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Miljø- og Fødevareministeriet 

Att.: Charlotte Arp Vibegaard  

Koncern Jura 

Slotsholmsgade 12,  

1216 København K 

 

Sendt via e-mail til carp@mfvm.dk 

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer angående forslag til lov om Miljø- og 

Fødevareklagenævnet 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til forslag til lov om Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det overordnet set positivt, at Natur- og Miljøklagenævnet og 

Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri lægges sammen i Nævnenes Hus i Viborg. 

Overflytningen vil sikre en høj grad af uvildighed i sagsbehandlingen, ligesom sammenlægningen 

vil skabe et stærkt selvstændigt nævn med mulighed for at oparbejde gode faglige kompetencer.  

 

Det er afgørende, at der er paritet i sammensætningen af nævnets sagkyndige. Derfor vil Landbrug 

& Fødevarer gerne kvittere for, at dette princip stadfæstes i bemærkningerne til lovforslaget, 

således at hensyn til erhverv, miljø og natur vægtes ligeligt.  Siden afskaffelsen af princippet om 

paritet i 2010, hvilket medførte, at en sag f.eks. kan afgøres udelukkende ved brug af sagkyndige 

indstillet af de grønne organisationer, har Landbrug & Fødevarer lagt vægt på at kravet om paritet 

genindføres ved behandling af de konkrete sager for derved at styrke nævnets legitimitet.  

 

Landbrug & Fødevarer har imidlertid en række overordnede, særlige opmærksomhedstemaer, som 

vi redegør for nedenfor under de enkelte overskrifter under punkt I (1-3), hvorefter mere specifikke 

kommentarer til de enkelte paragraffer er anført i skemaform  under punkt II (side 4ff).  

 

I. Særlige opmærksomhedspunkter 

1. Indstillingsret 

Loven inddeler nævnene i 9 områder jf. tabellen i lovforslagets bilag 1. I den foreslåede opdeling 

fjernes Landbrug & Fødevarers indstillingsret i virksomhedssager (lovens § 4, stk. 1). I den 

nuværende lov har Landbrug & Fødevarer indstillingsret i det nævn, som behandler sager efter lov 

om miljøbeskyttelse, hvor virksomhedsforhold indgår (§ 5).   

 

Landbrug & Fødevarer finder indstillingsretten helt central for nævnets fremtidige virke og finder det 

uklart, hvilke hensyn der er taget i forbindelse med indstillingsretten i forhold til de 9 områder. 

Landbrug & Fødevarer skal derfor anmode om et møde, hvor ministeriets overvejelser i relation til 

indstillingsretten nærmere kan blive belyst.   

 

Landbrug & Fødevarer er særlig forundret over, at Landbrug & Fødevarer ikke har indstillingsret i 

sager, der vedrører industriforhold, jf. lovforslagets § 3, stk. 1, nr. 1, jf. § 4, stk. 1. Landbrug & 

Fødevarer repræsenterer netop en bred vifte af medlemmer, der reguleres efter 

miljøbeskyttelsesloven, herunder miljøgodkendte virksomheder, som ikke er repræsenteret af 

hverken DI eller Håndværksrådet. Via Miljø- og Fødevareministeriet har Landbrug & Fødevarer fået 
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oplyst, at bestemmelsen om indstillingsret vil blive tilpasset. Vi ser derfor frem til at få dette skriftligt 

bekræftet. 

 

Det fremgår af bemærkningerne til forslagets § 2, stk. 5 og 6, at et sagkyndigt medlem ikke er 

inhabilt, blot fordi der skal behandles en klage, som involverer den indstillingsberettigede 

organisation eller et medlem heraf. Det fremgår endvidere, at nævnsmedlemmer ikke må modtage 

instrukser fra nogen under udførelsen af deres opgaver i nævnet. Reguleringen er ikke nærmere 

beskrevet. Det er indlysende, at de pågældende medlemmer af nævnet udelukkende udpeges på 

grund af deres faglighed og skal agere uvildigt. Både i dag og fremover er det afgørende, at 

medlemmerne ikke træffer afgørelse som interesserepræsentanter underlagt en 

instruktionsbeføjelse. Landbrug & Fødevarer går ud fra, at der ikke med de valgte formuleringer 

sker en realitetsændring i forhold til, hvad der allerede følger af praksis og forvaltningsrettens 

principper om konkret inhabilitet mv., men skal for god ordens skyld bede Miljø- og 

Fødevareministeriet om at redegøre for rækkevidden af bestemmelsen, før vi kan kommentere 

bestemmelsen nærmere.  

