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FISKERISTYRELSEN
Logbogsnummer:

LANDINGSERKLÆRING

Jeg accepterer Fiskeristyrelsens
databeskyttelsespolitik - (GDPR)

Kan anvendes ved tekniske problemer med den elektroniske logbog
Landingsdata
Indberetningstidspunkt.

d.

kl.

:

Logbogsnummer:

Fartøjets nationalitet:

Fartøjsførers navn:

Fartøjets havnekendingsnummer:

Fartøjsførers adresse:

Fartøjets navn:
Fartøjets radiokaldesignal:

(udfyldes kun, hvis indberetter er forskellig fra fartøjsfører):
Indberetter du som ...

Landingshavn:

Agent: ☐

Andet: ☐

Indberetter/agents navn:

Landing påbegyndt:

d.

kl.

:

Landing afsluttet:

d.

kl.

:

Indberetter/agents adresse:

Beskriv årsagen til, at du indberetter din landingserklæring med denne formular

Side 1 af 3

FISKERISTYRELSEN
Logbogsnummer:
Fangstspecifikation
Farvand (eks. 4B):

Zone (eks. EEC):

Art (FAO kode):

Tilstand (eks. GUT):

Vægt (kg):

Antal (havørred/laks):

Side 2 af 3

FISKERISTYRELSEN
Logbogsnummer:
Fangstspecifikation (fortsat fra side 2)
Farvand (eks. 4B):

Zone (eks. EEC):

Art (FAO kode):

Tilstand (eks. GUT):

Vægt (kg):

Antal (havørred/laks):

Opkøbere
Nr.:

Navn:

Nr.:

Navn:

Nr.:

Navn:

Nr.:

Navn:

Nr.:

Navn:

Nr.:

Navn:

Side 3 af 3

Information om dine personlige
oplysninger i landingserklæringen
Vigtig information om dine personlige oplysninger
(klik på GDPR-ikonet for at læse hele teksten)
Det følger af § 4, stk. 3 i bkg. nr. 1514 af 5. december 2017, at føreren af et fiskefartøj skal indsende en
landingsopgørelse til Fiskeristyrelsen senest 24 timer efter endt landing. Landingsopgørelsen 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 landingsopgørelse/landingserklæring, 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, 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
lave en landingserklæring, uanset hvilken tilmeldingsform du vælger.
Du kan finde yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger ved at klikke på ikonet
”Fiskeristyrelsens Databeskyttelsespolitik”.
Fiskeristyrelsen 2021

