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Sjöborren, eller “havets igelkott” är en ganska okänd delikatess. Den har smak av både salt och sött och kan ätas direkt ur skalet med en 
skvätt citron. Eller som ingrediens i en pastasås. Nu börjar säsongen som håller på till 15 april. Sjöborren köps oftast dussinvis.

Fångstkvoterna är strängt reglerade då man är rädd för utfiskning. Den är otroligt populär 
på Korsika. Fråga gärna fiskhandlaren om råd och tips hur sjöborren ska tillagas. Han vet!

Följ med en fiskare på en dagstur. “Pesca-
tourisme” – fisketurism har blivit en viktig 

inkomstkälla för yrkesfiskare. En förmiddag 
på en båt kostar cirka 60 euro per person.

Är du redo för sjöborrar – ”havets 
igelkottar”?

Nu börjar årets fiskesäsong 
som rullar på till 15 april.

Så här tas de upp till ytan och 
ni får tips om hur de ska tillredas.

Bli en fena på sjöborrar  

Du kanske har missat det, men du 
som turist kan göra en hel del för 
att hjälpa yrkesfiskare ekono-

miskt och bli en del av det som kallas för  
Pescatourisme - fisketurism. 

Ordet härrör från det spanska ordet 
pesca - att fiska.

Det är en ny sorts turism som startade 
i Italien 1998. Ett lyckat projekt  som 
visade att under en vanlig fisketur, med 
13 timmars arbete, måste en besättning 
på två man dra upp 25 kilo fisk för att 
tjäna 150 euro. Men under en dag med 
turister ombord på fiskebåten behövde 
”bara” besättningen arbeta 11 timmar 
och dra upp 4 kilo fisk för att få en lön 
på 200 euro.

Pilotprojekt i Var
I Var startade en försöksverksamhet med 
fisketurism 2009. Föreningen Marco 
Polo jobbade, tillsammans med 21 yr-
kesfiskare, under en treårsperiod med 
att försöka förbättra den ekonomiska av-
kastningen inom fiskerisektorn och ska-
pa en lönsam och konkurrenskraftig fis-
kerinäring. I drygt 10 år har man arrang-
erat fisketurer för turister tillsammans 
med yrkesfiskare. Därmed har turismen 
blivit en viktig inkomstkälla samtidigt 

som det ger en ekonomisk hjälp i över-
gången till ett hållbart fiske.  

Utfiskning
Överkapacitet i fiskeflottorna är ett av 
de största hoten mot havsmiljön och yr-
kesfiskarnas överlevnad. Ett stort antal 
vetenskapliga studier har tydligt visat 
att den kraftiga nedgången av viktiga 
fiskbestånd, världen över, är en följd av 
ett alltför intensivt fisketryck. 

Antalet yrkesfiskare minskar stadigt och 
fisketurism är helt klart en växande nä-
ringsgren.

På jakt efter sjöborrar
Ett tips för alla som vill pröva på fisketu-
rism är att följa med en båt på jakt efter 
oursins – sjöborrar, eller sjökastanjer 
som de även kallas för. 

Det är ett litet havsdjur, av arten tagg-
huding, full med taggar likt en igelkott. 
De lever i närheten av klippor utmed 
kusten och runt Korsika. På hösten, från 
den 15 november, börjar fisket. På Kor-

sika en månad senare eftersom sjöbor-
rarna är mer sällsynta runt den ön på 
grund av utfiske. 

Fångsterna är begränsade, sjöborrarna 
gillar inte varmt vatten och söker sig in 
mot kusten när det har blivit kallare un-
der ytan. De hittas oftast två meter under 
vattenytan, på sluttande bergväggar eller 
på havsbotten med munnen neråt. Rent 
anatomiskt saknar de huvud och hjärna.

Sträng fiskekvot
Skörden av sjöborrar, i Alpes-Mari-
times, Var och Bouches du Rhône, är 
noga reglerad i kvoter. Yrkesfiskare får 
ta upp 120 sjöborrar om dagen fram till 
och med den 15 april. För fritidsfiskare 
gäller endast personlig förtäring och 
kvoten är 48 borrar om dagen.

