
Fangstregistrering med GoFish
Fra 1. januar 2021 er det kun mulig å eksportere 
fisk fra Norge dersom du bor på en registrert tu-
ristfiskebedrift. Alle overnattingssteder på Hitra 
Turistservice tilhører de registrerte turistfiskebe-
driftene. Kvoten for eksport av fisk og fiskepro-
dukter er 18 kg. Ferskvannsfisk som laks og ørret 
er ikke innenfor eksportkvoten på 18 kg.

Som fiskegjest må du:
- Registrere fangsten daglig
- Fangsten skal registreres i antall fisk
- Fisk som er satt ut skal også registreres
- Fisketurer uten fangst skal også registreres
- Fangsten skal registreres per tur per båt

1. For Android: Gå inn på nettsiden: www.gofish.no
2. Velg «Logg inn» øverst oppe i høyre hjørne
3. Velg «Fisherman» 
4. Du er nå kommet til web siden for GoFish - legg 
til denne som en App på din telefon.
5. Trykk på de tre prikkene oppe helt til høyre, ved 
siden av adressefeltet til nettsiden.
6. I listen som kommer opp velger du ”Legg til på 
startsiden”
7. Du har nå laget deg en snarvei til registreringen i 
GoFish

Registrere fangst:

1. Logg inn med PIN-koden eller ditt telefonnummer  
2.. Velg «Registrer fangst» til venstre
3. Legg inn fangst på forskjellige artene i feltet «beholdt», 
og de som er 
«sluppet ut» i det andre feltet. 
4. Etter at du har lagt inn alle arter, velg ”Registrer fangst” 
i høyre hjørne
For en fisketur uten fangst, velg ”Registrer nullfangst”.

Din daglige fangst er nå registrert.

Fisker som skal 
registreres:

Torsk
Sei

Kveite
Steinbit

Uer

1. For IPhone (Safari): Gå inn på nettsiden: 
www.gofish.no
2. Velg «Logg inn» øverst oppe i høyre hjørne
3. Velg «Fisherman» 
4. Du er nå kommet til web siden for GoFish - 
legg til denne som en App på din telefon.
5. Trykk på pilen nederst på midten av skjermen.  
6. I listen som vises, velg ”Legg til på startskjer-
men”
7. Du har nå laget deg en snarvei til registrerin-
gen i GoFish

For å bruke GoFish på telefon gjør du følgende:

Dokumentasjon på fangstregistreringen vil bli gitt til deg av huseieren før avreise. Dette er et sertifikat 
som bekrefter for deg som gjest at du kan eksportere en kvote på 18 kg fra Norge.


