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Gotländsk fisk
– en konsumentguide för dig som vill veta mer
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Lär dig mer om Östersjöfisk!

Vi vill i denna folder berätta om vilka fiskarter som 
finns runt Gotland. Vi tipsar om moderna versioner 
av traditionella gotländska recept och enkla och 
goda sätt att tillreda Östersjöfisk på.

Ät mer Östersjöfisk! Vattnet runt Gotland har bra 
kvalitet och det finns goda bestånd av flera fiskarter 
runt Gotland, bland annat flundra, skarpsill, ström-
ming och id.

Fisk är bra och nyttig mat och med moderna och 
tidsenliga tillagningssätt hoppas vi att dessa 
fiskarter skall få ett uppsving. Det finns också goda 
möjligheter till utökad förädling av dessa fiskararter 
på Gotland.  

Broschyren är framtagen 
av Hushållningssällskapet 
Gotland, Malena Bendelin 
och Veronica Östling, 
i projektet ”Gotländsk 
konsumentguide” med 
f inansiering av eu genom 
F iskeområde Gotland (fog), 
Länsstyrelsen Gotlands län 
och Matlandet Sverige. 
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Fisken och 
fisket kring 
Gotland, 
då och nu! 
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Fisken och 
fisket kring 
Gotland, 
då och nu! 

Arkeologiska fynd av fiskben på Gotland visar att 
fisket sedan långt tillbaka har varit viktigt för got-
länningar. Gotlands geografiska läge har gett möj-
lighet till en riklig, varierad och näringsriktig marin 
kost. Det finns många fördelar med att leva på fisk, 
fisk är gödning för hjärnan och fettsyror i fisk har 
troligen haft avgörande betydelse för människans 
utveckling. 

Det har funnits omkring tvåhundra fiskelägen längs 
Gotlands kuster. Särskilt i kustsocknarna har fisket 
varit ett komplement till jordbruket. Bönderna 
hade ofta en fiskebod där kunde de övernatta under 
fiskeperioderna på våren och hösten. Den kustnära 
befolkningen levde av fisk från havet och de som 
bodde inne i landet hade närhet till fisk i träsk och 
i åar. Vanliga fisksorter som har påträffats i got-
ländska arkeologiska boplatser är torsk, lax, gädda, 
abborre, flundra, piggvar, mört, id och ål. 

Visste du att...
På Gotland har 
strömming, torsk och 
flundrefisket varit det 
viktigaste. Strömming 
har alltid varit en 
viktig fisk, vår natio-
nalfisk! Förr i tiden 
åt man nämligen 
närmare 1000 styck-
en strömmingar per 
person och år.
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För att fisk inte skulle förfaras när fiskarna fick stora 
fångster var det vanligt att fisken saltades. Vid kus-
ten saltades strömming och i inlandet saltades id. 
Den saltade fisken kunde sedan stekas eller kokas. 

På södra Gotland saltades och torkades flundror 
medan det på norra Gotland var vanligare att de 
röktes. Det var även populärt att röka strömming 
till böckling. Omtyckt fiskmat var fyllda torskhuvu-
den, gäddsoppa och ål.

Under 1800-talet blev det gotländska jordbruket 
lönsammare och fisket minskade i sin betydelse 
som komplement till jordbruket. I stället valde någ-
ra av kustbönderna att bli fiskare på heltid, vilket 
ledde till att de skaffade större båtar och bildade 
fiskelag. Idag finns det på ön omkring 40 registre-
rade yrkesfiskare samt ett antal husbehovsfiskare. 
Minskningen av antalet fiskare beror bland annat 
på den låga lönsamheten i det småskaliga fisket 
genom den låga prisnivån på de arter som finns 
tillgängliga. Det gör också att det är svag tillväxt 
och föryngring av yrkesfiskare.

De fiskarter som fångas runt Gotland idag är främst 
strömming, skarpsill, flundra, torsk, piggvar och 
havsöring. Det odlas även flodkräfta på ett antal 
platser på Gotland.

Enligt gammal 
gotländsk sed skall en 
utsliten träbåt ligga 
och ”dö” vid fiskelägets 
strand.
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Om vi skall kunna äta fisk även i framtiden behöver 
vi lära oss hur vi som konsumenter skall kunna bi-
dra till en bättre havsmiljö och till ett mer uthålligt 
fiske. Genom medvetna val kan vi tillsammans med-
verka till att havets värdefulla resurser utnyttjas på 
ett varsammare sätt.  

Gör miljön en tjänst och välj i första hand fisk som 
är miljömärkt. Om du i möjligaste mån väljer lokalt 
fångad fisk bidrar du också till en levande gotländsk 
fiskenäring.

Vi behöver använda andra fiskarter vid sidan av 
odlad lax och torsk och bör välja »nya« arter, som id 
och skarpsill. 

Miljömärkning 
av fisk
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På förpackad fisk och fiskprodukter som säljs i butik 
kan du leta efter miljömärkningarna MSC-märk-
ning (Marine Stewardship Council) eller KRAV. 
Dessa märkningar står för ett uthålligt och hållbart 
fiske som bevarar mångfalden.

