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Til høringsparterne (ikke ministerielle)  

J.nr. 2021-29-31-00339 

Ref. ISAQU/CAAHA 

Dato: 07-04-2022 

 

 

Høring om udkast til bekendtgørelse om fiskeforbud i Københavns Havn 

Fødevarestyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om fiskeforbud i Køben-

havns Havn i høring. Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventu-

elle høringssvar senest den 12. maj 2022. 

Høringssvaret bedes sendt til Fødevarestyrelsen på e-mail til 291@fvst.dk med angi-

velse af journalnummer 2021-29-31-00339. 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn 

og mailadresse.  

Udkastet til bekendtgørelse erstatter bekendtgørelse nr. 416 af 28. maj 2009 om fi-

skeforbud i Københavns Havn. Den opdaterede bekendtgørelse forventes at træde i 

kraft den 1. juli 2022.  

Baggrunden for ændringerne i bekendtgørelsen er, at forureningen i Københavns 

havn betyder, at indholdet af kviksølv i torsk nu er over den tilladte grænseværdi, jf. 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsæt-

telse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer. 

Bekendtgørelsesudkastet indeholder derfor følgende forslag til ændringer:  

- I § 2 tilføjes ”torsk (Gadus morhua)” som en art omfattet af fiskeforbuddet 

- Sproglige ændringer uden indholdsmæssig betydning 

Fiskeriforbuddet i Københavns Havn af arterne torsk (Gadus morhua), skrubber 

(Platichthys flesus), sild (Clupea harengus), aborre (Perca fluviatilis) og ål (Anguilla 

anguilla) berører alene private lystfiskere, da der ikke drives erhvervsfiskeri i Køben-

havns havn. Fødevarestyrelsen vurderer, således at forbuddet ikke har økonomiske 

eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

Erhvervsstyrelsen har ligeledes vurderet, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører 

administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

Fødevarestyrelsen vurderer, at principperne om agil erhvervsrettet regulering ikke er 

relevante for ændringerne i bekendtgørelsen, da reguleringen ikke påvirker virksom-

hedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende digitale teknologier og digitale 

forretningsmodeller. Erhvervsstyrelsen har ingen bemærkninger hertil. 
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Videre vurderer Fødevarestyrelsen, at de syv principper for digitaliseringsklar lovgiv-

ning er fulgt. 

Udkast til bekendtgørelse er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte li-

ste.  

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til Fødevarestyrelsen på 

e-mail til 291@fvst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Isabel Queck 

Kemi og Fødevarekvalitet 
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