Så här fyller du i landningsrapporten
• Vi har ett önskemål från auktionen att samtliga fiskare
som lämnar fisk och skaldjur till oss använder sig av
samma landningsrapport.
• En av anledningarna till att vi vill detta är att det
underlättar och går snabbare för oss att mata in era
varor i vårt säljsystem.
• På så sätt får vi mer tid att ställa ut era varor och
kontrollera om något är fel kontra landningsrapporten,
vilket i slutändan gör att vi kan sälja effektivare och
förhoppningsvis hålla ett högre pris.
• Här följer också lite information om hur
landningsrapporten ska fyllas i.

KRÄFTFISKARN
År

Landningshamn: SEGO2 Göteborg-Fiskhamnen
Fiskezon:

Fångat senast

Ekonomisk zon: XEU EU-vatten

Landat

Fångstredskap: Tina/Fälla

NEP (Havskräfta)
NEP (Havskräfta)
NEP (Havskräfta)
Så här fyller ni i rapporten när det
gäller havskräftor.
Alltså det spelar ingen roll om det är
XL, mörk eller 6-10 utan det är
storlek 1som gäller för kräftor som
ska säljas på auktionen.
Minde kräfta som går till industri är
storlek 2.

Dag

Fångat tidigast

27.3.a.n Skagerak

Art

Månad

Storlek Presentation

Lådor [st] Vikt [kg]

1 Levande
1 Stjärtfena
2 Levande

5
1
3

På lådorna däremot kan ni
efter en korrekt ifylld
lådetikett skriva om det är
osorterad eller någon annan
storlek eller om den är mörk.
Skriv storlek enligt följande.
2-5 (största xxl 2-5st/kg)
6-10 (stora xl 6-10st/kg)
11-15 (mellan 11-15st/kg)
16-20 (mindre 16-20st/kg)

Summa lådor:

9

100
11
56

STORFISKARN
År

Landningshamn: SEGO2 Göteborg-Fiskhamnen
Fiskezon:

Fångat senast

Ekonomisk zon: XEU EU-vatten

Landat

Fångstredskap: Tina/Fälla

TORSK
TORSK

Dag

Fångat tidigast

27.3.a.n Skagerak

Art

Månad

Storlek Presentation

Lådor [st] Vikt [kg]

1
2

RENSAD
RENSAD

5
3

100
60

TORSK

5

RENSAD

Mix 1

8,3

KOLJA

3

RENSAD

Mix 1

4,8

SEJ
LYRTORSK

3
2

RENSAD
RENSAD

Mix 2
Mix 2

3,8
4,8

Om ni väljer att lägga flera olika storlekar på tex torsk i
samma låda ska den anmälas som den storlek som den
minsta har, alltså blandas torsk 1 med torsk 2 blir lådan
storlek 2
Skriver ni osorterat så skrivs den in hos oss som artens
minsta storlek som för torsk är storlek 5.

Om ni väljer att göra mixade lådor ska dessa fyllas i på
följande sätt i rapporten .

Observera att en30 eller 40 kilos låda som innehåller
flera små lådor tex filèlådor inte räknas som mixlåda.
I detta fall ska varje filèlåda skrivas upp var för sig.

Om ni har flera lådor fisk av samma sort och storlek skriv
då dem på samma rad.
Har ni tex 5lådor Gös 1 på 115kg visas nedan hur ni ej ska
skriva samt hur ni anmäler rätt

Gös 4+

1

4

25

Gös 4+

1

1

15

Gös 4+

1

5

115

Summa lådor:

Sortering av lådor på pall
Viktigt att tänka på
• Blanda inte lådor från olika båtar på samma pall i
onödan
• Anmäl antal separata lådor på landningsrapporten
• Arter i separata förpackningar (filélådor/påsar
m.m.) räknas som separata lådor.
• Står det mixlåda på landningsrapporten skall vi
enligt lag sälja den som just mixlåda. Beroende på
arter kan det dra ner priset.
Mixlåda

Arter i separata lådor

