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FANGSTRAPPORTERING FRA 
LYSTFISKERI EFTER ALMINDELIG TUN* 20211 

(*almindelig tun/Thunnus Thynnus) 

Oplysninger om båd og kontaktperson 

Bådens navn: 

Tilladelse nr.: 

Kontaktperson: 

Telefon nr.: 

Mail: 

Oplysninger om fangst af almindelig tun, der ilandbringes 

Dato og tidspunkt for fangst: 

Fangstfarvand:   ☐ Skagerrak 

:

☐ Kattegat

Fangstposition i WGS84: 2 tal°  2 tal.3 tal´ N 

2 tal°  2 tal.3 tal´ Ø 

☐ Til fangstrapporteringen vedlægges certifikat fra akkrediteret vejer og måler.

Oplysninger om fangst af almindelig tun, der er blevet genudsat 

Estimeret vægt i hele kilo: Skriv kilo,- Estimeret længde i meter 

(med to decimaler): 

☐ Til fangstrapporteringen vedlægges digital billeddokumentation af genudsatte tun.

Indsendelse af fangstrapportering 

Fangstrapporteringen, med digitale bilag, 
indsendes på mail til regulering@fiskeristyrelsen.dk senest 12 timer efter ankomst til havn. 

I emnefeltet skal anføres ”Fangstrapportering tun 2021 – FST TUN XX nr. 

m

Jeg accepterer Fiskeristyrelsens 
databeskyttelsespolitik - (GDPR)
Jeg accepterer Fiskeristyrelsens 
databeskyttelsespolitik - (GDPR)

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



GDPR information om jeres personlige data i 
Fangstrapporteringsskemaet

Vigtig information om jeres personlige oplysninger 

Det følger af § 8 i bkg. nr. 1669 af 12. august 2021, at I skal rapportere fangst af almindelig tun til Fiskeristyrelsen. 
Fangstrapporteringen kræver, at I 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 I udfylder denne fangstrapportering, skal I vide, at Fiskeristyrelsen arkiverer de oplysninger, som I 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 I ikke ønsker, at Fiskeristyrelsen gemmer jeres personlige oplysninger, mister I desværre muligheden for at deltage 
i lystfiskeriet efter tun. 

Fiskeristyrelsen 2021
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