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Tilladelsesliste nr. 70 

#JobInfo mappe=Licens# 
 

«BREV_MODTAGER» 

«ADR_LINIE1» 

«ADR_LINIE2» 

«ADR_LINIE3» 

«ADR_LINIE4» 

 

 

Monitering/prøveskrabning af muslinger/østers 

Tilladelse til prøveskrabning efter 

muslinger/østers. 
 

 

I henhold til §§ 36 og 37 i bekendtgørelse af fiskerilov, jf. lovbekendtgørelse 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, tillades det hermed: 

 

«EJER_LEJER» med fartøjet: «KEND_IDENT» ”«FTJ_NAVN»” med radiokaldesignalet «RADIO» 

EU ident.: «EU_IDENT» «LAENGDE» i perioden fra den «Licens1_Tildelig_START_DATO» til og 

med «Licens1_Tildelig_SLUT_DATO», at udføre prøveskrab efter muslinger/ østers i Lovns Bredning, 

Limfjorden  udenfor ålegræs kasser og lukkede områder. 

 
  

A.  For tilladelsen gælder følgende særlige vilkår: 

 

1. Fartøjsføreren skal inden afsejling fra havn melde afsejlingen til Fiskeristyrelsen og oplyse i hvilket 

muslingeproduktionsområde prøveskrabning 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/. 

 

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

jævnfør punkt A1. 

 

3. Prøveskrabning efter muslinger/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. Der skal holdes en 

minimums afstand på 100 m til de af Miljøstyrelsen udpegede Natura 2000 områder  

 

4. Prøveskrabning jf. denne tilladelse er kun tilladt i muslingeproduktionsområder 20 og 21 

 

5. Der må ikke prøveskrabes i forbudsområder, udlagte stemrev, eller i de af DTU Aqua udlagte 

ålegræskasser jf. bilag 1. 

 

6. I denne tilladelse forstås følgende ved monitering: 

- Afsøgning af havbunden for marine organismer med kameraudstyr 

https://meldinger.fiskeristyrelsen.dk/
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7. I denne tilladelse forstås følgende ved prøveskrab: 

- Optagning af muslinger/østers fra havbunden ved korte skrab med redskaber jf. Afsnit A, punkt 11-

13. 

 

8. Fartøjer der udøver aktivitet jf. denne tilladelse efter muslinger/østers 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. 

 

9. Fartøjsføreren skal inden fiskeriet påbegyndes, sikre sig, at det elektroniske udstyr virker, og at der er 

afsendt melding til Fiskeristyrelsens webservice inden for de sidste 24 timer. 

Såfremt 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. 

 

 

10. Logbog skal altid føres. Ved prøveskrab, skal redskabstype og -dimensioner indføres i logbogen. De 

fiskede mængder skal i logbogen jf. punkt 15 registreres som genudsat. 

 

Ved monitering skal redskabskoden angives som MIS 

 

Ved monitering/prøveskrab skal der i logbogen under fangstregistrering sættes kryds i feltet ”Ingen 

fangst” 

 

11. Prøveskrabning efter muslinger/østers skal påbegyndes med tom last. 

 

12. Prøveskrabning efter muslinger må kun udøves med redskaber der opfylder betingelserne i § 21 i 

Bekendtgørelse nr. 2298 af 03. december 2021. 

 

Prøveskrabning efter østers må kun udøves med redskaber der opfylder betingelserne i § 20 i 

Bekendtgørelse nr. 2298 af 03. december 2021. 

 

13. Prøveskrabning efter muslinger må kun foregå fra solopgang til solnedgang. Dog kan skrabning altid 

foregå fra kl.06:00 til kl. 18:00. 

 

14. 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 muslinger/østers for en 

mekanisk proces. 

 

15. Det er forbudt for fartøjer der er i besiddelse af denne tilladelse, at beholde, medbringe og lande enhver 

form for organismer og materialer optaget ved prøveskrabningen. Alle skrabede mængder på nær 

kogeprøver af muslinger skal genudlægges i umiddelbar nærhed af det sted de er skrabet. 

 

16. Fartøjsføreren skal senest en time før ankomst til havn melde denne 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 

https://meldinger.fiskeristyrelsen.dk/ 

 

 

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 skal altid kunne fremvises. 
 
3. Tilladelsen kan ikke overdrages eller på anden måde overgå til andre. 

https://meldinger.fiskeristyrelsen.dk/
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4. Tilladelsen bortfalder ved helt eller delvis ændring af ejerforholdene. 
 
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. Landbrugs- og 
Fiskeristyrelsens bekendtgørelse om føring af logbog mv. 

 
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. må udøve parfiskeri. 
 
8. Under udøvelse af fiskerier, der er omfattet af observatørordninger, er fartøjsføreren forpligtiget til at 

tage observatører om bord i henhold til nærmere regler herom. 
 
 

C. HVIS VILKÅRENE (SÅVEL DE SÆRLIGE SOM DE GENERELLE) I DENNE TILLADELSE 
IKKE OVERHOLDES, KAN DEN TILBAGEKALDES UDEN VARSEL EFTER REGLERNE I 
FISKERILOVEN, 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 14. oktober 2022 
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Bilag 1. 

 

Beskyttelseszoner Løgstør 

Omr. 33-39 

 
Blå områder= Miljøstyrelsen udpeget Stenrev 

Grønne Områder= Ålegræs 

Rødt område= Lukket område 

 

 
 

 

Beskyttelseszoner Lovns bredning 

Omr. 20-21 

 
Blå områder= Miljøstyrelsen udpeget Stenrev 

Grønne Områder= Ålegræs 
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