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Landbrugs-. Og Fiskeristyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendt pr. mail til Mette Brandt (metbra@lfst.dk) og  

Dorthe Nielsen (doni@lfst.dk) 

 

Høring over udkast til ny delegationsbekendtgørelse for Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til ny 

delegationsbekendtgørelse for Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

 

Landbrug & Fødevarer har noteret sig, at alle de afgørelser, der tidligere kunne påklages til 

Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, fremover vil kunne påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet og at klageadgangen fremgår direkte af hjemmelslovene, som en 

konsekvens af oprettelsen af Nævnenes Hus i Viborg.  

 

Landbrug & Fødevarer antager, at der i forbindelse med omstruktureringen og flytningen af 

Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, også er sket en ændring vedrørende den 

tilsynsforpligtelse, som Klagecentret ellers også varetog for Miljø- og Fødevareministeriets 

departement i forbindelse med genoptagelsessager.  Genoptagelsesprocenten hos førsteinstansen 

(før NaturErhvervstyrelsen, nu Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) har traditionelt været høj på nogle 

sagsområder - op mod 35-45 procent ifølge Klagecentrets daværende løbende statistik på 

hjemmesiden - og Landbrug & Fødevarer er bekendt med, at førsteinstansen var forpligtet til også 

at videresende informationer til Klagecentret om genoptagede sager med henblik på, at 

Klagecentret for departementet udførte et tilsyn med håndteringen/tendenser mv. Landbrug & 

Fødevarer ønsker at benytte lejligheden til at spørge til, hvorledes den opgave varetages efter 

omstruktureringen af klageinstansen? 

 

For så vidt angår de nye snitflader og nye opgaver som følge af tilpasningerne i det samlede Miljø- 

og Fødevareministerie, så er det generelt for Landbrug & Fødevarer væsentligt, at flytningen af 

opgaver mv. ikke medfører øgede sagsbehandlingstider.  Særligt vedrørende overflytningen af 

sprøjtejournalindberetningen er Landbrug & Fødevarer bekendt med, at der er sat et 

udviklingsarbejde i gang med et nyt IT-system, og SEGES har været inviteret til et møde herom. 

For konsulenterne lokalt er det vigtigt, at systemet åbner så tidligt på efteråret som muligt, da det er 

der, man typisk har tid til at foretage indberetningerne. Landbrug & Fødevarer bemærker i øvrigt, at 

det er vigtigt, at en høj oppetid prioriteres, når indberetningen først kører. Disse bemærkninger har 

også været anført overfor Miljøstyrelsen. 

 

Med venlig hilsen 
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Helle Guldbrandt Lachmann 

Chefkonsulent 

 

Jura 

 

D +45 3339 4316 

M +45 3058 2159 

E HGL@lf.dk 


