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Ansøgning om udtræden af et igangværende puljefiskeri i løbet af året  

(Fartøjstilladelsesandele - FTA) 

 

Ved ansøgning om at en deltager i et puljefiskeri med sine fangstrettigheder udtræder af puljefiskeriet før 

udløbet af den 13-måneders periode, som tilladelsen er givet for (dvs. før den 1. februar i det efterfølgende 

år, som tilladelsen er givet for), jf. § 36 d i fiskeriloven og § 15 i bekendtgørelse om puljefiskeri. 

 

Der anmodes om tilladelse til udtræden af et igangværende puljefiskeri i løbet af året på vegne af  

 

Fartøjsejer _______________________________________________________________ 

                                                           (Fornavn og efternavn) 

 

Havnekendings nr.:__________________       EU-ident.:_______________________________ 

 

Puljefiskeriet (navn)________________________________________________________ 

 

ansøger herved om tilladelse til udtræden af et igangværende puljefiskeriet i løbet af året, jf. § 36 d i 

fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019 og bekendtgørelse nr. 2299 af 3. december 

2021 om puljefiskeri. 

 

Puljebestyrer 

 

Samtlige fartøjsejere, der er omfattet af puljefiskeriet i denne ansøgning, har i henhold til fuldmagt 

bemyndiget nedennævnte puljebestyrer til at repræsentere puljefiskeriet over for Fiskeristyrelsen, herunder 

i forbindelse med denne ansøgning om udtræden af et igangværende puljefiskeri, jf. § 36 d i fiskeriloven 

og § 15 i bekendtgørelse nr. 2299 af 3. december 2021 om puljefiskeri. 

 

Puljebestyrerens navn:________________________________________________________ 

 

Adresse:___________________________________________________________________ 

 

Tlf. nr.:_____________ E-mail:________________________________________________ 

 

Dato:_______________ Puljebestyrers underskrift: ________________________________ 
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Der anmodes om tilladelse til udtræden af et igangværende puljefiskeri i løbet af året på vegne af  

 

Fartøjsejer _______________________________________________________________ 

                                                           (Fornavn og efternavn) 

 

Havnekendings nr.:__________________       EU-ident.:_______________________________ 

 

Puljefiskeriet (navn)________________________________________________________ 

 

ansøger herved om tilladelse til udtræden af et igangværende puljefiskeriet i løbet af året, jf. § 36 d i 

fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019 og bekendtgørelse nr. 2299 af 3. december 

2021 om puljefiskeri. 

 

Stedfortræder for puljebestyrer 

 

Samtlige fartøjsejere, der er omfattet af puljefiskeriet i denne ansøgning, har i henhold til fuldmagt 

bemyndiget nedennævnte puljebestyrer til at repræsentere puljefiskeriet over for Fiskeristyrelsen, herunder 

i forbindelse med denne ansøgning om udtræden af et igangværende puljefiskeri, jf. § 36 d i fiskeriloven 

og § 15 i bekendtgørelse nr. 2299 af 3. december 2021 om puljefiskeri. 

 

Stedfortræderens navn:________________________________________________________ 

 

Adresse:____________________________________________________________________ 

 

Tlf. nr.:_____________ E-mail:_________________________________________________ 

 

Dato:_______________ Stedfortræderens underskrift: _______________________________ 

 

Tilladelse til udtræden af et puljefiskeri medfører, at den pågældende deltagers FTA udgår af 

ovennævnte puljefiskeri i henhold til reglerne om puljefiskeri:  

 

 Rationsmængder og årsmængder af fartøjstilladelsesandele (FTA). 

 

Puljefiskeriet er indforstået med fiskerilovens § 36 d, stk. 2, nr. 2, hvorefter:  

 

Puljefiskeriet foretager en opgørelse og fordeling blandt deltagerne af rettigheder og forpligtelser pr. 

udtrædelsesdatoen, hvori der skal indgå eventuelle krav på reduktion af fangstrettigheder ifølge afgørelse 

efter § 36 b, stk. 1.  

 

Som betingelse for godkendelse kan der kræves sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti eller anden 

betryggende sikkerhed for krav som følge af afgørelse i en verserende, uafgjort straffesag om overtrædelse 

i puljefiskeriet. 

Jeg bemyndiger den af puljefiskeriets deltagere udpegede puljebestyrer og dennes stedfortræder til at 

repræsentere mig over for Fiskeristyrelsen i forbindelse med den daglige administration af puljefiskeriet, 

herunder i forbindelse med udtræden af et igangværende puljefiskeri i løbet af året efter § 36 d i 

fiskeriloven og § 15 i bekendtgørelse om puljefiskeri.    

 

Dato: ______________________ 

 

Fartøjsejer/tegningsberettiget underskrift:_______________________________________________ 
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