
Slutrapport 

Nätverkande näbbgäddor 

Jnr 2019-694  

Projekttid 2019 tom sept 2022 efter förlängning. 

Projekt Nätverkande Näbbgäddor kom till för att introducera en nygammal fiskart- näbbgädda och 

bidra till ökad diversifiering, samt förnya Fiskens Dag som inte arrangerats på ett antal år och genom 

nätverkande och samverkan skapa förutsättningar för att fiskens dag skall kunna genomföras 

framgent av olika aktörer i samverkan. Erfarenhetsutbyte med Dagö betr arrangerande av 

näbbgäddefestival under 10 år och med Skördefstivalen i Roma skall generera nya nätverk och 

samarbeten. 

Det gotländska fisket har blivit utarmat under lång tid och färre arter fiskas av färre fiskare och 

konsumenter vet inte vilken fisk som finns i gotländska vatten. Det behövdes nya injektioner och 

hopkoppling med både olika fiskegrenar med besöksnäringen och andra aktörer så att arbetstillfällen 

kan behållas genom bättre nätverkande lokalt, nationellt och internationellt. Näbbgäddan skulle 

återintroduceras likaså Skarpsillen som inte setts som matfisk förrän nu när den tagits hem som 

konserv från Lettland(fångad på Gotland). På Fiskens Dag skulle samtliga fiskarter från Östersjön, 

Västkusten samt odlad fisk kunna visas, hur de ser ut, vilka som finns var samt att man kan se hur de 

fileas, tillreds och smakprover ska finnas av det somär möjligt att bjuda på. 

Projektet genomfördes på Gotland. En studieresa företogs till Dagö och erfarenhetsutbyte i Estlands 

kustbygder våren 2019, nätverkande med aktörer på ostkusten i ett kommunikationsnätverk ägde 

rum 2020-2021(Web) 

Projektet startade 2019 med projektplanering och en studieresa med företagsbesök samt 

Näbbgäddefestival i Estland/Dagö i maj. 

https://fiskmatgotland.wordpress.com/2019/05/30/studieresa-till-estland-24-27-maj-2019/  

Fisktorget på Skördefestivalen 2019 i september introducerades rökt näbbgädda, som fiskats och 

skänkts till olika rökerier för testförsäljning undr sommaren. 

https://fiskmatgotland.wordpress.com/2019/09/09/lions-club-ljugarn-besokte-gutefisk/ 

 

Planeringsmöten med olika aktörer under 2019 och första kvartalet 2020 för att genomföra Fiskens 

Dag i Ronehamn i maj 2020. 

Pandemin som stoppade allt gjorde att allt fick läggas på is samt en förlängning av projektet var 

aktuellt. Näbbgäddefisket fortsatte med leveranser till rökerierna för sommarförsäljning. 

Nätverkande med fiskeaktörer på ostkusten kring kommunikation av fisk från Östersjön genomfördes 

via web och en del material togs fram på olika håll i landet. Själva arbetade vi med Fiskrecept och 

produktblad på våra kammare. 

tex kring skarpsill 

https://fiskmatgotland.wordpress.com/2021/03/26/skarpsill-i-rokt-form-ater-pa-gotland/ 

test av odlad fisk 

https://fiskmatgotland.wordpress.com/2020/08/25/testmatlagning-odlad-fisk/ 

Gör en Gotländsk Fiskbräda 

https://fiskmatgotland.wordpress.com/2020/07/13/tips-for-dig-som-vill-gora-en-gotlandsk-

fiskbrada/ 

id går att äta trots benen 
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https://fiskmatgotland.wordpress.com/2020/06/30/id-gar-att-ata-trots-benen/ 

Näbbgädda 

https://fiskmatgotland.wordpress.com/2020/05/07/nabbgaddesasongen-ar-har/ 

Skördefestivalen i september ersattes av Fiskdagar i september i Herrviks hamn med Coronasäkrade 

aktiviteter. 

Fisk i Skördetid 

https://fiskmatgotland.wordpress.com/2020/09/21/skordemanadsaktivitet-i-herrviks-hamn/ 

Under projektet har rådgivning skett till bland annat Gutefisk ek. förening och andra fristående 

förädlingsföretag som oxå försetts med material 

https://fiskmatgotland.wordpress.com/2019/04/05/gutefisk-profilerar-sig/ 

Fiskens Dag 2021 och Skördefestivalen fick pausas på grund av pandemin. 

