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Bæredygtigt Fiskeri 

J.nr. 2021-4945 

Ref. PERDJE 

Den 19. oktober 2021 

 

Se vedlagte høringsliste   

   

  

 

 

Høring over nyt regelsæt for eksport af fisk og fiskeprodukter til 

USA 

 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sender hermed følgende i høring: 

 

 Nyt regelsæt for eksport af fisk og fiskeprodukter til USA (opfølgning på 

”Marine Mammals Protection Act1”) 

 

Bemærkninger bedes sendt til fisk@fvm.dk med kopi til perdje@fvm.dk senest den 

1. november 2021 med angivelse af sagsnr. 2021-4945.  

 

Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 

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

ministerierne. Ved angivelse af høringssvar samtykkes samtidig til offentliggørelse 

af høringssvaret, herunder afsender adresse og mailadresse. 

 

Ministeriet afholder informationsmøde om regelsættet: 

 

Onsdag den 27. oktober 2021, kl. 10.00 i Fødevareministeriet. 

 

Spørgsmål og tilmelding til informationsmøde kan rettes til Pernille Birkenborg 

Jensen på e-mail: perdje@fvm.dk eller tlf. 2259 6349. 

 

Om regelsættet 

 

1. Nyt regelsæt for eksport af fisk og fiskeprodukter til USA 

USA har vedtaget et nyt regelsæt for import af fisk og fiskerivarer, som indebærer, 

at der med virkning fra 1. januar 2023 kan indføres restriktioner på import til USA 

af fisk og fiskeprodukter fra lande, som ikke lever op til de amerikanske standarder 

for beskyttelse af havpattedyr. 

 

For fiskerier eller fiskeprodukter, som stammer fra fiskerier, hvor der forekommer 

eller der er sandsynlighed for at der forekommer bifangst af havpattedyr, skal det 

pågældende eksportland dokumentere omfanget af bifangst og/eller iværksætte 

tiltag eller afværgeforanstaltninger, som kan begrænse bifangsten ligeså effektivt 

som amerikanske beskyttelsestiltag. Såfremt et land for et eller flere produkt ikke 

                                                             
1 Marine Mammal Protection Act Policies, Guidance, and Regulations | NOAA 
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kan opfylde disse kriterier, vil der kunne blive lukket for import til USA af det/de 

pågældende produkt/-er. 

 

Alle lande har ind til den 30. november 2021 til at indsende de krævede oplysninger 

til de amerikanske fiskerimyndigheder. De amerikanske myndigheder vil i løbet af 

2022 gennemgå samtlige oplysninger og træffe afgørelse om, hvorvidt der fra 1. 

januar 2023 fortsat vil kunne ske import til USA af hvert produkt. 

 

Mere information omkring baggrunden for regelsættet og kravene ved import til 

USA kan findes her: Marine Mammal Protection Act | NOAA Fisheries 

 

De amerikanske fiskerimyndigheder har udarbejdet en oversigt over de fisk og 

fiskeprodukter, som siden 2010 er blevet importeret fra Danmark (bilag 1).  

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri anmoder interessenter om at 

tilkendegive, hvilke produkter, der fortsat vil være interesse for at kunne eksportere 

til USA efter 1. januar 2023, herunder også at angive en kort begrundelse for 

tilkendegivelsen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Pernille Birkenborg Jensen 

Fuldmægtig / Bæredygtigt Fiskeri 
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