
Vejledning i rapportbestilling for fiskepuljer med 
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Vær opmærksom på, at der findes en lignende folder, som beskriver, hvordan du opnår 
”Førstehåndsrettigheder til en fiskepulje” som puljebestyrer.

Har du yderligere spørgsmål vedrørende gældende regler for 
erhvervs- eller bierhvervsfiskeri, er du velkommen til at 
kontakte Fiskeristyrelsens fiskerikontrol på 
tlf.nr.: +45 7218 5600 

Du kan også finde opdateret information på vores hjemmeside: 
www.fiskeristyrelsen.dk  

Vi har bemandede lokalafdelinger i Frederikshavn, Nykøbing 
Mors, Randers, Hvide Sande, Kolding, Ringsted og Rønne. 

Du har nu sendt en bestilling af en selvvalgt rapport til Fiskeristyrelsen. 
En mail med de ønskede informationer vil blive fremsendt. 

Fiskeristyrelsen har ikke ansvar for uberettiget eller uautoriseret adgang, eller spredning af data, som sker mens, eller  
i forbindelse med, at et godkendt NemID certifikat er logget ind på adgangskontrolsystemet.  
Fissen kan ikke stilles til ansvar for fejlagtige indberetninger, afgivet gennem Adgangskontrolsystemet.

Produceret af Fiskeristyrelsen 

http://www.fiskeristyrelsen.dk/


Sådan bestiller du rapporter i Fiskeristyrelsens AKS 
(AdgangsKontrolSystem): 

Gå til Fiskeristyrelsens hjemmeside: 
http://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/fiskeriportal/ 

 

                    Klik på dette 
symbol: Klik på ”Login”: 

1. Herefter bliver du bedt om at logge på AKS med et Medarbejdercertifikat

2. Under ”Søgning”, skal du vælge: ”Rapporter”.

”Rapporter” åbner i eget vindue. 
Bemærk at ”popups” skal tillades i  
browseren, for at denne funktion virker. 

3. Angiv hvilken ”Pulje”, ”Rapport” og ”Periode”, der ønskes.
Klik: ”Send bestilling”.

Du kan bestille følgende ”Rapporter” som vedrører puljen: 

AFR: Rapport i tabelform af puljens landinger opgjort på fartøj med 
detailoplysninger fra afregningerne (landingstilstand, forarbejdning m.m.). 
Rapporten er uden makkersplit.

AFR8: Rapport i tabelform af puljens landinger opgjort på fartøj og summeret som 
på ”kvotefarvand”. Rapporten er uden makkersplit.

AFR9: Rapport i tabelform af puljens landinger opgjort på fartøj og summeret som 
på ”kvotefarvand”. Rapporten er med makkersplit.

SAS: Rapport i tabelform af puljens landinger (i levende vægt) sammenlignet med 
de licenser som puljen har til rådighed. Der er kun summerede tal for puljen. 
Rapporten er uden makkersplit.

SAS1: Rapport i tabelform af puljens landinger (i levende vægt) sammenlignet med 
de licenser som puljen har til rådighed. Der er summerede tal for puljen og 
detailoplysninger for hvert fartøj. Rapporten er uden makkersplit.

SAS2: Rapport i tabelform af puljens landinger (i levende vægt) sammenlignet med 
de licenser som puljen har til rådighed. Der er summerede tal for puljen og 
detailoplysninger for hvert fartøj. Rapporten er med makkersplit.

SAS3: Rapport som csv-fil til indlæsning i puljernes systemer. Opgørelse af puljens 
landinger (i levende vægt) sammenlignet med de licenser som puljen har til 
rådighed. Der er summerede tal for puljen og detailoplysninger for hvert fartøj. 
Rapporten er med makkersplit. 




Tilgængelighedsrapport


		Filnavn: 

		aks_vejledning_rapportbestilling_fiskepulje.pdf




		Rapport oprettet af: 

		

		Organisation: 

		




[Angiv personlige og organisationsmæssige oplysninger fra dialogboksen Indstillinger > Identitet.]


Oversigt


Der blev ikke fundet nogen problemer ved kontrol af dokumentet.
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		Sprunget over: 10
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