VELKOMMEN TIL LAKS- OG SJØØRRETFISKE I LÆRDALSELVEN 2017!
Du er nå registrert for fiske i den angitte strekningen for den angitte perioden. Ref også
mottatt sms melding. Dersom du skal fiske i en annen strekning i samme periode, må du
registreres i denne også!
Registreringen er personlig, den følger deg som fisker, og kan ikke overdras eller deles
med andre.
Registreringen danner grunnlag for rapportering av fangst, merking, etc. i Scanatura
systemet, og gir Lærdal Elveeigarlag mulighet for å utøve kontroll slik at de lokale regler
i vassdraget overholdes.
FØLGENDE SKAL VÆRE I ORDEN FØR FISKET STARTAR:
- Fiskar skal vere registrert i Scanatura fangstrapporteringssystemet og på hver av de
strekninger som skal fiskes FØR fisket starter! Registrering skal utføres av eller i samråd
med elveeigar/utleigar.
- Utstyret skal desinfiserast! Vert utført hos utleigar eller ved ulike stasjonar. Kvittering
for godkjent desinfisering skal takast med i elvi , og/eller være registrert som godkjent
på fiskeren i Scanatura.
- Mobiltelefon må takast med i elva av fiskar, eller kleppar, for fortløpende rapportering
av fangst og mulighet for kontroll. Fiskar skal kunne fremvise sms-melding fra Scanatura
med gyldig registrering som fisker i strekningen, eventuelt fangstkvittering ved avlivet
fisk.
- Fisketrygdavgift for anadrom laksefisk skal vere betalt, og gyldig kvittering må takast
med under fiske.
HUSK Å RAPPORTERE ALL FANGST, både fanget og sluppet fisk, og helst med en gang
direkte fra elven! HUSK Å HA DITT FISKEKORTNUMMER TILGJENGELIG (inkl. de tre siste
sifrene)!
Fangstrapportering kan gjøres på følgende måter:
- www.scanatura.no, velg Laksefiske - Registrere fangst (Se direkte link tilsendt på epost)
- www.laerdalselvi.no, velg Registrere fangst nede i høyre meny
- SMS til 41716030 MELDING: kortnummer vekt(kg) art(l/s) fang/slipp(c/r)
- App. for Iphone/Ipad (GOGGLE SØK: FANGST SCANATURA) Eldre versjon, vil etter
hvert utgå.
Ved fangstregistrering via WEB eller APP, vil tidsriktig innrapportering av fangsten kunne
kontrollerast direkte i Scanatura-systemet.
Ved registrering av fangst med SMS, vil en motta en fangstkvittering. Denne vil fungere
som en digital fangst-”tag” og kan kontrollerast direkte på elven! NB! Fyll inn detaljer
ved fangsten ved første anledning etter endt fiske, når du har tilgang fra PC,
Smartphone, eller App.
TIPS:
- Fiskar skal ha sette seg godt inn i dei gjeldande reglane for fiske i elven (se under) og i
strekningen, samt gjere seg kjend med gode rutiner for handtering av fisk ved fang og
slepp. Vi anbefaler bruk av skånsom hov med heklet knuteløst nett, gjerne gummiert, og
bruk gjerne gummihanske.
- Merk stangen fra korkenden med lengdemål med tape for bedømming av fiskens lengde
før den evt. slippes, og spesielt for å vise minste-/maksimumsmål for sjøørret
(45cm/60cm). Gjør deg kjent med forholdet lengde og vekt typisk for Lærdalslaks og sjøørrett.
- Art og kjønnsbestemmelse. Dernest se etter arr, merker, klippet fettfinne, eventuelt
fest nytt merke under ryggfinnen ved fang og slipp.
- Bruk kroktang for å løsne krok skånsomt.
- Fisk som blør fra gjeldene, uansett kjønn og størrelse, SKAL avlivast og rapporterast
som fanga i Scanatura og hunnlaks spesielt rapporteres til elveeier straks!

- Hold fisken mest mulig i vannet, i hoven, og minst mulig direkte håndtering. Ikke hold
fisken ute av vannet mer enn maksimum 10-15 sekunder ved fotografering!
TIDSRIKTIG RAPPORTERING:
Utleier eller den han/hun har oppnevnt, skal om nødvendig bistå med rapportering av
fangster og evt innredigering av detaljer/bilder knyttet til enkeltfangster. Utleier er
ansvarlig for at all fangst rapporteres forløpende hvert døgn, og at rapportering er
kvalitetssikret og a-jour på ukesbasis, slik at samlet fangst er tilgjengelig for styret i
Elveeierlaget hver mandag morgen.
Inntil en føler at den digitale fangstrapporteringen fungerer slik den skal, anbefales det
ført en separat fiskejournal i tillegg.
NYT OMGIVELSENE, OPPLEVELSEN, OG SKITT FISKE!

