
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Fiskeristyrelsen 

Information om regler for melding og indrapportering ved 

Fiskeri efter almindelig tun 
Gældende for 2022 

Denne informationsfolder er kun relevant for dig, hvis du har ansøgt om og modtaget 
en tilladelse til lystfiskeri efter almindelig tun i 2022. 

Har du yderligere spørgsmål vedrørende gældende regler for 
lyst- eller fritidsfiskeri , er du velkommen til at kontakte 
Fiskeristyrelsens fiskerikontrol på 
tlf.nr.: +45 7218 5600 

Du kan også finde opdateret information på vores hjemmeside: 
www.fiskeristyrelsen .dk 

Vi har bemandede lokalafdelinger i Frederikshavn, Nykøbing 
Mors, Randers, Hvide Sande, Kolding , Ringsted og Rønne. 

www.fiskeristyrelsen.dk


Meldinger ~ 

Som indehaver af en tilladelse til lystfiskeri efter en almindelig tun, 
er du forpligtiget til: 

□ at afgive en melding til Fiskeristyrelsen, før afsejling fra havn. 

Meldingen skal indeholde følgende: 

□ bådens navn 

□ FST-Tun nr. som er tildelt i tilladelsen 

□ klokkeslæt og dato for afsejling fra havn 

□ navn på afsejlingshavnen. 

□ at afgive en melding om ankomst til havn til Fiskeristyrelsen ved fangst og 

landing af tun. Meldingen om ankomst til havn gives umiddelbart efter fangst, 
dog senest to timer før ankomsten. 

Meldingen skal indeholde følgende: 

□ bådens navn 

□ FST-Tun nr. som er tildelt i tilladelsen 

□ forventet klokkeslæt og dato for ankomst til havn. 

□ at afgive en melding om ankomst til havn uden fangst til Fiskeristyrelsen. 

Meldingen om ankomst til havn, uden fangst, gives senest to timer før 
ankomsten. 

Meldingen skal indeholde følgende: 

□ bådens navn 

□ FST-Tun nr. som er tildelt i tilladelsen 

□ forventet klokkeslæt og dato for ankomst til havn. 

Meldinger afgives telefonisk til 
Fiskeristyrelsen på telefonnummer 7218 5609 

lndrapportering og indberetn~ :--· 

Som indehaver af en tilladelse til lystfiskeri efter en almindelig tun, 
er du forpligtiget til: 

□ at indrapportere en død, genudsat tun, som er mindre end 30 kg eller kortere 

end 115 cm. 

□ at indrapportere og ilandbringe en tun, der er død under fiskeriet, og som er 

mærket i forbindelse med DTU Aquas mærkningsprojekt. 

□ ved landing af fangst, at indberette fangsten til Fiskeristyrelsen senest 

12 timer efter ankomst til havn. 

Indberetningen skal indeholde følgende: 

□ bådens navn 

□ FST-Tun nr. som er tildelt i tilladelsen 

□ navn, e-mail og telefonnummer på kontaktperson 

□ fangstens vægt i hele kilo og længde i meter med to decimaler, samt 

oplysninger om tunens forarbejdningstilstand (hel / renset. 
Husk at ilandbringe gæller og indvolde, hvis tunen er renset) . 

□ klokkeslæt og dato for fangsten 

□ position i grader, minutter og tiendedele i WGS 84 og farvandsnavn, hvor 

fangsten er foretaget 

□ oplysninger om eventuellegenudsatte tun, herunder om de var døde eller 

levende, mindre end 30 kg eller kortere end 115 cm og/eller om de var 
mærkede og oplysninger om estimeret vægt samt billeddokumentation 
(se ovenstående om indrapportering). 
Ved indberetning af en landet tun, skal der vedlægges vejecertifikat fra 
akkrediteret vejer og måler. 

lndrapportering og indberetning 
skal ske på den blanket, som er publiceret på 

Fiskeristyrelsens hjemmeside: www.fiskeristyrelsen.dk 
Blanketten sendes som mail til: regulering@fiskeristyrelsen.dk 

I emnefeltet skrives: "Fangstrapportering tun 2022 - xx (FST-Tun nummer)" 

mailto:regulering@fiskeristyrelsen.dk
www.fiskeristyrelsen.dk


Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Fiskeristyrelsen 

Betingelser for lystfiskeri efter"gf 
samt fangst og landing af en almindelig tun . nus Thynnus) 

Båden, som anvendes til fiskeriet, skal have monteret et fungerende Automatisk 
Identifikationssystem (AIS). ldentifikationssystemmet skal til stadighed være i drift. 

Alt fiskeri efter tun skal foregå med stang og efter de betingelser og vilkår, som er angivet i 
tilladelsen. 

Alle ombordværende, der deltager i fiskeriet, skal have deltaget i DTU Aquas mærkningsprojekt 
i det forudgående år. De skal også være i besiddelse af et gyldigt fisketegn eller Id-kort med 
personnummer, hvis deltageren ikke er omfattet af krav om fisketegn. 

Mindste referencestørrelse (mindstemål) på almindelig tun er 30 kg eller 115 cm . 

Enhver tun som går på krog, men ikke overholder mindstemålet, skal straks genudsættes. 
Levende eller død. 

Enhver tun som går på krog og overholder mindstemålet og ikke er mærket i forbindelse med 
DTU Aquas mærkningsprojekt, skal ilandbringes. 
Levende tun, som er mærket, skal straks genudsættes. 
Hvis den mærkede tun dør under fiskeriet, skal den ilandbringes. 

Tun der landes, skal ilandbringes hel. Det er tilladt at fjerne gæller og indvolde, hvis disse dele 
også ilandbringes sammen med tunen. 

Landing af en almindelig tun, skal ske i enten Skagen Havn eller i Gilleleje Havn inden for det 
tidsrum, som er angivet i tilladelsen. 

Denne informationsfolder er skrevet med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 1140 af 10. juli 2022 
om lystfiskeri efter almindelig tun i 2022. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. 