På Korsika, där reglerna är hårdare gäller 
36 om dagen för privatpersoner. Korsi-
kaner älskar sina sjökastanjer, eller zini 
som är deras smeknamn. Varje år fiskas 
cirka 1 miljon sjöborrar utanför ön.  

Det är en tradition att ha sjöborrar på 
julbordet och till nyår. Priset på dem va-
rierar men räkna med att få betala mel-
lan 10–15 euro för ett dussin.

Rätt storlek
Det är viktigt att mäta sjöborren innan 
man stoppar ner den i den medhavda 
säcken som hänger på axeln. Det finns 
en speciell sjöborretkratta att ha till 
hjälp när man plockar upp borrarna 
från havsbotten. Någon form av hand-
ske är att rekommendera eftersom man 
lätt kan få taggar i handen. Sjöborrarna 
måste vara minst 5 centimeter utan att 
räkna in taggarna. Olaga fiske och otillå-
ten försäljning kan ge väldigt höga böter. 

Det kommersiella intresset för sjöborrar 
och expansionen av fisket började i mitten 

av 1900-talet med Japan som huvudsaklig 
marknad eftersom landets eget bestånd 
decimerats. Den japanska marknaden ef-
terfrågar främst sjöborrar till sushi.

Smaken
Så hur smakar den lilla sjöigelkotten? Är 
den god? 

Jag tycker att det smakar sött och salt, 
en mängd delikata smaknyanser, som 
en kyss av havet. För att komma innan-
för skalet vänder man på sjöborren och 
klipper upp den, med en vass sax. Man 
kan lätt skilja honorna från hanarna. 
Honorna har längre taggar och är mör-
kare i färgen. 

Det är honorna som är godast med sin 
krämiga orangea och senapsgula rom, 
som ligger samlad i små säckar. Den 
runda kroppen består av sammanhäng-
ande kalkplattor som är täckta av en 
tunn hud. Det finns cirka 1 000 levande 
arter av sjöborrar. En kusin till sjöbor-
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Våning uthyres
Generöst inredd våning i lugn trädgårdsmiljö uthyres under 
vinterhalvåret november-maj. Våningen är centralt belägen 
i en pinjelund i Bandol (Var) i omedelbar närhet till havet. 
Den omfattar ett sovrum, ett vardagsrum med stor terrass, 
två badrum, välutrustat kök (disk- och tvättmaskin, spis och 
ugn, glas och porslin och allt som i övrigt behövs i ett kök). 
Våningen är lämplig för t ex ett äkta par. Soffor och bekväm 
gästsäng i vardagsrummet. Linne och handdukar ingår. Radio 
och TV. Garage. Luftkonditionering för uppvärmning och kyln-
ing. Hyra 500 €/månad. Se på våningen och omgivningen på 
www.exicone.com/Hyr. För golfintresserade kan nämnas att 
Bandol har en av Rivierans vackraste golfplatser. 
Kontakt:  sven.lagerwall@mac.com  tel. +33 494 32 29 82 och 
+46 707 211 674.

ren är de svenska tång- och tistelsjöbor-
rarna som lever mellan Bohuslän och 
ner till Öresund.

Olika recept
Sjöborren kan ätas rå ur skalet, med en 
skvätt citron, direkt efter fångsten. Ja, som 
man gör med ostron. Har man ingen sked 

kan man sörpla i sig sjöborrens innehåll. 
Vill man inte äta den rå kan man till ex-
empel göra en sås av rommen tillsammans 
med vitt vin, vitlök och olivolja och servera 
den till pasta. Ett annat tips är att göra en 
äggröra som man spetsar med rommen 
från några sjöborrar. Det går också att 
gratinera havsdjuren med lite riven comté. 
Den salta och söta smaken passar bra ihop 
med den nötiga aromen. 

Se där, ett säkert tips till helgens fest-
middag.

MARIA BERHOUET
Leg psykolog, leg psykoterapeut
25 Rue Guiglia, Nice + 46 732 106 820 
maria@berhouetconsulting.se
www.berhouetconsulting.se

Coaching 

Personlig utveckling


