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Veiledning:

Fangstbehandling
av reker

Hygiene- og kvalitetskontroll
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�.Innleding	og	mål
Målsettingen	er	at	veiledningen	skal:
�	Synliggjøre	for	nye	fiskere	hva	som	kreves	for	å	levere
	 gode	produkter
2		Være	et	hjelpemiddel	for	å	informere	om	krav	og		

rutiner	til	nye	og	uvante	folk	om	bord	(nybegynnere/
	 lærlinger)
3	Øke	kunnskapen	for	alle	interesserte
4	Inngår	som	del	av	egenkontrolldokumentasjon

Kvalitetsarbeidet	starter	på	havet
For	å	unngå	«teoretiske»	modeller	er	det	ute	på	feltet	vi	
har	registrert	hva	dyktige	fiskere	gjør	for	å	levere	gode	
råvarer	og	gode	produkter.

2.	Utfordringer
I	kampen	om	forbrukernes	oppmerksomhet	og	valg	av	
produkter	må	også	rekenæringa	synliggjøre	seg
	
•	Markeds-	og	myndighetskravene	blir	tøffere
•	Økte	krav	om	«sporbarhet»	krever	mer	bevissthet
•	Kampen	om	konsumentene	blir	hardere
•	Kravene	til	kvalitet	(god	og	jevn	kvalitet)	øker
•	Kravene	til	inntjening	blir	ikke	mindre
•	Kvalitetsarbeidet	på	fersk-rekeflåten	må	bli	mer	bevisst	

(Godt	arbeid	må	bli	mer	synlig)	
•	Vi	må	snakke	samme	«fagspråket»
•	Vi	må	bli	flinkere	til	å	ta	oss	av	rekruttene	ombord
	 (lærlingene	-	nybegynnerne)
•	 Vi	må	signalisere	behov	for	kunnskap	-	både	for	å	

utvikle	oss,	men	også	for	å	gjøre	rekenæringa	spen-
nende	og	attraktiv	for	de	unge.

Uten	å	finne	svakheter	har	vi	lite	å	forbedre!
Konsumentene	oversvømmes	av	tilbud	på	nye	og	ulike	
matvarer.
Det	er	i	lys	av	dette	at	vi	på	flåtesiden	må	kommunisere-
produktene	på	en	god	måte.

Riktig/stabil	kvalitet	vil	i	tiden	fremover	kreve	god	kom-
munikasjon	og	samordning	av	innsatsen	både	på	sjø-	og	
landsiden.

Sunn og god mat - reker eller skalldyr.

Norske ferske reker. Foto: Terje Agnalt

Denne	veiledning	er	laget	for	rekefartøyer	som	lander	ferske	reker.	Den	kan	inngå	som	en	del	av	egenkontroll-
dokumentasjon	ved	koking	av	reker	ombord.
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3.	Reke	som	råstoff,	produkttrender

Selv	om	vi	har	noen	ti-talls	rekearter	(40)	i	våre	kystom-
råder,	så	er	det	dypvannsreke	(Pandalus	Borealis)	som	
utnyttes	økonomisk.

Reke	er	en	svært	følsom	vare	og	brytes	raskt	ned	
(skades)	ved	feil	handtering	og	dårlige	rutiner.	Som	
alltid	med	marine	organismer	så	tåler	de	lite	mekaniske	
påkjenninger	eller	høy	temperatur	(over	40	grader	C).

Om	du	skal	koke	reka	om	bord	eller	du	skal	levere	rå,	
ferske	reker	til	landanlegg,	så	stilles	det	krav	til	gode	
rutiner	og	god	behandling	for	å	oppnå	god	kvalitet	og	
god	holdbarhet.

Markedet	for	reker	er	kresent.	Selv	om	noe	av	«luksus-
preget»»	er	borte	er	kravene	til	kvalitet	minst	like	store	
som	før.	Konkurransen	med	nye	retter	og	trender	gjør	at	
produktet	reke	må	være	topp	på	sitt	marked.

Aktiv	markedsføring	må	kombineres	med	jevn	og	god	
kvalitet	på	alle	de	produkttypene	fisker	leverer.	Det	er	
selvsagt	også	viktig	at	produsentleddet	og	distri-
butørene	jobber	like	riktig	for	å	få	varene	frem	til	for-
bruker	i	god	stand.

Sistnevnte	aktører	kan	meget	vel	forårsake	ødeleggelse	
av	godt	råstoff,	men	de	kan	på	ingen	måte	gjøre	dårlig	
råstoff	bedre.

3.1 Enkel biologi
a)
�	Øyne
2	Hovedbrystskjold	(carapax)
3	Halesegmenter
4	Gangføtter
5	Svømmeføtter

b)
6	Hjerne
7	Eggstokk
8	Hjerte
9	Blodåre
�0	Mage
��	Lever
�2	Tarm
�3	Tarmåpning

Merk
•	Rå	reke	med	mye	rogn	gir	noe	dårligere	utbytte	ved
	 koking	og	pilling	enn	reke	med	lite	eller	ingen	rogn.
•	Rogn	i	kokte	reker	med	skall	må	betraktes	som	en	

delikatesse.
•	Like	etter	skallskifte	er	det	vanskelig	å	få	godt	utbytte
	 av	reka,	da	skall	og	løst	bundet	vann	er	noe	høyt.
	 Skallet	(skjelettet)	er	“for	stort”	til	muskelmassen.
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Utvendig	skjelett

Vitale	organer	beskyttes	bak	«panser»

Det	fødes	kun	hann-reker!
(Vi sier reke er en hermafrodit = tvekjønnet)

Det tar 4 skallskifter etter at hannreka er blitt hunn før den 
er gytemoden.

Sjøvannstemperaturen påvirker veksten.

Ved Svalbard blir en reke 8,5 cm etter 3 år. I Sør-Norge blir 
den 8,5 cm etter ett år.

Blodet	i	skalldyr	er	litt	spesielt

Næringsinnhold	og	fargestoffer

- Vann
- Protein
- Fett
- Karbohydrater
- Vitaminer, sporstoffer o.a.

Fig.	a	og	b	viser	de	ytre	og	indre	deler/	organer	i	
dypvannsreke.	Skallet	består	av	kitin	og	protein	(ytre	
skjelett).
I	en	vekstperiode	skiftes	skallet	flere	ganger.

Hovedbrystskjoldet	(carapax)	beskytter	bl.a.	hjernen,	
gjellene,	magen	og	innvollene.	(Minstemålet,	�5	mm,	
måles	ut	fra	lengde	på	cara	pax).

En	tynn	tarm	går	fra	magen	(�0)	til	halespissen	(�3)	
(ytterst).	I	haledelen	ligger	denne	tarmen	gjemt	under	et	
tynt	lag	kjøtt	(helt	ufarlig).

Det	spesielle	med	reke	er	at	den	skifter	kjønn.	Etter	ca.	
2-3	år	blir	hannrekene	til	hunnreker.	Hannene	er	mindre	
enn	hunnrekene.

Reke	parrer	seg	om	høsten.	Selve	parringa	skjer	ved	at	
hannen	legger	ei	«spermkake»	under	framkroppen	til	
hunnen.	Hunnen	slipper	så	eggene	gjennom	egglederne	
og	over	spermiene	slik	at	de	blir	befruktet.	Eggene	føres	
bakover	og	limer	seg	til	haleføttene.	Mellom	�000-3000	
rognkorn/egg	bæres	mellom	rekas	svømme-føtter.
«Svangerskapet»	varer	i	ca.	9	mnd.	i	arktiske	farvann.	
Noe	kortere	sør	i	landet.

