
Registrering av laks ved forskingsfiske 
 

I forbindelse med gjennomføringen av forskingsfiske i Vossovassdraget i 2015 er det 
ønskelig at følgende prosedyre blir fulgt: 
 

Registrering  
� All fangst med lokalitet, dato og klokkeslett for start stopp av hver fiskeøkt mm. 
     noteres på eget utlevert skjema  
� Laksen skal håndteres minst mulig men det tas et ca lengdemål på all laks. Bruk  
       fiskestangen eller hov til ca lengdemål. Vekten estimeres senere utifra lengdetabeller.  
� Laks som er fettfinneklipt (se bilde) tas vare på i eget rør for kontroll av eventuelt 
       snutemerke. Kontroll gjøres med egen detektor. Er fisken snutemerket skal hode på  
       laksen og skjellprøve leveres/fryses ned.  
� Laks som har Floymerke (se bilde) ved ryggfinnen settes ut igjen etter at merket er 
       avlest. Det noteres samtidig hvilken side merket sitter på. Er merket på fiskens venstre 
       side betyr det at laksen er merket i not ved Trengereid mens høyre side betyr at laksen  
       er merket i not ved Straume/Stamnes.  
� Om en skulle være uheldig å avlive villaks skal denne takast hand om av Bulken-   
       Evanger Elveeigarlag. Fisken nyttes deretter ved at den leveres til institusjon.  
� All oppdrettslaks avlives på stedet og det tas skjellprøve. Ved tvil om det er  
       oppdrettslaks oppbevares laksen i rør for kontroll.  

Utførelse av fiske  
� Å kjøre en fisk medfører stor påkjenning for fisken. For å redusere påkjenningen  
       unngås unødvendig kjøring, det benyttes kroker uten mothaker og et fiskeutstyr som 
       er sterkt nok til at fisken kan kjøres inn raskt.  
� Bruk stor knuteløs hov. Fukt hendene og hold fisken i vannet og håndter fisken minst  
       mulig.  
� Hold fisken under buken ved brystfinnene og halen og fjern kroken raskt og forsiktig  
       enten for hånd eller ved hjelp av kroktang  
� Hvis en krok sitter dypt og ikke kan fjernes, bør linen kuttes nær kroken (fisk som er 
       gjenutsatt med krok i seg vil normalt overleve frem til gyting)  
� Etter fjerning av kroken holdes laksen støtt i vannet mot strømmen og gis tilstrekkelig 
       tid til å ta seg inn i igjen før den slippes.  
 

 
 

Bilde til venstre viser fettfinneklipt laks, dvs. fettfinnen mangler helt eller det er igjen en lite rest som på 
bildet. Bilde til høyre viser laks med Floy-merke som her sitter på høyre side av fisken (Foto: Uni Miljø).                                                                                               
       