Januari 2022 återupptogs planeringsarbetet med Fiskens Dag 21 maj 2022 med decimerad 

planeringsgrupp 

21 maj genomfördes en fullskalig Fiskens Dag i Ronehamn med 11 mm regn och 1000 besökare! 

annons här 

https://fiskmatgotland.wordpress.com/2022/03/29/fiskens-dag-aterkommer-21-maj-kl-10-17-i-

ronehamn/ 

Referat här 

https://fiskmatgotland.wordpress.com/2022/05/23/fiskens-dag-i-ronehamn-2022/ 

Inom projektets ramar har vi bistått ansökan om skydd för ostkustströmming 

Läs mer här 

https://fiskmatgotland.wordpress.com/2021/12/13/skydd-soks-for-ostkustromming/ 

 

Sportfiskarna bjöd in till egna aktiviteter för ungdomar kring Näbbgäddefiske 

https://fiskmatgotland.wordpress.com/2021/05/03/dags-for-nabbgaddefiske/ 

Under denna flik återfinns mycket info som tagits frami både projekt Nätverkande Näbbgäddor och 

Fiskguide Gotland-projektet 

https://fiskmatgotland.wordpress.com/filmer/ 

Ytterligare saker som pengar använts till är Ilona Miglavs expertis avs fiskarter, hantering o tillagning 

av fisk samt servering av smakprover på Fiskens Dag, annonser, affischer, bokningstjänster från 

Romabokningen, festivaltillstånd, markhyra, ljud o ljus , båthyra, flytvästar,nya fiskeredskap för 

näbbgäddefiske för familjer utan krok!,hyra av bord, etc 

Projektgrupp 

Hushållningssällskapets personal Riina Noodapera,Mats Pettersson /Veronica Östling tom dec 

2020,externa resurser Allan Pettersson,Rone, Husbehovsfiskare samt råddare avs Fiskens Dag tills 

med Riina, repr.för RUAB /Rone Utveckling AB, PatrikHjert, Sportfiskarna under 2019, yrkesfiskarna, 

Rone Båtklubb, Hus Fiskelägesförening samt några ytterligare externa resurser i samarbete med Blått 

Centrum mfl 
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Vid projektets slut skall 

3 lokala nätverk/samarbeten bildas (fiskare+rökerier avs udda fiskarter, hållbar organisation för 

festivaler, samverkan med besöksnäring för paketering)  

1 nätverk nationellt m aktiva fiskare i Skåne och Livsmedelakademin/Smaka på Skåne  

1 nätverk internationellt m Dagö, Ösel och Haapsalu i Estland avs Näbbgäddefestival och  

2 fiskets dag har genomförts varav en inom projektets ramar och en självständigt  

 

Långsiktiga mål 

-att näbbgäddan åter finns som alternativ till tex rökt ål till konsument  

-att fiskets Dag åter genomförs årligen med en fungerande organisation  

-att olika aktiviteter inom det gotländska fisket görs bokningsbart på olika sätt tillsammans med 

besöksnäringen  

-att arbetstillfällen på landsbygden säkras 

-Att konsumenter äter mer småskaligt fångad gotländsk fisk! 

 

Underifrånperspektiv 

Eftersom idén kom från yrkesfisket sammankallades olika intressenter för att diskutera hur ett 

projekt kring Näbbgäddans återintroduktion skulle kunna genomföras. Behovet av diversifiering och 

kunskapsöverföring var stort. Tillsammans skrevs en projektplan och Hushållningssällskapet stod som 

projektägare. 

Målgrupperna var 

Gotländska fiskare och fiskförädlare samt butiker som säljer Gotländsk fisk i alla former, sportfiskare, 

husbehovsfiskare, fiskodlare i framtiden. Alla aktörer på samma plats en gång per år som lyfter Fisk 

och fiske på Gotland. 

En framtida målgrupp kan efter pandemins avklingande vara internationell samt att arrangemanget 

kan bokas via internet vilket inte har gått att genomföra under rådande pandemi. 

Konsumenter på Gotland har gynnats i synnerhet under pandemin då man särskilt sökte efter lokala 

produkter och producenter och upptäckte den lokala fisken 

Yrkesfisket fördubblade sin omsättning under 2020 och med ytterligare 30% 2021 tack vare stor lokal 

efterfrågan på fisk 

Samarbete 

Gotländska yrkesfiskarkåren, husbehovsfiskarna, Länsstyrelsens fiskeriresurser, Blått Centrum, 

Sportfisket som satsade på egna ferieaktiviteter för ungdomar kring bla näbbgäddefiske, 

besöksnäringen genomprojekt 100 gröna och blå upplevelser på Gotlands landsbygd och senare även 

TillväxtGotlands projekt Gotland Out 

Nätverkande kring kommunikationsfrågor med Skåne, Blekinge, ostkustfiskarna mfl pratat positiva 

termer kring marknadsföring av fisk från Östersjön, samt tack vare aktörer i Estland kunnat nätverka 

kring utformning av Fiskens Dag Gotland. 

