Brukerveiledning HI modul
Det har vært et ønske fra Havforskningsinstituttet å digitalisere prosessen ved prøvetakinger
og bestilling av fangstprøver. Vi har nå laget en funksjon i fangstdagboken som gjør denne
prosessen mulig. Vi har lagt ved et infoskriv fra Havforskningsinstituttet med utfyllende
informasjon om prøvetakingsordningen gjennom fangstdagboken. Vi anbefaler alle å lese
denne.
Fangstprøver til Havforskningsinstituttet gjelder i første omgang for fiske på sild eller
kolmule.
For å aktivere fangstprøvemodulen i eCatch:
1. Trykk på menyknappen oppe i venstre hjørne
2. Velg «innstillinger» i menyen
3. Slå på knappen for «Fangstprøve» slik vist på bildet under

Når dette er påslått samtykker du at du ønsker å være med i Havforskningsinstituttets
prøvetaking av sild og kolmule.
Når avgangsmelding (DEP) sendes og «målart» er satt til sild eller kolmule vil det nå gå en
automatisk melding til Havforskningsinstituttet (HIA). Det vil så komme en tilbakemelding i
fangstdagboka som forteller skipper om han denne turen er valgt ut til å gjøre prøvetaking
eller ikke. Merk at alle meldinger til Havforskningsinstituttet sendes automatisk og i

bakgrunnen, med unntak av leveringsmelding (HIL) som sendes etter fangstprøve er levert
til norsk havn.

Om fartøy blir valgt til å være med på prøvetaking på turen, vil man for hvert hal ha en viss
sjanse for å måtte ta en prøve av fangsten. Måten dette gjøres på er følgende:
1. Med en gang estimert fangst er lagt til på et hal, sendes en melding til
Havforskningsinstituttet (HIF). På denne meldingen vil man kunne få to svar: JA eller NEI.
2. Hvis svaret er JA på meldingen (HIF), vil det komme en ny informasjon om at
fangstprøver må utføres på det aktuelle halet. Det vil også dukke opp et nytt symbol
oppe i høyre hjørne av fangstdagboka. Tallet under det nye HI-symbolet forteller deg
hvor mange fangstprøver du har tatt og som er klar for levering. Se bildet nedenfor:

3. Det er også mulig at det kommer en melding som sier «Takk, prøvetaking for denne
turen er over». Du vil vidre på denne turen ikke beehøve å ta eller levere noen
fangstprøver.

Når turen er over og man går mot havn, har det nå dukket opp en ny meldingstype under
den vanlige POR meldingen som er kalt HIL. Dette er den eneste meldingen som ikke sendes
automatisk. Grunnen til dette er at HIL meldingen må sendes ETTER fangstprøven(e) er
levert i Norsk havn. Fangstprøver skal ikke leveres til havn utenfor Norge, slik at POR
melding til for eksempelvis Hirtshals ikke vil gjelde som gyldig leveringssted for fangstprøver.

