
en-SnittSmetoden   

Skjær over kverken og  hovedblodåra mellom hjertet og gjellene i et jevnt kutt. Kuttet gjøres på skrå inn mot ryggen.  

to-SnittSmetoden   

Kverken kuttes (bilde A) og kniven føres litt på skrå ned mot nakken og skjærer over begge hovedpulsårene ved ryggbeinet ved hodet (bilde 
B). Dersom en bare kutter den ene hovedpulsåra blir fisken bare utblødd på den ene siden.

Korrekt bløgging er avgjørende for kvaliteten på fisken. 
Bløgging bør utføres i takt med opptak og når fisken er  
levende. Da vil pumpefunksjonen i hjertet og muskel- 
sammentrekningene i fisken gi en god utblødning. Å utsette 
bløgginga til fisken nesten er død vil gi dårligere utblødning 
og kan føre til nedklassing av råstoffet. 

Om bord i trålflåten benyttes ofte direkte sløying. Her blir 
bløgginga utført under hodekappinga, deretter blør fisken 
ut i buffertanker. Dersom blodgjennomstrømminga i fisken 

stoppes får en lett blodmerker i skinnet og i filetene. Disse 
blodmerkene kalles ofte «slag og støtskader» selv om de 
røde flekkene skyldes mangelfull utblødning. Dersom fisken 
blir liggende i hauger på båndet, stopper blodtilfør selen 
pga. presset av vekten av fisken som ligger oppå. Denne 
fisken blir dårlig utblødd. Når dårlig utblødd fisk blir fraktet 
på transportbånd gjennom fabrikken får fisken ofte blod-
striper på skinnsida av fileten. Alle bløggemetoder kan 
benyttes, men en-snittsmetoden blir mest brukt.
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Utblødning i rennende vann.                                Godt med vann gir god utblødning.

Ålesund videregående skole
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.hatlehols.noUndervisningsheftet er utarbeidet i samarbeid mellom kjøpere, fiskere, Møre og Romsdal Fiskarlag, SUROFi, Ålesund videregående skole og Møreforsking.

Stikkmetoden   

Kniven stikkes inn rett i bakkant av gjellene, og hovedpuls åren  
kappes. Fordelen med denne metoden er at en unngår å skade 
hjertet, men det er svært lett å skade fiskekjøttet dersom stikket ikke 
blir utført korrekt.

Viktig!
 At fisken er levende før bløgging.
 Sjødød fisk skal også bløgges, men skal sorteres for seg selv.
 Rette jevne kutt.
 Unngå å skade hjertet.
  Unngå for mye fisk i tankene, slik at blodårene blir klemt 

sammen og gir dårlig utblødning.
  Alle blodårer i buken skal være fullstendig tømt for blod.
 God utblødning i minimum 15 minutter.
 Rennende friskt vann i utblødningstankene.

Hjertets plassering.
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