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Tilladelsesliste nr. 54 
 

 

Ole  Vangsgaard 

Vestervigvej 28 

Bedsted Thy 

7755 Bedsted Thy 

 

 

Fladøsters i Løgstør Bredning 
Tilladelse til fiskeri efter restmængde af fladøsters indenfor Natura2000 i Løgstør bredning, 

Limfjorden fra sæsonen 2021/22. 

 

I henhold til §§ 36 og 37 i bekendtgørelse om fiskeriloven, nr. 261 af 21. marts 2019, og §§ 3 og 4, i 

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

henhold til videnskabelig rådgivning udarbejdet af DTU Aqua august 2021, tillades det hermed: 

 

Ole  Vangsgaard med fartøjet HM88 DORTHE-BØGEDAL 5PZJ (EU-ident. DNK000007817) og en 

overaltlængde i meter på 11,8 må i perioden 25. april 2022 til og med 01. maj 2022 fiske og lande 

restmængder af østers inkl. restmængder af fladøsters fra perioderne november og december 2021 og 

fra den 21 marts tom. 3 april 2022 fra N2000-området (område nr. 16 og Habitatområde H16) i Løgstør 

Bredning, i muslingeproduktionsområde inden for de fiskekasser, der fremgår af bilag 1 med anførte 

positioner. 

  

A.  For tilladelsen gælder følgende særlige vilkår: 

 

1. Fiskeri af østers 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 udstyret med et velfungerende elektronisk 

anlæg med GPS-modtager samt rotationssensor jf. § 15 i bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter 

muslinger og østers 

 

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. Fartøjsføreren skal herefter straks afbryde fiskeriet. Fiskeriet må ikke 

genoptages før udstyreret atter er funktionsdygtigt. 

 

4. Fiskeri af østers er forbudt i Limfjorden i perioden fra den 15. maj til og 31. august. 

 

 

5. Fiskeri efter østers må kun foregå fra en time før solopgang til solnedgang. Dog kan fiskeriet altid 

foregå fra kl.0600 til kl. 1800. 

 

6. Fiskeri af østers skal påbegyndes med tom last. 

 

7. Fiskeri efter østers må kun udøves med redskaber der opfylder betingelserne i § 20 i Bekendtgørelse nr. 

2298 af 03. december 2021. 

 

8. Fiskeri er forbudt i de af DTU Aquas udlagte ålegræs kasser, samt de af Miljøstyrelsens udpeget 
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stenrev  

 

9. Det er tilladt at overdrage op til 25 % af den til enhver tid højst tilladte fangstmængde af østers, til et 

andet fartøj med tilladelse til skrabning af østers i Limfjorden. Den overdragne mængde må ikke fiskes 

medbringes og landes før overdragelsen er registreret i Fiskeristyrelsen, og der er udstedt ny tilladelse 

med den justerede fangstmængde. 

 

10. Østers må fiskes i pulje. 

 

11. Østers med en vægt på mindre end 70 gr. må ikke beholdes om bord og skal straks genudsættes i 

fangstområdet. Dog er det tilladt, at der i den enkelte landing og det enkelte parti er op til 5 vægtprocent 

østers, der ikke opfylder denne vægtgrænse.  

Enhver landing og ethvert parti østers må højest indeholde 10 vægtprocent blåmuslinger. 

 

12. Bifangster af stillehavsøsters må fiskes, medbringes og landes. Landede mængder af stillehavsøsters 

fragår ikke fartøjets perioderation. 

 

Stillehavsøsters og fladøsters skal holdes adskilt og må ikke sammenblandes. 

 

13. Østers skal ilandbringes samme dag, som de er fisket. Fangst ud over den tilladte rationsmængde skal 

straks efter fangsten genudsættes på det sted hvor den er fanget. Det er ikke tilladt at deponere fangede 

østers i vandsøjlen eller andre steder inden landing. 

 

14. Det er ved fiskeri af østers i Limfjorden tilladt at have en tolerance mellem den logbogsførte mængde 

og den ombordværende fangst på højst 5 vægt %. 

 

15. Det er forbudt for fartøjer der er i besiddelse af denne tilladelse, at have anordninger ombord der kan 

anvendes til sortering, rensning, skylning eller på anden måde udsætter østers for en mekanisk proces. 

 

16. Fiskeri af østers er forbudt i de områder, der er angivet i § 33 i bekendtgørelse nr. 2298 af 03. december 

2021om regulering af fiskeri efter muslinger og om østers 

 

17. Fiskeri efter 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 om østers. 
 

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

Bilag 2 nævnte generelle og specifikke bestemmelser og krav. 

 

19. Hvis fødevarestyrelsen har udstedt fiskeri- og indsamlingsforbud pga. algegift eller risiko for algegift i 

muslingerne/østers i henhold til reglerne herom, så fiskeriet kun er tilladt i 4 reguleringsområder, kan der 

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

fiskeriindsats undgås, jf. § 23 i muslingebekendtgørelsen. Lukning meddeles på samme måde, som 

lukning ved giftige alger m.v. 

 

20. Fartøjsføreren skal inden afsejling fra havn anmelde afsejlingen til Fiskeristyrelsen og oplyse i hvilket 

muslingeproduktionsområde fiskeriet skal udøves.  

