
REGLER, Storfiskregistreringen
1) Fisken skall ha fångats inom Sverige. Dock godkännes

fisk som fångats på internationellt vatten från båt som
utgått från och åter anlöpt svensk hamn, utan att under
mellantiden ha angjort utländsk hamn.

Fisken skall vidare ha fångats med spö och krok (ex
spinn, fluga, mete, pimpel eller trolling). Den skall ha
krokats i mun eller svalg. Fisk som avsiktligt eller oavsiktligt
har krokats på annat sätt registreras ej.

Ej heller godkännes fångad fisk om spöet överlämnats
till annan person under drillningen, eller om fisken har
fångats i strid med gällande fiskelagstiftning.

2) Fiskens artidentitet måste styrkas. Anmälaren skall
bifoga så god dokumentation som möjligt. Ett tydligt foto
skall alltid medfölja storfiskanmälan (se även punkt 6).
Fiskarter, som lätta kan förväxlas med andra, bör djupfrysas
för att efter anmodan kunna inskickas till storfiskregistreraren
eller person som han utser, för inspektion (se även punkt 6).
Öring från vatten dit havsöring har tillträde,
klassas alltid som havsöring.

Vägning
3) Vägning av fisk bör ske på våg, som regelbundet

kontrolleras av Statens Provningsanstalt. Sådana vågar
finns bl a i affärer, postkontor, järnvägsstationer samt
fiskauktionshallar. Fisk kan godkännas för registrering
även om den vägts på fjädervåg av god kvalitet, och som
kontrollerats mot av Statens Provningsanstalt kontrollerad
våg (se även punkt 6). Vägning bör ej ske ombord på båt.

Vägning skall ske noggrant och vikten skall anges exakt
(ingen avrundning) samt styrkas av minst ett vid
vägningen närvarande vittne.

Vågtyp och fabrikat skall anges i storfiskanmälan.

Mätning
Mätning av fisk skall

ske enligt skiss och
mätningen skall styr-
kas av minst ett vid
mätningen
närvarande vittne. Anmälan som saknar längdangivelse godkän-
nes ej.

4) Fiskarterna i tabellen till höger registreras för närvarande
och berättigar till storfisknålen efter godkänd storfiskanmälan.
Storfisknålen i silverutförande kan erhållas efter 5 fångade
godkända arter.

Storfisknålen i guldutförande kan erhållas efter 10
fångade godkända arter. Ett särskilt artprotokoll skall föras
av den fiskande och detta skall insändas till Storfisk-
registreringen för kontroll när 5 respektive 10 arter
fångats. Efter 20 fångade arter är guldnålen försedd med
lagerkrans.

Anmälan kan göras av andra arter än nedan nämnda.
Dessa kan registreras om fångsterna bedöms ha synnerligt
värde ur sportfiskesynpunkt eller om fisken håller en för
arten mycket hög vikt. Denna bedömning görs av Sport-
fiskarnas storfiskregistrerare. Beslutet kan ej överklagas.
Totalfredade arter som mal registreras ej.

5) Fisk fångad i vatten där fisk odlas eller där fisk
utsättes med en vikt som är lika hög eller högre än de i
registreringen fastställda viktgränserna godkänns ej, t ex regn-
båge i vissa Put and take-vatten.

Art        Minimivikt i kg Art        Minimivikt i kg
Abborre 1,6 Lake 4,0 *
Asp 5,0 Lax 14,0
Berggylta 1,5 Lubb 10,0 *
Björkna 0,6 Långa 10,0
Bleka (lyrtorsk) 4,0 Makrill 1,2
Blågylta 0,5 Marulk 3,0
Blåkäxa 0,5 Mindre kungsfisk 0,5
Braxen 4,2 Mört 0,8
Bäckröding 1,5 Näbbgädda 0,9
Faren 0,6 Pigghaj 5,0
Fjärsing 0,4 Piggvar 2,0
Färna 2,4 Regnbåge 6,0
Gråhaj  — Ruda 1,7
Gråsej 6,0 Röding 4,0
Gräskarp 6,0 * Rödspätta 1,4
Gädda 12,0 Rötsimpa 0,5
Gös 6,0 * Sandskädda 0,5
Harr 1,5 Sarv 1,2
Havsabborre 1,0 Sik 2,5
Havskatt 5,0 Sill/strömming 0,4
Havsål  — Sjurygg 2,0
Havsöring (syd/ost 1)  8,0 Skrubbskädda 1,0
Havsöring (väst 2)  4,0 Slätrocka —
Håbrand (Sillhaj)  — Slätvar 1,0
Hälleflundra  — Staksill 1,0
Id 2,7 Stäm 0,3
Insjölax 9,0 Sutare 3,0
Insjööring 6,0 Taggmakrill 0,6
Kanadaröding 4,0 Tjockläppad multe 2,0
Karp 12,0 Torsk 17,0
Knaggrocka 4,0 Vimma 1,1
Knot 0,4 Vitling 0,8 *
Kolja 1,2 * Vitrocka 8,0
Kolmule 0,4 Ål 1,8
Kummel —

* Ändrad minimivikt 2002

Tabellen kan förändras per den 1 januari varje år. Anmälan
om andra än ovanstående fångster är intressanta och
välkomna. Dock skall fisken väga minst 300 gram.
1) Havsöring syd/ost avser fisk fångad söder om en tänkt linje
Kullen – Gilleleje i Danmark.
2) Havsöring väst avser fisk fångad norr om en tänkt linje
Kullen – Gilleleje i Danmark.

Svensk rekordregistrering
6) För att godkännas som officiellt svenskt rekord

skall fisk kunna dokumenteras med tydligt foto tillsammans-
med referensföremål, t.ex. måttband, tändsticksask e dyl.

Fisken skall vid fotografering vara stilla och helst
liggande för att fullgod dokumentation skall bli möjlig.
Vägning skall ske på av Statens Provningsanstalt
kontrollerad våg. Minst 2 vittnen till fångst och vägning/mät-
ning skall finnas. Det är viktigt att vittnena är personer med
gott omdöme och gott renommé, samt med goda kunskaper
inom sportfisket.

Svenskt rekord ger en särskild rekordnål
och ett rekorddiplom. Fisk som misstänks
vara svenskt rekord skall när det gäller föl-
jande arter finnas tillgänglig djupfryst: mört,
sarv, björkna, stäm, glyskolja samt skägg-
torsk.

Har du några frågor?
Kontakta Sportfiskarnas
storfiskregistrerare Håkan Brugård.
Tel: 018-29 01 02
E-post: hakan.brugard@sportfiskarna.se


