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Fisket på Gotland

• 17 yrkesfiskare, strömming- och skarpsillsfiske (konsumtion 
primärt) samt småskaligt fiske med garn och ryssja april-
oktober

• Levererar till livsmedelsbutiker, grossister och restauranger på 
Gotland samt till Norrland, Finland och Baltikum.

• Bidrar till måluppfyllelse i flera av Gotlands strategiska 
styrdokument (ex livsmedelsstrategi)

• Drivs i huvudsak av en yngre generation med hållbar 
framtidsvision och innovativa idéer.

• Stödjer och medverkar i olika projekt och forskning



”Fiskguide Gotland”

Projektägare: Hushållningssällskapet Gotland

Syfte: 

• Framtagande av produktblad samt sammanställning av 
material för kompetensutveckling

• Beskriva för konsument i slutändan varför man kan äta fisk 
från Gotland och på så sätt ge förutsättningar för det 
småskaliga yrkesfisket att öka.

• Analysera ett antal gotländska fiskarter på miljögifter



Miljögifter

• Kvicksilver

• Dioxin+PCB

- Mäts i toxiska ekvivalensfaktorer (TEF) och anger giftigheten 

• Tolerabelt veckointag



Gränsvärden

• Gränsvärden inom EU sedan 1/7 2002 för bl.a. fisk

• Sverige, Finland och Lettland har ett villkorat permanent undantag 
från gränsvärdena för vissa fiskar sedan 2012

• Nuvarande gränsvärden inom EU för fisk:

Dioxin: 3.5 pg WHO-TEQ/g (färskvikt)
Dioxin + PCB: 6.5 pg WHO-TEQ/g (färskvikt)



Kostråd

• Barn, både flickor och pojkar, kvinnor i barnafödande ålder, gravida 
och ammande bör inte äta fisk som kan innehålla höga halter dioxin 
och PCB oftare än 2-3 gånger per år.

• Det gäller strömming, vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern 
och Vättern, sik från Vänern och Vättern samt röding från Vättern. 

• Övriga, dvs män och äldre kvinnor kan äta denna typ av fisk en gång 
per vecka.



Provinsamling och beredning

• Fisk fiskad på Gotlands östra sida

• Skarpsill. Nackad/rensad utan stjärt. Antalet ej räknat bara att provet uppgår till 250 gr 
och då är det minst 20 fiskar.

• Strömming: Filead med skinn. Antalet ej räknat bara att provet uppgår till 250 gr och då 
är det minst 10 fiskar.

• Piggvar: Filé/muskel skinn och benfri. Minst tre fiskar. Provet uppgår till 250 gr.

• Flundra: Filé/muskel skinn och benfri. Minst tre fiskar. Provet uppgår till 250 gr.

• Id : Filé/muskel utan skinn. Minst tre fiskar. Provet uppgår till 250 gr.

• När det gäller prov på större fiskar så är det naturligt att vi tagit prov på matfiskstorlek 
då det är den storleken vi konsumerar.



Kvicksilver (Hg)

Gränsvärde: 500 ng/g
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Dioxin + PCB 
Gränsvärde: 6,5 pg/g
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Dioxin + PCB 

Gränsvärde: 6,5 pg/g
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Tolerabelt veckointag (TVI)

”Det högsta intaget av miljögifter i livsmedel som kan intas varje vecka under en 

livstid utan risk för negativa hälsoeffekter.”

Gränsvärde: 2 pg/kg kroppsvikt per vecka

Vad innebär då det???

Hur mycket kan vi äta av de gotländska fiskarterna per vecka innan 
gränsvärdet uppnås??



Tolerabelt veckointag (TVI)
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Tolerabelt veckointag (TVI)

Antal gram av övriga arter som vi kan äta under en vecka innan gränsvärdet nås
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• Viktigt att komma ihåg är att TVI (tolerabelt veckointag) är ett rekommenderat 
högsta medelintag per vecka under hela livstiden.

• Gäller endast intag av fisk, tyvärr finns dioxiner och PCB i varierande halter i alla 
animaliska livsmedel.

• Men måste även beakta riskerna med att inte äta fisk, i Finland anser man att 
riskerna att inte äta fisk alls är större än riskerna att äta fet fisk från Östersjön.

Viktiga synpunkter
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