MSC är en certifiering av fisk och skaldjur, som ga-
ranterar att fisken inte kommer från ett överfiskat 
bestånd och att ekosystemet i havet bevaras. I certi-
fieringen ställs det krav på goda arbetsförhållanden 
ombord på fiskebåtar och att det finns åtgärder för 
att minimera bifångst. 

KRAV är en certifiering som står för en hållbar 
livsmedelsproduktion och som ställer krav på 
spårbarhet tillbaka till fångsplatsen, att fisken inte 
innehåller skadliga miljöföroreningar och att fiske-
båtarna är miljöanpassade.

Miljömärkning 
av fisk

Läs mer på 
www.msc.org/se

Läs mer på 
www.krav.se
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Vi behöver äta fisk hela livet, för att må bra!
För människan har fisken varit den viktigaste födan 
under årtusenden. Tyvärr har vi mer och mer ersatt 
fisken med annat och äter idag bara ca 13- 14 kg 
fiskfiléer per person och år. Vi skulle må bra av att 
äta mer fisk. Minst 2-3 portioner fisk eller skaldjur/
vecka (300-450g) behöver vi äta för att må bra. 

Fisk innehåller många näringsämnen som vi behö-
ver, som D-vitamin, selen, jod och det nyttiga flero-
mättade fettet. Omega-3 fett förebygger hjärt- och 
kärlsjukdomar och är mycket viktigt för hjärnans 
och synens utveckling. Fisk är relativt mager mat; 
den innehåller inga kolhydrater och fettet är till stor 
del fleromättat. Fisk är också full av vitaminer och 
livsviktiga mineraler.

Hur ofta och hur mycket kan man äta?
Dessvärre har våra hav och sjöar förorenats av olika 
ämnen (t.ex. dioxin, PCB och kvicksilver) som kan 
lagras i vissa fiskar. I vissa åldrar och situationer är 
vi mer sårbara för sådana ämnen och därför finns 
speciella rekommendationer för hur ofta eller hur 
mycket man bör äta av olika fiskar eller fisk från 
vissa regioner. 

Fisk är både 
gott och nyttigt!

Dioxin och PCB finns 
det förhöjda halter av 
i feta fiskar som lax, 
havsöring och ström-
ming från Östersjön. 
Dessa fiskar kan de 
flesta äta så ofta som 
1 gång/vecka, men 
små barn och kvinnor 
i barnafödande ålder 
bör inte äta dem oftare 
än 2-3 gånger per år. 
Speciellt gäller detta 
gravida och ammande 
kvinnor.
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Livsmedelsverkets allmänna rekommendationer för 
fiskkonsumtion berättar hur ofta du kan äta av de 
olika sorterna beroende på var de är fiskade.
 
Läs mer om fisk och Livsmedelsverkets rekommenda-
tioner för fiskkonsumtion på www.slv.se

Den gotländska fisken
I denna konsumentguide har vi fokuserat på den 
gotländska fisken och ger på följande sidor särskilda 
rekommendationer för hur ofta och mycket du kan 
äta av den. Du kan även läsa hur fiskens ålder och 
storlek har betydelse och få information om när du 
kan köpa fisk efter säsong.
 
Vi vill med denna konsumentguide även inspire-
ra till att du skall äta mer av den lokalt fångade 
gotländska fisken och dessutom ge dig några riktigt 
läckra recept. Av fisken som fångas runt Gotland 
kan du äta så ofta du vill av torsk, sik, piggvar och 
flundra samt odlad fisk och skaldjur från Östersjön. 
Fiska gärna själv på Gotland och ät de arter som du 
fångar.

Fisk är både 
gott och nyttigt!

f iskebodar i herrviks hamn

G O T L Ä N D S K  F I S K  |  1 1

Kvicksilver är inte så 
vanligt på Gotland 
på grund av att kalk 
begränsar försurning-
en av vattendrag och 
frigörel sen av kvick-
silver. Fiskarter som 
abborre och gädda kan 
innehålla kvicksilver. 
Dessa fiskar kan de 
flesta äta så ofta som 
1 gång/vecka, men 
små barn och kvinnor 
i barnafödande ålder 
bör inte äta dem oftare 
än 2-3 gånger per år. 
Speciellt gäller detta 
gravida och ammande 
kvinnor.
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Abborren är lätt att känna igen på de mörka 
banden som pryder sidorna och de röda fenorna. 
Färgen skiftar beroende på vilket vatten abborren 
lever i. De kan vara ljust gröna eller nästan svarta. 
Fjällen på abborren är skarpa och ganska svåra att 
få bort. Bestånden av abborre är för närvarande 
svaga i Östersjön men fiska gärna själv i insjöar och 
träsk, där finns ofta bra bestånd. 
Bästa säsong att fiska abborre är höst och vinter. 
Vanligaste fångstmetoden är nät, ryssjor och krok. 
Abborren är en god fisk, köttet är magert och kan i 
maträtter ersätta bland annat plattfisk. 

