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Åldersbestämning 
av fisk
Fiskar är växelvarma djur och de växer i längd
under hela sitt liv. Tillväxten följer årstidsväxling-
arna. Under sommaren är tillväxten snabb och det 
bildas ljusa och breda tillväxtzoner i fiskarnas fjäll 
och ben. Då tillväxtperioden avstannar till vintern 
bildas tillväxtzoner som är smala och mörka. 

Åldersbestämning av fisk baserar sig på att
man räknar tillväxtzoner i fiskens förbeningar
(fjäll, ben och otoliter). En bred och en smal
zon utgör tillsammans en årsring. Principen är
den samma som för årsringar i träd.   
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Liksom träd, växer också fiskarna bättre under 
varma och gynnsamma somrar än under dåliga 
somrar. Därför varierar avståndet mellan års- 
ringarna mellan olika år.    

På norra halvklotet växer fiskarna snabbare
på sommaren än under vintern, men laken och
några andra fiskar som lever på djupt vatten
har ett något avvikande tillväxtmönster. De
växer som snabbast då vattnen börjar svalna 
på hösten.
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Åldersbestämning
hjälper fiskforskarna  
I fiskforskning har åldersbestämning en nästan
lika viktig roll som vägning och mätning av
fisk. 

Med hjälp av åldersbestämning kan man ta reda 
på fiskbeståndets ålderssamman sättning, hur starka 
olika årsklasser är och hur bra fiskarna växer. 
Åldersbestämning behövs även för att kunna 
uppskatta när fiskarna blir lekmogna och utreda 
dödligheten. Åldersbestämning är också viktig för 
miljöforskningen kring fisk. Det har till exempel 
hunnit ansamlas mer miljögifter i en gammal fisk än i 
en ung fisk. 

För att kunna sköta om ett fiskbestånd måste man 
känna till hur fiskbeståndet mår. Genom att till exem-
pel följa upp ett sikbestånd som upprätthålls genom 
utsättningar kan man förhindra att det görs för stora 
utsättningar. Om man sätter ut för mycket fisk blir 
fiskbeståndet för tätt och fiskarna växer dåligt. 
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Retroaktiv tillväxtbestämning 
från ett sikfjäll.

Runt om i världen bygger fiskereglering och 
fångstprognoser på åldersbestämning. Genom att
uppskatta hur starka fiskbestånden är, kan
forskarna svara på frågan hur mycket man kan fiska 
och ändå hålla sig inom ramarna för ett hållbart 
fiske, så att fiskbestånden inte äventyras. 

ÅLDER OCH LÄNGD 
Man kan undersöka enskilda fiskars tillväxthistoria 
genom att titta på förbeningarna. Man mäter då 
avståndet mellan årsringarna längs en och samma 
radie. Förhållandet mellan års ringarnas avstånd 
till varandra och fjällets/benets helhetsradie står i 
förhållande till fiskens längd. Genom att titta på hur 
årsringarna är belägna, kan man uppskatta hur lång 
fisken varit vid olika åldrar. På motsvarande sätt kan
man räkna ut hur mycket fisken har växt varje år. Den 
här metoden kallas retroaktiv tillväxtbestämning. 

4 år

1 år

2 år

3 år
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Åldersbestämning från 
fjäll, ben eller otoliter 
Åldersbestämning bygger på att man räknar
årsringar i fiskarnas fjäll, ben eller otoliter
(öronstenar/hörselstenar). Vanligtvis använder man 
fjäll, för det är lätt att ta och hantera dessa prov 
och fisken kan efter provtagning säljas eller ätas.  
Alternativt kan man släppa tillbaka fisken efter 
provtagning. 

FJÄLL
Fjäll är förbeningar som delvis är fästa i fiskens 
läderhud. Eftersom antalet fjäll inte ökar då fisken 
växer, måste fjällen växa för att täcka fisken. Då 
fjäll en växer, bildas det årsringar. 

Fjällens form och storlek varierar beroende på 
fiskart. För att se tillväxtzonerna i siklöjans fjäll 
behövs ett mikroskop. Karpen och idens flera centi-
meter breda fjäll kan man undersöka med hjälp av ett 
förstoringsglas, eller rentav med blotta ögat. 

VARFÖR HAR FISKAR FJÄLL? Fiskens hud består av 
två lager, den slemmiga överhuden samt läder-
huden. Överhuden täcks av fjäll som isolerar och 
skyddar fiskens hud. Utan fjäll skulle fisken lättare 
få hudskador och kunna infekteras av bakterier och 
svampar. 

Den slemmiga huden minskar vattenmotståndet 
vilket gör det lättare för fisken att röra sig. Vissa 
arters överhud utsöndrar mycket slem (till exempel 
gädda och mörtfiskar), andra arters lite slem (till 
exempel abborre och gös). 
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BEN
Liksom i fjäll, bildas det också tillväxtzoner i benen. 
Genom att räkna tillväxtzonernas antal och bredd får 
man förutom ålder reda på hur lång fisken varit vid 
slutet av varje tillväxtperiod. En del ben är pålitlig- 
are för åldersbestämning än andra. Vilket ben som 
lämpar sig bäst varierar mellan fiskarterna.

Hos de flesta fiskarter använder man gällocks benet 
(operculum) för bestämning av ålder och tillväxt. 
Hos mörtfiskar och gädd or är årsringarna tydligast i 
skuldergördeln (cleithrum). Andra ben som används 
för åldersbestämning är ryggkotorna och gäddans 
vingben (metapterygoideum).

OTOLITER 
I fiskens huvud, bakom ögonen och under hjärnan 
finns de pariga inneröronen med hörselstenar det vill 
säga otoliter. För åldersbestämning använder man 
ofta den största otoliten, sagittan. 

