
Fakta om fisk -frågetävling
Uppgifter

fjäll, ben och otoliter

2. Kryssa för rätt alternativ

1. Fiskens ålder kan utläsas ur hjärna och ögon buk- och ryggfenor

2. Fiskens slemmiga hud hjälper fisken att skydda sig mot bytesdjur röra sig, då vattenmotståndet minskar 

kommunicera med andra fiskar

3. Fiskar är 

4. Finska kommersiella fiskets viktigaste fångstfisk är 

växelvarma egenvarma

gös abborre strömming

3. Fiskarnas fortplantning
1. lek
2. lekdjup
3. mjölke
4. lektid
5. rommen
6. vandrar

Komplettera texten med orden som saknas

Fiskarna fortplantar sig genom      . Honan lägger sina äggceller, det vill säga  
på ett lämpligt botten och hanen befruktar den med                      .  Bereonde på fiskart tar 
rommens utveckling från några dagar till en månad. Vanligaste      
är 1-3 meter. Många fiskar                        under lektiden till andra områden än där de vanligtvis 
håller till. Varje fiskart har en arttypisk        .

Hjälpord

1. Namnge fiskarterna
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En av fiskarna är Finlands nationalfisk, ringa in den



4. Fiskens anatomi

a) Laxfiskarna känns igen på sin fettfena. Ringa in fettfenan och för de övriga fenorna, kombinera med steck rätt namn med 
rätt fena. 

b) Namnge fiskens inre organ

Ryggfena StjärtfenaBröstfena BukfenaAnalfena

Hjärta   Gallblåsa
Simblåsa  Lever
Njure   Gälar
Rompåse  Magsäck
Urinblåsa  Mjälte
Tarm

Fiskens inre organ



5. Fiske

a) Para ihop med rätt fiskeredskap

Pilkspö

Metspö

Kastspö

Nät

Kräftmjärde

Katsa

A

B
C

D
E

F

b) Påståenden om fiske. Ringa in rätt alternativ. 

1. I Finland får alla meta och pilka gratis      Ja   Nej
2. Under 18-åringar måste ha fisketillstånd för att fiska med kastspö   Ja   Nej
3. En del fiskar har fredningstid och fångstmått     Ja   Nej
4. I Finland övervakas fisket av fiskeövervakare     Ja   Nej



6. Vattenmiljön

Vattenväxterna namnges enligt hur de växer, namnge rätt växtgrupper

Ilmaversoiset

Uposlehtiset

Kelluslehtiset

Pohjaversoiset

Vesisammalet

Irtokellujat 
ja -keijujat

Kasviplankton

Eläinplankton

Rantakasvit

Vattenmossa    Strandväxter

Långskottsväxter   Flytbladsväxter

Övervattenväxter   Kortskottsväxter (isoetider)

Vattenyteväxter (lemnider)
och flytväxter
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Fakta om fisk -frågetävling
Svar

TILLÄGGSUPPGIFTER
ABBORRE: 
Abborren är Finlands vanligaste fisk och den är också vår nationalfisk. Abborren påträffas i hela Finland, förutom i 
fjällsjöar och ute på öppet hav. Abborren äter andra fiskar, djurplankton och bottendjur. Abborren leker i grunda vatten 
på våren strax efter islossningen.

GÄDDA:
I Finland är gäddan en mycket vanlig fisk i hela landet förutom i sjöar uppe i fjällen och ute på öppet hav. Gäddan äter 
redan som några centimeter lång andra fiskar. De kan också äta sina artfränder. Gäddan leker på våren i grunda strand-
vatten och gärna på översvämningsstränder strax efter islossningen.

LAKE:
Laken förekommer i hela Finland. Laken kräver goda syreförhållanden, så lakbestånden har minskat i övergödda sjöar. 
Laken äter bottendjur och andra fiskar. Laken leker på vintern i grunda vatten.  