Abborre

500 g abborrefiléer  Sås
Mjöl    3 dl gräddfil
Salt och peppar  4 msk purjolök
   2 msk riven färsk 
   pepparrot
   2 msk finhackad dill
    Socker

Gör så här
1. Mjöla abborren och krydda. Stek abborren 
gyllene i smör på hög värme i ca 2 minuter. 

2. Blanda gräddfilen med purjolök, pepparrot 
och dill, smaka av med salt och socker. 

3. Serveras med nykokt potatis.

Smörstekt abborre

Abborre från Gotland 
går bra att äta 1 g/
vecka för de allra fles-
ta. Gravida eller am-
mande kvinnor bör 
dock inte äta abborre 
oftare än 2-3 gånger 
per år.  Abborren sma-
kar som bäst om den 
väger under 1 kg.

Tips!
Ett bra sätt att äta 
abborren är byxad, 
alltså filead så den får 
en byxliknande form 
och blir helt benfri.
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Abborre Sik
Sik är en laxfisk som till utseendet påminner om 
sillen. Den är en långsträckt fisk med silvriga sidor, 
ljus buk och mörk rygg. Den har en ganska liten 
mun med överbett och stjärtfenan är kluven.
Bästa fångstperiod är mars till september. Bestån-
det runt Gotland tål ett lågt fisketryck idag. Sik 
fångas främst med garn och krok.
Sik är en delikatess och en uppskattad matfisk som 
kan stekas, kokas, gravas, och rökas som andra 
laxfiskar. Rommen används till kaviar.

Ät sik så ofta du vill. 

Ugnsbakad sik, 6 portioner
 
1 urtagen och ansad sik, ca 30 cm lång
12 grovkrossade enbär
1/2 msk torkad rosmarin (eller en kvist ene)
1 msk grovsalt
1/2 spansk pepparfrukt

Lägg fisken på ett oljat folieark, stort nog att för-
sluta hela siken med. Fyll fiskbuken med enbär, 
rosmarin eller ene, salt och finstrimlad, spansk 
peppar. 

Förslut folien tätt runt siken med alla skarvar 
ovanpå paketet och lägg in det i 225° varm ugn. 

Öppna försiktigt och kolla att ryggfenan lossar 
lätt, annars behövs lite längre tid i ugnen. 
Ta bort ovansidans skinn och fenor innan serve-
ring.

Tips!
Fisk som är 4 cm tjock 
ska ugnsbakas 20 
minuter. Öka tiden 
med 5 minuter för 
varje cm. 
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Flodkräftan är en sötvattenslevande kräftart. Flod-
kräftan kan variera i färg, från mörkt blå till svart 
och brun. Klorna är kraftiga och hela kräftan har 
små knottror på skalet. Flodkräftan säljs vanligtvis 
ca 10 cm lång. 

Introduktionen av den pestbärande amerikanska 
signalkräftan i Sverige har drabbat flodkräftan hårt. 
Gotland har med sitt isolerade läge och avsaknaden 
av signalkräfta goda möjligheter att bevara flod-
kräftan. Genom att handla lokalt fångade flodkräf-
tor hjälper du till att bevara arten. 
 
Flodkräfta odlas på flera platser runt om på Gotland 
och bestånden är goda. Nästan alla flodkräftor i 
handeln kommer från dammodlingar. Kräftor fiskas 
med bur i augusti och september.    

Kräftor på svenskt vis

Till 1 kg flodkräftor kokas 2,5 l vatten med 0,75 dl 
grovt salt, en sockerbit och dillkronor/dillfrön.

Kräftorna sköljs i rent vatten. Lägg kräftorna i den 
kokande lagen och låt dem koka lika länge som de 
är långa, det vill säga cirka 10 minuter. 

Kyl dem så snabbt som möjligt och låt dem stå kallt, 
gärna i två dygn för att få den bästa smaken och 
sältan. 

Flodkräfta
Ät flodkräfta så ofta 
du vill.

Visste du att...
Svensk matkultur in-
bjuder ofta till nykokta 
dilldoftande kräftor 
men kräftstjärtar kan 
också gratineras eller 
grillas, användas i 
sallader, soppor mm. 
Flodkräftan blir vid 
kokning kraftigt röd.
 

Tips!
Runt Gotland finns 
även mer exklusiva 
arter som blåmusslor, 
räkor och öronma-
neter. Dessa får man 
fånga själv.
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Räkor finns runt Gotland men det är okänt hur 
mycket och hur de skall kunna nyttjas i större ut-
sträckning. 
 
Blåmusslan Blåmusslan har ett typiskt musselut-
seende med två snarlika skalhalvor som i bakändan 
kröker sig. Utsidan är blå-svart medan insidan är 
pärlvit med ljusblå inslag. Blåmusslorna runt Got-
land är småväxta, upp till 5-6 cm men det finns stor 
potential för utveckling av musselodlingar runt ön. 
Musslor renar vattnet och musselodlingar är därför 
ett bra alternativ för att rena vatten och minska 
övergödning. 

Bästa säsong för musslor är på våren innan de 
leker. Blåmusslor skrapas från botten eller odlas på 
rep. Musslorna kan plockas för hand. Blåmusslor 
används till soppor, såser, kan gratineras eller ätas 
naturella. Hela innehållet äts.

