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Særlig fiskeritilladelse for brisling i Østersøen og Bælterne 
 Tilladelse til brislingefiskeri i Østersøen og Bælterne (underområde 22-32) 

 

Denne tilladelse er en særlig tilladelse til at fiske, medbringe og lande brisling i underområde 22-32 udstedt i 

henhold til artikel 7  punkt 1 b) jf. i Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan 

for torske-, silde,- og brislingebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, samt Rådets 

Forordning (EF) nr. 1224 /2009 af 20. november 2009, jf. artikel 4 og bilag 3 i Kommissionens 

Gennemførelsesforordning nr. 404/2011 af 8. april 2011 og jf. artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådet 

forordning (EU) 2019/1241 om tekniske foranstaltninger, og Rådets forordning (EU) 2022/2090 om fastsættelse for 

2023 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen. 

 

Det tillades herved: 

  

«EJER_LEJER» med fartøjet «KEND_IDENT» ”«FTJ_NAVN»” med radiokaldesignalet «RADIO» (EU-ident. 

«EU_IDENT») «LAENGDE» i perioden fra «Licens1_Tildelig_START_DATO» til 

«Licens1_Tildelig_SLUT_DATO» begge dage medregnet, at fiske, medbringe og lande brisling fra ovennævnte 

farvande. 

 

For tilladelsen gælder følgende særlige vilkår: 
 

1. Fartøjet må i tilladelsesperioden ikke fiske uden for underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne. Inden fiskeri 

uden for Østersøen og Bælterne påbegyndes, skal tilladelsen derfor afmeldes jf. bilag 16 i bekendtgørelsen om 

regulering af fiskeriet.  I tilladelsesperioden må der i Østersøen og Bælterne med fartøjet foruden brisling 

fiskes, medbringes og landes alle andre arter efter de til enhver tid gældende regler. 

 

2. Fiskeri af brisling er forbudt i ICES-underområde 22-24. 

 

3. Fiskeri af brisling er forbudt i ICES-underområde 25 og 26 i perioden fra 1. maj til og med 31. august. 

 

Undtaget fra forbuddet er: 

• Fartøjer, der fisker i ICES-underområde 25 efter pelagiske bestande til direkte konsum og anvender 

redskaber meden maskestørrelse på højst 45 mm. i områder hvor vanddybden er under 50 meter i henhold 

til de koordinater på det officielle søkort udgivet af de kompetente myndigheder. 

 

4. Fiskeriet skal foregå med redskaber, hvor mindste maskestørrelse er på 16 mm eller derover, og der må ikke 

om bord forefindes redskaber med en mindre maskestørrelse end 16 mm. 

 

5. Den maksimalt tilladte bifangst af torsk pr. fangstrejse er angivet i Fiskeristyrelsens udsendte meddelelse om 

straksregulering nr. 6 -2023 af 23 december 2022, om vilkår for fiskeri i Østersøen og fiskeri i ICES-

underområde 22-32 i Østersøen. Overtrædelse af vilkår i førnævnte meddelelse kan medføre inddragelse af 

fartøjets tilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. 

 

6. Den maksimalt tilladte bifangst af sild pr. fangstrejse er angivet i Fiskeristyrelsens udsendte meddelelse om 

straksregulering nr. 4-2023 af 22 december 2022, om vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, 

Skagerrak, Kattegat og Østersøen i 2023. Overtrædelse af vilkår i førnævnte meddelelse kan medføre 

inddragelse af fartøjets tilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. 



#JobInfo Filename=«KEND_IDENT» licens 1201 fra «Licens1_Tildelig_START_DATO» til 
«Licens1_Tildelig_SLUT_DATO» 20-01-2023 10-44# #JobInfo CVR=«CVR»# 
 
 

7. Der skal efter reglerne i bekendtgørelsen om regulering af fiskeriet § 21 og bilag 5, punkt 2, mindst 2 timer før 

ankomst til havn ske melding til Fiskeristyrelsen. Melding skal for fartøjer omfattet af reglerne om elektronisk 

rapportering af logbogsdata afgives via dette system. For øvrige fartøjer skal melding afgives via 

mobiltelefonapplikationer eller Fiskeristyrelsens hjemmeside https://meldinger.fiskeristyrelsen.dk/ 

 

8. Brisling fanget i Østersøen og Bælterne må kun medbringes i andre farvande, såfremt fartøjsføreren forud for 

udsejlingen af Østersøen og Bælterne foretager melding om farvandsskift i overensstemmelse med 

bekendtgørelsen om regulering af fiskeriet § 22 og bilag 6 senest 1 time forud for grænsepassagen. 

