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Har du industrifisk, sild 
makrel eller hestemakrel 

ombord?                          

Du skal alligevel 
afgive en 

Landingsmelding!

Landingsmelding skal afgives mindst 2 timer før ankomst til havn!

Dette vejledningsark forældes med tiden. Det er dit ansvar at være orienteret om ændringer i lovgivningen. Den nyeste version af 
vejledningen, kan hentes som PDF-fil på Fiskeristyrelsens hjemmeside: www.fiskeristyrelsen.dk

Er fiskeriet afsluttet 2 timer før ankomst til havn?

• Find hjemmesiden:
• https://meldinger.fiskeristyrelsen.dk/
• Vælg: "Ankomst".
• Udfyld: Fangst ombord.
• Udfyld: Losning.
• Send meldingen.
kk
Kontrolnummeret skrives på en ny
fangstlinje i logbogen!

Senest 15 minutter før ankomst til 
havn, laves en Endelig melding .

• Al ombordværende fangst føres i
• logbogen.
• Vælg: "Ankomst".
• Udfyld: Fangst ombord .
• Udfyld: Losning .
• Send meldingen.
Kontrolnummeret skrives på en ny
fangstlinje i logbogen!

Bemærk!
a). Du må ikke ankomme til havn       

før det tilmeldte tidspunkt.
b). Du skal være i havn senest             

2 timer efter det tilmeldte tidspunkt.         
Kan du ikke nå i havn indenfor de         

2 timer? Send en ny melding!            
For den nye melding gælder samme 

regler, som beskrevet herover             
(pt. a og b).

• Find hjemmesiden:
• https://meldinger.fiskeristyrelsen.dk/
• Vælg: "Ankomst".
• Udfyld: Vælg havn, dato  og
• tidspunkt .
• Udfyld: Fangst ombord .
• Udfyld: Losning .
• Marker: Foreløbig melding!
• Send meldingen.
• Du modtager ikke et kontrolnummer,
• når du sender en foreløbig melding!
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Oversigt


Der blev ikke fundet nogen problemer ved kontrol af dokumentet.
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