 

I forlængelse heraf bemærkes, at der i lovforslagets § 3 lagt op til, at der i hver af de 9 afdelinger i 

nævnet vil være 2 sagkyndige. Det er efter Landbrug & Fødevarers opfattelse utilstrækkeligt, da det 

kan gå udover pariteten, hvis en af de sagkyndige findes inhabil i en konkret sag. For at sikre mod 

risikoen for manglende paritet bør det som minimum være nødvendigt, at der i hver af de 9 

afdelinger findes 4 sagkyndige medlemmer. Herved ville man også undgå udfordringer forbundet 

med det forhold, at organisationer og foreninger skal indstille sagkyndige medlemmer i forening. 

Det fremgår desuden af forslagets § 3, stk. 2, at det alene er de relevante styrelser under Miljø- og 

Fødevareministeriet, der indstiller personer med særlig kompetence til ad hoc beskikkelse, hvis 

sager kræver tiltrædelse af yderligere sagkyndige. Landbrug & Fødevarer betragter dette som 

værende i strid med paritetsprincippet, da relevante organisationer ikke også har denne 

indstillingskompetence. 

 

Legitimiteten af nævnets afgørelser styrkes, hvis der er krav om paritet, så der i alle sager med 

bistand fra sagkyndige deltager to eksperter.     

 

Landbrug & Fødevarer antager, at miljøbeskyttelseslovens regler om opsættende virkning af klager 

fastholdes i det nye klagenævn, således at fravigelse af det klare udgangspunkt om opsættende 

virkning, forudsætter særlige omstændigheder. Landbrug & Fødevarer mener desuden, at dette 

udgangspunkt om opsættende virkning af klager skal udbredes til at gælde alle sager, der 

behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 

2. Organisering 

Landbrug & Fødevarer skal understrege vigtigheden af, at synergi ved den organisatoriske og 

fysiske sammenlægning af Natur- og Miljøklagenævnet og Fødevarestyrelsens Klagecenter 

udnyttes fuldt ud. Det betyder blandt andet, at den enkelte klageinstans bør have pligt til at 

videresende sager eller dele af sager, som er hjemhørende i ét eller flere af de øvrige nævn, så der 

sikres en fuldstændig effektiv sagsbehandling.  

 

Kombinationsnævn 

Kombinationsnævnet i det nuværende Natur- og Miljøklagenævnet sikrer en sagkyndig 

sammensætning og en lægsammensætning. Som udgangspunkt behandles miljøsager (f.eks. 

miljøgodkendelser) af en sagkyndig sammensætning mens natursager (f.eks. § 3 sager) behandles 

af en lægmandssammensætning.  
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Det er væsentligt, at der kan findes nogle hensigtsmæssige løsninger på de sager som i dag skal 

indbringes for tre klageinstanser, så erhvervslivet ikke oplever dobbelt sagsbehandling eller lange 

sagsbehandlingstider. Der drejer sig f.eks. om sager, som omhandler både byggeri, plan og miljø. 

Disse sager skal behandles i Statsforvaltningen (byggeri), i det nye Planklagenævn og i Natur- og 

Miljøklagenævnet.  

 

Landbrug & Fødevarer foreslår en løsning, hvor man i første omgang flytter klager fra 

byggeområdet fra Statsforvaltningen over i Planklagenævnet. Det kan herudover overvejes at 

etablere et one-stop-shop kombinationsnævn, hvor den modtagende klageinstans skal sørge for, at 

de forskellige dele af klagen bliver behandlet. 

 

Landbrug & Fødevarer henviser i den forbindelse til bemærkninger afgivet i høringssvaret 

vedrørende lov om Planklagenævn,( Erhvervs- og Vækstministeriets j.nr. 2016-6399). 

 

Kompetencer i det sagkyndige nævn 

Det er for Landbrug & Fødevarer afgørende, at der i det kommende nævn vil være repræsentanter 

med nødvendige økonomiske kompetencer til at opfylde kravet om udarbejdelse af en 

teknisk/økonomiske vurdering af sagerne. Dette vil bevirke, at der i en række sager vil blive taget 

tilstrækkeligt højde for proportionalitetsprincippet i afgørelserne.  Dette vil endvidere være i tråd 

med, at det af lovforslaget om planklagenævnet direkte fremgår, at medlemmer med indsigt i vækst 

og erhvervsudvikling, der udpeges af Erhvervs- og Vækstministeren, skal inddrages. 

 

Der bør derfor i udvælgelsen af sagkyndige være fokus på at sagkyndige med bedre økonomiske 

kompetencer er repræsenteret, så det sikres, at der foretages en korrekt proportionalitetsvurdering. 

Cost-benefitanalyser bør således være et element i den samlede vurdering af en klagesag, så det 

sikres, at afgørelsens konsekvenser er vurderet tilstrækkelig. 

