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Tilladelse til hjertemuslingefiskeri i et afgrænset område ud for Blåvandshuk. 
 

I henhold til §§ 36 og 37 i Lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019 (Fiskeriloven), samt §§ 4 og 5 i 

bekendtgørelse nr. 2298 3. december 2021, om regulering af fiskeri efter muslinger og østers, tillades det 

hermed: 

 

«EJER_LEJER» med fartøjet: «KEND_IDENT» «FTJ_NAVN» «RADIO» (EU-ident.«EU_IDENT») i perioden fra 

den «Licens1_Tildelig_START_DATO» til og med «Licens1_Tildelig_SLUT_DATO», at fiske, medbringe og lande 

hjertemuslinger fra området, der i nord afgrænses af breddeparallellen 55°36´N og i syd af den dansk tyske 

sømilgrænse. Dog skal fiskeriet foregå uden for 3 sømilegrænsen på vanddybder over 6 meter. 

 

A. For tilladelsen gælder følgende særlige vilkår: 
 

1. I ovennævnte område skal indvinding af sand kunne foregå uhindret. Fartøjer med denne tilladelse skal sikre 

sig at fiskeriet ikke drives med gene til følge for disse aktiviteter. 

 

2. Klapning af sejlrendesand fra Grådyb, skal hele året kunne foregå uhindret. Fartøjer med denne tilladelse 

skal sikre sig at fiskeriet ikke drives med gene til følge for disse aktiviteter. 

 

3. Logbog skal altid føres, selvom fartøjet efter almindelige regler ikke er logbogspligtig. 

 

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

Bilag 1 nævnte generelle og specifikke bestemmelser og krav. 

 

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

opfyldes. 

 

6. Det er ikke tilladt at koge eller forarbejde fangsten på anden måde. 

 

7. Ved enhver landing afleverer tilladelseshaver en af opkøberen underskrevet erklæring til Fiskeristyrelsens 

afdeling i Hvide Sande om, hvor stor mængde af det landede parti der eksporteres og hvor stor mængde, der 

er til forarbejdning her i landet. 

 

8. 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 bekendtgørelse nr. 1765 af 3. september 2021 om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, 

der landes direkte og fisk, der importeres (kontrolbekendtgørelsen). 
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9. Enhver landing af hjertemuslinger, skal vejes i landingshavnen - eller på nærmeste vægt. Såfremt landingen 

ikke vejes på nærmeste vægt, skal Fiskeriinspektorat Vest, Afdelingen i Hvide Sande have oplyst, hvor 

fartøjets landinger vejes. Denne vægt skal være godkendt efter Sikkerhedsstyrelsens regler. Alle udgifter i 

forbindelse med vejningen afholdes af tilladelses indehaver. Vejeseddel skal påføres havnekendings nr. og 

navn, og skal til enhver tid kunne fremvises til Fiskeristyrelsens personale på forlangende. Der kan i særlige 

tilfælde, efter ansøgning til Fiskeristyrelsen, gives dispensation fra ovennævnte. 

 

10. Ved enhver landing af hjertemuslinger skal fartøjsføreren senest 1 time inden losningens påbegyndelse 

melde tidspunkt for 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 

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. 

 

11. Den ombordværende mængde, der skal meldes en time før losningens påbegyndelse i henhold til punkt 9, 

skal svare til de angivne mængder i logbogen. 

 

12. Fiskeristyrelsen kan stille krav om, at medarbejdere ved DTU Aqua får adgang til at være om bord under 

fiskeri. Der skal udtages biologiske prøver af fangsten efter aftale med DTU Aqua. 

 

B.  For tilladelsen gælder følgende generelle vilkår: 
 

1. Tilladelsen skal altid kunne fremvises. 

 

2. Tilladelsen bortfalder i sin helhed ved helt eller delvis ejerskifte af fartøjet. 

 

3. Tilladelsen kan ikke overdrages eller på anden måde overgå til andre. 

 

4. Tilladelsen kan til enhver tid tilbagekaldes, hvis der konstateres skader eller ulemper for det øvrige fiskeri 

eller miljøet i øvrigt. 

 

C. HVIS VILKÅRENE (SÅVEL DE SÆRLIGE SOM DE GENERELLE) I DENNE TILLADELSE 
IKKE OVERHOLDES, KAN DEN TILBAGEKALDES UDEN VARSEL EFTER REGLERNE I 
BEKENDTGØRELSE AF LOV OM FISKERI OG FISKEOPDRÆT (FISKERILOVEN), JF. 
BEKENDTGØRELSE NR. 261 AF 21. MARTS 2019, § 37. 

 

Ved grove eller gentagne overtrædelser af fiskerilovgivningen kan der udover 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. 
 
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. 

 

 

 

Fiskeristyrelsen den 14. October 2022 
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