med at blive gennemført på EU-niveau. Dette gælder i 

høj grad på fødevareområdet og i nogen grad på veterinærområdet.  På andre områder - som fx 

miljø- og naturområdet - er der et stort behov og potentiale for forenklinger. 

 

Sammenhæng til anden lovgivning 

Landbrug & Fødevarer skal endvidere nævne, at man - for at opnå en gennemskuelig og 

sammenhængende lovgivning - ikke kan nøjes med at se isoleret på Miljø- og Fødevareministeriets 

ressortområde. Det bør derfor indtænkes i arbejdet, hvordan man kan få grænsefladerne til anden 

lovgivning, herunder fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt Erhvervs- og 

Vækstministeriet, inddraget i en senere proces.  

 



Side 2 af 7 

 

  

Yderligere overvejelser 

Ud over ovenstående hensyn har Landbrug & Fødevarer nedenstående bemærkninger af generel 

karakter.  

 

Overimplementeringer  

EU-reguleringen er i en række tilfælde blevet implementeret mere restriktivt sammenlignet med de 

øvrige EU-lande. Denne tilgang har en betydelig negativ effekt på opretholdelsen af arbejdspladser 

i Danmark og den økonomiske vækst i det danske samfund som helhed.  

 

I forbindelse med den igangværende proces, bør der på den baggrund samtidig ske en 

gennemgang af de regler, som er udtryk for EU-implementering, så den stedfundne 

overimplementering kan revurderes. Herudover bør overimplementeringer for fremtiden overvejes 

nøje. Landbrug & Fødevarer er positive overfor - og har store forventninger til - regeringens tiltag i 

den forbindelse.  

 

Øget fokus på konsekvensvurdering 

Der har generelt i forbindelse med udarbejdelsen af lovgivning eller udarbejdelse af vejledninger  

manglet  konsekvensberegninger både i forhold økonomiske og administrative konsekvenser for 

erhvervslivet. Også i relation til konkurrenceevne og beskæftigelse, og særligt i forbindelse med 

(over)implementering af EU-lovgivning har erhvervet savnet tilstrækkelige konsekvensberegninger. 

De samlede samfundsøkonomiske konsekvenser af ny lovgivning er derfor i mange tilfælde 

ukendte.  

 

Herudover er der eksempler på, at den konkrete udmøntning af en række love og bekendtgørelser i 

praksis har vist sig at have betydeligt større konsekvenser end forudsat under behandlingen af 

regelsættet.  

 

Dertil kommer, at  overimplementering har fundet sted via bemyndigelsesbekendtgørelser og 

administrativ praksis mv., som Folketinget ikke har haft lejlighed til at behandle. Der er derfor behov 

for et øget fokus på konsekvensberegninger i lovforslag, herunder konsekvensberegninger af de 

bekendtgørelser, der skal udstedes med hjemmel i den pågældende lov. Landbrug & Fødevarer 

anerkender i den forbindelse regeringens nuværende fokus på dette område. 

 

Detaljeringsgrad i lovforarbejderne 

Da bekendtgørelser ofte må fortolkes i lyset af bemyndigelseslovens forarbejder, kan uklare 

forarbejder medføre bekendtgørelser, der reelt skærper hensigten med loven, hvilket 

retssikkerhedsmæssigt er problematisk  

 

Det foreslås derfor, at der fremadrettet sættes større fokus på tilvejebringelse af gennemarbejdede 

forarbejder. 
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Forslag til struktur 

Nedenstående forslag til struktur af miljø- og fødevarelovgivningen er illustreret i figuren i bilag 1. 

De enkelte spor der er beskrevet i bilag 1 samt nedenfor er valgt ud fra en faglig sammenhæng, og 

skal ikke ses som et forslag om at samle lovene indenfor det samme spor sammen i én lov.  