 

Da en række sager er meget fagligt specifikke og samtidig meget komplicerede, er det ikke i alle 

tilfælde, at der kan findes en kompetent person i listerne over sagkyndige personer. Det kan f.eks. 

dreje sig om sager, hvor der er behov for eksperter i matematiske modelberegninger eller lignende, 

eller i sager, hvor den kompetente sagkyndige er inhabil.  

 

Den foreslåede indførsel af § 3, stk. 2, er retssikkerhedsmæssigt betænkelig, (jf. også 

bemærkningerne ovenfor på side 1), da det alene er de relevante styrelser under Miljø- og 

Fødevareministeriet, der indstiller personer med særlig kompetence til ad hoc beskikkelse, hvis 

sager kræver tiltrædelse af yderligere sagkyndige. 

 

Det bør i stedet i disse tilfælde f.eks. være muligt for formanden at indstille en ekstern sagkyndig 

person til visitationsudvalgets godkendelse. Denne mulighed vil sikre en væsentlig øget grad af 

faglighed samt uvildighed i nævnet.  

 

Visitationsudvalg 

Visitationsudvalget i det nuværende Natur- og Miljøklagenævn vurderer, om sager kan behandles i 

sekretariatet (formandsafgørelse) eller i det sagkyndige nævn. Medlemmerne i visitationsudvalget 

er udpeget efter indstilling fra erhvervs- og miljøorganisationer. 

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at visitationsudvalget har en meget væsentlig rolle i 

forbindelse med klagesagsbehandling, og at funktionen bør fastholdes for det samlede Miljø- og 

Fødevareklagenævn. En vigtig del af udvalgets funktion er blandt andet at vurdere, hvorvidt sager 

er principielle, og dermed skal behandles i det sagkyndige nævn. Det kan – efter Landbrug & 
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Fødevarers opfattelse - være med til at forhindre en ”black box”, hvor det alene er sekretariatet, der 

beslutter, hvordan en sag skal behandles. Udvalget er dermed med til at skabe en højere grad af 

gennemsigtighed i klagesagsbehandlingen. 

 

Det anføres i bemærkningerne til lovforslaget side 36, at den nuværende visitationsprocedure kan 

moderniseres, så den erstattes med en orienteringsprocedure med indsigelsesmulighed. Landbrug 

& Fødevarer finder det meget betænkeligt, hvis udviklingen går i den retning.   

 

Der bør tværtimod ske en styrkelse af visitationsudvalget efter den model, som vi har i dag. Det kan 

være med til at sikre, at der bliver foretaget flere afgørelser ved brug af sagkyndige. I dag afgøres 

langt hovedparten af klagesagerne via formandsafgørelser, hvor de sagkyndige ikke inddrages. Det 

meget høje antal af klagesager, som behandles som formandsafgørelser, er efter Landbrug & 

Fødevarers opfattelse et retssikkerhedsmæssigt problem. Der er en hårdfin balance mellem 

formandsafgørelser af enkelt juridisk karakter og afgørelser, hvor der alligevel forudsættes en 

afklaring, der kun bør fastlægges ved samtidig deltagelse af det læge- og eller sagkyndige nævn.   

 

Der bør endvidere indføres et redskab som sikrer, at der i praksis ikke træffes afgørelse i 

forbindelse med visitationen.  Sagsfremstillingen fra sekretariatet skal være objektiv. 

 

3. Klagesagsbehandling 

Faglig prøvelse 

Det er positivt, at der lægges op til, at alle sager, der behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet 

skal undergå en fuld prøvelse af sagens jura og faktum. I afgørelserne fra Miljø- og 

Fødevareministeriets Klagecenter har den faglige prøvelse tidligere manglet. Landbrug & 

Fødevarer er enig i, at der er brug for en faglig prøvelse af sager på planteavlsområdet, herunder 

sager om arealernes tilstand og støtteberettigelse. Det skal endvidere bemærkes, at dette også gør 

sig gældende i forbindelse med de afgørelser, som Miljø- og Fødevareministeriets Klagecenter i 

øvrigt foretager, herunder f.eks. også krydsoverensstemmelse, dyrevelfærd mv. 

 

Det fremgår af bemærkningerne til § 8, at størstedelen af de sager, der behandles i Miljø- og 

Fødevareklagenævnet forventes at skulle afgøres på formandskompetencen alene i det omfang, 

der allerede foreligger relevant afgørelsespraksis. Landbrug & Fødevarer skal i den forbindelse 

bemærke, at det er vigtigt, at alle sager gennemgår en faglig prøvelse uanset den tidligere 

afgørelsespraksis, eftersom den tidligere afgørelsespraksis (på Klagecentrets område) 

udelukkende har været på et juridisk og ikke på et fagligt grundlag.  

