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Mærkningsordningen NaturSkånsom: Meldinger
Alle fartøjer uanset størrelse, som er tilmeldt mærkningsordningen, skal afgive melding om afsejling,
ankomst og landing til Fiskeristyrelsen, når der medbringes fangst - uanset hvilke arter og mængder.
Meldinger foretages på forskellig vis alt efter, om man er på e-log, papirlog eller farvandserklæring.

Fartøjer på E-log: Melding ved afsejling, ankomst og evt. landing skal ske i e-loggen.
Fartøjer på papirlogbog eller farvandserklæring: Melding skal afgives via styrelsens hjemmeside.
Systemet husker fra gang til, og du behøver således kun at taste fx fartøjsnummer første gang. Ved korte
fangstrejser kan du med fordel afsende din melding, før du tager afsted.
Har du i særlige tilfælde ikke adgang til nettet via smartphone eller computer, kan du afgive melding ved
opkald til FMC på tlf. 72185609.
Melding via styrelsens hjemmeside: Gå ind på siden meldinger (https://meldinger.fiskeristyrelsen.dk/)
Det første du skal er at indtaste havnekendingsnummer og
vælge fiskeritype.
Ved afsejling Klik på afsejling og angiv oplysning om hvor du
afsejler fra, hvilket farvand du vil fiske i og tidspunkt for
afsejling. Angiv redskaber ombord. Afslut med Send melding
nederst på siden.
Ved ankomst Klik på ankomst og angiv hvilken
havn du vil ankomme til, dato, og tidspunkt. Du
skal melde ankomst seneste 2 timer før ankomst
til havn. Er dit fiskeri ikke afsluttet 2 timer før
ankomst, kan du lave en foreløbig melding (husk
flueben) og en endelig melding senest 15
minutter før ankomst til havn.
Art og kg Fartøjer, der sejler på
farvandserklæring, og fartøjer som ikke er
omfattet af reguleringsbekendtgørelsens §21 om
at forud anmelde, må angive en tilfældig art til 0
kg, og det skal kun angives af tekniske årsager.
Fartøjer, der er logbogspligtige skal som vanligt
jf. reguleringsbekendtgørelsen forud anmelde art
og kg, når der medbringes over en vis mængde af
forskellige arter. Læs vejledninger om
landingsmeldinger her.
Afslut med Send melding nederst på siden.
Losning udfyldes kun når tidspunktet afviger fra
ankomsttidspunkt.
Denne vejledning er udarbejdet til dig, som har licens til at fiske under mærkningsordningen Naturskånsomt,
så du nemt kan afsende de meldinger, der er påkrævet under ordningen

