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Jmf. åren 1965-1968 hela kustområdets sikfångst 195-312  tn (Hurme 1970)

Sikfångster och hur de utvecklats
längs kusten

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/547767
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Nätfisket efter sik har minskat

• Nuförtiden i Bottniska viken cirka en 
tredjedel av vad det var som störst i 
början av 2000-talet
• Höstfiske i Bottenhavet (SD30) 30 % av max
• Höstfiske i Bottenviken (SD31) 35 % av max

• År 2020 var fångstansträngningen i 
sikfisket 2,9 gånger högre i Bottenhavet-
Kvarken än i Bottenviken

5.10.2022
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Enhetsfångster i nätfiske efter sik (kg/nätdygn)

5.10.2022

*
*

*statsrådets förordning om ändring av förordningen om fiske 451/2013 → minsta knutavståndet 43 mm exklusive Kvarken
40 mm 
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Ryssjefångst, 
enhetsfångster

• I Bottenviken har
enhetsfångsterna på 2010 varit 
högre än tidigare, totala
fångsterna mindre

• I Bottenhavet har ryssjefisket
minskat, ingen märkbar
förändring i fångster under
2010-talet. 

5.10.2022
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• Vid kartläggningar åren 2014-2015 
hittade man yngel av vandringssik i 54 
% av de undersökta vattendragen
(n=59)

• I  största delen (74 %) av vattendragen
med en strömning lägre än 5 m3/s 
hittade man inga yngel

• Regionalt viktiga älvar med naturlig
produktion är Kymmene älv, Kumo älv
och Torne älv

• Naturlig fortplantning koncentreras till
vattendragen i Bottenviken

Tillståndet för de 
sikbestånd som
fortplantar sig naturligt
har klassificerats

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/547767
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Sikutplanteringar längs kusten
• Tanke om utsättningsverksamhet i naturnäringsdammar på 1960-talet (Hurme 1970)
• Sikarbetsgrupp (1980) – åtgärder för att förbättra sikbestånden
• Salojärvi (1986) – i början av 1980-talet cirka 1 500 ha naturnäringsdammar, cirka 7 

miljoner sommargamla yngel + nykläckta sattes ut längs kusten 
• Utredning av arbetsgruppen för Österbottens naturnäringsdammar (1982), 

målsättningar
• 1000 ha naturnäringsdammar i området mellan Karvianjoki och Ule älv
• Årliga fångstförlusten på grund av vattenbyggande i området Björneborg-Uleåborg på

1950-1970-talet cirka 300 t /  år
• Kompensationsbehovet 6-10 miljoner sommargamla yngel

• Nuförtiden utplanteras det årligen ca 8 miljoner sommargamla yngel och
uppskattningsvis ca 30 miljoner nykläckta sikyngel (ICES 2018)

• Det finns numera färre naturnäringsdammar längs kusten än vad det fanns på 1980 -
1990 –talen

5.10.2022
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I Torne älv följer
håvfiskesikfångsterna
utsättningsmängderna

(Jokikokko & Huhmarniemi. 2014)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fme.12068

5.10.2022



95.10.2022

Genetiken för kustens sikbestånd

Genetiken för våra sikbestånd illustrerat på ett rotlöst släktträd. 
Liknande sikbestånd har gruppertas och markeras med cirklar
och färger.

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/544604
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Förekomst av Bottniska vikens sikbeståndsgrupper på olika havsområden. Varje sik som presenteras i bilden motsvarar en sik i fångsten, det vill säga antalet
sikar motsvarar verkliga provstorlekar. I bilden finns de fyra största sikbeståndsgrupperna och deras förekomst i i sikfångstproverna. De sikar som fåtts
under födosöksvandringen är blåa, de som fåtts under lektid är röda. För bilden har Bottniska vikens havsområden delats in i fyra delar. 

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/546221
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Hur könsmognad och
ålder inverkar på
vandringen

Förekomst av könsmogna och icke-
könsmogna vandringssikar i Bottniska
vikens sikfångster. Icke könsmogna sikar
är markerade med svarta ramar. 

