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Elektronisk Rapporterings System (ERS) 

Meldinger og elementer 

I dette bilags tabeller er status angivet med 

- M for Mandatory – Obligatorisk 

- C for Conditional – Betinget (Mandatory i bestemte situationer) 

- O for Optional – Valgfri 

 

1) Fiskeriaktivitetsrapport 

Data brugt ved oprettelse og korrektion af fiskeriaktivitetsrapporter. 

a) Fiskeriaktivitetsrapport Header Data 

Data som skal inkluderes i alle Fiskeriaktivitetsrapporter. 

Dataelement Status Bemærkninger 

Rapport Detaljer    

Rapportidentifikation M Unik identifikation af 
Fiskeriaktivitetsrapporten 

Rapporttype M NOTIFIKATION er en 

rapport af fremtidig 
aktivitet. 

DEKLARATION er en 
rapport af en indtruffet 
aktivitet 

Formål M Oprettelse eller Korrektion 

af en rapport  

Refereret rapport identifikation C Rapportidentifikationen på 
den rapport der bliver 

korrigeret 

Oprindelses FMC M ISO 3 letter landekode på 
flagstatens FMC  

Accept M Dato og tidspunkt for accept 

af information i FMC 

FMC markør C FMC markør hvis en rapport 
er blevet forsinket, 

korrigeret/annulleret eller 
genereret manuelt af 
FMC’en 

Oprettelse M Dato og tidspunkt for 

oprettelse af rapporten af 
FMC’en 

Sekvensnummer O Meddelelsens serienummer 

sendt til endedestinationen. 
Ved hvert års begyndelse 
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Dataelement Status Bemærkninger 

skal værdien sættes til 1 og 
vokse med for hver 
meddelelse 

Fisketurinformation  Alle aktiviteter skal have en 

reference til en fisketur 

Turidentifikation O En unik identifikation for 
turen 

Flagstatens interne tur ID O Fisketur ID efter flagstatens 

definition 

Fartøjsdetaljer   Radiokaldesignal eller IMO-
nummer er obligatorisk. 

Hvor IMO-nummer ikke er 
relevant (for fartøjer under 
IMO resolution A.1078(28)) 

skal enten flagstatens 
interne referencenummer 

eller eksterne registrering 
bruges 

Radiokaldesignal M Internationalt 
radiokaldesignal 

Fartøjets IMO-nummer C Fartøjets IMO-nummer. 
Hvis fartøjet har IMO-
nummer 

Flagstatens interne 

referencenummer 

C Flagstatens unikke 

referencenummer: 
Flagstatens 3-alphakode 

efterfulgt af 
alphanummeriske 
karakterer. 

Hvis IMO-nummer ikke er 
obligatorisk for fartøjet 

skal enten flagstatens 
interne referencenummer 
eller eksterne registrering 

bruges 

Fartøjets eksterne 
referencenummer 

C Fartøjets 
havnekendingsnummer. 

Hvis IMO-nummer ikke er 
obligatorisk for fartøjet skal 
enten flagstatens interne 

referencenummer eller 
eksterne registrering bruges 

Fartøjets navn O Navnet på fartøjet 

Fartøjets flag M ISO 3 bogstavs landekode 
for flagstaten  

Fartøjsførerens navn M Navnet på fartøjets fører 

Fartøjets transmissions dato og 
tidspunkt 

C Dato og tidspunkt for 
transmission fra fartøjet. 



Bilag 1 

3 

 

Dataelement Status Bemærkninger 

 Obligatorisk for 
grønlandske fartøjer og for 
udenlandske hvis versionen 

af UN/FLUX standard og 
XSD brugt til UN/FLUX 

ERS muliggør det 

Fartøjets transmissionsposition 
 

C Fartøjets position på 
transmissionstidspunktet. 
Obligatorisk for 

grønlandske fartøjer og for 
udenlandske hvis versionen 

af UN/FLUX standard og 
XSD brugt til UN/FLUX 
ERS muliggør det 

 

2) Fiskeriaktivitetstyper 

 

a) Ankomstmelding – Ankomst til territoriet 

Data brugt i Ankomstmelding. 