Blod-	og	vevsvæske	i	reke	inneholder	et	stoff	som	finnes	
lite	i	øvrig	fisk.	Det	er	blodfargestoffet	hemocyanin,	
som	er	en	kopper-protein-forbindelse.	Under	uheldige	
forhold	kan	rekekjøttet	inneholde	så	mye	blodfargesoff	
at	det	kan	bli	blåaktig.	Forsøk	har	vist	at	dersom	en	
kjøler	rekene	straks	de	er	kokt,	motvirkes	misfarging	
som	skriver	seg	fra	dette	blodfargestoffet.

Rekekjøttet	er	ernæringsmessig	sammensatt	omtrent	på	
samme	måten	som	magert	fiskekjøtt.

Størstedelen	av	tørrstoffet	i	kjøttet	er	protein.	Vanninn-
holdet	kan	variere	mye	i	forhold	til	den	tida	da	reka	
skifter	skall.

Rekekjøttet	inneholder	mindre	enn	�%	fett.

Ca.	�6%	av	tørrstoffet	i	rekeskallet	er	kitin.	Kitin	blir	
brukt	til	å	framstille	kitosan.	Dette	er	et	stoff	som	kan	
nyttest	til	å	felle	ut	protein	fra	prosessvann	i	fiske-
industrien.
Separering	og	rensing	av	andre	biokjemiske	stoffer	i	
løsninger	er	også	mulig	med	kitosan.
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Om	rødfargen	i	kjøttet

Mikroflora

Fenomenet	“Svarte	hoder”
(Kvaliteten er god – 
holdbarheten blir lett mindre)

Når	reke	lukter	ammoniakk

Den	røde	fargen	i	rekekjøttet	kommer	fra	fargestoffet	
astaxantin,	som	særlig	finnes	i	skallet.
Kjøttet	av	nykokte,	friske	reker	er	derfor	kvitt	og	rødt	
med	et	svakt	blåskjær.
Reker	som	blir	pillet	rå	og	kokt	etterpå,	får	nesten	alltid	
fargeløst	kjøtt,	fordi	fargestoffet	har	fulgt	med	skallet.

Bakterieveksten	på	reker	generelt,	er	som	for	fisk.	Hold-
barheten	influeres	av	hygiene	og	temperatur.
Særlig	bunnslam	og	leire	inneholder	mye	smuss/bak-
terier	som	det	er	viktig	å	vaske	bort.

Bakterier	på	reker	hører	til	de	psykrofile*	artene.	Disse	
drepes	lett	ved	vanlig	sjø-	eller	saltkoking.	Å	koke	rekene	
rett	etter	at	de	er	fanget	har	positiv	innvirkning	på		
lagringstiden.

Rask	nedkjøling	av	rå	reker	til	0	grader	C	er	helt	nød-
vendig	fordi	4-8		grader	C	er	temperaturen	sjøbakteriene	
trives	og	formerer	seg	raskest	med.	Alle	normale	
stoffskifteprosesser	(enzymer)	virker	hurtig	ved	denne	
temperaturen.
Skalldyr	kan	bli	infisert	og	bedervet	av	typer	mikro-
organsimer	som	gjør	at	folk	blir	matforgiftet.	God	
hygiene	og	god	kjøling	er	derfor	viktig.

Reker	med	stort	mageinnhold	av	plankton	o.a.	har	
kraftig	enzymaktivitet	i	mage/	tarmsystemet.

Ved	røff	håndtering	og	for	sen	kjøling	vil	hele	hode-
partiet	angripes	ved	at	magesekk	og	tarm	brister	og	
enzymene	går	til	angrep.
Selv	i	godt	isete	reker	kan	det	etter	fem-seks	døgn	etter	
fangsten	oppstå	svarte	hoder.

Reker	med	skall	som	lagres	rå	etter	at	de	er	fanget,	
utvikler	relativt	fort	flyktige	nitrogen-baser	(ammoniakk	
-	NH3	og	trimetylamin	-	TMA)	med	en	meget	stram	og	
markant	lukt.
Eneste	måten	å	forhindre	en	for	rask	utvikling	av	dette	
er	god	skylling,	skånsom	behandling	og	at	reka	kommer	
i	is/kasser	så	hurtig	som	mulig.
Det	vil	også	kunne	gå	ammoniakk	i	kokte	reker,	men	
ikke	så	raskt	som	i	den	rå.	(Kokingen	vil	drepe	bak-
teriene	og	inaktivere	enzymer	i	mage).

Når	det	har	kommet	dit	hen	at	det	lukter	ammoniakk	av	
reka	skal	den	kasseres.
* Psykrofile = Formerer seg ned til 0 grader C.
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4.	Råstoff	og	produkter

4.1 Rå, ferske reker

•	 Generelle	krav
•	 Om	gode	rutiner
•	 Verdt	å	merke	seg

Fangstområder
I	tillegg	til	de	arktiske	områder	som	bl.	a	Jan	Mayen,	
Grønland,	Canada,	Island	og	Svalbard,	tråles	det	etter	
reke	langs	hele	norskekysten.

Marked
•	Ukokte,	ferske	reker	til	industrien
•	Landkokte,	pillede	singelfrosne	reker	omsettes	til	land	i		

EU,	som	bl.	a.	England,	Sverige	og	Finland.
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Rå-reker,	ilandført	ferske	til	koking	
og	pilling
	

1.	Generelle	krav	til	råstoffet
	
•	God	ferskhetsgrad	-	maks.	5	døgn	før	levering
	 NB!	Salgslaget	eller	kjøper	har	ofte	mye	strengere	krav,	
	 gjerne	maks	2	døgn.
•	Godt	nedkjølt	vare	–	0	grader	C	i	reka
•	Ren	reke
•	Uskadet	reke	(ikke	knust	og	klemskadet)	
•	Småfisk	må	være	fjernet
•	Ikke	tilgriset	av	maneter
•	God	størrelse	-	ikke	under	60	mm
	

2.	Krav	til	forpakning/	kasse
	•	Jevn	vekt	i	kasse	(ca.	35	%	i	vekt	av	kassens	volum)
•	Korrekt	fordeling	av	is	i	kasse	(bunn	-	topp	-	gavler)
•	Hele	kasser
•	Drenering	i	kasser
•	Kasser	merket	tydelig	med	fangstdøgn
	

3.	Krav	til	leveransen
	•	Forsvarlig	oppbevaring	i	lasterom	(ca.	0-4	grader	C)
•	Korrekt	utfylt	fangstjournal
•	God/	hurtig	info.	til	kjøper	om	event.	fangstavvik
•	Presis	levering	(iht.	avtale	om	leveringstidspunkt)

4.	Uønskede	feil/	mangler
•	For	mye	reker/	is	i	kasser	-	klemskadet	og	sund	reke
•	Ujevn	vekt	i	kasser
•	For	mye	innblanding	av	kvitreke/yngel	e.l.
•	Dårlig	iset	(særlig	mangel	på	bunn-is)
•	Uren	reke	(slam	-	maneter	-	yngel	e.l.)
•	For	dårlig	merkede	kasser	med	døgnsedler
•	For	gammel	reke
	

5.	Dette	kan	du	kreve	av	kjøper/	kunde
•	Kravspesifikasjon	til	hvordan	varene	ønskes
•	Tilbakemelding	ved	hver	levering	(bra/	mindre	bra)
•	Korrekt	sortering	-	ryddig	oppgjør
•	At	varen	fra	fartøyet	behandles	forsvarlig
•	Nok	ren	og	velegnet	emballasje/kasser	og	is
•	Jevnlig	info	om	markedsutfordringer	og	muligheter

Prosedyrer	for	størrelsessortering	og	vanntrekk:
Se	Salgslagets	prisliste.

