
Rensefisk utgjør i dag en betydelig del av pro-
duksjonskostnaden for norske lakseoppdret-
tere. Vår catchGOOD produktserie er utviklet 
for å ta best mulig vare på de store verdiene 
rensefisken representerer - og ivaretar samti-
dig fiskehelsen på en best mulig måte. 

Mattilsynet har også slått fast at før det ut-
føres operasjoner på anlegget som kan føre 
til belastning på rensefisken, skal rensefisk 
sorteres ut og vernes mot skade og unødven-
dig påkjenning. 

Gjenfangst av rensefisk kan gi enorme bespa-
relser for næringen og bidra til bedre fiske-
velferd. OK Marine har derfor utviklet hjelpe-
midler for å effektivisere dette arbeidet på en 
måte som er skånsom for matfisk og rensefisk.

Gjenbruk av rensefisk gir bedre fiskevelferd og reduserer svinnet 
betraktelig. catchGOOD-serien dekker de fleste behov.
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catchGOOD sperrenot brukes til å 
lukke skjulene, og holde rensefisk 
og matfisk adskilt når behandling 
pågår. 

catchGOOD ventemerd sørger for at rensefisken står stressfri, rolig 
og trygg når det utføres operasjoner på anlegget som kan føre til 
belastning på rensefisken - i tråd med Mattilsynets bestemmelser 
om at rensefisk skal sorteres ut og vernes mot skade og unødvendig 
påkjenning ved slike operasjoner. Ved endt operasjon kan rense-
fisken enkelt løftes tilbake i merd takket være våthåven i bunn.

catchGOOD gjenfangstnot er et mer effektivt hjelpemiddel for å hente 
rensefisk ut av merden. Gjenfangstnoten er enkel å betjene og skån-
som for fisken, og består av en kastenot med innfelt sorteringsrist  
som sorterer ut laksen og leder rensefisken inn i en oppsamlingspose. 
Bunnen av oppsamlingsposen er dekket av en våthov. Våthåv har inn-
montert stålring som holder løftet åpent og sørger for at klemskader 
på fisken unngås. 

catchGOOD gjenfangsthåv er et gjenfangstredskap med plater og 
våthåvsløft i bunn. Håven settes med fordel ut i nærheten av ren-
seskjul i merden, og for å samle rensefisken best mulig anbefales 
det å kombinere med en feedGOOD fôrautomat. 

Gjenfangsnot

Gjenfangsthåv

Ventemerd med våthåvsløft

Sperrenot
cathGOOD gjenfangstteine 
brukes til gjenfangst av rensefisk 
i merd, og er spesielt godt egnet 
for villfanget rensefisk. Teinen har 
splittkalv til innerrom, er stramt 
bendslet, stram i busen og har 
sterke sveiser.

Gjenfangstteine
catchGOOD gjenfangst-ruse har 
inngangssperre som tilfredsstiller 
kravene til leppefisk. Ledegarn er 
bendslet helt inn slik at fisken blir 
ledet helt inn i rusen.

Gjenfangst-ruse

Shetlandsrist

Kastenot

Våthåv

Oppsamlingspose


