Vejledning i førstehåndsrettigheder til fiskepulje

Du har nu sendt en ansøgning om førstehåndsrettigheder for puljen til
Fiskeristyrelsen, og vil herefter modtage en mail, der be- eller afkræfter, hvorvidt
du har opnået fuldmagtsrettigheder til puljen.

Opdateret 9 december 2019

Produceret af Fiskeristyrelsen.

Du kan til enhver tid se status for ansøgning under menupunktet ”Se egne
førstehåndsrettigheder”.

Fiskeristyrelsen har ikke ansvar for uberettiget eller uautoriseret adgang, eller spredning af data, som sker mens, eller
i forbindelse med, at et godkendt NemID certifikat er logget ind på adgangskontrolsystemet.
Fiskeristyrelsen kan ikke stilles til ansvar for fejlagtige indberetninger, afgivet gennem Adgangskontrolsystemet.

Har du yderligere spørgsmål vedrørende gældende
regler for erhvervs- eller bierhvervsfiskeri, er du
velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens
fiskerikontrol på
tlf.nr.: +45 7218 5600
Du kan også finde opdateret information på vores
hjemmeside: www.fiskeristyrelsen.dk
Vi har bemandede lokalafdelinger i Frederikshavn, Nykøbing
Mors, Randers, Hvide Sande, Kolding, Ringsted og Rønne.

3. På forsiden er der nu tre valgmuligheder.

Sådan søger du om ”førstehåndsrettigheder” til fiskepulje
i Fiskeristyrelsens AKS (AdgangsKontrolSystem):

Klik ”Førstehåndsrettigheder” og derefter: ”Søg om førstehåndsrettigheder”

Gå til Fiskeristyrelsens hjemmeside:
https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/fiskeriportal/

Klik på dette symbol.

Klik på: ”Login”:

1. Herefter skal du logge på AKS med et medarbejdercertifikat

4.Vælg puljenummer i dropdown menu.Tast det ønskede puljenummer og klik”Søg”

2. Første gang du logger på AdgangsKontrolSystemet, skal du registreres. Klik på
”Registrering”.

Felterne ”E-Mail adresse, Organisation og Organisatorisk enhed skal
udfyldes. Afslut ved klik på: ”Accepter betingelser”

5. Marker det fremsøgte
puljenummer og klik ”Send
ansøgning”

Som puljebestyrer har du fuldmagt til at godkende andres adgang til puljer

5) Ved godkendelse af ansøgning fås nedenstående bekræftelse af godkendelse og
ansøger notificeres per email om godkendelse af ansøgningen

1) Du notificeres via email at der er ansøgninger til en pulje
2) Ansøgninger til pulje ses under punktet fuldmagter, se ansøgninger om fuldmagt til
dine oplysninger

3) For at behandle en ansøgning vælg ”Vis”

6) Ved afvisning af ansøgning fås nedenstående bekræftelse af afvisning og ansøger
notificeres per email om afvisning af ansøgningen

4) I ansøgningsbillede fremgår pulje og periode der ansøgt om rettighed til.
Godkendelse periode kan tilrettes hvis det ønskes.
For godkendelse af ansøgning sæt flueben i ”læserettighed” og tryk ”Godkend
fuldmagt”. For afvisning af ansøgning vælg ”Afvis”

