
I følge Kvalitetetsforskrift for fisk og fiskevarer skal alle arter utenom makrell, sild, uer, pigghå og sjøørret sløyes. Sløyeprosessen 
utføres manuelt eller maskinelt. Sløyesnittet bestemmes ut i fra fiskeart og anvendelse. Følgende regler omfatter all fisk som 
skal sløyes:

 Sløyesnittet skal føre til fullstendig rensing av bukhula.

 Sløyesnittet skal ikke gå inn i fiskekjøttet slik at det skader produktet.

 Skjære- og snittflater skal være hvite og fiskekjøttet skal være uten løst blod.

 Ved å ta sløyesnittet helt ned til gattboret skjærer en løs tarmfestet, slik at det blir enklere å ta ut innvoller og rengjøre bukhula.

 Sløyesnittet skal alltid tas midt etter buken og i rett linje mot gattboret.

 Sløyesnittet må utføres slik at en unngår å snitte i lever, rogn, galleblære eller tarmer. 

torskefisk
– sløying

forskjellige sløyesnitt 

Noen fiskearter har andre prosedyrer for sløying. Sei, hyse, lyr, lange og brosme skal skjæres på venstre side av gattfinnen og 
helt bak i bukhula. Ved sløying av stor torsk kan det være en fordel at sløyesnittet ikke åpner hele buken (se bildet under). Når 
kuttet starter ved bukfinnene henger ørebeina sammen og det blir lettere å håndtere fisken uten at den skades.

Korrekt sløyesnitt for sei. 

Korrekt sløyesnitt for lange.

Korrekt sløyesnitt for torsk.

Viktig!
  Unngå å stikke hull på innmaten, spesielt galleblæra som 

misfarger produktet.
  Fjern all innmat.
 Sløying må utføres så raskt som mulig.
  Når en skal ta vare på lever og rogn er det best å sløye 

slik at ørebeina henger sammen.
  Dersom en skjærer opp hele buken må en være forsiktig 

slik at ikke spåmannsbeinet skader fisken.
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Når en skal ta vare på lever og rogn er det viktig å skjære 
forsiktig på skrå inn under buken for ikke å snitte hull i  
rogn sekkene. Bruk gjerne en spesialkniv som er butt i  
spissen. Stikk kniven forsiktig mellom bukfinnene og skjær 
bakover. Ørebeina henger da sammen og gjør at fisken 
beholder korrekt form. Kutt tarmen i strupepartiet og ta  

fingrene forsiktig inn i bukhula for å ta ut levera i en  
sammenhengende bevegelse. Ta ut resten av innmaten og 
sorter ut rogna.

En dårlig utblødd fisk vil ha blodutredelser i kverken og har 
blodfylte blodårer i rognposene (se bilde under til høyre).

Fisk som er feilsløyd gir dårlig utbytte, kan bli nedklassifisert 
og i verste fall helt ødelagt. Når en skjærer inn i fiskekjøttet 
eksponerer en for bakterievekst og blødninger i fiskekjøttet. 
Dersom fisk blir dårlig sløyd får en mørke flekker og  

dårligere kvalitet under lagring. Kun en leverbit i et kar kan 
være nok til å misfarge den øvrige fisken i karet. Fisken får en 
gulaktig farge i fiskekjøttet. 

Korrekt sløyesnitt.

Sløyekniv med rund spiss.

skånsom sløying aV rognfisk

Stikk kniven forsiktig inn mellom brystfinnene.

Sløyesnittet har skjært ned i bukkjøttet i ueren.En vanlig feil er å kutte for langt bak og inn i kjøttet.

feil sløyesnitt

Undervisningsheftet er utarbeidet i samarbeid mellom kjøpere, fiskere, Møre og Romsdal Fiskarlag, SURoFI, Ålesund videregående skole og Møreforsking.

Korrekt sløyesnitt, men dårlig utblødd.
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