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Med denne løsningen får elveeierne et verktøy som enkelt og rimelig tar vare på  
fangstrapporter fra fiskere. Og ved sesongslutt ferdigstiller programmet en  
rapport for enkel overføring til fangstrapp.no.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapportering via iPhone, PC eller mobil 
Rapporteringen startes ved å sende en SMS til 

nummer 2401 påfulgt av navnet på elva. Fiskeren mottar 
så en SMS med lenke til sitt fangst-rapportskjema. Fra 
skjemaet kan fiskeren også få en oversikt over sine 
tidligere innrapporteringer. 
 

Internettsider 
Utenom rapporterings-funksjonaliteten får dere 

også et veldig flott system for publisering av 
internettsider. Her kan du legge ut informasjon om vær 
og vind, hvor en kan kjøpe fiskekort, om hvordan dere 
kultiverer elva, referater fra styre og stell. Innholdet er 
det dere som bestemmer. 
 

 Fisker-register 
Løsningen har oversikt over alle fiskere som 

rapporterer inn fangst. Fiskerne kan selv oppdatere sin 
egen kontaktinformasjon og får tilgang til et eget 
passordbeskyttet område med informasjon.  Dere kan 
sende informasjon direkte til fiskerne fra løsningen, 
enten som e-post eller SMS. 

Grafiske rapporter 
Du vil få oversikt over hva som er fanget i de 

forskjellige sonene i elva. Rapportene er delt inn i 
forskjellige kategorier: antall fisker, hvilken type fisk, 
hvilken sone, oppdrettslaks, hvilken type agn og 
lignende. Flere av rapportene er fremstilt grafisk og 
kan vises for alle som besøker nettsiden deres. 
 

Salg av fiskekort 
I løsningen kan dere legge inn kort og ressurser 

(hytter) som dere vil selge leie på. Betalingen skjer via 
PayPal med kredittkort. 
  

Pris 
Denne løsningen driftes av Minorg.no og 

krever ingen installasjon hos dere. All bruk av 
løsningen skjer via internett. Vi tar backup av alle data 
dere legger inn i løsningen. Løsningen tilbys til en 
etableringskostnad på kr 6 900,- og kr 500,- per måned 
for rapportmodul, eventuelt legg til 10% av omsetning  
(-kredittkortgebyr) på fiskekort for kortsalgsmodul. Ta 
kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe dere 
med internettsider og fangstrapportering. 
 

 


