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Høring over anbefalinger fra Ekspertpanelet vedrørende en 
fremtidig struktur for miljø- og fødevarelovgivningen 
 

Miljø- og Fødevareministeriet igangsatte i efteråret 2015 et arbejde med det formål 

at skabe en mere enkel, klar og sammenhængende lovstruktur på ministeriets 

område – også kaldet ”lovkompasset”. 

 

En arbejdsgruppe i Miljø- og Fødevareministeriet fik til opgave at overveje, 

hvordan lovgivningen kunne indrettes på en ny og mere overskuelig måde, hvis 

man ”startede forfra”. 

 

I foråret 2016 nedsatte miljø- og fødevareministeren et eksternt ekspertpanel, der 

skulle foretage en vurdering af arbejdsgruppens forslag til en ny lovstruktur og 

foreslå de nødvendige tilpasninger heraf.  

 

Som medlemmer af ekspertpanelet udpegedes følgende personer: 

 Kommitteret og tidligere direktør ved Folketingets Ombudsmand, Jens 

Møller (formand). 

 Professor Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet. 

 Professor Helle Tegner Anker, Københavns Universitet. 

 Professor Peter Pagh, Københavns Universitet. 

 Advokat Håkun Djurhuus, Bech-Bruun. 

 Advokat Flemming Elbæk, Haugaard·Braad. 

 

Ekspertpanelet har afgivet sin udtalelse om den fremtidige lovstruktur på miljø- og 

fødevareområdet til miljø- og fødevareministeren. Udtalelsen blev præsenteret på 

et møde den 12. december 2017 på Greve Rådshus. 

 

Ekspertpanelet anbefaler en betydelig forenkling af miljø- og 

fødevarelovgivningen, hvor antallet af love reduceres fra 95 til mellem 38 og 43. 

Panelets væsentligste anbefalinger til nye hovedlove på miljø- og fødevareområdet 

er følgende: 

 En miljøforvaltningslov, der samler og ensarter regler om sagsbehandling 

og klage på miljøområdet. 

 En natur- og biodiversitetslov, der samler regler om benyttelse og 

beskyttelse af naturen fra 8 love. 

 En vandlov, der samler regler om benyttelse og beskyttelse af grundvand, 

overfladevand og kystvande fra 8 love. 
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 En miljølov, der samler regler om forebyggelse, kortlægning og 

bekæmpelse af forurening fra 5 love. 

 

Ekspertpanelets udtalelse sendes hermed i høring. Eventuelle bemærkninger 

bedes sendt til Christian Leif Aarestrup Vind på clavi@mfvm.dk senest onsdag 

den 28. februar 2018. 

 

Der vil mandag den 29. januar 2018 kl. 14-15.30 blive afholdt et informationsmøde 

om ekspertpanelets anbefalinger i Miljø- og Fødevareministeriets departement, 

Slotsholmsgade 12, 1216 København K, mødesal F. 

 

Tilmelding til informationsmødet skal ske til Christian Leif Aarestrup Vind på 

clavi@mfvm.dk senest mandag den 15. januar 2018. 

 

Eventuelle spørgsmål til høringen, herunder anmodning om udlevering af 

arbejdsgruppens forslag, bedes stilet til undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christian Leif Aarestrup Vind 

+45 91 35 69 67 

clavi@mfvm.dk 
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