Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn

Ud salgssted er som har aftale m ed Fiskeristyrelsen kan form id le salg af fisketegn købt via
Internettet.
Det er en forud sætning for ind gåelse af aftale om salg af fisketegn, at ud salgssted et d els
har en internetad gang (med m ulighed for ud skrivning af fisketegnene) og d els har
tilknyttet et betalingskort til betaling af fisketegnene.
Betalingskortet skal være et af følgend e d anske eller ud enland sk anerkend t kred itkort:
Dankort, VISA/ Dankort, VISA, VISA Electron, Eurocard , Mastercard , JCB.
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Hvordan får man en aftale og dermed adgang til systemet
Anm od ning om ind gåelse af aftale om salg af fisketegn sker ved at ind send e
oplysningsskem aet, som er bilag til d enne vejled ning.
På hjem m esid en w w w .fisketegn.d k (kan også skrives ud en w w w ) har alle ad gang til at
købe fisketegn.
Ud salgssted er som Fiskeristyrelsen har aftale m ed , får et Bruger-ID/ Kod eord ud leveret.
Bruger-ID er ud salgssted ets num m er (UXXXX) og kod eord et angives af Fiskeristyrelsen i
forbind else m ed aftalens ind gåelse. Ud salgssted et skal af sikkerhedshensyn ænd re
kod eord efter at have logget på internetsid en første gang.
Bruger-ID/ Kod eord giver på forsid en (via ’’Login’’) ad gang til ud salgssted ets egen
’’butik’’, hvor tegnene købes til favørpris, i forhold til fiskerne, som køber tegn via
hoved sid en.
N år ud salgssted et er logget på, vil num m eret og tid spunktet for pålogning frem gå øverst
på d en grønne baggrund . Efter 2 tim er ud en brug, logges m an af sikkerhed hensyn af, og
m an ’’send es’’ til forsid en. Vær derfor ved køb opmærksom på, at udsalgsstedets
nummer fremstår i toppen, da købet ellers foregår til fuld pris.
H vis ud salgssted ets kod eord ikke virker, kan et nyt rekvireres i Fiskeristyrelsen.

Køb af fisketegn: Lystfiskertegn og Fritidsfiskertegn
Fisketegn skal betales forud for ud printningen/ salg til fiskeren, og ved betaling forsynes
tegnene m ed et fiskerinum m er.

Lystfiskertegn

(Fiskeri m ed stang / lette hånd red skaber )

 Årskort, som p .t. koster kr. 185,00
 Ugekort, som p .t. koster kr. 130,00
 Dagkort, som p .t. koster kr. 40,00
I henhold til § 8 stk. 4 i bekend tgørelse nr. 1615 af 11. d ecem ber 2015 om rekreativt fiskeri
m .v., er lystfiskertegn gyld ige fra betalingsd atoen. I henhold til sam m e bestem m else kan
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d er d og for d ag- og ugetegn angives en senere gyld ighed sd ato, som d og ikke m å være
senere end 30 d age efter betalingsd atoen.
Betalingsd atoen regnes i d enne sam m enhæng som værend e d en d ato, hvor fiskeren køber
d ag- eller ugetegn hos ud salgssted et. Fiskeren har d erfor m ulighed for selv at frem d atere
sit d ag- eller ugetegn i op til 30 d age fra d en dato, hvor han/ hun har købt tegnet af
ud salgssted et.
I henhold til § 9 nr. 2 i ovennævnte bekend tgørelse skal alle d ag - uge- og årslystfiskertegn
ud fyld es m ed brugeroplysninger og gyld ighed speriod e.
Udsalgsstedet har d og m ulighed for at købe og d erefter ud skrive ’’blanke’’ d ag- uge og
årstegn. Med ’’blanke’’ fisketegn m enes: Tegn ud en ud fyld te brugeroplysninger og
gyld ighed speriod e. De købte og ud skrevne ’’blanke’’ tegn har en gyld ighed speriod e på 30
d age, regnet fra udskriftsdatoen. De blanke årskort kan kun sælges til personer som ikke
har fast bopæl i Danmark. Danske lyst- og fritidsfiskere skal udfylde brugeroplysningerne
ved køb af tegn over Internettet/eller hos udsalgssteder.
N år en fisker køber et såkald t ’’blankt’’ fisketegn, er d et vigtigt at:
 udsalgsstedet ved påførsel af stem pel + d ato d okum enterer, at d et ’’blanke’’
fisketegn nu er solgt og ud fyld t korrekt, jævnfør § 9 nr. 2 i bekend tgørelse nr. 1615.
 fiskeren ud fyld er bru geroplysninger --- d vs. navn og ad resse sam t
gyld ighed speriod e. Tegnet er først gyld igt når d et er ud fyld t m ed brugerens navn,
ad resse og gyld ighed speriod e.
For årstegn gæld er ligesom ved d ag- og ugetegn, at brugeroplysninger skal ud fyld es. Det
er im id lertid ikke m uligt for køber (fiskeren) af et årstegn at frem d atere sit fisketegn,
hvilket betyd er, at gyld ighed speriod en starter d en d ag, fiskeren køber sit årstegn hos
ud salgssted et.

