Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via deres klageportal.1
Du klager via klageportalen, som du finder på borger.dk, virk.dk eller via kpo.naevneneshus.dk.
Du logger på klageportalen med Nem-ID eller MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
Fiskeristyrelsen via klageportalen. Klageportalen er et sagsbehandlingssystem mellem dig som klager,
Fiskeristyrelsen og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan læse mere i Vejledning til klageportalen eller på
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/.
Efter du har oprettet din klage i klageportalen, sendes din klage automatisk først til Fiskeristyrelsen.
Hvis Fiskeristyrelsen fastholder afgørelsen, sender Fiskeristyrelsen klagen videre til behandling hos Miljø- og
Fødevareklagenævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen i den mail, som du har angivet i
klageportalen. Det er vigtigt, at du anvender den nye klageportal, hvis du vil klage. Miljø- og
Fødevareklagenævnet afviser som udgangspunkt din klage, hvis du ikke anvender klageportalen.
Fritagelse fra klageportalen
Du kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for at bruge klageportalen. Hvis du ønsker at
blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende din begrundede anmodning om fritagelse for brug af
klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post af din
kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge
klageportalen. Se de nærmere betingelser for at blive fritaget på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Ønsker du at en anden person skal klage på dine vegne?
Hvis du ønsker, at en anden person skal klage på dine vegne i en klagesag, skal klagen oprettes i
klageportalen med en stillingsfuldmagt eller med et skriftligt samtykke fra dig. Efter oprettelse af klagen
modtager du en mail om, at du på klageportalen skal bekræfte, at du lader dig repræsentere. Se mere om
repræsentantskab på www.naevneneshus.dk.
Klagefrist
Klagen skal indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag,
søndag eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 2
Opsættende virkning
En klage over denne afgørelse har som udgangspunkt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Miljø- og
Fødevareklagenævnet kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt.
Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller i tvivl om, hvordan du skal klage, er du velkommen til at kontakte
Fiskeristyrelsen på telefonnummer 72 18 56 00 eller på mail@fiskeristyrelsen.dk. Hvis du har spørgsmål til,
hvordan du anvender klageportalen, skal du rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet på
klageportalen@naevneneshus.dk.
Venlig hilsen
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Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnets § 21
Bekendtgørelse nr. 131 af 30. januar 2017 om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnets § 7, stk. 1.
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