Visste du att...
Musslor som skall 
tillagas måste vara 
levande och detta 
kontrolleras genom 
att man knackar på 
de öppna musslorna. 
De som stänger sig är 
levande och de an-
dra skall inte ätas. De 
musslor som är stäng-
da när du kokat dem 
skall heller inte ätas. 

Flodkräfta
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Skrubbskäddan som i Östersjön lokalt kallas för 
flundra, är en plattfisk med skrovliga vassa knölar 
på ryggsidans mitt, denna ”skrubbiga” rand har 
gett fisken namnet skrubbskädda. Undersidan är vit 
med grå fläckar. 

Det finns goda bestånd av flundra runt Gotland. 
Flundra fiskas från mitten av maj och in i oktober, 
men smakar som bäst under sensommaren då den 
är som fetast. Fisken fångas med garn och trål.  

Flundran har ett tjockt skinn och tillagas hel eller 
flådd. Köttet är silvergrått under skinnet men ljus-
nar vid tillagning.

 

Flundra

Tips på hur du förbereder plattfisk!

Om skinnet skall vara kvar:
1. Skär med en kraftig kniv av fenorna utmed den 
ena kanten. Sax går också bra då f isken är väldigt 
hal. 
2. Vänd på f isken och skär av fenorna utmed den 
andra kanten. 
3. Skär av huvudet utefter den tomma buken i en 
båge. 
4. På motsatt sida av buken sitter nacken, skär så 
långt upp mot huvudet som möjligt för att få med 
köttet här. 
5. Kapa av stjärten vid den smalaste delen.

Ät flundra så ofta du 
vill. Välj flundror över 
mini mimåttet 21 cm i 
längd.

Visste du att...
På Gotland är flundra 
en mycket populär 
fisk och den är tradi-
tionellt sett den mest 
uppskattade platt-
fisken.
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Flundra
Fiskbollar på pinne 

400 g fiskfilé 
1/2 paket bacon 
2 msk hackad färsk basilika 
2 msk citronsaft 
2 msk grädde 
1 msk potatismjöl 
1/2- 1 tsk salt 
1 krm vitpeppar 
2 msk smör att steka i 
Grillpinnar eller långa tandpetare 

Tina fisken om den är fryst. Stek bacon och låt sval-
na. Hacka basilikabladen. Mixa fisken. Blanda mjöl, 
citronsaft, grädde och kryddor. Hacka bacon i små 
bitar. Blanda allt till en smet. Forma bollar och stek 
dem i smör (kan också vara fiskpinnar). 

Trä upp två eller flera på små spett. 

Servera med potatis- och palsternacksmos och kall 
sås med limesmak.

Flundreröra

Gott till bakpotatis, 
som pålägg på en ma-
tig smörgås eller som 
förrätt på kavring eller 
knäckebröd. 

200 g rökt benfri 
flundrefilé 
6 msk majonnäs 
6 msk crème fraiche 
1 st finhackad rödlök
0,5 dl finskuren gräslök 
0,5 dl finskuren dill
3 tsk citronsaft 
Salt och svartpeppar

Rensa fisken väl. 
Finhacka lök, dill och 
gräslök och blanda 
med övriga ingredien-
ser. Smaksätt med salt 
och peppar. 

Stekt flundra, 4 portioner

4 hela flundror
Ströbröd eller vetemjöl
Smör till stekning
Salt och peppar

Skölj och ta ur fisken. Skrapa den mörka sidan 
ren och klipp bort fenorna runt om. 

Panera, salta och peppra och stek i smör.

Flundra är även mycket god att röka. 
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Gäddan har en långsmal kropp byggd för att jaga, 
med ett stort huvud och ryggfenan placerad långt 
ned mot stjärten. Färgen varierar beroende på ål-
der, arv och var gäddan lever, oftast är den gulgrön 
med mörkare rygg och ljusare fläckar längs sidorna. 
Gäddan är en rovfisk och lever nästan uteslutande 
av annan fisk, inte sällan av andra gäddor. 

Gäddan förekommer runt Gotland och den håller 
gärna till i vassruggar och på grunt vatten invid 
stränderna samt i de gotländska träsken. Bestån-
den av gädda är svaga i Östersjön men ger utrym-
me för sportfiskare.

Gäddan har drabbats av effekterna av övergöding 
som påverkat deras lekmöjligheter negativt. Fiske-
vård förväntas ge ökade bestånd. 

Bästa säsong att fiska gädda är höst, vinter och vår 
men den är fredad under leken (15 mars till 31 maj). 
Fiskas med nät och krok. Fiskar du med krok får du 
behålla högst tre fiskar per dygn och de måste vara 
mellan 40 och 75 cm långa.

.

