Informationsbroschyr

Jighead AB, bolaget bakom iFiske, drivs av personer som
både är kunniga entreprenörer och fiskeintresserade.
Vi började redan 2001 med digitala fiskekort och är idag
marknadsledande inom området. Vi utfärdade år 2020 ca
350 000 fiskekort.
Vår vision har sedan starten varit att underlätta för de
som vill fiska att köpa fiskekort och hitta information om
fiskevatten - därav vår slogan “Enklare Fiskekort!”. På
både vår hemsida och i vår app visas utförlig information
om fiskevatten, fiskeregler, kartor, fångstrapporter,
fiskbestånd, kortpriser, m.m.
Vi ökar tillgängligheten och gör det enklare att hitta och
köpa fiskekort. På så sätt kommer fler att köpa fiskekort
vilket bidrar till att minska tjuvfisket. Det innebär även
att ni kommer att nå ut till en ny generation av yngre
sportfiskare som framförallt använder appar och Internet
för att söka information och köpa produkter.
De digitala fiskekorten är dessutom ett miljövänligt
alternativ. Fiskaren behöver inte åka omvägar för att köpa
fiskekortet och ni slipper trycka upp fiskekort på papper.
Vi har idag flera sätt att sälja digitala fiskekort på som
går att nyttja enskilt eller tillsammans. Med vårt system
underlättas er administration och ni kan slippa krånglig
och riskfylld kontanthantering.

Telefon: 013 - 73330
e-post: info@ifiske.se
Web:
www.ifiske.se

Vi har 100% fokus på fiske! Vårt kraftfulla eHandelssystem
är byggt helt från grunden av oss för att marknadsföra,
hantera och sälja fiskekort och erbjuda sportfisketjänster.
Enkel prismodell - Inga dolda avgifter så som anslutningseller månadsavgifter, utan vi arbetar enbart med provision
på sålda produkter.
Kundtjänst - Vår kunniga kundtjänst sköter kontakten med
både er samt era kunder som köper produkter via oss. Vi
finns tillgängliga på mail och via telefon.
iFiske står för betallösningen - Kunden genomför köpet
på iFiske.se och vi sköter betallösningen för er utan några
extra avgifter. Pengarna sätts sedan säkert in på ert konto.
Ökad omsättning - Nio av tio organisationer ökar sin
totala försäljning av fiskekort efter att de har anslutit sitt
fiskevatten till iFiske, enligt en enkätundersökning vi utfört
med våra befintliga kunder som varit anslutna i mer än tre
år.
App för smartphones - Förutom en hemsida har vi också
en populär app för smartphones, både iPhone/iPad och
s.k. Android-telefoner (Samsung, Huawei, m.fl.)

Jighead AB
Björnsbacken 3
590 77 VRETA KLOSTER		

Maila oss på info@ifiske.se eller
ring 013-73330 så hjälper vi er
att komma igång!

Org.Nr: 556957-9757
Innehar F-skattebevis
www.facebook.com/fiskekort

Fiskekort via webb och app

I vår fiskekortsbutik kan ni snabbt och enkelt sälja era
fiskekort digitalt. Vi håller öppen dygnet runt, året om. Vi
marknadsför ert fiskevatten och säljer fiskekorten åt er. Alla
avtal som behövs med t.ex. banker och betalningslösningar
är redan på plats och det enda ni behöver göra är att skriva
ett avtal - med oss.

Så fungerar köpet

Fiskaren hittar en beskrivning av fiskevattnet på vår
hemsida/app och väljer att köpa ett eller flera fiskekort.
Köparen fyller i namn, adress, telefonnummer och
eventuellt övriga uppgifter som ni kräver.
Vi erbjuder konsumenten flera betalningsalternativ. Vi
accepterar både svenska och internationella betalningar.
Hos oss kan kunden betala med Swish, kreditkort (VISA,
Mastercard, Discover, American Express), banköverföring
(Swedbank, Handelsbanken, Danske Bank, SEB och Nordea),
Paypal-konto eller faktura (Både privat & företag).
Köpta fiskekort levereras inom några sekunder till kunden
på tre sätt: Som ePost med PDF-bilaga, via ett SMS och de
syns även i appen. Kunden kan välja att skriva ut fiskekortet
eller nöja sig med att ha det i mobilen.

Säkert och tryggt

För att ni och kunderna ska känna trygghet med systemet
är det certifierat enligt kraven för Trygg e-Handel.