MÖRT:
Mörten är efter abborren och gäddan vår vanligaste fisk. Mörten förekommer i hela Finland med undantag för norraste 
Lappland. Mörten trivs i övergödda vatten med mycket strandvegetation. Mörten känns bäst igen på sina röda ögon. 
Mörten äter allt från djurplankton, bottendjur och insekter till vattenväxter. Mörten leker på våren i maj-juni, efter att 
vattnet blivit cirka 10 grader varmt. 

LAX:
Laxen lever i havet och i åar och älvar samt i några sjöar i Vuoksens vattenområde. Laxen äter ryggradslösa djur och 
andra fiskar. Laxen lever huvudsakligen sitt vuxna liv i havet eller sjöar och vandrar på hösten upp för att leka i vat-
tendragens forsar.

GÖS: 
Gösen lever i både brackvatten och sött vatten, men inte längst uppe i norraste Lappland. Gösen äter ryggragdslösa djur 
och andra fiskar. Gösen leker på våren efter att vattnet blivit lite över 10 grader varmt. 
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TILLÄGGSINFORMATION
1. Åldersbestämning av fisk baserar sig på att man räknar tillväxtzoner i fiskens förbeningar (fjäll, ben och öronstenar).En 
bred och en smal zon utgör tillsammans en årsring. Principen är den samma som för årsringar i träd. Vanligtvis åldersbe-
stämmer man fisken från fjällen, för provtagningen är snabb och man kan släppa tillbaka fisken efter provtagningen.
FJÄLL: Fjäll är förbeningar som delvis är fästa i fiskens läderhud. Eftersom fjällen inte ökar i antal i takt med att fisken 
växer, måste fjällen växa för att täcka fisken. Då fjäll en växer, bildas det årsringar.
BEN: En del av fiskens ben lämpar sig för åldersbestämning. Dessa ben är gällocksbenet, skuldergördeln och vingbenet. 
OTOLITER: Djupt inne i fiskarnas huvud, bakom ögonen och i anslutning till hjärnan finns fiskens inneröron med otoliterna 
det vill säga öronstenar.  
Mer om åldersbestämning finns i Centralförbundet för Fiskerihsuhållnings broschyr: https://ahven.net/sv/p/aldersbestam-
ning-av-fisk-2/

2. Fiskens hud består av överhuden med fjäll och läderhuden. Fiskens hud innehåller körtlar som avger slem. Slemmet 
minskar på vattenmotståndet och skyddar också fisken från infektioner.  

3. Fiskarna är växelvarma och kan inte ta till vara den värme som uppstår vid ämnesomsättningen utan deras rörelser och 
funktioner blir långsammare då det är kallt och kan stanna upp helt och hållet. Av den här orsaken är fiskarna aktivare på 
sommaren då vattnen är varma.  

4. Strömmingen är en underart till sillen. Strömmingen och sillen åtskiljs av fetthalten, utbredningen och storleken. 
Strömmingens andel av Finlands kommersiella havsfångster uppgår till 90 %. Övriga viktiga arter för de kommersiella 
fiskarna är vassbuk, sik, gös, abborre och lax.  

2. Kryssa för rätt alternativ

 X 1. Fiskens ålder kan utläsas ur hjärna och ögon buk- och ryggfenor

2. Fiskens slemmiga hud hjälper fisken att  Xskydda sig mot bytesdjur röra sig, då vattenmotståndet minskar 

kommunicera med andra fiskar

3. Fiskar är 

4. Finska yrkesfiskets viktigaste fångstfisk är 

 X växelvarma egenvarma

gös abborre  X strömming

fjäll, ben och otoliter



TILLÄGGSINFORMATION
Fiskarna leker då honorna lägger sina äggceller, det vill säga rom i vattnet och hanen befrukar dem med sin sädesvätska, 
det vill säga mjölke. Hos vissa fiskarter, så som abborre, befruktas rommen av flera hanar. 
Det tar allt från några dagar till flera månader för rommen att utvecklas. Vårlekande arter har den kortaste utvecklingsti-
den och höstlekande fiskar den längsta.  

