
FISKARTER I NOSSAN 
ABBORRE (Perca fluviatilis)   

 
Abborren är en av de vanligaste fiskarna i svenska vatten och därför en av de mest uppskattade 
arterna bland fritidsfiskare. Den förekommer i stort sett i alla typer av vatten där syrehalten är 
tillräckligt hög. När abborren nått en ålder av ca 4- 5 år börjar den jaga andra småfiskar som föda. 
 
 
 
ASP (Aspius aspius)  

 
Stor och kraftfull karpfisk som förekommer i från södra sverige till Dalälven. Leken sker i strömmande 
vatten på våren. 
 
 
 
BJÖRKNA (Blicca bjoerkna)  

 
Kan lätt tas för en brax men är betydligt mer silverfärgad än brax. Förekommer i södra och mellersta 
delen av landet. 
 
 
 
BRAXEN (Abramis brama)  

 
Braxen, eller som den heter på latin, Abramis Brama, är en karaktäristisk karpfisk med hög, hoptryckt 
kropp och utskjutbar mun. Det är en värmeälskande fisk som oftast påträffas i strandregionen. Den är 
vanligast förekommande i näringsrika sjöar i syd- och mellansverige, men förekommer också efter 
Bottenviks- och Östersjökusten. 
 
 
 
FAREN (Abramis ballerus)  

 
Braxenliknande fisk. Den finns främst i Mälarens, Vänerns, Hjälmarens samt i Helgeån. 
 



 
FÄRNA (Leuciscus cephalus)  

 
Mörtfisk som har en sydlig utbredning, oftast i rinnande vatten. 
 
 
 
GÄDDA. (Esox lucius)  

 
Att fiska gädda med metspö är en mycket spännande metod. Man agnar kroken med en mört eller 
abborre och sänker ned betet där man tror att det kan stå en gädda och lura. När gäddan hugger 
gäller det att låta gäddan dra iväg med bytet några meter. När gäddan stannar upp skall hon vända 
bytet i munnen innan hon sväljer det. Det gäller då att vänta tills gäddan hunnit utföra vändningen, 
sedan är det bara att göra ett rejält motryck så att gäddan fastnar ordentligt på kroken. 
 
 
 
GÄRS (Acerina cernua)  

 
Bottenlevande fisk som tillhör abborrfamiljen. I somliga delar av landet kallas den även snorgärs. 
Förekommer i större delen av landet. 
 
 
 
GÖS (Stizosterdion lucioperca)  

 
Gösen är en långsträckt fisk med spolformig kropp. Den är släkt med abborren, vilket syns tydligt, fast 
den har en mera långsträckt kropp och blir mycket större. Trivs bäst i stora och djupa, gärna grumliga, 
sjöar. Gösen håller till på relativt djupt vatten när det är kallt. Vid varm väderlek går gösen gärna upp 
till ytan för att jaga sitt byte. Sommartid fiskas gösen i skymningen då den är aktiv. Det är en mycket 
fin matfisk, ugnsstekt smakar gösen förträffligt. 
 
 
 



ID (Leuciscus idus)  

 
Iden tillhör samma släkte som mörten, den blir dock betydligt större. Den har gula ögon, med en bred 
och rund rygg samt rödaktiga anal- och bukfenor. Iden tycker om att vistas i rinnande klart vatten, men 
trivs även i grumligare miljö. Uppträder ofta i stim, leker i rinnande vatten som älvar och bäckar. Iden 
livnär sig i huvudsak på snäckor, musslor, insekter och larver, även kräftdjur och småfisk duger. 
 
 
 
LAKE (Lota lota)  

 
En torskfisk som finns i sötvattenområden. Finns i hela landet utom i fjällkedjan. Laken är en 
kallvattenfisk som föredrar djupa sjöar. 
 
 
 
LÖJA (Alburnus alburnus) 

 
Ser ut som en laxfisk i format ”mini”, men den tillhör karpfiskarna och saknar då också laxarternas 
fettfena. Den lever i stim och trivs i sjöar och rinnande vattendrag. Den är en fenomenal betesfisk när 
man metar efter större rovfisk. 
 
