

FISKERISTYRELSEN
Jeg accepterer Fiskeristyrelsens
databeskyttelsespolitik - (GDPR)

TILMELDING AF
EN FRITIDSFISKERREJEP ÆLERUSE 1
til Fiskerikontrollen i ________________ _
for året
Navn og adresse:

[version 1.2]

Andre kontaktoplysninger:
Tif.nr.:

D Rejepælerusen flyttes og

E-mail:

tid ligere tilmeldt plads afmeldes.
(gælder kun for indeværende år)

Fritidsfisker nr.:
1

Udfyldes ved afmelding af plads:

§ 22 i Bekendtgørelse nr. 1615 af 11 . december 2015 om rekreatM fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri m.v. i ferskvand

Vigtig information:denne tilmelding giver IKKE fortrinsret til pladsen i efterfølgende kalenderår!
Du modtager ingen kvittering fra Fiskeristyrelsen, når du har indsendt dette skema.
Fritidsfisker-rejepælerusen må ikke opstilles, før den er tilmeldt hos Fiskeristyrelsen.
Pladsen kan ikke forudanmeldes , og fritidsfisker-rejepælerusen skal opstilles umiddelbart efter tilmeldingen.
En fritidsfisker-rejepæleruse må fiske hele året. Rusen må ikke opstilles i fredningsbælter.
Skemaet skal sendes til det lokale fiskeriinspektorat i det område, hvor fritidsfisker-rejepælerusen er opstillet.
Farven i firkanterne svarer til afdelingernes kontrol-0mråde på
kattet, som findes på bagsiden af delte tilmeldingsskema.



Afdelingen i Frederikshavn
Sandholm 10, 9900 Frederikshavn



Afdelingen i Ringsted
Frejasvej 1, 4100 Ringsted
Ringsted modtager alle tilmeldinger fra følgende
afdelinger i Inspektorat Øst

•

Afdelingen i Randers

N.A. Christensensvej 40, 7900 Nykø bi ng Mors

.

Afdelingen i Kolding



•

Afdelingen i Rønne

Afdelingen i Nykøbing Mors
Afdelingen i Hvide Sande

Vesterhavsvej 302, 6830 Nørre Nebel

Haraldsvej 60, 2. sal, 8960 Randers SØ.
Eltangvej 230, 6000 Kolding
Munch Petersens Vej 8, 3700 Rønne

Områdenummeret aflæses på kortet, som findes på side 2.
Område nr.:

Position:
Nordlig bredde:

Østlig længde:

Område nr.:
Positionen angives i WGS-84-Datum .
Skrives i grader, min. og 1/1000 min.
Nordlig bredde: 56° 26.233 '
Østlig længde: 09° 15.036'

En fritidsfiskers rejepæleruse skal opstilles med mindst 3 og højest 5 pæle.
lnderSte pæl "'""8<1<es
med 1 flag og
1 gul refleks.

Re,epeolen.lsen skel

Underskrift:

•
•

Sted

Dato:

•

vmro forsynet mod
1 rad og 2 arme
Almene - mindst
1 m og meks

?m lange

Yderste pæl afmæn<es mød 2 lleg
og 2 gule rellel<Ser.

Forresle rusel>e ,e m6
vaara maks 90 cm

m• -

lndgangspa,tiot
have top eler bund.

Alle

-e

6bnes

Fiskeristyrelsen.
tlf.nr. 7218 5600

r::-)
~

Fiskeriinspektorat Vest (grønne farver)
mail: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
Fiskeriii nspektorat Øst (blå farve)
mail: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Skemaet kan sendes som brev ti l enten :

Fiskeristyrelsen, Fiskerii nspekloral Øst, afd. i Ringsted, Frejasvej 1, 4100 Ringsted
Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, afd i Frederikshavn , Sandholm 10, 9900 Frederikshavn
Fiskeristyrelsen, Fiskeri inspektorat Vest, afd. i Nykøbing Mors , NA Christensensvej 40, 7900 Nykøbing Mors
Fiskeristyrelsen , Fiskeriinspektorat Vest, afd. i Hvide Sande, Veslerhavsvej 302, 6830 Nørre Nebel

Vigtig information om dine personlige oplysninger
(GDPR)
.I. Nummer: 1

Forfatter: Fi skerist yrelsen

Emne: GDPR ny

Dato: 11-06-2020 15:02:31

Vigtig information om dine personlige oplysninger
(klik på GDPR-ikonet for at læse hele teksten)
Det følger af§ 22, stk. 6 i bkg. nr. 1615 af 11 . december 2015, at en rejepæleruse ikke må opstilles, før den 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 2020

