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

Skemaet kan sendes elektronisk til forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk 
I emnefeltet skrives ”ansøgning § 109 Forsøgsfiskeri”.  
Fiskeristyrelsen opfordrer til, at ansøgningen, med bilag, fremsendes via 
sikker digital post. For eksempel 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 4: ANSØGNING OM TILLADELSE TIL
FISKERI MED MILJØMÆSSIGT, FISKEPLEJEMÆSSIGT ELLER 
VIDENSKABELIGT FORMÅL EFTER § 109 I FISKERILOVEN*

Hvis du også søger om tildeling af 2 pct. forsøgskvote, skal du i stedet udfylde ansøgningsskemaet for ”2 pct. forsøgsfiskeri”

1. Oplysninger om dig/jer som ansøger

Ansøgerens/organisationens/ 
institutionens navn: 

Gade, nr.:  

Postnr. og by:  

Faglig projektleder/kontaktperson(er): 

CVR-nr.: 

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

E-mail:

Telefonnummer: 

Forbeholdt Fiskeristyrelsen! 

Godkendt d. 

Ref.: 

Journal nr.: 

* Jf. Lov bekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019 om fiskeri og fiskeopdræt (Fiskeriloven)

Vigtig information! 

Angivne oplysninger om projektets indhold kan blive offentliggjort i forbindelse med gennemførelse af en 
bredere ansøgningsrunde. 
 

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

Projekttitel: 

Fiskeristyrelsen 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
Att. Fiskerikontrolkontoret

forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk 

Jeg accepterer Fiskeristyrelsens
databeskyttelsespolitik - (GDPR)

Version 1.1

mailto:forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk
mailto:forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk
https://fiskeristyrelsen.dk/kontakt/send-sikkert/
Fiskeristyrelsen
Info 2
Vigtig information om ansøgningsskemaet(klik på informations-ikonet for at læse hele teksten)Hvis du vil udfylde ansøgningsskemaet elektronisk, skal programmet "Adobe Acrobat" være installeret på din enhed.Felter med rødt er obligatoriske!Gem skemaet på din enhedNår skemaet er udfyldt, sendes det til: forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dkKlik på linket øverst på siden.Dit mailprogram åbnes.Send skemaet.

Fiskeristyrelsen
Ny data

https://fiskeristyrelsen.dk/om-fiskeristyrelsen/databeskyttelse/
Fiskeristyrelsen
GDPR ny
Vigtig information om dine personlige oplysninger(klik på GDPR-ikonet for at læse hele teksten)Det følger af § 109, stk. 1 i Lov bekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019 om fiskeri og fiskeopdræt (Fiskeriloven), at der kan gives tilladelse til undersøgelser, projekter m.v. i videnskabeligt, miljømæssigt eller fiskeplejemæssigt øjemed. Ansøgning om en sådan tilladelse skal indsendes til Fiskeristyrelsen. Ansøgningen 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 ansøgningsskema, 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 ansøgningsskemaet, 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 ansøge, uanset hvilken ansøgningsform du vælger.Du kan finde yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger ved at klikke på ikonet ”Fiskeristyrelsens Databeskyttelsespolitik”.Fiskeristyrelsen 2020 
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3. Projektets formål, indhold og tidligere tilladelser (der kan sættes flere krydser)

 Miljømæssigt  Fiskeplejemæssigt  Videnskabeligt

Giv en uddybende forklaring om formålet. (hvis det vurderes på forhånd, at der er brug for mere skriveplads, så klik på pilen): 

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

 Nej
Eventuelle bemærkninger. (maks. 2 linjer, eller klik på pilen):

 Ja
Oplys venligst tidligere journal nr.:

og tidligere licens nr.: 

4. Deltagende fartøjer

Hvor mange fartøjer deltager 
i projektet? 

Fartøj 1: EU identitetsnummer: Havnekendingsnummer: 

Fartøj 2: EU identitetsnummer: Havnekendingsnummer: 

Fartøj 3: EU identitetsnummer: Havnekendingsnummer: 

Fartøj 4: EU identitetsnummer: Havnekendingsnummer: 

Projektområde(r) og varighed af projektet 
(ICES underområde, muslingeproduktionsområde, beskyttet/lukket område, national økonomisk zone) 

Angiv projektets periode: 

 

Fra:        til: 
Skal projektet foregå indenfor 300 meter fra et Natura 2000-
område?   JA        NEJ         
Hvis ja, skal afsnit 9 og 10 udfyldes. 
 