Fritidsfiskertegn
Fritid sfiskeri er fiskeri m ed garn, ruser eller and re fastståend e red skaber. Tegnet gæld er
også for fiskeri m ed stang / lette hånd red skaber.

 Årskort, som p t. koster kr. 300,00
Fritid sfiskertegn m å kun sælges til personer, som har fast bopæl i Danm ark, og skal
ud fyld es m ed alle d e obligatoriske oplysninger om køberen. Der kan ikke ud skrives
blanke fritid sfiskertegn. Fritid sfiskertegn er gyld ige fra betalingsd atoen og frem d atering
er ikke m ulig. Der henvises til bekend tgørelsens § 10 stk. 3 og § 11 nr. 2.
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Hvordan køber man fisketegnene?
De blanke tegn (ku n lystfiskertegn) købes via d en startsid e, som u d salgssted et
kom m er ind p å efter login. H er anføres d et antal d ag-, u ge- eller årstegn, som m an
ønsker at købe.
Det ønsked e lægges i ’’ind købsku rven’’.
H vis m an sam tid ig ønsker at købe tegn, hvor bru gerop lysningerne er u d fyld t, skifter
m an via fu nktionen øverst i skærm billed et til ’’køb lystfiskertegn ’’ eller ’’køb
fritid sfiskertegn ’’. H er er skærm billed erne d e sam m e, som når fiskerne køber tegn via
forsid en, d og er købsp riserne d e, som gæld er for u d salgssted et.
N år m an har valgt d e fisketegn, som m an ønsker at købe, går m an til ’’betaling’’. H er
vil være en op su m m ering af d e tegn, som m an har valgt, og p risen for d isse.
N år d et er kontrolleret, taster m an op lysningerne fra ind betalingskortet (kortnu m m er,
sikkerhed skod e og ud løbsd ato), og m an trykker ’’betal’’.
N år betalingen er gennem ført, kom m er en kvittering frem p å skærm en, som
ind ehold er op lysninger om d e fisketegnsnum re m an har købt.
Man kan vælge at p rinte d ette skærm billed e u d , hvis m an skal bru ge en op gørelse af
d e købte fisketegnsnum re i sit regnskab.
Man kan herefter vælge, hvord an m an ønsker tegnene ud skrevet: Som ’’PDF-filer’’
(som er d et m est bru gte form at til overførsel af filer, og som kan u d skrives p å d e fleste
p rintere) eller som ’’tekst-filer’’ (som er d en kom p akte fil, som ku n ind ehold er d en
sim p le tekst og som kan u d skrives af alle p rintere).
Ud salgssted er får tilsend t en DIBS-kvittering for p engeoverførslen til d en m ailad resse
som er op lyst, og her er ved lagt en PDF-fil m ed fisketegnene.

