
Ordning Familj Art Svenskt namn Kommentarer

Acipenseriformes störartade fiskar 101108: störartade fiskar överflyttade från broskfiskslistan

Acipenseridae störar

Acipenser baeri sibirisk stör 

Acipenser gueldenstaedtii rysk stör 101117: Artepitet ändrat från gueldenstaedti

Acipenser oxyrinchus atlantisk stör Ändrad från tidigare förslag, atlantstör, analogt med sibirisk stör och rysk stör

Acipenser sturio europeisk stör Ändrad från tidigare förslag, europastör, analogt med sibirisk stör och rysk stör

Anguilliformes ålartade fiskar

Anguillidae egentliga ålar

Anguilla anguilla ål

Nemichthyidae skärfläcksålar

Nemichthys scolopaceus trådål

Congridae havsålar

Conger conger havsål

Clupeiformes sillartade fiskar

Clupeidae sillfiskar

Alosa alosa majfisk

Alosa fallax staksill

Clupea harengus sill

Sardina pilchardus sardin

Sprattus sprattus skarpsill

Engraulididae ansjovisfiskar

Engraulis encrasicolus ansjovis

Cypriniformes karpartade fiskar

Cyprinidae karpfiskar

Abramis ballerus faren

Abramis bjoerkna björkna

Abramis brama braxen

Abramis vimba vimma

Alburnus alburnus löja Kallas även benlöja.

Aspius aspius asp

Carassius carassius ruda

Ctenopharyngodon idellus gräskarp

Cyprinus carpio karp

Gobio gobio sandkrypare

Svenska strålfeniga fiskar Actinopterygii. De svenska namnen fastställda av Kommittén för svenska djurnamn 100319 (korr. 101108 + 101112 + 101117+ 101125)



Hypophthalmichthys nobilis marmorkarp

Leucaspius delineatus groplöja

Leuciscus idus id

Leuciscus leuciscus stäm

Pelecus cultratus skärkniv

Phoxinus phoxinus elritsa

Rutilus rutilus mört

Scardinius erythrophthalmus sarv

Squalius cephalus färna

Tinca tinca sutare

Cobitidae nissögefiskar

Cobitis taenia nissöga

Balitoridae grönlingsfiskar

Barbatula barbatula grönling

Siluriformes malartade fiskar

Siluridae malfiskar

Silurus glanis mal

Argentiniformes guldlaxartade fiskar

Argentinidae guldlaxfiskar

Argentina silus guldlax

Argentina sphyraena silverfisk Namnkommittén är medveten om namnkonflikten med insekten Lepisma saccharina , men har ändå beslutat acceptera det väletablerade namnet silverfisk för Argentina sphyraena .

Salmoniformes laxartade fiskar

Salmonidae laxfiskar

Oncorhynchus mykiss regnbåge

Oncorhynchus clarkii strupsnittsöring

Oncorhynchus nerka indianlax

Salmo salar lax

Salmo trutta öring

Salvelinus alpinus röding (fjällröding) De tre rödingarna större fjällröding S. alpinus , mindre fjällröding S. stagnalis  och storröding S. umbla  betraktas som en art, S. alpinus

Salvelinus fontinalis bäckröding

Salvelinus namaycush kanadaröding

Thymallus thymallus harr

Coregonidae sikfiskar Komplicerad taxonomi. Endast tre svenska arter inom Coregonidae erkänns här.

Coregonus albula siklöja

Coregonus maraena sik

Coregonus peled peledsik

Osmeridae norsfiskar

Osmerus eperlanus nors

Mallotus villosus lodda



Esociformes gäddartade fiskar

Esocidae gäddfiskar

Esox lucius gädda

Stomiiformes drakfiskartade fiskar

Sternoptychidae pärlemorfiskar

Argyropelecus olfersii pärlemorfisk 101117: Artepitet ändrat från olfersi

Maurolicus muelleri laxsill

Aulopiformes laxtobisartade fiskar

Paralepididae laxtobisfiskar

Magnisudis atlantica större laxtobis Tidigare oftast laxtobis. Epitet önskvärt, eftersom det finns en annan laxtobisart, mindre laxtobis.

Arctozenus risso mindre laxtobis

Myctophiformes prickfiskartade fiskar

Myctophidae prickfiskar

Notoscopelus kroeyerii större prickfisk

Lampridiformes glansfiskartade fiskar

Lampridae glansfiskar

Lampris guttatus glansfisk

Trachipteridae vågmärsfiskar

Trachipterus arcticus vågmär

Regalecidae sillkungsfiskar

Regalecus glesne sillkung

Gadiformes torskartade fiskar

Ranicipitidae paddtorskfiskar

Raniceps raninus paddtorsk

Macrouridae skolästfiskar

Coryphaenoides rupestris storfjällig skoläst Tidigare oftast skoläst. Epitet önskvärt eftersom det finns en annan skolästart, småfjällig skoläst. Storfjällig skoläst använt tidigare.

