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Skema for tilkendegivelse af ændringer i sammensætningen  

af puljen for den følgende 13-måneders periode 

 

Puljebestyreren skal senest 1. december tilkendegive ændringer i sammensætningen af puljen for den 

følgende 13-måneders periode, jf. § 10, stk. 2 og stk. 3 i bekendtgørelse nr. 2299 af 3. december 2021 om 

puljefiskeri.   

 

 

Puljefiskeriet (navn)_______________________________________  

 

skal meddele om ændringer i sammensætningen af puljen for den kommende 13-måneders periode for 

 

pr. den (dato)______________________________. 

 

Følgende fartøjer indgår i puljefiskeriet  

 

Havnekendings nr.:__________________________   EU-ident.:_____________________________ 

 

Havnekendings nr.:__________________________   EU-ident.:_____________________________ 

 

Havnekendings nr.:__________________________   EU-ident.:_____________________________ 

 

Havnekendings nr.:__________________________   EU-ident.:_____________________________ 

 

 

Følgende fartøjet udgår af puljefiskeriet 

 

Havnekendings nr.:__________________________   EU-ident.:_____________________________ 

 

Havnekendings nr.:__________________________   EU-ident.:_____________________________ 

 

Havnekendings nr.:__________________________   EU-ident.:_____________________________ 

 

Havnekendings nr.:__________________________   EU-ident.:_____________________________ 
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Puljefiskeriet (navn)_______________________________________  

 

skal meddele om ændringer i sammensætningen af puljen for den kommende 13-måneders periode for 

 

pr. den (dato)______________________________. 

 

(Hvis ændringer om puljebestyreren tilføjes de herunder) 

 

Puljebestyrer 

 

Samtlige fartøjsejere, der er omfattet af puljefiskeriet, har i henhold til fuldmagt bemyndiget nedennævnte 

puljebestyrer til at repræsentere puljefiskeriet over for Fiskeristyrelsen, herunder i forbindelse med ind- og 

udtræden af puljefiskeriet, parfiskeri med et fartøj uden for puljefiskeriet, bytte og overførsel af 

årsmængder, salg af kvoteandele og fartøjstilladelsesandele samt ved ind- og udførsel af fartøjer, jf. 

bekendtgørelse nr. 2299 af 3. december 2021 om puljefiskeri. 

 

Puljebestyrerens navn:________________________________________________________ 

 

Adresse:___________________________________________________________________ 

 

Tlf. nr.:_____________ E-mail:________________________________________________ 

 

Dato:_______________ Puljebestyrers underskrift: ________________________________ 

 

 

(Hvis ændringer om stedfortræder tilføjes de herunder) 

 

Stedfortræder for puljebestyrer 

 

Samtlige fartøjsejere, der er omfattet af puljefiskeriet, har i henhold til fuldmagt bemyndiget nedennævnte 

stedfortræder for puljebestyreren til at repræsentere puljefiskeriet over for Fiskeristyrelsen, hvis 

puljebestyreren er forhindret eller fratrådt, herunder i forbindelse med ind- og udtræden af puljefiskeriet, 

parfiskeri med et fartøj uden for puljefiskeriet, bytte og overførsel af årsmængder, salg af kvoteandele og 

fartøjstilladelsesandele samt ved ind- og udførsel af fartøjer, jf. bekendtgørelse nr. 2299 af 3. december 

2021 om puljefiskeri.  

 

Stedfortræderens navn:________________________________________________________ 

 

Adresse:____________________________________________________________________ 

 

Tlf. nr.:_____________ E-mail:_________________________________________________ 

 

Dato:_______________ Stedfortræderens underskrift: _______________________________ 

 

 

 


