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Manual for indsamling af hesterejer    
Senest revideret 12.5.2016 (TMOL/FIH) 
 

PÅ HAVET 

Til forskel fra vores andre discardindsamlinger er det vigtigt at vi på hesterejeturene  får en  
længdefordeling på konsumdelen, da vi ikke laver havneindsamlinger på hesterejer.  Alle vores 
informationer fås fra discard turene. 

Der skal altid prøvetages minimum 2 træk per døgn. 

Det ene træk skal prøvetages som følger: 

Konsum: En stikprøve på 0,5 – 1 kg konsum hesterejer hjembringes til længdemåling i 
Charlottenlund.  

Discard: En samlet stikprøve af discard, fisk + hesterejer, på 2-3 kg tages med hjem og 
længdemåles hjemme. -Der tages enkeltfisk af 1 fisk pr. cm-gruppe af torsk, kuller, mørksej, 
hvilling, rødspætter, tunge, kulmule og havtaske. Fisk helt ned til 5 cm længde tages med som 
enkeltfisk. 

Samlet TURPRØVE af konsum og discard hesterejer til ”enkeltfisk”:  .  En stikprøve af 
konsum og discard hesterejer (PR. TUR) skal sendes til Hirtshals for kønsbestemmelse, vejning og 
måling. 

 

Det andet (eller de andre) træk (samme døgn) skal prøvetages som følger: 

Konsum: Samlet vægt på konsum hesterejer. Ingen yderligere oparbejdning 

Discard: En samlet stikprøve af discard, fisk + hesterejer, på 2-3 kg. Stikprøven af hesterejer 
vejes samlet, uden yderligere oparbejdning.  Fisk hjembringes og længdemåles.  Der tages 
enkeltfisk af 1 fisk pr. cm-gruppe af torsk, kuller, mørksej, hvilling, rødspætter, tunge, kulmule 
og havtaske. Fisk helt ned til 5 cm længde tages med som enkeltfisk. 

 

HUSK at medbringe det lange fiskenet der er mærket ”Fiskenet til rejeture” som står i discard 
rummet. !!! 
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• Discard fiske delen skal oparbejdes pr. art på prøvetagne træk.  
• Der tages enkeltfisk af 1 fisk pr. cm-gruppe, pr. træk, af torsk, kuller, mørksej, hvilling, 

rødspætter, tunge, kulmule og havtaske. Fisk helt ned til 5 cm længde tages med som 
enkeltfisk. 

• I Discarddelen skal der måles ca. 50 hesterejer pr. træk  pr. 1 træk dagligt. 
• I konsumdelen skal der måles ca. 100 hesterejer pr. 1 træk dagligt.  
• 1 special prøve af konsum og discard hesterejer, pr. tur, sendes til Hirtshals, hvor den 

kønsopdeles og længdemåles. 
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