Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Center for Kontrol
Fiskerikontrol
Nyropsgade 30
1780 København V

Ansøgning om deltagelse i den tidsubegrænsede
kystfiskerordning for FKA fartøjer med en længde overalt
på max. 15 meter
FARTØJSOPLYSNINGER

EJEROPLYSNINGER

Havnekendings nr:..............................................

Navn: .................................................................

Navn:....................................................................

Adresse:.............................................................

DNK nr.: ..............................................

Post nr. By: ........................................................

Længde overalt: .................................................

Telefonnr.:..........................................................

Jeg ønsker at tilmelde mit fartøj til den tidsubegrænsede kystfiskerordning (sæt kryds):
Jeg er klar over, at ved at tilmelde mit fartøj til den tidsubegrænsede kystfiskerordning bindes fartøjets
samlede kvoteandele og kapacitet (BT og kw) permanent i ordningen. Fartøjet ændrer herefter status
til FKA-kystfiskerfartøj.
Fartøjsejeren kan dog framelde fartøjet fra den tidsubegrænsede kystfiskerordning indtil den 1. maj i
det år, hvor fartøjet tilmelder sig ordningen, hvis fartøjet indtil da ikke har fisket mere end de
årsmængder, der svarer til fartøjets FKA uden tildeling af ekstra mængde som følge af fartøjets status
som FKA-kystfiskerfartøj.
Fartøjer, som udelukkende fisker med de redskaber, som fremgår af bilag 16 i
Reguleringsbekendtgørelsen, det vil sige garn, toggegarn, langliner, pilk og dørg, pelagisk trawl
(flydetrawl), ankret snurrevod (inkluderer ikke flyshooting) og snurpenot, ruser og bundgarn samt tejner,
kan tildeles op til 125 % af årsmængden i yderligere tildeling fra flidspuljen.

ERKLÆRING
Nedennævnte fartøjsejer har ved underskrift erklæret, at fartøjet udelukkende fisker med de
redskaber, som fremgår af bilag 16 i Reguleringsbekendtgørelsen, det vil sige garn, toggegarn,
langliner, pilk og dørg, pelagisk trawl (flydetrawl), ankret snurrevod (inkluderer ikke flyshooting) og
snurpenot, ruser og bundgarn samt tejner (sæt kryds):
Underskrift:____________________________________________________ Dato:_________

Hvis fartøjet fisker med bundtrawl, bomtrawl eller med flyshooting, sættes kryds i nedenstående rubrik.

Fartøjet fisker med bundtrawl, bomtrawl eller flyshooting (sæt kryds):

I henhold til reglerne i §§ 61- 74 i bekendtgørelse nr. 212 af 1. marts 2017 om regulering af fiskeriet i
2014-2020, ansøger undertegnede om deltagelse i den tidsubegrænsede kystfiskerordning.
DATO: ...../.... 2017
Den ansvarliges underskrift:
-------------------------------------------------------------------------Ansøgninger om deltagelse i kystfiskerordningen skal være Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i hænde
senest den 16. marts 2017. Sendes ansøgningen elektronisk, skal den sendes til licensadm@lfst.dk.

