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Anmeldelse af fugleæg
til registrering i Skov- og Naturstyrelsen i henhold til § 3, § 4 og § 5, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 634

af 25. juni 2001 om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger

A. Person- og adresseoplysninger:

Anmelders (besidders) navn og adresse:

Navn:

Adresse:

Postnr.:                 By:

Ejers navn og adresse (hvis ejeren er en anden end anmelderen):

Navn:    

Adresse

Postnr.:                 By:

Opbevaringsadresse (hvis denne er en anden end anmelders/besidders adresse)

Navn:    

Adresse

Postnr.:                 By:

B. Oplysninger om de æg, som er omfattet af anmeldelsen 

1. Antal æg fordelt på arter, kuld og æg.  UDFYLD ANMELDELSESSKEMAET og overfør de
samlede oplysningerne hertil. 

     Arter i alt: _____   Kuld i alt: _____   Æg i kuld i alt: ____   Enkeltæg derudover _____

     Æg i alt:    _____                                  Antal anmeldelsesskemaer vedlægges: _______
    
2.   Evt. fordeling på delsamlinger

      Antal samlinger:   _________                   Antal æg i hver samling:  _________
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3.  Oplysninger om evt. særlige kendetegn, herunder mærkning af æggene:

4.  Oplysninger om æggenes opbevaring

C. Fotodokumentation

Anmeldelsen skal vedlægges nummereret fotodokumentation, som muliggør identifikation af de
enkelte æg.

Antal fotos som vedlægges ansøgningsskemaet:   __________
 

Undertegnede erklærer hermed, at de af anmeldelsen omfattede æg lovligt var i min besiddelse den
1. september 2001.  

Dato: 

…………………………
Underskrift

Hvis der sker ændringer i ovenstående oplysninger, skal anmelderen senest 4 uger herefter give
Skov- og Naturstyrelsen meddelelse herom.

Anmeldelsen bedes indsendt til Skov- og Naturstyrelsen, Vildtforvaltningskontoret, 
Haraldsgade 53, 2100 København Ø.
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ANMELDELSE AF FUGLEÆG Side

B  Anmeldelsesskema

Antal æg fordelt på arter angivet med artens almindelige navn og/eller videnskabelige navn – og
evt. antal kuld, antal æg i kuld og antal æg i - alt med henvisning til den vedlagte fotodokumentati-
on. Det samlede antal overføres til B1 på side 1.
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