 
 
MÖRT (Leuciscus idus)  

 
Mörten är av de vanligast förekommande arterna i våra fiskevatten. Mörten trivs bra i grunda och 
vegetationsrika, gärna varma sjöar. Den känns igen på sin silverrygg och har röda ögon och fenor. 
Mörten lever i stim och jagar runt på jakt efter föda. Mörten utgör en betydande föda för gäddan, men 
även andra rovfiskar sväljer en och annan mört. Mörten är också ett utmärkt agn för vinterfiskare som 
är ute på isarna och anglar. Det går även utmärkt att ta gäddor med metspö när man har agnat kroken 
med levande mört. 
 
 
 
NISSÖGA (Cobitis taenia) 

 
I Sverige förekommer nissögat längs södra östkusten och i Mälardalens, Vänerns och Vätterns vatten. 
Den trivs i ganska klart och kyligt vatten med fin sand eller slambotten där den kan gräva ner sig 
under dagen.  
 



 
NORS (Osmerus eperlanus)  

 
Tillhör laxfiskarna. Finns främst i mellansvenska sjöar. Lever i stim och födan består av plankton. 
 
 
 
SARV (Leuciscus erythrophthalmus)  

 
Tillhör karpsläktet, har vackra högröda fenor. Förekommer främst i varma sjöars vegetation. 
 
 
 
SMÅSPIGG (Pungitius pungitius)  

 
Denna finns i två arter, storspigg respektive småspigg. Den senare är sötvattenlevande medan 
storspiggen finns både som havsvandrande och stationärt i sötvatten. 
 
 
 
STENSIMPA (Cottus gobio)  

 
Stensimpan föredrar klart och syrerikt vatten och håller sig i regel relativt grunt, på hårda bottnar (grus 
och sten) i sjöar och vattendrag. På vissa håll förekommer den även i bräckt vatten (Östersjön). Den 
är väldigt stationär och gör efter skymningen endast kortare turer för att hitta mat. 
 
 
 
STÄM (Leuciscus leuciscus)  

 
Liknar mörten till förvillelse men kan skiljas från denna genom sina gulaktiga ögon. Finns i nordliga 
vatten, och dessutom i Vänern. 
 
 
 
 
 
 



 
SUTARE (Tinca tinca)  

 
En bottenlekande fisk med naturlig förekomst i sydostliga vatten. Har en tjocj, slemmig hud, tillbringar 
vintern i dvala. 
 
 
 
VIMMA (Vimba vimba)  

 
Bottenlevande fisk som bildar stim vid lekvandring. Förekommer främst vid östersjökusten. 
 
 
 
ÅL (Anguilla anguilla)  

 
Förekommer i större delen av landet. Ålungarna, som kallas glasål, kommer från Sargassohavet till 
europeiska vattendragen via atlantförbindelsen. Uppväxten sker i älvarna under ca 10- 20 år varefter 
de utvandrar som blankål till havet. 
 
 
Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)  
 
 
 
 
 
 
 
är ett fridlyst sötvattenlevande blötdjur som tillhör klassen musslor. Pärlmusslan har sin främsta 
utbredning i norra Europa där den lever i rinnande, kalkfattiga och klara vatten. Den kan leva på 
bottnar av sand, grus eller sten.  
Musslan har ett mörkbrunt till svart njurformat och kraftigt skal, som hos äldre musslor ofta har en 
erodering eller ”buckla” på ena sidan. Flodpärlmusslan förväxlas lätt med tjockskalig målarmussla. 
Flodpärlmusslan har gått starkt tillbaka och är idag utrotningshotad. Stora populationer hittas endast i 
Kanada, nordvästra Ryssland och i nordöstra Skandinavien. 
 
Flodpärlmusslan är ett av de ryggradslösa djur som blir allra äldst. Individer kan leva i över 100 år och 
den äldsta funna musslan var 256 år gammal.  De lever helt eller delvis nedgrävda på botten av 
vattendragen och andas genom att dra in vatten genom rör, vars ändar mynnar i öppningen mellan 
skalen, in till sina gälar. Under inandningen följer små organiska partiklar med vattnet, vilket är 
musslans föda. Det är möjligt att denna filtreringsmekanism renade vattnet till fördel för andra arter där 
flodpärlmusslan tidigare var mycket vanlig. Arter som kunnat ha fördel av detta är till exempel lax och 
öring, fiskar som flodpärlmusslan är beroende av för sin fortplantning.  
Musslans pärlor bildas då främmande partiklar följer med vattnet in i musslan då den andas och äter. 
Om musslan då inte kan göra sig av med partikeln så överlagras den med pärlemor från manteln i 
musslans skal. Pärlfisket förbjöds i Sverige 1994- 


