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FOKUS  Siklöja – Norrbottens landskapsfisk

Siklöjan tillhör laxfiskarna. Som alla 
laxfiskar har den en s.k. fettfena mellan 
ryggfenan och stjärtfenan. Fettfenan är 
egentligen ingen vanlig fena, som ju har 
fenstrålar, utan ett hudveck. Siklöjans la-
tinska namn är Coregonus albula. I Sverige 
har siklöjan begåvats med ett stort antal 
lokala namn, bl.a. kallas den ibland för 
både sik och småsik eftersom den ofta 
förväxlas med småväxt sik. Ett säkert kän-
netecken är dock att till skillnad från siken 
är underkäken hos siklöjan alltid längre än 
överkäken, den har ”underbett”.

Siklöjan lever i kalla och klara sjöar 
över hela landet nedanför den s.k. högsta 
marina gränsen,  d.v.s. den kustlinjen då 
havets utbredning var som störst. Den 
finns också längs norra delarna av Öster-
sjöns kust, framför allt från Västerbotten 
och norrut men mindre bestånd finns även 
längre söderut. Speciellt rikligt förekom-
mande är den vid Norrbottenskusten. 

I insjöarna hotas bestånden av både 
övergödning och försurning. Siklöjan 
har satts upp på den internationella röda 

listan över hotade arter under kategorin 
DD, dvs. det saknas data för att bedöma 
beståndets nuvarande status.

Vid 2–3 års ålder blir siklöjan könsmo-
gen. Tillväxten varierar mycket, och beror 
på näringstillgången.  I Sverige når siklöjan 
sällan en längd över 20–25 cm med en vikt 
på ungefär 100 g, men det finns uppgifter 
om att man i Ladoga fångat exemplar som 
varit 45 cm långa och vägt 1 kg! Man 
beräknar den maximala livslängden till 
10 år. I områden med intensivt fiske blir 
fiskarna endast undantagsvis så gamla.

När lektiden närmar sig i början av 
hösten vandrar siklöjan vid kusten upp 
mot älvarna för att leka. Det finns olika 
uppgifter om hur många romkorn en 
enda hona släpper ifrån sig men mellan 
2 000 och 3 000 romkorn verkar rimligt. 
Rommängden motsvarar 5–10 procent 
av honans vikt. Äggen läggs på sand- och 
grusbottnar och kläcks följande vår. 

Det finns också en vårlekande siklöja,  
Coregonus trybomi.  Arten har rapporterats 
från fyra sjöar: Stora Holsjön, Åsunden, 

Ören och Fegen. Det är oklart om den 
fortfarande finns i alla sjöarna. På den 
svenska rödlistan över fiskar upptas vår-
siklöjan som ”Akut hotad”, vilket är nivån 
närmast under ”Försvunnen”.

Kommersiellt fiske efter löja i större 
skala bedrivs i Vänern där 270 ton 
fångades under 2004, och framför allt 
längs Norrbottenskusten, där 1 400 ton 
fångades 2004. Eftersom siklöjan lever 
i stora stim på ett begränsat område är 
den ett relativt lättfångat byte för trålarna 
som sveper över bottnarna när lektiden 
närmar sig. För att bibehålla ett uthålligt 
fiske följs beståndsutvecklingen noggrant 
av Fiskeriverket. Den senaste rapporten 
varnar för att fisketrycket kan vara för 
högt då man konstaterat att andelen 
äldre siklöjor minskat i fångsterna. För att 
undvika att löjorna fångas innan de blivit 
könsmogna pågår försök med s.k. selektiva 
redskap – trålar som släpper igenom de 
unga fiskarna oskadade.
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