 

9. Ved sejlads i Øresund (område 23) mellem Ellekilde Hage - Lerbjerget i nord og Stevns - Falsterbo i syd skal 

trawlredskaber være stuvet væk på en sådan måde, at de ikke er klar til brug. Trawlredskaber anses for ikke at 

være klar til brug, hvis følgende er foretaget. 
 

Ved enkeltspand: 

  i) Trawlskovlene er surret fast til inder- eller ydersiden af rælingen eller til galgerne. 

  ii) Trawlwirerne er sjæklet fra trawlskovlene. 

 

Ved dobbeltspand: 
  i) Vingespidsernes vægte (klumpen) er sjæklet fra og stuvet væk. 
 
10. Såfremt det konstateres, at et fartøj overtræder trawlbestemmelserne i Øresund (jævnført området i punkt 5), 

vil fartøjet uden varsel blive frataget tilladelsen og miste retten til brislingefiskeri i op til 1 år fra det 
tidspunkt, hvor overtrædelsen konstateres. 
 

11. Fiskeri efter brisling i Østersøen og Bælterne er med fartøjer, hvis motorkraft overstiger 588 kW/800 HK, 
forbudt inden for 12 sømil af den tyske basislinje. 

 

B. For tilladelsen gælder følgende generelle vilkår: 
 
1. Fiskeriet skal foregå i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser m.v. vedrørende fiskeri, 

herunder EU-retsforskrifter. 
 

2. Tilladelsen kan ikke overdrages eller på anden måde overgå til andre. 
 

3. Tilladelsen bortfalder ved helt eller delvis ændring af ejerforholdene. 
 

4. For alle fartøjer, der ikke er undtaget for logbogspligt i henhold til nationale regler og EU-regler, skal der altid 
føres logbog, uanset hvilke arter der fiskes. Logbogen skal ved landing i dansk havn i umiddelbar tilknytning 
til landing og losning afleveres eller fremsendes til den lokale afdeling af Fiskeristyrelsen, i hvis område 
landingshavnen ligger, uanset om der efter de almindelige regler gælder en længere frist for aflevering. Ved 
landing i udenlandsk havn, fremsendes logbogsbladene til den lokale afdeling af Fiskeristyrelsen, i hvis 
område fartøjets hjemhavn er beliggende jf. bekendtgørelse om føring af logbog, mv. 
 

5. Ændrede vilkår for tilladelsen, herunder dens bortfald som helhed, kan udsendes som straksregulering jf. 
reguleringsbekendtgørelsens § 17. 
 

6. Kun fartøjer med samme tilladelse (samme licensliste nr.) må udøve parfiskeri. 
 

7. Under udøvelse af fiskerier, der er omfattet af observatørordninger, er fartøjsføreren forpligtiget til at tage 
observatører om bord i henhold til nærmere regler herom. 

 

C. Manglende overholdelse af vilkår: 

 
Hvis vilkårene (såvel de særlige som de generelle) i tilladelsen ikke overholdes, kan den inddrages uden 

varsel, jf. § 37, stk. 2, i Fiskeriloven. 

 
Ved grove eller gentagne overtrædelser af fiskerilovgivningen kan der udover tilbagekaldelse af den eller de 
tilladelser, der er fisket efter, og hvis vilkår er overtrådt, ske tilbagekaldelse af fartøjers eventuelle andre 
tilladelser til fiskeri efter samme art, til samme type fiskeri eller til fiskeri i samme farvandsområde og 
udelukkelse fra at opnå sådanne tilladelser. Der kan endvidere ske fradrag i fartøjets tildelinger af en given art i 
henhold til sådanne tilladelser. 
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Fiskeristyrelsen den 20. januar 2023 
 
  

 

 #JobInfo Stop=End#  
  
 