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at der ikke i tilstrækkelig grad er tages højde for det 

forhold, at mange af klagesagerne af ressourcemæssige årsager reelt ikke vil komme for en 

domstol. Det er derfor betænkeligt, at den nuværende fordeling mellem nævns- og 

formandsafgørelser i Natur- og Miljøklagenævnet er så skæv (på henholdsvis 12% og 88%). 

 

Sagsoplysning 

Ifølge lovforslagets § 15 har nævnet adgang til under strafansvar, jf. forslagets § 24, at påbyde 

prøveudtagning, analyser og målinger m.v.. Bestemmelsen suppleres med § 16, hvorefter nævnet 

har ret til i forbindelse med sagens oplysning at foretage besigtigelse på stedet uden retskendelse. 

Begge hjemler er vidtgående og bør kun gennemføres som led i den sagsoplysning, som den 

relevante myndighed har gennemført forud for den påklagede afgørelse. En ekstra ”kontrol” 

svarende til myndighedens er betænkelig retssikkerhedsmæssigt – herunder i forhold til 

legalitetsprincippet og Grundlovens § 3, idet det reelt et nævn, der skal træffe en afgørelse uden at 

dette sker som egentlig myndighedsudøvelse. Bestemmelserne er derudover behæftet med 
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bødestraf, hvilket igen må skærpe anvendelsesområdet til helt ekstraordinære situationer, hvor 

manglende oplysninger er afgørende, og hvor hverken den relevante myndighed eller part af egen 

drift vil eller kan tilvejebringe de efterspurgte oplysninger/dokumentation.. 

 

Landbrug & Fødevarer finder rækkevidden af disse to bestemmelser meget vidtgående og 

bemærker, at hver gang, et tvangsindgreb foretages, er det i princippet et brud på boligens 

ukrænkelighed, som beskrives i Grundlovens § 72. Myndigheder skal som hovedregel varsle 

tvangsindgreb senest 14 dage, før de dukker op, jf. retssikkerhedsloven, og det er for Landbrug & 

Fødevarer vanskeligt at se, hvordan ”øjemedet forspildes”, hvis hovedreglen i stedet er, at sådanne 

sagsoplysninger på stedet aftales med bedrifts- eller virksomhedsansvarlig forud for besigtigelse. 

Der vil være en gensidig interesse i en uafhængig sagsoplysning i forbindelse med nævnets 

sagsbehandling. 

 

Efter Landbrug & Fødevarers opfattelse kan en fuld prøvelse godt finde sted uden adgang til 

besigtigelse uden retskendelse - i det mindste må parten i den situation kunne varsles om 

besigtigelsen uden at formålet hermed forspildes.  

 

Klageberettigelse 

Der bør sikres ligestilling i forhold til, hvem der er klageberettigede. I dag særbehandles de grønne 

organisationer, da de har langt bedre muligheder for at klage. Det skyldes, at de grønne 

organisationer bliver klageberettigede, hvis de f.eks. har som hovedformål at beskytte natur og 

miljø. 

 

Det bør derfor sikres, at ikke kun organisationer, som har som formål at beskytte miljøet, har 

mulighed for at klage. Det bør blandt andet sikres, at også organisationer, der har som formål at 

sikre bedre rammer for vækst og beskæftigelse, får de samme rettigheder. For eksempel bør det 

være muligt for Landbrug & Fødevarer som organisation at klage over f.eks. vandplaner, som har 

voldsomme konsekvenser for erhvervet.  

 

Klagetema 

I lovforslagets § 11 er det anført, at nævnet kan begrænse sin prøvelse til de forhold, der er klaget 

over. Det er for Landbrug & Fødevarer væsentligt, at prøvelsesintensiteten afgrænses derved, at 

nævnet undlader at medtage erklæringer og sætninger vedrørende forhold, som udgør et såkaldt 

”obiter dictum”, dvs. udtalelser vedrørende retsspørgsmål, som ikke er nødvendige for afgørelsen 

af den konkrete sag, da det skaber usikkerhed om, hvilken vægt man skal tillægge dette ”dictum” 

generelt og i andre sager. 

 

Sagsbehandlingstider 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget side 32, at regeringen er opmærksom på, at en 

sammenlægning af Natur- og Miljøklagenævnet og Klagecentret for Fødevarer, Landbrug & Fiskeri 

på kort sigt kan medføre et øget ressourceforbrug i forbindelse med organisationsændringen og 

udflytningen, og at udflytningssituationen har betydet en tendens til stigning i sagsbehandlingstiden 

og til en lavere produktion end ellers normalt for begge klageinstanser. Regeringen skønner, at 

sagsbehandlingstiden relativt hurtigt normaliseres.  

 

Landbrug & Fødevarer skal i den forbindelse opfordre til, at der sættes tilstrækkeligt med 

ressourcer ind til, at udflytningen ikke vil få betydning for sagsbehandlingstiden. Det er helt centralt 

for landmænd og virksomheders retssikkerhed, at sagsbehandlingstiden er så kort som muligt. 

