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Installation af E-log klient version 12
Hvis du er omfattet af kravet om anvendelse af E-log om bord på dit fartøj (fartøjer
over 12 m), skal du udskifte din eksisterende E-log-klient med den nye e-log klient
version 12.
Fristen for udskiftning af den gamle E-log-klient er den 1. december 2021.
Du kan downloade E-log klienten version 12 og E-log dummy ved at følge dette
link:
https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/indberetning-og-foering-aflogbog/elektronisk-logbog/elog/
Bemærk, at du kan ikke anvende Microsoft Edge-browseren til at downloade
installationsfilerne, da den blokerer for download. I de andre browsere skal du ind
og give tilladelse til download af filerne, men her er det muligt at gennemtvinge
download.

Ændringer i den nye E-log version 12
Den nye E-log indeholder bl.a. følgende ændringer:


Artskoden MZZ udgår, som følge af ændrede krav fra Kommissionen.
Du skal i stedet enten angive den korrekte artskode og angive arten ligesom
ved fangst over 50 kg af arten, eller du kan vælge først at angive arten ved en
samlet fangst over 50 kg. Vær opmærksom på at det kan være en fordel at
angive fangsten i logbogen, også ved mængder under 50 kg. Du kan
importere fangstlinjer for art/farvand/økonomisk zone i E-log-klientens
landingserklæring fra din logbog. Hvis du vælger ikke at indberette arter
under 50 kg. i logbogen, skal du manuelt tilføje dem i landingserklæringen.



Din angivne i position i fangstangivelse afgør, hvilke farvande og økonomisk
zoner, du kan se i listerne. Du kan stadig gennemtvinge angivelsen af et
farvand, som ikke er i listerne, ved at indtaste farvandskoden og trykke ’OK’
til advarslen.



Opdatering af lister. Din redskabsliste skal du lave igen. Det skyldes krav fra
EU-kommissionen om, at Fiskeristyrelsen skal indrapportere på FAOredskabstyper i stedet for på redskabsgrupper.



Du skal opdatere din opkøberliste.
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Du kan vælge at importere rækker fra E-log-klienten til landingserklæringen,
således at der optræder en linje for hver kombination af art, farvand, regional
økonomisk zone og LSC/BMS. Der er også en kolonne, hvor klienten
beregner den procentvise fordeling af arten på hver art/farvand/regional
økonomisk zone kombination (Importeret %). Du skal således kun selv
indtaste Tilstand og Mængde i kg. landet vægt.

Hjælp til installation
Vi har udarbejdet en række vejledningsvideoer, der viser, hvordan du installerer
den nye klient og hvordan du skal/kan bruge E-log-klientens logbog og
landingserklæring. Se videoerne på vores hjemmeside ved at følg linket:
https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/indberetning-og-foering-aflogbog/elektronisk-logbog/

Tekniske krav
Når du installerer den nye E-log-klient, skal du sikre dig, at din Java-installation er
opgraderet til version 11.8 eller nyere. Det kan du gøre ved at søge efter Java på din
PC og vælge ’Check for Updates’, inden du installerer den nye E-log-klient version
12.
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Opdater din E-log-klient til version 12, når du er i havn og har afsluttet
igangværende fangstrejse, men inden du trykker på knappen [Ny Logbog].
Er det nødvendigt at opdatere din E-log-klient til version 12 under en
igangværende fangstrejse, skal du kontakte vores Fiskerimonitoreringscenter
(FMC) på telefon 72 18 56 09.
Deltager du i kameraprojektet i Kattegat?
Hvis du deltager i kameraprojektet, er installationsproceduren lidt anderledes.
Alle deltagere vil få direkte besked om, hvad de skal gøre når de skal opdatere til Elog-klient version 12. Kontakt Jan Sohn jans@fiskeristyrelsen.dk, hvis du har
yderligere spørgsmål ift. kameraprojektet, inden du hører fra FST.
Yderligere oplysninger og spørgsmål
Har du spørgsmål til installationen den nye version, eller oplever du problemer
ved installationen, kan du kontakte vores it-support på
risk_prio@fiskeristyrelsen.dk.
Hvis det er akut, kan du kontakte vores Fiskerimonitoreringscenter på telefon 72
18 56 09.

Med venlig hilsen

Jan Sohn
+45 7218 5673
jans@fiskeristyrelsen.dk
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