
FARVANDSERKLÆRING 
Opdateret september 2022 

Skal godkendes i den lokale afdeling af Fiskeristyrelsen, i hvis område fartøjets hjemhavn er beliggende. 

I henhold til § 8 i bekendtgørelse nr. 793 af 2. juni 2022 om føring af logbog mv. erklærer undertegnede herved, at 
nævnte fiskefartøjs fangstrejser, fra nedennævnte dato at regne, vil finde sted i det anførte farvand, dvs. at fiskeriet kun 

foregår i dette farvand, og at afsejlings- og ankomsthavnen ligger ud til farvandet, der fiskes i, eller er anført i pt. 7. 

Undertegnede er bekendt med, at fangster, landet med nedenstående fiskefartøj, 
vil blive anset som fisket i det angivne farvand.

Farvandserklæringen gælder, indtil den afmeldes hos den lokale afdeling af Fiskeristyrelsen, 
i hvis område fartøjets hjemhavn er beliggende.

Der må ikke føres logbog, så længe en farvandserklæring er gældende.

Forud for fiskeri i et andet farvand, skal farvandserklæringen afmeldes, 
og en ny farvandserklæring udstedes med angivelse af dette farvand. 

§ 8 stk. 5. Ved overgang til føring af logbog skal farvandserklæringen afmeldes til den afdeling af Fiskeristyrelsen,
 i hvis område fiskefartøjets hjemhavn er beliggende. Fiskefartøjet må ikke fiske i andet farvand end det i 

farvandserklæringen anførte, før afmelding er modtaget med Fiskeristyrelsens påtegning.

1. Fartøjsførers navn: 2. Fartøjsførers adresse:

3. Fartøjets havnekendingsnummer: 4. Fartøjets navn:

5. Fartøjets radiokaldesignal: 6. Farvand hvor der fiskes (ICES-underområde):

7. Havn(e) uden for farvandet, som ønskes
anvendt som afsejling- og ankomsthavn: 8. Startdato for fiskeriet:

Udfyldes af Fiskeristyrelsen: 

Fiskeristyrelsens lokale afdeling i 

Dato: 

Kontrollørs navn og underskrift: Fartøjsførers navn og underskrift:

Udfyld denne del, når farvandserklæringen skal afmeldes. 

Denne farvandserklæring afmeldes. 

Med virkning fra: Afmeldt af: 

Jeg accepterer Fiskeristyrelsens 
databeskyttelsespolitik - (GDPR)

FISKERISTYRELSEN

Fiskeristyrelsens stempel

(sendes til Fiskeristyrelsens lokale afdeling, når du vil skifte farvand eller overgår til logbog) 

Det udfyldte skema sendes til enten inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk eller inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk - se kort



Vigtig information om dine personlige 
oplysninger (GDPR)

Vigtig information om dine personlige oplysninger 

Det følger af § 8 i bkg. nr.793 af 2. juni 2022, at du skal have godkendt din farvandserklæring hos 
den lokale afdeling af Fiskeristyrelsen. En godkendelse af en farvandserklæring 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 farvandserklæring, 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 farvandserklæringen, 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 få godkendt en farvandserklæring, uanset hvilken godkendelsesform du vælger. 
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