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Tilladelsesliste nr. 63 
 

Erik  Nielsen 

Sundbyvej 95 

Erslev 

7950 Erslev 

 

 

  

Tilladelse til fiskeri efter søstjerner i Limfjorden 
 

Særlig tilladelse til søstjernefiskeri i Limfjorden sommer/efterår 2022 

 

 
I henhold til §§ 36 og 37 i Lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019 om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) og 
§ 5, samt §§ 4 -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 2022 tillades det hermed: 

 

 

Erik  Nielsen med fartøjet: T938 KASPER OU5559 (EU-ident. DNK000021256) og en overaltlængde i meter på 

13 i perioden fra den 02-07-2022 til og med 31-12-2022, at fiske, medbringe og lande søstjerner fra Limfjorden. 

 

 

A. For tilladelsen gælder følgende særlige vilkår: 

 

1. Fiskeri af søstjerner 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 søstjerner af Fiskeristyrelsen. Der skal holdes en minimums afstand på 100 meter til de af 

Miljøstyrelsen udpegede Natura 2000 områder. 

2. Fartøjer der udøver fiskeri efter søstjerner skal være forsynet med et velfungerende elektronisk anlæg med GPS-

modtager samt rotationssensor (BlackBox). 

3. Det er fartøjsførerens pligt at efterse om det elektroniske anlæg er i drift og har afsendt oplysninger til 

Fiskeristyrelsens webtjeneste inden afsejling fra havn. 

4. Såfremt det elektroniske udstyr er defekt, må fartøjet ikke udøve fiskeriaktiviteter før fejlen er udbedret. 

5. Fiskeriet må kun foregå i perioden 02. juli 2022 til og med 31.december 2022. 

6. Fiskeriet er forbudt i de af DTU Aqua udlagte ålegræskasser, samt de af Miljøstyrelsens udlagt Stenrev, jf. Bilag 

1 

7. Fiskeriet i Limfjorden uden for N2000-områder må foregå inden for en mængde på 5.000 t. Når denne mængde 

er nået, udsendes der forbud mod fiskeri af søstjerner i Limfjorden uden for N2000-områder.  

8. Hvis der på fangstrejser, hvor der skal fiskes søstjerner, medbringes redskaber til fiskeri af blåmuslinger og 

østers, skal disse være frakoblet og stuvet væk. 

9. Fiskeri efter søstjerner må maksimalt udøves af 6 fartøjer samtidigt i hvert muslingeproduktionsområde. 

10. Antallet af fartøjer der udøver fiskeri af blåmuslinger og søstjerner må maksimalt udgøre 15 i hvert 

muslingeproduktionsområde. 

11. Fiskeri efter søstjerner skal meldes til FME på tlf.: 23 62 85 44 dagen før fiskeriet ønsket påbegyndt. FME 

indsender hver morgen på e-mail fiskeplan for dagens fiskeri til det stedlige fiskeriinspektorat, med kopi til  

 

muslingefiskeri@fiskeristyrelsen.dk.   

mailto:muslingefiskeri@fiskeristyrelsen.dk
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Såfremt et fartøj under udøvelsen af fiskeriet ønsker at skifte fangstområde, skal dette godkendes af FME inden 

der skiftes område.  

 

12. Ved fiskeri af søstjerner i Limfjorden skal der anvendes et søstjernevod, med følgende dimensioner: 

• Maskestørrelsen overalt i redskabet er mindst 80 mm helmaske 

• Til spiling af redskabet må en jernbom på max 5 m i bredden og med en vægt på max 50 kg anvendes 

• Undertællen må max være 10 meter lang 

• Fortrawl og bagtrawl måler fra snørebånd til overtællens kværk max 8,40 meter.  

 

a) Søstjernevoddet skal registreres med redskabskode DRM i e-log og længde angives i cm. Eks. skrives 400 

cm eller den aktuelle størrelse. 

 

13. Fiskeriet må kun udøves uden for 4 meter dybdekurven. 

 

14. Bifangst af andre arter i søstjernefiskeriet må maksimalt udgøre 20%. 

 

15. Enhver bifangst af blåmuslinger, østers og hjertemuslinger i søstjernefiskeriet skal genudsættes/genudlægges. 

 

Sten i fangsten af søstjerner med en vægt på over 2 kg. skal smides ud i umiddelbar nærhed af den position hvor 

de er fanget. 

 

16. Fartøjsføreren skal inden afsejling fra havn anmelde 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 

dokumentation for at afsejlingen er blevet anmeldt. 

