
TILMELDING AF
PÆLESATTE REDSKABER/RUSER TIL ANDET END ÅLEFISKERI1 

Pælesatte redskaber: 
Område nr.:  

Flytbare ruser: 
Område nr.:  

Anvendelse af redskaberne er betinget af, at redskaberne indrettes som anført i: 
§ 7 i Bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015
Om erhvervsfiskeres fortrinsret til pladser: 
§ 18 i Bekendtgørelse nr. 1552 af 11. december 2015

Tilmelding af redskaber efter § 71 gælder kun i det tilmeldte kalenderår (tilmeldingen skal fornyes hvert år!) 
Farven i firkanterne svarer til afdelingernes kontrol-område  Afdelingen i Ringsted
på kortet, som findes på bagsiden af dette Frejasvej 1, 4100 Ringsted
tilmeldingsskema. Ringsted modtager alle tilmeldinger fra følgende afdelinger i 

Inspektorat Øst: Afdelingen i Frederikshavn
Sandholm 10, 9900 Frederikshavn • Afdelingen i Randers

Haraldsvej 60, 2. sal, 8960 Randers SØ.
 Afdelingen i Nykøbing Mors
N.A. Christensensvej 40, 7900 Nykøbing Mors • Afdelingen i Kolding

Eltangvej 230, 6000 Kolding
 Afdelingen i Hvide Sande • Afdelingen i Rønne
Vesterhavsvej 302, 6830 Nørre Nebel Munch Petersens Vej 8, 3700 Rønne

Pælesatte redskaber angives i WGS-84-Datum. Positionerne skrives i grader, minutter og 1/1000 minutter. 
Eksempel: Nordlig bredde: 56° 26.233´ - Østlig længde: 09° 15.036´. Både inderste og yderste pæl skal angives! 
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1 § 7 i Bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri efter ål i salt- og ferskvand 

Jeg accepterer Fiskeristyrelsens 
databeskyttelsespolitik - (GDPR)

til Fiskerikontrollen i 
for året

[Version 1.3]

Navn, adresse, tlf.nr. og mail: Fiskerimæssige oplysninger: Redskabsoplysninger: 

Reg.nr.:
Fartøjs nr.:

Tlf.nr.:
Mail:

Inderste pæl (pælen tættest på land) Yderste pæl (pælen længst fra land) 
Nordlig bredde: Østlig længde: Nordlig bredde:  Østlig længde: 

° . ' ° . ' ° . ' ° . '

° . ' ° . ' ° . ' ° . '

° . ' ° . ' ° . ' ° . '

° . ' ° . ' ° . ' ° . '

° . ' ° . ' ° . ' ° . '

° . ' ° . ' ° . ' ° . '

Underskrift: Sted: Dato: 

FISKERISTYRELSEN

Vigtig information:

Vedhæft skemaet i en mail. Vælg det rigtige inspektorat ved hjælp af kortet på side 2.

FISKERIINSPEKTORAT VEST 
inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk 

FISKERIINSPEKTORAT ØST 
inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176293
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176294
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1551
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1552
Fiskeristyrelsen
GDPR ny
Vigtig information om dine personlige oplysninger(klik på GDPR-ikonet for at læse hele teksten)Det følger af § 7, stk. 4 i bkg. nr. 1551 af 11. december 2015, at ruser til andet end ålefiskeri ikke må opstilles, før de er tilmeldt hos Fiskeristyrelsen. Tilmeldingen 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 dette tilmeldingsskema, 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 tilmeldingsskemaet, 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 tilmelde dit redskab, 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/
Fiskeristyrelsen
Info 2
Vigtig information om tilmeldingsskemaet(klik på informations-ikonet for at læse hele teksten)Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk, skal programmet "Adobe Acrobat" være installeret på din enhed.Gem skemaet på din enhed.Find filen og åben den med "Adobe Reader".Udfyld skemaet.Felter med røde rammer er obligatoriske!Når skemaet er udfyldt, så vedhæft det i en mail til enten inspektorat Vest eller Øst.Send skemaet.






Tilgængelighedsrapport


		Filnavn: 
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		Rapport oprettet af: 

		Michael Søeballe Larsen, Overfiskerikontrollør

		Organisation: 

		




 [Personlige og organisationsmæssige oplysninger fra dialogboksen Indstillinger > Identitet.]


Oversigt


Der blev fundet problemer i kontrollen, som kan medføre, at dokumentet ikke er fuldt tilgængeligt.


		Skal kontrolleres manuelt: 2

		Gennemført manuelt: 0

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 20

		Gennemført: 9

		Mislykkedes: 1




Detaljeret rapport


		Dokument



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Flag for tilgængelighedstilladelse		Gennemført		Der skal angives flag for tilgængelighedstiladelse

		PDF, kun med billede		Gennemført		Dokument er ikke en PDF, der kun er et billede

		Kodet PDF		Sprunget over		Dokument er kodet PDF

		Logisk læsningsrækkefølge		Skal kontrolleres manuelt		Dokumentstruktur giver en logisk læsningsrækkefølge

		Primært sprog		Gennemført		Tekstsprog er angivet

		Titel		Gennemført		Dokumenttitlen vises i titellinjen

		Bogmærker		Gennemført		Der er bogmærker i store dokumenter

		Farvekontrast		Skal kontrolleres manuelt		Dokument har relevant farvekontrast

		Sideindhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet indhold		Sprunget over		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Sprunget over		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Sprunget over		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Sprunget over		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Sprunget over		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Sprunget over		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Sprunget over		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Sprunget over		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Sprunget over		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Sprunget over		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Sprunget over		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Gennemført		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Sprunget over		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Sprunget over		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Sprunget over		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Sprunget over		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Sprunget over		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Sprunget over		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Sprunget over		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Mislykkedes		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Passende indlejring		Gennemført		Passende indlejring
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