Vilka är fördelarna?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ger mycket hög tillgänglighet och är enkelt för alla,
både köpare och säljare.
Kunden betalar med Swish, banköverföring, kreditkort, Paypal eller faktura.
Ett säkert, giltigt digitalt fiskekort och kvitto utfärdas.
Fiskekortet kommer på mail med bifogad PDF som
kunden själv kan skriva ut om hen önskar.
Uppfyller riktlinjerna för kontrollavgifter enligt lagen
(1981:533) om fiskevårdsområden.
Uppfyller kraven för personuppgiftslagen GDPR
Attrahera turister! Tjänsten är översatt till engelska,
tyska och finska och erbjuder flera internationellt
gångbara betalsätt, t.ex. Paypal och kreditkort.
Automatiska och regelbundna utbetalningar av era
pengar - slipp kontanthanteringen och få kompletta
underlag till er kassör.
Stort antal fiskekortstyper med möjlighet till
kvoteringar, bokningslistor, begränsningar, m.m.

Betalningar i samarbete med

Smarta digitala tjänster

Effektiv fångstrapportering

Lokala ombud

Att samla in fiske- och fångstrapporter är en viktig del
av förvaltningen av ett fiskevatten. Bra statistik kan
vara viktig för vård och förvaltning av ett fiskbestånd
och varje inrapporterad uppgift är till stor nytta för
fiskevårdsarbetet. Ni kan t.ex. få svar på vad det fiskas
efter i era vatten, vilka arter fångas, vad tas upp eller
släpps tillbaka och hur utvecklas fångsterna över tid?

Som en frivillig tilläggstjänst från oss kan ni även ansluta
era befintliga återförsäljare och samtidigt få alla fördelarna
med de digitala fiskekorten, t.ex. fångstrapporter,
sammanhållen fisketillsyn, smidigare administration och
ekonomisk uppföljning och mycket mer.

Som en del av iFiskes tjänst ingår en funktion för att
samla in och sammanställa fångstrapporter. För att få in
så många rapporter som möjligt och ge er bra statistik,
jobbar vi aktivt med att påminna kunderna om att lämna
in rapporter.
Till skillnad från manuell insamling av fångststatistik, kan
man med digitala fångstrapporter skicka in sin rapport
via datorn eller mobilen precis när man vill. Därför är vi
inte heller begränsade till en rapport per fiskekort.

Fördelar
•
•
•
•
•
•

Ökad återrapportering av fångster inkl automatiska
påminnelser.
Få ut statistik och utveckling över tid.
Fiskaren väljer om rapporten ska vara öppen
eller dold. Öppna rapporter visas på iFiske och är
sökbara.
Rapporter kan enkelt visas på er egen hemsida
Det går att ta in rapporter även från de som inte
köpt ett fiskekort via iFiske.
Mycket stora anpassningsmöjligheter runt
fångstrapporternas utformning, inklusive specifika
parametrar för t.ex. laxförande vatten.

Kunden betalar som vanligt till ombudet, dvs inte via
iFiskes system. Den viktiga skillnaden är att det inte fylls
i kundinformation på ett tryckt fiskekort, utan istället
skriver ombudet in informationen om köparen på iFiskes
webbsida.
Ombudet får ett eget lösenord som denna använder
för att godkänna köpet. Det enda som krävs är en
internetansluten dator eller surfplatta - vi kopplar alltså
inte in oss i befintliga terminaler, butikskassor, mm.
Möjlighet till utskrift på skrivare finns, men är inget krav.
Detaljerade ekonomiska underlag för provisioner till
ombuden räknas automatiskt ut av systemet, vilket sparar
mycket tid och ger full kontroll. Ni vet med andra ord alltid
hur mycket pengar respektive ombud är skyldiga er.

Fördelar
•
•
•
•

Spara pengar! Minskade kostnader runt hantering
och inköp av tryckta fiskekortsblock.
Minskad administration och slipp hantering
av kontanter, pärmar och manuell ekonomisk
uppföljning.
Fiskekorten genereras direkt och innehåller gällande
fiskeregler, så ni kan enkelt ändra regler och blir inte
bundna till information i tryckt form.
Valfritt antal ombud med individuellt specificerade
provisioner, till exempel kan bensinstationen få
10% medan föreningens ordförande som säljer från
köksbordet får 5kr/st.
Se vår video om återförsäljarsystemet på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=Ern3G1lSHII

Marknadsföring

Kartor

Finns ni där de som är fiskeintresserade letar efter er?
Till iFiske kommer de som vill ut och fiska, planera
sin semester eller bara utforska nya spännande
fiskemöjligheter.

Med hjälp av vårt kartsystem kan ni hjälpa de som fiskar
och besöker ert vatten att hitta rätt genom att markera
gränser, fiske- och förbudsområden eller visa var de
hittar båtramper, rastplatser, parkeringar, m.m.

