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Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse
om skaldyrvande
Miljøministeriet sender hermed udkast til bekendtgørelse om skaldyrvande i
offentlig høring.
Udpegede skaldyrvande er områder, som kræver beskyttelse eller forbedring for at
gøre det muligt for skaldyr at leve og vokse deri, med henblik på at skaldyr, der fiskes
i områderne kan anvendes til menneskelig konsum uden yderligere behandling.
Områderne blev senest udpeget efter skaldyrvandedirektivet i 2012.
Bekendtgørelsen viderefører reglerne i bekendtgørelse nr. 840 af 27. juni 2016 om
kvalitetskrav for skaldyrvande. Bekendtgørelsen fastsætter regler for udpegning af
skaldyrvande, angiver de udpegede skaldyrvande og de hygiejniske og
miljømæssige kvalitetskrav, der gælder for skaldyrvande.
Bekendtgørelsens overskrift foreslås præciseret til ”bekendtgørelse om
skaldyrvande” (skaldyrvandebekendtgørelsen).
Endvidere sikres udpegningerne af skaldyrvandene korrekt retligt ophæng ved at
tilføje et bilag med kort over de udpegede skaldyrvande i Danmark (udkastets bilag
1).
Desuden præciseres det i overensstemmelse med det tidligere skaldyrvandedirektiv,
at der kan udpeges yderligere skaldyrvande samt ændres på allerede eksisterende
udpegninger, bl.a. på grund af forhold, der ikke var forudset på tidspunktet for
udpegningen. Sådanne ændringer må ikke føre til forøget forurening af kystvande.
Det præciseres også, at temperaturkravet på 2 grader skal tilstræbes overholdt.
Overskridelser må dog ikke må være til hinder for, at muslinger og skaldyr
umiddelbart kan anvendes til konsum, uden at yderligere behandling er nødvendig.
Overskridelser må heller ikke føre til forøget forurening af kystvande.
Endvidere er der ændringer til bekendtgørelsen af redaktionel og lovteknisk
karakter. Alle ændringer til bekendtgørelsen fremgår med rettelsesmarkeringer i
udkast til ny bekendtgørelse.
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Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft ultimo 2022 samtidig med de øvrige
bekendtgørelser, der retligt gennemfører vandområdeplanerne for perioden 2021 2027.
Miljømæssige konsekvenser
Skaldyrvande er beskyttede områder omfattet af vandplanlægningen og er
inddraget i miljøvurderingen af vandområdeplanerne for perioden 2021-2027.
Miljørapport og udkast til vandområdeplaner er i 6 måneders offentlig høring
parallelt med udkast til denne bekendtgørelse.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Bekendtgørelsesudkastet viderefører uændret de nuværende udpegninger af
skaldyrvande og de gældende kvalitetskrav. Desuden videreføres uændret
Miljøstyrelsens overvågningsforpligtelse i henhold til bekendtgørelse om
overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og
om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder.
Miljøministeriet vurderer, at ændringerne ikke vil medføre økonomiske eller
administrative konsekvenser for borgere eller erhvervslivet.
Agil erhvervsrettet regulering
Miljøministeriet vurderer, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er
relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet.
Forholdet til EU-retten
Med vandrammedirektivet (2000/60/EF) blev skaldyrvandedirektivet ophævet
22. december 2013, således at beskyttelsen af skaldyrvandene herefter følger af
vandrammedirektivet, der også viderefører det tidligere beskyttelsesniveau.
I praksis betyder dette, at skaldyrvande skal leve op til vandrammedirektivets krav
om god økologisk tilstand, beskyttelse mod forringelse af vandtilstanden samt krav
om overholdelse af de særlige kvalitetskrav, som følger af det tidligere
skaldyrvandedirektiv. Dermed videreføres kvalitetskravene fra
skaldyrvandedirektivet i vandrammedirektivet, som implementeres i denne
bekendtgørelse.
På denne baggrund er EU-noten tilrettet, så kun vandrammedirektivet fremgår.
Afgivelse af høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om skaldyrvande er i offentlig høring fra den 22.
december 2021 – 22. juni 2022 via Høringsportalen, www.hoeringsportalen.dk.
Derudover er link til Høringsportalen og høringsværktøjet sendt til de
organisationer, myndigheder m.v., der er anført på vedlagte høringsliste.
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Høringssvar bedes sendt via Miljøministeriets høringsværktøj på https://hoeringvp3-2021.hoering.mfvm.dk senest den 22. juni 2022.
Miljøministeriet gør opmærksom på, at der ved afgivelse af høringssvar samtykkes
til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.
Et overblik over materialet der tilsammen udgør vandområdeplanerne 2021-2027
kan findes på http://mim.dk/natur/vand/vores-vandmiljoe/hoering-afvandomraadeplaner/.
Med venlig hilsen
Peter Østergård Have
Kontorchef
Miljøministeriet
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