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Bild framsida: Lars Bandelin röker flundra i asfaltstunnor vid Tomtbods fiskeläge ca. 1960 

 

Kuriosa information: Asfalttunnor var tunnor som innehållit asfalt med stenkolstjära som 

huvudingrediens. Dessa kom ifrån vägbyggen när man på den tiden blandade asfaltbeläggningen 

efterhand vägen gjordes, den äldre generationen (60+) kommer säkert ihåg raden av tömda tunnor 

längs med en nylagd väg. 

Fördelen med att använda dessa tunnor vid fiskrökningen var att de var lite vidare än ett vanligt 

oljefat så man fick plats med lite mer fisk. Stenkolstjära innehåller mycket av PAH-ämnena och 

användningen för vägbeläggningar upphörde 1973 mycket på grund av dess cancerframkallande 

egenskaper. 
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Gotländsk rökt flundra         
Studie av möjligheterna för utökad produktion 

Projektbeskrivning 

Projektets bakgrund 
I projektet ”Förstudie av storskalig produktion av Gotländsk rökt flundra” så framkom det flera 

slutsatser. 
De viktigaste är dessa: 

 Gotländsk rökt flundra är ett mycket starkt varumärke 

 Gotländsk rökt flundra är mycket eftertraktad av turisterna 

 Marknaden är minst dubbel så stor som nuvarande produktion 

 Tillgången på råvara begränsar produktionen under högsäsongen 

 Produktionen bör om möjligt göras mer miljövänlig 
Resultatet av nämnda projekt visade på att om de hinder som finns för en utökad produktion kan 

lösas så finns det goda förutsättningar för såväl nuvarande rökerier som nyetableringar för en större 
produktion av rökt flundra på Gotland. Vid de undersökningar som gjordes då så förklarade t.ex. 
Destination Gotland att de är klart intresserade av att servera och sälja rökta flundror på 
gotlandsbåtarna under förutsättning att leveranssäkerheten kan garanteras. Det som begränsar dagens 
produktion är främst jämn och kontinuerlig tillgång på råvara av god kvalité. 

En utökad produktion kan skapa arbetstillfällen och inkomstmöjligheter i såväl producent som 
försäljningsleden samt möjligheter för yrkesfisket att skaffa sig diversifierade inkomstmöjligheter. Den 
kommer också att öka Gotlands attraktionskraft som turistmål. 

Projektets syfte 
Planerade undersökningar och praktiska prov har avsett att ge svar på följande frågeställningar: 

 Hur kan man säkerställa råvaruförsörjningen så att producenterna kan leverera de 
efterfrågade volymerna under högsäsongen? 

 Hur kan produktionen göras mer miljövänlig? 

Projektets genomförande 
Projektet har genomförts av Allan Pettersson, som aktivt fiskat och rökt flundra för husbehov sedan 

1970-talet. Erfarenheter finns också inom företagsekonomi och projektledning.  
2011 drevs projektet "Förstudie av storskalig produktion av Gotländsk rökt flundra” vars resultat gett 

upphov till detta projekt. 
Samarbete, utbyte av resultat har skett med Högskolan Gotland som driver ett projekt om hållbart 

gotländskt flundrefiske – resursutnyttjande och förvaltning. 
Under projektets gång så inleddes så inleddes i början av 2013 ett samarbete med projektet 

”Fingermat av fisk”. Detta samarbete visade sig mycket värdefullt såväl resultatmässigt som ekonomiskt 
för båda projekten.  

Under projektets gång så har inriktningen mer gått till att bli ett marknadsföringsprojekt för att öka 
efterfrågan och att få branschen, främst rökerier och fiskare att inse att här finna en möjlighet till 
utökade inkomster. Ett flertal aktiviteter i har gjorts i detta syfte: 

 Ett möte hölls våren 2013 med fiskare, rökerier m.fl. i branschen för att diskutera de 
förutsättningarna för en utökad produktion och ekonomin runt en sådan 

 Ett programinslag i Radio Gotlands morgonprogram 

 Ett större reportage i lokaltidningen 

 Presentation av projektet för kursdeltagare på Gotlands Läns Folkhögskola 

 Medverkan i Almedalsveckan på 2 seminarier 
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 Medverkan på Fiskets dag i Herrvik genom scenprogram m.m. 

