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Tilladelse til fiskeri af hjertemuslinger i Vadehavet 
På Langli Sand, Hamborg Dyb og Fanø Sandende. 

 

I henhold til §§ 36 og 37 i Lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019 og § 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 

2298 af 03. december 2021, bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger og østers, samt § 

10 i bekendtgørelse nr. 867 af 21. juni 2007, 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 

i alt 1.000 tons hjertemuslinger fra Langli Sand, Hamborg Dyb og Fanø Sandende. 

 

 

A. For tilladelsen gælder følgende særlige vilkår: 
 

1. Fiskeri af hjertemuslinger er tilladt på Langli Sand, Hamborg Dyb og Fanø Sandende, der afgrænses af 

følgende koordinater: 

 
Langli Sand: 

55 grader 28'617 N, 8 grader 20'850 E, - 55 grader 30'000 N, 8 grader 20'850 E, 

55 grader 30'000 N, 8 grader 21'317 E, - 55 grader 29'850 N, 8 grader 21'533 E, 

55 grader 29'583 N, 8 grader 21'733 E, - 55 grader 29'100 N, 8 grader 21'833 E. 

 

Hamborg Dyb: 

55 grader 28'433 N, 8 grader 21'083 E, - 55 grader 28'817 N, 8 grader 22'100 E, 

55 grader 28'133 N, 8 grader 22'100 E, - 55 grader 27'450 N, 8 grader 20'600 E. 

 

Fanø Sandende: 

55 grader 28'817 N, 8 grader 22'100 E, - 55 grader 28'983 N, 8 grader 22'533E, 

55 grader 28'833 N, 8 grader 23'633 E, - 55 grader 28'133 N, 8 grader 22'100E. 

 

De anvendte koordinater viser geografiske positioner i henhold til Mercator Projektion ED 50. 

Se bilag 1 med kortudsnit. 

 

2. Fiskeri er tilladt i perioden 1. august til og med 31. august 2022 samt perioden 1. november 2022 til og 

med 28.(29.) februar 2023. Fiskeri er tilladt hele døgnet. 

 

3. Ved en hver form fiskeri efter hjertemuslinger, skal fartøjet være forsynet med et velfungerende elektronisk 

anlæg med GPS-modtager samt rotationssensor. (Blackbox). 
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4. Inden afsejling fra havn, skal fartøjsføreren sikre sig at det elektroniske anlæg fungerer og der er indsendt 

data til Fiskeristyrelsens webservice. 

 

5. Hvis 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. Herefter skal fiskeriet indstilles indtil fejlen er udbedret. 

 

6. Al bifangst af blåmuslinger skal registreres og genudsættes på fangstpladsen. Såfremt der konstateres 

områder med blåmuslingebanker, skal fiskeriet indstilles i disse områder.  Områder med muslingebanker 

skal registres. Oplysningerne skal indsendes til Fiskeristyrelsen på e-mail 

muslingefiskeri@fiskeristyrelsen.dk. 

 

7. Al bifangst af Gigas østers skal registreres. Gigas østers må medbringes og landes. Områder med gigas 

østers skal registres. Oplysningerne skal indsendes til Fiskeristyrelsen på e-mail 

muslingefiskeri@Fiskeristyrelsen.dk. 

 

8. Når fiskeriet påbegyndes i et område, skal der udtages 3 repræsentative spandeprøver af fangsten af 

hjertemuslinger. Herefter skal der ugentlig udtages en prøve fra hvert område der fiskes i. For hver 

spandeprøve opgøres følgende: 

 
1) Totalvægt af prøven 
2) Prøven opdeles i følgende grupper: levende hjertemuslinger, levende blåmuslinger, levende gigas 

østers, skaller, sten og ”andet”. Grupperne vejes hver for sig. Under ”andet” noteres hvad denne 
gruppe består af. 

3) 100 hjertemuslinger fra prøven tælles op og vejes. De 100 hjertemuslinger størrelsesmåles på langs 
og på tværs. Målet angives i millimeter. 
 

9. Oplysningerne om spandeprøverne udfyldes i vedlagte Omplantningsskema, og sendes på e-mail direkte til 

Fiskeriinspektoratet Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk, Fiskeristyrelsen 

muslingefiskeri@fiskeristyrelsen.dk. samt DTU Aqua jsv@aqua.dtu.dk   

 

10. Ved fiskeri af hjertemuslinger må følgende redskaber anvendes: 

 

Let muslingeskraber. Skraberen må max. have følgende dimensioner: Rammevægt 50 kg, højst 1,8 m i 

længden og en max. totalbredde på 1,5 m. eller  

 

Hydraulisk fangstapparat (sugeanordning) med en diameter/bredde på højst 1,5 meter. Hvis der anvendes 

flere fangstapparater (sugeanordninger), må den samlede diameter / bredde højst være 1,5 meter. 

 

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

 

12. 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. 

 

13. Den ombordværende mængde, der skal meldes en time før losningens påbegyndelse i henhold til punkt 12, 

skal svare til de angivne mængder i logbogen. 

 

14. Ved fiskeri efter denne tilladelse er fiskeriet omfattet af fødevarelovgivningen jf. Bilag 2.  

 

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

opfyldes. 

 

16. Det er ikke tilladt at koge, eller på anden måde forarbejde fangsten ombord. 
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17. 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. §§ 1-11 i bekendtgørelse nr. 1765 af 03. september 2021 bekendtgørelse om registrering og 

kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte og fisk, der importeres (kontrolbekendtgørelsen). 

 

18. 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. 

 

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. 
 
 
 

 
Kort udsnit: Langli Sand, Fanø Sandende og Hamborg Dyb. 
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BILAG 2 

 

Høst af muslinger m.m. skal opfylde de til enhver tid gældende krav i fødevarelovgivningen, herunder: 

  

• 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 hygiejne- 

bestemmelser 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. (Muslingebekendtgørelsen). 

 

Følgende specifikke regler fremhæves: 

 

- Høst af muslinger m.m. til konsum må først starte efter, at der i det pågældende produktionsområde 

er udtaget vand- og muslingeprøver til undersøgelse for giftige alger, algegifte, mikrobiologiske 

forureninger og kemiske forureninger, samt efter at produktionsområdet er udmeldt fra Fødevare- 

styrelsen, som åbnet og klassificeret i henhold til reglerne herom. 

 

- Levende muslinger m.m. der landes til direkte konsum skal sendes til et ekspeditionscenter, der  

er autoriseret og godkendt til pakning af levende toskallede bløddyr til direkte konsum. 

 

- Muslinger m.m. til direkte konsum skal opfylde de mikrobiologiske kriterier, der er opstillet for  

 levende toskallede bløddyr. 

 

- En kopi af registreringsdokumentet for muslinger m.m., jf. muslingebekendtgørelsen, skal opbevares i  

produktets holdbarhedstid, dog mindst i 12 måneder, regnet fra den dato, hvor partiet blev afsendt.  

Der skal sendes en kopi af registreringsdokumentet til det stedlige fiskeriinspektorat. 

 

Spørgsmål angående høst af muslinger m.m. kan rettes til Fødevarestyrelsen, på adressen 

Sofiendalsvej 90, 9200 Aalborg SV. eller på mail: 21@fvst.dk. 
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