
VIGTIGT: denne tilmelding giver IKKE fortrinsret til pladser i efterfølgende kalenderår! 

• Fiskeri i Ferring Sø, veserne og Hygum Nor må kun foregå med kasteruser, rejepæleruse samt stang og snøre.
• Alle ruseredskaber i Ferring Sø, veserne og Hygum Nor skal være forsynet med et spærrenet eller en stoprist!
• Fiskeri i kanalerne, der forbinder Ferring Sø, veserne og Hygum Nor, er kun tilladt med stang og snøre.
• Fritidsfiskere, erhvervs- og bierhvervsfiskere, uden gyldig ålelicens, må højest anvende 6 kasteruser.
• Redskabernes placering skal indtegnes på et kort (se bagsiden), og tilmeldes i dette skema, inden de tages i brug.
• Tilmeldingen er kun gyldig i det tilmeldte kalenderår (tilmeldingen skal fornyes hvert kalenderår).
• Tilmeldingsskema og kort kan sendes med post til:

Fiskeriinspektorat Vest, Afdelingen i Nykøbing Mors, N.A. Christensensvej 40, 7900 Nykøbing Mors
• Pæleruser må kun anvendes af erhvervs- og bierhvervsfiskere med gyldig ålelicens.
• I Ferring Sø, veserne, Hygum Nor og kanaler er alt fiskeri forbudt fra og med d. 1. marts til og med d. 30. april.
• Brug af ruser er forbudt fra og med d. 10. maj til og med d. 31. juli.
• Erhvervsmæssig og rekreativt fiskeri efter ål er forbudt fra og med d. 1. december til og med d. 28./29. februar.
• Erhvervs- og bierhvervsfiskeres 6 kasteruser skal være tilmeldte hos Fiskeristyrelsen, og forsynet med det tildelte

nummer (denne tilmelding skal også fornyes hvert kalenderår).
• Erhvervsfiskere og rekreative fiskere, der opbevarer levende ål i hyttefade, opbevaringsruser eller lignende, skal mærke

disse med navn, adresse og ålebedriftsnummer eller nummer tildelt af Fiskeristyrelsen.
• Erhvervs- og rekreative fiskere, som opbevarer ål i hyttefade, skal indsende en lagerliste over opbevarede ål pr.

30. november. Listen skal mailes til aal@fiskeristyrelsen.dk senest d. 2. december.

Pælesatte redskaber angives i WGS-84-Datum. Positionerne skrives i grader, minutter og 1/1000 minutter. 
Eksempel: Nordlig bredde: 56° 26.233´ - Østlig længde: 09° 15.036´ 

1 § 2 i Bekendtgørelse nr. 203 af 12. april 2002 om fiskeriet i Ferring Sø m.v. 

TILMELDING AF 
RUSEREDSKABER I FERRING SØ M.V.1

til Fiskerikontrollen i Nykøbing Mors

for året
[version 1.3]

Reg.nr.:  
Fartøjsnr.:  
(Fartøjs- og fiskerinr. skal oplyses 
ved erhvervs- og bierhvervsfiskeri) 

FISKERISTYRELSEN

Jeg accepterer Fiskeristyrelsens 
databeskyttelsespolitik - (GDPR)

Tlf.nr.:
Mail:

° . ' ° . '

° . ' ° . '

° . ' ° . '

° . ' ° . '

° . ' ° . '

° . ' ° . '

Vedhæft skemaet i en mail og send det til: FISKERIINSPEKTORAT VEST 
inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk 

Navn, adresse, tlf.nr. og mail: Forbeholdt Fiskeristyrelsen: Fiskerimæssige oplysninger: 

Sagsnr.: 

Modtaget d. 

Vigtig information om fiskeri i Ferring Sø m.v.: 

Antal og redskabstype: N. bredde: (kun pælesat redskab!) Ø. længde: (kun pælesat redskab!)

Underskrift: Sted: Dato: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2002/203
Fiskeristyrelsen
Ny data

Fiskeristyrelsen
GDPR ny
Vigtig information om dine personlige oplysninger(klik på GDPR-ikonet for at læse hele teksten)Det følger af § 2, stk. 1 i bkg. nr. 203 af 12. april 2002, at kasteruser og pæleruse ikke må opstilles, før de 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 

https://fiskeristyrelsen.dk/om-fiskeristyrelsen/databeskyttelse/
Fiskeristyrelsen
Info 2
Vigtig information om tilmeldingsarket(klik på informations-ikonet for at læse hele teksten)Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet 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 enten inspektorat Vest eller Øst.Send skemaet.



Fiskeristyrelsen
Gul seddel

Fiskeristyrelsen
Gul seddel

Fiskeristyrelsen
Gul seddel

Fiskeristyrelsen
Gul seddel

Fiskeristyrelsen
Gul seddel

Fiskeristyrelsen
Gul seddel

Fiskeristyrelsen
Info
Sådan markerer du placeringen af dine tilmeldte redskaber på kortet:Placer din markør over et af de seks trådkors.Hold venstre museknap nede, mens du trækker trådkorset til den ønskede position. Slip museknappen. En dialogboks kommer frem.Skriv i dialogboksen, hvor mange redskaber, der placeres på denne position.Gentag proceduren med et nyt trådkors, indtil du har indtegnet alle dine tilmeldte redskaber i området.
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Oversigt


Der blev fundet problemer i kontrollen, som kan medføre, at dokumentet ikke er fuldt tilgængeligt.
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		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		Gennemført		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
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		Kodet indhold		Gennemført		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Sprunget over		Alle anmærkninger er kodet
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		Skærmflimmer		Sprunget over		Side giver ikke skærmflimmer
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		Tidsindstillede svar		Gennemført manuelt		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Gennemført		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Sprunget over		Alle formularfelter er kodet
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		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L
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