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TILMELDING AF
PÆLESATTE REDSKABERRUSER TIL ANDET END ÅLEFISKERI1
til Fiskerikontrollen i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IRUnUHW
1DYQDGUHVVHWOIQURJPDLO

>9HUVLRQ@

)LVNHULP VVLJHRSO\VQLQJHU

5HGVNDEVRSO\VQLQJHU

Din fiskerstatus:
Reg.QU
)DUW¡MVQU

Pælesatte redskaber:
Område nr.:
Flytbare ruser:
Område nr.:

7OIQU
0DLO

Områdenummeret aflæses på kortet, som findes på side 2.

$QYHQGHOVHDIUHGVNDEHUQHHUEHWLQJHWDIDWUHGVNDEHUQHLQGUHWWHVVRPDQI¡UWL
§ 7 i Bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015
2PHUKYHUYVILVNHUHVIRUWULQVUHWWLOSODGVHU
§ 18 i Bekendtgørelse nr. 1552 af 11. december 2015
Tilmelding af redskaber efter § 71 gælder NXQ i det tilmeldte kalenderår (tilmeldingen skal fornyes hvert år!)
Farven i firkanterne svarer til afdelingernes kontrol-område
på kortet, som findes på bagsiden af dette
tilmeldingsskema.
 $IGHOLQJHQL)UHGHULNVKDYQ
Sandholm 10, 9900 Frederikshavn

 $IGHOLQJHQL5LQJVWHG
Frejasvej 1, 4100 Ringsted
Ringsted modtager alle tilmeldinger fra følgende afdelinger i
Inspektorat Øst:
x

 $IGHOLQJHQL1\N¡ELQJ0RUV
N.A. Christensensvej 40, 7900 Nykøbing Mors

$IGHOLQJHQL5DQGHUV
Haraldsvej 60, 2. sal, 8960 Randers SØ.

x

$IGHOLQJHQL.ROGLQJ
Eltangvej 230, 6000 Kolding

 $IGHOLQJHQL+YLGH6DQGH
Vesterhavsvej 302, 6830 Nørre Nebel

x

$IGHOLQJHQL5¡QQH
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´. %nGHLQGHUVWHRJ\GHUVWHS OVNDODQJLYHV
,QGHUVWHS O S OHQW WWHVWSnODQG 
1RUGOLJEUHGGH

VWOLJO QJGH

<GHUVWHS O S OHQO QJVWIUDODQG 
1RUGOLJEUHGGH

VWOLJO QJGH
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§ 7 i Bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri efter ål i salt- og ferskvand

Dine personlige oplysninger i tilmeldingsskemaet
Side: 1
Vigtig information om dine personlige oplysninger
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

