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Torben Nørby  Hald 

Gajsgårdsvej 16 

Harboøre 

7673 Harboøre 

 

 
 

      

 

 

Håndbrejling (fiskeri), manuel optagning 

 samt dykning efter stillehavsøsters 
 

 Tilladelse til håndbrejling, manuel optagning samt dykning (håndbrejling m.m.)  

efter Gigasøsters (Crassostrea gigas) i Limfjorden. 

 

I henhold til §§ 36 og 37 i bekendtgørelse af fiskerilov, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019, 

og §4 og §5, i bekendtgørelse nr. 2298 af 03 december 2021, om regulering af fiskeri efter muslinger og 

østers, tillades det hermed: 

 

Partrederiet Flipper  med fartøjet L20 FLIPPER (EU-ident. DNK000038169) og en overaltlængde i 

meter på 5,18 i perioden fra 20-09-2022 til 31-12-2022 begge dage medregnet, ved håndbrejling, manuel 

optagning samt dykning at fiske, medbringe og lande gigas østers (Crassostrea gigas) fra Limfjorden. 

 

Bemærk tilføjelse af vilkår under pkt.16 

 

 

A. For tilladelsen gælder med virkning fra Januar 2022 følgende særlige 

vilkår: 

 
1. Håndbrejling m.m. samt opbevaring af andre arter end stillehavsøsters (Crassostrea Gigas) er forbudt. 

 

2. Håndbrejling m.m. af stillehavsøsters er forbudt i internationale naturbeskyttelsesområder (natura 2000), 

med mindre der på baggrund af en miljøkonsekvensvurdering er givet tilladelse til fiskeri af 

Fiskeristyrelsen.  

 

3. For håndbrejling m.m.af gigas østers gælder ingen minimums dybdegrænse 

 
4. Håndbrejling m.m. af gigasøsters er kun tilladt i ét produktionsområde pr. fangstrejse. 

 
5. Fiskeri efter denne tilladelse med fartøjet L20 FLIPPER er tilladt i følgende områder: 

Alle, jf. 9 og pkt. 21 
 

a. Omfatter tilladelsen fiskeri i område 216 gælder, at fiskeri i ålegræskasse A1 (se bilag 2) i område 216 
er forbudt. 

 
 

6. Det er ved håndbrejling m.m.af gigasøsters  tilladt, at have en tolerance mellem den logbogsførte mængde 

og den ombordværende fangst på højst 15 vægt-%. 
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7. Håndbrejling m.m. af gigas østers er forbudt i de områder, der er angivet i § 33 i bekendtgørelse nr. 2298 

af 03 december 2021, om regulering af fiskeri efter muslinger og østers. 
 

8. Håndbrejling m.m. af gigas østers er forbudt i de reguleringsområder, der lukkes, jf. § 35 i bekendtgørelse 

nr. 2298 af 03 december 2021, om regulering af fiskeri efter muslinger og østers. 
 

9. Håndbrejling m.m. af gigas østers skal overholde bestemmelserne i Fødevarelovgivningen, herunder de i 

Bilag 1 nævnte generelle og specifikke bestemmelser og krav.. 

 

10. Håndbrejling m.m. efter gigas østers må kun foregå fra en time før solopgang til solnedgang. Dog kan 

fiskeri  foregå fra kl. 06:00 – 18:00. 
 

11. Enhver landing af gigas østers skal tilskrives det fartøj, hvortil licensen er udstedt. 
 

12. Hvis fartøjet anvendes til håndbrejlingen m.m. skal der føres logbog når fangsten landes, samt hvis 

fangsten deponeres. Fangsten af gigas østers indføres med fangstposition i fartøjets logbog efter gældende 

regler. Ved deponering udfyldes landingsdelen ikke.  
 

13. Hvis fartøjet ikke anvendes til landing, skal logbogen for licensfartøjer med E-log føres efterfølgende. For 

fartøjer med papirlogbog skal logbogen føres når fangsten bringes i land. 
 

14. Hvis licensfartøjet ikke anvendes og fangsten deponeres skal der udfyldes dagsskema 
 

 

15. Deponering skal ske inden for samme produktionsområde og på samme position eller umiddelbart tæt 

herpå som fiskeriet er foregået. Deponering er kun tilladt i sække af farven grå, sort eller sand. Depotet 

skal tømmes indenfor en måned efter etablering. 
 