Vår hemsida är idag en av Sveriges mest besökta fiskesidor
och appen ligger under högsäsong ofta på topp-10-listan
över de mest nedladdade apparna. Hemsidan besöks
årligen av ca en miljon unika personer enligt Google
Analytics och vår app har drygt 120 000 installationer.

När kartorna visas i iFiskes appen på en mobiltelefon
visas även fiskarens egen position på kartan via den
inbyggda GPS:en, vilket gör det enkelt att se om man till
exempel passerar in i ett förbudsområde - även mitt ute
på en stor sjö!

Alla som är anslutna till iFiske får en egen,
sökmotorsoptimerad och mobilanpassad hemsida.
Samma information visas även i appen som finns att
ladda ner gratis för både iPhone och Androidtelefoner.

Alla fiskeområden på iFiske kan ha egna kartlager med
områden (“polygoner”) och punkter. Det underliggande
kartlagret baseras på Lantmäteriets topografiska kartor
samt ett kompletterande satellitlager från Google Maps.

Kommunikation

Kontrollpanelen

Berättar ni för era fiskekortsköpare vad ni gör i er
verksamhet? Anordnar ni tävlingar, årsmöten eller
träffar? Kanske vill ni ha assistans med fiskevårdande
åtgärder eller har det hänt något som gör att ni akut
måste gå ut med information?

Er organisation får en uppsättning inloggningar så att era
representanter kan logga in på “Kontrollpanelen” på vår
hemsida och i appen. All information kring försäljningen
av fiskekort registreras hos oss och presenteras sedan
för er i listor och diagram. Ni får möjlighet att på egen
hand hantera sålda fiskekort, ändra informationen om er
och era fiskevatten, se statistik, se utförd fisketillsyn, följa
försäljningen, m.m.

Ni har via iFiske en möjlighet att enkelt kontakta ert
kundregister, dvs de som har köpt ett fiskekort av er.
Det går att skicka ut meddelanden både via SMS och
ePost (inklusive bilaga), och även rikta informationen till
speciella typer av köpare. Informationen kan skickas ut
manuellt, eller automatiskt, t.ex. vid köp av ett kort.

I systemet finns tre typer av inloggning med olika
insynsnivåer, “tillsynsperson”, “kassör” samt “full insyn”.
Ni kan på egen hand lägga till eller ta bort person och
det finns ingen begränsning på antalet användarkonton.

Vi hjälper er att göra rätt

Ett fiskekort är ett avtal

Ett köp av ett fiskekort är att betrakta som ett avtal som
kunden ingår med er, där denna personligen förbinder
sig till att följa era regler och bestämmelser. Vid köp på
iFiske ges kunden alltid en möjlighet att ta del av dessa och
måste aktivt acceptera gällande regler och villkor för att
kunna slutföra köpet.
Vid köpet accepterar kunden också gällande
köpvilkor, till exempel runt ångerrätt och den aktuella
personuppgiftshanteringen (GDPR). Detta är speciellt
viktigt vid köp på distans. Som ett “bevis” på att ett
avtal har ingåtts utfärdas, förutom kvittot, ett spårbart
och personligt fiskekort med avtalade regler, start- och
slutdatum och tidpunkter tydligt specificerade.

Ta betalt med Swish, på rätt sätt

iFiske erbjuder Swish som ett av flera betalningssätt i vår
fiskekortsbutik. Att enbart låta en kund “swisha in” till ett
mobil- eller föreningsnummer är inte en bra grund för en
säker, seriös och juridiskt hållbar försäljning av fiskekort.
Enbart ett kvitto eller en Swish-bekräftelse kan i sig
inte betraktas som ett avtal eller giltigt fiskekort. Den
bekräftelse som kunden får i Swishappen är per bankens
definition inte ett kvitto, vilket tydligt framgår av deras
villkor för tjänsten. Det är heller inte ett avtal som ingåtts
runt era regler och vilken period som fiskekortet gäller.
Med iFiskes lösning får ni fördelarna med enkelheten i
mobila betalningar samtidigt som det i vårt system skapas
korrekta kvitton, fiskekort och ekonomiska underlag.

