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Anløbsforbud mod russiske fartøjer  

Efter den 16. april 2022 vil det være forbudt for havne i EU at modta-

ge fartøjer, der er registreret under russisk flag. Dette gælder også 

fritidsfartøjer. 

 

I forbindelse med Den Europæiske Unions 5. sanktionspakke mod 

Rusland, er der den 8. april 2022 vedtaget et forbud mod russisk fla-

gede fartøjers adgang til danske havne. Sanktionerne fremgår af for-

ordning nr. 2022/576 af 8. april 20221, der er direkte gældende i 

Danmark. 

I medfør af forordningen, er det således efter den 16. april 2022 for-

budt at give adgang til EU-havne for fartøjer, der er registreret under 

russisk flag. Forbuddet gælder også for fartøjer, der har skiftet deres 

russiske flag eller deres registrering til en hvilken som helst anden 

stats flag eller register efter den 24. februar 2022.  

Det er således den lokale havnemyndighed, der skal sikre, at den 

konkrete havn afviser fartøjer, der har forbud mod adgang til danske 

havne. 

Overtrædelse af ovenstående er strafbelagt i medfør af straffelovens § 

110c, stk. 3.  

Hvis en havnemyndighed har mistanke om, at et konkret fartøj er om-

flaget i perioden efter 24. februar 2022, kan havnemyndigheden kon-

takte Trafikstyrelsen på info@trafikstyrelsen.dk. 

 

 

 

 

1 Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om restriktive foranstaltninger på 

baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, Artikel 3ea 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&from=DA
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Afvisning af fartøjet 

I praksis betyder dette for danske lystbådehavne, at havnemyndighe-

den har pligt til at afvise eller bortvise et fartøj, der anløber havnen 

efter den 16. april 2022, hvis havnemyndigheden får kendskab til eller 

burde have opdaget, at skibet er registreret under Russisk flag. 

 

Omfattede fartøjer 

Anløbsforbuddet gælder for: 

• Et skib, der falder ind under de relevante internationale kon-

ventioners anvendelsesområde. 

• En yacht med en længde på 15 meter eller derover, som ikke 

fragter gods, og som medfører højst 12 passagerer. 

• Et fritidsfartøj eller et personligt fartøj som defineret i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU2  

Forbuddet gælder altså fritidsfartøjer og skibe, der fragter gods. 

Forbuddet finder ikke anvendelse på fartøjer, der har behov for hjælp 

og har fået anvist et nødområde/nødhavneanløb af hensyn til sikker-

heden til søs eller for at redde liv til søs. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jan Albrecht 

Kontorchef 

Trafikstyrelsen 

 

 

 

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0053&from=DA

