
Dataelement Status Bemærkninger

Rapport Detaljer

Unik identifikation af

Fiskeriaktivitetsrapporten

NOTIFIKATION er en

rapport af fremtidig

aktivitet.

DEKLARATION er en

rapport af en indtruffet

aktivitet

Oprettelse eller Korrektion

af en rapport

Rapportidentifikationen på

den rapport der bliver

korrigeret

ISO 3 letter landekode på

flagstatens FMC

Dato og tidspunkt for accept

af information i FMC

FMC markør hvis en rapport

er blevet forsinket,

korrigeret/annulleret eller

genereret manuelt af

FMC’en
Dato og tidspunkt for

oprettelse af rapporten af

FMC’en
Meddelelsens serienummer

sendt til endedestinationen.

Ved hvert års begyndelse

skal værdien sættes til 1 og

vokse med for hver

meddelelse

Fisketurinformation

En unik identifikation for

turen

Fisketur ID efter flagstatens

definition

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

Internationalt

radiokaldesignal
Radiokaldesignal M

Turidentifikation O

Flagstatens interne tur ID O

Fartøjsdetaljer

FMC markør C

Oprettelse M

Sekvensnummer O

Refereret rapport identifikation C

Oprindelses FMC M

Accept M

Rapportidentifikation M

Rapporttype M

Formål M



Fartøjets IMO-nummer.

Hvis fartøjet har IMO-

nummer

Flagstatens interne Flagstatens unikke

referencenummer 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 Fartøjets

referencenummer havnekendingsnummer.

Hvis IMO-nummer ikke er

obligatorisk for fartøjet skal

enten flagstatens interne

referencenummer eller

eksterne registrering bruges

Fartøjets navn O Navnet på fartøjet

ISO 3 bogstavs landekode

for flagstaten

Fartøjsførerens navn M Navnet på fartøjets fører

Fartøjets transmissions dato og Dato og tidspunkt for

tidspunkt transmission fra fartøjet.

Obligatorisk for

grønlandske fartøjer og for

udenlandske hvis versionen

af UN/FLUX standard og

XSD brugt til UN/FLUX

ERS muliggør det

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

Fartøjets flag M

C

Fartøjets transmissionsposition C

Fartøjets IMO-nummer C

C

C