Malacocephalus laevis småfjällig skoläst

Merlucciidae kummelfiskar

Merluccius merluccius kummel

Phycidae fjällbrosmefiskar

Phycis blennoides fjällbrosme

Lotidae lakfiskar

Brosme brosme lubb

Ciliata mustela femtömmad skärlånga

Ciliata septentrionalis nordlig skärlånga

Enchelyopus cimbrius fyrtömmad skärlånga

Gaidropsarus vulgaris tretömmad skärlånga

Lota lota lake



Molva dypterygia birkelånga

Molva molva långa

Gadidae torskfiskar

Gadiculus thori silvertorsk

Gadus morhua torsk

Melanogrammus aeglefinus kolja

Merlangius merlangus vitling

Micromesistius poutassou kolmule

Pollachius pollachius lyrtorsk

Pollachius virens gråsej

Trisopterus esmarkii vitlinglyra

Trisopterus luscus skäggtorsk

Trisopterus minutus glyskolja

Ophidiiformes ormfiskartade fiskar 101125: Ändrat från felstavning Ophidiformes

Carapidae nålfiskar

Echiodon drummondi nordfierasfer Tidigare tandfierasfer, men denna art bör delas upp i en nordlig och en sydlig.

Lophiiformes marulkartade fiskar

Lophiidae marulksfiskar

Lophius piscatorius marulk

Zeiformes sanktpersfiskartade fiskar

Zeidae sanktpersfiskar

Zeus faber sanktpersfisk

Beryciformes beryxartade fiskar

Berycidae beryxfiskar

Beryx decadactylus nordisk beryx Egentligen ett synnerligen dåligt namn, eftersom arten finns hela världen, men Namnkommittén har inga andra förslag.

Atheriniformes silversidartade fiskar 101108: Korrigerat från silversideartade fiskar

Atherinidae silversidefiskar

Atherina presbyter prästfisk

Beloniformes näbbgäddartade fiskar

Belonidae näbbgäddefiskar

Belone belone näbbgädda

Scomberesocidae makrillgäddefiskar

Scomberesox saurus makrillgädda

Gasterosteiformes spiggartade fiskar

Gasterosteidae spiggfiskar

Gasterosteus aculeatus storspigg

Pungitius pungitius småspigg

Spinachia spinachia tångspigg



Syngnathidae kantnålsfiskar

Entelurus aequoraeus större havsnål

Nerophis lumbriciformis krumnosig havsnål

Nerophis ophidion mindre havsnål

Syngnathus acus större kantnål

Syngnathus rostellatus mindre kantnål

Syngnathus typhle tångsnälla

Macroramphosidae snäppfiskar 101125: Ändrat från felstavning Macrorhamphosidae

Macroramphosus scolopax snäppfisk

Mugiliformes multartade fiskar

Mugilidae multfiskar

Chelon labrosus tjockläppad multe

Liza aurata guldmulte

Liza ramada tunnläppad multe

Scorpaeniformes kindpansrade fiskar

Sebastidae kungsfiskar

Helicolenus dactylopterus blåkäft

Sebastes norvegicus större kungsfisk (uer)

Sebastes viviparus mindre kungsfisk

Triglidae knotfiskar

Chelidonichthys cuculus rödknot

Chelidonichthys gurnardus knot (knorrhane)

Chelidonichthys lastoviza tvärbandad knot

Chelidonichthys lucerna fenknot

Trigla lyra lyrknot

Cottidae simpor

Artediellus atlanticus halvulk

Cottus koshewnikowi rysk simpa

Cottus gobio stensimpa

Cottus poecilopus bergsimpa

Icelus bicornis klykskrabb

Micrenophrys lilljeborgii taggsimpa

Myoxocephalus scorpius rötsimpa

Taurulus bubalis oxsimpa

Triglops murrayi simpknot

Triglopsis quadricornis hornsimpa

Agonidae pansarsimpor

Agonus cataphractus skäggsimpa

Cyclopteridae sjuryggsfiskar



Cyclopterus lumpus sjurygg

Liparis liparis större ringbuk

Liparis montagui tångringbuk

Perciformes abborrartade fiskar

Gobiesocidae dubbelsugarfiskar

Diplecogaster bimaculata tvåfläckig dubbelsugare

Moronidae egentliga havsabborrfiskar

Dicentrarchus labrax havsabborre

Percidae abborrfiskar

Gymnocephalus cernua gärs

Perca fluviatilis abborre

Sander lucioperca gös

Carangidae taggmakrillfiskar

Naucrates ductor lotsfisk

Trachinotus ovatus blå gaffelmakrill

Trachurus trachurus taggmakrill

Caproidae trynfiskar

Capros aper trynfisk

Bramidae havsbraxenfiskar

Brama brama havsbraxen

Pterycombus brama fengömmare

Sparidae havsrudefiskar

Boops boops oxögonfisk

Diplodus sargus vitblecka

Oblada melanura oblada

Pagellus acarne silverpagell

Pagellus bogaraveo fläckpagell

Pagellus erythrinus rödpagell

Spondyliosoma cantharus havsruda

Sarpa salpa salpa

Sparus aurata guldsparid

Sciaenidae havsgösfiskar

Argyrosomus regius havsgös

Mullidae mullefiskar 101112: Ändrad från mullusfiskar

Mullus surmuletus mulle

Labridae läppfiskar

Acantholabrus palloni brunsnultra

Centrolabrus exoletus grässnultra

Ctenolabrus rupestris stensnultra



Labrus bergylta berggylta

Labrus mixtus blågylta

Symphodus melops skärsnultra

Zoarcidae tånglakefiskar

Lycenchelys sarsii slank ålbrosme Sydlig ålbrosme, som har använts för denna art, är missvisande, eftersom den har en genomsnittligt nordligare utbredning är ålbrosme.

