
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
 
 
 
 

Ansøgning om tildeling af låne-FKA for 
førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) 

 

 

Rubrik 1 

FARTØJS OPLYSNINGER 

 

Havnekendings nr.:_____________________, Navn:_____________________________ 

DNK nr.:______________________, Længde overalt:__________,  

 
Fartøjets forsikringsværdi: ___________________ 
 
 
 

 
 

 

Rubrik 2 

EJEROPLYSNINGER 

Udfyldes for alle ejere af fartøjet. Den eller de nyetablerede, som FKA-FE fartøjet er godkendt 
p. b. a., anføres først. 

 
Navn: ________________________________, Adresse:___________________________________ 

 
Post nr. by: ________________________, Erhvervsstatus og reg. nr.:___________________________ 

 
Cpr.nr.: ________________________, Andel af fartøj i %__________________________________ 

 
Ejerandel af fartøjets forsikringsværdi (udfyldes hvis fartøjet har flere ejere): _______________________ 

 
 
 

Dato og underskrift:________________________________ 
 
 



 2 

Navn: ________________________________, Adresse:_______________________________________ 

Post nr. By: ___________________________, Erhvervsstatus og reg. Nr.:__________________________ 

Cpr.nr.: ________________________, Andel af fartøj i %__________________________________ 
 
 

                                      Dato og underskrift:________________________________ 

Navn: ________________________________, Adresse:_______________________________________ 

Post nr. By: ___________________________, Erhvervsstatus og reg. Nr.:__________________________ 

Cpr.nr.: ________________________, Andel af fartøj i %__________________________________ 
 
 

 

       Dato og underskrift:________________________________ 

Navn: ________________________________, Adresse:_______________________________________ 

Post nr. By: ___________________________, Erhvervsstatus og reg. Nr.:__________________________ 

Cpr.nr.: ________________________, Andel af fartøj i %__________________________________ 
 

 

Dato og underskrift:________________________________ 

 

Navn: ________________________________, Adresse:_______________________________________ 

Post nr. By: ___________________________, Erhvervsstatus og reg. Nr.:__________________________ 

Cpr.nr.: ________________________, Andel af fartøj i %__________________________________ 

 

 

Dato og underskrift:________________________________ 
 

Navn: ________________________________, Adresse:_______________________________________ 

Post nr. By: ___________________________, Erhvervsstatus og reg. Nr.:__________________________ 

Cpr.nr.: ________________________, Andel af fartøj i %__________________________________ 

 

   Dato og underskrift:________________________________ 
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Rubrik 3 

Tildelingsgrundlag 

 

 
Benyt nedenstående bilag 1 til at angive ud for de enkelte kvoter, hvordan den procentvise fordeling af 
beregningsgrundlaget ønskes.  
 
 
Bemærk desuden at summen af de angivne procentsatser skal være 100,00 %. 
 
 

 
 
 
 

Ansøgningerne om låne-FKA kan imødekommes i det omfang, der er tilstrækkelige 
mængder til rådighed af de enkelte kvoter.  Hvis der ikke er tilstrækkelige mængder til at 
imødekomme alle ansøgninger, nedsættes tildelingerne for de enkelte kvoter 
forholdsmæssigt. I det omfang, der fortsat er andele af andre kvoter til rådighed, kan 
disse tildeles i stedet for jf. § 83-84 i Reguleringsbekendtgørelsen for 2014-20201 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 212 af 1. marts 2017 om regulering af fiskeriet i 2014-2020. 
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Bilag 1 

Kvote Angiv herunder for hver kvote den ønskede 

andel af beregningsgrundlaget i procent 

Torsk i Nordsøen  

Torsk i Kattegat  

Torsk i Skagerrak  

Torsk i Østersøen område 22-24  

Torsk i Østersøen område 22-25  

Tunge i Skagerrak, Kattegat og 

Østersøen  

 

Tunge i Nordsøen  

Rødspætte i Nordsøen  

Rødspætte i Kattegat  

Rødspætte i Skagerrak  

Rødspætte i Østersøen   

Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og 

Østersøen 

 

Jomfruhummer i Nordsøen (EF-

farvande) 

 

Jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone)  

Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, 

Kattegat og Østersøen 

 

Kuller i Skagerrak, Kattegat og 

Østersøen 

 

Kuller i Nordsøen  

Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat  

Dybvandsrejer i Nordsøen (EU-

farvande) 

 

Dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone)  

Kulmule Nordsøen (EF-farvande)  

Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-

farvande) 

 

Havtaske i Nordsøen (norsk zone)  

Brisling i Nordsøen (EF-farvande)  

Brisling i Skagerrak og Kattegat  

Brisling i Østersøen  

Sild i Østersøen og Bælterne  

Laks i Østersøen og Bælterne  

 
 
 
Ansøgninger der ønskes behandlet i indeværende år om tildeling af låne-FKA for 
førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj), skal være Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i hænde senest 
31. marts. 
 

 
 


