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13.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 213/5

BILAG II

REALTIDSLUKNINGER - PRØVERAPPORT TIL KYSTSTATEN

UNGFISK AF TORSK, KULLER, SEJ OG HVILLING

Inspektionsplatform Kontrollørens navn Kontrollørens navn Dato og klokkeslæt (1) Positionen(2) for inspek- 

Oplysninger ved for inspektionen tionen

inspektionen/observationen
Vestkysten MAGRNI MOBRPE 11/04/19 17.25 57 ' 22 'N 08 ' 18 'E

Navn Kaldesignal Registrerings-nummer Flagstat Redskabstype Maskestørrelse mm

Oplysninger om fiskerfartøjet Morten 
OZRN HM75 dnk otb 103

malene
Navn Kaldesignal Registrerings-nummer Flagstat Redskabstype Maskestørrelse mm

Oplysninger om fiskerfartøjet 

(partrawler)

Start Dato og klokkeslæt (1) Position (2) Varighed af fiskeriet (3) Midtpunkt for fiskeriet (2)

11/04/19 12 25 57 ' 22 'N 08 ' 18 'E

Oplysninger om fiskeriet
Stop Dato og klokkeslæt (1) Position (2)

05 45 57 ' 26 'N 08 ' 20 'E

11/04/19 18 10 57 ' 22 'N 08 ' 19 'E

500
Anslået samlet fangst i trækket (kg) kg

201
Prøvens størrelse (kg torsk, kuller, sej og hvilling i trækket) kg

Torsk (1,17) Kuller (1,17) Sej (1,19) Hvilling (1,18)

I alt 149 I alt 5 I alt 45 I alt 2

Fangstoplysninger (levende vægt) Ungfisk (<35cm) 0 Ungfisk (<30cm) 0 Ungfisk (<35cm) 0 Ungfisk (<27cm) 1

% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0

Alle fire arter i alt 201

Ungfisk alle fire arter 1

Alle arter i % 0,5

Torsk (levende vægt) Fangstområde Øvrige oplysninger om fiskeriet

4'er torsk: 
Yderligere oplysninger Farvand: 3an Målart:

(1,17kg - 2,34kg)

5'er torsk:    
Kvadrat:

(35cm - 1,17kg)

Observationer gjort af kontrolløren/observatøren under inspektionen, herunder ikke-obligatorisk brug af selektive redskaber. 

Supplerende oplysninger fra andre kilder, fartøjets fører. Hvis det er relevant, rådgivning om afgrænsningen af et lukket område 

(mindst 4 og højst 6 forbindelsespunkter).

Observationer og supplerende 

oplysninger

Ikke påkrævet, hvis rapporten udfyldes elektronisk og sendes til kyststaten pr. email.

Kontrollørens underskrift

(1) dd/mm/åå hh mm (lokal tid 24 timer).

(2) F.eks. 56'24' N 01'30' E

(3) hh mm.
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Oversigt


Der blev ikke fundet nogen problemer ved kontrol af dokumentet.


		Skal kontrolleres manuelt: 1

		Gennemført manuelt: 1

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 10

		Gennemført: 20

		Mislykkedes: 0




Detaljeret rapport
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		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Flag for tilgængelighedstilladelse		Gennemført		Der skal angives flag for tilgængelighedstiladelse

		PDF, kun med billede		Gennemført		Dokument er ikke en PDF, der kun er et billede

		Kodet PDF		Gennemført		Dokument er kodet PDF

		Logisk læsningsrækkefølge		Gennemført manuelt		Dokumentstruktur giver en logisk læsningsrækkefølge

		Primært sprog		Gennemført		Tekstsprog er angivet

		Titel		Gennemført		Dokumenttitlen vises i titellinjen

		Bogmærker		Gennemført		Der er bogmærker i store dokumenter

		Farvekontrast		Skal kontrolleres manuelt		Dokument har relevant farvekontrast

		Sideindhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet indhold		Sprunget over		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Sprunget over		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Sprunget over		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Sprunget over		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Sprunget over		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Sprunget over		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Sprunget over		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Sprunget over		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Sprunget over		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Gennemført		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Gennemført		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Gennemført		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Gennemført		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Gennemført		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Gennemført		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller
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		Rækker		Gennemført		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Gennemført		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Gennemført		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Gennemført		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI
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