
Bilag

Retningslinier for rapportering ved indhandling af fiskeri-,

fangst- og fåreavisprodukter.

Jævnfør § 3 påhviler det indhandlingssteder og indhandlingsskibe

at registrere og fremsende oplysninger vedrørende indhandling af

- fisk, kammuslinger, krabber og rejer.
- fangstprodukter af pattedyr og fugle.
- fåreavisprodukter og lignende.

direkte (i første led) fra fiskere, fangere og fåreavlere.

Oplysningerne skal omfatte råvaretype, mængde (indvejet netto-
vægt) og værdi, samt de oplysninger som jævnfør § 2 afgives af
den, der i første led sælger fiskeri-, fangst- og fåreavispro-
dukter.

Oplysningerne skal registreres ved brug af:

enten: A. Indhandlingskvittering, godkendt af erhvervsdirektora-

tet.

eller: B. Indhandlingsseddel, godkendt af erhvervsdirektoratet.

eller: C. Fangstrapporteringslister samt spørgeskemaer vedrøren-
de indhandling, udfærdiget af erhvervsdirektoratet.

De enkelte indhandlingssteder og indhandlingsskibe har pligt til

at meddele erhvervsdirektoratet hvilket af ovenstående bilag, A,
B eller C, der ønskes anvendt.



A. Indhandlingskvittering.

1. Det påhviler fiskere, fangere og fåreavlere, der sælger fiske-

ri-, fangst- og fåreavisprodukter, at give indhandlingsstedet
eller indhandlingsskibet oplysninger jævnfør nedenstående

j oversigt:

                     Fisk, her-
Personoplysninger   under laks

Kammus-
linger

Krabber Rejer Pattedyr-,
fugle- og
fåreavls-
produkter

Indhandlers cpr-nr.     + + + + +

Indhandlers hjemby      + + + + +

Indhandlers navn        + + + + +

Fartøjsnummer (GR-nr)    + + + +
Fartøjstype            + + + +

Statistiske oplysninger

Turens varighed         + + + +

Antal besætn.medl.      + + + +

Redskabstype           + + + +
Indsats + +
Fangstfelt/-er          + + + +

I medfør af anden lovgivning kan personoplysninger om f.eks.
kontingent og skat indsamles via indhandlingskvitteringer. Så-

danne oplysninger samt indhandlers navn vil ikke blive benyt-
tet af erhvervsdirektoratet.

2. Al indhandling af fiskeri-, fangst- og fåreavisprodukter di-
rekte fra fiskere, fangere og fåreavlere skal registreres ved
brug af en af erhvervsdirektoratet godkendt indhandlingskvit-
tering. Se eksempel A.

Proceduren for fremsendelse af oplysninger kræver, at indhand-

lingsstedet eller indhandlingsskibet råder over et EDB-baseret



indhandlingssystem, som kan opstille fangst- og råvaredata i

overensstemmelse med et standard-dataformat.

3. Fangst- og råvaredata fremsendes via det offentlige datanet
eller lagret på en diskette, som sendes pr. anbefalet brev
til:

Inuutissarsiornermi Pisortaqarfik /

Erhvervsdirektoratet

Postboks 269
3900 Nuuk

4. Erhvervsdirektoratet udarbejder vejledning vedrørende udfyl-

delse af indhandlingskvittering samt krav til dataformat.



EKSEMPEL A.



B. Indhandlingsseddel.

1. Det påhviler fiskere, fangere og fåreavlere, der sælger fiske-
ri-, fangst- og fåreavisprodukter, at give indhandlingsstedet
eller indhandlingsskibet oplysninger jævnfør nedenstående
oversigt:

                      Fisk, her-
Personoplysninger   under laks

Kammus-
linger

Krabber Rejer Pattedyr-,
fugle- og
fåreavls-
produkter

Indhandlers cpr-nr.     + + + + +

Indhandlers hjemby      + + + + +

Indhandlers navn        + + + + +
Fartøjsnummer (GR-nr)    + + + +

Fartøjstype            + + + +

Statistiske oplysninger

Turens varighed         + + + +

Antal besætn.medl.      + + + +

Redskabstype           + + + +
Indsats + +

Fangstfelt/-er          + + + +

I medfør af anden lovgivning kan personoplysninger om f.eks.

kontingent og skat indsamles via indhandlingskvitteringer. Så-

danne oplysninger samt indhandlers navn vil ikke blive benyt-
tet af erhvervsdirektoratet.

