
Indberetning af landingserklæringer
teknik



Teknik

• Overblik

• Dataformatet

• Lister

• Oprettelse af test adgang

• Sikkerhed

• Eksempel på landingserklæring



Overblik over systemer

Firewall Integrations  

punkt

Fiskeri  

system

Blanket  

løsningOpkøber

/agent

Opkøber/agent

System

Indberetnings  

Web-service

Arkiv  

system

Landings-

system



Dataformatet

• Deler dataformat med afregning

• En tidligere indsendt afregning kan genindsendes som 

landingserklæring ved at tilføje 

isLandingDeclaration=”true”

• For et fartøj, der fisker med en farvandserklæring, skal 

der i logbogsnummer-feltet altid indsættes værdien 

9999999.

• Logbogsnummeret vises i XSD’en som valgfrit, men det 

skal altid være udfyldt, for ikke at fejle i efterfølgende 

valideringer.



Bundt / Indberetter
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Rec 3



Landingsdetaljer
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Landingsdetalje - farvand
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• Bestilling af certifikat

• Sikkerhed opsummering

• Opkobling til indberetningssystem

Adgang til indberetningssystem



Du kan bestille et indberetnings-certifikat, udstedt af 
Fiskeristyrelsen, ved at sende en mail indeholdende:
• CVR for din virksomhed, P-nummer og adresse,
• e-mail-adresse hvortil du ønsker kvittering for indberetning 

sendt til (valgfrit), 
• mobiltelefonnummer og kontaktperson, der kan modtage 

password til certifikatet på SMS, 
til: risk_prio@fiskeristyrelsen.dk

Bestilling af certifikat

mailto:risk_prio@fiskeristyrelsen.dk
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Modtagelse af svar
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Sikkerhed opsummering

• Identifikation
– Certifikat (selfsigned udstedt af Fiskeristyrelsen)

• Databeskyttelse
– https

• Autenticitet (Ægthed)
– Signatur

– Arkiv



• Klient v2.0.28: Anbefales af Fiskeristyrelsen. 

Klient der kan indberette både afregninger og landingserklæringer. Denne skal 

du vælge hvis du skal til at integrere mod Fiskeristyrelsens Web services for 

første gang, eller hvis du allerede har integreret dit afregnings-system til 

Fiskeristyrelsens Web services, men ønsker at kunne indberette 

landingserklæringer. Download Fiskeristyrelsens klient via Fiskeristyrelsens 

hjemmeside her

• Egen implementering: Hvis du ønsker egen implementering, kontakt da 

Fiskeristyrelsen direkte. Servicekontrakten (WSDL) kan ses her: 

https://fiskeriservice.fiskeristyrelsen.dk/fishery-service-integration/secure?wsdl

Opkobling til indberetningssystem

https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/indberetning-og-foering-af-logbog/indberetning-af-fisk/nye-indberetningskrav/testmiljoe-til-indberetning/
https://fiskeriservice.fiskeristyrelsen.dk/fishery-service-integration/secure?wsdl

