Elvefiske
Fiskerettshavers navn
eller sameie
(kontaktperson)

Elv

Telefon

Fisket i kommune

Adresse

Stedsnavn

Postnummer

Poststed

Gårdsnummer

Bruksnummer

I rubrikken på baksiden av skjemaet skal det oppføres antall fiskekort
som totalt er utlevert og hvor mange kort som er innlevert med fangstoppgave. Det skal også oppføres hvor mange døgn det faktisk er fisket på
flerdøgnskort og sesongkort.

AVLIVET FISK
Laks
Under 3 kg
Uke
nr.

Antall
fisk

Samlet
vekt

3-7 kg
Antall
fisk

Samlet
vekt

Over 7 kg
Antall
fisk

BOKMÅL

Oppgave for sesongen 20 ..............

(fangst av laks, sjøørret og sjørøye med stang)

Samlet
vekt

GJENUTSATT FISK
Sjøørret

Sjørøye

Total fangst

Total fangst

Antall
fisk

Samlet
vekt

Antall
fisk

Samlet
vekt

Laks
Under 3 kg
Antall
fisk

Samlet
vekt ca.

Sum

Direktoratet for naturforvaltning

3-7 kg
Antall
fisk

Samlet
vekt ca.

Over 7 kg
Antall
fisk

Samlet
vekt ca.

Sjøørret

Sjørøye

Total fangst

Total fangst

Antall Samlet
fisk
vekt ca.

Antall
fisk

Samlet
vekt ca.
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Formålet med fangstskjema
Oppgaven blir hentet inn med hjemmel i lov av 15.mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk. Fangstskjemaet skal gi grunnlag for statistikk over fiske med stang i vassdrag etter anadrom laksefisk (laks, sjøørret,
sjørøye). Pålitelig statistikk er avgjørende for arbeidet med å sikre og styrke ressursene for framtiden. Som
fiskerettshaver kan du legge et godt grunnlag for dette arbeidet ved å gi fullstendige oppgaver på fangstskjemaet. Fangstskjemaene vil bli behandlet konfidensielt og er undergitt taushetsplikt. Opplysningene vil
ikke bli brukt slik at det er mulig å identifisere den enkelte fiskerettshaver.

Retur av fangstskjema
Frist for innsending av fangstskjema er fire uker etter fiskesesongens avslutning. Hvis ikke andre avtaler er
inngått, skal skjemaet returneres til fylkesmannen i det fylket fangsten er gjort.

Veiledning for føring av fangstskjema
Generelt
Fiskerettshaver skal fylle inn årstall for sesong, navn og adresse, om mulig gårdsnr. og bruksnr., elv,
kommune og navn på det stedet det fiskes. Fiskerettshaver kan være grunneier, grunneierlag, sameie o.a.
Navn på kontaktperson skal fylles inn. Det skal vanligvis sendes inn ett skjema for hver fiskerett. Hvis en
fiskerett omfatter flere kommuner, skal det brukes ett skjema for hver kommune.

Tidspunkt
Det skal oppgis nummer på uke det fiskes i. Hvis det er problemer med å finne ukenummer, kan datoer
benyttes. En uke går fra mandag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00.

Fangst
Fangsten skal oppgis som antall fisk og samlet vekt i kg (rund vekt). All fangst skal oppgis uten hensyn til
om fisken selges, brukes i eget hushold eller gis bort. Fangst av laks skal fordeles på vektklassene under 3
kg, mellom 3 og 7 kg og over 7 kg. For sjøørret og sjørøye er det ingen inndeling i vektklasser. Skjemaet skal
fylles ut for hver uke det er fisket selv om fisket ikke har gitt fangst. Fisk som er gjenutsatt skal føres opp
i rubrikkene for “gjenutsatt fisk” til høyre i skjemaet. Fangst av gjenutsatt fisk skal oppgis som antall fisk
og samlet vekt i kg. Gjenutsatt laks skal fordeles tilnærmet på vektklasser tilsvarende som for avlivet fisk.
I enkelte vassdrag kan det være vanskelig med ukentlig føring av fangst. I slike tilfeller kan det godtas at
sesongens fangst blir oppgitt samlet for hver vektklasse og hvert fiskeslag.

Fangstrapportering fra fiskere
Antall fiskere som leverer fangstmelding skal føres opp i rubrikken øverst på denne siden. Dette er viktig
informasjon for å kunne si noe om hvor pålitelig fangststatistikken for et vassdrag eller deler av vassdraget
er. Det skal også føres opp hvor mange døgn det faktisk er fisket på korttypene flerdøgnskort og sesong
kort. For døgnkort er det ikke nødvendig å oppgi dette. Denne informasjonen er viktig for å kunne si noe omomfanget av sportsfisket i vassdragene.