Lycodes gracilis ålbrosme Numera updelad på gracilis  (Europa) och vahlii  (NV Atlanten)

Zoarces viviparus tånglake

Stichaeidae taggryggade fiskar

Chirolophis ascanii tångsnärta

Leptoclinus maculatus trubblångebarn Tidigare trubbstjärtat långebarn 

Lumpenus lampretaeformis spetslångebarn Tidigare spetsstjärtat långebarn 

Pholididae tejstefiskar

Pholis gunnellus tejstefisk

Anarhichadidae havskattsfiskar

Anarhichas denticulatus blå havskatt

Anarhichas lupus havskatt

Anarhichas minor fläckig havskatt

Trachinidae fjärsingfiskar

Trachinus draco fjärsing

Ammodytidae tobisfiskar

Ammodytes marinus havstobis

Ammodytes tobianus kusttobis

Hyperoplus lanceolatus tobiskung

Polyprionidae vrakfiskar

Polyprion americanus vrakfisk

Callionymidae sjökocksfiskar

Callionymus lyra randig sjökock

Callionymus maculatus fläckig sjökock

Gobiidae smörbultsfiskar

Aphia minuta klarbult

Crystallogobius linearis glasbult

Gobius niger svart smörbult

Gobiusculus flavescens sjustrålig smörbult

Lebetus scorpioides simpstubb

Lebetus guilleti dvärgstubb

Lesueurigobius friesii spetsstjärtad smörbult

Neogobius melanostomus svartmunnad smörbult

Pomatoschistus microps lerstubb

Pomatoschistus minutus sandstubb

Pomatoschistus pictus bergstubb



Pomatoschistus norvegicus dystubb

Thorogobius ephippiatus leopardbult

Buenia jeffreysi taggsmörbult Tidigare jeffreys smörbult

Gempylidae havsgäddefiskar

Nesiarchus nasutus havsgädda

Scombridae makrillfiskar

Auxis rochei auxid

Euthynnus alletteratus tunnina

Sarda sarda ryggstrimmig pelamid 101112: Ändrad från strimmig pelamid p.g.a. att det finns en art benämnd bukstrimmig pelamid

Scomber scombrus makrill

Thunnus thynnus blåfenad tonfisk

Xiphiidae svärdfiskar

Xiphias gladius svärdfisk

Centrolophidae svartfiskar

Centrolophus niger svartfisk

Schedophilus medusophagus medusafisk Tidigare oftast engelsk svartfisk

Hyperoglyphe perciformis svartfening

Pleuronectiformes plattfiskar

Scophthalmidae varfiskar

Lepidorhombus whiffiagonis glasvar

Phrynorhombus norvegicus småvar

Psetta maxima piggvar

Scophthalmus rhombus slätvar

Zeugopterus punctatus bergvar

Bothidae tungevarsfiskar

Arnoglossus laterna tungevar

Pleuronectidae flundrefiskar

Glyptocephalus cynoglossus rödtunga

Hippoglossoides platessoides lerskädda

Hippoglossus hippoglossus hälleflundra

Microstomus kitt bergskädda

Platichthys flesus skrubbskädda

Pleuronectes limanda sandskädda

Pleuronectes platessa rödspätta

Soleidae tungefiskar

Buglossidium luteum småtunga

Solea solea tunga

Tetraodontiformes blåsfiskartade fiskar

Balistidae tryckarfiskar



Balistes capriscus grå tryckarfisk

Molidae klumpfiskar

Mola mola klumpfisk



Svenska strålfeniga fiskar Actinopterygii. De svenska namnen fastställda av Kommittén för svenska djurnamn 100319 (korr. 101108 + 101112 + 101117+ 101125)



Namnkommittén är medveten om namnkonflikten med insekten Lepisma saccharina , men har ändå beslutat acceptera det väletablerade namnet silverfisk för Argentina sphyraena .

De tre rödingarna större fjällröding S. alpinus , mindre fjällröding S. stagnalis  och storröding S. umbla  betraktas som en art, S. alpinus



Tidigare oftast skoläst. Epitet önskvärt eftersom det finns en annan skolästart, småfjällig skoläst. Storfjällig skoläst använt tidigare.



Egentligen ett synnerligen dåligt namn, eftersom arten finns hela världen, men Namnkommittén har inga andra förslag.







Sydlig ålbrosme, som har använts för denna art, är missvisande, eftersom den har en genomsnittligt nordligare utbredning är ålbrosme.