16. Hvis fangsten deponeres udfyldes dagsskema. 

Skemaet skal indeholde følgende oplysninger: 

 

Skemaet skal indeholde følgende oplysninger: 

 

• På hvilke positioner og hvor meget, der er indsamlet (nærmeste 25 kg) 

• Positioner for etablerede depoter. Positionen skal ske i formatet WGS84 

• Mængden af østers udlagt på de enkelte depoter (nærmeste 25 kg). 

 

Dagskemaet skal efter dagens fiskeri indsendes til inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk og 

muslingefiskeri@fiskeristyrelsen.dk 

 

17. Gigas-østers, der bliver deponeret, skal afmærkes med et fiskemærke (vager) forsynet med 1 flag og 1 gult 

lysrefleks. Fiskemærket (vager) skal være udformet jf. § 7 i BEK. nr. 307 af 22/04/1994 om afmærkning 

af fiskeredskaber. 
  

18. Fiskemærket nævnt i pkt. 5 skal være forsynet med et forsvarligt fastgjort mærke, der indeholder følgende 

oplysninger om ejeren af de deponerede gigas: 

Fiskerens registreringsnummer og fartøjets havnekendingsnummer. 

 

19. Hver enkelt sæk med deponerede gigas østers skal mærkes med Fiskerens registreringsnummer og 

fartøjets havnekendingsnummer. 
 

20. Landing af deponerede østers må kun ske med tilladelsesfartøjet fra områder, der er åbnet af 

Fødevarestyrelsen som følge af en åbningsprøve. Dellanding af deponerede gigasøsters er tilladt. Ved 

landing af deponerede østers skal logbog føres efter gældende regler. 
 

21. Fartøjsføreren skal inden afsejling fra havn forudanmelde afsejlingen 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 Fiskeristyrelsens hjemmeside. Ved meldingen giver 

Fiskeristyrelsen fartøjsføreren et kvitteringsnummer, som skal indføres i logbogen som fartøjsførerens 
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dokumentation for at afsejlingen er blevet forudanmeldt. 

 

22. Ved enhver ankomst / landing af østers skal fartøjsføreren senest 1 time inden ankomst / losningens 

påbegyndelse forudanmelde landingen 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 Fiskeristyrelsens hjemmeside. Ved meldingen giver 

Fiskeristyrelsen fartøjsføreren et kvitteringsnummer, som skal indføres i logbogen som fartøjsførerens 

dokumentation for at landingen er blevet forudanmeldt. 

 

Såfremt losningen ikke er sket senest 1 time efter det forudanmeldte tidspunkt, skal der indgives en ny 

forudanmeldelse. 

Der skal være overensstemmelse imellem den forudanmeldte mængde og den mængde der er angivet i 

fartøjets logbog. 

 

23. Enhver landing af østers, skal umiddelbart efter landing vejes i landingshavnen inden landingen 

transporteres og/eller overdrages til opkøber/virksomhed. Hvis der i landingshavnen findes en af 

godkendt vægt, skal denne anvendes. 

En vejeseddel, hvis muligt genereret af vægten, skal være anført dato, klokkeslæt, havnekendings-

nummer, fartøjsnavn, områdenummer og vægten på østers.  

Vejeseddel skal være indsendt til Fiskeristyrelsens postkasse med e-mailadressen: 

vejesedler@fiskeristyrelsen.dk inden der sker yderligere behandling, herunder transport, af fangsten Alle 

udgifter i forbindelse med vejningen afholdes af tilladelsesindehaver. 

 

Ved transport af østers fra landingshavn til opkøber/virksomhed skal disse ledsages af et 

transportdokument. Transportdokumentet sendes til Fiskeristyrelsens postkasse med e-mailadressen: 

transport@fiskeristyrelsen.dk. 

 

Vejeseddel og transportdokument kan, når de relevante oplysninger for begge er indeholdt, udfærdiges 

som et dokument, der sendes til begge ovennævnte postkasser.  

 

24. Tilladelsesindehavere, der eksporterer, eller transiterer egen fangst, evt. via en udenlandsk opkøber her i 

landet samt tilladelsesindehavere, der tilvirker egen fangst skal senest ved udløbet af det følgende døgn 

(kl. 2400) efter hver landing indsende oplysninger til Fiskeristyrelsen om de landede mængder og værdien 

heraf, jf. §§ 3-11 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1765 af 03 september 2021 om 

registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte og fisk, der importeres.. 

