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Forutsetninger 
Denne veiledningen viser hvordan fartøyeier/fisker via SUROFIs websystem selv kan registrere en 

innmelding og etterfølgende landingsseddel. Den er beregnet på registrering av fisk hvor fartøy har 

dispensasjon fra krav om at all fisk skal veies fortløpende ved landing, men kan også brukes som 

veiledning for øvrige innmeldinger av fangst for landing og utfylling av landingsseddel.  

Generell orientering om registrering av innmelding via Surofis websystem finnes i en egen 

brukerveiledning. Det samme gjelder registrering av sluttseddel.  

SUROFI har innført elektronisk signering ved registrering av landings- og sluttseddel. Se egen veiledning 

om dette. Om unntak fra elektronisk signering eller ved problem med signering – kontakt SUROFI. 

Innlogging 
For å bruke registrering av landingsseddel på web må du være en registrert som bruker i vårt system og 

ha et gyldig brukernavn og passord til innlogging. Du benytter en helt ordinær, moderne nettleser på pc, 

nettbrett eller smarttelefon med internettadgang. 

Du logger deg på elektroniske sedler hos SUROFI på følgende adresse, https://minside.surofi.no/  

Innmelding 
I menyen «Meny: Min Side» finner du menypunktene «Innmeldinger» og «Ny Innmelding» under 

«Innmelding». 

Innmeldinger 
Menypunktet «Innmeldinger» fører til en utlisting av alle innmeldingene (Bilde 1) brukeren har under 

registrering. Her viser bare innmeldinger som er startet registrert frem til det trykkes «Fullfør» for en 

innmelding. 

 

Bilde 1 

Her har du tre muligheter. Enten trykke «Fullfør» for å sende innmeldingen til landingssted eller kjøperen 

som er valgt under registrering. Landingsstedet eller kjøperen vil da kunne registrere enten 

landingsseddel eller sluttseddel for innmeldingen. 

Vil du endre innmeldingen trykker du på «Endre», du vil da bli ført til registreringsbildet (Bilde 2) for 

innmelding. 

Dersom du ønsker å slette påbegynt innmelding, så trykker du på «Slett».  

https://minside.surofi.no/
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Ny Innmelding / Landingsseddel 
Menypunktet «Ny innmelding» tar deg til registreringsbildet (Bilde 2) for en ny innmelding.  

 

  

Bilde 2 

Her velges det hvilket fartøy det skal innmeldes for. Dersom fartøyet har dispensasjon fra krav om at all 

fisk skal veies fortløpende ved landing og ligger inne med dette i SUROFIs register, vil det nederst være et 

valg for om det skal føres transportseddel (landingsseddel) eller ikke. 

Du velger «Ja» i feltet transportseddel. Leveringssted vil fylles ut automatisk med «M UNT (Biltransport. 

De andre feltene er ikke obligatoriske å fylle ut i innmeldingen, men «fangstfelt og sone» og «Redskap» 

må fylles ut under utfylling av seddel, dersom de ikke fylles ut i innmeldingen. 

Når innmeldingen er ferdig utfylt, trykkes «Opprett landingsseddel», og det klargjøres en seddel for 

registrering. Du vil bli ført til registrering av landingsseddel direkte, men du kan finne den igjen under 

menypunktet «Landingsseddel / Nye sedler» under «Meny:Min Side» senere. 
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Registrering av landing - landingsseddel 
Menyen under overskriften Landingsseddel har en rekke valg. Fem av disse er relevante for selve 

registreringen av landingsseddel (Se Bilde 3). Ofte vises et antall til høyre for teksten for de fire første 

punktene. Tallet viser hvor mange registreringer som finnes under dette menypunktet. For eksempel hvor 

mange sedler som er under registrering, men ennå ikke fullført osv. 

 

Bilde 3 

Hvis det er avtalt at en seddel skal korrigeres, vil slike finnes under punktet Sedler åpnet for korreksjon. 

Opplysningene i en landingsseddel kan deles i tre hoveddeler: 

1) Opplysninger til seddelhodet – fangstopplysninger om fartøy, fangstfelt, fangstperiode, 

mannskap, redskap osv. 

2) Opplysninger til seddellinjene – hva fangsten består av, produkt, mengde, antall, kvantum osv. 

3) Notater som en ønsker registrert i landingsseddelen. 
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Oversikt over sedler (innmelding) til utfylling. 
Når en velger menypunktet Nye sedler under overskriften Landingssedler, vil en få fram liste over 

innmeldinger som er godkjent (åpnet) for registrering av landingsseddel. 

 

Eksemplet viser én innmelding som er klar til registrering av landingsseddel, og en kan klikke på «Åpne» 

for å starte arbeidet. (Valget Import innebærer at en har dataene registrert i en fil fra ens eget 

mottakssystem i godkjent format og vil importere dataene fra filen). 

Hovedopplysningene i seddelen (seddelhodet) 
Nedenfor vises eksempel på skjermbildet som nå åpnes med hovedopplysningene i seddelhodet. En del 

opplysninger er allerede fylt inn fra SUROFIs registrere og den foregående innmeldingen. 
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Nedenfor vises eksempel på ferdig utfylte hovedopplysninger for seddelhodet. 

 
Ved landingseddel for transport må M UNT også skrives inn som godkjenningsnr hvis det ikke allerede er 
fylt inn.  
 