Drøfting av kvalitet og størrelse
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Fangstbehandling av ferske råreker: Kvalitetskravene	tilfredsstiller	vi	slik

Tråling

Skylling	før	inntak

Sekking/tømming

Spyling/plukking

Skylling

Solling

Veing/dosering

Ising	i	kasser

Lagring

Levering

•	Tauetid	ca	4-5	timer
	 (avhengig	av	fangst)

•	Benytt	skillerist	om	det	er
	 påbudt
•	Bruk	«stor»	sekk	i	trål
•	Ikke	trål	for	«tungt»	langs
	 bunnen

•	Ikke	overdriv	tauetid
•	Unngå	dårlig	bunn	om	mulig
•	Unngå	for	«hard»	hiving

•	Trålpose	tas	til	skuteside
•	Pose	beveges	opp	og	ned
		–	vendes

•	God	skylling	av	sekk	før	inntak
	 (evt.	leire	og	slam	vaskes	ut)
•	Utvise	skånsomhet	ved	snuing

•	Unngå	slurv	i	skyllingen
•	Unngå	røff	behandling

•	Samle	reka	i	passe	«sekker»
•	Tømme	fangst	i	binger

•	Handterlig	mengde	i	«sekk»
•	Skånsom	behandling
•	Gjøre	ren	trålsekk	for	fisk	o.a.

•	Unngå	for	store	sekker
•	Unngå	slag	mot	rekke	etc.
•	Unngå	for	mye	reke	i	binge
	 (reduserer	klemskader)

•	Vaske	bort	slam	og	leire
•	Plukke	fisk,	korallstein	etc.

•	Fjerne	slam/skitt	nøye
•	Fjerne	«fremmedlegemer»

•	Unngå	for	hardt	vanntrykk
•	Unngå	røff	behandling

•	God	rengjøring •	All	reke	må	spyles	ren
•	Skånsom	vask

•	Unngå	for	hardt	vanntrykk
•	Unngå	røff	behandling
•	Maneter	må	fjernes	grundig

•	Størrelsesgradering •	Riktig	justert	sollemaskin
•	Fjerne	krill	og	kvitreke
•	Skånsom	innmating

•	Tilfør	passe	mengde	reke	så				
feilsortering	unngås

•	Unngå	røff	behandling

•	Fylle	korger •	Jevn	fylling
	 (35	%	av	kassens	volum)

•	Ujevn	fylling	i	kasse
•	Unngå	unødige	klemskader	etc.
•	For	mye	i	kasse

•	Is	i	kassebunn
•	Fylle	opp	med	reke	fra	korg
•	Topp-is	og	is	i	gavler

•	Jevnt	med	bunn-is	-	ca.	3	cm
•	Jevn	mengde	av	reke	(22	kg)
•	Nok	og	ren	is	på	topp	og	gavler
•	Riktig,	ren	emballasje

•	Ujevnt	og	slurvet	iset
•	Klumpet	is	-	skitten	is
•	For	mye/for	lite	is	(haug	på
	 kasse	=	klemskader	)

•	Oppbevaring	i	lasterom •	Godt	stablet	/	sikker	stempling
•	Temperatur	i	rom	ca	0-4°C
•	Korrekt	ført	fangstjournal

•	Unngå	slurvet	stabling
•	Unngå	frost	/	høy	temperatur
•	Unngå	feil	journalføring

•	Lossing
•	Vekt-	og	kvalitetskontroll

•	Systematisk	lossing	-	rette	varer
•	Korrekt	sortering/registrering
•	Info	til	kjøper	ved	avvik

•	Unngå	tråkk	i	kasser
•	Unngå	slurvet	sortering
•	Unngå	mangelfull	info

	Rutiner	 Viktig	for	kvaliteten	 Unngå
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Verdt å merke seg!
Viktig	ved	ising	i	kasser
Kanskje	unødvendig	å	nevne,	men	det	kan	fortsatt		
«syndes»	med	isingen.	Pass	derfor	på:
•	Bunn-is,	ca.	3	cm	-	jevnt	fordelt	-	ikke	klumper
•	Jevnt	fordelt	reke
•	Vis	omtanke	og	skånsomhet	så	reke	ikke	skades	og	

knuses
•	Nok	topp-is	(ikke	«kul»	på	kasse)
•	Påse	at	det	blir	is	i	gavler	(bruk	f.eks.	spaden)
•	Urene	eller	skadete	kasser	må	ikke	benyttes.

Om	lagringen	om	bord
•	Temperatur	i	lasterom	skal	ligge	mellom	0-4	grader	C
	 Sørg	for	at	lasterommet	er	utstyrt	med	en	godt	synlig	

temperaturmåler	(som	helst	kan	fjernavleses	i	styre-
hus)

•	Hver	eneste	kasse	skal	ha	døgnseddel
•	Svært	uheldig	dersom	det	er	så	kaldt	at	isen	i	kassene	

ikke	smelter	(reka	råtner	inne	i	kassen)
•	Er	det	for	varmt	(>	4°C)	smelter	isen	for	hurtig,	kort	

holdbarhet	og	reklamasjon	blir	resultatet
•	Jevn	temperatur	er	mest	fordelaktig.

Om	pakking/ising	og	merking
•	At	reka	kommer	raskt	i	is	er	det	beste	kvalitetstiltaket
•	Det	er	svært	uheldig	dersom	kassene	er	overfylte
	 (Dette	vil	gi	klemskader	som	reduserer	holdbarhet)
•	Viktig	at	det	ikke	tråkkes	i	kasser
•	Lasten	skal	være	godt	stablet/godt	stemplet	(unngå	

raus)
•	Viktig	med	god	orden	på	fangsten	i	lasterommet.

Om	levering/lossing
•	Det	er	viktig	at	båt	kommer	til	lossing	til	avtalt	tid,	og/	

eller	at	det	blir	gitt	beskjed	ved	tidsavvik
•	Viktig	at	mengde	og	kvalitet	er	iht.	til	innmelding?	

Fangstjournal	må	være	riktig	utfylt.

Om	uttak	av	prøver	der	det	kreves
•	Min.	5	%	av	fangst	tas	ut	fordelt	på	ulike	fangstdøgn
•	Is	fjernes	fra	kassene	etter	fastlagte	prosedyrer
•	Ut	fra	snittvekt	og	størrelsessortering	blir	så	fangsten	

registrert	(jfr.	reglene	for	størrelse	o.a.	fra	bl.a.	salgsla-
gene.

	
Om	hygiene
•	Før	båt	går	ut	på	ny	tur	skal	lasterom	o.l.	være	godt	

rengjort	og	desinfisert	(bør	kunne	dokumenteres)
•	Det	medtas	rene	og	hele	kasser	etter	fartøyets	laste-

kapasitet.

Termometer gir kontroll av temeraturen

Kassen må ha god drenering
Bunnisen skal både kjøle og bidra til at smeltevann dreneres ut av kassen

Tråkk i kasse er tabu - må ikke forekomme!
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4.2  Ombord-kokte, ferske reker
	

•	Generelle	krav
•	Om	gode	rutiner
•	Verdt	å	merke	seg

Produkter	av	kokt	reke

Med	skall
•	Ferske	og	nykokte

Pillede
•	Ferske	i	lake
•	Dypfryste
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Saltkokte skallreker

1.	Generelle	krav	til	produktet
•	God	ferskhetsgrad	-	maks.	3	døgn	ved	mottak
	 Evt.	se	salgslagets	regler
•	Reke	med	god	bøy	(rett	reke	tyder	på	død	reke	ved
	 koking)
•	Lav	temp.	i	varen	0°C	i	reka	(ikke	frostkjent)
•	Ren	og	hel	reke
•	Riktig	saltinnhold	(ca.	�,5%)
•	Reke	til	handpilling	må	ikke	være	saltkokt	-	kun	sjøkokt
	 (fordi	skallet	til	saltkokt	reke	er	vanskelig	å	løsne)
•	Uskadet	reke
•	Frisk,	naturlig	lukt	og	farge.

