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Tilladelse til begrænset sommerfiskeri efter fersk konsum blåmuslinger. 
 

FME har den 7. juni 2022 ansøgt om tilladelse til begrænset sommerfiskeri efter § 34 stk. 2 i 
bekendtgørelse nr. 2298 af 03. december 2021 om regulering af fiskeri efter muslinger og østers. 

 

Fiskeristyrelsen tillader sommerfiskeri i lukke perioden på følgende vilkår: 

• Kvoten pr. FTA. er 15 tons blåmuslinger 

• Der deltager maks. 3 fartøjer i pr. dag 

• Der fiskes kun i op til 2 produktionsområder adgangen. 

• Der må kun fiskes udenfor N2000 
 
OBS 

 
Fiskeristyrelsen gør opmærksom på, at denne tilladelse tilmeldes automatisk fra 03.juli 2022. 
Ved kulturbanke fiskeri skal denne tilladelse nr. 50 afmeldes via sms ordningen, før der udøves 
kulturbanke fiskeri fra den 3. juli 2022 og derefter. 
 
Har man ikke allerede fået tildelt tilladelse til kulturbanke fiskeri, skal undertegnet kontaktes, hvis 
man forventer at deltage i sommerperioden. 
 
Til og framelding er beskrevet i tilladelse nr. 77 for kulturbanke fiskeri og skal tilmeldes dagen før 
kulturfiskeriet påbegyndes. 
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Iben Astrup 

Fiskerikontrolkontoret 
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 Tilladelsesliste nr. 50 
Fiskeristyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V. 

Telefon 72 18 56 00 
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Blåmuslinger i Limfjorden 
 Tilladelse til sommerfiskeri efter blåmuslinger 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 2298 af 03. december 2021, om regulering af fiskeri efter muslinger og østers 
samt i henhold til Notat udarbejdet af DTU Aqua august 2021 tillades det hermed: 

 

«EJER_LEJER» med fartøjet: «KEND_IDENT» «FTJ_NAVN» «RADIO» (EU-ident. «EU_IDENT») 

«LAENGDE» i perioden fra den 03.07.2022 til og med «Licens1_Tildelig_SLUT_DATO» med en FTA 

andel på «Licens2_Tildelig_KVOTE_RESULTERENDE», at fiske, medbringe og lande 15 tons 

blåmuslinger fra Limfjorden pr. FTA andel. 

 

 

A. For tilladelsen gælder fra 13. september 2021 følgende særlige vilkår: 

 

1. Fiskeri af blåmuslinger er forbudt i produktionsområder, der er beliggende i eller i nærheden af 

internationale naturbeskyttelsesområder (natura 2000), med mindre der på baggrund af en 

miljøkonsekvensvurdering er givet tilladelse til fiskeri af Fiskeristyrelsen. 

 

2. Fartøjer der udøver fiskeri efter blåmuslinger skal være forsynet med et velfungerende elektronisk 

anlæg med GPS-modtager samt rotationssensor jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 2298 af 03. december 2021 

om regulering af fiskeri efter muslinger og østers. 

Ved sejlads i områder hvor muslingefiskeri ikke er tilladt, skal fartøjet holde en minimumsfart på 5 

knob. 

 

3. Hvis fartøjsføreren under fiskeri konstaterer, at det elektroniske anlæg ikke fungerer, skal fartøjsføreren 

straks kontakte Fiskeristyrelsens Fiskerimoniterings Center på 72 18 56 09 og meddele at der er 

funktionsfejl på udstyret. 

 

4. Ved fiskeri af blåmuslinger i Limfjorden skal den lette muslingeskraber anvendes. Pr. 1. januar 2017 må 

kun skrabere, der er certificeret og godkendt af Fiskeristyrelsens lokale afdeling i Nykøbing Mors 
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anvendes. Skraberen må max. have følgende dimensioner: Rammevægt 50 kg, højst 1,8 m i længden og 

en max. totalbredde på 1,5 m.  

