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TILMELDING AF  
BUNDGARNSPLADSER I INDEVÆRENDE ÅR1

til Fiskerikontrollen i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

2  

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

Din fiskerstatus: 
 

 

  

 

1 § 5 og § 6 i Bekendtgørelse nr. 1552 af 11. december 2015 om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand 

Vigtig information om bundgarnspladser i indeværende år: 

Denne tilmelding er kun gældende for indeværende år, og giver dig derfor ikke fortrinsret til pladsen! 
Den kan ikke anvendes som forudanmeldelse til efterfølgende kalenderår! 

Bundgarnspladsers placering angives i WGS-84-Datum. Det skrives i grader, minutter og 1/1000 minutter.
Eksempel: Nordlig bredde: 56° 26.233´ - Østlig længde: 09° 15.036´ 

ummer: Nordlig bredde: Østlig længde: 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Afkryds den landsdel, hvor redskaberne ønskes tilmeldt: 

☐ Jylland ☐ Fyn ☐ Sjælland

FISKERISTYRELSEN

Underskrift: Sted: Dato: 





Vigtig information om dine personlige oplysninger (GDPR)

Nummer: 1 Forfatter: Fiskeristyrelsen Emne: GDPR ny Dato: 15-06-2020 11:03:40 
Vigtig information om dine personlige oplysninger 
(klik på GDPR-ikonet for at læse hele teksten)  

Det følger af § 5, stk. 1 i bkg. nr. 1552 af 11. december 2015, at bundgarn og bundgarnslignende ruseredskaber 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 
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