Markedet	verdsetter	god	rødfarge	på	skallet	-	dog	kan	
mindre	rød	farge	skyldes	beiteforhold	og/eller	nylig		
skallskifte.	Kvaliteten	er	ikke	påvirket	av	skallfargen.

2.	Krav	til	forpakning/kasse
•	Jevn	vekt	i	kasse
•	Pen	pakning
•	Tette,	passende	kjøleelementer
•	Hele	og	rene	kasser
•	Kasser	tydelig	merket	med	fangstdøgn,størrelse	og		 	

vekt.

3.	Krav	til	leveransen
•	Forsvarlig	oppbevaring	(0-4°C)
•	Korrekt	fangst	journal/	fraktpapirer
•	God/hurtig	info	til	kjøper	om	evt.	fangstavvik
•	Presis	levering	(iht.	avtale	om	leveringstidspunkt)
•	Forsvarlig	emballasje	og	transportform.

4.	Dette	kan	du	kreve	av	kjøper/	kunde
•	Kravspesifikasjon	til	hvordan	varene	ønskes
•	Tilbakemelding	ved	hver	levering	(bra/mindre	bra)
•	Ryddig	oppgjør
•	At	varen	fra	fartøyet	behandles	forsvarlig.

5.	Typiske	feil/mangler
•	For	gammel	reke	-	emmen	lukt	(i	verste	fall	ammoni-	 	

akk)
•	Seig	reke	-	overkokt
•	Uren	reke	(slam,	kokeskum	e.l.
•	For	mye	i	kasser/klemskadet	og	sund	reke
•	Ujevn	vekt	i	kasser
•	Innblanding	av	kvitreke
•	For	høy	temperatur	i	reka	-	dårlig	kjølt
•	For	dårlig	merket	med	døgnsedler	-	størrelse	e.l.



Prosesser ved fremstilling av saltkokte reker Kvalitetskravene	tilfredsstiller	vi	slik

Sekking/tømming

Skylling

Solling

Oppbevaring

Koking

Avkjøling

Dosering	i	kasser

Lagring

Levering

•	Rengjøring/skylling •	Reka	må	være	ren
•	Skånsom	skylling/spyling

•	Unngå	for	hardt	vanntrykk
•	Unngå	røff	behandling
	 (reka	knuses	lett)	

•	Størrelsesgradering •	Nøye	innstilling	av	sollemaskin
•	Skånsom	innmating

•	Hard	innmating	gir	unøyaktig	
og	feil	størrelsessortering

•	Unngå	røff	behandling

	

•	Reke	lagres	tildekket	i	kasser
	 eller	binge	før	koking	(unn-
	 gå	sollys,	vind,	regn	etc.)

•	Rene	binger	-	rene
	 kasser/korger
•	Skånsom	behandling
•	Reka	kokes	fortløpende

•	Unngå	unødig	temperatur-
	 heving
•	Unngå	klemskader	etc.
•	Unngå	at	reka	dør	ned	før
	 koking

•	Rent	sjøvann	i	koker
•	Saltinnhold	i	kokevann
	 �0%?
•	Levende	reke	has	i	koker
	 (Mengde	avhengig	av
	 koker)

•	Vannet	skal	koke	når	reka	has	i
•	Omrøring	for	å	få	bøyd	reke
•	Total	koketid	4-6	min
	 (avhengig	av	størrelse)
•	Jevn	lakestyrke	i	kokevann
•	Skum	fjernes	jevnlig
•	Kun	ca	20	kg	pr	kok
•	Bust	og	rester	fløytes	av
•	Rengjør	koker	hver	dag!

•	Maks	5	kok	på	samme	
kokevann	(om	mulig)

•	Unngå	slurv	med	koketid
•	Lang	koketid	gir	seig	reke
•	Ikke	glem	å	etterfylle	salt!
•	Unngå	for	mye	reker	i	forhold
	 til	sjø	i	kokekar	(lite	reker	i
	 koker	=	god	kvalitet)

•	Reke	has	over	i	nettingkasse
•	Kasse	senkes	i	kald,	ren	sjø
	 (eller	dusjes	lett	med	kald
	 sjø)
•	Luftkjøles	når	dette	kreves

•	Reka	skal	være	kjølt	til	ca
	 8-�0°C	før	pakking
•	Holdetid	i	kald	sjø	ca	2-3	min.
•	God	avrenning	før	pakking	i
	 kasse

•	Unngå	for	sen	kjøling
•	Må	ikke	«bløytes»	for	mye
•	Unngå	«bløt»	lagring

•	Is	eller	kjøleelement	has	i
	 kasse
•	Reker	helles	jevnt	i	kasse

•	Reka	må	holde	0-2°C
•	Utvis	skånsomhet	i
	 behandlingen
•	Jevn	fylling	i	kasse
	 (ca	�2-�5	kg	reke)

•	Unngå	dårlig	kjøling
•	Unngå	klemskader	etc
•	Unngå	for	mye	reker	i	kasse

•	Oppbevaring	i	kjølt	lasterom •	Godt	stablet	/	sikker	stempling
•	Temperatur	i	rom	ca	0-4°C
•	Korrekt	føring	av	fangstjournal

•	Unngå	slurvet	stabling
•	Unngå	frost	eller	høy	temper-

atur	over	4°C	
•	Unngå	feil	journalføring

•	Levering	innen	maks
	 3	dager	(Evt.	se	salgslagets	

regler)
•	Lossing
•	Vekt-	og	kvalitetskontroll

•	Systematisk	lossing
•	Korrekt	sortering/registrering
•	Info	til	kjøper	ved	avvik

•	Unngå	tråkk	i	kasser
•	Unngå	slurvet	sortering
•	Unngå	mangelfull	info

	Rutiner	 Viktig	for	kvaliteten	 Unngå
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Verdt å merke seg!
Om	koketid	(veiledende - gjør egne erfaringer)
•	Reka	skal	kun	has	i	koker	når	vannet	koker	godt	opp
•	Effektiv	koketid	ca	2	min.	(avh.	av	rekestørreIse	og	

brenner)
•	At	reka	flyter	opp	er	en	indikasjon	på	at	den	er	kokt
•	Overkokt	reke	blir	hard,	seig	og	tørr
•	Overkokt	reke	(>3	min.)	kan	gi	vekttap	opp	mot	35%

Om	kokevannet
•	Kokevannet	bør	skiftes	minst	etter	hvert	5.	kok
•	Nytt	kokevann	etter	hvert	trålhal
•	Viktig	med	god	“fløyting»	av	rekerester,	hoder,	bust,
	 kokeskum	etc.	etter	hvert	kok
	 Reduserer	harskning,	gulning,	emmen	smak	o.l.

Om	saltinnhold	i	kokevann
•	Ønsket	saltinnhold	i	reka	kan	variere	med	marked
	 Svært	viktig	med	jevnhet	i	lakestyrke/saltgehalt	i	reka
•	Lakestyrke	i	kokevann	er	vanligvis	på	�0-�5°B
	 �00°B	oppnås	med	��	kg	salt	på	�00	liter	sjøvann.	Noe	

mer	saltinnhold	på	sommeren	enn	i	den	kalde	årstid!	
Holdbarhet	øker	med	økende	saltinnhold	i	reka.

