
Utnyttelese av restråvarer (biprodukter) er viktig ut i fra både 
miljømessige og økonomiske årsaker. Noe restråvarer blir 
produsert og omsatt, mens andre er det foreløpig ikke 
lønnsomt for fiskerne å utnytte.

Det finnes maskiner som kan skjære tunger,  kinn og kløyve 
hoder. Noen norske båter og bedrifter bruker disse  
maskinene. Hodeproduktene blir enten levert ferskt, fryst 
eller saltet. Hele hoder blir omsatt i enkelte markeder, både 
fryst og tørket.

Noen båter tar vare på lever av for eksempel torsk og sei. 
Lever trenger lengre innfrysningstid enn kappa og sløyd fisk. 
Når en produserer lever kan en få problemer med olje- 
lekkasje på kartongene (kartongene «svetter»). Emballer  
leveren godt i plastpose før pakking i blokkemballasje. 
Pappkartonger med plastbelegg kan hindre lekkasje av olje 
på emballasjen. 

Melke, svømmeblære og magesekker blir utnyttet av noen 
bedrifter. Andre aktuelle produkter som kan utnyttes er rygg-
bein, avskjær, skinn og andre innvoller.  

TORSKEFISK
– RESTRÅVARER

Hode. Tunge.

Kløyvd hode. Svømmeblære.

Lever. Melke/isel.
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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.

Rogn omsettes i sesongen og det finnes ulike kvalitets-
graderinger. Husk å rens rogna godt og ha ikke rester av 
annen innmat i kartongen. Sorter rogna korrekt og vær  
forsiktig med håndtering av rogn og kartonger slik at en 
unngår brekkasje. Pakk rogna  godt i kompakt heldekkende 
plast som dekker godt rundt produktet. 

Ha god fyllingsgrad i kartongen, men unngå at den buler. 
Rogn av samme kvalitet pakkes samfengt i blokk. 

Torskerogn av B-kvalitet på bilde (C og D) er fisket sent i 
gytesesongen. Rognegga har fått en bløtere og mer  
vannholdig konsistens.

A B

C D

Torskerogn av god A-kvalitet. Konsistens på A-kvalitet rogn.

Torskerogn av B-kvalitet. Konsistens på overmoden B-kvalitet rogn.
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