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Brukerveiledning GoFish
Finner du ikke svar på det du lurer på, send oss en e-post på
support@gofish.no.
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Din GoFish-konto
Selskapet har endret organisasjonsnummer
Gi oss beskjed på support@gofish.no for å endre organisasjonsnummer.
Det er viktig at du også sørger for at det nye organisasjonsnummeret er registrert hos
Fiskeridirektoratet.

Hvordan legger jeg til en ekstra bruker?
Gi oss beskjed på support@gofish.no. Vi trenger navn på personen samt epost-adressen. Personen vil
få en epost og bli bedt om å opprette et eget passord.

Hva er mitt brukernavn i GoFish?
Første gang du tok i bruk GoFish registrerte vi deg med en epost-adresse. Det er denne som er ditt
brukernavn i GoFish. Har du ikke lenger tilgang til eposten eller har du endret adresse anbefaler vi at
du kontakter oss for å få laget et nytt brukernavn og passord.
Du vil ikke miste noen informasjon i GoFish selv om du får ny innlogging. Kontakt oss for å få
oppdatere brukernavnet på support@gofish.no.

Hvordan får jeg nytt passord til GoFish?
1.
2.
3.
4.

Trykk på linken portal.gofish.no
Trykk Glemt passord, se bilde lenger ned.
Du vil få en e-post tilsendt der du blir bedt om å lage nytt passord.
Husk at passordet må være på 8 tegn og inneholde minimum en stor bokstav, en liten
bokstav og et tall.
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Kart
Hvilke kart er tilgjengelig i GoFish?
Du kan bytte mellom sjøkart og topografisk kart. Du bytter visning ved å trykke på tannhjulet nede til
venstre i kartet. Dine gjester kan også bytte kartvisning når de logger inn i GoFish.

Kan jeg ha flere havner i GoFish?
Ja det kan du. Bruk vårt kartverktøy for å opprette ekstra havner. Du vil i GoFish ha en hovedhavn. I
tillegg kan du opprette ekstra havner, så mange du vil.
Når båtene befinner seg innenfor havneområdet vil båtene betraktes som i havn og du vil enkelt
kunne holde oversikt over hvor mange båter som er i havn og hvor mange som er på sjøen.
For å legge til en ekstra havn gjør følgende:
1.
2.
3.
4.

Trykk på tannhjulet nede til venstre i kartet
Velger REDIGER SONER. NB! Ikke velg Rediger havneområde
Velg Havneområde og legg til et navn.
Merk området i kartet og trykk LAGRE.
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5. Trykk Lukk når du er ferdig.

Hva er No-Go-soner?
Dette er soner du ikke ønsker at dine gjester skal ferdes i.
I din GoFish portal kan du opprette soner i kartet og merke disse som No-Go-soner.
Du oppretter No-Go-soner ved å trykke på tannhjulet nede i høyre hjørne, velg soner og opprett sone
ved å markere området i kartet.
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Kan gjesten se No-Go-sonene?
Dine gjester blir gjort kjent med No-Go-sonene når de logger inn i GoFish. Du kan teste dette ved å
opprette en fiktiv gjest med tilhørende booking og logge inn i sikkerhetssjekken. Gå inn via gofish.no
og trykk på Logg inn oppe i høyre hjørne. Velg Fisherman for å logge inn som gjest.

Hvordan lager jeg No-Go-soner i GoFish?
Trykk på tannhjulet nederst for å legge til/endre No-Go-soner. Du kan legge til så mange soner du
ønsker i GoFish, både No-Go-soner og f.eks. fiskesoner. Slik gjør du det:
1. Trykk på tannhjulet nede til venstre og velg Rediger soner.

2. Velg type sone øverst til høyre. Som du ser kan du også lage soner for fiske eller legge til et ekstra
havneområde.
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3. Navngi området og trykk så i kartet for å markere området.
4. Trykk Lagre når du er ferdig. Dine gjester vil se sonene du legger inn i appen som de bruker for å ta
sikkerhetssjekk og registrere fangst.