Operationer: 

 Oprettelse: Deadline: 5 dage før ankomst til GRL EEZ og for grønlandske fartøjer før 

ankomst til internationalt farvand for fiskeri. 

 Korrektioner: Ikke senere end 12 timer før forventet ankomst. Korrektion er ikke 

nødvendig hvis faktisk tidspunkt for ankomst er mindre end 6 timer fra rapporteret 
tidspunkt og faktisk position for ankomst er mindre end 30 NM fra rapporteret 
position.  

 Annullering: Før ankomst til Grønlands EEZ. 
 

Dataelement Status Bemærkninger 

Type M Ankomst 

Jurisdiktion M Jurisdiktion fartøjet sejler ind 

i  

Påmønstringstidspunkt M Forventet dato og tidspunkt 
for ombordtagning af 
observatør 

Havn C M hvis foreslået 

ombordtagningssted er en 
havn 

Position C M hvis foreslået 

ombordtagningssted er til søs 

Planlagt aktivitet M Formål med indsejling 
 

Licens C M hvis planlagt aktivitet er 

fiskeri 
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b) Afsejlingsmelding – Afsejling fra havn eller losseposition 

Data brug i afsejlingsmelding.  

Operationer: 

 Oprettelse: Ikke senere end 1 time efter afgang fra havn og senest før fiskeri 

påbegyndes. 

 Korrektioner: Ikke senere end 12 timer efter udsejling fra havn eller losseposition i 

grønlandsk EEZ. 

 Annullering: Ikke mulig (må ikke sendes før afsejling). 

 

Dataelement Status Bemærkninger 

Type M Afsejlingsmelding 

Jurisdiktion M Jurisdiktion fartøjet melder 
afsejling i 

Fangst om bord M Fangst om bord ved 
transmission 

 

Art M FAO artskode; Ingen fangst om 
bord skal rapporteres med FAO 

koden MZZ   

Mængde M Levende vægt i kilogram. 
Ingen fangst om bord skal 
rapporteres med mængde=0 

Antal individer C M hvis reguleringen for arten 
kræver det (fugle, havpattedyr, 
hajer, laks) 

Præsentation M MHUI, UHUI, mm. 

Konservering M Fersk, frossen, mm. 

Pakning M Kasser, bokse, RSW-tank, mm. 

Licens C M hvis fartøjet har licens til 

arten i området 

Størrelsesklasse C Kode for størrelsesklasse. 
M hvis fangsten er taget i et 

fiskeri hvor størrelsesklasser er 
obligatorisk 

Bestandskode C Kode for bestand. 

M hvis fangsten hører til en 
NEAFC reguleret bestand 

Planlagt aktivitet M Formål med aktiviteten 
 

Aktivitetsdetaljer C Information om den planlagte 

aktivitet. 
M hvis den planlagte aktivitet 

er fiskeri eller omladning 

Forventet dato og 
tidspunkt 

M Forventet dato og tidspunkt for 
planlagt aktivitet 

Forventet position M Forventet position for start af 
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Dataelement Status Bemærkninger 

den forventede aktivitet. 
Koordinater rapporteres i 
grader og minutter med 1/10 

minuts nøjagtighed eller i 
decimalgrader med 3 decimaler 

I WGS84 

Relevant område C Forvaltningsområdet hvor 
aktiviteten forventes påbegyndt 
M hvis reguleringen kræver det 

Målart C FAO kode for målart. 

M hvis aktiviteten er fiskeri 

Licens C M hvis planlagt aktivitet er 
fiskeri 

 

c) Indsejlingsmelding – Indsejling i fiskeriterritorium 

Data brug i indsejlingsmelding.  

Operationer: 

 Oprettelse: Ikke senere end 24 timer før indsejling i et fiskeriterritorium. 

 Korrektioner: Før indsejling til fiskeriterritoriet. 

 Annullering: Før indsejling til fiskeriterritoriet.  

