
A = side 11 i den oprindelige ansøgning

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 ved projekter over 100.000 kr. vedlægges der en revisorerklæring til 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 (FAO kode): 

Tildelt forsøgsmængde (kg): 

Landet mængde (kg): 

Fartøj 3 

Art (FAO kode): 

Tildelt forsøgsmængde (kg): 

Landet mængde (kg): 

Fartøj 2 

Art (FAO kode): 
Tildelt forsøgsmængde (kg): 

Landet mængde (kg): 

Fartøj 4 

Art (FAO kode): 

Tildelt forsøgsmængde (kg): 

Landet mængde (kg): 

(maks. 3 linjer, eller klik på pilen)

(maks. 4 linjer, eller klik på pilen)

mailto:forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk
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Afrapporteringsskema. Spørgsmål. 1. Har projektet opnået de forventede resultater,
som fremgik under punkt 4 i den oprindelige ansøgning? Angiv detaljer her:

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



Afrapporteringsskema. Spørgsmål.
2. Er projektets omkostninger/budget blevet overholdt? Angiv detaljer her:

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