 

Tværgående miljø- og fødevareforvaltningsspor 

For at sikre et tværgående fokus i forvaltningen af miljø- og fødevarelovgivningen foreslås det, at 

der etableres et overordnet spor, som indeholder de grundlæggende sagsbehandlingsregler, der 

måtte være særegne i forhold til den generelle forvaltnings – og offentlighedslov samt den 

dertilhørende praksis om god forvaltningsskik. Det foreslås, at der udarbejdes en  miljø- og 

fødevareforvaltningslov, som samler bl.a. kompetence, sagsbehandlings- og procesreglerne for de 

relevante myndigheder på dette område. Det skal i den forbindelse præciseres, at der er 

forvaltningsmæssige bestemmelser i EU-forordningerne, som skal iagttages. Det gælder f.eks. i 

forhold til kontrolforordningen 882/2004, som fastsætter bestemmelser om kontrol med dyr, planter, 

foder og fødevarer. Det skal nøje overvejes, om en yderligere sammenlægning i dette tilfælde er 

hensigtsmæssig. 

 

Blandt de eksisterende eller kommende særegne forvaltningsretlige regler på miljø- og 

fødevareområdet kan nævnes nedenstående elementer. 

 

Kompetenceregler, one-stop-shop og delegation 

Det kan overvejes, at samle alle kompetencebestemmelser i de enkelte miljø- og fødevareretlige 

love, så det gøres klart, om det er staten eller kommunalbestyrelsen, der er kompetent myndighed. 

Det bør i alle tilfælde sikres, at der er én indgang til den pågældende myndighed.   

 

Obligatoriske sagsbehandlingsfrister 

Landbrug & Fødevarer mener, at der i forbindelse med en særlig forvaltningslov for miljø- og 

fødevareområdet bør indføres maksimale sagsbehandlingsfrister.  

 

Partshøringsregler og dokumentoffentlighed 

En miljø- og fødevareforvaltningslov bør skabe klarhed over de regler, der gælder i tillæg til den 

generelle forvaltningsret, fx Århuskonventionens regler.  

 

Offentliggørelse og digitalisering 

Regler om offentliggørelse af ansøgninger i forbindelse med miljøgodkendelser samt ved tilsyn og 

kontrol på både miljø- og fødevareområdet bør fremgå af en fælles forvaltningslov. På miljøområdet 

er det eksempelvis særdeles betænkeligt at etablere krav om en generel digitalisering og 

offentliggørelse i eksempelvis ansøgningsmateriale, der kan rumme forretnings- og 

konkurrentfølsomme oplysninger.  Aktindsigtsadgangen, herunder krav om meroffentlighed i Århus-

Konventionen, sikrer konkret sagsbehandling, og bør ikke udvandes i kraft af en systematisk 

offentliggørelse.  

 

Tilsyn og adgangsregler 

Reglerne om kontrol, tilsyn og adgang – herunder eventuel hjemmel for gebyropkrævning i den 

forbindelse, foreslås ligeledes samlet i én tværgående lov med henblik på at skabe ensartethed og 

overskuelighed i relation til de enkelte regelsæt.  
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Tværgående klagenævn og prøvelsesspor 

I forbindelse med etablering af et nyt klagecenter i Viborg, bør der arbejdes for at samle en 

tværgående lovgivning for klagesagsbehandlingen på miljø- og fødevareområdet. Landbrug & 

Fødevarer foreslår, at reguleringen som minimum indeholder nedenstående elementer. 

 

Organisering af klagenævnene 

Det er afgørende for legitimiteten i de afgørelser, der træffes, at klagenævnene er oprettet som 

selvstændige enheder uden for Miljø- og Fødevareministeriets ressortområde. 

  

Kapitlet om organisering af klagenævnene skal indeholde regler om uvildighed, kompetencer og 

adgang til eventuelle formandsbeslutninger. 

 

Sammensætning af klagenævnene - paritet 

I lighed med selve etableringen af klagenævnene har det betydning, hvordan klageinstanserne 

arbejder i de konkrete sager. Her er det af afgørende betydning, at der er paritet i indstillingerne af 

sagkyndige samt, at de sagkyndige er kompetente i den konkrete sag. 