Derudover vil lange sagsbehandlingstider vanskeliggøre den faglige prøvelse af sagerne, eftersom 

tidsrummet fra den aktuelle hændelse til den faglige prøvelse finder sted vil forøges.  
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Ekspertudvalget for miljø- og naturklager fra 2011 anbefalede, at ministeren gives mulighed for at 

fastsætte maksimale sagsbehandlingstider for dele af processerne i klagesagsforløbet. Der bør 

åbnes op for denne mulighed, da det vil kunne sikre en hurtigere sagsbehandling. 

 

 

II. Landbrug & Fødevarer har følgende specifikke kommentarer knyttet til bestemte sider i de 

almindelige bemærkninger samt paragraffer (med dertil hørende bemærkninger til de enkelte 

paragraffer på side 49ff) i lovforslaget: 

 

 

Paragraf/

Side 

Indhold Tekst Kommentar/rettelse 

s. 5 

(§ 19, stk. 

1, nr. 2) 

Undtagelse for 

klagegebyr 

 Den anførte bestemmelse påstås suppleret 

med vandløbslovens § 37, der giver 

vandløbsmyndigheden hjemmel til at 

beslutte gennemførelse af 

restaureringsforanstaltninger. Der er i 

realiteten tale om en 

ekspropriationsbestemmelse, hvorfor den 

også i gebyrmæssig henseende skal 

ligestilles med de øvrige 

ekspropriationsbestemmelser i paragraffen. 

s. 35 Mulighed for prøvelse 

af de faglige 

vurderinger på 

landbrugsstøtteområdet

- herunder KO 

Regeringen finder, at især sager 

på planteavlsområdet, f.eks. sager 

om 

arealernes tilstand og 

støtteberettigelse, sager om 

overholdelsen af ”grønne krav” 

så som efterafgrøder og 

dækningsgraden heraf, og sager 

vedrørende utilstrækkelig slåning 

og afgrænsning vil kunne 

undergives en faglig 

efterprøvelse. 

Det er særdeles positivt, at der åbnes op 

for en prøvelse af det ”faglige skøn” på 

landbrugsstøtteområdet, herunder i 

forbindelse med krydsoverensstemmelse. 

 

Det er vigtigt, at det også sikres, at der i 

praksis sker en ændring af måden, hvorpå 

sagerne fra klagecentret behandles, jf. 

forneden (bemærkning til § 8). 

s. 35  De 9 afdelinger Nævnssammensætningen 

beskrives. 

Det konstateres, at der bliver tale om et i 

forhold til i dag meget begrænset antal 

sagkyndige medlemmer. Det giver 

anledning til overvejelser om, hvorvidt det 

vil indebære for store arbejdskrav til de 

sagkyndige, der udpeges. Der er dog 

erfaring for, at der hidtil har været anvendt 

forholdsvis få af de sagkyndige, så 

forskellen bliver muligvis begrænset.  

s. 36 Visitationsproceduren Det anføres, at den nuværende 

visitationsprocedure kan 

moderniseres. 

Rækkevidden af tilkendegivelsen i 

bemærkningerne forekommer uklare. Det 

er for Landbrug & Fødevarer afgørende, at 

visitationsudvalget bibeholder sin 
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væsentlige rolle i forbindelse med 

klagesagsbehandling, jf. også 

bemærkningerne ovenfor under punkt I. 

Landbrug & Fødevarer ønsker derfor 

præciseret, om der vil blive tale om nogen 

reel forskel. 

s. 37 Gebyr ved klage som 

relaterer sig til flere 

sektorlove 

Det anføres, at gebyrordningen vil 

skulle afspejle dette. 

Der mangler en beskrivelse af, hvorledes 

ordningen skal afspejle dette. 

s. 38 Mulighed for 

fremadrettet at 

fastsætte gebyrer på 

områder, der er 

undtaget herfra med 

lovforslaget.  

Regeringen mener, at det med 

fordel vil kunne overvejes på 

længere sigt at indføre 

et ensartet gebyr på alle det nye 

nævns sager, når der har været 

mulighed for en 

tværgående vurdering og 

stillingtagen til behovet for 

yderligere harmoniseringer 

m.v. af klagesagsgebyrerne i regi 

af Nævnenes Hus. 

Det bemærkes, at det vil være meget 

uhensigtsmæssigt for sager på 

landbrugsstøtte-området (herunder KO), da 

disse sager knytter sig direkte til 

landbrugernes økonomiske forhold. Det vil 

derfor forekomme urimeligt, hvis der 

indførtes gebyr på denne type af klager. 