Hvordan endrer jeg havneområdet?
1. Trykk på tannhjulet nede i venstre hjørnet av kartet. Velg Rediger havn

2. Trykk et sted i kartet og endre Radius. Radius er oppgitt i meter. Se bilde lenger ned.
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Hvordan endrer jeg kartvisning?
Trykk på tannhjulet nede i venstre hjørne av kartet. Du kan endre mellom topografisk kart og sjøkart.
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Båter
Hvordan setter jeg en båt ut av drift?
Gå inn på båten og velge ut av drift. Båten vil nå være lysegrå i kartet. I tillegg vil den ikke bli en del
av aktivitetsberegningen.

Hvordan registrerer jeg service på en båt?
Gå inn på ønsket båt og registrer type service og dato. Trykk på registrer service nede til høyre og
legg inn informasjon i vinduet som kommer frem. Trykk registrer for å lagre.
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Registreringsloggen kan brukes som dokumentasjon på vedlikehold.

Hvor finner jeg oversikt over mine båter?
Trykk på tannhjulet oppe i høyre hjørne for å finne båtregisteret. Du finner oversikt over dine båter
ved å trykke på båter i menyen oppe til høyre eller ved å gå inn i bookingkalenderen og trykke på en
båt.

Båtregisteret gir deg en oversikt over alle dine båter, om de er i eller ute av drift samt eventuelle
feilmeldinger. Du vil også få informasjon om siste posisjon.

Trykk på en spesifikk båt for å se mer informasjon om den aktuelle båten.
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Booking
Kan jeg endre båt i en booking?
Ja det kan du. Den nye båten må være ledig i tidsrommet du ønsker. Du kan kun bytte båt til en
annen ledig båt. Det betyr at båter som allerede er booket i perioden ikke vil vises som tilgjengelige.
Gå inn på en booking og velg bytt båt.

Kan jeg endre en booking?
Ja det kan du. Husk at også booking på båt vil bli endret samtidig. Du kan enkelt forlenge/korte ned
bookingen i GoFish.
1. Gå inn på den aktuelle bookingen i bookingkalenderen.
2. Trykk på endre booking.
3. Velg ny fra og til dato. NB! Både fra og till dato må endres, selv om du bare skal endre
avreisedato. Båtbookingen vil bli endret tilsvarende.

Hvordan oppretter jeg en booking i GoFish?
Trykk på booking og på ny booking i bildet som kommer opp.
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Hvordan oppretter jeg en ny gjest i GoFish?
Trykk på gjester på og ny gjest i bildet som kommer opp. For å registrere en gjest trenger du navn og
telefonnummer til din gjest. Vi anbefaler at du også legger in epost til dine gjester hvis du har det
tilgjengelig. Da vil du enkelt kunne sende tolldokumentasjon til gjestens epost.
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Myndigheter
Må gjesten rapportere null fangst?
Ja, det er pålagt og viktig for å kartlegge turistfisket i Norge. Gjesten registrerer null fangst på samme
måte som han/hun registrerer fangst. Null fangst kommer opp som et eget menypunkt i appen.

Hvilke arter skal rapporteres?
Torsk, sei, kveite, steinbit og uer er pålagt å rapportere. Men i GoFish registreres også de vanligste
norske fiskeslagene. Det er imidlertid kun de pålagte artene som rapporteres til Fiskeridirektoratet.
Tilbakemeldingene til oss er at anleggene ønsker at alle arter registreres. Det sikrer troverdighet og
er viktig informasjon i forbindelse med å drive et anlegg. I tillegg kan dette være av verdi for gjesten
når vi etter hvert får på plass en fangstdagbok for gjest.

Skal nordmenn registrere fangst?
Ja, alle som fisker hos et registrert turistfiskeanlegg skal registrere fangst.
Akkurat som utenlandske fiskere, skal nordmenn også registreres i GoFish og registrere sin fangst
etter hver fisketur. Dette fremkommer av Fiskeridirektoratets forskrift for turistfiskeanlegg.
Dersom det er nordmenn som f.eks bor i Sverige må de også ha med seg tolldokumentasjon.
Du registrerer de norske gjestene med navn, telefonnummer og epost. De kan da bruke GoFish
akkurat som andre, dvs ta sikkerhetssjekk før fiske og registrere fangst når de kommer på land.