 Medverkan i Skördefestivalen på Gotland, genom scenprogram och medverkan i monter 

 Medverkan på Matlandetkonferensen i Visby 
Vid samtliga av dessa aktiviteter har ett mycket positivt gensvar erhållits från alla parter och främst 

från konsumenter som säger sig vilja ha en bättre tillgång på rökt flundra. 
De praktiska försöken och visst provfiske har utförts av projektledaren. Yrkesfisket på Gotland har 

anlitas för provfisket med trål och ställt upp med värdefull information om flundrefisket. 

Projektets mål 
Projektets mål var att: 

 Fastställa om en utökad produktion är praktiskt och ekonomiskt möjlig. 

 Att skapa ett underlag för nuvarande och eventuella tillkommande aktörer om olika metoders 
för och nackdelar samt ekonomin runt dessa. 

 Sprida erhållna resultat och inhämtade kunskaper till aktuella och tänkbara nya producenter och 
aktörer inom branschen. 

 

Projektplan 
Följande undersökningar och prov har i projektplaneringen avsett att genomföras: 

 Djupare intervjuer med fiskare angående fångsterna i förhållande till fiskeansträngningen och 
ekonomin för fisket. 

 Undersökning av andra fiskemetoder än nät/garn, som är den enda metod som används i dagens 
läge.  De metoder som undersöks fångstmässigt och ekonomiskt är fiske med not och trål.  

 Provfiske med trål. Fiske med trål har bedömts som en trolig metod för att kunna ge de mängder 
som krävs och samtidigt ge ett rimligt ekonomiskt utbyte för fiskaren. Fiske med trål har tidigare 
skett på Gotlands ostkust, men eftersom det nu är så pass länge sedan så bedöms fångstdata 
från detta fiske vara inaktuella varför provfiske anses nödvändigt. Provfisket skall ge svar på vilka 
mängder flundra som duger till produktion av rökt flundra som erhålls samt hur stora 
bifångsterna av icke duglig flundra är. Vidare undersöks ekonomin för ett sådant fiske. 

 Undersökning av avsättningsmöjligheterna för bifångsterna av icke duglig flundra för tänkt 
produktion med tanke på kommande utkastförbud. Ett sådant kommer troligtvis att omfatta 
fiske med såväl garn/nät som trål. 

 Egna provfisken, dels för att jämföra kvalitén på fångad fisk jämfört med den som erhålls med 
trål samt för anskaffande av råvara till projektets praktiska försök. 

 Undersökning och praktiska prov med beredning av fryst råvara. Praktiska prov med frysning av 
såväl rensad som orensad flundra görs för att klargöra för och nackdelar med de olika 
förfarandena. Prov med rökning av fryst råvara för att undersöka salt och rökupptagning jämfört 
med färsk råvara. Undersökningar mot konsument för att klargöra hur olika tillvägagångssätt 
påverkar intrycket av färdig produkt. 

 Studiebesök hos några större rökerier för studier av deras produktionsmetoder och 
uppbyggnaden av deras verksamheter och för att hämta kunskaper och idéer för utveckling av 
den inhemska produktionen.  

 Undersökning av alternativa saltningsmetoder genom kontakter med rökerier på såväl Gotland 
som fastlandet och ev. utomlands. Praktiska prov med alternativa saltningsmetoder. 

 Undersökning om metoder och kostnader för återvinning av saltlagen ur miljösynpunkt genom 
kontakter med rökerier enligt ovan samt med leverantörer av sådan utrustning. 

 
Samtliga undersökningar och prov har genomförts, en del förändringar har dock gjorts under 

projektets gång med anledning av de resultat som kommit fram. 
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Projektredovisning 

Nuvarande produktion 
Sommaren 2012 och 2013 har utbudet av rökt flundra undersökts över i stort sett hela ön och 

resultatet av dessa undersökningar är beklämmande. Det är 6-7 rökerier som röker flundra på så att 
säga lagligt sätt, vidare finns det några till men deras produktion bedöms som oförsumbar. Tidigt på 
säsongen finns i stort sett inte rökt flundra att få hos rökerierna däremot är det gott om makrill från 
västkusten och norsk odlad lax. Den enda Gotländska fisk som erbjuds är eventuellt piggvar och då av 
liten/tveksam storlek, som nästan inte ger någon mat åt kunden. Lägre fram i slutet av juli ser det lite 
bättre ut, men när det blåst några dagar så finns det heller inte flundra att få tag i eftersom man inte 
har några lager av fisk. 