I Finland fortplantar sig de flesta fiskarna vid grunda stränder eller vid grunda ställen i älvar, åar och bäckar. Vanligtvis 
sker leken på några meters djup. 

En del av fiskarterna, till exempel laxarna, vandrar under lektiden till andra områden än var de vanligtvis lever. 

Lektiden är arttypisk och fiskarna delas enligt lektid in i tre grupper: 1. vårlekande 2. sommarlekande och 3. höst- och 
vinterlekande. 

Under lektiden kan många fiskars utseende ändras, till exempel mörtfiskar får lekknölar på huvudet och ryggen. Vissa 
arter blir mörkare i färgen och fläckigare, till exempel öringen. Hanlaxar utvecklar redan flera månader före leken en 
krokformad käke. 

Honfiskar kan ha hundratalstusen romkorn, men bara en del utvecklas till vuxna fiskar. Största delen av rommen och 
fiskynglen blir mat för andra fiskar och vattenorganismer och djur.  

3. Fiskarnas fortplantning
1. lek
2. lekdjup
3. mjölke
4. lektid
5. rommen
6. vandrar

Komplettera texten med orden som saknas

Fiskarna fortplantar sig genom  LEK    . Honan lägger sina äggceller, det vill säga  ROMMEN 
på ett lämpligt botten och hanen befruktar den med   MJÖLKE       .  Bereonde på fiskart tar 
rommens utveckling från några dagar till en månad. Vanligaste   LEKDJUP    
är 1-3 meter. Många fiskar  VANDRAR      under lektiden till andra områden än där de vanligtvis 
håller till. Varje fiskart har en arttypisk LEKTID       .

Hjälpord



4. Fiskens anatomi

a) a) Laxfiskarna känns igen på sin fettfena. Ringa in fettfenan och för de övriga fenorna, kombinera med steck rätt namn med 
rätt fena. 

Ryggfena StjärtfenaBröstfena BukfenaAnalfena

TILLÄGGSINFORMATION
Med hjälp av fenorna kan fisken hålla balansen och styra simningen. Fisken har två par bröst- och bukfenor och de 
motsvarar ryggradsdjurens armar och ben. Rygg-, stjärt-, anal- och fettfenan har fisken bara en av och med hjälp av 
dessa håller de balansen, styr simningen och stannar upp. Vissa fiskar (till exempel abborre och gädda) har taggiga 
fenor som skyddar dem från rovfiskar. 

Laxfiskar så som lax, öring sik och siklöja har därtill en fettfena.  

O



TILLÄGGSINFORMATION
SIMBLÅSA: Många fiskar har en simblåsa i övre delen av kroppshålan. Med hjälp av simblåsan kan fiskarna reglera 
simdjupet. Då fisken styr gaser från kroppen till simblåsan blir fisken lättare och stiger uppåt och då den styr ut 
gas från simblådan blir den tyngre och sjunker. På grund av simblåsan kan fisken inte göra snabba vertikala rörel-
ser, för simblåsan spricker.  
Vissa fiskar har ingen simblåsa. Dessa fiskar lever vanligtvis hela sitt liv nära bottnen. Dylika fiskar är till exempel 
simpor. 

GÄLAR:
Fisken andas syre som finns upplöst i vattnet med sina gälar. Fisken rör sina gällock och den här rörelsen får vatt-
net att strömma in genom munnen och ut genom gälarna. 

b) Namnge fiskens inre organ

Hjärta   Gallblåsa
Simblåsa  Lever
Njure   Gälar
Rompåse  Magsäck
Urinblåsa  Mjälte
Tarm

Fiskens inre organ

GÄLAR

HJÄRTA

SIMBLÅSA

NJURAR

ROMPÅSE
TARM

GALLBLÅSA

LEVER

MAGSÄCK

MJÄLTE

URINBLÅSA



5. Fiske

a) Para ihop med rätt fiskeredskap

Pilkspö

Metspö

Kastspö

Nät

Kräftmjärde

Katsa

A

B
C

D
E

F

b) Påståenden om fiske. Ringa in rätt alternativ. 

