Quiz åk 4-6
1. Vi delar in alla fiskar i två stora grupper. I den ena gruppen hittar du bland annat
alla hajar. Vad heter de två olika grupperna?
2. På auktionen handlar fiskhandlare och fiskgrossister. Vad är skillnaden mellan en
fiskhandlare och en fiskgrossist?
3. Nämn 2 olika feta fiskar.
4. Hur kan man tänka, ur miljösynpunkt, när vi väljer fisk i fiskdisken?
5. Vad heter havet närmast utanför Göteborg?
6. Nämn 2 olika fiskeredskap.
7. Förr i tiden behandlade man fisken på olika sätt för att den skulle hålla längre.
Detta kallas för att man konserverar fisken. Nämn 3 olika sätt som man kan
konservera fisk på.
8. Ge 3 anledningar till varför det är hälsosamt att äta fisk.
9. Fiskebåtar har en beteckning som består av två bokstäver samt ett par siffror. Vad
står beteckningen GG och FG för?
10. Vad heter den myndighet som kontrollerar fisket och bland annat sätter de olika
fiskekvoterna? Kvot är den mängd fisk man får fånga per tid (månad eller år).

Svar:
1. Broskfiskar (hajar och rockor) och benfiskar (alla andra fiskar).
2. En fiskhandlare handlar på auktionen för att sedan sälja fisk direkt till
konsumenten i sin fiskbil eller fiskdisk. En fiskgrossist köper fisk på auktionen men
fiskgrossisten kan också själv importera fisk från andra länder. Fisken säljer han sedan
vidare till butik, restaurang eller skolkök. Fiskgrossisten kan också sälja fisk till andra
länder eller till fabrik som producerar djurfoder.
3. Lax, makrill, öring, röding, sill/strömming, ål.
4. Att välja olika sorters fisk. Då blir inte fisketrycket så hårt på en fiskart.
5. Skagerrack.
6. Trål (bottentrål, flyttrål), garn (drivgarn, bottensatt garn), snörpvad,
ringnot/snurrevad, bur/hummertina, ryssja, spå (kastspö, flugspö, metspö).
7. Lägga in fisken i en 1-2-3 lag, röka fisken, salta fisken, torka fisken.
8. Fisk innehåller bra fettsyror som omega-3. Fisk innehåller mycket D-vitamin (Dvitamin hjälper till att bland annat lagra in kalcium i vårt skelett och våra tänder). Vi
blir ”smartare” (eftersom hjärnan innehåller en stor mängd fett och eftersom våra
nerver har ett hölje bestående av fett, går signalerna smidigare fram om det fettet
innehåller bra med omega 3 och mindre av det mättade fettet). Vi får en bättre hjärtoch kärlhälsa när vi blir äldre.
9. Bokstavsbeteckningen står för den stad där fiskebåten har hemmahamn. GG står
för Göteborg och FG står för Falkenberg.
10. Hav och vattenmyndigheten (Tidigare Fiskeriverket).