Sendes tolldokumentasjon direkte til Tolletaten?
Nei, ikke ennå. Men vi har tatt initiativ til et slikt prosjekt.
Sammen med Tolletaten ønsker vi å utvikle en løsning der tolldokumentasjon kan gå direkte til
grensestasjonene. Det er uvisst når dette kan være på plass.

Er tolldokumentasjon personlig i GoFish?
Ja, i GoFish fremkommer navn på gjesten. Tolldokumentasjonen som vi har laget inneholder navn på
gjesten og tidspunktet for deres opphold på ditt anlegg.
Vi anbefaler at alle gjester som skal ta med seg fangst ut av landet registreres i GoFish med navn og
epost. Det er da enkelt for deg å distribuere dokumentasjonen direkte til gjestens epost.
I tolldokumentasjonen fremkommer også informasjon om maksgrenser for uttak av fisk på flere
språk.
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Hvordan får gjestene mine tolldokumentasjonen for oppholdet?
Du kan sende personlig tolldokumentasjonen direkte til gjestens epost.
Når du registrerer gjester i GoFish kan du også legge inn deres epost. Har du gjort det er det enkelt å
sende tolldokumentasjonen direkte til deres epost.
Du sparer tid, papir og gjør det enkelt for gjesten. Det betyr også at du ikke trenger å være fysisk
tilstede for å utstede tolldokumentasjon.
Her registrerer du epost:

Gå inn på en booking for å skrive ut tolldokumentasjon:

Velg epost i dialogboksen som kommer opp:

16

Hvordan rapporterer jeg fangst til Fiskeridirektoratet?
Det eneste du trenger å gjøre er å sørge for at dine gjester registrerer fangst i GoFish.
Så sørger vi for rapportering til Fiskeridirektoratet. Fangstrapporten for forrige uke sendes til
Fiskeridirektoratet hver mandag slik at du har anledning å endre eventuelle åpenbare
feilregistreringer.
Du finner din fangstdagbok ved å klikke på Fangst i din portal.
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Du kan endre/slette fangst dersom det er åpenbare feil i registreringen.
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Sporing
Hva kan være årsaken til at jeg ikke ser båten i kartet?
Det vil avhenge av hvilken sporingsleverandør du bruker.
Har du GoFish-sporing?
Grunnen til at du ikke ser båten i kartet kan være at båten befinner seg utenfor mobildekning eller at
sporingsenheten ikke får strøm.

Utenfor mobildekning. Dersom den er utenfor dekning vil den sende alle posisjonene så snart den
får dekning. Det betyr at du vil se sporingstracket i kartet, selv i områder uten mobildekning.
Ikke får strøm. Vi anbefaler følgende feilsøking dersom båten er i et område med dekning men du
kan likevel ikke se den i kartet.
•
•
•

•

Sjekk tilkoblingen, f.eks. om det er dårlig kontakt i koblingsklemmen eller inn til kabelskoen.
Sjekk at sporingen er koblet riktig: sort leder fra sporingen er minus, hvit leder på sporingen
er pluss.
Sjekk sikringen i koblingsboksen. Dersom den er koblet via en sikring kan det hende at
sikringen er gått. En porselenssikring vil være missfarget dersom den har gått. På en
"bilsikring" vil du kunne se om metalltråden i midten er gått av.
Har du en sporingsenhet fra 2019 vil du kunne se et lys når enheten er tilkoblet strøm. Har du
en sporingsenhet fra 2018 anbefaler vi deg å koble den direkte til batteriet og ringe vår
support. Vi vil da kunne se om enheten har fått strøm.

Enheten har et innebygget batteri som varer i ca 24 timer. det innebygde batteriet blir ladet opp når
enheten blir tilkoblet strøm igjen.
Har du AIS-sporing?
Sjekk først om du kan se båten via Marine Traffic eller lignende sider. Hvis du ser den på Marine
Traffic, tyder det på at det er problemer med GoFish. Meld i fra til oss så snart som mulig.