1. I Finland får alla meta och pilka gratis      Ja   Nej
2. Under 18-åringar måste ha fisketillstånd för att fiska med kastspö   Ja   Nej
3. En del fiskar har fredningstid och fångstmått     Ja   Nej
4. I Finland övervakas fisket av fiskeövervakare     Ja   Nej

F
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TILLÄGGSINFORMATION
Oberoende av fiskemetoden är grundreglerna de samma för alla. Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är 
allmänna fiskerätter och gratis. Den 18-64-åring som vill spöfiska måste betala fiskevårdsavgift, som berättigar till 
fiske med ett spö. Vill man fiska med övriga redskap, så som nät, ryssjor och katsor osv. eller spöfiska med mer än ett 
ett spö, måste man förutom fiskevårdsavgiften alltid ha tillstånd av vattenägaren. Vattenägarems tillstånd är ofta 
avgiftsbelagt. 
Den som är under 18 år (och 65 år fyllda) får gratis använda ett kastspö, men använder man fler än ett spö måste man 
ha tillstånd av vattenområdets ägare. 
Mer information om fisketillstånd och fisketillståndssystemet finns på https://ahven.net/sv/fiske/tillstand-och-avgif-
ter/

FÅNGSTMÅTT OCH FREDNINGSTIDER: I Finland har en del av fiskarna och kräftorna ett fångstmått och/eller frednings-
tid. Med fångstmått och fredningstider säkerställer man ett hållbart nyttjande av fiskbestånden och hjälper fiskbe-
stånd att återhämta sig. 
Med fångstmått avser man den minimilängd fisken måste ha nått innan man får ta den till fångst. Fiskens längd mäts 
från käkspetsen till den utsträckta och sammanpressade stjärtfenans spets. 
Fångstmått och fredningstider finns stadgade i förordningen om fiske. 
Bland annat lax, öring, gös och sik omfattas av fredningstider eller fångstmått. 
Mer information om fångstmått och fredningstider finns på https://ahven.net/kalastus/pyyntimitat-ja-rauhoitusajat/

FISKEÖVERVAKNING: Genom fiskeövervakning ser man till att att de som fiskar har löst in de fisketillstånd som be-
hövs och att lagar och bestämmelser om fisket följs. Fisket övervakas förutom av fiskeövervakare, också av polisen, 
gränsbevakningen, Forststyrelsen, NTM-centralen och tullen.  

FISKEÖVERVAKARE: Fiskeövervakaren känns igen på det mörkblåa tygmärket med den vita texten ”Kalastuksenvalv-
oja Fiskeövervakare”. Fiskeövervakaren har ett bildförsett fiskeövervakarkort samt fullmakt. Enligt lagen om fiske 
måste fiskaren på fiskeövervakarens eller myndighetens begäran kunna uppvisa bevis över betald fiskevårdsavgift 
och andra fisketillstånd om sådana behövs. Fiskaren ska också kunna bestyrka sin identitet. Om fisket sker från båt i 
rörelse, måste fiskaren stanna för fiskeövervakarens stoppmärke. 
Kom alltså ihåg att ha med dig kvitto på fiskevårdsavgiften samt eventuella andra fisketillstånd när du fiskar. Om 
fiskerätten baserar sig på ålder, ska åldern kunna styrkas med identitetsbevis.
För en mindre förseelse kan fiskeövervakaren ge en anmärkning. I fråga om större förseelser skickas ärendet vidare 
till polisen som utfärdar böter eller för ärendet vidare till åklagaren.