Det bemærkes, at alene landbrugeren er 

klageberettiget i denne type af sager – i 

modsætning til sager, der behandles af det 

nuværende Natur- og Miljøklagenævn. 

Endvidere henvises der til at der på andre 

områder, hvor der kan klages over 

afgørelser vedr. økonomiske forhold af 

denne type (ex. til Ankestyrelsen), heller 

ikke betales noget gebyr.  

Der mangler generelt en beskrivelse af, 

hvad der her tænkes på. Det må i givet fald 

fastlægges nærmere i bemærkningerne. 

s.40 Kompetence til 

besigtigelse 

Det anføres, at kompetencen til 

besigtigelse på stedet alene 

tilkommer nævnet, formanden og 

dennes stedfortrædere. 

Det rejser spørgsmålet, om 

sekretariatspersonale så ikke kan deltage i 

besigtigelser? 

s. 41 Angående 

visitationsudvalg 

Det anføres, at orientering 

gennem de stående 

visitationsudvalg er både 

utidssvarende og 

uforholdsmæssigt tidskrævende, 

ligesom orienteringen vanskeligt 

kan understøttes digitalt. 

Det er uklart, hvad der reelt anses for 

utidssvarende og forholdsvis tidskrævende, 

og det er uforståeligt, at denne orientering 

ikke skulle kunne understøttes digitalt. 

s. 41 ”større og principielle 

afgørelser” 

Ved større og principielle 

afgørelser forstås afgørelser, hvor 

hensynet til væsentlige miljø- eller 

naturværdier 

skal afvejes med andre 

væsentlige beskyttelsesværdige 

interesser, herunder 

afgørelser af særligt vidtrækkende 

økonomisk betydning for 

samfundet eller for 

Teksten stammer fra bemærkningerne til 

nugældende lov om Natur- og 

Klagenævnet, jf. Karnovs bemærkninger. 

 

Det er uklart, hvornår sagerne på 

landbrugsstøtteområdet (herunder KO) 

vurderes at være større eller principielle. 

Det kunne være hensigtsmæssigt med en 

beskrivelse i bemærkningerne til 

lovforslaget af, hvornår en sag er større 
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afgørelsens adressat. eller principiel på landbrugsstøtteområdet, 

herunder KO. 

s. 43 Omtale af regler om 

straf 

Brug af straf omtales nærmere. Denne beskrivelse er relevant for visse 

sagstyper, men i andre sagstyper bør 

risikoen for processuel skadevirkning være 

tilstrækkelig. Desuden forekommer det 

uklart, hvad rækkevidden af udbredelsen af 

adgangen til konfiskation af en opnået 

økonomisk fordel forbundet med en 

overtrædelse indebærer. Det er for 

Landbrug & Fødevarer afgørende, at der 

ikke er risiko for ”dobbeltstraf” i f.eks. KO-

sager, hvor bedriftsejere i forvejen 

sanktioneres økonomisk. 

§1 

 

 

 I bemærkningerne til § 1 fremgår 

det, at der bortfalder en mindre 

opgave, som tidligere lå i 

Klagecentret vedrørende klager 

over myndighedernes 

sagsbehandling. 

 

Landbrug & Fødevarer finder rækkevidden 

af denne bemærkning uklar og ser gerne 

dette præciseret for at kunne tilkendegive 

en holdning herom. 

§ 2, stk.. 5 

og 6, jf. § 

3, stk. 1 

Sagkyndige og habilitet  For at imødegå udfordringer med pariteten 

i de enkelte afdelinger finder Landbrug & 

Fødevarer det afgørende, at der i hver af 

de 9 afdelinger findes 4 sagkyndige 

medlemmer. Der henvises i øvrigt til de 

uddybende bemærkninger ovenfor under 

punkt I, side 1 og 2. 

§ 3, stk. 1. 

nr. 1 

  Landbrug & Fødevarer bemærker, at 

sagkyndige under landbrugsforhold bør 

besidde sagkundskab inden for 

akvakulturanlæg, jf. også bemærkningerne 

nedenfor. 

§3 stk. 1 

nr. 4 

 

  Af lovbemærkningerne s. 53 fremgår 

ønskerne til de sagkyndiges kompetencer 

indenfor landbrugsforhold. Der lægges op 

til, at kompetencerne skal spænde meget 

bredt. Det er derfor vigtigt, at der inddrages 

ekspertbistand i det omfang det er 

nødvendigt.  

§ 3, stk. 1, 

nr. 6 

Sagkyndige i 

ferskvandforhold 

- ferskvandbiologi, herunder viden 

om ferskvandhydraulik, 

afstrømning og 

oversvømmelsesrisici … 

Viden om ferskvandhydraulik, afstrømning 

og oversvømmelsesrisici er afgjort ikke et 

underpunkt under ferskvandbiologi. Det er 

afgørende, at hydraulik, afstrømning og 

oversvømmelsesrisici, der hører under 

ingeniørvidenskab og ikke biologi, får et 

selvstændigt punkt. 

