
 

Hej
Här får du ett litet häfte med information om våra fyra vanligaste fiskar som finns i 
våra vatten. Här kan du få lite tips om var fiskarna tycker om att simma, hur de lever 
och varför det är bra att släppa tillbaka en del fiskar.

Alla vatten och marken runt vattnen ägs av någon. Men i Sverige så har vi något som 
kallas allemansrätten som betyder att man gå efter stranden bara man inte skräpar 
ner eller förstör.  Man kan säga att när man går därifrån så ska det se lika ut som när 
man kom. Allt skräp ska man ta med sig hem eller till närmaste papperskorg. 

I de flesta vatten i Eda kommun får man fiska gratis utan att köpa ett fiskekort  tills 
det år man fyller 16 år. Efter det så måste man köpa ett fiskekort för att få fiska. De 
som äger vattnen kan sen använda pengarna för att  göra det  bättre för fiskarna i 
vattnet. Då kan vi få fler fiskar att fiska i framtiden

Ha alltid med en vuxen om du ska fiska och tänk på att ha flytväst på dig om du sitter i 
en båt eller är nära vattnet.

Skitfiske på dig önskar

Fiskeresurs i Eda



Gäddan
Hej! Jag är en gädda och jag finns i nästan alla vatten och sjöar i Sverige. Jag är den 
fisk som blir störst av våra svenska fiskar när jag blir gammal och jag kan då väga 
över 20 kg. Det är lika mycket som 20 mjölkpaket. 
När jag är liten lever jag där det är  sjögräs och vass för att skydda mig mot större 
fiskar. Upp till jag blir 5 cm lång så äter jag mest larver, mask och små insekter i 
vattnet. När jag blir 5 cm lång så börjar jag äta fisk som små mört och små abborrar. 

Ju större jag blir desto mer tänder får jag i munnen,( jag kan ha så mycket som 300 st 
tänder i munnen)  mina tänder lutar bakåt så när jag får in mat i munnen kan jag 
nästan inte spotta ut den om den smakar äckligt. För att jag ska bli lika stor och stark 
som min mamma så måste jag äta jätte mycket så jag växer snabbt. Men sen när jag 
blivit längre än en meter  kan jag äta lite mindre, för då är jag så stor att de andra 
gäddorna inte kan äta mig. 
Det är alltid mammagäddorna som blir störst, detta är för att mamman ska kunna få 
så många smågäddor som möjligt. Det är därför som man inte ska äta upp de största 
gäddorna utan låta de få vara kvar i vattnet.

På sommaren när det är riktigt varmt så kan jag tycka att det är bättre att simma ner 
djupare i vattnet där det är kallare. Men på kvällen när solen inte är så varm så 
kommer jag gärna tillbaka till vassen. 

Jag har hört att den största gäddan som någonsin fångats vägde 30.5 kg och var 146 
cm lång. Så stor ska jag också bli när jag blir gammal 



Abborre
Hej! Jag är en Abborre och jag finns i nästan alla sjöar i Sverige. Jag är den fisk som 
människorna helst fiskar upp. Jag kan bli 60 cm lång och väga 3 kg, men då har jag 
blivit gammal och käkat mycket mat. När jag föds så lever jag i närheten av vass eller 
”fiskevasar” som människorna kallar det. Jag är helst där för då skyddas jag från de 
stora fiskarna. När jag är liten äter jag mask och insekter och jag kan äta mask länge i 
livet. Om jag ska växa och bli stor så måste jag börja äta små fiskar och stora insekter. 

I små sjöar så kan det ibland bli för lite mat till mig och mina syskon , då klarar inte vi 
att äta oss stora och kommer vara små även om vi blir gamla. Då kallas vi 
tusenbröder. Då är det bra om människorna fiskar upp en del av oss, så de som är 
kvar kan växa sig större och kan få fler ungar igen.

Sent på våren lägger mammorna sina ägg på grenar och kvistar i vattnet, då är 
mammorna stora om magen. Då är det bra om man låter mammorna få simma 
tillbaka till vattnet och lägga sin ägg i lugn och ro. 
Mammorna är alltid de största abborrarna. Detta är för att mamman ska kunna lägga 
så många ägg som möjligt . Det är bra om man alltid låter mammorna leva kvar i 
vattnet så det kan bli mycket små abborrar i framtiden



Gös
Hej jag är en gös och jag finns i vatten  som är lite grumligare och varmare. Jag kallas 
även för sjöns vampyr för att jag har stora huggtänder fram i munnen. Jag har 
speciella ögon så att jag kan se bättre i mörker än de andra fiskarna. När jag är liten 
så vaktar våran pappa oss en lång stund. Då får människorna inte fiska upp oss. När 
pappa vaktat klart så börjar vi äta själva. Vi börjar jaga efter fisk tidigt i livet för att 
bli stora.

I varma grumliga vatten jagar jag både på natten och dagen. Om en sjö inte är lika 
grumlig så jagar jag  bäst  när solen gått ner. Då smyger jag mig bakom de fiskar 
jag vill äta och attackerar när de inte är beredda.

När jag blir stor så kan jag väga 20 kg och bli 130 cm lång. Om du vill att jag och 
mina vänner ska finnas kvar i vattnet så är det bra om du låter de av oss som är  
mindre än 55 cm få simma tillbaka. Det är när jag mellan 45 och 55 cm som en 
hona från oss lägger våra första ägg. 
Många tycker att Gös är den fisk som smakar bäst och de tycker också att vi ser ut 
som en blandning av en gädda och en abborre. Om vi finns i en sjö nära dig så ska 
du passa på att ta med en förälder och fiska upp en av oss.  Gös  finns inte i så 
många sjöar i Värmland.
Var försiktig om du ska lyfta mig. Jag har  vassa kanter bakom huvudet som du 
kan skära dig på.



Mört
Hej! Jag är en glad Mört och är en av de fiskar som kallas för vitfisk. Tyvärr är det så 
att de andra fiskarna  i häftet  gärna vill äta upp mig,  jag är  ofta jagad och måste 
vara på min vakt. Eftersom det är så många som vill äta mig så brukar vi också vara 
väldigt många i samma sjö. När jag kläcks så börjar jag äta insekter , larver och mask. 
Ja jag tycker  om att äta det hela livet.  Det finns andra fiskar som liknar mig men jag 
har röda ögon och det har inte de andra

På våren  går både hanar och honor  upp i bäckar och leker.  Att leka betyder att vi 
lägger  ägg i bäckarna men det ser ut som lek. Vi är väldigt många som leker så 
bäcken kan se alldeles glänsande ut.

Om jag finns i en sjö så betyder det att den sjön har ett bra vatten. Många av våra 
vatten här i Värmland är sura. Nu menar jag inte att vattnen är arga eller ledsna. Men 
vattnet kan vara speciellt så våra ägg inte kläcks. Så om vi inte finns i en sjö så kan det 
vara så att man får göra något åt det vattnet så våra att ägg kan kläckas.

Vi mörtar blir oftast inte större än 20 cm och det är helt ok, men vi kan  bli 50 cm lång. 
Oj vad mycket mask jag måste äta då.

Vill du fiska upp mig och se hur jag ser ut så kan du försöka använda bröd eller mask. 
Jag är ganska nyfiken av mig så jag kan prova att smaka  både på masken och brödet.