 

Dataelement Status Bemærkninger 

Type M Indsejlingsmelding 

Jurisdiktion M Jurisdiktion fartøjet melder 

indsejling til 

Fangst om bord M Fangst om bord ved 
transmission 

Art M FAO artskode; Ingen fangst om 

bord skal rapporteres med FAO 
koden MZZ   

Mængde M Levende vægt i kilogram. 

Ingen fangst om bord skal 
rapporteres med mængde=0 

Antal individer C M hvis reguleringen for arten 

kræver det (fugle, havpattedyr, 
hajer, laks) 

Præsentation M MHUI, UHUI, mm. 

Konservering M Fersk, frossen, mm. 

Pakning M Kasser, bokse, RSW-tank, mm. 

Licens C M hvis fartøjet har licens til 
arten i området 

Størrelsesklasse C Kode for størrelsesklasse. 

M hvis fangsten er tager i et 
fiskeri hvor størrelsesklasser er 
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Dataelement Status Bemærkninger 

obligatorisk 

Bestandskode C Kode for bestand. 

M hvis fangsten hører til en 
NEAFC reguleret bestand 

Planlagt aktivitet M Formål med aktiviteten 

Aktivitetsdetaljer C Information om den planlagte 
aktivitet. 

M hvis den planlagte aktivitet 
er fiskeri eller omladning 

Forventet dato og 
tidspunkt 

M Forventet dato og tidspunkt for 
planlagt aktivitet 

Forventet position M Forventet position for start af 

den forventede aktivitet. 
Koordinater rapporteres i 

grader og minutter med 1/10 
minuts nøjagtighed eller i 
decimalgrader med 3 decimaler 

I WGS84 

Relevant område C Forvaltningsområdet hvor 
aktiviteten forventes påbegyndt 

M hvis reguleringen kræver det 

Målart C FAO kode for målart. 
M hvis aktiviteten er fiskeri 

Licens C M hvis planlagt aktivitet er 

fiskeri 

 

d) Fangstmelding 

Data brugt til at deklarere fangst 

Operationer: 

 Oprettelse: Ikke senere end kl. 23:59 UTC. 

 Korrektioner: Ikke senere end kl. 12:00 UTC den følgende dag.  

 Annullering: Ikke mulig i fartøjsklienten. 

Dataelement Status Bemærkninger 

Type M Fangstmelding 

Dato C Dato. 
M hvis ingen fiskerioperationer er 

afsluttet hele dagen 

Fartøjsaktivitet M Fartøjets hovedaktivitet  

Data for 

fiskerioperationer 

C M hvis en fiskerioperation er 

afsluttet i løbet af dagen 

Redskabsudsætning M  

Startdato og -tidspunkt M Dato og tidspunkt hvor redskabet 
når fiskedybden 

Startposition M Forventet position for start af den 
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Dataelement Status Bemærkninger 

forventede aktivitet. Koordinater 
rapporteres i grader og minutter 
med 1/10 minuts nøjagtighed eller i 

decimalgrader med 3 decimaler i 
WGS84 

Fiskedybde, start M Dybde i meter når redskabet er 

fuldt udsat 

Temperatur, start C M hvis temperatur er målt. 
Temperatur i grader Celsius med 
én decimal når redskabet er fuldt 

udsat.  

Relevant Område C Forvaltningsområdet hvor 
aktiviteten er udført. 

M hvis reguleringen kræver det 

Agn O FAO artskode 

Redskab M FAO redskabskode  

Redskabskarakteristik

a  

M  

Maskestørrelse C Mindste maskestørrelse i mm.  
M hvis anvendelig 

Tremmeafstand i rist C Tremmeafstand i rist i mm. 
M hvis rist er anvendt 

Redskabslængde C Redskabslængde i meter. 
M for gællenet 

Antal redskaber C Antal redskaber. 
M for trawl, skrabere, tejner og 

kroge 

Redskabsproblemer C M hvis redskabsproblem opstod 
mens redskab var i vandet 

Redskabsoptagning M  

Slutdato og -tidspunkt M Dato og tidspunkt hvor redskabet 
påbegyndes halet 

Slutposition M Forventet position for start af den 

forventede aktivitet. Koordinater 
rapporteres i grader og minutter 

med 1/10 minuts nøjagtighed eller i 
decimalgrader med 3 decimaler I 
WGS84 

Fiskedybde, slut M Fiskedybde i meter når redskabet 

påbegyndes indhalet. 

