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Var är siken?

Siken trivs i kalla vatten. Den påträffas 
både i sjöar och längs hela vår ostkust, samt 
längs västkusten i anslutning till sötvatten. 
Den är en viktig komponent i det kustnära 
ekosystemet, och är betydelsefull för både 
fritids och yrkesfisket. Yrkesfiskets fång
ster av sik har minskat i Östersjön, fram
förallt i Bottniska viken. I Egentliga Öster
sjön har fångsterna varit relativt stabila 
sedan slutet av 1990talet.

Fiskeriverket utför i dagsläget inga 
riktade provfisken mot sik, men arten 
förekommer bland annat i fångsterna från 
de nationella provfiskeområdena. Vid 
Holmön i Bottenviken är mängden fångad 
sik i provfisket idag endast sex procent av 
vad den var under början av 1990talet. 
Utvecklingen i provfisket följer alltså den vi 
ser i yrkesfisket, vilket betyder att nedgång
en i yrkesfiskets fångster sannolikt inte är 
orsakad av ett minskat yrkesutövande. I 
Egentliga Östersjön verkar situationen 
vara en annan. Mängden fångad sik i prov
fisket i såväl Kvädöfjärden som vid Muskö 
har ökat under tidsperioden. Detta antyder 
stabila eller svagt ökande bestånd av sik i 
Egentliga Östersjön.

Vad skillnaden i beståndsutvecklingen 
beror på är för tidigt att uttala sig om. 
Möjliga orsaker till nedgången i Botten
viken skulle dock kunna vara förändrade 
temperatur och isförhållanden, samt 
strukturella förändringar i det kustnära 
ekosystemet. En bidragande orsak skulle 
även kunna vara en växande sälstam eller 
ett förändrat beteende hos sälarna. Sälen 
anses kunna ha stora effekter på sikens 
fångstbarhet i såväl provfiske som i yrkes
fiske. Sälen både skrämmer bort fisken och 
äter upp den fisk som fångats i näten.

Abborren växer fort

Vattentemperaturen under provfisket 2008 
i flertalet områden, var relativt låg, vilket 
resulterade i måttliga fångster av abborre. 
Den individuella tillväxten, mätt som 
abborrens längd vid tre års ålder, är dock 
fortfarande hög. Den har utvecklats på ett 
likartat sätt vid Holmön i Bottenviken och 
i Kvädöfjärden i Egentliga Östersjön. Tre 
till femåriga individer har blivit märkbart 

längre vid samma ålder sedan provfiske
starten 1989. Även vid Blekinge kusten syns 
en ökning av tillväxten för treåriga abbor
rar. Här är abborren dessutom avsevärt 
större, vilket troligen beror på att tillväxt
säsongen är längre i söder än i norr.

Tillväxtökningen under 2000talets 
första hälft kan kopplas till gynnsamma 
förutsättningar med lång tillväxtsäsong 
och höga vattentemperaturer under 2002 
och 2003. Detta gav troligen en efterföl
jande effekt under några år.

Tånglaken fortsätter att minska

Situationen för tånglaken i det provfiskade 
området i Västerhavet är ansträngd. Vikan
de fångster under åren 1989 till 2008 kan 
kopplas till temperaturökningen under 
tidsperioden. Dessutom har tillväxten för 
de yngelbärande honorna avtagit i områ
det, och de är i sämre kondition. Även 
reproduktionen har påverkats, då andelen 
honor med döda yngel har ökat. Samtliga 
ovan nämnda förändringar är korrelerade 
till den ökande temperaturen, och antyder 
att den kallvattenälskande tånglaken har 
utsatts för temperaturstress. Däremot har 
inga negativa trender noterats hos tång
laken från de kallare vattnen i Bottenvi
ken.
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vart har siken tagit vägen?
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