 

Klageberettigelse 

Der skal i den tværgående klagelov være en velovervejet regulering af, hvem der er klageberettiget 

– og i den forbindelse sikres paritet mellem eventuelle landsdækkende og lokale foreninger, 

ligesom en erhvervsorganisation må have samme rettigheder som en grøn forening.  

 

Klagetema 

En nærmere regulering af klagetema er af meget stor betydning på det miljø- og fødevareretlige 

område. Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor til, at mulighederne for faglig prøvelse skal være til 

stede i alle sager.  

 

Proces og evt. mulige udfald 

En tværgående lov skal samle regler om proces for klagenævnenes behandling, herunder bør det 

overvejes at angive og udbygge forudsætningerne for de mulige reaktioner direkte i denne lov – 

dvs. hjemvisning, tilbagekaldelse, stadfæstelse og omgørelse.  

 

Tidsfrister 

Den tværgående lov om klagenævn og prøvelse skal indeholde regler om frister for klage, for 

sagsbehandling samt for indgivelse af stævning i tilfælde af ønske om en domstolsprøvelse. 

 

I intet tilfælde må en søgsmålsfrist bevirke, at der skal indsendes stævning i en verserende 

klagesag, 

 

Offentliggørelse 

Det er relevant at regulere omfang og detaljeringsgrad i afgørelser, herunder systematik samt 

anonymisering. 

 

Lodrette lovgivningsspor 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at strukturen i forbindelse med den igangværende reform som 

udgangspunkt opdeles i 8 lodrette hovedspor, jf. også figuren i bilag 1. Der kan dog være tale om, 

at visse områder forsat skal ”stå alene”, hvis der er en begrundelse for det. Et eksempel på dette 

kan være skovloven. Gennemgående er det således, at der kan blive tale om at ”flytte” elementer 

fra love og bekendtgørelser, der skal indgå i et bestemt spor, hvis de pågældende elementer er 

naturligt hjemmehørende i et andet hovedspor. 
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1. Fødevare-, økologi og fodersporet 

Sporet bør indeholde de love og regler, der i dag regulerer fødevarer, økologi og foder. Området er 

i meget høj grad reguleret via EU forordninger. Da EU på dette område har været igennem en 

forenklingsøvelse, bør behovet for yderligere sammenlægning af love el. lign. på dette område nøje 

overvejes. 

 

Blandt de eksisterende love er følgende relevante i forhold til fødevaresporet: 

 Lov om fødevarer 

 Økologiloven 

 Lov om foderstoffer 
 
 

2. Veterinær- og dyrevelfærdssporet 

Veterinær- og dyrevelfærdssporet bør indeholde de love og regler der i dag regulerer 

veterinærområdet for husdyr samt dyrevelfærd. 

 

Blandt de eksisterende love er fx følgende relevante: 

 Lov om dyrlæger 

 Lov om hold af dyr 

 Dyreværnsloven 

 Lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte 

 Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin 

 Lov om udendørs hold af svin, med senere ændringer 

 Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg 

 Lov om hold af heste 

 Lov om forbud mod hold af ræve 

 Lov om hold af slagtekyllinger 

 Lov om hold af slagtekalkuner 

 Lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i sidste 

tiendedel af drægtighedsperioden 
 

 

3. Udvikling og tilskudssporet 

Tilskudssporet indeholder de love og regler der vedrører bemyndigelse, forvaltning og udbetaling af 

nationale tilskud og EU-tilskud til landbrugs- og fødevaresektoren 

 

Blandt de eksisterende love er følgende relevante: 

 Landbrugsstøtteloven 

 Lov om Landdistriktsfonden 

 Lov om Hav- og Fiskerifonden (ved ikke om vi interesserer os for den del – der er 

flere som jeg ikke har nævnt) 

 Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) 

 Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 

 Lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (nu lov om visse 

landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.) 

