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Vejledning for fiskere i indberetning af landingserklæring via opkøber/agent
Denne vejledning beskriver trin for trin, hvad du skal gøre som fartøjsejer, for at din
opkøber/agent kan indberette landingserklæringer på dine vegne.
Som fartøjsejer skal du igennem 3 trin. Hvert af de 3 trin er beskrevet i vejledningen.
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I trin 1 skal du ansøge om en førstehåndsrettighed til dine data. Hvis du
allerede har en førstehåndsrettighed, kan du springe dette trin over.
I trin 2 skal du bede din opkøber/agent om at ansøge om en fuldmagt gennem adgangskontrolsystemet.
I trin 3 skal du godkende opkøberens/agentens fuldmagtsansøgning i adgangskontrolsystemet

Fartøjsejere trin 1 – ansøgning om førstehåndsrettighed:
Det første, du skal gøre, er at få en førstehåndsrettighed til dine egne data hos Fiskeristyrelsen, hvis du ikke allerede har det.
Du skal starte ansøgningen om førstehåndrettighed gennem dette link:
https://aks.fiskeristyrelsen.dk eller på Fiskeristyrelsens hjemmeside under Erhvervsfiskeri. Klik på Fiskeriportal:
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På Fiskeriportalen skal du vælge Adgangskontrolsystemet:

Fra adgangskontrolsidens forside skal du lave et login med dit virksomheds NemID,
hvis dit fartøj ikke er personligt ejet. Hvis dit fartøj er personligt ejet, skal du bruge
dit eget NemID login.
Når du er logget ind, skal du på velkomstsiden vælge registrering i menuen til venstre.

Når du logger på adgangskontrolsystemet, skal du første gang foretage en registrering af dine oplysninger. Bemærk, at du skal markere i feltet ”Ønskes adgang til ejerskab”, ellers vil du kun få adgang til at søge om fuldmagter. Du kan til enhver tid
ændre dine registreringsoplysninger under menuen ”Min profil”.
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Når du har accepteret registreringen, skal du i menuen til venstre vælge førstehåndsrettigheder, og derefter i det næste billede ”Søg om førstehåndsrettigheder”:

I ansøgningsfeltet starter du med at angive havnekendingsnummeret på dit fartøj.
Du har også mulighed for at indsætte en eventuel meddelelse i forbindelse med ansøgningen.
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Når du trykker ”Søg” vil du kunne se, hvilke fartøjsversioner, du kan få adgang til.
Når du har markeret og valgt de fartøjsversioner, du er interesseret i, kan du sende
din ansøgning til Fiskeristyrelsen. (Hvis du har brugt en forkert NemID, vil du få en
fejlmeddelelse, der oplyser dig om, hvilken type NemID, du skal benytte.)
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Du vil kunne se en kvittering på din ansøgning om førstehåndsrettighed på skærmen:

Du vil nu kunne logge af adgangskontrolsystemet.
Du kan forvente et svar på din ansøgning om førstehåndsrettighed indenfor 5 hverdage
Du vil modtage en e-mail fra Fiskeristyrelsen om, at din ansøgning om førstehåndsrettighed er godkendt.
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Fartøjsejere trin 2 – anmod din opkøber/agent om få tilknyttet en fuldmagtsansøgning:
Når Fiskeristyrelsen har godkendt din ansøgning om førstehåndsrettighed, kan du
kontakte din opkøber/agent.
Opkøberen/agenten skal ansøge om en fuldmagt til dit fartøj, hvordan dette gøres
er beskrevet i ”Vejledning i indberetning af landingserklæring via opkøber/agent”.

Fartøjsejere trin 3 – godkendelse af fuldmagter:
Du skal godkende fuldmagtsansøgningen fra opkøberen/agenten. Derfor bør du
jævnligt kontrollere adgangskontrolsystemet for at se, om der ligger en fuldmagtsansøgning fra opkøberen/agenten, som du skal godkende.
Du kan se, om der er fuldmagtsansøgninger, som du skal godkende i menuen til
venstre under fuldmagter:

Du kan åbne en fuldmagtsansøgning ved at trykke på ”Vis”:
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Du skal give en opkøber/agent, der skal indsende landingserklæringer på dine
vegne, adgang til både en ”opretterrettighed” og en ”læserettighed” til ”landingsregisteret”.
Hvis du kan godkende, at ansøgeren får en fuldmagt, skal du trykke på ”Godkend
ansøgning”. Du har også mulighed for at ”afvise” ansøgningen eller at gå tilbage til
oversigten over modtagne ansøgninger.

Når du har godkendt ansøgningen om fuldmagt, vil du blive bedt om at underskrive
fuldmagten med den NemID, du har benyttet til at få din førstehåndsrettighed.
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Som det sidste trin vil du kunne se godkendelsen på skærmen:

Opkøberen/agenten vil modtage en e-mail om, at du har godkendt fuldmagtsansøgningen.
Du kan nu lukke adgangskontrolsystemet, og din opkøber/agent kan begynde at
indsende landingserklæringer på vegne af dit fartøj.
Bemærk, at ved ophør af forretningsforholdet mellem dig og opkøberen/agenten,
skal du selv afslutte fuldmagten i adgangskontrolsystemet.
Bemærk også, at ved ændringer af ejerskab af dit fartøj eller ved andre væsentlige
ændringer, der medfører, at dit fartøj lukkes hos Fiskeristyrelsen, vil din førstehåndsrettighed og de tilknyttede fuldmagter, blive lukket af Fiskeristyrelsen.
Hvis du har brug for yderligere hjælp, så kan Fiskeristyrelsen kontaktes på e-mail:
mail@fiskeristyrelsen.dk eller telefon: +45 72 18 56 00 – IT support.
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