
                   

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Licensliste nr. 48
NATURERHVERVSTYRELSEN
Nyropsgade 30
1780 København V.
Telefon 33 95 80 00

  

Tage Petersen
Bakkeskrænten 7
6715 Esbjerg N

Tilladelse til forsøgsfiskeri efter stillehavsøsters 
i Vadehavet.

I henhold til §§ 36 og 37 i bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. 
lovbekendtgørelse nr. 568 af 5. juni 2014 og § 2, i bekendtgørelse nr. 887 af 10.juli 2014 samt§ 1, stk. 1, i 
bekendtgørelse nr. 656 af 19. september 1990 om fiskeri efter samt landing af blåmuslinger i Vadehavet, 
med senere ændringer, tillades det hermed:

Fiskeriselskabet Cardium A/S med fartøjet: E78 ”WILHELMINA” med radiokaldesignalet OUSS EU 
ident.:NLD198800850 og en overaltlængde i meter på 40,15 i perioden fra den 01-09-2014 til og med 31-08-2015, 
at fiske, medbringe lande i alt 750 tons stillehavsøsters fra Vadehavet fra muslingeproduktionsområderne 132 og 
135 med henblik på at dokumentere fiskeriets rentabilitet, afsætning og forarbejdning.

A. For tilladelsen gælder følgende særlige vilkår:

1. Tilladelsen er gældende i Vadehavet i muslingeproduktionsområderne 132 og 135 indenfor de områder der 
udgøres af følgende koordinater (WGS84):

Kelding Lo område 132
55• 24,282 008• 32,569
55• 24,248 008• 35,068
55• 21,896 008• 35,125
55• 21,876 008• 32,569

Isenhage område 135
55• 07,747 008• 37,942
55• 03,349 008• 37,928
55• 03,360 008• 33,570
55• 07,730 008• 33,796

2. Fiskeri er tilladt fra solopgang til solnedgang, dog altid i perioden fra kl. 0600 til kl. 1800.

3. Fartøjer, der udøver forsøgsfiskeri i henhold til denne tilladelse, skal være forsynet med et velfungerende 
elektronisk overvågningsanlæg med GPS-modtager samt rotationssensor (Blackbox), samt være udstyret med 
et antal kameraer, der er opsat så fangsten kan overvåges og artsbestemmes.
Fartøjet må først påbegynde fiskeri når NaturErhvervstyrelsen har godkendt placeringen af de monterede 
kameraer.

4. Fartøjsføreren er ansvarlig for, at det elektroniske anlæg er velfungerende og i drift klar stand inden afsejling 
fra havn.

5. Hvis fartøjsføreren under fiskeri konstaterer, at det elektroniske anlæg ikke fungerer, skal 
fartøjsføreren straks kontakte NaturErhvervstyrelsens Fiskerimoniterings Center på 72 18 56 09 og 
meddele at der er funktionsfejl på udstyret. Fartøjsføreren skal herefter afbryde fiskeriet.



                   

6. Ved fiskeri af stillehavsøsters i Vadehavet er det tilladt at anvende lette muslingeskraber. Skraberen må max. 
have følgende dimensioner: Rammevægt 50 kg, højst 1,8 m i længden og en max. totalbredde på 1,5 m.
Der må anvendes i alt 2 x 2 skrabere.

7. Ved fiskeri af Stillehavsøsters i Vadehavet er det tilladt at anvende CF-østersskraberen. Skraberen må max. 
have følgende dimensioner: Redskabsvægt: 35 kg i våd tilstand. Højst 1 m i bredden og en max. Højde på 22 
cm. Der må anvendes i alt 2 x 2 skrabere.

8. Eventuel bifangst af blåmuslinger skal genudlægges i umiddelbar nærhed af hvor de er fanget. 

9. Fiskeri af stillehavsøsters skal øjeblikkelig indstilles, hvis bifangstprocenten af blåmuslinger overstiger 5 %.

10. Bestemmelserne i Fødevarestyrelsen bekendtgørelse nr. 1013 af 19. oktober 2011 om bekendtgørelse om 
muslinger m.m.(bl.a. overvågning for giftige alger og mikrobiologiske krav) skal overholdes.

11. Fartøjsføreren skal inden afsejling fra havn forudanmelde afsejlingen til NaturErhvervstyrelsen. 
Melding skal for fartøjer omfattet af reglerne om elektronisk rapportering af logbogsdata afgives via dette 
system. For øvrige fartøjer skal melding afgives via mobiltelefonapplikationer eller NaturErhvervstyrelsens 
hjemmeside. Ved meldingen giver NaturErhvervstyrelsen fartøjsføreren et kvitteringsnummer, som skal 
indføres i logbogen som fartøjsførerens dokumentation for, at afsejlingen er blevet forudanmeldt.

12. Såfremt fartøjsføreren under et igangværende forsøgsfiskeri ønsker at skifte område, skal fartøjsføreren 
forudanmelde jævnfør punkt A11. Det modtagne registreringsnummer skal indføres i fartøjets logbog som 
fartøjsførerens dokumentation for, at indsejlingen er blevet forudanmeldt.

13. Ved enhver ankomst til havn skal fartøjsføreren senest 1 time inden ankomsten til havn forudanmelde 
ankomsten til NaturErhvervstyrelsen. 
Melding skal for fartøjer omfattet af reglerne om elektronisk rapportering af logbogsdata afgives via dette 
system. For øvrige fartøjer skal melding afgives via mobiltelefonapplikationer eller NaturErhvervstyrelsens 
hjemmeside. Ved meldingen giver NaturErhvervstyrelsen fartøjsføreren et kvitteringsnummer, som skal 
indføres i logbogen som fartøjsførerens dokumentation for at ankomsten er blevet forudanmeldt.

14. Under udøvelsen af forsøgsfiskeriet, er fartøjsføreren forpligtiget til at tage medarbejdere fra DTU Aqua 
ombord såfremt DTU Aqua anmoder herom.

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 skal altid opbevares om bord.

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

4. Tilladelsen bortfalder ved helt eller delvis ændring af ejerforholdene.

5. For alle fartøjer, der ikke er undtaget for logbogspligt i henhold til bekendtgørelse om føring af logbog m.v., 
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 det Fiskeriinspektorat 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 det Fiskeriinspektorat, i hvis område fartøjets hjemhavn jf. 
Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2014 bekendtgørelse om føring af logbog mv. jf. § 7.

6. Ændrede vilkår for tilladelsen, herunder dens bortfald som helhed, kan meddeles med kort varsel efter 
reglerne i reguleringsbekendtgørelsens bilag 6.



                   

7. Kun fartøjer med samme tilladelse (samme licensliste nr.) kan drive parfiskeri.

8. Under udøvelsen af fiskerier, der er omfattet af observatørordninger, er fartøjsføreren forpligtiget til at tage 
observatører ombord i henhold til nærmere regler herom.

C. HVIS VILKÅRENE (SÅVEL DE SÆRLIGE SOM DE GENERELLE) I DENNE TILLADELSE 
IKKE OVERHOLDES, KAN DEN INDDRAGES UDEN VARSEL EFTER REGLERNE I 
FISKERILOVEN, JF. LOVBEKENDTGØRELSE NR. 978 AF 26. SEPTEMBER 2008, § 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.

NaturErhvervstyrelsen den 28. august 2014

  




