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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 
 
 
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse 
af anlæg på søterritoriet.  
 
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 
eller via e-mail kdi@kyst.dk. 
 
 
Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.  
 

       
 

 

 

Til Kystdirektoratets notater: 
  

 

Dato for modtagelse:    Journal nr.:  

  

         

 

Projekttype:    Sagsbehandler:  

  

         

       
 

 

 
 

 

 
A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres 

 

 

 

Navn   
 

 

SØMAD ApS 
 

     

 

Adresse   
 

 

Havnegade 3 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

Jegindø 7790 Thyholm 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

27142951 27142951 mm@soemad.net 
 

     

 
  



   

 
   
   

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig   

Tlf. 99 63 63 63 • CVR 36876115 • EAN (drift)5798000893313 • EAN (anlæg)5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 2 

 

Gr. 02-04 Nr. 142a 

 
 

     

 

B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende) 
 

 

Navn   
 

 

Måns Molin 
     

 

Adresse   
 

 

Havnegade 3 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

Jegindø 7790 Thyholm 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

27142951  mm@soemad.net 
 

     

 
 

     

 

C. Offentliggørelse af oplysninger   
 

 

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets  

hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller 

andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. 

 

     

 

Dato Underskrift 
 

 

  
 

     

 
 

     

 

D. Anlæggets placering   
 

 

Adresse   
 

 

Limfjorden, Jegindø Tap 
 

     

 

Postnr. By Kommune 
 

 

   
 

     

 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   
 

 

 Muslingeanlæg 138 Jegind Tap 
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhedJeg vil gerne  

Kan evt. uddybes i bilag 
 

 

Jeg vil have muligheden til at dyrke tang i mit muslingeanlæg 138, ved Jegind Tap, Limfjorden 
Koordinater: 
 

 

 

56° 37,732 N - 8° 38,504 Ø 
56° 37,726 N - 8° 38,750 Ø 
56° 37,389 N - 8° 38,592 Ø 
56° 37,387 N - 8° 38,849 Ø 
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 

Kan evt. uddybes i bilag 
 

 

Tang podes på snor som hænges på etablerede liner som er på anlægget 
  

 

   

 
 

 G. Uddybning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives  m³  

 

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 
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 H. Opfyldning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives  m³  

 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

 

 

 

     

 
 

     

 I. Nødvendige bilag  

 

Følgende bilag skal vedlægges: 
- Bilag 1: Søkort med indtegnet anlæg 
- Bilag 2: Tilladelse till muslingeanlæg 138 
- Håber det er nok 

 

     

 Evt. andet relevant materiale:  

   

     

 
 

     

 J. Erklæring og underskrift  

 
Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske 
forhold. 

 

     

 Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift  

 22-08-11 Måns Molin   

     

 
 

Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
Højbovej 1 
Postboks 100 
7620 Lemvig 
 

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk 
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Vejledning til ansøgningsskema 
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet) 

 
 
Punkt A. Oplysninger om ejere 
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller 
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag. 
 
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende) 
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) 
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.  
 
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger 
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om 
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de 
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets 
hjemmeside. 
 
Punkt D. Anlæggets placering 
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at 
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller 
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk. 
 
Punkt E. Beskrivelse af anlægget 
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for 
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og 
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.  
 
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold. 
Anlæggets 

- dimensioner 
- kumulation med andre projekter  
- anvendelse af naturressourcer 
- affaldsproduktion, forurening og gener 
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier 
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til  

- nuværende arealanvendelse 
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet 
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er 

fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses 
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, 
kulturelt eller arkæologisk synspunkt 

 

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder 

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres) 
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter 
- påvirkningers grader og -kompleksitet 
- påvirkningens sandsynlighed 
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

  

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. 

 

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder 
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og 
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets 
påvirkning på miljøet.  
 
Punkt G. Uddybning 
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor 
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske 
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv. 
 
Punkt H. Opfyldning 
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen 
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal 
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes. 
 
Punkt I. Nødvendige bilag 
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan 
behandles: 

- Søkort med anlægget indtegnet 
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. 

Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.  
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives 

f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.  
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget 

strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. 
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal 
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er 
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget 
opføres på hans ejendom.  
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts- 
mæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt. 
 
 
Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 
eller på email: kdi@kyst.dk.  
 