 

17. Såfremt fartøjsføreren under et igangværende søstjernefiskeri ønsker at skifte område, skal fartøjsføreren 

forudanmelde områdeskiftet jævnfør punkt A16. Det modtagne registreringsnummer skal indføres i fartøjets 

logbog som fartøjsførerens dokumentation for at indsejlingen er blevet forudanmeldt. 

 

18. Ved enhver landing af Søstjerner 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 anmeldt. Såfremt losningen ikke er sket senest 1 time 

efter det forudanmeldte tidspunkt, skal der indgives en ny forudanmeldelse. 

 

Der skal være overensstemmelse imellem den forud anmeldte mængde og den mængde der er angivet i fartøjets 

logbog.  

 

 

B.    For fiskeri i Løgstør Bredning: Lukket 

 

 

 

 

 

 

C. For fiskeri i Nissum Bredning: Lukket 
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D. For fiskeri i Lovns Bredning: Lukket 
 

 

E. 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. 

 

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. 

 

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. 

 
 
 
 
 

F. HVIS VILKÅRENE (SÅVEL DE SÆRLIGE SOM DE GENERELLE) I DENNE TILLADELSE IKKE 
OVERHOLDES, KAN DEN INDDRAGES 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 tillad-

elser, 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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Løgstør Bredning  Bilag 1. 
 

 
Ålegræskasser=Grønne områder 

Stenrev= Mørke blå områder 

Fiskekasse for Blåmuslinger =gul områder. LUKKET 

Fisekasse for Østers= Pink område.LUKKET 

                                                                               

 

 
 

 
 

 

 

Ålegræskasse længde-decimalgrad bredde-decimalgrad 

A1 9,157045742 56,88156988 

A1 9,160078897 56,88171531 

A1 9,160562266 56,87963568 

A1 9,156764993 56,8796405 

A5 9,094082528 56,90103784 

A5 9,096042689 56,90144752 

A5 9,097418352 56,90095717 

A5 9,098064651 56,89906073 
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A5 9,096693565 56,89813238 

A5 9,094710467 56,8981339 

A5 9,093502863 56,89906643 

A2 8,973693564 56,84065933 

A2 8,974656232 56,84184365 

A2 8,982512446 56,84246169 

A2 8,987028771 56,84401964 

A2 8,989888608 56,84381006 

A2 9,00981524 56,84782214 

A2 9,015745469 56,84779248 

A2 9,017232724 56,84637756 

A2 9,016856761 56,84446272 

A2 8,977043226 56,83880461 

B1 8,966820666 56,81747128 

B1 8,96634821 56,81879202 

B1 8,967426026 56,81961945 

B1 8,971204651 56,81948757 

B1 8,972026567 56,81792707 

B1 8,969981848 56,81660668 

B1 8,967715936 56,81650382 

B2 8,941577252 56,93301691 

B2 8,942381715 56,93452107 

B2 8,945916504 56,93622945 

B2 8,948125733 56,93606987 

B2 8,951743746 56,93386802 

B2 8,949165446 56,92770141 

B2 8,943982847 56,92475172 

B2 8,941116369 56,92549717 

A3 8,926210054 56,97629709 

A3 8,929730153 56,97794631 

A3 8,932623516 56,97764782 

A3 8,935088756 56,9790869 

A3 8,935088385 56,98448108 

A3 8,936054317 56,98520836 

A3 8,940354342 56,98547998 

A3 8,948597791 56,98206379 

A3 8,948104024 56,98052165 

A3 8,950082217 56,97936934 

A3 8,949960538 56,97824511 

A3 8,946806769 56,97757211 

A3 8,944871965 56,97543608 

A3 8,935936508 56,97090016 

A3 8,933951515 56,97094182 

A3 8,929165866 56,97296851 

A3 8,928983104 56,97439131 

A3 8,927008695 56,97461714 

A3 8,926354417 56,97532983 

A4 9,041315125 57,00819645 

A4 9,106639005 57,03382738 

A4 9,108993381 57,03177837 
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A4 9,107945267 57,02933838 

A4 9,103366877 57,02818829 

A4 9,103646745 57,01759191 

A4 9,087055347 57,01743298 

A4 9,072733373 57,01448446 

A4 9,069896094 57,0132215 

A4 9,069741007 57,01177785 

A4 9,064030396 57,01004365 

A4 9,058346645 57,0066505 

A4 9,052848402 57,00026348 

A4 9,050541611 57,000502 

 

 

 

Lovns Bredning: 
 

Ålegræskasser=Grønne områder 

Stenrev= Mørke blå områder 
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Nissum Fjord 
 

Ålegræskasser=Grønne områder 

Stenrev= Mørke blå områder 
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Udenfor Natura2000  

 
Ålegræskasser=Grønne områder 

Stenrev= Mørkeblå områder 

Lukket områder= Røde områder 
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