 Innovationsloven 

 Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for 

jordbrug og fiskeri m.v. 

 Lov om læhegn og tilskud til læplantning 

 Lov om ophørsstøtte til jordbrugere (ordningen er nu lukket) 
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 Skovstøtteloven 

 Lov om tilskud til produktudvikling i forarbejdning m.v. af jordbrugsprodukter 
 

 

4. Vandsporet 

Vandsporet bør indeholde de love og regler, der eksempelvis omhandler landbrugets anvendelse 

og afledning af vand i det åbne land.  

 

Blandt de eksisterende love er følgende relevante:   

 vandløbsloven,  

 lov om vandplanlægning, og  

 miljømålsloven 

 

 

5. Produktionssporet 

Produktionssporet skal indeholdes de love og regler, der i dag regulerer tilladelser og 

godkendelser, og som dermed er direkte medvirkende til at skabe vækst i samfundet.  Det er i den 

forbindelse vigtigt, at der er fokus på de recipienter, der udledes til, så der kan ske den størst 

mulige inddragelse af disse hensyn i godkendelserne af virksomheder og husdyrbrug.  

 

Blandt de eksisterende love er følgende relevante:  

 miljøbeskyttelsesloven,  

 husdyrgodkendelsesloven, 

 jordforureningsloven, 

 havmiljøloven,  

 råstofloven, 

 Gødskningslovgivning 

 Husdyrgødning 

 

 

6. Beskyttelsessporet 

Det er vigtigt i forbindelse med en kommende miljølovsreform, at der forsat er et højt 

miljøbeskyttelsesniveau i Danmark. Det vil derfor være naturligt at samle de eksisterende 

beskyttelseslove og de elementer af beskyttelse, der findes i andre love. Dette vil skabe et bedre 

overblik over, hvilke beskyttelsesregler der findes, og når dette overblik er skabt, vil de tilsvarende 

være lettere at sammentænke beskyttelsesreglerne med produktionsreglerne.  

 

Blandt de eksisterende love er følgende relevante:  

 naturbeskyttelsesloven,  

 dele af habitatreglerne 

 havmiljøloven, og 

 dele af jordforureningsloven 

 dele af miljømålsloven 

 

 

7. Miljøvurderingssporet 

Som følge af en række EU-retlige regelsæt stilles der krav om, at en række projekter, planer og 

programmer skal miljøvurderes, inden de kan påbegyndes. Disse regelsæt har blandt andet 

betydning for etableringen og udvidelsen af virksomheder og husdyrbrug samt for Natura 2000-
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planlægningen og vandplanlægningen. En samling af dette ”EU-tunge” område kan være med til at 

sikre en bedre sammenhæng til EU-reglerne. 

 

Miljøvurderingssporet kan indeholde de eksisterende regelsæt, der omhandler vurderinger af planer 

og programmer. Miljøvurderingssporet bør være et processpor, der skal fungere i samspil med de 

øvrige miljølove og danne dele af fundamentet for forskellige godkendelser og tilladelser.  

 

Blandt de eksisterende love og regelsæt er følgende relevante:  

 VVM-reglerne,  

 dele af habitatreglerne, og  

 SMV-reglerne 

 

 

8. Produktsporet 

Det foreslås, at der oprettes et egentligt produktspor, hvor miljøreguleringen på produktniveau 

bliver håndteret. Produktreglerne er en særskilt disciplin i miljøreguleringen, der bør have sit eget 

spor. En samling af dette meget ”EU-tunge” område kan være med til at sikre en bedre 

sammenhæng til EU-reglerne. 

 

Blandt de eksisterende love og regelsæt er følgende relevante: 

 kemikalielovgivningen - herunder pesticid- og biocidlovgivningen 

 mærknings- og klassificeringsreglerne, 

 opbevaringsreglerne kemikalier, og 

 GMO-reglerne 

 

 

 

 

 
 


