Föranmälan och landningsrapporter
Vi har ett önskemål från auktionen att samtliga fiskare som lämnar fisk och
skaldjur till oss använder sig av likadana landningsrapporter (se bifogad
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.
Våra köpare vill väldigt gärna att ni föranmäler i god tid för då kan de planera
sina köp och behöver inte gå via andra kanaler. Ni kan tappa potentiella kunder
för era produkter om de redan köpt in sitt behov.
Det hjälper även oss med planering av personal.
Lägg gärna ett mejl/sms när ni går ut och meddela till vilken preliminär
auktionsdag ni kommer. Kan ni dessutom innan landning meddela art och vikt
på ett ungefär, blir våra/era kunder mycket nöjda.

Art

Storlek Presentation

Lådor [st] Vikt [kg]

Torsk

1

Rensad

5

100

Torsk

2

Rensad

3

60

Torsk

5

Rensad

Mix 1

8,3

Kolja

3

Rensad

Mix 1

4,8

Lyrtorsk

3

Rensad

Mix 1

3,3

Rödspätta

2

Rensad

Mix 2

5,4

Rödtunga

3

Rensad

Mix 2

4,6

1

Hel

5

115

Om ni väljer att lägga olika storlekar av samma art
i en låda, så anmäler ni den minsta storleken.
Blandas torsk 1 och torsk 3, blir storleken 3.
Skriver ni osorterat matas storleken in som artens
minsta.

Om ni väljer att göra mixlådor, ska dessa
anmälas på följande sätt:

Observera att en stor låda med flera t.ex filélådor
eller påsar inte räknas som en mixlåda. I detta fall
ska varje liten låda/påse anmälas var för sig.

Om ni har flera lådor av samma art och storlek,
summera då dessa på samma rad.
Har ni t.ex 5 lådor gös 4+ på totalt 115 kg, skriv då
som anges nedan

Gös 4+

Viktigt är också att ni summerar totalt antal lådor!

Summa lådor:

15

Sortering av havskräfta
För att göra det tydligare och enklare för våra kunder och oss inför vi nu EUs regelverk
gällande storlekar på kräftor. Detta för att det inte skall bli missförstånd vid vår hantering.
Flertalet av er fiskare gör detta redan idag.
Det finns två EU-sorteringar, 1 och 2.
2 är industrikräfta som skickas ned till Bua och de märks endast med 2.
Under 1 finns följande storlekar:
2-5 st/per kg låda märks 1-5
6-10 st/per kg

låda märks 6 -10

11-15 st/per kg

låda märks 11-15

16-20 st/per kg

låda märks 16-20

Detta skall ni skriva på lådorna, det får till följd att auktionen löper på mycket snabbare och i
förlängningen ger er bättre betalt.
Ni kan också välja att inte sortera alls och då skriver ni inte något annat än 1 på lådorna. Så
här bör lådetikett utformas.

GG 123
Havskräfta 1 A Hel
Storlek 11-15
15 kg
MSC Fiskad Bur 27.3.A.N 5/7-2022

På landningsrapporten anmäler ni:
Sortering 1

antal lådor och vikt

Sortering 2 antal lådor och vikt
Mörka

antal lådor och vikt

Rumpor

antal lådor och vikt

Här ovan står förtryckt de uppgifter ni
lämnade när ni började sälja via oss.
Om ni byter t. ex landningshamn eller
fiskevatten MÅSTE ni meddela oss detta.
Om ni bara tillfälligt byter något, stryk då
över det förtryckta och skriv de korrekta
uppgifterna. (se exempel ovan)
Dessa uppgifter måste överensstämma med
de uppgifter som står på lådetiketterna

Här ovan är det viktigt att ni fyller i
den period ni har fiskat, samt vilken
dag ni landade fångsten

