
#JobInfo Filename=«KEND_IDENT» licens 46 fra «Licens1_Tildelig_START_DATO» til 

«Licens1_Tildelig_SLUT_DATO» 06-08-2015 11-54# 

 

Miljø- og Fødevareministeriet Licensliste nr. 46 
NaturErhvervstyrelsen  

Nyropsgade 30 

1780 København V. 

Telefon 33 95 80 00 

#JobInfo mappe=Licens# 

 

«BREV_MODTAGER» 

«ADR_LINIE1» 

«ADR_LINIE2» 

 

 

 
 
 

  

      

Håndbrejling, manuel optagning 

 samt dykning efter gigas østers 
 

 Tilladelse til forsøg med håndbrejling, manuel optagning samt dykning efter  

Gigas østers (Crassostrea gigas) i Limfjorden. 

 

I henhold til §§ 36 og 37 i bekendtgørelse af fiskerilov, jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 5. juni 2014, og § 3, i 

bekendtgørelse nr. 887 af 10. juli 2014, om regulering af fiskeri efter muslinger samt bekendtgørelse nr. 888 af 

10. juli 2014 om østersfiskeri i Limfjorden, tillades det hermed: 

 

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

fra «Licens1_Tildelig_START_DATO» til «Licens1_Tildelig_SLUT_DATO» begge dage medregnet, ved håndbrejle, 

manuel optagning samt dykning at fiske, medbringe og lande gigas østers (Crassostrea gigas) fra Limfjorden. 

 

A. For tilladelsen gælder med virkning fra den 6. juli 2015 følgende særlige 

vilkår: 

 
1. Opsamling/fiskeri samt opbevaring af østers (Ostrea edulis) er forbudt.  
 

2. Dykning efter gigas østers må kun foretages af personer, der har erhvervsdykkercertifikat, eller bevis som 

SCUBA-dykker udstedt af Søfartsstyrelsen. 

 

3. Der gælder ingen minimums dybdegrænse ved håndbrejling, manuel optagning samt dykning af gigas østers.  

 

4. Dykning efter gigas østers må kun foretages af personer, der har erhvervsdykkercertifikat, eller bevis som 

SCUBA-dykker udstedt af Søfartsstyrelsen. 
 

5. Det er tilladt, at deponere gigas østers fisket / opsamlet i muslingeproduktionsområde 11 i det del område, der 

udgøres af følgende koordinater: 
1. 56´43”000N – 008´47”250E,  2. 56' 43'' 000N - 008' 47'' 500E,  

3. 56' 42'' 800N - 008' 47'' 250E, 4. 56' 42'' 800 N   008' 47'' 100 Ø 

Se bilag 1 for kortudsnit. 

 

6. Gigas østers, der er deponeret i området, skal afmærkes med en bøje med fartøjets havnekendings nr., samt ejers 

navn og adresse. Endvidere skal hver enkelt sæk med deponerede gigas østers ligeledes mærkes med fartøjets 

havnekendings nr. samt ejers navn og adresse. 

 

Efter hver deponering, skal NaturErhvervstyrelsen orienteres om deponeringen. Følgende oplysninger skal 

indsendes til nyk@naturerhverv.dk og spj@naturerhverv.dk : den samlede mængde i kilo af deponerede gigas 

østers samt antallet af sække. 

mailto:nyk@naturerhverv.dk
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7. Den fangede mængde gigas østers, skal indføres i fartøjets logbog. Såfremt hele den fangede mængde deponeres i 

deponeringsområdet, skal landingsdelen på logbogen ikke udfyldes.  

 

 

8. Det er ved fiskeri, håndbrejling dykning og manuel opsamling af gigas østers  tilladt, at have en tolerance mellem 

den logbogsførte mængde og den ombordværende fangst på højst 5 vægt %. 

 

9. Fiskeri håndbrejling dykning og manuel opsamling af gigas østers er forbudt i de områder, der er angivet i § 5 stk. 

3 samt § 13 i bekendtgørelse nr. 887 af 10. juli 2014 om regulering af fiskeri efter muslinger. 

 

10. Fiskeri håndbrejling dykning og manuel opsamling af gigas østers er forbudt i de reguleringsområder, der lukkes, 

jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 887 af 10. juli 2014 om regulering af fiskeri efter muslinger. 
 

11. Bestemmelserne i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1013 af 19. oktober 2011  om muslinger m.m. skal 

overholdes (bl.a. overvågning for giftige alger og mikrobiologiske krav). 

 

12. Fiskeri håndbrejling dykning og manuel opsamling efter gigas østers må kun foregå fra en time før solopgang til 

solnedgang. Dog kan fiskeri  foregå fra kl. 0600. 

 

13. 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. 

 

14. Ved enhver ankomst / landing af østers skal fartøjsføreren senest 1 time inden ankomst / losningens påbegyndelse 

forudanmelde landingen 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 landingen er blevet forudanmeldt. 

 

Såfremt losningen ikke er sket senest 1 time efter det forudanmeldte tidspunkt, skal der indgives en ny 

forudanmeldelse. 

Der skal være overensstemmelse imellem den forudanmeldte mængde og den mængde er angivet i fartøjets 

logbog.  

 

15. Fiskeri efter gigas østers er forbudt på søndage. 

 

16. 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 NaturErhvervstyrelsen om de landede mængder og værdien heraf, jf. §§ 2-4 i 

Landbrugs- og Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 893 af 9. oktober 1996 om registrering og kontrol af 

oplysninger om fisk, der landes direkte og fisk, der importeres. 

 

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

opfyldes. 
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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 den afdeling af NaturErhvervstyrelsen 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 afdeling af NaturErhvervstyrelsen, i hvis område fartøjets hjemhavn ligger jf. 

bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2014 om føring af logbog m.v., § 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. 

 

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. 568 AF 5. JUNI 2014, § 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 6. august 2015 
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Bilag 1. 
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