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Tilladelsesliste nr. 52 
#JobInfo mappe=Licens#  

 

«BREV_MODTAGER» 

«ADR_LINIE1» 

«ADR_LINIE2» 

«ADR_LINIE3» 

«ADR_LINIE4» 

 

 

 Blåmusling Østersøen 
 Tilladelse til blåmuslingefiskeri i område 22 

 i Østersøen og Bælterne 

 

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 12. december 2021, om regulering af fiskeri efter muslinger 
og østers, tillades det hermed:  
 
«EJER_LEJER» med fartøjet: «KEND_IDENT» ”«FTJ_NAVN»” med radiokaldesignalet «RADIO», EU ident.: 
«EU_IDENT» «LAENGDE» der er indplaceret som blåmuslinge- FTA-fartøj med en aktuel andel på i alt 
«Licens2_Tildelig_KVOTE_RESULTERENDE» oprindelig andel i perioden fra den 
«Licens1_Tildelig_START_DATO» til og med «Licens1_Tildelig_SLUT_DATO», at fiske, medbringe og lande 
indtil i alt 270 tons blåmuslinger pr. uge pr. andel, fra de produktionsområder i ICES underområde 22 i Østersøen 
og Bælterne der er nævnt i tilladelsens punkt A 3 og A 5. 
 

A. For tilladelsen gælder med virkning fra den 1. marts 2022 følgende særlige 
vilkår: 

 
1.  Fartøjet må ikke deltage i andre tilladelsesfiskerier efter muslinger. 
 
2.  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. Der skal holdes en minimums afstand på 100 meter til de af 
Miljøstyrelsen udpegede Natura 2000 områder. 

 
3.  Fiskeri efter blåmuslinger er tilladt i følgende produktionsområder i ICES underområde 22 i Østersøen og 

Bælterne: Produktionsområde 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82 og 83, 96 og 97. Ved fiskeri i produktionsområder hvor der er udpegede Natura 2000 områder, skal der 
holdes en minimums afstand på 100 meter til det af Miljøstyrelsen udpegede Natura 2000 område. 

 
4. Fiskeri af blåmuslinger inden for 4 meter dybdekurven er forbudt. 
 
5. Det tilladt at drive fiskeri efter blåmuslinger i produktionsområde 86. Fiskeri i produktionsområde 86 skal ske 

i henhold til en fiskeplan, idet der på intet tidspunkt må være mere end 3 fartøjer i området af gangen. Ved 
fiskeri i produktionsområde 86 skal der holdes en minimums afstand på 100 m til det af Miljøstyrelsen 
udpegede Natura 2000 område. 

  
6. Fartøjer der udøver fiskeri efter blåmuslinger skal være udstyret med et velfungerende elektronisk anlæg med 

GPS-modtager samt rotationssensor jf. § 15 i bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger og 
østers. 
 

7. 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. 

 
8. Forinden der påbegyndes fiskeri i de i punkt 3 nævnte områder, skal der indsendes en fiskeplan til vurdering i 

Fiskeristyrelsen. Fiskeri må ikke påbegyndes, før planen er godkendt. Det skal indgå i fiskeplanen, i hvilken 
del af det pågældende område, der ønskes fisket og hvor mange fartøjer, der kan deltage i fiskeriet i området 
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ad gangen. 
Følgende muslingeproduktionsområder er åbne for fiskeri med fartøjet: «KEND_IDENT» «FTJ_NAVN»: 
«Licens1_Tildelig_BEMAERKNINGER» 
 

9. Fiskeri efter blåmuslinger er forbudt i de områder i Horsens, Vejle og Kolding Fjorde, der er nævnt i §§ 37, 38 
og 39 i bekendtgørelse nr. 2298 af 03. december 2021, om regulering af fiskeri efter muslinger og østers. 
 

10. Ved fiskeri af blåmuslinger i Flensborg Fjord skal den lette muslingeskraber anvendes. Skraberen må max. have 
følgende dimensioner: Rammevægt 50 kg, højst 1,8 m i længden og en max. totalbredde på 1,5 m. 
 

11. Det er ved fiskeri af blåmuslinger tilladt at have en tolerance mellem den logbogsførte mængde og den 
ombordværende fangst på højst 10 vægt %. 

 

12. 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 bekendtgørelse nr. 290 af 25. marts 2020 bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger om 
fisk, der landes direkte og fisk, der importeres (kontrolbekendtgørelsen). 
 

13. Enhver landing af blåmuslinger, skal vejes i landingshavnen - eller på nærmeste vægt. Såfremt landingen ikke 
vejes på nærmeste vægt, skal Fiskeriinspektorat øst, Afdelingen i Kolding have oplyst hvor fartøjets landinger 
vejes. Denne vægt skal være godkendt efter Sikkerhedsstyrelsens regler. Alle udgifter i forbindelse med 
vejningen afholdes af tilladelses indehaver. Vejeseddel skal påføres havnekendings nr. og navn, og skal til 
enhver tid kunne fremvises til Fiskeristyrelsens personale på forlangende. Der kan i særlige tilfælde, efter 
ansøgning til Fiskeristyrelsen, gives dispensation fra ovennævnte. 
 

14. Fiskeri/høst/landing af muslinger skal overholde bestemmelserne i Fødevarelovgivningen, herunder de i Bilag 
1 nævnte generelle og specifikke bestemmelser og krav. 
 

15. Enhver landing af blåmuslinger, der landes med henblik på fersk eksport uden nogen form for pakning, 
behandling eller lign. her i landet, skal vejes i landingshavnen - eller på nærmeste vægt. Denne vægt skal være 
godkendt efter Erhvervsfremmestyrelsens regler. Alle udgifter i forbindelse med vejningen afholdes af 
tilladelsesindehaver. Vejeseddel indsendes til Fiskeriinspektorat øst, Afdelingen i Kolding. 

 

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

 

17. Ved enhver landing af blåmuslinger skal fartøjsføreren senest 1 time inden losningens påbegyndelse anmelde 
landingen til Fiskeristyrelsen.  
Melding skal for fartøjer der er 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. 

 

18. Den ombordværende mængde, der skal anmeldes en time før losningens påbegyndelse i henhold til punkt 17, 
skal svare til de angivne mængder i logbogen. 

 
 

B. For tilladelsen gælder med virkning fra den 1. marts 2022 følgende særlige 
vilkår for fiskeri i Natura 2000 områder. 
 

1. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri har ikke bestilt konsekvensvurdering af fiskeri efter muslinger i 
Natura 2000 områder ved Jyllands Østkyst. For fiskeri i udpegede Natura 2000 områder på Jyllands østkyst, 
for hvilke der ikke er udarbejdet konsekvensvurderinger, gælder at fiskeri er forbudt. 

 
C. 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 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. 
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5. 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. Fiskeristyrelsens bekendtgørelse om 
føring af logbog, m.v.. 
 

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 tilladelse nr. kan drive parfiskeri. 
 

8. Under udøvelsen af fiskerier, der er omfattet af observatørordninger, er fartøjsføreren forpligtiget til at tage 
observatører ombord i henhold til nærmere regler herom. 
 

D. 
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 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 
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Bilag 1. 
 
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. October 2022 
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