6. Vattenmiljön

Vattenväxterna namnges enligt hur de växer, namnge rätt växtgrupper

Ilmaversoiset

Uposlehtiset

Kelluslehtiset

Pohjaversoiset

Vesisammalet

Irtokellujat 
ja -keijujat

Kasviplankton

Eläinplankton

Rantakasvit

Vattenmossa    Strandväxter

Långskottsväxter   Flytbladsväxter

Övervattenväxter   Kortskottsväxter (isoetider)

Vattenyteväxter (lemnider) 
och flytväxter

vattenmossa

strandväxter

övervattenväxter

vattenyteväxter 
(lemnider) och flyt-
växter

kortskottsväxter
(isoetider)

flytbladsväxter

långskottsväxter



TILLÄGGSINFORMATION
Det växer många slags växter vid våra vatten. En del av växterna växer i närheten av vattnem och en del 
i vattnet. De växter som växer i vattnet kan ha blad ovanför, under eller vid vattenytan.  Växterna skapar 
zoner från stranden utåt. På grunda stränder är zonerna bredare än vid branta stränder. Växtligheten kan 
också variera och alla växtzoner finns inte nödvändigtvis vid varje strand. Bottnens kvalitet och form står 
som grund för vilka växter som klarar av att växa. 
Vattenväxterna skapar energi genom fotosyntes, precis som de landlevande växterna. För fotosyntes 
behövs solljus och därför försöker växterna växa mot solljuset. Solljuset når inte så djupt under ytan och 
därför finns det nödvändigtvis inte växter i djupområdena. 
Vattenväxterna ger skydd och näring åt vattenlevande organismer. Då mängden vattenväxter minskar i 
djupare vatten. minskar också mängden vattenlevande organismer. 

STRANDVÄXTER: Strandväxterna är landväxter som trivs i fuktig omgivning. Strandväxtzonen kan nå långt 
upp från strandbrynet. Strandväxterna klarar av översvämningar och vågskvalp. Vid vattenbrynet finns 
också mossor. Exempel på strandväxter är klibbal och fackelblomster. 

ÖVERVATTENVÄXTER: Övervattenväxternas rötter befinner sig under vattenytan, men resten av växten 
befinner sig ovanför ytan. De här växterna klarar av att tillfälligt torrläggas. Övervattenväxter trivs också 
i mörka och grumliga vatten eftersom bladen befinner sig ovanför ytan och får ljus den vägen. Övervat-
tenväxter klarar sig inte i djupa vatten på grund av vågor som gör det svårt för dem att hållas upprätt. 
Exempel på övervattenväxter är säv och vass.

LÅNGSKOTTSVÄXTER: Långskottsväxter växer helt och hållet under vattenytan. Det är omöjligt att blomma 
under ytan, därför växer det hos dessa växter ut ett långt skott med en blomma och blomningen sker ovan-
för ytan. Långskottväxterna växer så djupt som ljuset når ner i vattnet. Långskottsväxterna växer så pass 
djupt att isen och isens rörelse inte skadar växterna under vintern. Exempel på långskottväxter är ålnate 
och slingeväxterna. 

FLYTBLADSVÄXTER: Flytbladsväxternas rötter är belägna djupt i bottnen och de har en jordstam, men alla 
blad flyter vid ytan. Flytbladsväxterna har en lång böjlig stjälk som gör att växten kan röra sig med vågor-
na utan att växten skadas. Exempel på flytbladsväxter är näckrosorna. 

KORTSKOTTSVÄXTER: Kortskottsväxternas blad växer som rosetter under vattenytan. Kortskottväxternas 
blomning sker på samma sätt som för långskottväxterna. Exempel på kortskottväxter är braxengräs och 
notblomster. 

VATTENMOSSA: Vattenmossor är rotlösa växter som flyter omkring i vattnet. De påminner om mossor som 
växer på land. Vattenmossor klarar sig med lite ljus och kan därför växa även djupare. Exempel på vatten-
mossor är vattenkrokmossor och näckmossor. 

VATTENYTEVÄXTER OCH FLYTVÄXTER: Bägge är rotlösa och växer endera vid eller under vattnytan. Exempel 
på dessa hornsärv, vattenbläddra och andmat. 
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