


BLANKETTINSTRUKTION – blankett 901
Blanketten används för individprovtagning vid provfiske.

stickprovsmetod stickprovsmetod stickprovsmetod stickprovsmetod stickprovsmetod Urval för stickprov. Om annat, beskriv.
fältansvarig fältansvarig fältansvarig fältansvarig fältansvarig Fullständigt namn på person som fiskat.
stickprovsansvarig stickprovsansvarig stickprovsansvarig stickprovsansvarig stickprovsansvarig Fullständigt namn på person som
ansvarar för stickprov (anställd på kustlab.).
provtagareprovtagareprovtagareprovtagareprovtagare  Fullständigt namn på provtagare.

area area area area area  Areakod enligt Kustlaboratoriets kodning.
fångstområdefångstområdefångstområdefångstområdefångstområde  Sifferkod enligt instruktion vid fiske inom
ett fångstområde.
redskap redskap redskap redskap redskap  Sifferkod enligt instruktion.
år år år år år  Årtalet anges med fyra siffror.
art  art  art  art  art  Art enl artkodlista. Är namnet icke sammansatt består

koden av namnets fyra första bokstäver (abborre =
ABBO). Är artnamnet kort anges hela (sik = SIK). Är
namnet sammansatt bildas koden av de två första
bokstäverna i varje del (hornsimpa = HOSI). Undantag
kan förekomma då stavelserna inleds lika för olika arter
(SKSI = skarpsill, SKSM = skäggsimpa).

konserveringsmetod konserveringsmetod konserveringsmetod konserveringsmetod konserveringsmetod Ange 0 om färsk, ange 1 om fisken
varit fryst. Se övriga konserveringsmetoder under SPARAD.

anmärkning provtagning generellt  anmärkning provtagning generellt  anmärkning provtagning generellt  anmärkning provtagning generellt  anmärkning provtagning generellt  Ange anmärkning som
gäller provtagningen generellt. Notera avvikelser m m.
För anmärkning gällande enskilda individer använd
fältet Anmärkning individ.

månadmånadmånadmånadmånad  Fångstmånad, 1. januari, 2. februari etc.
dagdagdagdagdag  Fångstdag
löpnummerlöpnummerlöpnummerlöpnummerlöpnummer  Löpande årsvis för ett område, art och år.
totallängd, mm  totallängd, mm  totallängd, mm  totallängd, mm  totallängd, mm   Fiskens längd mäts från nosspets till

stjärtfenans yttersta kant med stjärtfenans flikar
sammanförda.

VIKT i gramVIKT i gramVIKT i gramVIKT i gramVIKT i gram
totalvikt gtotalvikt gtotalvikt gtotalvikt gtotalvikt g  Fiskens totala vikt. Anges i hela gram.
gonadvikt ggonadvikt ggonadvikt ggonadvikt ggonadvikt g  Gonadens vikt. Anges i gram med en decimal.
levervikt glevervikt glevervikt glevervikt glevervikt g  Leverns vikt. Anges i gram med en decimal.
somatisk vikt enligt kustlab gsomatisk vikt enligt kustlab gsomatisk vikt enligt kustlab gsomatisk vikt enligt kustlab gsomatisk vikt enligt kustlab g  Fiskens vikt då gonad, mag-

och tarmsystem avlägsnats. Lever ingår. Somatisk vikt
enligt kustlaboratoriets standard. Anges i hela gram.

totalvikt exkl. lever, mage, tarmar, gonad g  totalvikt exkl. lever, mage, tarmar, gonad g  totalvikt exkl. lever, mage, tarmar, gonad g  totalvikt exkl. lever, mage, tarmar, gonad g  totalvikt exkl. lever, mage, tarmar, gonad g  Fiskens vikt
utan inälvor (somatisk vikt exkl. lever). Gonad, mag-
och tarmsystem samt lever avlägsnas. Anges i hela
gram.

totalvikt exkl. lever, mage, tarmar g  totalvikt exkl. lever, mage, tarmar g  totalvikt exkl. lever, mage, tarmar g  totalvikt exkl. lever, mage, tarmar g  totalvikt exkl. lever, mage, tarmar g  Fiskens vikt utan
mag–tarmkanal och lever. Gonad ingår. Anges i hela
gram.

totalvikt exkl. mage, tarmar g  totalvikt exkl. mage, tarmar g  totalvikt exkl. mage, tarmar g  totalvikt exkl. mage, tarmar g  totalvikt exkl. mage, tarmar g  Fiskens vikt utan mag–tarm-
kanal. Lever och gonad ingår. Anges i hela gram.
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åldersstrukturåldersstrukturåldersstrukturåldersstrukturåldersstruktur
1. fjäll
2. gällock
3. vingben
4. otolit (hörselsten)
7. cleithrum. Om fler strukturer tas, skriv alla.