	 Utvis	forsiktighet.

Om	kjøling/lagring	om	bord
Ved luftkjøling følger man disse rutiner:
�	Reka	fløytes	fra	koker	og	sprees	godt	ut	i	kasser	med
	 nettingbunn	(ca.	�2	kg).	(Beskyttes	mot	sol,	regn	etc.)
2	Kokeskummet	fjernes	med	en	lett	og	rask	dusj	over	

reka.	Lett	dusj	-	viktig	at	reka	ikke	“svømmer»	i	vann!
3	Øvrig	kjøling	skjer	i	luft	før	reka	has	i	kasser.
	 Skallet	er	nå	sprøtt.	(Reka	er	nedkjølt	til	ca.	20°C).
4	Reka	settes	raskt	i	kasser	i	nedkjølt	lasterom	e.�.

Ved nedkjøling i sjø praktiseres følgende rutiner:
�	Reka	fløytes	fra	koker	og	spres	godt	ut	i	kasser	med
	 nettingbunn	(ca.	�2	kg).	(Beskyttes	mot	sol,	regn	etc.).
2	Nedkjøling	skjer	ved	at	kassene	dusjes/	bløtes	godt
3	Etter	avrenning	has	reka	over	i	kasser	og	settes	raskt	

ned	i	nedkjølt	lasterom	e.l.	(Metoden	gir	reka	et	mykere	
skall,	lettere	å	pille).

OBS!	Kokte	skallreker	skal	ikke	komme	i	berøring	med	is	
eller	ferskvann	(blir	lett	blass	og	fargeløs	på	skallet).
Ulike	kjøleelementer	kan	has	i	kasse	for	å	holde	lav	
temperatur	(f.eks.	isboks,	plastflasker	med	is,	vanlige	
kjøleelementer,	e.a.).

Særlig	viktig!
Temperatur	i	laste-/lagerrom	bør	ligge	på	mellom	0-2	
grader	C.

Reka seettes til hurtig kjøling etter koking.

Salinometer
(lakemåler)

Plastkolbe for lake
(ca 250 ml)

Brusflaske (o,5 l) 
med avskåret hals 
kan også benyttes
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4.3. Saltemetoder

Om	saltemetoder	for	ombord-kokte	reker
Sjøkokt og saltkokt reke
Sjøkokt	reke	er	reke	som	er	kokt	i	sjøvann	uten	ekstra	
salt.	Saltkokt	reke	er	kokt	på	samme	måte,	men	med	
salt	i	sjøvannet.	Styrken	på	“laken”(kokevannet)	varierer	
med	hva	kundene	vil	ha,	men	ligger	mellom	�0-�5°B*.

Rotsalting	(særlig	nyttet	i	Nord-Norge)
•	Salttype:	Bergsalt	(finsalt).
•	Mengde	salt	pr.	kasse	(0,5	kg)	pr.	20	kg	reker.
•	Metode:	Salt	strøs	over.	Reker	og	salt	blandes.
•	Fordel:	Reka	blir	friskere	salt	-	holder	seg	lenger.
•	Ulempe:	Ujevnt	saltede	reker	-	mer	knuste	reker.
•	Unøyaktighet	vil	lett	føre	til	variabel	saltgehalt,	og	i
	 uheldig	fall	til	“uspiselig”	vare.

Etterlaking	(særlig	nyttet	i	Vest-	og	Nord-Norge)

•	Metode:	Neddypping	i	lake	-	sjøkokt,	usaltet	reke.
•	Saltgehalt	i	lake:	ca	�5%	(varierer).
•	Forlakingstid:	�0	minutter	-	avhengig	av	kundekrav.
•	Fordel:	Frisk	saltsmak	-	jevn	saltgehalt	-	bedre	holdbar		

het	enn	kun	sjøkokt.
•	Ulempe:	Ingen	spesielle	(må	forsterke	lake	jevnlig).

Formel	for	beregning	av	mengde	salt	til	en	ønsket	salt-
gehalt	og	mengde	lake
Vannmengde	(l)	og	saltgehalt	(B°)	kan	du	variere	etter	
behov	-	uavhengig	av	hverandre.
	
liter	x	°	B
�00	:	BO	

	
50	l	x	�5°	B	 750
�00	:	�5°	B	 		85						
	

Metoden	har	et	bra	presisjonsnivå.

*	°B	=	Grader	Baume	-	mål	på	lakestyrke/saltgehalt.	
Omtales	også	som	“saltprosent”	-	�5	B°=	�5%.	Glem	
ikke	at	formel	for	lakestyrke	tar	utgangspunkt	i	fersk-
vann.	Sjøvann	har	et	saltinnhold	på	3,5%.

= ≈  9	(kg	salt)

=	kg	salt
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4.4 Om emballasje (tekn. data)/
pakking og merking

Emballasjens	funksjoner
Emballasje	som	kasser,	esker	eller	kar	har	en	rekke
funksjoner	-	bl.a.	skal	de:
•	Gjøre	at	varen	er	transportbar
•	Beskytte	varen	mot	å	bli	tilsmusset
•	Hindre	fysiske	og	kjemiske	skader
•	Gjøre	at	varen	«selger»	-	lage	en	fin	pakning
•	Info	om	produkt	(type,	stk.,	størrelse,	vekt	etc.).

Benyttede	kassetyper
Plastkasser (særlig for transport av iset rå-reke)
•	Vanlig	volum	65	ltr/50	ltr
•	23	kg	maks.	rå	reker	-	resten	bunn-	og	toppis
•	Utstyrt	med	glidebord	eller	annen	forsterkning
•	Viktig	med	god	drenering
•	Solid	-	slitesterk
•	Lett	å	holde	ren	med	riktig	vaskemiddel.

Isoporkasser (for både rå og kokte reker)
•	Vanlig	volum	40	ltr
•	�0-�5	kg	kokte	reker	-	kjølemiddel	i	spann	e.l
•	Kan	utstyres	med	lokk
•	Drenering,	normalt	i	sider	og	endegavel
•	Svak,	gir	brekkasje	-	engangskasser
•	God	isolering	-	holder	godt	på	is.

Pappkasser (mest benyttet for kokte reker)
•	Vanlig	volum	38,5	ltr
•	Ca	�5	kg	kokte	reker
•	Utstyrt	med	lokk
•	Ikke	drenering	-	«lukket»	kjølemiddel	(f.eks.	is	i	

spann).Begrenset	styrke	og	stivhet.
•	Kun	egnet	som	engangskasser.

Om	merking	(generelt)
Varierer	med	avtaler	og	forholdene	forøvrig
•	Døgnseddel	-	fangstdato
•	Evt.	størrelsesgradering	(sollet	reke)
•	Brutto	vekt
•	Annet	(som	avtalt	med	kunde)

Fartøyet	må	følge	de	anvisninger	for	merking	som	kunde	
og	forskrifter	pålegger.	Svært	viktig	for	den	videre	be-
handling	av	varen.

Krav	til	all	emballasje:
•	Den	skal	være	ren
•	Den	skal	være	hel
•	Den	skal	ikke	smitte	noe	over	til	varen
	 (Smuss,	lukt	eller	kjemiske	stoffer)
•	Den	må	være	velegnet	for	varen
	 (Stor	nok	-	romme	nok	kjølemiddel	-	handterlig	-	etc.)
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5.	Sikring	av	kvalitet
5.1 Noen viktige forutsetninger

Erfarne	fiskere	vet	at	det	er	mange	faktorer	som	spiller	
inn	for	at	godt	råstoff	av	reke	skal	forbli	gode	produkter	
til	de	er	på	forbrukers	spisebord.	Bl.a.	følgende:
	
a) Kompetanse og ledelse
•	God	fagkunnskap	og	erfaring
•	Plan	og	system	i	opplegg	og	rutiner	ombord
•	God	ledelse	og	oppfølging	(det	tas	beslutninger)
•	Informasjon	og	oppfølging.
	