Skyltarna med ”Rökt fisk” i var och varannan buske i kustsocknarna är numera nästan helt borta, 
förmodligen beroende på skärpta regelverk för såväl fisket som för produktionen. Detta är en 
nackdel för Gotland för såväl turister som fastboende eftersom det minskar tillgängligheten på lokalt 
producerad fisk, men förhoppningsvis så gynnar detta de rökerier som är kvar idag. 

Framtida möjlig produktion 
Undersökningarna av marknaden visar att efterfrågan är minst dubbelt så stor som dagens 

produktion. Den säsong som bedöms vara möjlig att producera för med godtagbar ekonomi är från 
midsommar t.o.m. vecka 32. Produktionen är tänkt att nästan uteslutande ske på fryst råvara, detta 
för att kunna leverera en bra produkt redan från midsommar samt under de perioder då det är 
blåsigt väder. Att leverera redan från midsommar ger redan det utrymme för en väsentligt ökad 
produktion på befintliga rökerier. Något rökeri fryser och lagrar redan idag flundra men kvantiteterna 
är för små. Kunder som Destination Gotland kräver osviklig logistik och då är ett lager av fryst råvara 
enda möjligheten att garantera detta.   

Råvaruåtkomst 
Inledningsvis i projektet så var tanken att fiska flundran med trål för att få sådan mängd vid varje 

fiskeansträngning så att kostnaderna för bl.a. transporter skulle kunna hållas nere. Målet var också 
att komma upp i sådana kvantiteter så att det skulle vara ekonomiskt att ha storskalig infrysning på 
SweDans frysanläggning på Ronehamn. Enligt projektplanen så utfördes provfiske med trål öster om 
Gotland under augusti-september 2012, detta gav dock ett betydligt sämre utbyte än det som 
förhandskontakterna med yrkesfisket antagit, se separat rapport om detta. 

Fiske med not har också undersökts, vilket tidigare förekommit såväl på ön som på övriga håll i 
Sverige. Detta fiske bedöms inte som ekonomiskt p.g.a. av den arbetsansträngning det kräver i 
förhållande till fiske med bogserat redskap – trål. Detta är väl också den främsta anledningen till att 
det övergavs. Inget provfiske har genomförts dels på brist av lämpligt redskap samt att ekonomin i 
projektet inte funnits. 

Den metod som återstår för råvaruanskaffning är alltså fiske med nät/garn. Fördelarna med 
denna är att det är ett selektivt fiske och således inte ger större mängder fisk som är undermålig 
(utkast), så länge fisket bedrivs när flundran är i god kondition = augusti-september. Vidare så ger 
detta fiske ingen negativ påverkan av havsbotten som trål och not gör. Fisket kan ske med mindre 
båtar kustnära med liten besättning. Nackdelen är att med detta fiske är att mängden fisk vid varje 
fisketillfälle blir mindre, vilket innebär högre kostnader för transporter och hantering av fångsten. 
Fisket är också något ”slitsamt” för händer och armar med arbetet att ta flundrorna ur näten. 

Tillgången på flundra är för närvarande mycket god. Högskolan på Gotland genomför ett projekt 
för att bl.a. undersöka hållbarheten av flundrefisket. Preliminära utvärderingar där varnar för ett 
överutnyttjande storlekar >28 cm. vilket till större delen är honor, det kan eventuellt vara en risk för 
försvagning av flundrebeståndet på det sätt som skett med piggvaren. Med nuvarande mycket goda 
fiskbestånd och det relativ låga uttag till en utökad produktion skulle innebära så får dock risken 
anses som liten. Eventuella tecken på att beståndet försvagas måste dock tas på allvar och fisket 
anpassa därefter så att det inte blir likadant som med piggvaren. Högskolan med flera pekar på att 
man måste utnyttja även de mindre storlekarna = hannar. Som råvara till rökerier är det dock inte 
ekonomiskt möjligt p.g.a. tidsåtgången för rensning vilken är lika stor oavsett storlek på fisken, se 
vidare under ”Fiskrensning”. Vidare är det svårt att selektivt fiska på hannar, fiske med mindre 
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maskstorlek bör ge en högre andel av dessa men könsortering och återutsättning av honorna får 
anses som alltför svårt.   