§ 3, stk. 2 Indstilling af personer 

med særlig 

Det anføres, at den relevante 

styrelse indstiller personer med 

Det vil være i strid med paritetsprincippet. 

De relevante organisationer skal have 
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kompetence særlig kompetence.  kompetencen til at indstille personer også i 

disse tilfælde. 

 

For at sikre paritet foreslår Landbrug & 

Fødevarer desuden, at formuleringen i 

bestemmelsen ændres fra ”et eller flere 

medlemmer” til ”mindst to medlemmer”. 

§ 3, stk. 1, 

nr. 1, jf. § 

4, stk. 1. 

Indstillingsret  Som også bemærket ovenfor under punkt 

I, ser Landbrug & Fødevarer frem til en 

berigtigelse af, at også Landbrug & 

Fødevarer, der netop repræsenterer en 

bred vifte af miljøgodkendte virksomheder, 

har indstillingsret i sager, der vedrører 

industriforhold, jf. side 1 og 2.  

§ 4 Indstilling af 

sagkyndige 

medlemmer 

 Det må konstateres, at ministerens 

mulighed for at fravælge blandt de 

indstillede giver ministeren en stærk 

position, hvis de indstillende organer ikke 

kan blive enige om udelukkende velegnede 

personer. 

 

§ 5 Behandling i et andet 

eller flere afdelinger 

 Landbrug & Fødevarer kvitterer for 

indsættelse af denne bestemmelse.  

 

Som et godt eksempel kunne det være i 

sager om miljøgodkendelse af dambrug og 

havbrug, hvor det kan være relevant at 

inddrage sagkyndige fra både industri, 

vandindvinding, ferskvandsforhold og 

marine forhold. 

§ 8 Formandens 

afgørelseskompetence 

Det forventes dermed, at den 

overvejende del af klagecentrets 

nuværende sagsportefølje vil 

kunne afgøres på 

formandskompetencen alene, i 

det omfang der allerede foreligger 

relevant afgørelsespraksis. 

Sagerne på landbrugsstøtteområdet har 

ikke tidligere været behandlet af et 

klagenævn. Derfor bør der opfordres til, at 

det nye nævn er meget omhyggelig med 

vurderingen af, om den foreliggende 

praksis fra klagecentret skal lægges til 

grund for afgørelsen af klagesager på 

landbrugsstøtteområdet fremadrettet.  

§ 11 ”nævnets prøvelse” Nævnet vil i sine procesledende 

vurderinger af, hvorvidt prøvelse 

af det 

faglige skøn er konkret 

nødvendig, skulle tage hensyn til 

hidtidig praksis og til 

Omfanget af en eventuel 

præcedensvirkning. Det vil i 

almindelighed have 

undtagelsens karakter, at de 

faglige vurderinger, som 1. 

I tilknytning til foregående bemærkning bør 

det nye nævn være særligt opmærksom på 

i begyndelsen at vurdere, om der kan være 

behov for en sagkyndig vurdering ved 

modtagelse af klager over afgørelser på 

landbrugsstøtteområdet.  

 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at 

formuleringen i 11, stk. 1 omformuleres, 

således, at der kommer til at stå: ”Nævnet 

skal som udgangspunkt begrænse sin 
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instansen har foretaget og 

lagt til grund for sine konkrete 

afgørelser, skal revurderes af 

sagkyndige i nævnet. 

prøvelse […]”, jf. bemærkningerne ovenfor 

under punkt 1, side 5, vedrørende obiter 

dictum. 

§ 12 ”undtagelsesvis 

hjemvises” 

 Efter Klagecentrets praksis på 

landbrugsstøtteområdet i dag, hjemvises 

sagen, hvis en afgørelse er ugyldig. 

Derimod benyttes muligheden for at ændre 

i en afgørelse stort set ikke. (Ved søgning i 

Klagecentrets afgørelsesportal kommer der 

alene 1 sag frem vedr. 

Enkeltbetaling/Grundbetaling og 1 sag 

vedr. KO, hvor klagecentret har ændret en 

afgørelse). 

 

På baggrund af denne praksis er det 

afgørende, at sekretariatet bliver ”klædt på” 

rent fagligt til at kunne ændre afgørelser på 

landbrugsstøtteområdet fremfor at 

hjemvise. Det indebærer, at sekretariatet – 

udover jurister – bør besættes med for 

eksempel agronomer. 

