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#JobInfo mappe=Licens# 

 
   

Tilladelsesliste nr. 71 

Fiskeristyrelsen  

Nyropsgade 30  

1780 København V. 

Telefon 72 18 56 00 

 

   

«BREV_MODTAGER» 

«ADR_LINIE1» 

«ADR_LINIE2» 

 «ADR_LINIE3» 

 «ADR_LINIE4» 

 

 

 

 

Tilladelse til ikke fiskerimæssig aktivitet med fiskefartøj. 
 

Tilladelse til transport og udlægning af opdrættede muslinger 

 

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1302 af 15. juni 2021 om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i 

saltvand, § 3, stk. 4, nr. 1 og stk. 5, tillades det herved:  

 

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

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

«Licens1_Tildelig_SLUT_DATO» 
 

Tilladelsen gælder for afhentning, transport og udlægning af blåmuslinger til/fra følgende 

opdrætsanlæg i Limfjorden: Fra opdrætsanlæg nr. 145 
 

 

A. For tilladelsen gælder følgende særlige vilkår: 

 

1. For hver transportsejlads skal logbogen føres efter gældende regler. Under Afrejse” og ”forventet 

aktivitet” skal feltet ”vagtskib eller anden ikke-fiskerimæssig aktivitet” være afkrydset. Yderligere skal 

der i logbogen som bemærkning noteres ”Transportsejlads fra opdrætsområde nr. (angiv nummer)”. 

 

2. Transport jf. denne tilladelse må kun ske i overstående periode 

 

3. Ved transport fra opdrætsanlæg til kulturbanke (ingen landing), skal den transporterede mængde 

registreres i logbogen som genudlagt i område 4L 

 

4. Det er ikke tilladt at afhente, transportere eller udlægge blåmuslinger fra flere opdrætsanlæg på samme 

fangstrejse. 

 

5. Fartøjer der transporterer/medbringer blåmuslinger fra opdrætsanlæg er ikke omfattet af regler om 

mindstemål på blåmuslinger. 
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6. Fartøjet må kun udføre transport efter denne tilladelse hvis fartøjet er tilmeldt tilladelsen nr. 71. Det er 

fartøjet forbudt at deltage i fiskeri, så længe fartøjet er tilmeldt tilladelse nr.71 

 

Tilmelding mellem tilladelser 50,71,73 og 77 skal ske via SMS løsning på et af følgende   

numre 2124331 el. 25237390. Tilmelding skal gives senest dagen før inden kl. 16:00. 

          

         Tilladelse 50 skal afmeldes før, man kan tilmelde sig anden tilladelse. Når fiskeriet er afsluttet 

         skal fartøjet via sms løsning framelde sig igen og tilmelde sig tilladelse 50.  

         Melding skal gives senest kl. 16:00 den dag fiskeriet slutter og har gyldighed fra midnat.  

 

 

Oplysningerne tastses med et mellemrum mellem hver oplysning. Eks.: LIT IA999 71 1231. 

 

Tilmelding Fartøjs ID Tilladelses nr. Dato for optagelse på 

tilladelsen 

LIT Eks.: IA999 71 MMDD eks. 1231 

 

Framelding Fartøjs ID Tilladelses nr. Dato for afmelding af 

tilladelsen 

LIF Eks.: IA999 50 MMDD eks. 1231 

 

Efterfølgende modtages en kvittering om til/framelding er udført korrekt.  

 

Der kan kun tilmeldes, hvis man i forvejen har fået tildelt tilladelsen hos Fiskeristyrelsen 

      Tilladelses nr.: 50- Blåmuslingefiskeri Limfjorden,  

       71- Ikke fiskerimæssig aktivitet,  

       73- Omladning til M/S Limfjorden,  

       77- Fiskeri på kulturbanke.  

        Efter kl. 16.00 kan der ikke ske tilmelding, som har virkning fra det følgende døgn. 

 

7. Fartøjet, der transporterer blåmuslinger fra opdrætsanlæg, 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 blåmuslinger og østers.  

 

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. 

 

 

8. Fartøjet må, når det er tilmeldt denne tilladelse jf. punkt 5, ikke have fiskeredskaber om bord. 

 

9. Fartøjet må, når det er tilmeldt denne tilladelse, kun gå i havn med tom last. 

 

B. For tilladelsen gælder følgende generelle vilkår: 
 
1. Tilladelsen skal altid kunne fremvises. 
 
2. Tilladelsen kan ikke overdrages eller på anden måde overgå til andre. 
 
3. Tilladelsen bortfalder ved helt eller delvis ændring af ejerforholdene. 
 
4. For alle fartøjer, der ikke er undtaget for logbogspligt i henhold til nationale regler og EU-regler, skal der 

altid føres logbog. Logbogen skal i umiddelbar tilknytning til landing og losning afleveres eller 
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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.  

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

reglerne i reguleringsbekendtgørelsens bilag 6. 

 

 

 

 Fiskeristyrelsen den 14. oktober 2022 
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