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BILAG 3: 
AFRAPPORTERINGSSKEMA 

OBLIGATORISK
Skal udfyldes og sendes til forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk senest 3 måneder efter projektets afslutning. 

Spørgsmål 

1. Har projektet opnået de forventede resultater, som fremgår under punkt 4 i den oprindelige ansøgning?
 Ja   Nej

Angiv detaljer her:

2. Er projektets omkostninger/budget blevet overholdt?*
 Ja   Nej

Angiv detaljer her:

* Det er et krav at projekter over 100.000 kr. vedlægges en revisorerklæring med denne afrapportering til Fiskeristyrelsen.

3. Er den videnskabelige rapport offentligt tilgængelig?*
  Ja   Nej

Angiv link her:

*Vedhæft venligst den videnskabelige rapport også som pdf. Denne vil blive offentliggjort på Fiskeristyrelens hjemmeside..

4. Hvilken forsøgsmængde fik projektet tildelt (på fartøjsniveau)? Hvilken mængde blev landet?

Fartøj 1 

Art: 

Tildelt forsøgsmængde (kg): 

Landet mængde (kg): 

Fartøj 2 

Art: 

Tildelt forsøgsmængde (kg): 

Landet mængde (kg): 

Fartøj 3 

Art: 

Tildelt forsøgsmængde (kg): 

Landet mængde (kg): 

Fartøj 4 

Art: 

Tildelt forsøgsmængde (kg): 

Landet mængde (kg): 
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	Redegør for, hvorvidt der mangler viden på det område, projektet vedrører, og/eller hvordan projektet vil bidrage til at skaffe ny viden:
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	Havnekendingsnummer:
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	Ved min underskrift bekræfter jeg på tro og love at:
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	- være medvidende om, at såfremt forkerte oplysninger er afgivet i denne ansøgning, kan godkendelsen blive trukket tilbage.
	- forpligte sig til at meddele Fiskeristyrelsen om eventuelle ændringer, der kan have betydning for godkendelsen af denne ansøgning.
	- forpligte sig til at levere alle oplysninger, der er påkrævet i henhold til EU’s regler.
	- forpligte sig til at overholde gældende EU forordninger.
	- underskriver er tegningsberettigede for ansøgeren, kopi af eventuel fuldmagt vedlægges som bilag.
	- være indforstået med, at alle tilladelser offentliggøres på Fiskeristyrelsens hjemmeside.



Tilgængelighedsrapport


		Filnavn: 

		Ansøgningsskema til 2 pct forsøgskvote.pdf




		Rapport oprettet af: 

		INFO

		Organisation: 

		




 [Personlige og organisationsmæssige oplysninger fra dialogboksen Indstillinger > Identitet.]


Oversigt


Der blev fundet problemer i kontrollen, som kan medføre, at dokumentet ikke er fuldt tilgængeligt.


		Skal kontrolleres manuelt: 1

		Gennemført manuelt: 1

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 12

		Gennemført: 17

		Mislykkedes: 1




Detaljeret rapport


		Dokument



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Flag for tilgængelighedstilladelse		Gennemført		Der skal angives flag for tilgængelighedstiladelse

		PDF, kun med billede		Gennemført		Dokument er ikke en PDF, der kun er et billede

		Kodet PDF		Gennemført		Dokument er kodet PDF

		Logisk læsningsrækkefølge		Skal kontrolleres manuelt		Dokumentstruktur giver en logisk læsningsrækkefølge

		Primært sprog		Gennemført		Tekstsprog er angivet

		Titel		Gennemført		Dokumenttitlen vises i titellinjen

		Bogmærker		Gennemført		Der er bogmærker i store dokumenter

		Farvekontrast		Gennemført manuelt		Dokument har relevant farvekontrast

		Sideindhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet indhold		Sprunget over		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Sprunget over		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Gennemført		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Gennemført		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Sprunget over		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Gennemført		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Gennemført		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Gennemført		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Gennemført		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Sprunget over		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Mislykkedes		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Gennemført		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Sprunget over		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Sprunget over		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Sprunget over		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Sprunget over		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Sprunget over		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Sprunget over		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Sprunget over		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Passende indlejring		Gennemført		Passende indlejring






Tilbage til toppen
	Sags nummer: 
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	 Kommentarer: Forsøget har mærket og udsat tobis på en række forudbestemte banker i Nordsøen. De foreløbige genfangster har givet evidens for metodens effektivitet og fortsat mærkning og monitering af genfangst vil styrke vores viden om tobisens rumlige adfærd.
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