
ANSØGNINGSSKEMA OM  
TILLADELSE TIL LYSTFISKERI  EFTER ALMINDELIG TUN* 20211 

Der kan kun indsendes én ansøgning pr. båd. 
(*almindelig tun/Thunnus Thynnus)  

Jeg underskriver på tro og love, at de, i ansøgningsskemaet påførte oplysninger, er korrekte, og 
at båden, og alle ombordværende lystfiskere, deltager i DTU Aquas mærkningsprojekt for tun* i 2021. 

(*almindelig tun/Thunnus Thynnus) 

Dato Underskrift 

VIGTIGT: Ansøgningsskemaet og tilhørende bilag, kan sendes som mail, ved anvendelse af sikker post, til: 
licensadm@fiskeristyrelsen.dk eller pr. brev. 

Ansøgninger, der modtages efter den 25. august, vil ikke blive behandlet. 

1 § 3 i Bekendtgørelse nr. 1669 af 12. august 2021 om lystfiskeri efter almindelig tun i 2021 

_____________________________________________________ 

Jeg accepterer Fiskeristyrelsens 
databeskyttelsespolitik - (GDPR)

Oplysninger om dig som ansøger 

Navn: 

Gade og nr.: 

Postnr.: og by: 

Telefonnr.: 

Mobil.nr.: 

Mail: 

Navn: 

Gade og nr.: 

Postnr.: og by: 

Telefonnr.: 

Mobil.nr.: 

Mail: 

Navn: 

Fabrikat: 

Modeltype: 

MMSI-nr.: 

Oplysninger om en kontaktperson, som til enhver tid kan kontaktes vedrørende fiskeriet 

Oplysninger om båden, hvortil der ansøges om tilladelse 

Båden kan kun få udstedt tilladelse, hvis den i 2021 
deltager i DTU Aquas mærkningsprojekt for almindelig tun. 

Der skal vedlægges tydelige, digitale billeder af båden set 
fra siden og bagfra. 

Oplysninger om de personer, som deltager i fiskeriet fra båden 
(alle ombordværende fiskere skal være deltagere i DTU Aquas mærkningsprojekt i 2021) 

CPR nr. hvis deltageren er 
undtaget fra krav om fisketegn: 

Fulde navn: Fisketegnsnummer: 

Tro og love erklæring 

version 1.1

mailto:licensadm@fiskeristyrelsen.dk
Fiskeristyrelsen
Info 2
Vigtig information om ansøgningsskemaet(klik på informations-ikonet for at læse hele teksten)Hvis du vil udfylde ansøgningsskemaet 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 "licensadm@fiskeristyrelsen.dk".

Fiskeristyrelsen
GDPR ny
Vigtig information om dine personlige oplysninger(klik på GDPR-ikonet for at læse hele teksten)Det følger af § 3 i bkg. nr. 1669 af 12. august 2021, at du skal ansøge om tilladelse til lystfiskeri efter almindelig tun hos Fiskeristyrelsen. Ansøgningen kræver, at du afgiver nogle personlige oplysninger såsom bl.a. navn og adresse.Oplysningerne bruges som udgangspunkt ikke til andre formål, herunder forskning. 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 ansøgningsskema, 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 ansøgningsskemaet, 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 ansøge om tilladelse til lystfiskeri efter tun, uanset hvilken tilmeldingsform du vælger.Du kan finde yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger ved at klikke på ikonet ”Fiskeristyrelsens Databeskyttelsespolitik”.Fiskeristyrelsen 2021

Fiskeristyrelsen
Ny data

https://fiskeristyrelsen.dk/om-fiskeristyrelsen/databeskyttelse/
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