
Grilla egenfångad abborre! 

Insjöfiske på Gotland

Det finns möjlighet att fiska i gotländska insjöar/träsk, om 
man vet var man köper fiskekort, läs om det på: 
www.fiskelandgotland.se/sotvattensfiske. 
Alla sötvatten på Gotland är enskilda och fisket tillhör fis-
kerättsinnehavaren. Utan fiskekort eller annan typ av tillå-
telse är det förbjudet att fiska i de träsk, bevattningsdam-
mar, vattenfyllda kalkbrott och vattendrag som finns runt 
om på ön. 

I nuläget finns det en handfull upplåtna fiskevatten som 
man kan lösa fiskekort till eller på annat sätt får tillåtelse 
att fiska i. Tänk på att alltid försäkra dig om vilka regler 
som gäller för just det vatten du tänkt fiska i innan du 
påbörjar ditt fiske! 

Abborrfiske och hur du grillar dina abborrar

Tänk att det är så fantastiskt att åka ut med en båt på 
morgonen på en sjö, kasta ut sitt metspö eller kastspö 
och se om man får något, sitta där tills man får något, åka 
iland och trä upp fångsten på en gren, tända en brasa, och 
lägga på fisken på den och sedan äta upp den som den är. 
Livskvalitet. 

Nu har du fått några abborrar! Grattis! Vad gör du nu? Se 
till att de inte lever och ta ur inälvorna sedan. Se till att du 
behåller fjällen på, skinn och fjäll är en utmärkt naturlig 
förpackning för att fisken ska vara saftig när du grillar den.
När fisken fått lagom värme och färg kan man bara bryta 
upp den från magsidan, salta på den och med fingrarna 
eller en liten kniv ta ut fiskköttet, antingen lägger man 
upp det på ett fat eller stoppar i munnen direkt! Ät och 
njuuuut! 

Tänk på att det är många ben i fisken, men du lär dig att 
hitta hur de sitter och slipper få dem i munnen när du gjort 
detta några gånger. Lycka till!
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