
1 

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 

version 1.1
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GDPR ny
Vigtig information om jeres personlige oplysninger(klik på GDPR-ikonet for at læse hele teksten)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.I kan finde yderligere information om, hvordan vi behandler jeres personoplysninger ved at klikke på ikonet ”Fiskeristyrelsens Databeskyttelsespolitik”.Fiskeristyrelsen 2021
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Vigtig information om fangstrapporteringsskemaet(klik på informations-ikonet for at læse hele teksten)Hvis I vil udfylde fangstrapporteringsskemaet elektronisk, skal programmet "Adobe Acrobat" være installeret på jeres enhed.Gem skemaet på jeres 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 "regulering@fiskeristyrelsen.dk". 
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Oversigt


Der blev ikke fundet nogen problemer ved kontrol af dokumentet.


		Skal kontrolleres manuelt: 0

		Gennemført manuelt: 2

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 20

		Gennemført: 10

		Mislykkedes: 0




Detaljeret rapport


		Dokument



		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		Sprunget over		Dokument er kodet PDF

		Logisk læsningsrækkefølge		Gennemført manuelt		Dokumentstruktur giver en logisk læsningsrækkefølge

		Primært sprog		Gennemført		Tekstsprog er angivet

		Titel		Gennemført		Dokumenttitlen vises i titellinjen

		Bogmærker		Gennemført		Der er bogmærker i store dokumenter

		Farvekontrast		Gennemført manuelt		Dokument har relevant farvekontrast

		Sideindhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet indhold		Sprunget over		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Sprunget over		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Sprunget over		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		Sprunget over		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Sprunget over		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Sprunget over		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

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Sprunget over		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Sprunget over		TH og TD skal være underordnet TR

		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

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Passende indlejring		Gennemført		Passende indlejring
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