Råvarulogistik 
För att rökerierna skall kunna leverera rökt flundra av god kvalité tidigt på turistsäsongen samt 

när det blåst några dagar så måste den fryslagras från fiskesäsongen augusti-september till följande 
år. Kvaliten på den färdiga produkten påverkas inte nämnvärt, flera prov har gjorts med rökning av 
fryst orensad flundra som legat i frys upp till 11 månader. Vid provsmakning som gjorts av ett flertal 
olika personer så har omdömet varit att produkten är helt acceptabel, flera personer har inte kunnat 
avgöra att den varit fryst. Vid ett direkt jämförande smakprov av färsk rökt och fryslagrad flundra så 
kunde det märkas en viss obetydlig förändring, den frysta var något torrare i köttet. 

Den anläggning som är mest lämpad för såväl infrysning som lagring av de volymer som det vid 
tänkt produktion kommer att handla om är SweDans anläggning på Ronehamn.  Ett problem är 
kostnaderna för transport av de förhållandevis små volymer nätfisket ger. En samordning mellan 
fiskarna om fiskedagar och landning skulle kunna minska transportkostnaderna. 

Om lagring sker ”centralt” t.ex. på Ronehamn så bör de rökerier som skall hämta råvara där själva 
ha fryslagringsmöjlighet för så stor mängd att transportkostnaderna inte blir för stora. Vid mindre 
volymer eller vid avsaknad av större egna frysförvaringsmöjligheter är det eventuellt ekonomiskt att 
utnyttja de livsmedelsdistributörer som finns på ön, t.ex. KeGe:s. 

Råvaruinfrysning 
Vid fiske med trål som ger större volymer vid varje landningstillfälle så skulle det vara möjligt att 

frysa flundran i SweDans anläggning på Ronehamn i plattfrysarna. Eftersom trålfiske knappast kan 
ses som aktuellt så blir det mindre volymer vid varje ”leverans”. Deras fryslager normalt är tomt vid 
aktuell fisketidpunkt så är det fullt möjligt att frysa i lådor på golvet som sedan slås ur och blocken 
lagras på pall. Om fisket börjar tidigt är eventuellt fryslagret avstängt och måste i så fall startas upp. 

Prov med sådan infrysning har gjorts inom projektet i anläggningen på Ronehamn. Proven gjordes 
i 2 olika typer av lådor, dels en med raka sidor och en med lutande sidor, ca 25 kg. flundra frystes i 
varje låda med vatten som knappt täckte fisken. Infrysningen gick mycket snabbt, gott och väl inom 
ett dygn, efterfyllnad av vatten frös på ca. 3 timmar. Vid utslagsproven så krävde båda lådtyperna att 
lådorna spolas med varmvatten utvändigt för att få blocket att släppa, med det gick utan problem. 
Skall metoden användas i fryshus så innebär det alltså att utrymme för detta måste finnas, typ 
utomhus. Eftersom blocken blir ganska ojämna så måste någon lösning till för lagring på pall av 
dessa. 

Fiskrensning 
Rensat eller orensat? Att rensa fisken innan infrysningen innebär såväl fördelar som nackdelar för 

både fiskare och rökeri. 
Frysning av orensad fisk ger följande fördelar: Fisken får normalt en högre kvalité eftersom den 

kan isas direkt efter fångst och speciellt vid större volymer att den blir infryst snabbare. Rensning av 
fryst råvara ger fördelen att det är betydligt lättare att få bort ”blodet” i nacken på fisken vilket får 
anses som ett krav, rester av detta upplevs som otrevligt i den färdiga produkten. En del rökerier 
säger att den måste rensa fisken färsk så att blodet i själva köttet kan dras ur i vatten så att svarta 
strimmor i köttet undviks. Prov med detta har gjorts och de visar att dessa helt riktigt blir mindre om 
fisken rensas färsk och sedan får ligga i kallt vatten en stund. Vid gjorda blindtester mot konsument 
så är resultatet att de inte reagerar på eventuella blodrester (svarta strimmor) i köttet, men däremot 
om det är rester kvar i nacken som flyter ut som en svart massa när man äter fisken. Om den fryses 
orensad så blir hållbarheten dessutom bättre eftersom man inte öppnat några snittytor. 

