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MYNDIGHEDSKONTROL



LANDBRUGETS RETTIGHEDER VED KONTROL
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Retssikkerhedslovens kapitel 2 gælder 
ved indendørs kontrol.

Derudover gælder forvaltningslovens 
regler – både indendørs og udendørs.



INDENDØRS ELLER UDENDØRS?
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VARSLET ELLER UANMELDT?
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?
HR: Varsel på 14 dage ved 
indendørs kontrol

U: Medmindre øjemedet forspildes 
(øjebliksbilledet skal vises) 

Ved udendørs kontrol er varsling 
forudsat i lovgivningsarbejdet



KAN MYNDIGHEDEN TRÆNGE IND?
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x

HR: Nej

EU-Domstolen i C-59/17: 

”Den omstændighed, at en 
sådan kontrol er »uanmeldt«, betyder… 
ikke, at kontrolpersonalet, når det er 
mødt frem uden forudgående 
anmeldelse, kan kræve ret til at trænge 
ind på kontrolstedet uden at have fået 
tilladelse hertil af landbrugeren.”

• F.eks. Møde i banken
• F.eks. Sygdom/lægebesøg



LANDMANDEN HAR KRAV PÅ EN BISIDDER
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LANDMAND ADVOKATDYRLÆGE

HR: Krav på bisidder

U: Væsentlige hensyn til det 
offentlige

”1-times-reglen”



NOTATPLIGT OG PARTSHØRING
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2. Eksempel: 
Fødevarestyrelsen politianmelder en 
landmand, fordi en mink – ifølge styrelsen –
har et flere dage gammelt sår. 

Domsreferat (Vestre Landsret, 2014):
”Landsretten fandt, at det ikke med 
tilstrækkelig sikkerhed kunne udelukkes, at 
såret på minken først var opstået så sent, at 
der ikke forelå den fornødne uagtsomhed fra 
T's side med hensyn til konstatering af såret. T 
blev herefter frifundet.”

Kunne situationen have være undgået? 

1. Eksempel:
”Jamen det har da 
været meget værre”



UNDERSØGELSESPRINCIPPET
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Krav: En sag skal oplyses og undersøges så langt, som det er nødvendigt i 
det enkelte tilfælde for at træffe en materielt lovlig og rigtig afgørelse.



SPECIALITETSPRINCIPPET
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Krav på oplysning om retsgrundlaget
• Myndighederne må ikke anvende 

hinandens hjemler
• Myndighederne må ikke benytte 

hinandens hensyn
• Ingen tilfældighedsfund
• Stå fast på jeres ret!



PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

1
0

Indgreb skal være proportionale

• Er foranstaltningen egnet? 
• Er foranstaltningen nødvendig?
• Findes der mindre indgribende 

foranstaltninger? 



RETSSIKKERHEDSPRINCIPPET

1
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Dokumentation
• Gør opmærksom på, at kontrollen optages 

(f.eks. af slægtning eller nabo)
• Et nej kræver en særlig saglig grund 

(optag begrundelsen)
• Ikke distribuere optagelserne

Sikkerhedsforanstaltninger
• Interne retningslinjer gælder 

også under kontrollen
• Erklæring, hvis myndigheden nægter



RETNINGSLINJER, DER HOLDER I RETTEN
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”Practical Guidelines to Assess Fitness 
for Transport of Pigs” 

• Retningslinjer for transportegnethed
• Blåstemlet af EU
• Strengere regler ved transport end i 

stalden



SAMMENFATNING
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Husk: 

• Stå fast på retten til lovligt forfald
• Stå fast på retten til bisidder
• Stå fast på tilstedeværelse
• Stå fast på kontrollens tema 
• Glid høfligt af (ikke kategorisk) 
• Svar ikke på uklare spørgsmål
• Hold fast på interne retningslinjer