Dersom du ikke kan se båten i Marine Traffic kan det være flere årsaker til feilen.
•
•
•
•

Feil på enheten.
Eneheten får ikke strøm.
Kystverket har feil.
Utenfor AIS-dekning.

Har du Trackunit eller Guard Systems?
Vi anbefaler deg å benytte feilsøkingsprosedyrene hos leverandørene. Dersom alt er i orden og
enhetene har strøm ber vi deg kontakte oss.

Kan jeg bruke AIS og annen sporing?
Ja, det er ingen problem. Befinner du deg i et område der mobil- og AIS-dekningen er varierende kan
du ha både og for å sikre at du alltid får posisjonen. GoFish vil alltid hente ut siste posisjon, uavhengig
om den kommer fra AIS eller GPS/GSM-sporing.
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Merk! AIS-dekningen kan være varierende i områder med høye fjell/dype fjorder. Det gjelder også
mobildekningen.

Hvor ofte mottar GoFish posisjon på båten?
Hvor ofte kommer an på hvilken sporingstjeneste du benytter.
GoFish-sporingen og AIS gir deg posisjon hver minutt så fremst båten er i bevegelse. Når båten står i
ro, f.eks. er i fiske, sender enheten ut sjeldnere for å redusere strømforbruket. Guard Systems og
Trackunit sender i utgangspunktet hvert andre minutt. Ønsker du sporing oftere må dette avtales
særskilt med dine sporingsleverandør.

Kan jeg se sporinglogg i kartet?
Trykk på båten du ønsker å se sporingslogg for og trykk på linken sporing.

Du vil da få opp et lite panel nederst slik at du kan velge dato samt se tidspunkt, batterispenning og
kurs for hver sporing. Flytt på den oransje sirkelen i panelet for å se hver posisjon i kartet. Du kan
også benytte piltastene.
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Hvor finner jeg sporingsloggen for en båt?
Velg båt og trykk på sporingslogg.

Du vil få en komplett sporingslogg med tidspunkt, posisjon, batterispenning, hastighet og kurs.
Loggen kan lastes ned.
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GoFish for gjest
How to use the GoFish app on my phone?
Follow the steps below to use GoFish on your phone. The GoFish app is a webapp.
On an Android phone:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

The phone must be connected to internet or 4G
Open the Google Chrome browser on your phone
Go to this website: www.gofish.no
Select Login in the upper right corner.
Select Fisherman
You have now reached the website that you will save as an app icon on your phone.
Tap the three dots in the upper right corner, next to the address field of the website.
In the list that appears, select "Add to homepage"
Enter what you want the app to be called, e.g. GoFish
You have now created a shortcut to GoFish.

On an iPhone:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

The phone must be connected to internet or 4G
Open the Safari browser on your phone
Go to this website: www.gofish.no
Select Login in the upper right corner.
Select Fisherman
You have now reached the website that you will save as an app icon on your phone.
Touch the arrow at the bottom center of the screen.
In the list that appears, select "Add to home screen"
Enter what you want the app to be called, e.g. GoFish
You have now created a shortcut to GoFish.

Hvordan ta i bruk ny GoFish-app for gjest?
Appen på ditt nettbrett erstattes med en nettside som du kan lagre som en app. GoFish-appen på
ditt nettbrett byttes ut og fungerer ikke lenger.
Du må gjøre følgende for at dine gjester skal kunne bruke GoFish på nettbrettet.
1. Sørg for at nettbrettet er tilkoblet internett
2. Hold fingeren på GoFish-appen, velg avinstaller når du får valg om det.
a. Du kan også gå inn på innstillinger, apper og slett app.
3. Gå inn på Google Chrome appen på nettbrettet og gå inn på nettsiden: gofish.no
4. Velg Logg inn øverst oppe i høyre hjørne.
5. Velg Fisherman
6. Nå har du kommet til nettsiden som du skal lagre som et app-ikon på ditt nettbrett.
7. Trykk på de tre prikkene oppe helt til høyre, ved siden av adressefeltet til nettsiden.
8. I listen som kommer opp velger du "Legg til på startsiden"
9. Skriv inn hva du ønsker at appen skal hete, f.eks. GoFish
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NB! Dine gjester kan gjøre det samme på sin telefon, fra punkt nr 3 i denne listen. Da har de lett
tilgang til GoFish-appen med sjøkart og visning av NoGo-soner du har lagt inn.