Feltet landingstype har to alternativer (Hele og Del) og skal vise hvorvidt hele landingen registreres i 
denne landingsseddelen eller flere sedler skal registreres (se punkt om dette seinere). 

Registrering av produktlinjer (seddellinjer) 
Registrering av seddelens produktlinjer (varelinjer) skjer i et eget skjermbilde som åpnes når 

hovedopplysningene er registrert og ‘Lagret’. 

 

Varelinjer vises nå som den åpne delen av de tre fanene og det er klart til registrering av linjer. I 

eksemplet er produktgruppe Fersk/iset markert, slik at bare produkter av fersk og iset fisk inngår i 

valgmulighetene.  

Merk for øvrig: 

A) Klikk ‘Legg til ny rad’ for å åpne en ny rad for registrering av varelinje. 

B) Klikk ‘Se’ for å se utskrift av seddelen slik utfyllingen er hittil. 

C) Klikk ‘Flere’ hvis det er behov for å registrere flere landingssedler (vanligvis bare hvis flere 

fangstfelt eller flere landingssteder). 

D) Klikk ‘Fullfør’ når registreringen er fullført og seddelen er klar til signering og ferdig utskrift. 

E) Klikk ‘Lagre’ for å lagre arbeidet (linjer) når som helst når en eller flere linjer er registrert. Det 

kontrollerer og oppdaterer også totalene for varelinjene (ekstra sikkerhet). 
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Nedenfor er eksempel på ferdig utfylt linje og det er klart til å klikke på ‘Legg til ny rad’ for å begynne å 
registrere linje nr 2. 
 

 
 
 
 
Linjer kan når som helst under arbeidet endres eller slettes. 

 
 Til venstre vises 
nedtrekksmenyen som kommer 
når en begynner å fylle inn tekst 
(varebeskrivelse) for den enkelte 
linje. 
 
Etter hvert som en skriver tekst, 
vises aktuelle produktalternativer 
så langt – slik som her for ‘Torsk 
rund is’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utskrift av landingsseddel under utfylling (midlertidig - for kontroll)  
  

Det er når som helst i prosessen mulig å få vist hvordan 

seddelen ser ut. Klikk menyvalget ‘Se’ øverst til høyre i 

skjermbildet for Varelinjer.  
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Nedenfor er eksempel på en slik seddel – Midlertidig landingsseddel. Denne har ikke signaturfelt. 

 

Notatlinjer i landingsseddelen 
En og annen gang kan det være behov for å supplerende informasjon i landingsseddelen. Slike notatlinjer 

kan registreres under fanen ‘Notatlinjer’. Disse vises i utskriften av seddelen, men inngår ikke i data som 

utveksles med Fiskeridirektoratet eller fartøyeiers eget datasystem. 

 

Notatlinjer legges til på samme måte som varelinjer. De kan når som helst under arbeidet endres eller 

slettes. 
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Sedler under registrering 
Oversikt over slike sedler som fortsatt er i arbeid fås ved å klikke på menypunktet «Sedler under 

registrering» i menyoversikten for Landingsseddel. Nedenfor er eksempel på slik oversikt. 

 

Her er en seddel fortsatt under registrering og det gis fire valg for videre arbeid: 

1) Fullfør - hvis seddelen er ferdig utfylt kan den fullføres. 

2) Endre – arbeidet med registrering fortsettes. 

3) Slett – seddeldataene så langt slettes og mulighet for å begynne på nytt finnes under ‘Nye sedler’. 

4) Utskrift – utskrift av midlertidig landingsseddel, slik som vist ovenfor. 

Fullføring av seddel 
Når en seddel fullføres, skjer først en forhåndsvisning av seddelen slik den nå er registrert – for kontroll, 

se neste side. Fullføringen kan da avbrytes hvis en oppdager noe galt eller mangelfullt.  

Etter at den elektroniske signeringen er fullført, kan seddelen skrives ut. Se egen veiledning om 

elektronisk signering. Seddeldataene vil samtidig overføres Fiskeridirektoratet.  

Sedler som er fullført og elektronisk signert vil deretter finnes i menyoversikten for Landingsseddel under 

Registrerte sedler (seddelarkivet).  

Eksempel på skjermbilde Forhåndsvisning av landingsseddel. 

 



 SIDE 11 

 

Åpne for sluttseddel 
Når du så er kommet frem til kjøper og skal levere fangsten fra transport, må du åpne for registrering av 

sluttseddel til kjøper. Du gjør dette ved å gå inn på menypunktet «Registrerte sedler» under 

landingssedler. 

Her får du førs opp et utvalgsbilde hvor du kan filtrere utvalget av listen i. 

Hvis en bare ønske en bestemt seddel og seddelnummeret er kjent, kan det oppgis for utvalg. 

 

 

 

I listen over registrerte landingssedler finnes det et valg for «Åpne Sluttseddel» dersom det er en 

landingsseddel for transport. Du trykker denne knappen for å åpne for sluttseddel. 
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Etter at du har valg å åpne for sluttseddel, vil det komme opp en dialog hvor du må velge hvilken kjøper 

du skal gå til. 

Du velger kjøper ved å søke den opp i feltet for kjøper. 

 

 

Når du har valgt kjøper ut fra valgene i søkefeltet, trypper du åpne og sluttseddel har blitt åpnet for 

utfylling av kjøper. 