Temperatur, slut C M hvis temperatur er målt. 

Temperatur i grader Celsius med 

én decimal når redskabet 

påbegyndes indhalet.   

Partnerfartøj C M hvis fiskerioperationen udføres 
med et partnerfartøj 
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Dataelement Status Bemærkninger 

Rolle M Partnerfartøjs rolle 

Radiokaldesignal  M Partnerfartøjets radiokaldesignal 

Flag State M Partnerfartøjets flagstat 

Fangst M  

Art M FAO artskode. Nul-fangst skal 

registreres med FAO kode MZZ  

Mængde M Levende vægt i kilogram. Nul-
fangst skal registreres med 
mængde=0 

Antal individer C M hvis reguleringen for arten 
kræver det (fugle, havpattedyr, 
hajer, laks) 

Præsentation M MHUI, UHUI, mm. 

Konservering M Fersk, frossen, mm. 

Pakning/Udsmid M Kasser, bokse, RSW-tank, udsmid, 
mm. 

Licens C M hvis fartøjet har licens til arten i 

området 

Størrelsesklasse C Kode for størrelsesklasse. 
M hvis fangsten er tager i et fiskeri 
hvor størrelsesklasser er 

obligatorisk 

Bestandskode C Kode for bestand. 
M hvis fangsten hører til en 

NEAFC reguleret bestand 

Årsag til udsmid C M hvis udsmid har fundet sted  

 

e) Omladningsmelding, notifikation donorfartøj 

Data brugt til at notificere omladning fra donorfartøj. 

Operationer: 

 Oprettelse: mindst 24 timer før omladning. 

 Korrektioner: Før påbegyndelse af omladningen. 

 Annullering: Før påbegyndelse af omladningen. 

 

Dataelement Status Bemærkninger 

Type M Omladningsnotifikation, donor 

Forventet dato og 
tidspunkt 

M Forventet dato og tidspunkt for 
påbegyndelse af omladningen  

Forventet position C Forventet position for start af den 
forventede aktivitet. Koordinater 

rapporteres i grader og minutter 
med 1/10 minuts nøjagtighed eller i 

decimalgrader med 3 decimaler i 
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Dataelement Status Bemærkninger 

WGS84.  
M hvis omladning forventes 

foretaget til søs 

Havn C Navn på havn hvor omladning 
forventes at finde sted. 

(ISO alpha-2 landekode + 3 
bogstav havnekode) baseret på 
UN/LOCODE. 

M hvis omladning forventes 
foretaget i havn 

Fangst om bord M Fangst om bord (før omladningen) 

Art M FAO artskode 

Mængde M Levende vægt i kilogram 

Antal individer C M hvis reguleringen for arten 
kræver det (fugle, havpattedyr, 
hajer, laks) 

Præsentation M MHUI, UHUI, mm. 

Konservering M Fersk, frossen, mm. 

Pakning/Udsmid M Kasser, bokse, RSW-tank, udsmid 
mm. 

Licens C M hvis fartøjet har grønlandsk 

licens til arten i området 

Størrelsesklasse C Kode for størrelsesklasse.  
M hvis fangsten er tager i et fiskeri 

hvor størrelsesklasser er 
obligatorisk 

Bestandskode C Kode for bestand. 
M hvis fangsten hører til en 

NEAFC reguleret bestand 

Fangst der skal 

omlades 

M Fangst der forventes omladet 

Art M FAO artskode 

Mængde M Levende vægt i kilogram 

Antal individer C M hvis reguleringen for arten 
kræver det (fugle, havpattedyr, 

hajer, laks) 

Præsentation M MHUI, UHUI, mm. 

Konservering M Fersk, frossen, mm. 

Pakning/Udsmid M Kasser, bokse, RSW-tank, udsmid 
mm. 