§ 15 og 16 Anmodning om 

oplysninger og adgang 

uden retskendelse 

 Landbrug & Fødevarer vil – for at kunne 

gennemskue rækkevidden af disse to 

bestemmelser, jf. bemærkningerne ovenfor 

under punkt I, nr. 3 – anmode Miljø- og 

fødevareministeriets om en nærmere 

redegørelse for, i hvilke situationer man 

forestiller sig, at det skulle være 

nødvendigt at foretage uvarslede besøg 

uden retskendelse samt gøre brug af 

sanktionsbehæftede påbud om adgang til 

sagsoplysninger til løsning af sine opgaver 

i nævnet.   

§ 18, stk. 1 Klagegebyr for 

personer, der lader sig 

bistå af en 

klageberettiget forening 

Det anføres, at klager fra 

foreninger og lignende, som 

indgives på vegne af 

klageberettigede personer, 

pålægges det høje gebyr, hvis 

foreningen selv er klageberettiget. 

Dette synes at være i strid med 

forvaltningslovens § 8, der giver en part ret 

til at lade sig bistå af andre. Det må følge 

heraf, at der ikke gennem blandt andet 

fordyrelse bør lægges hindringer i vejen 

for, at en person kan vælge en forening til 

at bistå sig i en sag. Forslaget til denne 

bestemmelse bør således ikke 

opretholdes. 

§ 18, stk. 3 Betaling af gebyr Det anføres, at ministeren 

bemyndiges til at fastsætte regler 

for den praktiske fremgangsmåde 

ved gebyrbetaling. 

Det påstås anført i bemærkningerne, at der 

som minimum skal opretholdes mulighed 

for at kunne betale både med kort og ved 

giroindbetaling (bankoverførsel). Målet må 

være at gøre det så lidt besværligt for 

brugerne som muligt, og de skal derfor ikke 
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pålægges en bestemt betalingsform. Der 

må ikke være krav om betaling samtidig 

med indgivelse af klage, hvilket også må 

følge praktisk af forslaget til § 18, stk. 1, 

sidste punktum. 

§ 21 Om praksis, når 

klagefristen overskrides 

– og om betaling af 

gebyr 

Det anføres midt på side 65, at 

det ikke er hensigten, at ændre 

hidtidig praksis. 

Det anføres på side 66, at 

borgeren skal indtaste 

betalingsoplysninger samtidig 

med indtastning af klage. 

Denne praksis bør beskrives. – 

Den omtalte tekst på side 66 påstås 

ændret, jf. ovenstående bemærkninger, da 

anden betalingsmulighed end brug af kort 

også skal være til stede. 

§ 22 Mulighed for krav om 

form og indhold i en 

klage 

Det anføres, at ministeren får 

hjemmel til at stille krav om form 

og indhold i en klage. 

Den hjemmel påstås udtaget. Det vil meget 

sjældent være et problem, at en klage ikke 

har et forståeligt indhold. I givet fald vil tvivl 

kunne afklares ved kontakt til klager. Derfor 

er der ikke grundlag for at fastsætte krav til 

form og indhold, der vil kunne bruges til at 

afvise en klage og dermed stille en klager 

meget dårligt.  

 

Sammenhængen mellem digital 

selvbetjening og bemærkningerne på side 

44, hvorefter klageren skal indsende sagen 

til NaturErhvervstyrelsen (jf. 

postkassemodellen) forekommer desuden 

uklar. 

§ 2, nr. 2 i 

bkg. 513 

23/04/201

5 om 

klagecentr

ets 

opgaver 

og 

beføjelser 

Lov om tilskud til 

produktudvikling i 

forarbejdning mv. af 

jordbrugsprodukter 

 Lov om tilskud til produktudvikling i 

forarbejdning mv. af jordbrugsprodukter er 

ifølge oplysninger på retsinformation stadig 

gældende.  

 

Men den er ikke medtaget i lovforslaget 

som en lov, hvori der skal ske ændringer 

mht. regler om klageadgang. 

 

Landbrug & Fødevarer ønsker præciseret, 

hvorvidt det skyldes, at loven de facto ikke 

anvendes i dag. 

§ 7, stk. 5, 

1. pkt., i 

bkg. 513 

23/04/201

5 om 

klagecentr

ets 

opgaver 

og 

beføjelser 

Fødevareministeriets 

Klagecenter kan inden 

for 6 måneder efter 

afgørelsen se bort fra 

overskridelse af 

klagefristen, når 

overskridelsen af 

særlige grunde er 

undskyldelig.  

Der er ingen beskrivelse heraf i 

lovforslaget side 41 under 

beskrivelse af gældende ret for 

klagefrist m.m. 

Dette princip bør videreføres – enten i 

selve loven eller i en kommende 

bekendtgørelse på støtteområdet. 
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Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for uddybende kommentarer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Helle Guldbrandt Lachmann  

Chefkonsulent  
  
D +45 3339 4316  
M +45 3058 2159  
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