Det	er	skipper	som	har	hele	ansvaret	for	at	fartøyet	
leverer	varer	som	er	i	samsvar	med	forskrifter	og	spesi-
fikasjoner.

b) Tekniske/praktiske forhold om bord
•	Fartøy	må	være	egnet	til	formålet	(plass	og	standard).
•	Velegnet	utstyr	og	hjelpemidler.
•	Tilstrekkelig	bemanning.
	
Tilfredsstillende	utstyrt	vil	arbeidet	gå	lettere	og	mer	
effektivt,	samtidig	som	de	kvalitetsmessige	og	faglige	
forhold	ivaretas.

Uhensiktsmessige	forhold	vil	nødvendigvis	hemme	et	
skikkelig	arbeid,	og	lettere	føre	til	slitne	folk	og	mindre	
gode	varer.

	c) Samspill og disiplin
•	God	kommunikasjon	mellom	anlegg	og	skipper.
•	Kommunikasjon	mellom	skipper	og	kontrollapparatet.
•	Godt	samspill	mellom	folkene	om	bord.
	
En	god	dialog	mellom	kjøper	og	fisker	er	helt	nødvendig.	
I	altfor	mange	tilfeller	er	kommunikasjonen	både	uklar	
og	mangelfull.

Først	når	kjøper	er	i	stand	til	å	beskrive	hva	han	vil	ha		
kan	han	forvente	å	få	det	han	ønsker.	Derfor	er	enkle,	
gode	spesifikasjoner	nyttige.

Godt	kjennskap	til	regelverket.	Forskrifter	og	spesifika-
sjoner	skal	være	tilgjengelig	for	alle	om	bord.	De	viktig-
ste	krav	skal	alle	om	bord	være	kjent	med.

Klare	beskjeder	fra	eier/	skipper	om	hvor	«lista	skal		
legges»	når	det	gjelder	kvalitetsarbeidet	er	helt	nød-
vendig.	Her	må	en	være	samsnakket/enige	og	handle	
disiplinert.

Systematisering	og	bevisstgjøring	av	kvalitetstiltak	kan	
fremstilles	som	eksemplene	på	sidene	�8,	�9	og	2�	viser.
Det	å	bli	enige	om	handlinger	og	prosedyrer,	trinn	for	
trinn,	er	den	beste	«sikring»	en	kan	foreta	seg.
Bruk	mal	for	egenkontrollskjema	for	saltkokte	skallreker	
s23.



5.2 Kvalitetstapanalyse - rå-reke

Tauing

Skylling

Sekking

Spyling/plukking

Solling

Lagring

Levering

•	Død,	knust,	bløt	reke •	For	lange	hal	(over	5	timer)	
•	Dårlig	bunn	-	«tung»	trål		

•	Tilpasse	tauetid	(under	5	timer)	
•	«Lette»	på	trålen

•	Skitten	reke	-	slam	etc. •	Dårlig	«snuing»	av	sekk	i	sjøen.	
	 ved	skuteside

•	Løfte/senke/snu	sekk	godt
•	Ta	seg	nødvendig	tid	(skitten
	 reke	ødelegges	særlig	raskt)

•	Knust	og	klemt	reke •	For	stor/tung	«sekk
•	Slag	mot	skuteside	o.a
•	Tråkk	på	sekk

•	Unngå	for	tung	og	stor	sekk
•	Utvise	stor	forsiktighet
	 (knust	reke	=	reklamasjon/tap)

	

•	Skitten	reke
•	Fisk/maneter
•	Knust,	skadet	reke

•	For	dårlig	skylling	
•	Slurvet	plukking
•	Uegnet	utstyr
•	For	hardt	vanntrykk

•		Forbedre	skyllingen
•	Ta	seg	tilstrekkelig	tid
•	Skaffe	egnet	utstyr	(vasker	e.l.)	
•	Utvise	varsomhet	-	redusere
	 trykk

•	Uensartet	størrelse •	Dårlig	justert	maskin	
•	For	hard	innmating	
•	For	dårlig	kapasitet

•	Nøye	med	justering
	 (opplæring)
•	Mate	i	takt	med	maskin
•	Bedre	maskin	-	riktig	bruk

•	Knust	reke	
•	Klemt	reke
•	Evt.	emmen	lukt

•	Røff	handtering
•	For	mye	reke/is	i	kasser	
•	For	høy	temperatur.	Lite	is

•	Utvise	forsiktighet	-	ta	seg	tid	
•	Fylle	kasse	med	riktig	mengde
•	Nøye	med	nok	is

•	Evt.	emmen	lukt	
•	Kort	holdbarhet
•	Luftkjøles	når	dette	kreves

•	For	høy	temp.	på	lager	
•	For	lang	lagringstid
•	Mangelfull	etterising

•	Holde	lasterom/lager	nedkjølt	
•	Ikke	lagre	lengere	enn	kvalitet
	 og	temperatur	tillater

•	Dårlige	reker •	Alle	muligheter	(årsaker)	som
	 beskrevet	foran

•	Planlegge	korrekte	rutiner	
•	Overholde	egne	rutiner
•	Opplæring	og	innskjerping
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Dosering	i	kasser

Kvalitetsfeil/svakhet	 Årsak	 Tiltak

Hva	kan	gå	galt?
l	begrepet	kvalitet	ligger	det	flere	forhold.	Ved	å	være	bevisst	på	dette,	samtidig	som	en	har	oversikt	over	hvor	feil	
lett	kan	oppstå,	er	det	mulig	ved	gjennomgåelse	av	egne	rutiner	å	minimalisere	unødige	kvalitetstap.	Særlig	nyttig	
oversikt	for	nybegynnere!

Viktige	hjelpemidler	for	å	overvåke	kvaliteten	på
prosessene	om	bord	er:
•	Termometer	i	lasterom
•	Termometer	for	å	måle	temperatur	i	varen

Andre	forhold	som	viI	innvirke	positivt	på	arbeids-	
resultatene:
•	Klare	mål	og	instrukser	for	alle	ledd	i	prosessene	.	God	

opplæring,	informasjon	og	oppfølging
•	Velegnet	utstyr	-	god	arbeidsorganisering
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5.3 Kvalitetstapanalyse - saltkokte skallreker

Spyling

Solling

Lagring

Koking

Avkjøling

Lagring

Levering

•	Skitten	reke

•	Knust,	skadet	reke

•	Uensartet	størrelse

•	For	dårlig	skylling
•	Tar	seg	ikke	nok	tid
•	Uegnet	utstyr
•	For	hardt	vanntrykk

•	Forbedre	skyllingen
•	Ta	seg	tilstrekkelig	tid
•	Skaffe	egnet	utstyr	(vasker	e.l.)
•	Utvise	varsomhet

•	Dårlig	justert	maskin
•	For	hard	innmating
•	For	dårlig	kapasitet

•	Nøye	med	justering
	 (opplæring)
•	Mate	i	takt	med	maskin
•	Skifte	til	bedre	maskin

•	Død	reke

•	Høy	temperatur	i	reka

•	Ligger	for	lenge	før	kok

•	Ubeskyttet	-	ingen	kjøling

•	Lagres	fuktig/kjølig	(prioritere
	 reka	før	trål	settes)
•	Tildekke/ise	på	varme	dager

