
Fiskeristyrelsen  ∙  Nyropsgade 30  ∙  1780 København V  ∙  Tlf.: +45 7218 5600  ∙  www.fiskeristyrelsen.dk  ∙  mail@fiskeristyrelsen.dk 

Fiskeristyrelsen 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
Fiskerikontrolkontoret 

Skemaet kan også sendes elektronisk til fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk 
I emnefeltet skrives ansøgning licens 901. Fiskeristyrelsen opfordrer til, at an-
søgningen, med bilag, fremsendes via sikker digital post. F.eks. via e-Boks 
eller sikker mail. ”Fiskerikontrolkontoret” skal vælges som modtager. 
Vejledning til at sende via sikker Digital Post findes på Fiskeristyrelsens 
hjemmeside: https://fiskeristyrelsen.dk/kontakt/send-sikkert/

ANSØGNING OM LICENS TIL AT MÆRKE OG OMSÆTTE  
FISK UNDER MÆRKNINGSORDNINGEN ”NATURSKÅNSOM”1 

Oplysninger om ansøger 
(personer eller selskaber, der er registreret som berettiget til at drive erhvervsfiskeri) 

Navn: 

Gade, nr.: 

Postnr. og by: 

CVR-nr.: 

Erhvervsstatus: 

Evt. reg.nr.:  

Forbeholdt Fiskeristyrelsen! 

Godkendt d. 
Ref.: 
Sagsnr.: 

1 Bekendtgørelse nr. 1456 af 15. oktober 2020 om Mærkningsordning for fisk fanget kystnært med skånsomme redskaber 

Oplysninger om fartøj 
(der kan søges for fartøjer op til 17 meter) 

Havnekendingsnr.: 

Fartøjets navn: 

EU-ident. (DNK nr.): 

Radiokaldesignal: 

Længde overalt i meter: 

Fartøjets indplacering: 

Oplysninger om fartøjsfører 1 og evt. fartøjsfører 2 
(kursusbevis for AMU’s kursus nr. 48533. Kvalitetssikring/mærkning af skånsomt fanget fisk, skal vedlægges) 

Navn, fartøjsfører 1: 

Gade, nr.:  

Postnr. og by:  

Navn, fartøjsfører 2: 

Gade, nr.:  

Postnr. og by:  

Dato og ansøgers underskrift: 

Navn med blokbogstaver: 

Underskrift: 

Jeg accepterer Fiskeristyrelsens 
databeskyttelsespolitik - (GDPR)

mailto:fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk
https://fiskeristyrelsen.dk/kontakt/send-sikkert/
Fiskeristyrelsen
Info 2
Vigtig information om ansøgningsskemaet(klik på informations-ikonet for at læse hele teksten)Hvis du vil udfylde ansøgningsskemaet elektronisk, skal programmet "Adobe Acrobat" være installeret på din enhed.Felter med rødt er obligatoriske!Klik på linket øverst på siden: fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dkDit mail-program åbnes.I emnefeltet skriver du: "ansøgning licens 901".Skriv evt. en besked til Fiskeristyrelsen.Send din ansøgning med vedhæftede bilag.Fiskeristyrelsen opfordrer til, at ansøgningen med bilag fremsendes via sikker digital post f.eks via e-Boks eller sikker mail. ”Fiskerikontrolkontoret” skal vælges som modtager.Vejledning til at sende via sikker Digital Post findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside: https://fiskeristyrelsen.dk/kontakt/send-sikkert/. 

Fiskeristyrelsen
GDPR ny
Vigtig information om dine personlige oplysninger(klik på GDPR-ikonet for at læse hele teksten)Det følger af §§ 1 og 2 i bkg. nr. 1456 af 5. oktober 2020, at du skal ansøge Fiskeristyrelsen om tilladelse til at mærke din fisk under mærkningsordningen "Naturskånsom". Ansøgningen kræver, at du afgiver nogle personlige oplysninger såsom bl.a. navn og adresse.Oplysningerne bruges som udgangspunkt ikke til andre formål, herunder forskning, og oplysningerne gives alene videre til andre, såfremt dette følger af reglerne om offentlighed i forvaltningen, eller det i øvrigt er i overensstemmelse med reglerne for udlevering af oplysninger, herunder bl.a. reglerne i databeskyttelsesloven. Inden du udfylder denne ansøgning, skal du vide, at Fiskeristyrelsen arkiverer de oplysninger, som du indtaster elektronisk. Oplysningerne gemmes, så længe dette er påkrævet efter reglerne i offentlighedsloven og arkivloven.Eventuelle papirversioner af ansøgningsskemaet, vil blive destrueret efter 5 år, men inden da vil der blive taget en elektronisk kopi, som Fiskeristyrelsen ligeledes gemmer, så længe dette er påkrævet efter reglerne i offentlighedsloven og arkivloven. Hvis du ikke ønsker, at Fiskeristyrelsen gemmer dine personlige oplysninger, mister du desværre muligheden for at ansøge, uanset hvilken tilmeldingsform du vælger.Du kan finde yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger ved at klikke på ikonet ”Fiskeristyrelsens Databeskyttelsespolitik”.Fiskeristyrelsen 2020 

Fiskeristyrelsen
Ny data

https://fiskeristyrelsen.dk/om-fiskeristyrelsen/databeskyttelse/databeskyttelsespolitik/
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