
ABORRE (Perca fluviatil is)

ÅL (Anguil la anguil la)

MÖRT (Rutilus rutilus)

GÄDDA (Esox lucius)

ÖRING (Salmo trutta)

LAKE (Lota lota)

FISKAR DU FINNER I ÅN

Källor: Bakgrund: Lantmäteriakt E22-8:1, Gislaved 1786. Illustrationer av Henning Anthon från boken Fiskarna i färg av Curry-Lindahl. 

Abborren är en rovfisk som lever i stim som liten medan de äldre 
och större ofta lever ensamma. Normalt blir den inte större än  
0,5 kg.

Ålen är en bottenlevande och en nattaktiv all- 
ätare. Den blir mellan 2 och 4 kg innan den är  
lekmogen. Ålen reproducerar sig troligen på  
stora djup i Sargassohavet där den också efter 
fullgjord lek dör. Ålen är utrotninghotad.

Mörten lever av insektslarver kräftdjur och växter. 
Normalt blir den omkring 0,5 kg.

Gäddan är en rovfisk och lever nästan uteslutande av  
annan fisk,  inte sällan av andra gäddor men även grodor och 
fågelungar kan stå på menyn. Gäddan leker i grunda vikar och  
översvämmade stränder under mars till maj. Normalvikt för 
gäddor i våra vatten är 1-4 kg. 

Öringen är en laxfisk som påträffas såväl i havet som i sjöar,  åar 
och bäckar. Öringen lever i första hand av insekter av olika slag. 
Alla öringar leker i rinnande vatten.

Laken lever nära botten vid ett vattendrag,  ofta  
på lite större djup. Den föredrar kallare vatten.

VISSTE DU?
Varför ser abborren ut som den gör? Enligt sägnen så tappade Sankte Per nyckeln 
till himlaporten i en sjö och bad abborren att plocka upp den åt honom. Abborren 
vägrade och de övriga fiskarna blev så arga på honom att de gav honom ordentligt 
med stryk. Märkena efter detta sitter fortfarande kvar i form av abborrens ränder. 
I motsats till abborren så försökte mörten hjälpa Sankte Per när han tappat nyckeln 
till himlaporten i sjön. Mörten lyckades också hämta upp nyckeln men som var så 
tung att mörtens ögon började blöda. Därav kommer mörtens röda ögon.  

DU ÄR HÄR

NATUR- OCH KULTURSTIG NISSAN
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