
FISKERISTYRELSEN 

TILMELDING AF 
MAKSIMALT 3 RUSER PR.  

PERSON TIL FRITIDSFISKERI I STEGE BUGT. 
EN AF DE TILLADTE RUSER MÅ VÆRE EN REJEPÆLERUSE1 
Tilmelding til Fiskerikontrollen i Ringsted (Inspektorat Øst) for året vælg år 

Version 1.2 

Navn: 

Gade, nr.: 

Postnr., by: 

Telefonnr.: 

Mail: 

Fritidsfiskernr.:  

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

• På trods af, at Stege Bugt er omfattet af et helårs fredningsbælte, må fritidsfiskere udøve fiskeri med maksimalt
• 3 ruser pr. person i Stege Bugt. En af disse ruser må være en rejepæleruse 

• En rejepæleruse må fiske hele året 

• Ruser i Stege Bugt skal være forsynet med et spærrenet eller en stoprist, der skal fastgøres tætsluttende med
•kalv eller bøjle 

• Hvis der anvendes et spærrenet, skal det være anbragt i rusens forreste bøjle. Nettes maskestørrelse må højst være
• 75 mm halvmaske (knude til knude) 

• Hvis der anvendes stoprist, skal den være af stål eller andet af Fiskeristyrelsen godkendt materiale og være monteret i
•forreste kalv. Den ydre ramme skal måle 170 mm x 170 mm, og have et kryds, således at sidelængden i det enkelte hul i 
•krydset ikke overstiger 85 mm 

• Tilmeldingen er kun gyldig i det tilmeldte kalenderår (tilmeldingen skal fornyes hvert kalenderår) 

• Ruser i Stege Bugt skal være mærket med et kontrolnummer, som tildeles af Fiskeristyrelsen. Kontrolnummeret er
• kun gyldigt i det tilmeldte kalenderår. (der tildeles et nyt nummer hvert kalenderår) 

• Brug af ruser er ikke tilladt fra d. 10. maj til d. 31. juli.  De anførte datoer er inklusive. 
• Brug af ruser er ikke tilladt fra d. 1 december til d. 28./29. februar. De anførte datoer er inklusive. 

Rejepælerusen er sat på følgende position: Nordlig bredde:          °         . ’  Østlig længde:         °          .  ’

1 § 7, stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 1224 af 7. juni 2021 om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Falster og Møn 

Positionen angives i WGS-84-Datum. Eksempel: Nordlig bredde: 56° 26.233' Østlig længde: 09° 15.036´  

Tilmeldingsskemaet skal sendes til: 

Fiskeriinspektorat Øst, afdelingen i Ringsted, Frejasvej 1, 4100 Ringsted Tilmeldingsskemaet kan også 
vedhæftes i en mail og sendes til Fiskeristyrelsen på: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk 

Navn, adresse: Andre oplysninger: Forbeholdt Fiskeristyrelsen: 

Modtaget d.  

Sagsnr.: 

Kontrolnr.:  

Vigtig information om fritidsfiskeri med ruser i Stege Bugt: 

Hvis du ønsker, at en af de tre ruser skal være en rejepæleruse, skal du oplyse positionen 

Dato: Sted: Underskrift: 

Jeg accepterer Fiskeristyrelsens 
databeskyttelsespolitik - (GDPR)





 

Information om dine personlige oplysninger
(GDPR)
Vigtig information om dine personlige oplysninger 

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 2022