 

5. Ved fiskeri jf. denne tilladelse skal fangstrejser startes med tom last 

 

6. Der må højst fiskes, medbringes og landes 15 tons blåmuslinger brutto pr. FTA-andel. 

 

7.  Ved brutto forstås hele den ombordværende fangst (inkl. sten o.l.). Ved netto forstås hele den 

ombordværende fangst fratrukket vægten af sten, tomme skaller, søstjerner, mudder etc. 

Bifangstprocenter beregnes af nettovægten af den samlede landing. 

 

8.  Det er ved fiskeri af blåmuslinger i Limfjorden tilladt at have en tolerance mellem den logbogsførte 

mængde og den ombordværende fangst på højst 10 vægt %. 

 

9. Såfremt der i fangsten af blåmuslinger forekommer sten med en vægt på over 2 kg. skal disse 

genudlægges ud i umiddelbar nærhed af den position hvor de er fisket. 

 

10. Det er forbudt at have anordninger ombord, der kan anvendes til sortering, rensning, skylning eller på 

anden måde at udsætte blåmuslingerne for en mekanisk proces. 

 

11. Ved fiskeri efter blåmuslinger er det forbudt at medbringe sorterbord. 

 

12. Fiskeri af blåmuslinger 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. 

 

13. Fiskeri af blåmuslinger er forbudt i de af DTU Aqua udlagte ålegræskasser og de af Miljøstyrelsen 

udlagte stenrev 

 

14. Fiskeri efter blåmuslinger i genudlægningsområder er forbudt. Oplysninger om genudlægningsområder 

fås hos Fiskerikontrollen. 

 

15. Fiskeri af blåmuslinger i områder udlagt som kulturbanker er forbudt. Oplysninger om kulturbanker 

fremgår af Fiskeristyrelsens hjemmeside her:  

 https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/muslinger-og-oesters/fiskeri-efter-blaamuslinger/  

under punktet ”Udlagte kulturbanker” 

 

16. Fiskeri/høst/landing af muslinger skal overholde bestemmelserne i Fødevarelovgivningen, herunder de i 

Bilag 2 nævnte generelle og specifikke bestemmelser og krav. 

 

17. Hvis Fødevarestyrelsen har udstedt fiskeri- og indsamlingsforbud pga. algegift eller risiko for algegift i 

muslingerne i henhold til reglerne herom, så fiskeriet kun er tilladt i 4 muslingeproduktionsområder, kan 

der meddeles fiskeri- og indsamlingsforbud i de åbne områder for at uhensigtsmæssigt koncentreret 

fiskeriindsats undgås, jf. § 12 i bekendtgørelse nr. 2298 af 03. december 2021om regulering af fiskeri 

efter muslinger og østers 

Lukning meddeles på samme måde, som lukning ved giftige alger m.v. 

 

18. Ved enhver landing af blåmuslinger skal fartøjsføreren senest 1 time inden losningens påbegyndelse 

anmelde 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 forud anmeldte tidspunkt, skal der indgives en ny 

forudanmeldelse. 

 

19. Den ombordværende mængde, der skal anmeldes en time før losningens påbegyndelse i henhold til 

punkt 18, skal svare til de angivne mængder i logbogen. 

https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/muslinger-og-oesters/fiskeri-efter-blaamuslinger/
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20. Hvis fartøj og tilladelseshaver indgår i et genudlægningsprojekt, der er godkendt af Fiskeristyrelsen, må 

der i ethvert landet parti blåmuslinger der er landet af denne, kun være et indhold på indtil 30 vægt-% 

undermåls blåmuslinger beregnet i forhold til landingens blåmuslingevægt netto. Det landede parti skal 

holdes adskilt fra andre partier som anført i aftalen med Foreningen Muslingeerhvervet. 

 

Såfremt fangsten ikke bliver sorteret ved et godkendt sorteringsanlæg, er det tilladt at ethvert parti 

blåmuslinger indeholder højst 10 vægtprocent undermålsblåmuslinger. 