Kystdirektoratet 



Oplysninger vi mangler om anlægget: 
 

Omfanget af anlægget, hvor stor en del af det eksisterende anlæg der skal anvendes til 

tanganlæg. 
Ca. halvdelen, altså 16 liner 

Beskrivelse af tangarterne, herunder om de er hjemmehørende i de danske farvande. 
Søl (Palmaria Palmata) og Sukkertang (Saccharina latissima), begge vokser i Danmark generellt og i 

Limfjorden. 

En skitse samt beskrivelse af anlægget, herunder længden på linerne (langliner og 

produktionsliner) og mellemrum mellem langlinerne. 
 

Der er 16 liner i to rækker og området er 250 x 600 meter. Dere er ca 15 meter mellem linerne og de er 

ca 220 meter lange. Se billede Anlæg 138 Område struktur, række c findes ikke længere,

 

 

Antal opdriftstøjer 
Til tang bruger jeg mellem 30 og 35 bøjer per line. Bøjerne er 18 liter og grå eller sorte. 

Vanddybden i projekt området. 
5 Meter 



Forankringen af anlægget skal belyses og dokumenteres. 
Anlægget er fastsat i bund med skrueanker, hvilket er standard for alle anlæg i Limfjorden. Man skruer 

et skrueanker ned i vær ende hvor man vil have en line og spænder en line imellem. 

Skrueanker: 

 

Line struktur: 

 

  



Afstanden fra land til anlægget. 

 

 



 
 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen • Nyropsgade 30 • 1780 København V  
Tlf. 33 95 80 00 • EAN 5798000877955 • mail@lfst.dk • www.lfst.dk  
  

 

   

 
 
Vi giver tilladelse til opdræt af blåmuslinger i perioden 
frem til 18. august 2027 (10 år) på muslingeopdrætsanlæg 
nr. 138, ved Jegind Tap i Kås Bredning. 
 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har den 16. august 2017 modtaget og registreret 

garantien på 150.000 kr., som der er stillet krav om, i forhåndstilladelsen sendt 7. 

juli 2017. 

 

Tilladelsen gælder til etablering og drift af anlæg til brug for opdræt af 

blåmuslinger (Mytilus edulis).i 
Vilkår for tilladelsen fremgår af vedlagte bilag 1. 

 

Ved opdræt forstås: Opdræt i vandsøjlen af muslinger og andre toskallede bløddyr 

på dansk fiskeriterritorium, som friholdes af hav - eller fjordbunden, bortset fra 

forankring af redskaber. 

 

Anlægget skal placeres inden for følgende hjørnepositionen (WGS 84), som 

afmærkes jf. vilkår 2: 
 

Muslingeopdrætsanlæg nummer 138, Jegind Tap.  

N-Grader Min E -grader Min 

56°  37,732 8°  38,504 

56°  37,726 8°  38,750 

56°  37,389 8°  38,592 

56°  37,387 8°  38,849 

 

Anlægget har tilladelsesnummer ”138”. Dette nummer skal benyttes fremover til 

entydig identifikation af anlægget, bl.a. i forbindelse med prøveudtagning m.v. 

samt til mærkning af opdriftsbøjer m.v., jf. vilkår 7. 

 

Grundlæggende krav til tilladelsen 

Opdræt må kun foregå ved anvendelse af den naturligt forekommende yngel fra 

det pågældende vandområde. 

 

Anlægget må først tages i brug, når Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ved det lokale 

fiskeriinspektorat har godkendt anlæggets udformning m.m. 

 
SøMAd Aps. V./Måns Molin 
Skjoldagervej 2A 
4050 Skibby 
 
 (mm@soemad.net) 
 
 
 
 
 

Journalnummer:     17-4472-000024  

                  (tidligere: 2010-03834) 

Dato:           18. august 2017 

 

spr@lfst.dk 
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2 

Anlægget skal inden ibrugtagning registreres og godkendes som et akvakulturbrug 

ved Veterinærafdeling Syd: Søndergade 50, 6600 Vejen  

 

Opdriftsbøjer skal af hensyn til den synlige forurening være ensartede og være i en 

farve, så de fremtræder så neutrale som muligt i forhold til omgivelserne (sorte 

eller mørkegrå).  

 

Opdriftsbøjerne i anlægget skal så vidt muligt holdes undersænkede. Yngelliner 

kan dog placeres højere i vandsøjlen, så opdriftsbøjerne er synlige i perioden fra 1. 

maj til og udgangen af oktober.   