Frysning av rensad fisk ger följande fördelar: Rökerierna blir av med fiskrensningen vilket gör att 
de inte behöver lokaler/utrustning för detta och slipper hantera avfallet. Vilka regler som egentligen 
gäller för fiskrensning ombord på fiskefartygen angående hygien o.s.v. är inte undersökt. Med de 
fiskpriser som gällt under sensommaren 2013 är det tveksamt om fiskarna får tillräckligt betalt för 
arbetet med rensningen. Rensningsförlusten på normal flundra är ca. 40% och man får räkna med ca. 
1 minut/flundra om det skall göras ordentligt med blodurtagningen i nacken. I den tiden är det 
inräknat tid för förberedelser och rengöring i samband med rensningen. 
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Beroende på om fisken skall rensas på rökeriet eller inte, så ställs det olika krav på lokaler m.m. 
Mer om detta redovisas i bilagan ”Minirökeri för rökning av fisk”. 

Prov med lagrad rensad råvara har av olika skäl (främst fryslagringsmöjligheter) inte genomförts i 
sådan omfattning att det kunnat fastslås vilken kvalitetsskillnad det blir på den färdiga produkten. 
Sådana kommer att göras av projektägaren sommaren 2014 och resultatet av dessa kan erhållas 
efter kontakt med denne. 

Om rensning sker på produktionsplatsen så måste fiskrenset tas omhand. Mindre mängder bör 
kunna placeras i en gödselbrunn hos någon bonde. Vid större mängder kan man hyra en gödseltunna 
som lätt rymmer en hel säsongs avfall och sedan lämna det vid en biogasanläggning. 
Flundrerygg: En möjlighet för fiskaren att öka förädlingsgraden = inkomsten. Denna är eftertraktad 
av konsument i dagens tider när allt skall vara filé och benfritt, den skall också vara skinndragen på 
båda sidor och styckfryst. Om tid och enklare frysmöjlighet (vanlig box) finns, så kan det vara en 
möjlighet att öka inkomsten för fiskaren. Vid liten fångst kan det övervägas att göra flundrerygg av 
fånsten för att undvika dyr transport till annan frysmöjlighet. Utvärdering mot konsument är gjord 
med mycket positiva omdömen, dock är närmare tidsstudie för framtagning av den inte gjord. 

Saltning 
Den vanligaste saltningsmetoden är saltning i saltlag innan rökning. Fördelarna med denna är att 

det är enkelt att hålla kontroll på salthalten i den färdiga produkten samt att hålla insekter borta från 
fisken under saltningsproceduren. Nackdelen är omhändertagandet av den använda saltlagen. Vid 
anslutning till eget avlopp eller utslag på mark bör risken för saltförorening av dricksvattentäkter 
beaktas. Vid anslutning till kommunalt VA-nät så krävs för alla livsmedelsanläggningar fettavskiljare. 
För utsläpp av saltlagen i VA-nätet så bör det enligt samtal med region Gotlands VA-tekniker inte vara 
några problem så länge det rör sig om mindre volymer, < 50l/dygn. Prövning av detta sker i samband 
med bygglovsansökan och villkoren för utsläpp av saltlag kommer att bli beroende av aktuellt 
reningsverks kapacitet, eventuellt kan det bli krav på transport till plats som har bättre möjlighet att 
ta emot det. 

Undersökningar om möjligheter för rening och återanvändning av saltlagen har gjorts. Ingen 
direkt lösning på detta har kommit fram eftersom inget kontaktat rökeri gör det. Men enligt 
kontakter med företag i branschen inom reningsteknik så bör det vara möjligt med utrustning för ca. 
20-25 000 kr. 

I projektet har prov gjorts med saltning i saltlag efter rökningen. Ett skäl till att salta efter 
rökningen är att man på det sättet kan underlätta nerkylningen av den färdiga produkten inom den 
tidsrymd som livsmedelsbestämmelserna kräver. Proven visar att det är fullt möjligt, men 
saltningstiden blir betydligt längre, vidare tycks slutprodukten få ett torrare kött. 

Saltning genom torrsaltning både före och efter rökning kan också göras. Prov med detta har inte 
gjorts eftersom det är svårare att erhålla ett jämt slutresultat och i övrigt inga fördelar. 
  