Licens C M hvis fartøjet har grønlandsk 

licens til arten i området 

Størrelsesklasse C Kode for størrelsesklasse. 
M hvis fangsten er tager i et fiskeri 

hvor størrelsesklasser er 
obligatorisk 
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Dataelement Status Bemærkninger 

Bestandskode C Kode for bestand. 
M hvis fangsten hører til en 

NEAFC reguleret bestand 

Omladet til M Modtager fartøjets detaljer 

Radiokaldesignal  M Modtagerfartøjets radiokaldesignal 

Flagstat M Modtagerfartøjets flagstat 

 

f) Omladningsmelding, deklaration donorfartøj 

Data brugt til at deklarere omladning fra donorfartøj. 

Operationer: 

 Oprettelse: ikke senere end 1 time efter omladning. 

 Korrektioner: Ikke mulige 

 Annullering: Ikke mulig.  

Dataelement Status Bemærkninger 

Type M Omladningsdeklaration, donor 

Dato og tidspunkt M Dato og tidspunkt for afslutning på 
omladningen 

Position C Position for afslutning af 

omladningen. Koordinater 
rapporteres i grader og minutter 
med 1/10 minuts nøjagtighed eller i 

decimalgrader med 3 decimaler i 
WGS84. 

M hvis omladningen fandt sted til 
søs 

Havn C Navn på havn hvor omladning 

fandt sted. 
(ISO alpha-2 landekode + 3 
bogstav havnekode) baseret på 

UN/LOCODE. 
M hvis omladning fandt sted i havn 

Fangst om bord M Fangst om bord (efter 

omladningen) 

Art M FAO artskode 

Mængde M Levende vægt i kilogram 

Antal individer C M hvis reguleringen for arten 
kræver det (fugle, havpattedyr, 

hajer, laks) 

Præsentation M MHUI, UHUI, mm. 

Konservering M Fersk, frossen, mm. 

Pakning/Udsmid M Kasser, bokse, RSW-tank, udsmid 
mm. 
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Dataelement Status Bemærkninger 

Licens C M hvis fartøjet har grønlandsk 
licens til arten i området 

Størrelsesklasse C Kode for størrelsesklasse. 

M hvis fangsten er tager i et fiskeri 
hvor størrelsesklasser er 

obligatorisk 

Bestandskode C Kode for bestand. 
M hvis fangsten hører til en 
NEAFC reguleret bestand 

Omladede 

fangster 

M Mængder der blev omladet 

Art M FAO artskode 

Mængde M Levende vægt i kilogram 

Antal individer C M hvis reguleringen for arten 

kræver det (fugle, havpattedyr, 
hajer, laks) 

Præsentation M MHUI, UHUI, mm. 

Konservering M Fersk, frossen, mm. 

Pakning/Udsmid M Kasser, bokse, RSW-tank, udsmid 

mm. 

Licens C M hvis fartøjet har licens til arten i 
området 

Størrelsesklasse C Kode for størrelsesklasse. 

M hvis fangsten er taget i et fiskeri, 
hvor størrelsesklasser er 

obligatorisk 

Bestandskode C Kode for bestand. 
M hvis fangsten hører til en 
NEAFC reguleret bestand 

Omladet til M Modtagerfartøj detaljer 

Radiokaldesignal  M Modtagerfartøjets radiokaldesignal 

Flagstat M Modtagerfartøjets flagstat 

 

g) Omladningsmelding, deklaration, modtagerfartøj 

Data brugt af modtagerfartøjs ved deklaration af omladning. 

Operationer: 

 Oprettelse: Ikke senere end 1 time efter omladningen er afsluttet. 

 Korrektioner: Ikke mulige. Undtagen frisk fisk: 12 timer efter omladning. 

 Annullering: Ikke mulig.  