 

Regler der skal overholdes 

 Du må ikke begynde høst af muslinger m.m. til konsum, før der i det 

pågældende produktionsområde er udtaget vand- og muslingeprøver til 

undersøgelse for giftige alger, algegifte, mikrobiologiske forureninger og 

kemiske forureninger 

 Fødevareafdeling Nord, Aalborg har åbnet og klassificeret 

produktionsområdet. 

 Ejer af opdrætsanlægget skal lade anlægget registrere i CHR registeret. 

 Når anlægget er blevet registreret i CHR registeret skal anlægget 

autoriseres af Fødevarestyrelsen. 

 Anlægget må først tages i drift, når anlægget er tildelt et CHR-nummer og 

et autorisationsnummer. 

 

Levende muslinger m.m. til direkte konsum skal ved landing sendes til et 

autoriseret ekspeditionscenter, som er godkendt/autoriseret til pakning af levende 

toskallede bløddyr til direkte konsumii.  

 

Muslinger m.m. til direkte konsum skal opfylde de mikrobiologiske kriterier, der 

er opstillet for levende toskallede bløddyr. 

 

Du skal opbevare en kopi af registreringsdokumentet for muslinger m.m.iii  

 

Høst af muslinger skal overholde de til enhver tid gældende regler opstillet i:  

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 

2004 om fødevare-hygiejne, 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 

2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer,  

 Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om 

mikrobiologiske kriterier for fødevarer. 

 Bekendtgørelse nr. 965 af 18. juli 2013 om autorisation og drift af 

akvakulturbrug samt om omsætning af akvatiske organismer og produkter 

deraf, 

 Bekendtgørelse nr. 1324 af 26. november 2015 om overvågning og 

bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer, 

 Bekendtgørelse nr. 1408 af 29. november 2016 om registrering af 

besætninger i CHR. 

Spørgsmål til disse regler kan rettes til Fødevareafdeling Nord: Sofiendalsvej 90, 

9200 Ålborg SV  21@fvst.dk. 

  

Vær opmærksom på, at: 

 Tilladelsen er gældende til den 18. august 2027. 

mailto:21@fvst.dk
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 Tilladelsen kan inddrages, hvis vilkårene overtrædes.  

 Tilladelsesvilkårene vil kunne ændres og suppleres, hvis 

forudsætningerne, herunder reglerne for opretholdelse af tilladelser til 

opdræt, ændres i tilladelsesperioden. 

 Tilladelsen ikke fritager ejeren for civilretligt ansvar som følge af 

anlæggets tilstedeværelse, herunder for skader, forårsaget af løsrevne og 

omkringflydende dele,  

 Vi ikke med tilladelsen påtager os noget ansvar for anlæggets forsvarlighed 

eller konstruktionens sikkerhed.  

 Vi udøver kontrol og tilsyn efter reglerne i fiskerilovens § 117. 

 
Klagevejledning 

Du kan klage skriftligt over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du 

sender klagen til fiskerikontrol@lfst.dk  eller med almindelig post, så vi har den 

senest 4 uger fra den dag, du modtog dette brev. Du kan bruge klageskemaet på 

lfst.dk/klageskema. Vi sender klagen sammen med vores kommentarer videre til 

Klagenævnet, som træffer afgørelse i sagen. Modtager vi klagen for sent, vil den 

som udgangspunkt ikke blive behandlet. 

 

Har du spørgsmål? 

Du er velkommen til at kontakte Center for Kontrol på tlf. 33 95 80 00 eller 

fiskerikontrol@lfst.dk .  

 

Venlig hilsen 

 

Stig Prüssing 

Fiskerikontrol 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

 

Kortskitse: 

 
 

 

  

mailto:fiskerikontrol@lfst.dk
http://www.naturerhverv.dk/klageskema
mailto:l%20fiskerikontrol@lfst.dk
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Bilag 1 - Vilkår for tilladelsen: 

 

1. Der skal for anlægget opstilles et program for egenkontrol, hvor 

anlægsejer for egen regning skal udtage prøver til undersøgelse 

af bundfaunaens sammensætning og sediment under og omkring 

anlæggene.  

 

De nærmere detaljer om egenkontrolprogram og placering af 

prøveudtagene aftales med den respektive kommune eller 

Miljøstyrelsens lokale afdeling.  

OBS: Egenkontrolkravet er pt. suspenderet, 

Muslingeudvalget kan træffe beslutning som indførelse af 

ny model. 