Rökning 
Den vanligaste rökmetoden är rökning i ugnar med en pyrande eld av tallkottar och ene, även 

andra träslag t.ex. al används. Eftersom nya hårdare bestämmelser halterna av polycykliska 
aromatiska kolväten (PAH) i livsmedel införs under 2014 så har det framförts farhågor för att denna 
rökmetod ger för höga halter av PAH i färdig produkt. Livsmedelsverket har därför rekommenderat 
rökning med extern rökgenerator och viss rening av röken. Förfrågningar om denna metod har gjorts 
hos rökerier och enligt utsago ger denna metod inte ett tillfredställande slutresultat. En annan metod 
som rekommenderas är rökning med rök framställd genom indirekt upphettning, typ elektricitet. 
Prov med detta har gjorts i ett 200 liters rökskåp. Dessa prov visar klara fördelar främst för att den 
metoden gör det betydligt enklare att kontrollera temperaturen jämfört med traditionell eldning och 
inte kräver sådan passning under rökningen. Slutprodukten blir helt jämförbar ”vanligt” rökt flundra 
såväl smak som utseendemässigt, vilket verifierats genom provsmakning av flera olika personer. 

Provtagning av PAH-halterna vid olika rökmetoder gjordes vid arbetet med minirökeriet. Dessa 
visar att vid måttlig rökningsgrad halterna ligger väl under halva de nya gränsvärdena oavsett 
rökningsmetod och inte heller skiljer sig så åt mycket vid samma rökningsgrad av fisken. Mer om 
detta redovisas i  ”Minirökeri för rökning av fisk”. 
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Produktionsekonomi 
 
Våren 2013 hölls ett möte där bl.a. fiskare, rökerier, myndigheter m.fl. deltog för diskutera 

förutsättningarna för en utökad produktion. Då hölls en Workshop där vi utgick från bägge hållen: 
Fisket - Färdig produkt och möttes på mitten. Fiskarna specificerade vad de behöver i betalning för 
fisken och vi tog fram ett "normalpris" för färdig produkt. Därefter gick vi igenom de olika kostnader 
som tillkommer för råvaran innan den kommer till rökeriet och de kostnader som finns för 
distribution m.m. av den färdiga produkten. Därmed fick vi fram det antagna ekonomiska utrymme 
rökerierna har för att producera rökt flundra. 

 
Nedanstående bild visar resultatet av denna diskussion. 
 

 
 
Mer om produktionsekonomin finns i redovisningen "Minirökeri för rökning av fisk". 
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Marknaden – Försäljning 

Försäljningskanaler 
Här presenteras en del tänkbara försäljningskanaler med tankar kring dessa och de svar som 

erhållits med samtal med en del av dem. 
 
Egen försäljning: Är det vanligaste sättet att sälja rökt flundra. Fördelar är att vinsten blir större 

eftersom inga mellanhänder eller transporter drar kostnader. Nackdel kan vara att man kanske 
måste ha avlönad personal tillgänglig för försäljningen och därmed minskar vinsten och eventuellt 
uteblir.  

Butiker: En viss försäljning sker i nuläget i olika butiker. Vid kontakt med dessa så sa en 
butiksägare att de skulle kunna sälja dubbelt så mycket under högsäsong men inte kan få leveranser 
som täcker behovet. Andra butiker som för närvarande inte säljer rökt flundra säger sig vara 
intresserade.  

Restauranger: Några restauranger har kontaktats och förhörts om intresset att servera rökt 
flundra. Intresse finns och de inser fördelen med att det inte krävs någon tillagning och att den har 
lång hållbarhet. 

Destination Gotland: De säger sig vara intresserade av rökt flundra sommartid såväl för servering 
som för försäljning i deras ”butiker”. De poängterar vikten av säkra leveranser och vill helst ha dem 
levererade genom deras livsmedelsgrossister. 

Stockholm fiskmarknad: Detta är en försäljningskanal som är uppbyggnad för försäljning av lokal 
fisk och Gotland är med i dess upptagningsområde. Framtiden för den ser dock för närvarande oviss 
ut. 

Övriga: Hamnen i Visby ses som en klar möjlighet att kunna sälja en hel del, dels som vanlig rökt 
flundra och som olika röror genom någon enklare typ av försäljningsstånd. Där skall man också i så 
fall också sälja tillbehör, bakad potatis, potatissallad o.s.v. 

 

Logistik – transporter 
Kostnaderna för transporterna till olika försäljningsställen kan vara ett problem. Det enklaste och 

billigaste torde vara att anlita någon av de livsmedelsgrossister som verkar på ön. Dessa skulle också 
kunna anlitas för lagring och utleveranser av råvara till de rökerier som har egen liten fryslagrings-
kapacitet. 