Gädda
Gädda från Gotland 
går bra att äta ofta 
1 g/vecka för de allra 
flesta. Gravida eller 
ammande kvinnor 
bör dock inte äta ofta-
re än 2-3 gånger per 
år. Gäddan smakar 
som bäst när den 
väger under 2 kg.
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Fisklasagne,
4-5 portioner

 
Ca 500 g gädda 
(eller annan vit fisk)
1 gul lök
1 pkt (0,5 gram) saffran
2 vitlöksklyftor
1 liter fiskbuljong
3 dl gräddmjölk
3 msk smör
4 msk mjöl
100 g riven ost
200-300 g broccoli
Salt och vitpeppar 
Ca 8 lasagneplattor 

Skär bort alla ben från fisken. Skär filéerna i mindre 
strimlor och salta och peppra. Lägg dessa åt sidan. 
Skala och finhacka löken och vitlöken. Smält smör i 
en kastrull. Fräs lök, vitlök och saffran.
Rör ned vetemjölet och späd med fiskbuljongen, lite 
i taget, och avsluta med grädde. Låt koka i 10 mi-
nuter. Smaka av med ost, salt och peppar. Finhacka 
broccolin.
Smöra en ungform. Häll på rikligt med sås på bot-
ten av formen, lägg på lasagneplattor, häll därefter 
på mera sås. Lägg på fiskfiléer och broccoli. Upp-
repa proceduren tills filéerna och broccolin är slut. 
Avsluta med sås överst.
Gratinera i ugn på 225 grader i ca 35 minuter. 
Servera med sallad.

Recept: Svensk Fisk

Gäddsallad 

God som förrätt, på toast 
eller som del av en buffé.

ca 400 g kokt gädda
ca 4-6 kokta potatisar 
1 burk konserverad vit sparris 
eller en knippa färsk sparris 
(vit eller grön)
1 dl gröna ärtor
2 msk kapris
1-2 dl majonnäs 
Ca 4 st hårdkokta ägg 
Färsk finhackad dill
Salt och peppar
 

Koka, rensa ur gäddan och fördela köttet i bitar med 
fördel dagen innan salladens skall göras. 

Tärna kokt potatis i små bitar. Koka äggen hårdkok-
ta. Skär sparrisen skärs i små bitar, ca 2 cm långa 
(Om du använder färsk sparris: stek eller koka spar-
risen till lagom tuggmotstånd). 

Blanda ihop potatisen, sparrisen, ärtorna, kaprisen 
och majonnäs efter behag. Blanda sedan försiktigt i 
fiskköttet. Smaka av med salt, peppar och dill. 

De kokta äggen skalas och skärs i klyftor, läggs 
ovanpå salladen som dekoration eller blandas ner i 
salladen.
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Iden har gula ögon med en bred och rund rygg samt 
rödaktiga fenor. På våren, vid lektiden, får fisken en 
mässingsgul nyans. Till kroppsformen liknar iden 
mörten. I södra Sverige kallas fisken också för ort. Id 
är en art i familjen karpfiskar och var förr en mycket 
viktig fisk på Gotland. Det finns goda bestånd av id 
runt Gotland – dessa tål ett ökat fiske. 

Id är en mycket tålig fisk som lever i såväl bräckt vat-
ten som i sötvatten. Under våren simmar iden stim-
vis upp i åar och bäckar för att söka sina lekplatser 
på gräsbotten med sakta rinnande vatten. Ynglen 
håller sig i de vatten där de kläckts fram till augusti, 
då de vandrar ut till sjön. Iden samlas på sommaren 
under lugna och varma dagar invid stränderna i 
vikar och bukter. 

Fiskas helst ute i havet från juni t.o.m. december. 
Som sportfisk fångas den med mete, spinnspö, nät 
och fluga. De mest kända vattendragen på Gotland 
för idfiske är Gothemån, Närkån och Snoderån.
Iden som fångas runt Gotland anses vara den bästa 
och godaste. Id är en fisk med välsmakande kött 
som efter kokning blir svagt rosafärgat. 

Id
Ät id så ofta du vill.

Visste du att...
På Gotland gör man 
traditionellt sett 
fiskbullar av idfärs, så 
kallade idbullar. 
 

Tips!
Iden innehåller rela-
tivt mycket ben vilket 
gör att den behövs 
tillagas på ett sätt så 
att benen försvinner, 
genom att lägga in 
som sill eller mala 
till färs. Den är även 
god som inkokt eller 
gravad.
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Idsmäcka, 4 portioner

Idfilé    350 g
salt    6 krm
morot grovriven   0,75 dl
gul lök    1 st
grädde    0,8 dl
ströbröd eller kokt potatis  2,5 msk
ägg    1 st
svartpeppar grovmalen  2 krm
smör smält   1,5 msk
rå potatis skalad   1 liten

Skala morot och lök. Mal eller mixa idfilén fint 
två gånger, andra gången med salt, lök, morot 
och potatis. Tillsätt resten av ingredienserna 
och blanda mycket väl. Låt smeten vila minst 1 
timme innan du formar smeten till burgare och 
steker dem, gärna i smör på medelstark värme 
tills de är genomstekta och har lätt gyllenbrun 
färg. 

Serveras i burgarbröd eller med potatis samt en 
god dressing eller sötsur sås.

Tips på sås

1 dl crème fraiche
1 msk majonnäs
2 msk Salmbärssylt 
Salt och peppar
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I havet har laxen silverglänsande sidor med svarta 
prickar. Kännetecken är den långa spolformade 
kroppen med ett relativt litet huvud. Laxen äter 
främst strömming och annan småfisk.

