
Dato 20. marts 2020 

Side 1 af 2 

 

  

Miljøstyrelsen 

Tolderlundej 5 

5000 Odense C 

mst@mst.dk 

sanfi@mst.dk 

 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til udkast til vejledning om 

miljøtilsynsbekendtgørelsen, jr. nr. 2020-877 

 

Miljøstyrelsen har den 21. februar sendt vejledning til miljøtilsynsbekendtgørelsen i høring med frist 

den 20. marts 2020. 

 

Landbrug & Fødevarer skal indledningsvist takke for inddragelsen i arbejdet via følgegruppemøder 

og gennemgang af vejledningens foreløbige tekster. 

 

For Landbrug & Fødevarer er det helt afgørende, at et miljøtilsyn målrettes mod en kontrol af de 

fysiske forhold på selve landbruget og i virksomheden i forhold til risiko for udslip, emissioner, 

håndtering af kemikalier mm., og om de stillede vilkår i godkendelsen overholdes. Vilkårene i 

godkendelsen bør afspejle virksomhedens risikomæssige forhold og aktiviteter, således at der ikke 

skal vurderes nye miljøforhold i forbindelse med planlægningen af miljøtilsynet. 

 

Håndhævelse 

Det bør i indledningen af vejledningen gøres klart, at den kun vedrører tilsyn, og at man skal følge 

håndhævelsesvejledningen for at få vejledning om denne del.  

 

Da vi har erfaret, at nogle kommuner i praksis ikke udtømmer de administrative midler, inden de 

politianmelder, skal vi anmode om, at nedenstående tekst i kapitel 2 ændres: 

 

”Hvis din virksomhed har lavet grove overtrædelser eller ikke efterkommer (eller ikke forsøger at 

efterkomme) et påbud eller en indskærpelse inden for den givne frist, kan tilsynsmyndigheden 

vælge at melde virksomheden til politiet.” 

 

til: 

 

Langt de fleste sager i forbindelse med tilsyn og håndhævelse bør og kan klares ad administrativ 

vej. Hvis din virksomhed har lavet grove overtrædelser eller ikke efterkommer (eller ikke forsøger at 

efterkomme) et påbud eller en indskærpelse inden for en rimeligt given frist og tilsynsmyndigheden 

vurderer, at de administrative midler er udtømt, kan tilsynsmyndigheden vælge at melde 

virksomheden til politiet. 

 

Ovenstående ændring vil sikre, at teksten afspejler teksten i håndhævelsesvejledningen. 

 

Risikoscore 

Landbrug & Fødevarer skal anmode om, at der foretages ændringer i metoden til risikoscore. Som 

modellen er skruet sammen i dag, vil husdyrbrug i mange tilfælde ende på den dårligste risikoscore 
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på grund af parametre, som de ikke har indflydelse på. Det skaber en særdeles uheldig situation, 

hvor landmanden ikke har nogle incitamenter til at forbedre sig.  

 

Landbrug & Fødevarer indgår meget gerne i en dialog med styrelsen om, hvordan en 

scoringsmodel kan justeres, så der sikres hensigtsmæssige incitamenter til landmanden. 

 

Hvis der er spørgsmål til bemærkningerne står Landbrug & Fødevarer til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Henrik Borg Kristensen 
Chefkonsulent  
 
Miljø, Klima og Bæredygtighed  
 
D +45 3339 4656  
M +45 3070 3119  

E hbk@lf.dk 

 

 


