Skema til anmeldelse af fritidsfisker-rejepæleruse
Anmeldelse af rejepæleruse i.h.t. § 22 i Bekendtgørelse nr. 1516 af 11. december 2015 om
rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Rejepælerusen må ikke opstilles før den er anmeldt til NaturErhvervstyrelsen, og der må ikke opstilles ruser i fredningsbælter og skal ved opstilling i vedtægtsområder respektere vedtægtsbestemmelser, der er oprettet i medfør af tidligere
lovgivning om saltvandsfiskeri.
Bemærk: De modtager ikke kvittering på, at NaturErhvervstyrelsen har modtaget Deres anmeldelse. Desuden
kan anmeldelsen IKKE forudanmeldes og rejepælerusen skal opsættes umiddelbart efter den er anmeldt.

Ruse anmeldelsesblanket for indeværende år:
INSPEKTORAT: (sæt kryds) ØST

20

-

Danmark

VEST

Fiskerens navn:

Adresse, post nr.:

Telefonnummer:

Fiskerinummer:

E-mail adresse:

Redskabets position angives i WGS-84-Datum; grader og minutter (med 3
decimaler):
Område nummer i
forhold til vedlagte
kort:

Nordlig bredde:

º

´

Østlig længde:

º

´

Du kan få hjælp til aflæsning af positionen, eller evt. indsætte link til stedet på f.eks.
http://findvej.dk/:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Åben findvej.dk og navigér til det ønskede område.
Klik "Link til punkt på kort" i værktøjsfeltet til højre.
Træk markøren til den ønskede position, og aflæs positionen.
Eller klik "Link til dette punkt"
Markér linket i browserens adresse-linje, tryk ctrl+c for at kopiere til udklipsholderen.
Tryk ctrl+v for at indsætte linket fra udklipsholderen i denne anmeldelse.

Rejepæleruse flyttes og tidligere indsendte plads afmeldes (KUN for indeværende år).
Danmarkskortet er optrykt på bagsiden af nærværende ansøgning. Man kan tydeligt se, om man
hører til inspektorat ØST eller VEST.
Ansøgningen sendes til: Se nedenfor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sted og dato

Fiskerens underskrift

NaturErhvervstyrelsen, Inspektorat Øst, Frejasvej 1, 4100 Ringsted. Mail: inspektoratoest@naturerhverv.dk
NaturErhvervstyrelsen, Inspektorat Vest, afd. Frederikshavn, Sandholm 10, 9900 Frederikshavn. Mail: frederikshavn@naturerhverv.dk
NaturErhvervstyrelsen, Inspektorat Vest, afd. Nykøbing Mors, N.A. Christensensvej 40, 7900 Nykøbing Mors. Mail:
frederikshavn@naturerhverv.dk
NaturErhvervstyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, afd. Hvide Sande, Vesterhavsvej 302, 6830 Nørre Nebel. Mail:
frederikshavn@naturerhverv.dk
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