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Vedr.	  Høring	  over	  forslag	  til	  lov	  om	  ændring	  af	  lov	  om	  Natur-‐	  og	  Miljøklagenævnet	  og	  Lov	  
om	  ændring	  af	  lov	  om	  naturbeskyttelse,	  lov	  om	  miljøbeskyttelse	  og	  forskellige	  andre	  love	  
(Ændringer	  som	  følge	  af	  lov	  om	  Natur-‐	  og	  Miljøklagenævnet	  m.v.)	  (Differentieret	  
klagegebyr).	  	  
	  
Miljøministeriet	  ved	  By-‐	  og	  Landskabsstyrelsen	  har	  d.	  16.	  november	  2010	  udsendt	  forslag	  til	  
lov	  om	  ændring	  af	  lov	  om	  Natur-‐	  og	  Miljøklagenævnet	  og	  Lov	  om	  ændring	  af	  lov	  om	  
naturbeskyttelse,	  lov	  om	  miljøbeskyttelse	  og	  forskellige	  andre	  love	  (Ændringer	  som	  følge	  af	  
lov	  om	  Ntur-‐	  og	  Miljøklagenævnet	  m.v.)	  i	  høring,	  og	  i	  denne	  forbindelse	  ønsker	  Danmarks	  
Jægerforbund	  at	  komme	  med	  følgende	  bemærkninger:	  
	  
Først	  og	  fremmest	  finder	  Jægerforbundet	  det	  stærkt	  kritisabelt,	  at	  Miljøministeriet	  udsender	  
materiale	  i	  høring	  med	  en	  frist	  på	  under	  en	  uge.	  Dette	  giver	  på	  ingen	  måde	  offentligheden	  	  
en	  rimelig	  mulighed	  for	  at	  kommentere	  på	  forslaget.	  Jægerforbundet	  har	  tidligere	  givet	  
udtrykt	  for	  denne	  hast,	  hvormed	  en	  høringsperioden	  forløbet.	  Miljøministeriet	  bør	  rettelig	  
spørge	  sig	  selv,	  om	  det	  med	  sådanne	  frister	  ikke	  giver	  udtryk	  af	  at	  være	  uinteresseret	  i,	  hvad	  
offentligheden	  har	  af	  evt.	  kommentarer.	  
	  
Jægerforbundet	  finder	  at	  en	  differentiering	  af	  klagegebyr	  til	  Natur-‐	  og	  Miljøklagenævnet	  
umiddelbart	  virker	  rimelig,	  men	  at	  de	  3000	  kroner	  det	  skal	  koste	  at	  klage	  for	  organisationer	  
mv.	  	  i	  forhold	  til	  500	  kroner	  for	  privatpersoner	  er	  et	  alt	  for	  stor	  forskel.	  Mange	  privatpersoner	  
ønsker	  netop	  ikke	  at	  stå	  alene	  med	  en	  klagesag,	  og	  benytter	  sig	  af	  muligheden	  for	  at	  klage	  
gennem	  diverse	  organisationer.	  Jægerforbundet	  ønsker	  fortsat	  at	  være	  talerøret	  for	  vore	  
medlemmer	  i	  alle	  slags	  sager,	  og	  er	  højst	  bekymret	  over	  den	  udvælgelse	  af	  sager	  der	  selvsagt	  
er	  nødt	  til	  at	  finde	  sted,	  såfremt	  man	  vælger	  at	  hæve	  gebyret	  til	  3000	  kroner.	  	  
	  
Danmarks	  Jægerforbund	  foreslår	  i	  stedet	  som	  kompromis,	  at	  man	  fastsætter	  klagegebyret	  
for	  organisationer	  mv.	  til	  en	  fordobling	  af	  de	  private	  personers	  gebyr,	  altså	  1000	  kroner.	  
Dette	  giver	  mulighed	  for	  at	  forøgelse	  af	  statslige	  indtægter	  samtidig	  med,	  at	  det	  stadig	  er	  
inde	  for	  en	  økonomisk	  rimelig	  ramme	  for	  de	  fleste	  organisationer	  mv.	  
	  
Venlig	  hilsen	  

	   	  
Ole	  Roed	  Jakobsen	  
Formand	  