Når skal gjesten ta sikkerhetssjekk?
En sikkerhetssjekk tas før fisketur for å øke sikkerheten for gjest.
Sikkerhetssjekken bidrar til at du alltid vet
•
•
•

hvor mange som er om bord
hvor lenge gjesten planlegger å være på sjøen
at gjesten har satt seg inn i nødvendige sikkerhetsrutiner, værmelding og er klar over No-Gosonene i ditt område.

Gjesten logger inn med sitt eget mobilnummer ved å gå inn på gofish.no og trykke logg inn.

Kan mine gjester også registrere KG?
Ja, i GoFish kan du aktivere registrering av kg. Noen anlegg har lagt tilrette for at gjesten kan veie
fangsten. Da vil GoFish-appen be om både antall og kg. Det er kun antall fisk som blir rapportert til
Fiskeridirektoratet. Du aktiverer registrering av KG her:
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Hvor ofte må mine gjester registrere fangst?
Vi anbefaler at registreringen gjøres fortløpende, dvs etter hver fisketur. Dette bidrar til økt
troverdighet og forplikter gjesten til å bidra.
Vi anbefaler at du etablerer tydelige retningslinjer for når fangsten skal registreres og at dette gjøres
så snart som mulig etter endt fisketur. Fortløpende registrering vil gi deg en god oversikt over fangst
ved ditt anlegg samt muligheten for å følge opp gjester som ikke registrerer sin fangst.

Hva må til for at gjesten skal kunne bruke GoFish?
Gjesten må registreres med navn og telefonnummer i GoFish. Gjesten bruker sitt telefonnummer for
å logge inn i GoFish.
Slik logger gjesten inn i GoFish:
1. Gjesten går inn på gofish.no og trykker Logg inn eller går direkte til denne adressen:
https://mygofish.no/
2. Logg inn med telefonnummer. Gjesten må være registrert på ditt anlegg for å kunne logge
inn.

Kan mine gjester bruke sin egen mobil?
Selvsagt. De finner linken på gofish.no --> Log in. Har dine gjester som regel en smarttelefon? Da vil vi
anbefale dem å bruke GoFish på sin egen mobil.
GoFish for gjest er laget som en Web-app. Det betyr at de finner den på en nettside og kan lagre
siden til sin hjem-skjerm for å enkelt ha tilgang til siden via et app-ikon på sin telefon.
Slik gjør gjesten det
1.
2.
3.
4.

Visit www.gofish.no
Choose Log in in the upper right corner
Choose Fisherman
Logger inn med sitt telefonnummer.
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Betaling
Hva koster GoFish?
Du kan velge mellom en fast eller en fleksibel pris per båt.
Og du kan ha ulik modell for ulike båter. Det betyr at du kan sy sammen en modell som passer ditt
anlegg.

Priseksempel:
Har du 5 båter som bruker mye og en reservebåt som brukes av og til, kan du ha FAST på 5 båter og
FLEX på reservebåten.
5 båter x 4900 = 24 500
35 båtdøgn x 60 = 2 100
Vi anbefaler å bake dette inn i båtprisen ut mot gjest for å dekke GoFish.

Hvordan registrerer jeg egenbruk av båt?
Bruk GoFish-portalen for å legge inn egenbruk som ikke skal belastes med GoFish.
Det er ikke all aktivitet som skal belastes med GoFish og bruker du f.eks. båten selv kan du registrere
dette i GoFish slik at det blir trukket ifra på den endelige regningen.
Slik gjør du det:
1.
2.
3.
4.

Logg inn i GoFish-portalen her: https://portal.gofish.no/
Trykk på navnet på ditt anlegg oppe i høyre hjørne
Velg Din Camp
Scroll ned på siden til du kommer til overskriften Aktivitet.
a. Her finner du aktivitetsregistrering som er gjort på dine båter. Du kan redigere dette ved
å trykke inn på en måned og trykke på selve aktiviteten. Da vil du få spørsmål om du vil
omgjøre denne registreringen til egenbruk.

