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Skal du ilandbringe 100 kg 
ål, eller derover, fra dit Der skal ikke afgives 

Nejfartøj, hyttefad, melding!
opbevaringsruse etc?                          

Ja

Landingsmelding skal afgives mindst 2 timer før ankomst til havn!

Er fiskeriet afsluttet 2 timer før ankomst til havn?

Ja Nej

• Find hjemmesiden:                                     Bemærk!                                             • Find hjemmesiden:                                                           
• https://meldinger.fiskeristyrelsen.dk/                                                                                           a). Du må ikke ankomme til havn       • https://meldinger.fiskeristyrelsen.dk/                                 
• Vælg: "Ankomst".                                        før det tilmeldte tidspunkt.                               • Vælg: "Ankomst".                                        

b). Du skal være i havn senest             • Udfyld: Fangst ombord.                           • Udfyld: Vælg havn, dato  og                      
2 timer efter det tilmeldte tidspunkt.                    • Udfyld: Losning.                                                       • tidspunkt .                                                       
Kan du ikke nå i havn indenfor de         • Send meldingen.                                  • Udfyld: Fangst ombord .                                 

2 timer? Send en ny melding!           kk                                     • Udfyld: Losning .                                      For den nye melding gælder samme 
Kontrolnummeret skrives på en ny • Marker: Foreløbig melding!                       regler, som beskrevet herover            
fangstlinje i logbogen! • Send meldingen.                                      (pt. a og b).

• Du modtager ikke et kontrolnummer,      
• når du sender en foreløbig melding!                                  

Senest 15 minutter før ankomst til havn, 
laves en Endelig melding .

• Al ombordværende fangst føres i                  
• logbogen.                                                           
• Vælg: "Ankomst".                                              
• Udfyld: Fangst ombord.                                  
• Udfyld: Losning.                                                       
• Send meldingen.                                       
Kontrolnummeret skrives på en ny 
fangstlinje i logbogen!

Dette vejledningsark forældes med tiden. Det er dit ansvar at være orienteret om ændringer i lovgivningen. Den nyeste version af 
vejledningen, kan hentes som PDF-fil på Fiskeristyrelsens hjemmeside: www.fiskeristyrelsen.dk

                                                        

                     


	Ny www. Ål alle farvande



Tilgængelighedsrapport


		Filnavn: 

		aal-alle-farvande-web.pdf




		Rapport oprettet af: 

		

		Organisation: 
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Oversigt


Der blev fundet problemer i kontrollen, som kan medføre, at dokumentet ikke er fuldt tilgængeligt.


		Skal kontrolleres manuelt: 0

		Gennemført manuelt: 2

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 10

		Gennemført: 18

		Mislykkedes: 2




Detaljeret rapport


		Dokument



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Flag for tilgængelighedstilladelse		Gennemført		Der skal angives flag for tilgængelighedstiladelse

		PDF, kun med billede		Gennemført		Dokument er ikke en PDF, der kun er et billede

		Kodet PDF		Gennemført		Dokument er kodet PDF

		Logisk læsningsrækkefølge		Gennemført manuelt		Dokumentstruktur giver en logisk læsningsrækkefølge

		Primært sprog		Gennemført		Tekstsprog er angivet

		Titel		Gennemført		Dokumenttitlen vises i titellinjen

		Bogmærker		Gennemført		Der er bogmærker i store dokumenter

		Farvekontrast		Gennemført manuelt		Dokument har relevant farvekontrast

		Sideindhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet indhold		Sprunget over		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Sprunget over		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Sprunget over		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Sprunget over		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Sprunget over		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Sprunget over		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Sprunget over		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Sprunget over		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Sprunget over		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Gennemført		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Gennemført		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Gennemført		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Gennemført		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Gennemført		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Gennemført		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Gennemført		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Gennemført		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Mislykkedes		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Mislykkedes		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Passende indlejring		Gennemført		Passende indlejring
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