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SUROFI - merking av hummer ved salg 

Hummeren skal merkes på øvre ledd av storkloa. 

Tildelt registreringsmerking for hummer skal registreres / meldes inn i forbindelse med utfylling av sluttseddel. Ved elektronisk registrering 

Registreringen kan skje når som helst under arbeidet med sluttseddelen før den fullføres. Registreringen av antall brukte merker gjelder for hele seddelen. 

Den er ikke knyttet til den enkelte linje i seddelen, men skal registreres samlet på en eller flere notatlinjer for seddelen. 

Menyen når en arbeider med sluttseddellinjene, har et eget valg NOTATLINJER (A) slik det framgår av eksemplet nedenfor. Klikk i dette feltet for å åpne 

skjermbildet for registrering av notater.  
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De brukte merkenumrene (hummer tagg) registreres så på en eller flere notatlinjer (A) på følgende måte: 

 

Notatlinjer fås etter behov ved å klikke i feltet Legg til notatlinje (B). Husk å lagre notatlinjen (C). Når notat(ene) er registrert, kan en skifte tilbake til Varelinjer 

(D) eller Fangstopplysninger for videre arbeid, kontrollere eller fullføre seddelen på vanlig måte. 

Notatlinje for merkenumre innledes med teksten HTAG uten mellomrom eller bindestrek (både store og små bokstaver aksepteres) og deretter mellomrom og 

en oversikt over de brukte numrene. 

Enkeltnumre oppgis med komma mellom og det samme mellom serier. Når flere numre brukes i sekvens, kan laveste og høyeste nummer i sekvensen skrives 

med bindestrek mellom som fra og med – til og med nummer. Merk at nummere alltid må skrives fullt ut, se eksempler nedenfor. 

Vanligvis vil en huske å bruke merkenumrene fortløpende. Men, som det framgår av eksemplet på neste side, er enhver registrering akseptabel så lenge den 

er korrekt oppgitt. 

Eksemplet i notatet på forrige side er HTAG 6001045-6001054, 6001110-6001117, 6001200 og omfatter med andre ord i alt 19 hummer. To fortløpende 

serier og ett nummer i tillegg. 
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MERK: Det kreves ikke at den samlede registreringen er i stigende rekkefølge på linjen, men siste nummer i en fra og med – til og med sekvens (med 

bindestrek) må alltid være større enn det første (fra) ellers blir det bare registrert som ett nummer. Andre eksempler som alle vil være gyldige, er 

HTAG 52310 

htag 12564,12615-12620 

HTAG 500160-500169, 501145, 520260,530010 

Registreringen kan spres over flere notatlinjer om ønskelig (husk å innlede hver linje med HTAG). 

Som for andre notater, vil også denne registreringen komme på utskriften av seddelen. 

NB! Ved fullføring av seddel varsles hvis tag-markeringen ikke er korrekt – dvs om tags som er brukt tidligere eller som er registrert for annen kjøper osv. Ved 

annen feil – sjekk at registrering er korrekt. 

Manuelle sedler ved kaisalg (unntak) 
Ved kaisalg skal hummeren meldes inn til salgslaget og merkes før ankomst salgsstedet (kai som er oppgitt i kaisalgsløyvet). Nummeret på taggen skal føres på 

sluttseddelen. Ved salg av flere hummere skal alle numrene føres på sluttseddelen / -sedlene slik som beskrevet ovenfor for elektronisk registrering. 

..slutt på notat.. 

 


