
#JobInfo Filename=«KEND_IDENT» licens 99 fra «Licens1_Tildelig_START_DATO» til 
«Licens1_Tildelig_SLUT_DATO» 20-01-2023 09-55# #JobInfo CVR=«CVR»# 
 Tilladelsesliste nr. 99 
Fiskeristyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Telefon 33 95 80 00 

#JobInfo mappe=Licens#  

«BREV_MODTAGER» 

«ADR_LINIE1» 

«ADR_LINIE2» 

«ADR_LINIE3» 

«ADR_LINIE4» 

 

 

 Industritilladelse 
 Tilladelse til industrifiskeri i alle farvande 

 

I henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 1586 af 22. december 2022 om regulering af fiskeriet, 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» begge dage medregnet, at fiske, medbringe og lande fisk til andre formål end 

konsum.  

 

Denne tilladelse er ydermere at betragte som en særlig tilladelse til fiskeri i henhold til artikel 7 i Rådets Forordning 

(EF) nr. 1224/2009 jf. artikel 4 og bilag 3 i Kommissionens Gennemførelsesforordning nr. 404/2011 af 8. april 2011 

og jf. artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) 2019/1241 om tekniske foranstaltninger 

 

A. For tilladelsen gælder følgende særlige vilkår: 
 
1. Med mindre, der er givet tilladelse til andet, skal hele den ombordværende fangst skal losses på én gang. Det er 

dog tilladt at foretage dellandinger af frasorteret konsumfisk. Foretages dette, skal det klart fremgå af fartøjets 
logbog. 
 

2. Når industrifisk fiskes, medbringes og landes i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, må andelen af fisk, der ikke 
kan sorteres med henblik på artsbestemmelse, højst udgøre 25 pct. af den samlede mængde fisk ombord. 
 

3. Fiskeristyrelsen kan, når særlige vejrforhold indtræffer, tillade en større andel usorterbar fisk ombord end 25 
pct. 
 

4. Hvis en fartøjsfører på grund af vejrforhold vurderer, at andelen af usorterbar fisk i lasten vil overskride 25 
pct., skal dette så hurtigt som muligt og forud for ankomst til havn meddeles Fiskeristyrelsen. Meddelelsen 
kan ske på telefon 72 18 56 09, og fartøjsføreren skal oplyse om lastens artssammensætning. 
 

5. Der skal efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsens § 18 og § 19 jf. bilag 5, mindst 2 timer før ankomst til 
havn, ske melding til Fiskeristyrelsen, uanset om der landes i dansk eller udenlandsk havn. 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. Der gælder ingen undtagelser fra meldepligten. 
Meldingen skal indeholde følgende oplysninger: 

 
   - Fartøjets havnekendingsbogstav og -nummer, 
   - Art og mængde af fisk om bord, 
   - Ankomsthavn, forventet ankomsttidspunkt og  
   - Forventet lossetidspunkt, hvis dette er for skelligt fra ankomsttidspunktet. 
 

Melding om ankomst og losning skal foretages, når fiskeriet er afsluttet. Hvis fiskeriet ikke er afsluttet 2 timer 
før ankomst til havn, kan der dog gives melding med oplysning om den evt. ombordværende fangst samt om, 
at fiskeriet ikke er afsluttet. Senest 15 minutter før ankomst til havn gives endelig melding omfattende hele 
fiskeriet. Den mængde og de arter, der anføres i meldingen, skal være i overensstemmelse med optegnelsen i 
fartøjets logbog. 
 
Fartøjsføreren er ansvarlig for indholdet af meldingen og for, at der ikke losses, inden det anmeldte tidspunkt. 
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6. Ved alt andet industrifiskeri end industrifiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat kræves tilladelse til de 

enkelte industrifiskerier i det omfang, det fremgår af bestemmelserne herom. 
 

7. Fiskeristyrelsen har uden særlig samtykke fra tilladelsesindehaveren adgang til at indhente kopi af vejesedler 
fra godkendte målere og vejere eller andre anvendte målere og vejere. 
 

8. Landing af industrifisk i danske havne må kun finde sted, dersom der i forbindelse med losningen kan udtages 
repræsentative prøver til kontrol ved hjælp af et af Fiskeristyrelsen godkendt halvautomatisk prøveudtag. 
 

9.  Fartøjer, der fisker brisling og sperling i Nordsøen eller i Skagerrak/Kattegat samt brisling i Østersøen, må 
maksimalt have en bifangst af andre kvoterede arter pr. fangstrejse som meddelt i meddelelse udsendt af 
Fiskeristyrelsen omhandlende vilkår for visse industrifiskerier i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, samt 
Østersøen. Overskrides de i førnævnte meddelelse tilladte bifangster af andre kvoterede arter som anført i 
meddelelsen, og undlader fartøjet herefter at lade være med at udøve fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den 
seneste landing, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. 
 

10.  Den maksimalt tilladte bifangst af torsk pr. fangstrejse angives i Fiskeristyrelsens udsendte meddelelse 
omhandlende vilkår for fiskeri i ICES-underområde 22-32 i Østersøen, meddelelse om straksregulering nr. 6 - 
2023 af 23. december 2022. Overtrædelse af vilkår i førnævnte meddelelse kan medføre inddragelse af 
fartøjets tilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. 

 

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 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, 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.bekendtgørelse om føring af logbog, mv. 
 

5. Ændrede vilkår for tilladelsen, herunder dens bortfald som helhed, kan udsendes som straksregulering jf. 
reguleringsbekendtgørelsens § 17. 
 

6. Kun fartøjer med samme tilladelse (samme licensliste nr.) må udøve parfiskeri. 
 

7. 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. Manglende overholdelse af vilkår: 
Hvis vilkårene (såvel de særlige som de generelle) i tilladelsen ikke overholdes, kan den inddrages uden varsel, 

jf. § 37, stk. 2, i Fiskeriloven. 

 
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, 20. januar 2023 
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