	

•	Reke	uten	bøy

•	Seig	og	hard	reke
•	Glassaktig,	rå	reke
•	For	salt/for	lite	salt
•	Emmen	smak/lukt

•	Død	ved	koking,	ingen
	 omrøring	ved	kokestart
	•	For	lang	koketid
•	For	kort	koketid
•	Mangelfull	viten	-	slurv
•	Skittent	kokevann	(for	mange
	 kok)

•	Kokes	levende	-	omrøring
	 (opplæring	-	skjerpe	rutinene)
•	Overholde	koketid	nøye
•	Store/små	reker	-	ulik	koketid
•	Utvise	stor	nøyaktighet	(måle)
•	Maks	5	kok	før	vannskifte?
•	Fløyte	av	bust	og	rester	nøye

•	Seig	reke/emmen	lukt
•	Skitten	reke/kokeskum
•	Bløtt,	mykt	skall

•	For	sein	kjøling
•	For	dårlig	avspyling
•	For	mye	vann	på	reka

•	Må	kjøles	straks	etter	koking
•	Dusje	reka	nøye	etter	koking
•	Unngå	å	«bløyte»	reka	for	mye

•	Knust	reke
•	Klemt	reke
•	Evt.	emmen	lukt

•	Røff	handtering
•	For	mye	reker	i	kasser
•	For	høy	temp.	Lite	is
•	Ikke	is	i	kontakt	med	reke

•	Utvise	forsiktighet	-	ta	seg	tid
•	Fylle	kasse	med	riktig	mengde
•	Nøye	med	nok	is/kjøleelement

•	Evt.	emmen	lukt
•	Kort	holdbarhet

•	For	høy	temp.	på	lager
•	For	lang	lagringstid

•	Holde	lasterom/lager	nedkjølt
•	Ikke	lagre	lengere	enn	kvalitet
	 og	temperatur	tillater

•	Dårlige	reker •		Alle	muligheter	(årsaker)	som
	 beskrevet	foran

•	Planlegge	korrekte	rutiner
•	Overholde	egne	rutiner
•	Opplæring	og	innskjerping

Dosering	i	kasser

Kvalitetsfeil/svakhet	 Årsak	 Tiltak

Det	er	ikke	de	reklamasjonene	du	får	direkte	som	er	de	farligste.	Det	er	nesten-reklamasjonene	du	ikke	får	vite	om,	
som	ødelegger	båtens	rykte	og	som	kan	forhindre	såvel	avsetning	som	brukbare	priser.

Viktige	hjelpemidler	for	å	overvåke	kvaliteten	på	proses-
sene	om	bord	er:
•	Termometer	i	lasterom
•	Termometer	for	å	måle	temperatur	i	varen
•	Salinometer	for	å	måle	saltinnhold	i	kokevann

Andre	forhold	som	vII	Innvirke	positivt	på	arbeids-	
resultatene:
•	Klare	mål	og	instrukser	for	alle	ledd	i	prosessene.	God	

opplæring,	Informasjon	og	oppfølging
•	Velegnet	utstyr	-	god	arbeidsorganisering
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6.	Hygiene	-	renhold
6.1 God hygiene - betyr stadig mer

Det	handler	om	helse	og	økonomi
Arbeid	med	råstoff	og	matvarer	innebærer	et	stort	ans-
var	for	å	holde	en	god	hygiene	og	å	praktisere	renslige	
rutiner.
Det	er	folks	helse	det	gjelder.	Her	er	forskriftene	strenge	
-	og	må	være	det.

Det	er	viktig	at	det	totale	bakterietallet	på	reka	holdes	så	
lavt	som	mulig	-	allerede	fra	starten.	Kvalitet	holder	seg	
lengere	jo	lavere	det	totale	bakerietallet	på	reka	er	ved	
levering	til	kunde.

Personlig	hygiene
Reka	tilføres	øyeblikkelig	bakterier	fra	fortrinnsvis	
hender/	hansker	og	det	utstyret	den	kommer	i	kontakt	
med	om	bord.	Derfor	er	det	så	om	og	gjøre	at	hansker	
holdes	rene,	og	at	hender	gjøres	ren	etter	dobesøk.

Renslighet
God	hygiene	har	også	et	estetisk	aspekt.	For	deg	som	
f.eks.	skal	selge	din	egen	reke	gjelder	det	at	ikke	bare	
rekene,	men	at	også	du	skal	se	«spiselig»	ut.
Om	salget	skjer	til	grossist	eller	til	sluttbruker	er	det	like	
viktig	at	du	er	bevisst	på	dette.
Skitten	kjeledress,	oljete	hender,	tobakksneipen	i	munn-
viken	-	ser	lite	tiltalende	og	appetittvekkende	ut.	Kunden	
kan	fort	se	seg	om	etter	annen	leverandør.	Beskrivelsen	
hører	heldigvis	til	unntakene.
Unngå	å	røyke	under	arbeid	med	reka!

6.2 Nyttige hjelpemidler

Godt	renhold	starter	med	å	ha	en	god	og	praktisk	ren-
holdsplan.	Uten	blir	det	lett	vilkårlig.	Planen	må	følges	
-	skipper	har	ansvaret.

Av nyttig, manuelt utstyr kan følgende nevnes:
•	Gode	oljeklær,	støvler	og	hansker
•	Sjøvannspumpe	med	god	kapasitet.	
•	Tett	slange	med	god	strålespiss
•	Bøtte,	skrubb	og	kost
•	Lavtrykkssprøyte	(for	påføring	av	vaskemiddel)
•	Manuell	desinfiseringskanne
•	Egnede	vaske-	og	desinfiseringsmidler
•	Skikkelig	utstyr	og	såpe	for	handvask

Mer avansert:
•	Høytrykkssprøyte	(evt.	varmvannsaggregat)
•	Sentralanlegg	for	skum
•	Tilgang	på	varmt	vann

Oljesøl	på	utstyr	og	varer	må	unngås!!
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6.3 Eksempel på enkel renholdsplan

Trålpose
o.a.	redskap

Dekk,	skott
og	binger

Koker

Kjølekasser	o.a.

Lasterom
(skott,	binger,	rister	etc.)

Styrehus

•	Spyling •	Ved	synlig	innslag	av	leire •	Ingen •	Dekksfolk

•	Overspyling	(fukting)
•	Spyling
•	Rydding/spyling
•	Vask	(kost,	høytrykk,	skum)
•	Desinfisering

•	Før	inntak	av	reker
•	Ved	pauser/ved	avslutning
•	Før	spyling	og	vasking
•	Minst	�	gang	pr	uke
•	Ukentlig,	etter	vask

•	Ingen
•	Ingen
•	Ingen	maskin
•	King	-�:50
•	Prins	-�:�000

•	Dekksfolk

•	Spyling
•	Rydding
•	Vask	(kost,	høytrykk,	skum)
•	Desinfisering

•	Ved	skifting	til	ny	lake
•	Før	spyling	og	vask
•	Daglig	ved	avsluttet	sjøvær
•	Daglig	etter	hver	vask

•	Ingen
•	Ingen
•	Ingen	maskin
•	King	-�:50
•	Prins	-�:�000	

•	Dekksfolk

•	Overspyling	(fukting)
•	Spyling
•	Vask	(kost,	høytrykk,	skum)
•	Desinfisering

•	Før	oppstart
•	Daglig	ved	tømming
•	Daglig
•	Daglig	etter	hver	vask

•	Ingen
•	Ingen
•	Ingen	maskin
•	King	-�:50
•	Prins	-�:�000

•	Dekksfolk

•	Spyling
•	Rydding/spyling
•	Vask	(kost,	høytrykk,	skum)
•	Desinfisering

•	Etter	hver	lossing
•	Før	spyling	og	vask
•	Minst	l	gang	pr	uke
•	Etter	hver	vask

•	Ingen
•	Ingen
•	Ingen	maskin
•	King	-�:50
•	Prins	-�:�000

•	Dekksfolk

•	Rydding
•	Vask	(kost,	såpe,	vann)

•	Daglig
•	Minst	l	gang	pr	uke

•	Ingen
•	Grønnsåpe

•	Kokk
evt.	tørn-
ordning

•	Rydding
•	Vask	(kost,	såpe,	vann)

•	Daglig
•	Minst	l	gang	pr	uke

•	Ingen
•	Grønnsåpe

•	Skipper
el.	andre

Fellesrom
(bysse,	messe,	lugar	etc.)