2. Al indhandling af fiskeri-, fangst- og fåreavisprodukter di-
rekte fra fiskere, fangere og fåreavlere skal registreres ved
brug af en af erhvervsdirektoratet godkendt indhandlingssed-
del. Se eksempel B.



3. Kopi af samtlige indhandlingssedler fremsendes hver uge til:

        Inuutissarsiornermi Pisortaqarfik /

Erhvervsdirektoratet
Postboks 269
3900 Nuuk

4. Erhvervsdirektoratet udarbejder vejledning vedrørende udfyl-

  delse af indhandlingsseddel.



EKSEMPEL B.



C. Fangstrapporteringslister og spørgeskemaer vedrørende indhand-
ling.

1. Det påhviler fiskere, der sælger fangst af laks, anden fisk,
kammuslinger, krabber og rejer at give indhandlingsstedet
eller indhandlingsskibet oplysninger til brug ved udfyldelse
af  fangstrapporteringslister, jævnfør nedenstående oversigt:

Personoplysninger     Laks Anden
fisk

Kammus-
linger

Krabber Rejer

Indhandlers cpr-nr.     +

Indhandlers hjemby      +
Indhandlers navn*)      + + + + +
Fartøjsnummer (GR-nr)    + + + + +

Fartøjstype            + +

Statistiske oplysninger

Turens varighed

Antal besætn.medl.
Redskabstype           + + + + +

Indsats + +
Fangstfelt (-er)         + + + + +

 *)  Indhandlers navn oplyses kun, såfremt fartøjet ikke har et
    GR-nummer.

2 a. Al indhandling af fisk, kammuslinger, krabber og rejer ind-

handlet direkte fra fiskere skal registreres ved brug af
henholdsvis:
-fangstrapporteringsliste for laks.
-fangstrapporteringsliste for fisk (excl. laks).

-fangstrapporteringsliste for kammuslinger.
-fangstrapporteringsliste for krabber.
-fangstrapporteringsliste for rejer.

Se eksempel C.1., C.2., C.3., C.4. og C.5.



Fangstrapporteringslister for laks udfyldes og fremsendes i

overensstemmelse med bekendtgørelse om erhvervsmæssigt køb
af laks.

De øvrige fangstrapporteringslister udfyldes og fremsendes
til:

Inuutissarsiornermi Pisortaqarfik /

Erhvervsdirektoratet

Postboks 269
3900 Nuuk

senest den 10. i hver måned med oplysning om indhandling af

fisk, kammuslinger, krabber og rejer indhandlet i den
foregående måned.

2 b. Den samlede indhandling af fiskeri-, fangst- og fåreavispro-
dukter indhandlet direkte fra fiskere, fangere og fåreavlere
opgøres (mængde og udbetalt beløb) pr. råvaretype pr. måned
ved udfyldelse af spørgeskemaer vedrørende indhandling.  Se
eksempel C.6.

Skemaerne udfyldes og fremsendes til:

Inuutissarsiornermi Pisortaqarfik /

Erhvervsdirektoratet
Postboks 269
3900 Nuuk

senest den 10. i hver måned med oplysninger om samlet ind-
handling af fiskeri-, fangst- og fåreavisprodukter indhand-
let i den foregående måned.

3. Erhvervsdirektoratet udarbejder vejledning i udfyldelse af
fangstrapporteringslister jævnfør punkt 2 a og spørgeskemaer
jævnfør punkt 2 b.







EKSEMPEL C.3.



EKSEMPEL  C.4.



EKSEMPEL C.5.



EKSEMPEL C.6.



EKSEMPEL C.6.