Laxen är kanske vår mest eftertraktade sportfisk på 
spö, medan yrkesfisket främst använder garn, krok 
och fasta redskap. 
 
Det svenska yrkesfisket efter lax är förbjudet så 
den lax du kan köpa på Gotland för närvarande är 
förmidligen odlad lax från t.ex Norge eller Chile. Be-
stånden av vild lax i Östersjön är svaga och bör inte 
fiskas. Den innehåller dessutom förhöjda halter av 
miljögifter och bör därför inte ätas.  Men havsöring-
en kan vara ett alternativ till lax.

Lax
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Öringen är silvrig med grön- eller brunaktig rygg, 
svarta och röda fläckar längs sidan och ofta en 
gulaktig undersida. Öringen liknar laxen men är 
vanligtvis mindre och har fler prickar.

Havsöringen runt Gotland kan fiskas från januari 
t.o.m. september men är fredad under leken.
Havsöringen är populär hos fritidsfiskare och sport-
fiskare. Yrkesfisket fångar lite havsöring så vill man 
äta havsöring är det säkrast att fånga den själv. 
Fiskas med spö och garn. Många års fiskevård har 
gjort att bestånden av havsöring runt Gotland är 
goda och den tål dagens fisketryck.
Havsöringen är en god matfisk med ett fint kött, 
oftast rött. Kan rökas, kokas, stekas, grillas, gravas, 
rimmas och ugnsbakas.

HavsöringLax

Cornflakes- och västerbotten-
ostpanerade fiskpinnar, 4 portioner

600 g fet fiskfilé, t.ex havsöring
2 dl cornflakes
100 g riven västerbottenost
1 dl vetemjöl
1 ägg
salt och peppar
matolja
 

Krossa cornflakes och blanda med riven 
västerbottenost. 
Häll mjöl på en tallrik. Knäck ägget i en 
djup tallrik och vispa lätt. Skär fisken i 
lämplig fiskpinnestorlek, krydda med salt 
och peppar. Panera fiskfiléerna runt om, 
först i mjöl, sedan i ägg och sist i corn-
flakes- och ostblandningen. Stek fiskpin-
narna gyllenbruna i ganska rikligt med 
matolja. 
Servera med en god potatispuré och en 
yoghurt blandad med olika färska örter.

Havsöring finns det 
gott om runt Gotland. 
Hav söring under 4 kg 
eller 70 cm går bra 
att äta 1 g per vecka 
för många, men för 
kvinnor i barnafö-
dande ålder, gravida/
ammande kvinnor 
samt barn gäller max 
2-3 gånger per år. 
Välj havsöring över 
minimimåttet 50 cm 
i längd.

Recept: Svensk Fisk
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Piggvar är Gotlands landskapsfisk. 

Piggvaren är en plattfisk med en nästan rund kropp 
där ögonsidan är försedd med stora benknölar som 
ser ut som piggar, därav namnet piggvar. 

Jämfört med många andra plattfiskar har piggvaren 
en stor mun och födan består av musslor, kräftor 
och fisk. 

Piggvar kallas för buttar på gotländska. Piggvar bör-
jade inte fiskas på Gotland i någon större utsträck-
ning förrän under 1990-talet, som en ersättning för 
det minskande beståndet av torsk. Piggvar ansågs 
tidigare som en sämre fisk än flundran på Gotland, 
men när priset för piggvaren steg på 1990-talet 
utvecklades fisket snabbt. 

Piggvaren är i stor uträckning stationär runt Got-
land och beståndet är gott. Piggvarfångsterna har 
minskat i Östersjön eftersom den långsamma till-
växten gör att stora individer fiskas bort. Säsongen 
för piggvar är från mitten av maj till juli och cirka 
90 % av Sveriges fångster av piggvar sker i Öster-
sjön. Piggvar fångas främst med garn. 

 

Piggvar
 Ät piggvar så ofta du 
vill. Välj piggvar över 
minimimåttet 30 cm 
i längd.

Visste du att...
Piggvar liksom fle-
ra andra plattfiskar 
smakar bättre några 
dagar efter fångst, 
de behöver mogna. 
Flundran däremot kan 
med fördel ätas färsk 
och bör inte vara mer 
än ett par dagar gam-
mal när den äts.
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Piggvar Piggvaren är en upp-
skattad matfisk. 
Den karaktäriseras 
av sin goda smak och 
sitt vita, fasta kött. 

Kokt piggvar, 4 portioner

ca 1 kg piggvar
3 tsk salt
1 dl vatten
1 gul lök

Rensa och skölj fisken. Låt huvudet vara kvar 
men ta bort gälarna. Gnid in fisken med salt 
och lägg den i en långpanna. Skala och skiva 
löken. Häll på vatten och lägg i löken. Täck med 
aluminiumfolie och koka fisken i ugn, 200º, ca 
30 minuter. 
Servera med kokt potatis, smält smör och riven 
pepparrot. 

Tips! Vitvinsås är gott till kokt piggvar. 

