
Fisk från Gotland
- hållbart och smart



Gutefisk är en ekonomisk förening där gotländska fiskare samarbetar för 
att ta tillvara sina fångster och marknadsföra dem gemensamt mot butiker, 
restauranger och grossister. Det kustnära fisket är hållbart på många olika 
sätt. Det tas inte upp mer fisk än havet klarar och det fiskas alltid efter 
säsong, när fisken är som bäst. 

Fisken förpackas och fryses direkt av fiskarna bara några timmar efter att 
den landats. Gutefisk har en anläggning i Herrvik där beredningen sker. 
Den snabba hanteringen gör att fisken har en mycket hög kvalitet som är 
svår att få där fisken transporterats långa sträckor. 

Den fisk vi fiskar är främst flundra men också piggvar, skarpsill, id och 
näbbgädda. Vi får även mindre mängder av bland annat sik, abborre och 
gädda. 

Läs mer: www.gutefisk.se  och fiskmatgotland.wordpress.com

Om Gutefisk



Anne-Rita, VY 183
Ägare: Sven Ove Nordin, arbetar 
ensam ombord.

Hemmahamn: Sysne

Om båten: Båten 14,98 m lång, 
4,68 bred, byggd på Langö varv i 
Danmark.

Jane, VY 15
Ägare: Christer Klingvall, skeppare 
och hans son Johannes Klingvall, 
besättning

Hemmahamn: Herrvik

Om båten: Jane är 13.43 meter lång 
och 4,01 meter bred. Byggd i Åmål 
1975 och kom till Gotland 2009 
inköpt från Skillinge av Christer och 
Johannes.

Viggen, VY 29 
Ägare: Thorgrim Christiansson, 
befälhavare och Per Olsson, Green 
horn

Hemmahamn: Herrvik

Om båten: Byggd på Västkusten 
märke Brofjord 36, bredd 3,8 m 
längd ca 11 meter.

Skantic, VY 95
Ägare: John Nilsson 

Hemmahamn: Herrvik

Om båten:  7.98 x 2.80
Byggd i Viksund, Norge

Våra fiskebåtar



Att äta fisk från Gotland är både hållbart och smart. Fisket sker lokalt, 
småskaligt och med skonsamma fiskemetoder. Man fiskar alltid efter 
säsong för minst påverkan på beståndet och tar inte upp mer fisk än 
vad havet klarar. 
Fisken är alltid nyfångad, färsk och av hög kvalitet. Att äta fisk från 
Gotland bidrar också till jobb och levande hamnar. Dessutom är det 
nyttigt, gott och bra för miljön!

Fisk från Gotland -hållbart och smart!