könkönkönkönkön
0. hona
1. hane
9. obestämd

gonadstatus  gonadstatus  gonadstatus  gonadstatus  gonadstatus  Enligt fyrgradig skala 1. könsorgan ej ut-
vecklade, 2. könsorgan under tillväxt, dock ej lekmogen,
3. lekmogen, i eller mycket nära lek, 4. utlekt, 9.
missbildad gonad.

parasitförekomst  parasitförekomst  parasitförekomst  parasitförekomst  parasitförekomst  Förekomst av parasiter 1. ja,  0. nej
antal antal antal antal antal Anguillicola, Anguillicola, Anguillicola, Anguillicola, Anguillicola, styckenstyckenstyckenstyckenstycken  Räkning av antal parasiter per

art.
vridenhet vridenhet vridenhet vridenhet vridenhet Vridenhet hos plattfisk, h. har ögon på höger

sida v. på vänster sida.
ögondiameter, mmögondiameter, mmögondiameter, mmögondiameter, mmögondiameter, mm  Ögats diameter mäts i hela mm.
sjukdom eller symptomsjukdom eller symptomsjukdom eller symptomsjukdom eller symptomsjukdom eller symptom
10.HudsårHudsårHudsårHudsårHudsår Öppet sår, sannolikt orsakat av infektion.
11.BlödningarBlödningarBlödningarBlödningarBlödningar Blödningar i hud eller blodsutgjutningar

under huden – ej orsakat av fångst.
12.Fenröta, akutFenröta, akutFenröta, akutFenröta, akutFenröta, akut  Förkortade ofta variga fenor som

ibland är svartpigmenterade i kanten.
13.ÖgonskadaÖgonskadaÖgonskadaÖgonskadaÖgonskada Skada eller sjukdom på ögonen.

Grumlad ögonlins, se kod 43.
14.Fjäll defektaFjäll defektaFjäll defektaFjäll defektaFjäll defekta T ex typiskt vårsymptom hos karpfiskar

där fjäll är förtjockade.
15.Rödsjuka (ål)Rödsjuka (ål)Rödsjuka (ål)Rödsjuka (ål)Rödsjuka (ål)  Röda utslag/fläckar som förekommer

hos främst ål – orsakas av bakterien Vibrio
anguillarum

16.Vårsjuka (ål)Vårsjuka (ål)Vårsjuka (ål)Vårsjuka (ål)Vårsjuka (ål)  Typiskt symptom med vitaktiga runda
nekroser i rad utmed sidolinje.

17.Mekanisk oläkt skadaMekanisk oläkt skadaMekanisk oläkt skadaMekanisk oläkt skadaMekanisk oläkt skada  Akuta sårskador utan känd
orsak – får inte ha uppkommit i samband med fångst
d v s ej färsk skada.

19.Hudsymptom Hudsymptom Hudsymptom Hudsymptom Hudsymptom  Annan skada eller sjukdom på huden.
21.Ryggradsförkortning  Ryggradsförkortning  Ryggradsförkortning  Ryggradsförkortning  Ryggradsförkortning  Sammanväxta ryggkotor.
22.Ryggradskrökning – LordosRyggradskrökning – LordosRyggradskrökning – LordosRyggradskrökning – LordosRyggradskrökning – Lordos  Ryggrad böjd i vertikal-

led.
23. Ryggradskrökning – ScoliosRyggradskrökning – ScoliosRyggradskrökning – ScoliosRyggradskrökning – ScoliosRyggradskrökning – Scolios  Ryggrad böjd i horisontal-

led.
24.Gällock defekt Gällock defekt Gällock defekt Gällock defekt Gällock defekt  Gällock är förkortat, saknas eller på

annat sätt deformerat eller missbildat.
25.MopsskalleMopsskalleMopsskalleMopsskalleMopsskalle  Intryckt pannben.
26.Fena defektFena defektFena defektFena defektFena defekt  Någon av fenorna förkrympt, missbildad

eller saknas. Defekt som kan vara medfödd eller
tillfogad. Akut fenröta, se kod 12.

29.Skelettdefekt Skelettdefekt Skelettdefekt Skelettdefekt Skelettdefekt  Övrig skelettdefekt.
30.LymfocystisLymfocystisLymfocystisLymfocystisLymfocystis  Knottror i hud och fenor, vanligtvis hos

plattfisk. Orsakas av virus.
31.BlomkålssjukaBlomkålssjukaBlomkålssjukaBlomkålssjukaBlomkålssjuka  Tumör i käkregionen, främst hos ål.

Troligen virusbetingad.

