Jeg accepterer Fiskeristyrelsens
databeskyttelsespolitik - (GDPR)

Fiskeristyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
Att. Fiskerikontrolkontoret
forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk

Skemaet kan sendes elektronisk til forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk
I emnefeltet skrives ”Ansøgning 2 pct. Forsøgsfiskeri”.
Fiskeristyrelsen opfordrer til, at ansøgningen, med bilag, fremsendes via
sikker digital post. F.eks. via e-Boks eller sikker mail.
Vejledning til at sende via sikker Digital Post findes på Fiskeristyrelsens
hjemmeside: https://fiskeristyrelsen.dk/kontakt/send-sikkert/.

BILAG 2: ANSØGNING OM
TILLADELSE TIL 2 % FORSØGSFISKERI*
1. Oplysninger om dig/jer som ansøger
Søger du/I som: (sæt kryds)

 Fisker* ◘  Fiskeriforening/professionel organisation* ◘  Konsulentfirma* ◘  Forskningsinstitution ◘  Andet* ◘
*Hvis du/I som ansøger, ikke er en forskningsinstitution, skal bilag 2.1 ”Samarbejdsaftale” udfyldes. (Bilag 2.1)
Navn:

CVR-nr.:

Forbeholdt Fiskeristyrelsen!

Gade, nr.:

CPR-nr.: (udfyldes kun, hvis intet CVR-nr.):

Godkendt d.

Postnr. og by:

E-mail:

Ref.:

Faglig projektleder/kontaktperson(er):

Telefonnummer:

Journal nr.:

*

Jf. art. 33 (6) i Rådets Forordning (EF) nr. 1224/2009, samt art. 25 i Rådets Forordning (EU) nr. 1241/2019

Vigtig information!
Fiskeristyrelsen vil gennemføre en bredere ansøgningsrunde, når der ikke er tilknyttet et deltagende fartøj eller,
når der ønskes tilbud om deltagelse fra flere fartøjer.
Angivne oplysninger om projektets indhold kan blive offentliggjort i forbindelse med gennemførelse af en
bredere ansøgningsrunde.

2. Projekts titel
Vælg en entydig og dækkende titel, som projektet kan identificeres ud fra. (maksimalt to linjer)
Titel:

Fiskeristyrelsen ∙ Nyropsgade 30 ∙ 1780 København V ∙ Tlf.: +45 7218 5600 ∙ www.fiskeristyrelsen.dk ∙ mail@fiskeristyrelsen.dk

3. Projektets formål, tidligere tilladelser og angivelse af område og økonomisk zone
Hvad skal undersøges? Hvad skal projektresultatet bruges til? Tidligere tilladelse? Hvor skal projektet foregå?
Evt. videnskabelig projektbeskrivelse skal vedlægges som bilag.
Beskriv, hvad der skal undersøges:

Beskriv overordnet, hvad projektresultatet skal bruges til:

Er der udstedt en tilsvarende tilladelse på et tidligere tidspunkt?
(sæt kryds)

 Nej
Eventuelle bemærkninger:

 Ja
Oplys venligst tidligere journal nr.:
og tidligere licens nr.:

Oplys område(r) og økonomisk zone(r) for projektet
(ICES underområde, muslingeproduktionsområde, nationaløkonomisk zone)
ICES underområde:

Muslingeproduktionsområde:

EEZ:

4. Projektets relevans
(§ 8, stk. 2, punkt 1 i bekendtgørelse om forsøgsfiskeri)
Redegør for, hvorvidt der mangler viden på det område, projektet vedrører, og/eller hvordan projektet vil bidrage til at skaffe ny
viden:

5. Forventede resultater
(§ 8, stk. 2, punkt 2 i bekendtgørelse om forsøgsfiskeri)
Redegør for, hvordan projektets resultater kan anvendes, herunder af andre end de, der gennemfører forsøget:
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6. Evalueringsmetode
(§ 8, stk. 2, punkt 3 i bekendtgørelse om forsøgsfiskeri)
Redegør for, hvordan projektets resultater vil blive formidlet eksternt samt om projektets bidrag til innovation og målsætninger i
den fælles fiskeripolitik:

Oplys venligst dato for forventet udgivelse af den videnskabelige rapport:
(Rapporten vil også blive offentliggjort på Fiskeristyrelsens hjemmeside):

7. Omkostninger sammenholdt med resultatet
(§ 8, stk. 2, punkt 4 i bekendtgørelse om forsøgsfiskeri)
Udfyld bilag 2.2 og redegør for, hvorvidt og hvordan projektets omkostninger står mål og er rimelige i forhold til den årsmængde,
der ansøges om:

8. Oplysninger om, hvor projektets fiskeritilladelse og forsøgskvote skal gælde
(ICES underområde, muslingeproduktionsområde, konkret beskyttet område)
Forsøgskvote søges til:
ICES underområde:

Muslingeproduktionsområde:

Beskyttet område:

Art:

Mængde (kg):

Art:

Mængde (kg):

Art:

Mængde (kg):

Art:

Mængde (kg):

Art:

Mængde (kg):

Art:

Mængde (kg):

Art:

Mængde (kg):

Art:

Mængde (kg):

Art:

Mængde (kg):

Angiv projektperiode:
Fra:

til:

Forventede, deltagende erhvervsfiskerfartøjer med dagspris for deltagelse i forsøgsfiskeriet*
Fartøj 1: EU identitetsnummer:

Havnekendingsnummer:

Fartøjets pris pr. dag (DKK):

Fartøj 2: EU identitetsnummer:

Havnekendingsnummer:

Fartøjets pris pr. dag (DKK):

Fartøj 3: EU identitetsnummer:

Havnekendingsnummer:

Fartøjets pris pr. dag (DKK):

Fartøj 4: EU identitetsnummer:

Havnekendingsnummer:

Fartøjets pris pr. dag (DKK)**:

* Kontrakter mellem fartøj og ansøger, om deltagelse i projektet, skal vedlægges
denne ansøgning.
**Ved deltagelse af flere fartøjer i projektet, kan de tilføjes i bemærkningsfeltet.
Husk at angive de samme fartøjsoplysninger, som herover.

 Der er endnu intet fartøj knyttet til
projektet.
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Bemærkninger:

9. Oplysninger om, hvordan fangsten bliver håndteret
(sæt kryds)

 Fangsten sælges

 Fangsten destrueres/indsamles

Beskriv fangstens anvendelse, hvis den ikke udbydes til salg:

10. Angivelse af krav til deltagende fartøj(er)
Udfyldes altid, uanset om du/I allerede har et bud fra et fartøj (se bilag 2.3). (Yderligere krav kan tilføjes).
Kravspecifikationer:

Beskrivelse:
(skal udfyldes af ansøgeren):

Fartøjstype og tilhørende redskaber
(f.eks. trawler, garnbåd, snurrevodsbåd mv.)
Fartøjets størrelse/længde
(angives i meter)
Fartøjets indkvarteringsmuligheder
(antal ekstra sovepladser til projektet)
Øvrigt udstyr på fartøjet, som er relevante for projektet
(evt.)
Fartøjets maks. hastighed og/eller lastkapacitet
Eventuel eksisterende tilladelser til at fiske
(art og område)
Perioder, hvor fartøjet skal være tilgængeligt
(fra og til)
Antal forventede fiskedage under projektet
Eventuelle andre krav til fartøjet, som er relevante for projektet

4

11. Ansøgning om dispensationer efter § 109

 Der ansøges om dispensation fra tekniske regler:
Angiv referencen (Paragraf, lovtekstens nummer og navn for de tekniske regler, der ønskes dispensation fra):
Begrund din ansøgning om dispensation:

 Der ansøges om dispensation til fiskeri i lukket eller beskyttet område:
Angiv det konkrete område:

Brug af redskab:

Redegør for behovet for at fiske i det lukkede/beskyttede område:

 Der ansøges om dispensation fra anden lovgivning. (for eksempel Miljølovgivningen)
Angiv referencen (Paragraf, lovtekstens nummer og navn, for de tekniske regler, der ønskes dispensation fra):

Beskriv, hvad dispensationen skal omfatte:

Begrund din ansøgning om dispensation:

 Der ansøges om dispensation fra Landingsforpligtigelsen (Besvar spørgsmålene ved at krydse af)
Giver dispensationen mulighed for at sætte en fangst til salg, som ellers ikke var mulig?

 Ja  Nej
Hjemtages fangsten til videre undersøgelser?

 Ja  Nej
Genudsættes fangsten i levende tilstand?

 Ja  Nej
Andre bemærkninger til dispensationen:
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12. Underskrift
Ved min underskrift bekræfter jeg på tro og love at:
ovennævnte oplysninger er korrekte og ansøgeren forpligter sig til at overholde de gældende bestemmelser, der ligger
til grund for godkendelsen.
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.