Dataelement Status Bemærkninger 

Type M Omladningsdeklaration, modtager 

Dato og tidspunkt M Dato og tidspunkt for afslutning på 
omladningen 



Bilag 1 

12 

 

Dataelement Status Bemærkninger 

Position C Position for afslutning af 
omladningen. Koordinater 

rapporteres i grader og minutter 
med 1/10 minuts nøjagtighed eller i 
decimalgrader med 3 decimaler i 

WGS84. 
M hvis omladning fandt sted til søs 

Havn C Navn på havn hvor omladning 

fandt sted. 
(ISO alpha-2 landekode + 3 

bogstav havnekode) baseret på 
UN/LOCODE. 
M hvis omladning fandt sted i havn 

Fangst om bord M Fangst om bord (efter 

omladningen) 

Art M FAO artskode 

Mængde M Levende vægt i kilogram 

Antal individer C M hvis reguleringen for arten 
kræver det (fugle, havpattedyr, 

hajer, laks) 

Præsentation M MHUI, UHUI, mm. 

Konservering M Fersk, frossen, mm. 

Pakning/Udsmid M Kasser, bokse, RSW-tank, udsmid 

mm. 

Licens C M hvis donorfartøjet har 
grønlandsk licens til arten i området 

Størrelsesklasse C Kode for størrelsesklasse. 

M hvis fangsten er tager i et fiskeri 
hvor størrelsesklasser er 
obligatorisk 

Bestandskode C Kode for bestand. 

M hvis fangsten hører til en 
NEAFC reguleret bestand 

Omladede 

fangster 

M Mængder der blev omladet 

Art M FAO artskode 

Mængde M Levende vægt i kilogram 

Antal individer C M hvis reguleringen for arten 
kræver det (fugle, havpattedyr, 

hajer, laks) 

Præsentation M MHUI, UHUI, mm. 

Konservering M Fersk, frossen, mm. 

Pakning/Udsmid M Kasser, bokse, RSW-tank, udsmid 

mm. 

Licens C M hvis fartøjet har licens til arten i 
området 
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Dataelement Status Bemærkninger 

Størrelsesklasse C Kode for størrelsesklasse. 
M hvis fangsten er tager i et fiskeri 

hvor størrelsesklasser er 
obligatorisk 

Bestandskode C Kode for bestand. 

M hvis fangsten hører til en 
NEAFC reguleret bestand 

Omladet fra M Donorfartøjs detaljer 

Radiokaldesignal  M Donorfartøjets radiokaldesignal 

Flagstat M Donorfartøjets flagstat 

 

h) Havnemelding – Indsejling i havn 

Data brugt ved notifikation af havneanløb. 

Undtagelser: 

 Fremmede fartøjer er undtaget for denne melding ved havneanløb uden for Grønland. 

 Fartøjer der kun har ferske fiskeriprodukter om bord skal sende havnemelding inden 

anløb til havn 
 

Operationer: 

 Oprettelse: Ikke senere end 24 timer før ankomst til havn. 

 Korrektioner: Før ankomst til havn. Efter korrektion, ingen losning før 2 timer efter 
korrektion. Dog kan fartøjer der kun har ferske fiskeriprodukter om bord korrigere 

inden anløb til havn. 

 Annullering: Før ankomst til havn.  

 

Dataelement Status Bemærkninger 

Type M Havnemelding 

Forventet dato og 

tidspunkt 

M Forventet dato og tidspunkt for 

ankomst til havn 

Havn M Navn på havn hvor anløb vil 
ske. 

(ISO alpha-2 landekode + 3 
bogstav havnekode) baseret på 
UN/LOCODE 

Landingsplads C Navn på opkøber eller anden 

specifikation, der beskriver 
præcis hvor i havnen landingen 

vil ske. 

M hvis tilgængelig 

Fangst om bord M Fangst om bord ved 

transmission 

Art M FAO artskode 
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Dataelement Status Bemærkninger 

Mængde M Levende vægt i kilogram 

Antal individer C M hvis reguleringen for arten 

kræver det (fugle, havpattedyr, 
hajer, laks) 

Præsentation M MHUI, UHUI, mm. 

Konservering M Fersk, frossen, mm. 

Pakning/Udsmid M Kasser, bokse, RSW-tank, 

udsmid mm. 

Licens C M hvis fartøjet har licens til 
arten i området 

Størrelsesklasse C Kode for størrelsesklasse. 

