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Anmeldelsesformular for danske rekordfisk 
Anmeldelse af:  
Afkryds kun hvis fisken anmeldes som flue-, lineklasse-, mikro- og 
P&T-rekordfisk: 

Mikro P&T Flue 
2  

kilo 
4  

kilo 
6  

kilo 
8  

kilo 
10 

 kilo 

Fiskeart:          

 
Fiskens vægt og mål: (Jævnfør hjælpeskema B) 
Vægt: (i kg og gram): Længde (X) Omkreds (Y) Bredde (Z) 

    

 
Lokalitet og dato: 
Fangstdato: Fangststed: Fanget fra land: Fra båd: (tillige navn på skipper og båd): 

  Ja:  Nej:   

 
Grej og metode: (Ved flue tillige klasse på stang og line) 

Stang: (Fabrikat og længde)  
Hjul: (Fabrikat og model)  
Line: (Sæt kryds for nylon eller spunden) 

Diameter i mm: Linefabrikat:  Nylon (X) Spunden (X) 

    
Krogtype: Krogstørrelse: Kunstagn (Type og vægt): Naturlig agn: (Angiv type) 

    

 
Vejning: 
Oplysninger om vægten: Vejemester:  

Vægttype:  Navn:  
Fabrikat:  Adresse:  
Model  Postnr. + By  

 
Vidner til fangsten: 
Navn:  Navn:  
Adresse:  Adresse:  
Post nr. + By:  Post nr. + By:  
Telefonnr.:  Telefonnr.:  

 
Oplysninger om fangeren: 
Navn (Fulde):  Undertegnede erklærer herved på tro og 

love, at fisken beskrevet i denne 
anmeldelse er kroget foran bagerste 
gældekant og udtrættet af mig uden hjælp 
fra andre. Jeg erklærer tillige, at alle 
oplysninger, der er afgivet efter min bedste 
overbevisning, er i overensstemmelse med 
sandheden: 

Adresse:  
Postnr. + By:  
Telefonnr.:  
E-mail: (evt.)  

Dato og 
underskrift: 

  
 



Marts  2017 

 

 

Hjælpeskema 
Opmåling af fisken: 
 

Længden skal angives som totallængden ”X” (snudespids til halespids). Fisken skal måles 
liggende på eller ved siden af målebåndet, og der må ikke måles i en bue henover fisken. For 
mikroarter skal munden være lukket, og man kan med fordel lægge den op mod en fast kant. 
For mikroarter skal halen ligge i et naturligt leje og må ikke være samlet. For runde fisk måles 
omkredsen "Y" på det bredeste sted. For fladfisk og rokker måles ”Z” på det bredeste sted. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Identifikation af fisken: 
 

Nogle fiskearter er meget svære at artsbestemme ud fra et almindeligt foto. Det er anmelderens 
ansvar at indsende materiale, der er tilstrækkeligt til, at Rekordudvalget kan lave en sikker 
artsbestemmelse, og det anmelderens ansvar at undersøge hvilke karakterer, der adskiller de 
forskellige arter. Hvis Rekordudvalget ikke er i stand til at artsbestemme fisken med sikkerhed, 
afvises anmeldelsen. 
 
Artsbestemmelse kan ske på flere måder, og Rekordudvalget vil naturligvis gerne være 
behjælpelige med at artsbestemme fiskene. Man kan gøre følgende: 

1. Indsende hele fisken (frossen) til Zoologisk Museum efter nærmere aftale med Henrik 
Carl (28 75 11 24). Skal fisken spises, bør den beholdes hel i fryseren, indtil den er 
artsbestemt. 

2. Tage en masse gode nærbilleder af fisken fra forskellige vinkler – gerne med udstrakte 
finner. For fx majsild og stavsild ligeledes nærbilleder af gællerne.  

3. Hvis fisken skal genudsættes, kan man kontakte Henrik Carl (28 75 11 24) inden, så man 
ved, hvilke specielle kendetegn opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med 
identifikation af den pågældende fiskeart. 

Anmeldelsesformularen med fotos skal sendes til Bjarne Lehné.  
 

bjarne@fiskerekorder.dk 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.  

 

“X”

“Y”

”Z” 