ICES underområde: Muslingeproduktionsområde: Beskyttet/lukket område: EEZ: 

ICES underområde: Muslingeproduktionsområde: Beskyttet/lukket område: EEZ: 

ICES underområde: Muslingeproduktionsområde: Beskyttet/lukket område: EEZ: 

ICES underområde: Muslingeproduktionsområde: Beskyttet/lukket område: EEZ: 
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5. Oplysninger om fangsten (kryds af)

 Sælges  Destrueres

 Tilladelsen giver mulighed for at opnå en fangst til salg    h
     

 Hjemtages til videre undersøgelser 

 Genudsættes i levende tilstand  Andet

6. Angivelse af krav til deltagende fartøj(er)

Udfyldes altid, når fiskeriet foretages af et erhvervsfiskerfartøj og fangsten afsættes, idet en åben 
ansøgningsrunde evt. kan igangsættes. Udfyldes også selvom ansøger allerede har et bud fra et fartøj. 

Kravspecifikationer: Beskrivelse: (udfyldes af ansøger): 

Fartøjstype og tilhørende redskaber 
(for eksempel trawler, garnbåd, snurrevodsbåd med videre.) 

Fartøjets størrelse/længde 
(angives i meter) 

Fartøjets indkvarteringsmuligheder 
(antal ekstra sovepladser til projektet) 

Øvrigt udstyr på fartøjet, som er relevante for projektet 
(eventuelt) 

Fartøjets maks. hastighed og/eller lastkapacitet 

Eventuel eksisterende tilladelse til at fiske 
(art og område) 

Perioder hvor fartøjet skal være tilgængeligt 
(fra og til) 

Antal forventede fiskedag under projektet 

Eventuelle andre krav til fartøjet, som er relevante for projektet 
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7. Dispensation fra landingsforpligtigelsen

 Fiskeriet foretages fra et forskningsskib, og er dermed ikke omfattet af landingsforpligtigelsen

 Fiskeriet foretages fra et erhvervsfiskerfartøj, men fangsten sælges ikke.
I den forbindelse ønskes der dispensation fra landingsforpligtigelsen.

Angiv erhvervsfiskerfartøjets: 

EU identitetsnummer: Havnekendingsnummer: 

 Andet. (maks. 2 linjer):

8. Dispensation fra tekniske regler
Kun for kommercielle fartøjer uanset om fangsten sælges eller ej. (tekniske regler gælder ikke for forskningsskibe) 

Hvilke regler ønskes der dispensation fra? (maks. 1 linje): 

Skriv en kort begrundelse. (maks. 4 linjer):

9. Dispensation fra fiskeri i lukkede/beskyttede områder

Angiv det konkrete lukkede/beskyttede område: Redskab som ønskes benyttet i området: 

Redegør for behovet for fiskeri i det lukkede/beskyttede område. (maks. 5 linjer. Er der brug for mere skriveplads? Klik på pilen): 

10. Andre nødvendige tilladelser

Oplys evt. tilladelser vedr. anden lovgivning. For eksempel miljølovgivning. (skal vedhæftes ansøgningen i PDF-format): 

Kort begrundelse for tilladelsen. (maks. 1 linje. Er der brug for mere skriveplads? Klik på pilen): 
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11. Afrapportering

Vær opmærksom på, at alle projekter ved afslutning, skal afrapporteres til Fiskeristyrelsen ved brug af bilag 5 
og sendes til: forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk 

Vil der blive udarbejdet en særlig rapport, ud over bilag 5? 
 Ja    Nej

Vil rapporten være offentligt tilgængelig: 
 Ja    Nej

Ved Ja, oplys hvor og fra hvornår, den kan tilgås. 
Ved Nej, oplys begrundelse herfor. (maks. 4 linjer):

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 4.1: Tro og love erklæring fra ejer(e) af deltagende fartøj(er)
• Bilag 5: Afrapporteringsskema (obligatorisk -  indsendes efter gennemførelse af projektet)

mailto:forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk
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BILAG 4.1 
TRO OG LOVE ERKLÆRING FRA 

EJER(E) AF DELTAGENDE FARTØJ(ER)
 Udfyldes af ejeren af fartøjet, der ønsker at deltage i projektet/undersøgelsen. 

