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Obligatoriske meldinger som skal
sendes i løpet av et sjøvær

Avgangsmelding
Sendes før du forlater kai.

Fangstmelding
Skal sendes minimum én gang i døgnet.

Har du fisket og har fangst om bord legger du til dette i en
fangstoperasjon og sender det i en DCA. 

Har du ingen fangst om bord sender du en tom
fangstmelding (DCA).

Anløpsmelding
Skal sendes før du ankommer kai.

DEP

DCA

POR

På de neste sidene ser du hvordan du
gjør det i fangstdagboka. 



Send avgangsmelding - DEP
Start en fangstoperasjon før du setter bruket

La denne stå åpen, dvs ikke trykk på Avslutt
Send en tom fangstmelding - DCA
Send Anløpsmelding - POR

Send avgangsmelding - DEP
Stopp fangstoperasjonen når du er ferdig med å drage bruket fra i går, og legg
til fangst. Send deretter fangstmelding - DCA. 
Start en ny fangstoperasjon hvis du samtidig har satt nytt bruk. La denne stå
åpen til du skal drage redskapet. 
Send Anløpsmelding - POR

Dag 1 - sette bruk

Dag 2 - drage bruk samtidig som du setter nytt bruk

Faststående redskap 

Aktive redskap 

Send avgangsmelding - DEP
Start en fangstoperasjon når redskapet går i sjøen
Stopp fangstoperasjonen du når du er ferdig for dagen og fangsten er om
bord
Legg til fangst 
Send fangstmelding - DCA
Send Anløpsmelding - POR

Slik kan et sjøvær se ut



Vent til meldingen blir
godkjent før du går videre.
Det kan ta 3 minutter.

Trykk på avgang
Se over meldingen
Trykk på Send melding

1.
2.
3.

ACK = godkjent

Send avgangsmelding



DCA

Trykk på Start ny før du
går ut på dekk.

La det stå åpent helt til
du er ferdig å fiske og
fangsten er om bord. 

Ikke trykk på avslutt før fangsten er om
bord. Har du faststående redskap skal det
stå åpent helt til du har dratt bruket. Dette
gjelder også om du skal på land i
mellomtiden.

Trykk på Fangst
Trykk på Start ny før du setter redskapet i sjøen

1.
2.

Slik registrerer du fiskestart



Tidspunkt og posisjon
registrerers automatisk. 
Fyll inn
redskapsinformasjon

Garn Lengde og maskevidde

Juksa Antall krok

Line Antall krok

Not Maskevidde

Snurrevad Maskevidde

Teiner Antall teiner

Trål Type og maskevidde

Når fangsten er om bord skal du trykke på avslutt. Du skal ikke trykke
avslutt dersom du kun har satt redskapet, da skal du la det stå åpent. 

Slik avslutter du fisket

Redskapsinformasjon

Når du har avsluttet ditt fiske må
du legge inn redskapsinformasjon. 

Legg til fangst

Når du har avsluttet fisket legger du
til fangst. Dette gjør du før du sender
fangstmeldingen. 



Når meldingen er godkjent
vil fangstdagboka
oppdateres med riktig
fangst. 

Trykk her for å sende
fangstmelding for denne
fangsaktiviteten 

DCA

Trykk på Send DCA
Trykk på Send melding

Når du har lagt til fangst skal du sende en fangstmelding - DCA. 
1.
2.

Send fangstmelding

Se over meldingen. Du
trenger ikke å endre på
noe.



Du kan endre alle feltene i
denne oversikten. 

DCA
Trykk på linjen. Her kan du endre eller slette det som er lagt inn. Det er dette som
sendes i en fangstmelding. 

Se hva du har registrert



Send anløpsmelding

Når anløpsmeldingen er 
godkjent vil
fangstregnskapet gå i 0

Trykk på Hjem
Trykk på Anløp

1.
2.

Se over meldingen. 
Fyll ut landingsanlegg og ca
klokkeslett for levering hvis
du skal levere fangst. 



Trykk på Send DCA 
Trykk på send melding

Du sender en tom fangstmelding dersom du skal gå til havn mens redskapet står i
sjøen eller du skal være på havet over flere døgn. 

La halet stå åpent dersom du har redskap i sjøen. Ikke trykk på avslutt.

1.
2.

Send en tom fangstmelding

Fangstoperasjoner skal kun rapporteres
når de er avsluttet og du har lagt til
fangst. 



Trenger du å kansellere en melding?

 Gå til logg og velg siste melding
 Åpne meldingen og scroll helt ned til Kanseller

1.
2.

Fangstmeldingen kan bare
endres, ikke kanselleres. Du
endrer den ved å åpne en
fangstoperasjon eller ved å
gå i loggen slik som over. 

Det er kun den siste
meldingen som kan
kanselleres.



Trenger du hjelp?
Vår support er åpen hele døgnet. På natten ringer du vår
vakttelefon, samme nummer som på dagtid.

Telefon: 902 84 000 - support@fangstr.no
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