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 

https://meldinger.fiskeristyrelsen.dk . Ved meldingen giver Fiskeristyrelsen fartøjsføreren et 

kvitteringsnummer, som skal indføres i logbogen som fartøjsførerens dokumentation for at afsejlingen 

er blevet meldt. 

 

21. Såfremt fartøjsføreren under et igangværende fiskeri ønsker at skifte område, skal fartøjsføreren 

forudanmelde jævnfør punkt A21. Det modtagne registreringsnummer skal indføres i fartøjets logbog 

som fartøjsførerens dokumentation for at indsejlingen er blevet meldt. 

 

22. Ved enhver landing af østers skal fartøjsføreren senest 1 time inden losningens påbegyndelse melde 

tidspunkt for landingen til Fiskeristyrelsen.  

Meldinger skal for fartøjer omfattet af reglerne om elektronisk rapportering af logbogsdata afgives via 

dette system. For øvrige fartøjer skal melding afgives via Fiskeristyrelsens hjemmeside 

https://meldinger.fiskeristyrelsen.dk/
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https://meldinger.fiskeristyrelsen.dk/ . Ved meldingen giver Fiskeristyrelsen fartøjsføreren et 

kvitteringsnummer, som skal indføres i logbogen som fartøjsførerens dokumentation for at landingen er 

blevet meldt. 

 

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

Der skal være overensstemmelse imellem den meldte mængde og den mængde 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 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 fordelt på art.  

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 

(kontrolbekendtgørelsen). 

 

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

skal opfyldes. 

 

B. For Fiskeri i Løgstør Bredning N2000 området (område nr. 16 og 

Habitatområde H16) gælder med virkning fra 25. april 2022 følgende 

særlige vilkår: 

 
1. Fiskeri efter østers i Løgstør Bredning fra perioden 25. april 2022 til og med 01. maj 2022 på 

følgende vilkår, som er fastsat på baggrund af konsekvensvurdering for Løgstør Bredning udarbejdet 

af DTU Aqua august 2021.  

 

2. Fiskeri af østers er tilladt i N2000 området i Løgstør Bredning i muslingeproduktionsområde inden for 

de udlagte ”fiskekasser” jf. Bilag 1, med anførte positioner. 

 

3. I perioden 25. april 2022 til og med 01. maj 2022, må fartøjet HM88 ”DORTHE-BØGEDAL” der er 

tildelt i alt 1,00 FTA-andele af østers, fiske, medbringe og lande restmængder af østers fra perioderne 

november og december 2021 og fra den 21 marts tom. 3 april 2022 fra områderne angivet i bilag 1. 

 

4. Fiskeri af østers er tilladt på vandybder over 3 meter. 

 

5. På fangstrejser skal i logbogen angives fiskeriets startposition for første træk og slutposition for sidste 

træk. 

 

For fiskeri i området angivet i dette afsnits punkt 2 skal følgende fremgå af logbogen: 

    - Antal kg østers over mindstemålet/-vægten beholdt om bord. 

    - Antal kg østers under mindstemålet/-vægten som er genudsat. Indføres som discard. 

 

https://meldinger.fiskeristyrelsen.dk/
mailto:vejesedler@fiskeristyrelsen.dk
mailto:transport@fiskeristyrelsen.dk


#JobInfo Filename=«KEND_IDENT» licens 54 fra «Licens1_Tildelig_START_DATO» til 

«Licens1_Tildelig_SLUT_DATO» 13-10-2022 14-48# #JobInfo CVR=«CVR»# 

 
6. I områderne jf. punkt B2 – som angivet i bilag 1 beliggende i muslingeproduktionsområderne 33, 34 

og 36, må der maksimalt udøves fiskeri af 20 fartøjer i hvert enkelt udlagt område af gangen.  

 

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 bortfalder ved helt eller delvis ændring af ejerforholdene. 

 

4. 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 

2017om føring af logbog m.v., § 7.  

 

5. Ændrede vilkår for tilladelsen, herunder dens bortfald som helhed, kan meddeles med kort varsel efter 

reglerne i reguleringsbekendtgørelsens bilag 6. 

 

6. Kun fartøjer med samme tilladelse (samme licensliste nr.) kan drive parfiskeri. 

 

 

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 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. 
 

Fiskeri i Løgstør bredning Natura2000: 

Østers: Pink fiskekasser 

Blåmuslinger (lic. 50) Gule fiskekasser 

 

 
 

 

Navn Punkt N-Grader Min E -grader Min 

Fiskekasse Østers 1, efterår 2021 Punkt 1 56 56,850 8 56,000 

  Punkt 2 56 57,490 8 57,200 

  Punkt 3 56 57,490 8 57,600 

  Punkt 4 56 57,000 8 57,600 

 Punkt 5 56  56,350 8 56,460 

 

Navn Punkt N-Grader Punkt E -grader 

NY Østers 2 Forår 2022 56 56,35 8 56,46 

 56 56,866 8 57,364 

 56 56,858 8 58,342 

 56 56,725 8 58,342 

 56 56,557 8 57,489 

 56 56,367 8 57,174 

 56 56,077 8 55,943 

 56 56,22 8 55,861 

 

 

 
Fiskeristyrelsen den 13. oktober 2022 
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Bilag 2. 
 
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. 
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