 

25. De særlige sundhedsmæssige betingelser, som myndighederne i et evt. importland måtte have fastsat, skal 

opfyldes. 

 

 

B. For tilladelsen gælder følgende generelle vilkår: 
 

1. Fiskeriet skal foregå i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser m.v. vedrørende fiskeri, 

herunder EU-forskrifter. 

 

2. Tilladelsen skal altid kunne fremvises. 

 

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

 

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

 

5. For alle fartøjer, der ikke er undtaget for logbogspligt i henhold til bekendtgørelse om føring af logbog 

m.v., skal der altid føres logbog uanset hvilke arter der fiskes. Fartøjer med tilladelse til indsatsreguleret 

fiskeri skal altid føre logbog. Logbogen skal ved landing i dansk havn, i umiddelbar tilknytning til landing 

og losning, afleveres eller fremsendes til den 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 afdeling af Fiskeristyrelsen, i hvis område fartøjets 

hjemhavn ligger jf. bekendtgørelse nr. 1514 af 5. december 2017 om føring af logbog m.v., § 7 
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6. Ændrede vilkår for tilladelsen, herunder dens bortfald som helhed, kan meddeles med kort varsel efter 

reglerne i reguleringsbekendtgørelsens bilag 6. 

 

7. Kun fartøjer med samme tilladelses nr. kan drive parfiskeri. 

 

 

 

 

C. HVIS VILKÅRENE (SÅVEL DE SÆRLIGE SOM DE GENERELLE) I DENNE TILLADELSE 
IKKE OVERHOLDES, KAN DEN TILBAGEKALDES UDEN VARSEL EFTER REGLERNE I 
FISKERILOVEN, JF. LOVBEKENDTGØRELSE NR. 261 AF 21. MARTS 2019, § 37. 

 
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. 

 

 

Fiskeristyrelsen, den 13. oktober 2022 
Nyropsgade 30 

1780 København V. 

Telefon 72 18 56 00 
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BILAG 1 - Fødevarestyrelsens regelsæt: 
 

 

Høst af muslinger m.m. til human konsum skal opfylde de til enhver tid gældende krav i fødevarelovgivningen, 

herunder:  

 

Generelt 

 

• Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, 

• Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige 

hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer,  

• Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier 

for fødevarer,  

• Bekendtgørelse nr. 1793 af 02 december 2020 om muslinger m.m.  

 

Specifikt 

 

• Høst af muslingerne m.m. til konsum først må starte efter, at der i det pågældende produktionsområde 

er udtaget prøver af vand og af muslinger m.m. til undersøgelse for giftige alger, algegifte, 

mikrobiologiske forureninger og kemiske forureninger, samt efter at produktionsområdet er udmeldt 

fra Fødevarestyrelsen, som åbnet og klassificeret i henhold til reglerne herom. 

• Levende muslinger m.m. til direkte konsum skal ved landing sendes til et autoriseret 

ekspeditionscenter  

• Muslinger m.m. til direkte konsum skal opfylde de mikrobiologiske kriterier, der er opstillet for 

levende toskallede bløddyr. 

• Der skal opbevares en kopi af registreringsdokumentet for muslinger m.m., jf. 

muslingebekendtgørelsen.  

 
Spørgsmål angående høst af muslinger m.m. kan rettes til Fødevarestyrelsen, Sofiendalsvej 90  

9200 Aalborg SV, mail: 21@fvst.dk. 

 

 

Fiskeristyrelsen den 13. oktober 2022 
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BILAG 2 
 
Habitatområde H28 med indtegnet ålegræskasse (A1) beliggende i muslingeproduktionsområde 216. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positioner i WGS 84 for ålegræskasse A1 
  Grader 

Nord 
Decimalminutter 

Grader 
Øst 

Decimalminutter 

56 41,599 8 20,803 
56 41,525 8 20,373 
56 42,440 8 19,348 
56 42,250 8 18,627 
56 42,274 8 18,005 
56 42,572 8 17,365 
56 42,507 8 16,979 
56 43,215 8 16,627 
56 43,755 8 17,586 
56 44,060 8 16,448 
56 44,435 8 16,081 
56 44,702 8 15,542 
56 43,295 8 15,680 
56 43,110 8 15,424 
56 43,033 8 14,976 
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