Dato:

Underskrift:

Bilag til ansøgningen:

•
•
•
•

Bilag 2.1: Samarbejdsaftale
Bilag 2.2: Budgetoversigt over udgifter, som ønskes dækket af forsøgskvoten
Bilag 2.3: Tilbud for deltagelse i projektet, samt tro og love erklæring
Bilag 3: Afrapporteringsskema. Indsendes efter gennemførelse af projektet

6

BILAG 2.1:
SAMARBEJDSAFTALE
Udfyldes når ansøgeren ikke er en forskningsinstitution
Denne samarbejdsaftale er indgået mellem:
Ansøger:
Ansøgers navn:

CVR-nr.:

Gade, nr.:

CPR-nr.: (udfyldes kun, hvis intet CVR-nr.):

Postnr. og by:

E-mail:

Faglig projektleder/kontaktperson(er):

Telefonnummer:

og:
Forskningsinstitution:
Institutionen navn:

CVR-nr.:

Gade, nr.:

E-mail:

Postnr. og by:

Telefonnummer:

Faglig projektleder/kontaktperson(er):

Ved vores underskrifter bekræfter vi på tro og love at:
Projektet har et klart videnskabeligt formål og lødighed og vil blive dokumenteret på f.eks. baggrund af
kameradokumentation, observatøriagttagelse eller videnskabelig afrapportering m.v.
Denne aftale bekræfter også, at der mangler viden på området, som forsøget vedrører, og at forskningsinstitutionen vil
støtte ansøger og projektet på bedst muligt videnskabeligt vis.

Dato:

Dato:

Underskrift ansøger:

Underskrift repræsentant for forskningsinstitutionen:
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BILAG 2.2:
BUDGETOVERSIGT OVER UDGIFTER,
SOM ØNSKES DÆKKET AF 2 % FORSØGSKVOTE
Ansøger kan vedhæfte egen version af budgettet, hvis det indeholder nedenstående oplysninger

Det skal fremgå tydeligt, hvis du/I som ansøger allerede har fået et tilbud fra et fartøj
Omkostningstype:

I alt:

Beløb i alt (DKK):

Omkostninger som finansieres
med andre midler (DKK):

0

Omkostninger som finansieres
med forsøgskvoten (DKK):

0

0
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BILAG 2.3:
TILBUD FOR DELTAGELSE I PROJEKTET
SAMT TRO OG LOVE ERKLÆRING
Udfyldes af ejeren af det/de fartøj(er), der ønsker at deltage i projektet
Fartøjsoplysninger
Fartøjets EU-identitets nr.:

Havnekendings nr.:

Fartøjets ejer:

Fartøjsejers adresse:

Flagstat:

Længde overalt (m):

Mængder og fiskearter,
der ønskes til dækning af fartøjets omkostninger ved deltagelse i forsøgsfiskeriet
Art:

Mængde (kg):

Farvandskode:

Art:

Mængde (kg):

Farvandskode:

Art:

Mængde (kg):

Farvandskode:

Art:

Mængde (kg):

Farvandskode:

Fartøjets pris pr. dag for deltagelse i forsøgsfiskeriet (DKK):

Opfylder fartøjet samtlige krav, som er
stillet af ansøger under punkt 10?

NB! Det kan ikke garanteres, at den ønskede kvote eller pris pr. dag imødekommes.

 Ja  Nej

Hvis fartøjet ikke opfylder alle kravsspecifikationer, hvilke er da ikke opfyldte?:
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BILAG 2.3 (fortsat)

Underskrift af fartøjsejer, eller dennes repræsentant
Ved min underskrift bekræfter jeg på tro og love at:
ovennævnte oplysninger er korrekte og ansøger forpligter sig til, at fartøjet ved fiskeri overholder de
gældende bestemmelser, der ligger til grund for godkendelsen.
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.
overholde gældende EU forordninger, og
ikke have begået svig som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2014/508 af 15. maj 2014.
ikke på tidspunktet for indsendelse af ansøgning have ejerandele i fiskefartøjer, der er opført på EUlisten i medfør af artikel 27, stk. 1 i forordning (EF) 2008/1005 af 29. september 2008 over fartøjer, der
udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri).
ikke har mere end 9 point registreret i Fiskeristyrelsen for alvorlige overtrædelser af den fælles
fiskeripolitik i medfør af EU’s kontrolforordning og bilag XXX til forordning (EU) nr. 2011/404 af 8. april
2011.
være indforstået med, at alle tilladelser offentliggøres på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Underskrift af fartøjsejer eller dennes repræsentant:

Dato:
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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

Fartøj 2

Art (FAO kode):

Art (FAO kode):

Tildelt forsøgsmængde (kg):

Tildelt forsøgsmængde (kg):

Landet mængde (kg):

Landet mængde (kg):

Fartøj 3

Fartøj 4

Art (FAO kode):

Art (FAO kode):

Tildelt forsøgsmængde (kg):

Tildelt forsøgsmængde (kg):

Landet mængde (kg):

Landet mængde (kg):
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