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Tilladelsesliste nr. 55 

#JobInfo mappe=Licens# 
 

«EJER_LEJER» 

«ADR_LINIE1» 

«ADR_LINIE2» 

«ADR_LINIE3» 

«ADR_LINIE4» 

 

 

 Fiskeri af konk 
 Tilladelse til fiskeri efter konk 

 

 

I henhold til §§ 36 og 37 i lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019 (Fiskeriloven) og §§3, 7-9 i 

bekendtgørelse nr. 1220 af 26 august 2022 om regulering af fiskeriet (Reguleringsbekendtgørelsen) tillades det 

hermed: 
 

«EJER_LEJER» med fartøjet: «KEND_IDENT»  «FTJ_NAVN» «RADIO» (EU-ident.«EU_IDENT») 
«LAENGDE» i perioden fra den «Licens1_Tildelig_START_DATO» til og med 
«Licens1_Tildelig_SLUT_DATO» at fiske, medbringe og lande konk (Buccinum undatum). 
 
Obs. 
Som følge af en ændring af hygiejneforordningen for animalske fødevarer (853/2004), er det ikke længere 

et krav at fiskere, der fisker konksnegle, skal have et egenkontrolprogram. Fremover er det kun 

nødvendigt, at modtagevirksomheder i form af fiskeauktioner, ekspeditionscentre eller 

forarbejdningsvirksomheder fører egenkontrol. For disse virksomheder er reglerne uændret.  

 

Ændringerne trådte i kraft d. 9. september 2021.  
 
 
 

A. For tilladelsen gælder følgende særlige vilkår: 
 
1. Fiskeri af konk skal ske i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 2298 af 3. december 2021 om 

muslinger m.m. (muslinge- og østersbekendtgørelsen).  
 

2. Fiskeri af konk må kun ske i områder, der er udlagt som muslingeproduktionsområder. 
 

3. Det er forbudt at fiske medbringe og lande Rødkonk. 
 
4. Fiskeriet må kun udøves ved hjælp af tejner.  

 
5. Tilladelsesindehaveren skal for hvert parti, der landes, udfylde et registreringsdokument i 

overensstemmelse med §§ 32 og 33 i bekendtgørelse nr. 787 30. maj 2022 om muslinger m.m. 
(muslingebekendtgørelsen). Registreringsdokumentet skal fremsendes til det stedlige 
fiskeriinspektorat straks efter landing. 
 

6. Tilladelsesindehaveren skal sikre, at alle øvrige relevante bestemmelser i hygiejneforordningen 
Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for 
animalske fødevarer er opfyldt. 
 

7. Ved enhver landing af konk skal fartøjsføreren senest 1 time inden losningens påbegyndelse melde 

landingen til Fiskeristyrelsen.  
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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 

landingen er blevet meldt. 

 

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

om ændret lossetidspunkt på Fiskeristyrelsens hjemmeside. 

 

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

fartøjets logbog.  

 

 
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. 

 

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. 793 af 02/06/2022 om føring af logbog m.v. 

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

efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsens bilag 6. 
 

5. Kun fartøjer med samme tilladelse nr. kan drive parfiskeri. 
 
 

C. HVIS VILKÅRENE (SÅVEL DE SÆRLIGE SOM DE GENERELLE) I DENNE TIL-
LADELSE 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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