2 finhackade charlottenlökar 
50 g smör
2 msk mjöl
2 dl vitt vin eller vitt matlagningsvin
4 dl fiskbuljong (eller vatten samt en tärning)
3 dl grädde
salt och peppar

Fräs 2 finhackade charlottenlökar i 50 g smör. 
När löken är mjuk rör du ut 2 msk mjöl, späder 
med 2 dl vitt vin eller vitt matlagningsvin och 4 
dl fiskbuljong (eller vatten samt en fiskbuljong-
tärning eller motsvarande koncentrat) samt 
tillsätter 3 dl grädde. Koka ner vitvinssåsen i 15 
minuter och rör då och då. Smaka av såsen med 
salt och peppar innan servering. 

Recept: Svensk Fisk
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Skarpsillen är en liten silverglänsande sillfisk och 
känns igen på de skarpa sågtandade fjällen som 
bildar en »köl« på fiskens buk. Därav smeknamnet 
vassbuk. 

Vanlig storlek i våra vatten är 10-14 cm. 
Fisket i Östersjön är storskaligt och en stor del av 
fångsten används för tillverkning av fiskmjöl och 
fiskolja. En del av fångsten konserveras under han-
delsnamnen ansjovis, sardin eller brisling. 

Bästa säsong att fiska skarpsill är under den kalla 
årstiden. Fisket sker med stora redskap som flytvad. 

Skarpsillen är fullproppad med fettsyror, mineraler 
och vitaminer och är en mycket spännande produkt. 
Skarpsill är barnvänlig och enkel att tillreda och 
passar utmärkt som streetfood, mingelmat eller en 
hel rätt. Fritera, grilla, marinera, stek eller lägg in i 
ättikslag, olja eller tomatsås.  Servera som tilltugg 
eller som en rätt tillsammans. 
 

Skarpsill

Det finns stora möj-
ligheter att öka för-
ädlingen av fisk som 
fångas runt Gotland. 
Vi hoppas att någon 
vill börja förädla 
gotländsk skarpsill till 
bland annat ansjovis.

Det finns rikligt av 
skarpsill runt Gotland 
och du kan äta den 
ganska fritt i mindre 
mängder. Äter du den 
som hel måltid gäller 
samma rekommenda-
tion som för ström-
ming, d.v.s. 1 gång 
per vecka. Kvinnor i 
barnafödande ålder, 
gravida/ammande 
kvinnor samt barn bör 
äta skarpsill i större 
mängder max 2-3 
gånger per år.
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Skarpsill
Tips! 
Gott och enkelt 
tilltugg av skarpsill 
 
Lägg hela skarpsillar 
på en smord plåt.
Stek dem i 225 grader 
i 10 min, därefter i 5 
min med grill-
värme. 
Saltas efter behag.

Visste du att...
Skarpsill har vi tra-
ditionellt inte ätit så 
mycket av i Sverige. 
Fisken är däremot 
mycket uppskattad på 
östra och södra sidan 
av Östersjön där den 
äts färsk, stekt, friterad 
eller beredd och kon-
serverad. Skarpsill som 
rökt, saltad eller inlagd 
i olja eller sås kallas 
brisling. Skarpsill från 
Estland kallas sprotid, 
ses som en delikatess 
och säljs lättrökt in-
lagd i olja på burk.  

Sardin á la curry,  cirka 2 portioner

20-25 st små hela skarpsillar 
Dillkvistar 
Salt och peppar 

Sås
1 dl ketchup eller chilisås
1-2 msk curry
1-2 msk rapsolja/senapsolja 
1-2 msk ättikssprit 
1-2 msk vatten 
Smör 

1. Ta ur och skölj skarpsillen. Låt rinna av. Klipp 
av stjärtfenan och ryggfenan men låt benet sitta 
kvar.
 
2. Lägg en dillkvist i varje skarpsill och stapla 
dem tätt i en trång form med ryggen uppåt 
skavfötters. Salta och peppra. 

3. Blanda såsen och smaka av den. Häll den över 
fisken så den täcks ordentligt. Det skall vara 
rikligt med sås.  

4. Lägg på några rejäla smörklickar och baka i 
cirka 200 grader i en timma. 

Låt svalna över natten i kylen för att dra in 
smaken.
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Strömmingen är relativt liten och har en silver-
glänsande slank kropp. Sillen och strömming är 
klassiker som sedan urminnes tider varit basen i 
Östersjöfisket. Under medeltiden utgjorde sillen 
och strömmingen viktiga handelsvaror. 

Idag har de ingen större betydelse för Sveriges eko-
nomi, men är fortfarande två av de volymmässigt 
viktigaste fiskarna i svenskt fiske. 

Det finns goda bestånd av strömming i Östersjön. 
Strömmingen är bäst under perioden september
till maj när vattnet är kallt. Fångstmetoder är trål 
och garn.   

Att äta lokalt fångad strömming är ett bra val, de 
innehåller mycket nyttigt fett och är bra ur miljö-
synpunkt. Strömmingen har alltid varit en populär 
fisk och kan beredas på många olika sätt, stekt, 
rökt, inlagd eller i form av surströmming. 