 

2. Snarest muligt og senest 4 uger inden etableringen af anlægget, 

skal Søfartsstyrelsen modtage et konkret forslag til afmærkning 

af anlæggets hjørner, og gerne suppleret med markeringer langs 

områdets begrænsningslinjer, samt forventet drifts periode 

(helårligt eller hvilke måneder anlægget er placeret på området). 

Anlægget skal afmærkes med mindst 4 stk. gule 

specialanmærkninger – 1 stk. på hver af de i ansøgningen 

nævnte positioner. 

 

3. Af hensyn til offentliggørelse i Efterretninger for søfarende samt 

fastsættelse af afmærkninger af anlægget tilsendes 

Søfartsstyrelsen samt Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest 4 

uger før anlæggets etablering udsnit af søkort med 

koordinationsangivelse for anlæggets nøjagtige beliggenhed og 

udstrækning samt udlægningstidspunkt. 

  

4. Anlægsområdet skal afmærkes efter Søfartsstyrelsen 

anvisninger. Søfartsstyrelsen kan til enhver tid kræve området 

yderligere afmærket, hvis der viser sig behov herfor. Ejeren af 

anlægget afholder omkostningerne i forbindelse med 

afmærkningen. 

 

5. Enhver fejl eller mangel ved afmærkningen, som ikke straks kan 

udbedres, skal omgående meldes til:  

 

Søfartsstyrelsen, Vagthavende på tlf. nr. 72 19 60 40 E-mail: 

vagts@dma.dk.  

 

6. Enhver ændring af afmærkningen skal godkendes af 

Søfartsstyrelsen og i øvrigt vedligeholdes i god og forsvarlig 

stand. 

 

7. Faste anlægskomponenter indenfor områdets ydre afgrænsning, 

herunder bøjer m.v. skal mærkes med anlæggets 

tilladelsesnummer med et saltvandsbestandigt materiale. 

 

8. En tilladelse skal udnyttes senest 1 år efter, den er meddelt, 

med mindre der er opnået dispensation herfor. Der kan søges 

om dispensation en gang og maksimalt for et år.  

 

mailto:vagts@dma.dk
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9. Tilladelsen til etablering og drift skal løbende udnyttes i 

almindeligt omfang og i henhold til den fiske/produktionsplan, 

som ansøgeren skal have udarbejdet, inden anlægget etableres. 

Anlægsejer skal løbende følge op på tilladelsens udnyttelse med 

beskrivelse af, hvorledes tilladelsen udnyttes.  

 

10. Tilladelsen eller anlægget må ikke uden vores tilladelse helt eller 

delvist overdrages til andre.  

 

11. Anlægget må ikke udvides eller ændres uden vores tilladelse. 

 

12. Indehavere af tilladelser til havbrug har pligt til årligt at afgive 

oplysninger om produktionsmængde og oplysninger i øvrigt af 

statistisk, økonomisk eller driftsmæssig karakter. Oplysningerne 

sendes til os. 

 

13. Anlægget skal vedligeholdes i god og forsvarlig stand, og hvis 

det beskadiges, atter bringes i orden eller fjernes fuldstændigt 

fra søterritoriet uden udgift for staten eller andre myndigheder. 

 

14. Hele anlægget og dets afmærkning fjernes fuldstændigt fra 

søterritoriet uden for driftsperioden. 

 

15. Hvis anlæg fjernes fra søterritoriet, skal Søfartsstyrelsen og 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen underrettes umiddelbart efter 

dette er sket. 

 

16. Før tilladelse kan gives, skal der foreligge en til Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen udstedt og af styrelsen godkendt bankgaranti 

eller kautionsforsikring på kr. [150.000],- til dækning af 

styrelsens eventuelle udgifter ved anlæggets ophør eller 

inddragelse af tilladelsen. Bankgarantien eller 

kautionsforsikringen skal udformes således, at den kun kan 

ophæves med Landbrugs- og Fiskeristyrelsens godkendelse.  

 

 

 

 

 

 

 

i Jf. fiskerilovens § 67i (lovbekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2017) og bekendtgørelse nr. 

914 af 22. august 2011 om opdræt af muslinger m.m. i vandsøjlen. 
ii Bekendtgørelse nr. 1693 af 15. december 2016 om muslinger m.m. 
iii Jf. kapitel 10 i bekendtgørelse nr. 1693 af 15. december 2016 om muslinger m.m. 

                                                             