Underskrift af fartøjsejer, eller dennes repræsentant 

Fartøjets EU-identitetsnummer: Fartøjsejers navn: 

Fartøjets havnekendingsnummer: Gade, nr.: 

Fartøjets flagstat: Postnr. og by: 

Opfylder fartøjet samtlige krav, som er opstillet af ansøgeren i afsnit 6? 
 Ja    Nej*

* Hvis nej, hvilke krav er ikke opfyldt? (maks. 5 linjer):

Underskrift 

Ved min underskrift bekræfter jeg på tro og love at: 
- ovennævnte oplysninger er korrekte og  ansøger forpligter sig til, at fartøjet overholder de gældende

bestemmelser, der ligger til grund for godkendelsen.

Dato: Underskrift af fartøjsejer eller dennes repræsentant: 
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BILAG 5 
AFRAPPORTERINGSSKEMA - FORSØGSFISKERI 

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

Projektoplysninger 

1. Projekttype

 Miljømæssigt øjemed  Fiskepleje øjemed  Videnskabeligt øjemed

Deltagende fartøj(er): 

Fartøjs EU-identitetsnummer: 

Fartøjs havnekendingsnummer: 

Fartøjsejers navn:

Dato for afslutning af projektet:

2. Projektet og dets oprindelige formål

Har projektet bidraget til formålet, som det fremgår af punkt 3 i den oprindelige ansøgning? 
 Ja   Nej

Beskriv detaljeret*, hvordan projektet har bidraget til formålet. (maks. 5 linjer. Er der brug for mere skriveplads? Klik på pilen): 

*Vedhæft eventuelt foto- eller anden dokumentation. Formatet skal være PDF.

3. Rapportens tilgængelighed

 Er den videnskabelige rapport offentligt tilgængelig? 
 Ja   Nej

 Oplys venligst link til rapporten:* 

*Vedhæft venligst den videnskabelige rapport i PDF-format. Rapporten vil blive offentliggjort på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

4. Hvad er der sket med fangsten? (kryds af og uddyb)

 Solgt
 Merindtjening som følge af de særlige
muligheder, fiskeritilladelsen gav.

 Destrueret
 Hjemtaget til videre undersøgelser

 Genudsat i levende tilstand
 Andet:

Oplys venligst detaljer her. (maks. 2 linjer):* 

*Vedhæft eventuelt foto- eller anden dokumentation. Formatet skal være PDF.

Fartøjs EU-identitetsnummer: 

Fartøjs havnekendingsnummer: 

Fartøjsejers navn:

Fartøjs EU-identitetsnummer: 

Fartøjs havnekendingsnummer: 

Fartøjsejers navn:

mailto:forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk


3. Projektets formål, indhold og tidligere tilladelser
 Giv en uddybende forklaring om formålet:

Bemærk at teksten IKKE må fylde mere end denne side! Tilbage? Klik på pilen:

8

B036840
Udstregning
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Bemærk at teksten IKKE må fylde mere end denne side!

3. Projektets formål, indhold og tidligere tilladelser
Er der udstedt en tilsvarende tilladelse på et tidligere tidspunkt? Eventuelle bemærkninger:

Tilbage? Klik på pilen:
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9. Dispensation fra fiskeri i lukkede/beskyttede områder
Redegør for behovet for fiskeri i det lukkede/beskyttede område:

Bemærk at teksten IKKE må fylde mere end denne side! Tilbage? Klik på pilen:
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Bemærk at teksten IKKE må fylde mere end denne side!

10. Andre nødvendige tilladelser 
Kort begrundelse for tilladelsen:

Tilbage? Klik på pilen:
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Bemærk at teksten IKKE må fylde mere end denne side!

