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Til de organisationer m.v., der er angivet på den vedlagte liste 
 
 
 
 
 
   
   
  
 

Høring om udkast til bekendtgørelse om ophævelse af 
bekendtgørelser om fund af IHN  
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelser om 
fund af Infektiøs Hæmatopoietisk Nekrose (IHN) i høring.  
 

Med bekendtgørelsen ophæves følgende: 

 Bekendtgørelse nr. 1614 af 22. juli 2021 om fund af infektiøs 
hæmatopoietisk nekrose ved Stouby i Hedensted Kommune 

 Bekendtgørelse nr. 1615 af 22. juli 2021 om fund af infektiøs 
hæmatopoietisk nekrose ved Bylderup-Bov i Aabenraa Kommune 

 Bekendtgørelse nr. 1616 af 22. juli 2021 om fund af infektiøs 
hæmatopoietisk nekrose ved Holsted i Vejen Kommune 

 Bekendtgørelse nr. 1617 af 22. juli 2021 om fund af infektiøs 
hæmatopoietisk nekrose ved Hørning i Skanderborg Kommune 

 Bekendtgørelse nr. 1618 af 22. juli 2021 om fund af infektiøs 
hæmatopoietisk nekrose ved Støvring i Rebild Kommune 

 Bekendtgørelse nr. 1622 af 23. juli 2021 om fund af infektiøs 
hæmatopoietisk nekrose ved Herringløse i Roskilde Kommune 

 Bekendtgørelse nr. 1657 af 12. august 2021 om fund af infektiøs 
hæmatopoietisk nekrose ved Ejstrup i Kolding Kommune 

 Bekendtgørelse nr. 1777 af 07. september 2021 om fund af infektiøs 
hæmatopoietisk nekrose ved Tofterup i Varde Kommune 

 

Høringssvar bedes mærket med j.nr. 2021-15-31-00334og sendt til mail 
14@fvst.dk og med kopi til akksa@fvst.dk senest den 9. december 2021, kl. 9. 
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Fødevarestyrelsen har været i løbende dialog med erhvervet (Dansk Akvakultur, 
Danske Ørredsøer, Dansk Sportsfiskerforbund, Danish Seafood Association, 
Landbrug & Fødevarer samt DTU Aqua) i forbindelse med bekæmpelse af IHN og 
ønsket om at opgive den danske IHN-frie status. Fødevarestyrelsen beklager ikke 
desto mindre den korte høringsfrist.  

 
De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 
af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 
navn og mailadresse. 

 
Baggrund 
 
Fødevarestyrelsen har efter ønske fra erhvervet besluttet at ophæve Danmarks 
frie-IHN status fra den 10. december 2021. Ophævelsen af IHN-fri status sker ved 
brev til EU-Kommissionen. 
 
I forbindelse med udbrud af fiskesygdommen Infektiøs Hæmatopoietisk Nekrose 
(IHN) i Danmark blev der oprettet en række restriktionszoner omkring de 
dambrug og put-and-take søer, der var ramt af sygdommen. To af 
restriktionszonerne er senere ved bekendtgørelser ændret til overvågningszoner.  
 
Væsentligt for erhvervet er, at en række virksomheder blev kompartmentaliseret, 
inden Danmarks IHN-fri statusbliver ophævet. At en virksomhed 
kompartmentaliseres betyder, at virksomheden kan betragtes som et IHN-frit 
kompartment, uanset landets øvrige sygdomsstatus. Før en virksomhed kan 
kompartmentaliseres, skal der bl.a. foreligge dokumentation for, at virksomheden 
har været fri for den pågældende sygdom i minimum to år. Det har derfor stor 
betydning for virksomhederne, om de kompartmentaliseres før eller efter 
Danmarks IHN-frie status ophæves, og Fødevarestyrelsen har derfor arbejdet 
koncentreret med kompartmentalisering af virksomhederne. Dette arbejde er nu 
afsluttet.   
 
Konkret medfører ophævelsen af bekendtgørelserne om fund af IHN, at de 
restriktions- og overvågningszoner, der er oprettet som led i bekæmpelsen af IHN, 
bortfalder.  
 
Virksomheder, der ligger i de tidligere restriktions- og overvågningszoner, og som 
ikke er underlagt offentligt tilsyn, vil ikke længere være omfattet af restriktioner. 
De betragtes stadig som ikke-IHN-frie og kan kun afsætte fisk til andre ikke-IHN-
frie virksomheder. Det bemærkes, at de offentlige tilsyn fortsat består for 
virksomheder i de tidligere zoner. Virksomheder under offentligt tilsyn vil derfor 
forsat skulle overholde de vilkår, der er fastsat i forbindelse med det offentlige 
tilsyn.  
Virksomheder, der tidligere har været IHN-fri, og som ikke er 
komparmentaliseret, anses nu for at være ikke-IHN-fri. Det betyder, at de nu kun 
kan afsætte fisk til andre ikke-IHN-fri virksomheder. Kun kompartmentaliserede 
virksomheder vil kunne afsætte deres fisk som IHN-frie. 
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Administrative konsekvenser m.v.  
 
Udkastet til bekendtgørelsen er samtidigt sendt i høring hos Erhvervsstyrelsens 
Område for Bedre Regulering (OBR).  
 
Fødevarestyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering 
ikke er relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet.  
 
Fødevarestyrelsen vurderer ikke, at ændringerne har konsekvenser for KO 
(krydsoverensstemmelse). 
 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 10. december 2021 samtidigt med, 
at Danmarks IHN-frie status ophæves. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Karlsson 
 
 


