
Introduction to Mussel Data Exchange format and XSD description 

 

Any fishing vessel with a mussel fishing activity in Natura 2000 areas in Limfjorden is obliged to exchange 

the relevant vessel and sensor data with the Danish AgriFish Agency.  

Vessel and sensor data shall be transmitted to the Danish AgriFish Agency using the data formats described 

in the following documents: 

- Mussel data Exchange format which is a description of the data elements required for exchanging 

required vessel, position and censor data for vessels fishing mussels in Natura 2000 areas in 

Limfjorden. 

- Mussel data XSD format description which is the XML specification referring to the Mussel Data 

element description  

The necessary web-service (WSDL) which will be named “NES MUSSEL WS” is planned to be published at 

the end of week 8 2012. The “NES MUSSEL WS” description will include the certificate to be used with the 

WSDL. 
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Oversigt
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