
 

       
 

 

Fortegnelse over salg af fisk, krebs- og bløddyr direkte til forbrugere 
 

Fiskeristyrelsen 
Fiskerikontrol 
Nyropsgade 30 
1780 København V – Tlf. +45 72 18 56 00 

 

 Skemaet kan sendes pr. brev eller på e-mail: manafr@fiskeristyrelsen.dk 

 Felter med * skal udfyldes.  

 Vejledning og koder kan hentes på: www.fiskeristyrelsen.dk 
 

*Kartoteksnr.: 

 
*Landingsplads 7: 
      

*Nation og Havnekendingsnr.: 
      

*Logbogsnr./Farvandserklæring: 

*Sælger: 

 
*Landingsdato: 
      

*Fartøjsnavn: 
      

Producentorganisation: 
      

Adresse: 
 

*Afregningsnr.: 
      

*Fartøjsfører: 
      

PO-medlemsnr.: 
      

Postnr. og by: 
 

Afregningsdato: 
      

Adresse, postnr. og by: 
      

Evt. udtagsdato og -sted: 
      

 

Dato:       Underskrift: 
 
 

Species 1 
(art og 

evt. 
underart) 

Presentation 2 
(Landingstilstand) 

Quality 4 
(Kvalitet) 

Size 5 
(Størrelse) 

Destination 6 
(Anvendelse) 

Preservation 3 
(Forarbejdnings- 

tilstand) 

8 
Øko. zone + 

Farvand 
Kg 

Stk. 
(ved laks) 

Pris pr. kg 
uden moms 

Beløb 
uden moms 

         Kr. Øre Kr. Øre 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

      Total       
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Tilgængelighedsrapport


		Filnavn: 

		fortegnelse-over-salg-af-fisk_krebs-og-bloeddyr-direkte-til-forbrugere.pdf




		Rapport oprettet af: 

		

		Organisation: 

		




[Angiv personlige og organisationsmæssige oplysninger fra dialogboksen Indstillinger > Identitet.]


Oversigt


Der blev ikke fundet nogen problemer ved kontrol af dokumentet.
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		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 10

		Gennemført: 20

		Mislykkedes: 0
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