Produktutvecklingsmöjligheter 
Genom projektet "Fingermat av fisk" så har röror av rökt flundrefile´ visat sig var attraktiv, det ger 

då en klar möjlighet att sälja sådan året runt som tillbehör till t.ex. bakad potatis eller som ett 
förrättsalternativ. Det ger också butikerna (och rökerierna) möjlighet att "återvinna" den rökta 
flundra som inte blivit såld i tid genom att filea den, frysa in och senare göra flundreröra av den. Det 
bör dock noteras att fileteringen går allra enklast på nyrökt ännu lite varm flundra. 

SWOT 
Förutsättningarna för en utökad produktion kan sammanfattas enligt följande: 

Styrkor 
Gotländsk rökt flundra är ett starkt varumärke 
Stor kunskap hos fiskekåren om flundrefiske 
De flesta befintliga rökerier kan producera rökt flundra av god kvalité 
God tillgång på flundra 
Goda frysmöjligheter vid SweDan på Ronehamn 

 
Svagheter 

Dålig förståelse för värdet av att producera Gotländskt hos rökerierna 
Splittrad/svag fiskekår, ”revirtänkande” 
Fiskarkåren fokuserar hellre på problemen än på möjligheterna  
Logistikproblem för insamling och transport av fångsterna 
Brist på investerings/riskkapital, likviditet 



10 
 

Möjligheter 
Stor potential för utökad produktion 
Nya produkter, t.ex. röror baserade på rökt flundra  
Ett ökat flundrefiske kan ge yrkesfiskekåren ett ”ben till att stå på” 
Efterfrågan gör att det finns utrymme för ett nytt större rökeri på Gotland 
Stora möjligheter att stärka Gotland som turistmål 
Utökad marknad, t.ex. Stockholms fiskmarknad 

Hot 
Att det yrkesfiske som har möjlighet att fiska flundra upphör 
Att SweDans anläggning på Ronehamn stängs p.g.a. minskat skarpsillsfiske 
Att något rökeri på fastlandet eller utomlands börjar saluföra rökt flundra på Gotland 
Att tillgången på flundra minskar, så fisket inte får ekonomi 
 

Sammanfattning – slutsatser 
 En utökad produktion av rökt flundra på Gotland är både önskvärd och fullt möjlig 

 Det finns utrymme för minst en ny stor producent på Gotland 

 Högsäsong = ekonomiskt hållbar produktion är från midsommar t.o.m. vecka 32 

 Problemen med bristande logistik för råvaran måste lösas 

 Fiskarna bör samarbeta för att få upp volymerna och priserna 

 Befintliga rökerier måste inse värdet av att producera rökt flundra hela sommarsäsongen 
 

Projektresultat 
 Grundtanken med projektet: Att fiska på eftersommaren och frysa in flundran till kommande 

år har visat sig helt genomförbar i alla led. Detta förutsätter dock ett visst samarbete mellan 
fiskarna och rökerierna. 

 Ekonomifrågan måste lösas: När får fiskarna betalt och när skall rökerierna betala för fisken? 
Vem har råd och vem vill ligga ute med pengarna? 

 Fiske med trål verkar osäkert p.g.a. dåligt fiskeutbyte och krav på investeringar. 

 Genom den uppmärksamhet projektet fått i massmedia m.m. så har problemet med bristen 
på tillgången av rökt flundra uppmärksammats av fiskarna och producenterna. Detta är bra 
eftersom då det blir ett ”tryck” för en ökad produktion, det gör också att såväl nya som 
nuvarande producenter vågar satsa på detta. 

 Marknaden finns, den väntar bara på leveranser. 

 Kontakter har etablerats med personer som vill producera rökt flundra och detta kommer 
troligtvis att resultera med några nya rökerier. 

 En ökad infrysning hos nuvarande rökerier av flundra till kommande år har noterats. 

 Yrkesfiskarna har visat intresse för att leverera råvara. 
 

Övriga dokument 
Följande dokument har också tagits fram i samband med projektet: 

 Provfiske med trål efter flundra öster om Gotland 

 Minirökeri för rökning av fisk 
Kontakta projektledaren för att erhålla dessa. 
 

Kontaktuppgifter 
För ytterligare information om detta projekt och dess resultat, kontakta projektledaren: 

Allan Pettersson 
Telefon: 073-610 07 85 
E-mail: allan.stale@telia.com 
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