Spridning av info 

Främst via projektbloggen fiskmatgotland.wordpress.com; websidan www.fiskensdaggotland.se; HS 

tidskrift Gröna Affärer, på olika möten och via Facebook och andra sociala medier. 



EXIT 

Att en fungerande organisation för framtida Fiskens Dag tas fram har varit ett mål och på möte 20 

juni 2022 beslutades att Blått Centrum där Region Gotland, Länsstyrelsen och Uppsala Universitet 

Campus Gotland ingår får fortsatt driva frågan framåt. Sammankallande person blir Gunilla 

Rosenqvist, Blått centrum som skall sammankalla till ett första sonderingsmöte med lämplig tilltänkta 

partners. 

Att en pandemi kunde få oväntade effekter typ ökad efterfrågan på lokalproducerad fisk 

ökad omsättning av lokal fisk och kunskapstörst efter lokal fisk 

alla inblandade i projektet, både projektägare och finansiärer kan vara flexibla och generösa 

avseende förlängningar och smärre ändringar i aktiviteterna under pandemin 

Att en fungerande organisation för framtida Fiskens Dag tas fram har varit ett mål och på möte 20 

juni 2022 beslutades att Blått Centrum där Region Gotland, Länsstyrelsen och Uppsala Universitet 

Campus Gotland ingår får fortsatt driva frågan framåt. Sammankallande person blir Gunilla 

Rosenqvist, Blått centrum som skall sammankalla till ett första sonderingsmöte med lämplig tilltänkta 

partners för en Fiskens Dag 2024! 

 

Ideell tid 

I ansökan angavs det ideella arbetet 

Provfiske under 2019 samt beredning av denna för testförsäljning till konsument 

100 tim =22 000 kr 

Deltagande i Studieresa till Estland 324 tim = 71 280 kr 

Bilda festivalorganisation 60 tim = 13 200 kr 

Planera o genomföra festival 100 tim = 22 000 kr 

totalt 130 000 kr 

 

utfall 

totat antal timar möten och studieresa 

551 tim x 220 = 121 220 kr 

 

Bevarade arbetstillfällen 

Vi bedömer att trots restriktioner som yrkesfisket får kommer en sammanlagd halvtid att bevaras 

efter projektets slut, ökade möjligheter för rökerierna tex tack vare näbbgäddans återkomst i fisket 

och som rökt produkt till konsument, 

Nätverkandet i projektet har givit upphov till att tx barn fått vara med att fiska näbbgädda med 

instruktörer, att fisketurer har kunnat genomföras mot betalning tex sälsafari, var med att ta upp 

flundrenät-se hur fisket går till idag, att udda fiskarter kan tas vara på och säljas vidare via både 

färskfiskdiskar sommartid och vissa restauranger sommartid 

Fiskens Dag kan ju räknas som en mötesplats för samtliga aktörer inom fiskesektorn som 

återupplivats genom projektet 

senaste Fiskens dag var 2013 

https://fiskmatgotland.wordpress.com/2013/08/20/rapport-fran-fiskets-dag-i-herrvik/ 

https://fiskmatgotland.wordpress.com/2013/08/20/rapport-fran-fiskets-dag-i-herrvik/


Nätverk 

3 lokala nätverk/samarbeten bildas (fiskare+rökerier avs udda fiskarter, hållbar organisation för 

festivaler, samverkan med besöksnäring för paketering)  

1 nätverk nationellt m aktiva fiskare i Skåne och Livsmedelsakademin/Smaka på Skåne mfl  

1 nätverk internationellt m Dagö, Ösel och Haapsalu i Estland avs Näbbgäddefestival 

Virtuella mötesplatser 

www.fiskensdaggotland.se  

FB Fiskens Dag mm sociala kanaler 

vi använder gamla projektbloggen fiskmatgotland.wordpress.com  som kanal för spridning av info 

som i sin tur delas i sociala medier 

 

Riina Noodapera, projektledare Hushållningssällskapet Gotland 
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