Sill och strömming är 
samma fiskart, gräns-
linjen för vad som kall-
las sill och strömming 
går vid Kalmarsund. 
Den sill som fångas 
norr om Kalmarsund 
kallas för strömming.

Strömming
Strömming går bra 
att äta 1 gång per 
vecka för många, men 
för kvinnor i barnafö-
dande ålder, gravida/
ammande kvinnor 
samt barn gäller max 
2-3 gånger per år. Välj 
gärna strömming 
som är kortare än 17 
cm.



G O T L Ä N D S K  F I S K  |  2 9

Strömming

Varm strömmingslåda, 4 portioner
 
600 g strömmingsfiléer
1 burk ansjovisfiléer
1 dl chilisås
2 dl vispgrädde
1 dl hackad gräslök
Smör
Salt
Ströbröd
 
Gör så här:
Sätt ugnen på 200 grader. Gör rullar av ström-
mingsfiléerna med en bit ansjovis i varje med 
skinnsidan utåt. Lägg dem i en smord ugnssäker 
form. Slå ansjovisspadet över strömmingen och 
salta en aning.
Blanda grädde, chilisås och gräslök. Slå blandning-
en över strömmingen och strö eventuellt på lite 
ströbröd.
Grädda i 200 grader i ca 25 minuter. Serveras med 
potatis och gräddfil!

Kajpströmming,
4 portioner 

600 gr strömming 
1,5 tsk salt 
1 dl skuren kajp (Kajp 
är en vild purjolök 
som växer på Got-
land)
2 dl riven västerbot-
tenost
2 dl grädde 
3 tomater
1 knippe hackad 
persilja 

Gör så här: 
1. Rensa strömmingen, 
ta ur ryggbenet, klipp 
bort ryggfenor och 
skölj. 
2. Smörj en ugnseld-
fast form med smör.
3. Rulla ihop filéerna 
med skinnet utåt. 
4. Lägg strömmingen 
i formen med skarven 
nedåt. Salta och 
peppra. 
5. Strö den skurna 
kajpen och osten över 
fisken. 
6. Slå på grädden och 
grädda i 200° i cirka 
30 minuter.
7. Skiva tomater, lägg 
på dessa och strö över 
hackad persilja. 
Grädda en stund till.
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Det karaktäristiska för torskfamiljen är att den 
har tre ryggfenor och två analfenor. Kroppen är 
långsträckt och huvudet relativt stort. Torsken från 
Östersjön är ofta leopardmönstrad.

Det finns två torskbestånd i Östersjön som i stort 
sett inte blandar sig, ett öster om Bornholm och 
norrut upp till Bottenviken och ett annat väster om 
Bornholm och ut i Kattegatt.

Torskbestånden i Östersjön har återhämtat sig 
sedan det tidigare överfisket och vi kan åter njuta 
av den. 

Torsken har säsong året om men är som godast 
mellan september och april. Den är omtyckt av 
sportfiskare. Kommersiella fångstmetoder är krok, 
garn och trål. Användningsområdena är många och 
de flesta tillagningsmetoder passar. 

Visste du att...
Torsk äter bland 
annat flundra, vilket 
förklarar att det finns 
mindre flundra under 
torskår och tvärtom. 

Torsk
Ät torsk så ofta du 
vill. Välj torsk över 
minimimåttet 38 cm 
i längd. 
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Torsk

Skär fisken i mindre bitar. Koka upp vatten och 
fiskbuljong i en kastrull som rymmer 3 liter. Hacka 
morötterna, potatisarna, sellerin (eller zucchinin) 
och persiljan. Lägg allt i den kokande buljongen 
tillsammans med tomatkross, salt, peppar, och 
gurkmeja (eller saffran). Koka i cirka 10 minuter 
med locket på glänt. 

Lägg i fiskbitarna och sjud ytterligare i 5 minuter el-
ler tills fisken är vit. Smaka av med salt och rapsolja.

Torsksoppa, 
4 portioner

400 gram vit fisk 
(Det går även bra 
att använda sik eller 
havsöring)
1 liter vatten
1 fiskbuljongtärning
2 stycken morötter i 
tärningar
3 potatisar i bitar
1 stjälk grovhackad 
selleri eller 1 zucchini
1 dl hackad persilja
1 burk (400 gr) 
krossade tomater
1 tsk salt
0,5 tsk svartpeppar
1 tsk gurkmeja eller 
0,5 gram saffran
2 msk rapsolja
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Här kan du köpa och 
äta gotländsk fisk

Visby: ICA Maxi, 
Coop Öster, 
ICA Torgkassen,
Saluhall & Bar, 
Bakfickan

Hemse Fiskaffär

Lickershamns 
fiskbod

Janssons Fisk, Fårö

Burgsviks Fiskaffär
Ronehamn fiskvagn

Sysne Fiskbutik

Kattshammarsviks 
rökeri

Klingvalls fisk,
Slite småbåtshamn

Sjökrogen, Vallerviken

Café Lergrav, Rute

Bra länkar

www.svenskfisk.se 

www.lansstyrelsen.se/
gotland 

www.slv.se 

www.nyttigfisk.se

Vissa ställen endast under sommarsäsongen


