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TILMELDING AF 
6 KASTERUSER TIL ERHVERVSMÆSSIGT FISKERI EFTER ÅL1

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

4  

Navn, adresse, tlf.nr. og mail: Fiskerimæssige oplysninger: Fiskeristyrelsens kontrolnr. 

Erhvervsfisker 

Bierhvervsfisker 
nr.: 

Fartøjsnr.: 

Vigtig information: 

I perioden 10. maj til 31. juli, begge dage inklusiv, er det ikke tilladt at fiske med de 6 kasteruser! 
I perioden 1. november til 31, januar, begge dage inklusiv, er erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri 
efter ål ikke tilladt i saltvand! Det er heller ikke tilladt at opbevare eller lande levende ål i den nævnte periode!
Ruserne må ikke anvendes, før du har fået tildelt dit kontrolnummer fra Fiskeristyrelsen. 
Kontrolnummeret skal være synligt påført alle dine vager. 
Kontrolnummeret er kun gyldigt i det kalenderår, hvori ruserne er tilmeldt. 

Farven i firkanterne svarer til afdelingernes kontrol-område på Afdelingen i Ringsted
kortet, som findes på bagsiden af dette tilmeldingsskema. Frejasvej 1, 4100 Ringsted

Ringsted modtager alle tilmeldinger fra følgende 
Afdelingen i Frederikshavn afdelinger i Inspektorat Øst: 

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 

Områdenummeret aflæses på kortet, som findes på . 

Antal : mråde nr.: Evt. bemærkninger: 

Underskrift: Sted: Dato: 

1 § 16 i Bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i salt- og ferskvand. 

FISKERISTYRELSEN

Erhvervsfiskere, der opbevarer levende ål i hyttefade, opbevaringsruser eller lignende, skal mærke disse med 
navn, adresse og ålebedriftsnummer eller nummer tildelt af Fiskeristyrelsen.

Tlf.nr.:
Mail:





 

 

Vigtig information om dine personlige oplysninger (GDPR)

Vigtig information om dine personlige oplysninger 
(klik på GDPR-ikonet for at læse hele teksten) 

Det følger af § 16, stk. 3 i bkg. nr. 1551 af 11. december 2015, at de 6 kasteruser til erhvervs- og bierhvervsmæssigt 
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 2022
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 [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: 14

		Gennemført: 14

		Mislykkedes: 2
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		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		Gennemført		Dokument er kodet PDF

		Logisk læsningsrækkefølge		Skal kontrolleres manuelt		Dokumentstruktur giver en logisk læsningsrækkefølge
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		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		Mislykkedes		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Sprunget over		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Gennemført		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		Gennemført		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Gennemført		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Gennemført		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
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		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
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