2. Projektet og dets oprindelige formål
Beskriv detaljeret, hvordan projektet har bidraget til formålet:

Tilbage? Klik på pilen:


	Havnekendingsnummer:
	Fartøj 1: EU identitetsnummer:
	Hvor mange fartøjer deltager i projektet?
	Havnekendingsnummer:
	Havnekendingsnummer:
	Havnekendingsnummer:
	Havnekendingsnummer:
	EU identitetsnummer:
	Hvilke regler ønskes der dispensation fra:
	Redskab som ønskes benyttet i området:
	Angiv det konkrete lukkede/beskyttede område:
	Redegør for behovet for fiskeri i det lukkede/beskyttede område: 
	Oplys evt. tilladelser vedr. anden lovgivning. For eksempel miljølovgivning. (skal vedhæftes ansøgningen i PDF-format):
	Kort begrundelse for tilladelsen:
	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
	Tom side
	Tom side
	Ekstra side appendiks.pdf
	Havnekendingsnummer:
	Fartøj 1: EU identitetsnummer:
	Hvor mange fartøjer deltager i projektet?
	Havnekendingsnummer:
	Havnekendingsnummer:
	Havnekendingsnummer:
	Havnekendingsnummer:
	EU identitetsnummer:
	Hvilke regler ønskes der dispensation fra:
	Redskab som ønskes benyttet i området:
	Angiv det konkrete lukkede/beskyttede område:
	Redegør for behovet for fiskeri i det lukkede/beskyttede område: 
	Oplys evt. tilladelser vedr. anden lovgivning. For eksempel miljølovgivning. (skal vedhæftes ansøgningen i PDF-format):
	Kort begrundelse for tilladelsen:
	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
	Tom side
	Tom side

	pt9
	pt9
	Ekstra side appendiks.pdf
	Havnekendingsnummer:
	Fartøj 1: EU identitetsnummer:
	Hvor mange fartøjer deltager i projektet?
	Havnekendingsnummer:
	Havnekendingsnummer:
	Havnekendingsnummer:
	Havnekendingsnummer:
	EU identitetsnummer:
	Hvilke regler ønskes der dispensation fra:
	Redskab som ønskes benyttet i området:
	Angiv det konkrete lukkede/beskyttede område:
	Redegør for behovet for fiskeri i det lukkede/beskyttede område: 
	Oplys evt. tilladelser vedr. anden lovgivning. For eksempel miljølovgivning. (skal vedhæftes ansøgningen i PDF-format):
	Kort begrundelse for tilladelsen:
	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
	Tom side
	Tom side

	Ekstra side appendiks.pdf
	Havnekendingsnummer:
	Fartøj 1: EU identitetsnummer:
	Hvor mange fartøjer deltager i projektet?
	Havnekendingsnummer:
	Havnekendingsnummer:
	Havnekendingsnummer:
	Havnekendingsnummer:
	EU identitetsnummer:
	Hvilke regler ønskes der dispensation fra:
	Redskab som ønskes benyttet i området:
	Angiv det konkrete lukkede/beskyttede område:
	Redegør for behovet for fiskeri i det lukkede/beskyttede område: 
	Oplys evt. tilladelser vedr. anden lovgivning. For eksempel miljølovgivning. (skal vedhæftes ansøgningen i PDF-format):
	Kort begrundelse for tilladelsen:
	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
	Tom side
	Tom side




Tilgængelighedsrapport


		Filnavn: 

		Ansøgningsskema til §109.pdf




		Rapport oprettet af: 

		INFO, msla@fiskeristyrelsen.dk

		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: 0

		Gennemført manuelt: 2

		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		Gennemført 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
	Andet_2: 
	Hvilke regler ønskes der dispensation fra: 
	Skriv en kort begrundelse: 
	Angiv det konkrete lukkedebeskyttede område: 
	Redskab som ønskes benyttet i området: 
	Oplys evt tilladelser vedr anden lovgivning For eksempel miljølovgivning skal vedhæftes ansøgningen i PDFformat: 
	accepter: Off
	Navn: 
	Postnr: 
	 og by: 
	 og by 2: 