	Rengjøringsområder	 Renholdsmetode	 Hyppighet	 Type	middel/	 Ansvar
		 	 	 dosering

Kjemikalier	og	dosering	er	oppdiktet.	Lag	en	egen	renholdsplan.

God	rutine	ved	renhold	i	praksis:
•	Rydde	området	for	utstyr,	emballasje	etc.	
•	Fjerne	rester	av	reker,	fisk.	avfall	etc.
•	Spyle	ned	utstyr	og	dekk	(kaldt	vann)
•	Vaske	med	såpe	og	evt.	lunkent	vann
•	Spyle	av	såpe
•	Desinfisere

Om	bruk	og	sikkerhet	ved	industrikjemikalier:	
•	Velg	seriøse	leverandører	av	vaskemiddel	o.a.
•	Sett	deg	inn	i	tiltak	ved	uhell	(sprut	i	øyne	e.l.)
•	Doser	iht.	datablad.	For	mye	er	bortkastede	penger
•	Bruk	hansker	under	vask	ved	bruk	av	kjemikalier
•	Bruk	maske/briller	ved	bruk	av	skum	og	høytrykkssprøyte
•	Oppbevar	kjemikalier	på	et	sikkert	sted	om	bord

Jevnlig,	godt	renhold	fremmer	trivsel,	gir	økt	sikkerhet,	hindrer	unødig	hurtig	kvalitets-
forringelse	og	sikrer	fartøyet	et	godt	renommé.

Unngå	bruk	av	sjøvann	i	forurensede	havnebasseng
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7.	Nyttige	oversikter
Om kjørereglene.
“Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer”
http://www.mattilsynet.no/fisk	
http://matportalen.no/Saker/�052379262.46

Se	f.eks.
•	Kapittel	3	.	Utstyr,	behandling	og	hygiene	om	bord	i	

fiske-	og	føringsfartøy.	
•	Punkt	6.4.	Opplæring,	personlig	hygiene,	helseforhold	

m.v.
•	Kapittel	�0.	Særlige	vilkår	for	skalldyr	
	 (Forskriftene	betyr	kun	minstekrav)

Øvrige	regler/myndigheter:
•	Spesifikasjoner	fra	kunde
•	Næringsmiddelkontrollen
•	Lokalt	helseråd
	

Husk	at	forskriftene	kun	stiller	minstekravene
-	kundene	kan	ha	langt	strengere	krav.

Ressursansvar
Fiskerne	har,	og	tar	ansvar	for	den	drift	de	utøver	i	sine	
respektive	geografiske	områder.	Ingen	vet	bedre	at	ufor-
nuftige	handlinger	mot	ressurs	og	miljø	vil	straffe	seg.
Skipper	har	formell	plikt	til	å	holde	seg	orientert,	og	å	
følge	regelverket	vedrørende:
•	Bruk	av	skillerist	og	riktig	maskevidde	
•	Rutiner	ved	stor	innblanding	av	fiskeyngel
•	Reglene	for	utkast
•	Melding	til	Kontrollverket	ved	avvik	ved	fangst	eller	

andre	viktige	forhold.	

Reke-retter 
Smaks-	og	ernæringsmessig	er	god	reke	topp	mat.
Vi	må	alle	bidra	til	at	dette	utmerkede	produkt	fortsatt	
stiller	øverst	på	alle	menyer	verden	over.

Næringsverdi	(33	%	spiselig	del)
Vann		 74,0	%	
Protein		 23,0	%
Fett		 �,2	%
Karbohydrater	 <	0,�	%	
Mineraler	og	vitaminer	 <	0,�	%
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Visste du at...

Fanges	på	ulike	dyp	-	ernæring
•	Reke	opptrer	på	dybder	fra	over-

flaten	og	ned	til	�00-250	m	dyp	
Finnes	ned	til	900	m

•	Den	spiser	små	makk	og
	 krepsdyr
•	Spiser	også	rester	av	døde	dyr	og
	 planter	på	mudderbunn

Minstemål
•	60	mm.
	 Rett	ut	reka
	 Mål	fra	forkant	øye	t.o.m.	spord-

spiss
•	Maks.	�0%	av	fangst	kan	aksept-

eres	under	minstemål
•	Saltkokte	reker	bør	ikke	være	min-

dre	enn	�50	stk/kg

Unngå	press	på	rå-reke
•	 Ved	press	og	røff	behandling	

knuses	mage-	og	tarmsystemet	
Fordøyelsesenzymer	frigjøres	og	
“tærer	opp”	reka	-	den	blir	bl.a.	
lettere	i	vekt	uten	rask	kjøling

	

Om	fangst	og	lysforhold
•	Holder	seg	ved	bunnen	ved
	 sterkt	dagslys.	(Lett	å	fange)
•	Letter	utpå	ettermiddagen	ved	

svakere	lys.	(Vanskeligere	å
	 fange)
•	Senker	seg	mot	bunnen	om
	 natten.	(Noe	lettere	å	fange.)
•	 Fanges	normalt	bare	i	trål

Om	utbytte
•	 Skall,	hode	og	kroppsdeler	ellers
	 utgjør	ca	68	%	av	vekta	til	reka
•	Bare	32	%	er	spiselig	kjøtt
•	Ca	3	kg	reker	med	skall	må	til	for	å	

få	�	kg	spiselig	vare
	
Et	«interessant»	livsløp
•	 Hannene	er	kjønnsmodne	ved	ca	

�-�,5	års	alderen	i	Sør-Norge	(noe	
senere	i	nord)

•	Etter	2-3	kjønnsmodne	mndr.	blir	
den	hunn

•	Reka	vokser	bare	ved	hvert	skall-
skifte

•	Reka	dør	når	den	har	fungert	som	
hunn	i	ca	2-3	år.

Ressurskontroll
•	Fiskefelt	stenges	øyeblikkelig	ved	

innslag	av	for	mye	yngel	av	fisk
•	Skillerist	benyttes	i	trål	for	å	hindre	

uønsket	innslag	av	fisk,	yngel	etc.

Reke	oppnår	ingen	“høy”	alder
•	Når	hannene	er	ca	9	cm	og	

hunnene	ca	�2	cm,	oppfattes	reka	
å	være	voksen

•	Pga.	stor	dødelighet	synes	det	
viktig	å	fange	reka	når	den	er	full-
voksen

•	Ellers	dør	reka	ned	“til	ingen	
nytte”.

Fagansvarlig:	Jan	Brox,	næringsmiddelteknolog
-	Faktainnsamling
-	Stoffredigering
	
Utgiver:	Informasjonsutvalget	for	reker
April	2007
i	samarbeid	med

Litteratur:
•	Forskrifter for fisk og fiskevarer
	 Fiskeridirektoratets	Kontrollverk	-	pr.	juli	�996
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