Vi vil ikke fakturere noe før vi har vært i dialog med deg og fått bekreftet at aktivitetsrapporten
stemmer.
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Hvordan beregnes GoFish Pro FLEX?
FLEX baseres på aktivitet og bruk av GoFish. En båt kan ha en av følgende aktiviteter:
•
•
•
•

sporing: om båten har vært utenfor havn i mer enn to timer.
booking: om det er booking på båten.
sikkerhetssjekk: om det er foretatt sikkerhetssjekk på båten.
fangstregistrering: om det er registrert fangst på båten.

Det registreres maks én aktivitet om dagen på en båt, uansett hvor mange ganger ovennevnte
inntreffer i løpet av en dag.
Egenbruk
Egenbruk av båt kan enkelt legges inn i GoFish. Trykk på en aktivitet for å gjøre den om til egenbruk. I
utregningen vil du se at denne blir trukket ifra summen du skal betale.

Hvordan betaler jeg for GoFish?
Du vil få en faktura fra oss ihht avtale.
•
•
•

Når?
Vi sender ut faktura i forkant og underveis i sesongen.
Dele opp?
Ønsker du å dele opp fakturaen må du gi beskjed om det.
A-konto
Ønsker du å innbetale FLEX på forhånd kan du det. Vi setter opp en månedlig innbetaling
basert på estimert aktivitet. I etterkant av sesongen vil vi avregne innbetalt beløp mot
faktisk bruk. Det skjer vanligvis i oktober/november.

Når skal jeg betale GoFish Flex?
Du betaler GoFish FLEX i ettertid, når aktiviteten er beregnet i GoFish. Vi sender deg faktura basert på
aktiviteten som er regsitrert i GoFish. I GoFish registreres all aktivitet på båten og danner grunnlag
for hva du skal betale når du bruker vår FLEX-modell.
En båt kan ha en av følgende aktiviteter:
•
•
•
•

sporing: om båten har vært utenfor havn i mer enn to timer.
booking: om det er booking på båten.
sikkerhetssjekk: om det er foretatt sikkerhetssjekk på båten.
fangstregistrering: om det er registrert fangst på båten.

Det registreres maks én aktivitet om dagen på en båt, uansett hvor mange ganger ovennevnte
inntreffer i løpet av en dag
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Nødetater
Er det en nødknapp på GoFish-sporingen?
Nei. Det er ikke laget en nødknapp på sporingen. Vi har valgt å ikke lage en nødknapp på GoFishsporingen. Men anbefaler at gjestene alltid har fulladede mobiler med seg på sjøen.
Dersom du ønsker at dine gjester skal ha tilgang til en nødknapp vil vi anbefale en nødpeilsender som
ikke krever VHF-sertifikat. Signalet som utløses når en gjest trykker på denne vil utøse SAR (search
and rescue).

Hvilken informasjon får nødetatene tilgang til?
Nødetatene ser ditt havneområde, din kontaktinformasjon og antall båter du har.
Hovedredningssentralene vil ikke se dine båter i kart. Vi jobber med en løsning for at du skal kunne
dele også den informasjonen.

Hvordan deler jeg informasjon med nødetater?
Aktiver deling av informasjon i menyen til høyre.
Trykk på menyen oppe til høyre og velg Aktiver funksjonalitet.
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Trykk deg inn på linken. Les igjennom informasjonen og forsikre deg om at informasjonen er riktig.

Nødetatene har tilgang til din kontaktinformasjon, ditt havneområde og antall båter som re registrert
på ditt anlegg.
De har foreløpig ikke tilgang til å se dine båter i kart.

Varslinger
Hvordan får jeg varsler fra GoFish?
Nedenfor viser vi hvilke varsler du kan få fra GoFish og hvordan du setter det opp.
1. Logg inn i portalen og trykk på anleggets navn opp i høyre hjørne. Velg varsling.
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2. Velg hvilke varsler du ønsker. Du kan foreløpig kun få varsler på e-post.

NB! For at du skal få varsler i forbindelse med No-Go soner må du først sette opp sonene i ditt kart.
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