	Faglig projektleder: 
	CVR nr: 
	E-mail: 
	Telefonnummer: 
	CPR-nr: 
	Dato s 1_af_date: 
	Initialer: 
	Titel: 
	Sags nummer: 
	b3: Off
	b1: Off
	Licensnr: 
	 s 2: 

	b2: Off
	Journalnr: 
	 s 2: 

	a1: Off
	a2: Off
	Fartøj 4 Havnekendingsnummer: 
	Fartøj 2 EU identitetsnummer: 
	Fartøj 2 Havnekendingsnummer: 
	Fartøj 3 EU identitetsnummer: 
	Fartøj 3 Havnekendingsnummer: 
	Fartøj 4 EU identitetsnummer: 
	Antal a: 
	Dato s 3 fra_af_date: 
	Dato s 3 til_af_date: 
	c2: Off
	c1: Off
	ICES1: 
	eeZ2: 
	mus1: 
	Bes1: 
	eeZ1: 
	ICES2: 
	mus2: 
	Bes2: 
	ICES3: 
	mus3: 
	Bes3: 
	eeZ3: 
	ICES4: 
	mus4: 
	Bes4: 
	eeZ4: 
	d1: Off
	e2: Off
	d2: Off
	e1: Off
	f2: Off
	Fartøjstype og tilhørende redskaber feks trawler garnbåd snurrevodsbåd mv: 
	Eventuelle andre krav til fartøjet som er relevante for projektet: 
	Fartøjets størrelselængde angives i meter: 
	Fartøjets indkvarteringsmuligheder antal ekstra sovepladser til projektet: 
	Øvrigt udstyr på fartøjet som er relevante for projektet evt: 
	Fartøjets maks hastighed ogeller lastkapacitet: 
	Eventuel eksisterende tilladelser til at fiske art og område: 
	Perioder hvor fartøjet skal være tilgængeligt fra og til: 
	Antal forventede fiskedage under projektet: 
	f1: Off
	g2: Off
	g1: Off
	Fartøj 1 EU identitetsnummer: 
	Fartøj 1 Havnekendingsnummer: 
	g3: Off
	h1: Off
	h2: Off
	h3: Off
	Begrundelse 1: 
	h4: Off
	i2: Off
	Gade, nr: 
	Dato5_underskrift: 
	Underskrift: 
	Underskrift 2: 
	i1: Off
	j2: Off
	j3: Off
	j1: Off
	j5: Off
	j6: Off
	j7: Off
	j8: Off
	j9: Off
	j10: Off
	j11: Off
	j12: Off
	j4: Off
	j13: Off
	Link: 
	detaljer: 
	Dato afrap_af_date: 
	Fartøjs EU 2: 
	Fartøjs EU 3: 
	Havnekendings nr 2: 
	Havnekendings nr 1: 
	Fartøjsejers navn 1: 
	Fartøjsejers navn 2: 
	Fartøjsejers navn 3: 
	Havnekendings nr 3: 
	Flagstat 2: 
	Gade, nr 2: 
	Fartøjsejer navn 2: 
	Dato5_underskrift 2: 
	Opfylder fartøjet samtlige krav som er opstillet af ansøgeren i afsnit 6 Ja Nej  Hvis nej hvilke krav er ikke opfyldt: 
	Knap pt 3b: 
	Returknap apB: 
	Returknap apC: 
	Returknap apA: 
	Knap pt 3a: 
	Knap pt 9a: 
	Returknap apD: 
	Knap pt 10: 
	Knap pt2 af: 
	Returknap apE: 
	Fartøjets EU identitetsnummer: 
	Fartøjets havnekendingsnummer: 
	FartøjEU 1: 
	FartøjEU 2: 
	Havnekending2: 
	Giv en uddybende forklaring om formålet: 
	bemærkninger s 2: 
	Redegør for behovet for fiskeri i det lukkedebeskyttede område: 
	Kort begrundelse for tilladelsen: 
	Beskriv detaljeret: 
	Meddelelse 2a:    Den uddybende forklaring om formålet, er skrevet på side 8
	Meddelelse 2b: Eventuelle bemærkninger til tidligere tilladelse er skrevet på side 9
	Meddelelse 4a: Der er redegjort for behovet for fiskeri i det lukkede/beskyttede område på side 10
	Meddelelse 4b: Begrundelse for anden nødvendig tilladelse, er skrevet på side 11
	Meddelelse 7a: Den detaljerede beskrivelse af, hvordan projektet har bidraget til formålet, er skrevet på side 12