Säker fisketillsyn

Som en del av iFiskes tjänst ingår funktioner för tillsyn av
fiskekort ute i fält. Fiskekorten innehåller en unik kod som
era tillsyningsmän kan kontrollera.
I appen syns fiskekorten i en sökbar lista. Kontrollerna kan
ske direkt via mobiltelefon (App, mobil webbsida eller via
en QR-kod). Funktionen arbetar mot ett centralt register
med alla giltiga fiskekort vilket gör det praktiskt taget
omöjligt att förfalska eller kopiera dem.
Det går att “bocka av” fiskekort, anteckna på dem och
även makulera kort via appen, ute i fält.
Alla som utför tillsyn får en egen personlig inloggning och ni
kan löpande följa och se utförda aktiviteter och kontroller.
Se vår video om tillsyn via iFiskes app på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=vZvh9Sp6vhw

GDPR och personuppgiftshantering

iFiskes system är anpassat för dataskyddsförordningen
(GDPR, The General Data Protection Regulation) som är en
personuppgiftslag som ställer mycket höga krav på er som
personuppgiftsansvariga.
Till exempel är tjänsten för fisketillsyn krypterad och de
listor och personuppgifter som lämnas ut i samband med
en fiskekortskontroll uppfyller därför kraven för GDPR.

Informationsskyltar

Många vet inte vem som ansvarar för ett fiskevatten eller
var man köper fiskekortet. Det är därför en klok idé att
redan ute vid ert vatten informera om vad som gäller.

FISKEKORT

Fishing permit required! Angelkarte erforderlich!

Om ni tillämpar kontrollavgift enligt lagen (1981:533) om
fiskevårdsområden, så krävs det att ni tydligt informerar
kunderna. Skyltarna är en bra plats att upplysa om detta.
Skyltarna placerar ni förslagsvis vid de platser som
kunderna passerar på väg till fiskevattnet, som bryggor,
parkeringsplatser och liknande. Våra skyltar är UV- och
väderbeständiga och tryckeriet utlovar en hållbarhet i
väder och vind i minst 6-8 år.

Välkommen att fiska! Här krävs ett giltigt fiskekort som du
enkelt köper online på www.iFiske.se eller via iFiskes app.
Lokala regler och bestämmelser gäller för fisket och ska beaktas. Aktuella regler anges på fiskekortet.
Vid överträdelse kan en kontrollavgift utkrävas enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.
Fiske utan giltigt fiskekort är olagligt och ett brott mot fiskelagen (1993:787). Fisketillsynspersoner
har rätt att beslagta all utrustning som används och fiske utan lov kan leda till polisanmälan.

Alternativ 1 - Standardskyltar

Vi har en väl genomtänkt standardskylt som kortfattat
säger att det krävs ett fiskekort och vilka konsekvenser
tjuvfiske får. Dessa har vi alltid i lager för snabb leverans,
och ingen anpassningsavgift tillkommer. Kortfattat finns
också information på engelska, arabiska och tyska på
denna skylt.

Alternativ 2 - Anpassade skyltar

Vill ni ha namnet på ert fiskeområde på skylten? Era regler
eller annan information? Då kan vi anpassa en skylt just för
er. Vi utgår från en mall och fyller sedan i era fiskeregler,
kontaktinformation, produkter, m.m i samråd med er.
Innan skylten går till tryckeriet stämmer vi av med er så att
allt blir korrekt.

Jämför gärna priset...

Vi har inte för avsikt att tjäna pengar på skyltarna och
därför erbjuder vi er att köpa dem till ett mycket bra pris.
Ni beställer skyltar på: https://www.ifiske.se/skyltar

Fishing without a valid fishing permit is illegal. Buy it online at www.iFiske.se
Angeln ohne gültige Angelkarte ist verboten. Online kaufen: www.iFiske.se
www.iFiske.se
Frågor? Kontaktinformation till representanter för detta fiskevatten finns på iFiskes hemsida.
ENKLARE FISKEKORT

Alternativ 1 - Standardskylt

CENTRALHALLÄNDSKA FVOF

FVO 857

Välkommen �ll Centralhalländska FVOF!

