
Dataelement Status Bemærkninger

Type M Fangstmelding
Dato.
M hvis ingen fiskerioperationer er
afsluttet hele dagen

Fartøjsaktivitet M Fartøjets hovedaktivitet
Data for M hvis en fiskerioperation er

fiskerioperationer afsluttet i løbet af dagen

Redskabsudsætning M

Dato og tidspunkt hvor redskabet
når fiskedybden
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
Dybde i meter når redskabet er
fuldt udsat
M hvis temperatur er målt.
Temperatur i grader Celsius med
én decimal når redskabet er fuldt
udsat.
Forvaltningsområdet hvor
aktiviteten er udført.
M hvis reguleringen kræver det

Agn O FAO artskode
Redskab M FAO redskabskode
Redskabskarakteris

tika
M

Mindste maskestørrelse i mm.
M hvis anvendelig
Tremmeafstand i rist i mm.
M hvis rist er anvendt
Redskabslængde i meter.
M for gællenet
Antal redskaber.
M for trawl, skrabere, tejner og
kroge
M hvis redskabsproblem opstod
mens redskab var i vandet

Redskabsoptagning M

Dato og tidspunkt hvor redskabet
påbegyndes halet
Forventet position for start af den
forventede aktivitet. Koordinater
rapporteres i grader og minutter

M

Slutposition M

Maskestørrelse C

Tremmeafstand i 
rist

C

Redskabslængde

Antal redskaber C

Dato C

C

Startdato 
og –tidspunkt M

Startposition M

Fiskedybde, start

C

Redskabsproblemer C

Slutdato og -
tidspunkt

Temperatur, start C

Relevant Område C

M



med 1/10 minuts nøjagtighed eller i
decimalgrader med 3 decimaler I
WGS84
Fiskedybde i meter når redskabet
påbegyndes indhalet.
M hvis temperatur er målt.
Temperatur i grader Celsius med
én decimal når redskabet
påbegyndes indhalet.
M hvis fiskerioperationen udføres
med et partnerfartøj

Rolle M Partnerfartøjs rolle
Radiokaldesignal M Partnerfartøjets radiokaldesignal
Flag State M Partnerfartøjets flagstat
Fangst M

FAO artskode. Nul–fangst skal
registreres med FAO kode MZZ
Levende vægt i kilogram. Nul–
fangst skal registreres med
mængde=0
M hvis reguleringen for arten
kræver det (fugle, havpattedyr,
hajer, laks)

Præsentation M MHUI, UHUI, mm.
Konservering M Fersk, frossen, mm.

Kasser, bokse, RSW–tank, udsmid,
mm.
M hvis fartøjet har licens til
arten i området
Kode for størrelsesklasse.
M hvis fangsten er taget i et
fiskeri hvor størrelsesklasser er
obligatorisk
Kode for bestand.
M hvis fangsten hører til en
NEAFC reguleret bestand

Årsag til udsmid C M hvis udsmid har fundet sted

Størrelsesklasse C

Bestandskode C

Antal individer C

Pakning/Udsmid M

Licens C

Partnerfartøj C

Art M

Mængde M

Fiskedybde, slut M

Temperatur, slut C