32.Lymfosarkom (gädda)Lymfosarkom (gädda)Lymfosarkom (gädda)Lymfosarkom (gädda)Lymfosarkom (gädda)  Hudtumör hos gädda.
39.Tumör Tumör Tumör Tumör Tumör  En eller flera yttre bölder på eller under hud

eller på fenor.
40.Svarta pricksjukanSvarta pricksjukanSvarta pricksjukanSvarta pricksjukanSvarta pricksjukan  Ej obligatorisk kontroll.

Spridda, små distinkta svarta prickar i huden, vanligt
symptom hos torsk och plattfiskar, huvudsakligen
vid västkusten. Orsakas av den digena trematoden
Cryptocotyle lingua.

41.Svarta fläcksjukanSvarta fläcksjukanSvarta fläcksjukanSvarta fläcksjukanSvarta fläcksjukan  Ej obligatorisk kontroll. Oregel-
bundna svarta fläckar eller prickar i huden. Vanligt
symptom hos karpfiskar. Orsakas av digena trematoder.

42.Gälparasit, Gälparasit, Gälparasit, Gälparasit, Gälparasit, LernaeoceraLernaeoceraLernaeoceraLernaeoceraLernaeocera  Ej obligatorisk kontroll.
Infektion av kräftdjuret Lernaeocera branchialis på
gälarna. Vanlig hos torsk vid västkusten.

43.Ögonlins grumladÖgonlins grumladÖgonlins grumladÖgonlins grumladÖgonlins grumlad  Ej obligatorisk kontroll. Individen
har grumlad lins i ett eller båda ögonen. Orsakas
ofta av parasiter t ex Diplostomum.

49.Parasitangrepp yttreParasitangrepp yttreParasitangrepp yttreParasitangrepp yttreParasitangrepp yttre  Ej obligatorisk kontroll.
Exoparasiter. Övriga yttre parasitangrepp (t ex
Posthodiplostomum cuticola (sugmask) som drabbar
karpfiskens fenor)

60.Övriga symptom och defekterÖvriga symptom och defekterÖvriga symptom och defekterÖvriga symptom och defekterÖvriga symptom och defekter  Sjuksymptom eller
defekter som inte täcks in av andra koder.

SPARAD enligt konserveringsmetod 1-9SPARAD enligt konserveringsmetod 1-9SPARAD enligt konserveringsmetod 1-9SPARAD enligt konserveringsmetod 1-9SPARAD enligt konserveringsmetod 1-9
Anger om prov sparats för vidare analys enligt konser-
veringsmetod.
1. FrystFrystFrystFrystFryst Konservering genom frysning
2. FormalinFormalinFormalinFormalinFormalin Konservering i formalin
3. SpritSpritSpritSpritSprit Konservering i sprit med okänd alkoholhalt
4. Sprit Sprit Sprit Sprit Sprit Konservering i sprit med 70% alkoholhalt
5. Sprit Sprit Sprit Sprit Sprit Konservering i sprit med 95% alkoholhalt,

standard för genetiska prover
6. Bouins lösningBouins lösningBouins lösningBouins lösningBouins lösning  Konservering i Bouins lösning
9. Konserveringsmetod okänd.Konserveringsmetod okänd.Konserveringsmetod okänd.Konserveringsmetod okänd.Konserveringsmetod okänd.  Okänt hur provet har kon-

serverats
HelkroppHelkroppHelkroppHelkroppHelkropp Prov sparat för analys, konserveringsmetod enligt ovan
MagsäckMagsäckMagsäckMagsäckMagsäck Prov sparat för analys, konserveringsmetod enligt ovan
GonadGonadGonadGonadGonad Prov sparat för analys, konserveringsmetod enligt ovan
LeverLeverLeverLeverLever Prov sparat för analys, konserveringsmetod enligt ovan
MuskelMuskelMuskelMuskelMuskel Prov sparat för analys, konserveringsmetod enligt ovan
ÖgaÖgaÖgaÖgaÖga Prov sparat för analys, konserveringsmetod enligt ovan
TarmTarmTarmTarmTarm Prov sparat för analys, konserveringsmetod enligt ovan
GälarGälarGälarGälarGälar Prov sparat för analys, konserveringsmetod enligt ovan
BlodBlodBlodBlodBlod Prov sparat för analys, konserveringsmetod enligt ovan
GallaGallaGallaGallaGalla Prov sparat för analys, konserveringsmetod enligt ovan
FenaFenaFenaFenaFena Prov sparat för analys, konserveringsmetod enligt ovan
FotoFotoFotoFotoFoto Foto sparat för analys, konserveringsmetod 9.

anmärkning individ  anmärkning individ  anmärkning individ  anmärkning individ  anmärkning individ  Eventuella anmärkningar för res-
pektive individ.


