
1 § 16 i Bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i salt- og ferskvand. 

TILMELDING AF
6 KASTERUSER TIL ERHVERVSMÆSSIGT FISKERI EFTER ÅL1 

Navn, adresse, tlf.nr. og mail: Fiskerimæssige oplysninger: Fiskeristyrelsens kontrolnr. 

Erhvervsfisker     

Bierhvervsfisker 
Reg.nr.:  
Fartøjsnr.:  

Vigtig information: 

I perioden 10. maj til 31. juli, begge dage inklusiv, er det ikke tilladt at fiske med de 6 kasteruser!1 
I perioden 1. december 2020 til 28. februar 2021, begge dage inklusiv, er erhvervsfiskeri efter ål 
ikke tilladt i saltvand! 
Ruserne må ikke anvendes, før du har fået tildelt dit kontrolnummer fra Fiskeristyrelsen. 
Kontrolnummeret skal være synligt påført alle dine vager. 
Kontrolnummeret er kun gyldigt i det kalenderår, hvori ruserne er tilmeldt. 

Farven i firkanterne svarer til afdelingernes kontrol-område på 
kortet, som findes på bagsiden af dette tilmeldingsskema. 

 Afdelingen i Frederikshavn
Sandholm 10, 9900 Frederikshavn

 Afdelingen i Nykøbing Mors
N.A. Christensensvej 40, 7900 Nykøbing Mors

 Afdelingen i Hvide Sande
Vesterhavsvej 302, 6830 Nørre Nebel

 Afdelingen i Ringsted
Frejasvej 1, 4100 Ringsted
 

Ringsted modtager alle tilmeldinger fra følgende 
afdelinger i Inspektorat Øst:
 

• Afdelingen i Randers
Haraldsvej 60, 2. sal, 8960 Randers SØ.
 

• Afdelingen i Kolding
Eltangvej 230, 6000 Kolding

• Afdelingen i Rønne
Munch Petersens Vej 8, 3700 Rønne

Områdenummeret aflæses på kortet, som findes på side 2. 

Antal ruser: I område nr.: Evt. bemærkninger: 

Underskrift: Sted: Dato: 

til Fiskerikontrollen i 
for året

[version 1.1]

Send din tilmelding her!
◄◄◄ vælg mellem ►►

Jeg accepterer Fiskeristyrelsens 
databeskyttelsespolitik - (GDPR)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176293
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.Felter med rødt er obligatoriske!Når skemaet er udfyldt, så vælg enten inspektorat Vest eller Øst nederst på siden.Dit mail-program åbnes.Send skemaet.Hvis dit mail-program ikke åbnes automatisk, eller du har problemer med at udfylde skemaet online, skal du først gemme det på din enhed. Luk derefter din internetbrowser. Find filen på enheden og åben den igen.Udfyld og vælg inspektorat.Dit mail-program åbnes.Send skemaet.

Fiskeristyrelsen
GDPR ny
Vigtig information om dine personlige oplysninger(klik på GDPR-ikonet for at læse hele teksten)Det følger af § 16, stk. 3 i bkg. nr. 1551 af 11. december 2015, at de 6 kasteruser til erhvervs- og bierhvervsmæssigt ålefiskeri 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 

Fiskeristyrelsen
Ny data

https://fiskeristyrelsen.dk/om-fiskeristyrelsen/databeskyttelse/
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