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Vedr.: Jr.nr. 2018-11730
Med e-mail af 7. januar 2019 har Miljø- og Fødevareministeriet fremsendt udkast til delegationsbekendtgørelse for Miljøstyrelsen, idet ministeriet samtidig anmoder om Dansk Skovforenings bemærkninger hertil senest den 21. januar 2019.
Vi skal i den anledning fremkomme med følgende bemærkninger:
Miljøstyrelsen tillægges retten til at fastsætte regler af teknisk karakter (§2, stk. 1), dog under forudsætning
af, at disse ikke har væsentlig politisk, økonomisk eller administrativ betydning (§2, stk. 2). Denne undtagelse finder vi velbegrundet og fornuftig.
Herudover tillægges Miljøstyrelsen ret til at træffe afgørelser i enkeltsager samt udarbejde vejledninger
(§3, stk. 1). Dansk Skovforening skal anbefale, at delegationen efter denne bestemmelse også skal ske under iagttagelse af den undtagelse, der er nævnt i §2, stk. 2, idet en række afgørelser, påbud, beslutning om
fredning m.m. der er nævnt under de enkelte love på samme måde kan have en væsentlig politisk, økonomisk eller administrativ virkning.
Efter udkastets §10, kan Miljøstyrelsen – efter ministerens bestemmelse – endvidere blive tillagt andre opgaver og beføjelser i forbindelse med den lovgivning, der hører under ministeriet. Også her finder Dansk
Skovforening, at udnyttelsen af denne ret skal ske under iagttagelse af undtagelsen nævnt i § 2, stk. 2.
Vi er opmærksom på ministerens Call in beføjelse i udkastets §46, men vi mener ikke denne mulighed kan
erstatte den generelle undtagelse i bekendtgørelsens §2, stk. 2 for så vidt angår §3, stk. 1 og §10.
Dansk Skovforening går ud fra, at der i forbindelse med Landbrugsstyrelsens opgavevaretagelse tilsvarende
vil blive udarbejdet en delegationsbeføjelse til Landbrugsstyrelsen, og i den forbindelse bør nærværende
bekendtgørelsesudkast justeres på en række områder fx på skovlovens tilskudsområde, idet denne lovs tilskud til skovbrug og skovrejsning administrativt deles mellem de to styrelser.
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