Fiske i föreningens va�en kräver ﬁskekort som du lä�ast köper via internet på
www.iﬁske.se.
Fiskekortet gäller endast enligt nedan angivna ﬁskeregler.
Våra ﬁskeregler
• Fiskekortet gäller för ﬁske med spinnspö, ﬂugspö, mete och pimpel. Vid angelﬁske får högst
5 angeldon användas per ﬁskekort.
• Innehavare av årskort får ta med sig sin make/maka, sambo och barn på ﬁsket och dessa får
ﬁska med egna redskap.
• Ungdomar under 18 år ﬁskar gra�s �llsammans med målsman som innehar ﬁskekort.
• Högst två gäddor mellan 45 och 90 cm får behållas per dag och ﬁskekort.
• Högst en gös mellan 45 och 75 cm får behållas per dag och ﬁskekort. Sy�et med regeln är a�
förbä�ra bestånden och skapa e� intressant ﬁske e�er rik�gt stor ﬁsk.'
• Ål får, e�ersom den är hotad, inte fångas utan ska omedelbart återutsä�as.
• Centralhalländska FVO arbetar för a� förbä�ra ﬁsket. Du som ﬁskar kan genom a� ﬁska
hänsynsfullt också göra en vik�g insats för a� bevara ﬁskbestånden. Hantera försik�gt, med
fuktad hand, fångad ﬁsk som ska återutsä�as. I området ﬁnns ﬂera naturreservat och
fågelskyddsområden. Var försik�g med dessa naturvärden och var uppmärksam på uppsa�a
anslag och skyltar. För a� skydda va�enmiljön är det inte �llåtet a� använda tvåtaktsmotorer i någon av sjöarna. Allemansrä�en ger oss en unik möjlighet a� röra oss fri� i naturen.
Men vi måste då också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot andra besökare
och markägare. Alltså följa principen inte störa – inte förstöra.
• Respektera fartgräns 5 knop i sjöarna mellan 1 april och sista juli. Storlom och andra
skyddade fåglar häckar i va�enbrynet och ska inte få sina bon förstörda av svallvågor

Kontaktperson:
Lennart Skärbäck
0340-450 05

ENKLARE FISKEKORT

Alternativ 2
Exempel på en anpassad skylt för Fullsjöns FVOF

iFiske.se Prislista

Priser anges exklusive 25% MOMS. Prislista är giltigt från och med 1 Juni 2021 och ersätter tidigare prislistor.
Med reservation för ändringar och tryckfel. Version 2021.v6

Grundtjänst
Anslutningsavgift: 		
Årsavgift:			
Egen sida i app & på webb
Fisketillsynstjänst		
Fångstrapportering		
Inloggningar kontrollpanel
Kundservice			
Utskick via ePost		
Utskick via SMS		
Manuellt utfärdade kort

0 kr
0 kr/år
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår (fritt antal)
Fri (kontorstid)
0 kr/st
0.55 kr/st
2.40 kr/st

Tjänsten iFiske är helt provisionsbaserad och har ingen
bindningstid eller några dolda avgifter. Ni kan när som
helst säga upp avtalet eller stoppa försäljningen. Ingen
exklusivitet krävs och ni kan behålla andra ombud.
Pengar som kommer in via tjänsten sparas på ett s.k.
klientmedelskonto och är skyddade för er räkning.
Utbetalning sker två gånger per år om gränsbelopp
uppnås, eller när ni önskar. Fyra fria utbetalningar per år
ingår.

Fiskekort via Internet (App och web)
Provision/st: 		
			

7.2% + 3.20 kr

(9% + 4 kr inkl moms)

Ingen inloggning krävs för köp. Fiskekorten säljs till
kunden via app eller hemsida och betalas med hjälp av
Swish, faktura, Paypal, kort eller bankdosa.

Fiskekort via lokala ombud (Tilläggstjänst)
Provision: 		

4.80 kr/st

Hanteringsavgift per utfärdat fiskekort.

Skyltar i hög kvalité
De kraftiga och hållbara aluminiumskyltarna är tänkta att
användas ute. De tål sol, väder och vind. De laminerade
pappersskyltarna är enbart tänkta för inomhusbruk och vi
lämnar inga garantier angående hållbarheten på dessa.

A4 laminerad aluminiumplåt

208 kr/st

A3 laminerad aluminiumplåt

256 kr/st

A4 laminerat papper

36 kr/st

Standardskyltar köper ni direkt själva på vår webb på:
https://www.ifiske.se/skyltar

Anpassning av skyltar

495 kr

Priser ovan för ANPASSADE skyltar, minsta antal: 5 st.
Moms samt kostnader för faktura, frakt och emballage tillkommer.

Övriga tjänster
Vi kan även hantera fiskerättsbevis, gratis-fiskekort,
medlemsavgifter, kvoterade fiskevatten, SMS-fiskekort,
båtuthyrning, bom- och vägavgifter i vårt system.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur det fungerar!
Om ni vill ha en utbildning eller presentation kan vi
erbjuda detta till självkostnadspris.

Rabatt för medlemmar i Sveriges fiskevattenägareförbund
Sveriges Fiskevattenägareförbund har tecknat
ett avtal med Jighead AB. Avtalet innebär
förmånen att förbundets medlemmar betalar
tio procent lägre provision för fiskekorts-

försäljningen (exkl. förmedlingsavgiften).
Mer information på http://www.vattenagarna.se/