Otoliternas form och storlek är artspecifik. En 
abborre som är två år gammal och tio centimeter 
lång har en otolit stor som ett risgryn. En strömming 
har en lika stor otolit först då den är 20 – 25 cm lång.

Abborrens operculum

Sikens otolit

Gäddans 
cleithrum
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Hur kan jag själv
åldersbestämma fisk? 
ÅLDERSBESTÄMNING FRÅN FJÄLL 
Du kan hemma öva att åldersbestämma med hjälp av 
fjäll från en död gädda eller braxen. Håll upp fjället 
mot ljuset och räkna årsringarna, eventuellt kan du 
ta ett förstoringsglas till hjälp. 

Det gäller att ta ett så helt och fint fjäll som 
möjligt för att undersökningen ska vara pålitlig. Ta 
fjällprovet nedanför mittlinjen, från området mellan 
analöppningen och bukfenorna. 

Ta provet med en trubbig kniv, till exempel en van-
lig matkniv. Lösgör 20 – 30 fjäll genom att dra kniven 
från stjärtfenan mot huvudet. Låt fjällraden torka 
i en papperspåse eller ett kaffefilter så att fjällen 
hålls rena och släta. 

Om du vill ta fjällprov från en levande fisk som du 
släpper tillbaka efter provtagning, är det bäst att 
försiktigt plocka loss 3 – 5 fjäll med en pincett. An-
nars kan huden skadas och infekteras, och fisken dö.  

Var man tar fjällprov från gädda och braxen
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ÅLDERSBESTÄMNING FRÅN BEN 
Du kan också prova att åldersbestämma fisk med 
hjälp av ett ben. Använd till exempel en död abborre 
och klipp med sax bort hela gällocket, så nära huvud- 
et som möjligt. Håll gällocket i hett vatten i cirka en 
minut. Då lossnar det tunna skinnlagret och kvar blir 
de platta benen. Då benen torkat kan du räkna
årsringarna. Det kan hända att du behöver ta
ett förstoringsglas eller mikroskop till hjälp
för att hitta de allra första årsringarna.

ÅLDERSBESTÄMNING 
FRÅN OTOLITER
För att granska otoliterna 
behövs det vanligtvis
ett mikroskop, men årsring-
arna på lakens otolit kan till 
och med räknas med blotta 
ögat.  

Öppna den döda fiskens 
skalle ovanför ögonen, med 
kniv eller sax, så att du 
får fram den vita hjärnan. 
Lyft bort hjärnan med en 
pincett och lyft ut de två 
stora otoliterna (sagitta) 
som syns i innerörat. Rengör 
otoliterna med hjälp av 
vatten och hushållspapper. 
Efter att otoliterna torkat 
kan du granska dem med 
hjälp av förstoringsglas eller 
mikroskop.

Hur man hittar 
sikens otoliter
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Hur gamla kan 
fiskar bli? 
Hur gamla fiskarna kan bli varierar från art till art. 
Tångspiggen lever bara drygt ett år medan stören 
kan bli över 100 år gammal. Stören har tidigare 
funnits i Finland, men är numera utdöd i våra vatten. 
Den fisk som i Finland numera lever längst är ålen, 
rekordet är 72 år. Den äldsta abborren som påträf-
fats i Finland har varit 29 år gammal, medan den 
äldsta laxen som påträffats bara har varit 13 år. 



11

FISKARNAS FÖDELSEDAGAR 
Man har bestämt att alla fiskar på norra halvklotet 
har födelsedag vid nyåret (den 1 januari).
Fiskarnas åldersbenämningar har att göra med
förändringar i längd under tillväxtperioden.  

ALGOT ABBORRES FÖDELSEDAGAR
• Algot Abborre kläcktes i maj 2020. Algot hör till års- 
klassen 2020, liksom alla andra fiskar födda samma år.  
I maj sa man att Algot var ett nykläckt fiskyngel, inne på 
sin första tillväxtperiod. 
• Algot var noll (0) år, ända tills han började växa i längd 
under sommaren och flyttades till åldersgruppen 0+. På 
hösten sa man att Algot var ett sommargammalt yngel, 
eller att han var ensomrig. Algot räknades som 0+ fram
till årsskiftet då han (1.1.2021) fyllde ett år och flyttades 
till ettåringarna, det vill säga åldersgruppen I. 
• Följande sommar, då det började bildas en ny tillväxtzon 
i Algots otoliter, ben och fjäll, kunde man lägga ett ”+” 
efter åldern. Den ettåriga Algot var nu 1+ och inne på sin 
andra tillväxtperiod. 
• Hösten 2021 var Algot tvåsomrig (men fortfarande
1+).
• Vid följande årsskifte (1.1.2022) fyllde Algot två år. 

Enligt samma princip som Algot Abborre, byts 
också åldersgrupperna hos äldre fiskar. Om man 
exempelvis hos en fisk fångad i augusti 2020 räknar 
till 5 årsringar plus en ny tillväxtzon, hör fisken till 
åldersgruppen 5, fisken är inne på sin sjätte tillväxt-
period och som fiskens ålder anges som 5+. Fisken är 
född våren 2015 och hör till årsklassen 2015. 

Genast då det nya året 2021 inleds, fyller fisken 
sex år, även om det i tillväxt en inte syns någon 
förändring. 
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Fiskarnas ålder kan 
bestämmas från års- 
ringar som bildas i  
fiskarnas fjäll, ben  
och otoliter.
I fiskforskningen har åldersbestämning
en nästan lika viktig roll som vägning och
mätning av fisken. 

Fiskaren kan i sin tur vara intresserad av att 
veta hur gammal fångstfisken är, i synnerhet 
om det är en stor fisk.
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