 

Tilladelseshaver er ansvarlig for, at der i ethvert af ham landet parti blåmuslinger højst er den tilladte 

vægtprocent undermålsblåmuslinger, og højst den tilladte procentandel af henholdsvis østers og 

hjertemuslinger. 

 

21. Det er tilladt fartøjer der udøver fiskeri efter blåmuslinger og som har tilladelse til at fiske medbringe og 

lande fladøsters, at have en bifangst af fladøsters på 1 % af den til enhver tid ombordværende fangst. 

Bifangsten af østers skal fiskes og landes samtidig med blåmuslingepartiet. Fartøjet skal desuden 

overholde de regler, der gælder for fiskeri af østers, samt hvilke mængder, der må landes fra det enkelte 

fartøj i en 2-ugers periode. Alle frasorterede bifangster af østers skal indføres i fartøjets logbog. 

 

22. Enhver landing og ethvert parti blåmuslinger må højst indeholde en bifangst på 49 vægtprocent 

hjertemuslinger, der skal fiskes og landes samtidig med blåmuslingepartiet. Bifangsten af 

hjertemuslinger indgår i fartøjets kalenderdags- og kalenderugeration af blåmuslinger. 

 

23. For vurderingen af artssammensætningen og bifangstprocenter udtages en repræsentativ prøve, jf. 

Kommissionens forordning nr. 954/87 af 1. april 1987. 

 

22. Hvis der er bifangst af andre arter på mere end 50 kg. pr. art, skal art og mængde indføres i fartøjets 

logbog. 

 

23. Enhver landing af blåmuslinger, skal umiddelbart efter landing vejes i landingshavnen - eller på 

nærmeste tilgængelige vægt inden landingen overdrages til opkøber/virksomhed. Vejning skal foregå på 

en godkendt vægt. Såfremt der i landingshavnen ikke er adgang til en godkendt vægt, skal nærmeste 

tilgængelige godkendte vægt anvendes. Denne vægts placering skal inden landing være meddelt til 

Fiskeriinspektorat Vest, Afdelingen i Nykøbing Mors. Den anvendte vægt skal være godkendt efter 

Sikkerhedssstyrelsens regler. Den anvendte vægt skal endvidere kunne udskrive en vejeseddel. Den 

udskrevne vejeseddel skal indeholde/anføres dato og klokkeslet for vejningen samt havnekendingsnr. og 

fartøjsnavn på det fartøj, der har landet de vejede blåmuslinger. Den udskrevne vejeseddel skal til enhver 

tid på forlangende kunne fremvises til fiskerikontrollen. Kopi af vejeseddel skal indsendes til 

Fiskeristyrelsen på e-mail snarest muligt efter vejning til e-mailadressen: vejesedler@fiskeristyrelsen.dk. 

Alle udgifter i forbindelse med vejningen afholdes af tilladelsesindehaver. 

 

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. §§ 3-5 i bekendtgørelse nr. 290 af 25. marts 2020 bekendtgørelse om registrering og 

kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte og fisk, der importeres (kontrolbekendtgørelsen). 
 

25. Fartøjer med denne tilladelse til fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden kan i 2021 og 2022 ikke opnå 

følgende tilladelser: 
 

- Tilladelse til fiskeri af blåmuslinger i andre farvande. 
 

 

 

B. For tilladelsen gælder følgende generelle vilkår: 
 

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

mailto:vejesedler@fiskeristyrelsen.dk
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herunder EU-retsforskrifter. 

 

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 05. december 2017 om føring af logbog 

m.v., § 7. 

 

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 
BEKENDTGØRELSE AF FISKERILOV, JF. LOVBEKENDTGØRELSE NR. 261 af 21. marts 2019, 
§ 37. 

 

Ved grove eller gentagne overtrædelser af fiskerilovgivningen kan der ud over 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 
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Bilag 1. 

Fødevarestyrelsen. 
 
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 2. 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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