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J.nr. 2020-8859   

Ref. MAGRAN 

Den 29. maj 2020 

 

Se vedlagt høringsliste   

   

  

 

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om forbud mod 
visse former for fiskeri i nærmere afgrænsede områder i 
Kattegat og nordlige del af Øresund 
 
Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed følgende i høring: 

 Udkast til revideret bekendtgørelse om forbud mod visse former for fiskeri i 

nærmere afgrænsede områder i Kattegat og nordlige del af Øresund 

 

Bemærkninger sendes til fisk@mfvm.dk med kopi til magran@mfvm.dk senest 

den 12. juni 2020 med angivelse af sagsnr. 2020-8859. Spørgsmål kan rettes til 

Martin Grynberg Andersen på e-mail magran@mfvm.dk eller tlf. 22 61 36 64. 

 

Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 

udløb for så vidt, at disse ikke stammer fra ministerier eller myndigheder under 

ministerierne. Ved angivelse af høringssvar samtykkes samtidig til offentliggørelse 

af høringssvaret, herunder afsenders adresse og mailadresse.  

 

Om bekendtgørelsen 

Bekendtgørelsen regulerer fiskeriet i en række nærmere angivne områder i 

Kattegat og det nordlige Øresund. Områderne er indført for at beskytte 

torskebestanden i området, og er vedtaget bilateralt med Sverige. 

 

 

Miljø- og Fødevareministeriet foreslår følgende ændring til bekendtgørelsen: 

 § 3, stk. 3, nr. 3. Fremover tillades det at fiske med 220 mm garn efter 

stenbider i det såkaldte område 2 i perioden 1. april til 31. december. 

Ændringen foreslås, da 220 mm garn har meget lave bifangster af torsk, og 

da Sverige allerede for svenske fiskere tillader dette fiskeri i område 2 i 

perioden 1. april til 31. december.  

 

Forholdet til EU-lovgivningen 

Ændringen af bekendtgørelsen har ingen relation til EU-lovgivning. 

 

Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 

Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en vurdering af de 

erhvervsøkonomiske konsekvenser ved de foreslåede ændringer. 

Konsekvensvurderingen findes vedhæftet.  
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Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Grynberg Andersen 

magran@mfvm.dk 

 