M hvis fangsten er tager i et 
fiskeri hvor størrelsesklasser er 

obligatorisk 

Bestandskode C Kode for bestand. 
M hvis fangsten hører til en 
NEAFC reguleret bestand 

Fangst der skal landes M Fangst der forventes landet 

Art M FAO artskode 

Mængde M Levende vægt i kilogram 

Antal individer C M hvis reguleringen for arten 

kræver det (fugle, havpattedyr, 
hajer, laks) 

Præsentation M MHUI, UHUI, mm. 

Konservering M Fersk, frossen, mm. 

Pakning/Udsmid M Kasser, bokse, RSW-tank, 
udsmid mm. 

Licens C M hvis fartøjet har licens til 

arten i området 

Størrelsesklasse C Kode for størrelsesklasse. 
M hvis fangsten er tager i et 
fiskeri hvor størrelsesklasser er 

obligatorisk 

Bestandskode C Kode for bestand. 
M hvis fangsten hører til en 

NEAFC reguleret bestand 

 

i) Afgangsmelding – Afgang fra grønlandsk territorium 

Data brugt ved notification af forventet udsejling fra Grønlands fiskeriterritorium. 

Operationer: 

 Oprettelse: Mellem 60 og 48 timer før udsejling fra Grønlands fiskeriterritorium. 

 Korrektioner: Ikke senere end 6 timer før udsejling. Korrektion er ikke nødvendig hvis 

faktisk tidspunkt for udsejling er mindre end 6 timer fra rapporteret tidspunkt og 
faktisk position for udsejling er mindre end 30 NM fra rapporteret position. 
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 Annullering: Før udsejling fra Grønlands fiskeriterritorium og ikke senere end 12 
timer før udsejling fra Grønlands fiskeriterritorium.  

 

Dataelement Status Bemærkninger 

Type M Afgangsmelding 

Forventet dato og 

tidspunkt 

M Forventet dato og tidspunkt for 

udsejling 

Forventet position M Forventet position for udsejling. 
Koordinater rapporteres i grader og 

minutter med 1/10 minuts 
nøjagtighed eller i decimalgrader 
med 3 decimaler i WGS84 

Jurisdiktion M Jurisdiktion fartøjet udsejler fra 

 

j) Udsejlingsmelding – Udsejling fra territorium 

Data brugt ved notifikation af forventet udsejling fra et fiskeriterritorium. 

Operationer: 

 Oprettelse: Før udsejling fra Grønlands fiskeriterritorium. Ved udsejling fra ikke 

grønlandske jurisdiktioner jurisdiktionens tidsfrister. 

 Korrektioner: Før udsejling. Korrektion er ikke nødvendig hvis det alene er det 

faktiske tidspunkt for udsejlingen er mindre end 6 timer fra rapporterede tidspunkt og 
den faktiske position for udsejlingen er mindre end 30 NM fra rapporteret position. 

 Annullering: Før udsejling.  
 

Dataelement Status Bemærkninger 

Type M Udsejlingsmelding 

Dato og tidspunkt M Forventet dato og tidspunkt for 
udsejling eller dato og tidspunkt for 

indstilling af fiskeriet 

Position M Forventet position for udsejling. 
Koordinater rapporteres i grader og 

minutter med 1/10 minuts 
nøjagtighed eller i decimalgrader 
med 3 decimaler i WGS84 

Jurisdiktion M Jurisdiktion fartøjet befinder sig i 

Fangst om bord M Fangst om bord (efter 

omladningen) 

Art M FAO artskode 

Mængde M Levende vægt i kilogram 

Antal individer C M hvis reguleringen for arten 
kræver det (fugle, havpattedyr, 

hajer, laks) 
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Dataelement Status Bemærkninger 

Præsentation M MHUI, UHUI, mm. 

Konservering M Fersk, frossen, mm. 

Pakning/Udsmid M Kasser, bokse, RSW-tank, udsmid 
mm. 

Licens C M hvis fangsten er taget på 

grønlandsk licens til arten i området 

Størrelsesklasse C Kode for størrelsesklasse. 
M hvis fangsten er taget i et fiskeri 

hvor størrelsesklasser er 
obligatorisk 

Bestandskode C Kode for bestand. 
M hvis fangsten hører til en 

NEAFC reguleret bestand 

 