Fornyelse af fisketegn
Vælg "Fornyelse af fisketegn" p å d en blå m enu -linie og skrive fisketegnsnu m m eret.
Bru gerop lysningerne for d et ind tasted e fisketegnsnu m m er vil blive vist.
H vis d er ku n skal købes et p lastikkort:
Fjern m arkeringen ved "forny fisketegn".
Kortet koster 15 kr. Kortet send es til d en angivne ad resse ind en for ca. 14 d age. Der er
ikke forhand lerrabat p å p lastikkortene.
H vis årsfisketegnet skal fornyes:
Feltet "forny fisketegn" er forhånd su d fyld t.
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Prisen er jeres sæd vanlige red u cered e p ris.
Der lægges 365 d age til fisketegnets gyld ighed sp eriod e.
Vær op m ærksom p å, at d ags- og u getegn ikke kan fornyes.
Læg d e valgte køb i ind købsku rven eller gå d irekte til betaling.
Betalingen foregår som norm alt. I får en kvitteringsm ail og I kan p rinte en kop i af
fisketegnet.
H vis I har solgt "blanke" fisketegn til lystfiskere som efterfølgend e ønsker at forny
fisketegnet, skal I m aile fisketegnsnu m m eret sam m en m ed fiskeren navn og ad resse til
fisketegn@natu rerhverv.d k. Vi vil d erefter lægge op lysningerne ind i system et, så I
efterfølgend e kan forny fisketegnet ved blot at taste fisketegnsnum m eret.

Annullering og refusion af købte tegn
Ud salgssted et har m u lighed for at få annu lleret/ refu nd eret købte tegn. Det gæld er
tegn som er købt og ud skrevet, m en som ikke sælges til d en som er p åført tegnet som
bru ger. For eksem p el hvis tegnet er bestilt m en ikke bliver afhentet, eller hvis ku nd en
ænd rer m ening om hvilken typ e tegn som ønskes. End vid ere kan blanke årstegn som
ikke er solgt ind en 30 d age efter købet/ u d skriften annu lleres/ refu nd eres.
Anm od ning om annullering af tegn sker ved , at d er send es en mail til
fisketegn@fiskeristyrelsen.d k hvor m an angiver d et/ d e fisketegnsnu m re d et d rejer sig
om , årsagen til annu lleringen sam t registrerings- og kontonu m m er p å d en bankkonto
hvor beløbet ønskes ind sat. Der går 2-3 u ger efter Fiskeristyrelsen har m od taget
op lysningerne, før ud salgssted et m od tager p engene.

Provision til udsalgsstedet
Ud salgssted et får som u d gangsp unkt 6 % af p risen p å d e solgte fisketegn. Pengene
bliver tru kket fra d et beløb, u d salgssted et skal betale m ed d eres betalingskort:
Det betyd er, at prisen for ud salgssted erne vil være:
 kr. 282,00 for et fritid sfiskertegn,
 kr. 173,90 for et årslystfiskertegn
 kr. 122,20 for et ugelystfiskertegn og
 kr. 37,60 for et d aglystfiskertegn.

Prisen vil frem gå af skærm billed et, når tegnene købes.
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Hold regnskab med de solgte tegn
Ud salgssted et får tegn u d skrevet i A4-form at, hvor d et originale tegn står p å højre
sid e, og en kop i af tegnet p å venstre sid e (så d e kan ind sættes i ringbind ).
Ud salgssted et behold er kop id elen til d eres regnskab. Selvom d er p å originaltegnet er
u d fyld t alle op lysninger om bru geren, vil CPR-nu m m eret af registerhensyn ikke
frem gå p å kop ier.

Årsopgørelsen af fisketegn
Fiskeristyrelsen send er en årsop gørelsen p r. 31. d ecem ber, om d et salg som
u d salgssted et har haft i d et forløbne år.

Hvordan får man hjælp?
Alle eventu elle sp ørgsm ål om : H jem m esid en, regelsættet, registeret, betalinger m .v.
skal rettes til Fiskeristyrelsen, helst via e-mail: fisketegn@fiskeristyrelsen.d k , ellers på
telefon 7218 5606, (tlf. tid: dagligt 9-12, torsdag dog 13-15).
Eller via alm. post:
Fiskeristyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V.
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Oplysningsskema vedrørende indgåelse af aftale om salg af fisketegn
(skemaet indsendes til fisketegn@fiskeristyrelsen.dk )

Ud salgssted et
navn:

Kontaktperson:
Ad resse:

Telefonnum m er:

CVR..nr:
e-m ail ad resse:
Betalingskorttype:
(Betalingskortet skal være et af
følgend e d anske eller ud enland sk
anerkend t kred itkort: Dankort,
VISA/ Dankort, VISA, VISA Electron,
Eurocard , Mastercard , JCB.)
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