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Skippers navn

Bemærkninger:

Trawl TR1 GarnSnurrevod Kroge

Trawl TR2 Bomtrawl Bundgarn Tejner

Flyshooter

Hvis andet redskab er anvendt - anfør her:

Fangstredskab
Sæt kryds

Skibsnr.

Skippers underskrift

Første fiskedag

dag måned år dag måned år dag måned år

Sidste fiskedag Landingsdato

22  IIIc Bælthavet

23  IIIb Øresund

24  IIId24 vest for Bornholm

25  IIId25 øst for Bornholm

26  IIId26

Farvandsområde 
og økonomisk zone
Sæt kun kryds ved flere 
områder, hvis kvote og 
mindstemål er de samme 
i begge områder.

Andet farvandsområde:

Logbogsnr.

Står fartøjet på DFPOs 
MSC-liste? Ja

Har fartøjet licens-900 til 
søpakning? Ja

Kattegat IIIaS

Nordsøen IVc

Nordsøen IVa

Nordsøen IVb

UK

Skagerrak IIIaN

NEU

Nordsøen, Skagerrak og Kattegat
Økonomisk zone = EU, Norge (N) og UK

Østersøen og Bælterne 
(områdenr.)
Økonomisk zone = EU
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