
##JobInfo Filename=«KEND_IDENT» licens 12 fra «Licens1_Tildelig_START_DATO» til 
«Licens1_Tildelig_SLUT_DATO» 20-01-2023 09-53# #JobInfo CVR=«CVR»#  
 

                   Licens nr. 12 
Fiskeristyrelsen 
Nyropsgade 30   
1780 København V. 
Telefon 72185830 

#JobInfo mappe=Licens# 

«EJER_LEJER» 

«ADR_LINIE1» 

«ADR_LINIE2» 

«ADR_LINIE3» 

«ADR_LINIE4» 
 

 

 

 

 

HESTEREJEFISKERI 
Tilladelse til hesterejefiskeri langs den jyske vestkyst i 2023 

 
I henhold til §§ 36 og 37 i Fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019 

og § 1 i bekendtgørelse nr. 1474 af 1. december 2016 om erhvervsmæssigt fiskeri 

efter hesterejer ved den jyske vestkyst, tillades det herved: 

 

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

«RADIO» (EU-ident «EU_IDENT») «LAENGDE» og en motorkraft med «EFFEKT_KW» 

KW, i perioden fra «Licens1_Tildelig_START_DATO» til 

«Licens1_Tildelig_SLUT_DATO» at fiske, medbringe og lande hesterejer fra farvandet 

ved den jyske vestkyst. 
 

 
A. For tilladelsen gælder følgende særlige vilkår: 

 

1.  Fiskeriet skal foregå i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser m.v. 

vedrørende fiskeri, herunder EF-retsforskrifter. 

 

2.  Ved fiskeri efter hesterejer skal anvendes selektiv trawl, f.eks. af hollandsk type. Foran 

løftet skal trawlen være forsynet med et si-net, der leder bifangsten ud gennem en slids 

i bunden. Mindste maske i løftet: 16 mm helmasket. Største maske i si-nettet: 70 mm 

helmasket. Der må ikke anvendes kæder foran underliget. Bobbins er tilladt. 

 

3. Ved fiskeri på dansk fiskeriterritorium tillades en selektiv trawl som ovennævnte at være 

udstyret med en ekstra fangstpose til opsamling af fisk efter selektering. Den ekstra 

fangstpose skal være fastgjort i trawlet, hvor selektionshullet er, og maskemålet i denne 

fangstpose skal være mindst 110mm. 

 

4. Hvis der med logbogspligtige fartøjer ved ankomst til havn medbringes mere end 50 kg 

af en art omfattet af en flerårig plan, skal der efter reglerne i Reguleringsbekendtgørelsen 

§ 21, jf. bilag 5a mindst 2 timer før ankomst til havn ske melding 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.  

 

5.  Bomlængden må maksimalt være 10 m. Såfremt der om bord findes andre redskaber 

skal disse være frasjæklet og bortstuvet på en måde, at der ikke umiddelbart er mulighed 

for at skifte til andre typer fiskerier. 

 

6.  Sortering af fangst skal ske under vandspuling. Fra soldet skal et fastmonteret udløb føre 

bifangsten direkte tilbage i søen under konstant spuling. Spuleindtaget skal placeres nær 

fartøjets største dybgang. Den usorterede fangst skal være beskyttet mod varmt vand 

fra kogekedel og lignende. 

7. Kogning af rejer om bord på fartøjet kræver autorisation. Denne autorisation udstedes af 

Fødevarestyrelsen. 
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8.  Redskaber skal være indenbords og slæbewiren frasjæklet under sejlads i Vadehavet 

øst for en linje, som går fra sydspidsen af Skallingen til Fanø’s nordvestspids, fra Fanø’s 

sydspids til forbåken til østlig afgrænsning af skydeområde og fra fyrpæl nr. 20 i retning 

180o (retvisende syd). 

Undtaget herfra er frasjækling af slæbewiren ved sejlads til og fra havn gennem Grådyb 

og Rømø dyb. 

 

9. Såfremt det konstateres, at tilladelsen ikke udnyttes, kan den inddrages uden varsel. 
 
 
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 bekendtgørelse om 
føring af logbog, mv., skal der altid føres logbog, uanset hvilke arter der fiskes. Fartøjer 
med tilladelse til indsatsreguleret fiskeri skal altid føre logbog. 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 ligger (jf. bekendtgørelse om føring 
af logbog, mv.) 
 

5. Ændrede vilkår for tilladelsen, herunder dens bortfald som helhed, kan meddeles med 
kort varsel efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsens bilag 4. 
 

6. Kun fartøjer med samme tilladelse (samme licensliste nr.) kan drive 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, den 20. januar 2023 
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