5.10.2022
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Vandringssikens vandringssträckor

• Tidigare beståndsvisa variationer cirka 200-700 km
• Två lekgrupper av vandringssik, de som förblir små och de som

växer sig större, men gränsen har varit varierande
• I Kemi älv och Torne älv har otolitstudier avslöjat en skillnad i 

områden för födosöksvandringen: 
• Stora vandrar till Bottniska vikens södra delar
• De små hålls inom Bottenviken

Hägerstrand et al. 2016; Jokikokko et al. 2018
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Bottenvikens älvars lekbestånd, Torne älv Kukkola

5.10.2022

Antalet sik och deras medelvikt för sikar fiskade med håv under somrarna 1980-2021 i  
Torne älvs Kukkolankoski, enligt fångstbokföring

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/547767
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Sikarnas tillväxt har ändrat

• Fyraåriga vandringssikars
tillväxt har försnabbats

• Sexåriga vandringssikar
mindre än tidigare
Havslekande sikar växer
bättre än tidigare som
sexåringar

320

340

360

380

400

420

19
98

20
02

20
06

20
10

20
14

19
98

20
02

20
06

20
10

20
14

Va
el

lu
ss

iia
n 

py
yn

ti
pi

tu
us

 (m
m

)

Pyyntivuosi
S_koiras N_koiras S_naaras N_naaras

neljävuotias kuusivuotias

Kallio-Nyberg ym. 2019 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jai.13898
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/547767

Fyra- och sexåriga vandringssikars fångstlängd i 
förhållande till fångstår i Bottniska vikens södra (S) 
och norra (N) delars nätfångster enligt lineära
regressionsmodeller. 
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Gamla och storvuxna sikar
allt mer osannolika att få i 
fångsterna

Veneranta ym. 2021
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Förändringar i tillväxt

Sikarnas tillväxt har försnabbats från
90-talet fram till idag
Gamla vandringssikar allt mindre

• Fiskeselektivitet
• Tidigare könsmognadsålder –

uppvärmning av vattnen
Hos havslekande sik växer även de 
gamla sikarna

• Fisketrycket har minskat

Femåriga vandringssikars och
Bottenvikens havslekande sikars längd
i förhållande till temperatur.

Kallio-Nyberg ym. 2019 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jai.13898
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/547767
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Selektivitetsfaktorer

Största delen av de vandringssikar som fiskas är 4- eller 5 –åringar (60-80 
%)
De ungas andel i fångsterna har ökat

• Vandringssikens fångstålder har sjunkit från 5,6 år 1998-2014 till 5,0 år
Fisket efter havslekande sik har minskat i Bottenhavet
Selektivt nätfiske vad kommer till storlek? 
Effekterna av sikförordningen 2013 börjar ses först nu, kanske? 

• Samtidigt minskar totala fångsten
• Klimatfaktorer – värme ökar tillväxten, naturliga dödligheten ökat
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Sikbeståndens utveckling i Bottniska viken

• Fångst av liten sik (skärgårdssik) har minskat i Bottenhavet
• Fisket efter vandringssik fortfarande kraftigt och selektivt
• Stigande temperaturer gynnar tidigare lekmognad
• De småas andel, i synnerhet för hanarna, ökar i 

lekbeståndet och de storas andel minskar – de små har
bättre lekframgång? 

• I utsättningar selektivitet åt annat håll, gynna stora
moderfiskar – om man får äldre och större sikar
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Sikens dödlighet

• Naturlig dödlighet
• Vanligtvis störst i yngelfasen och minskar betydligt då siken växer till

sig
• Sjukdomar, parasiter, konkurrens, rovfiskar, ålderdom, fåglar och sälar

• Fiskedödlighet
• Riktas för tillfället främst på 4-5 år gamla sikar
• Bifångstdödlighet hos ung vandringssik bland annat vid trålfiske och

vid fångst av havslekande sik
• Honornas dödlighet större än hanarnas pga nätselektion
• Har som helhet minskat för det fiskas mindre

5.10.2022
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Märkning av sik

5.10.2022

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/532850
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/547747

Omfattande färgmärkning i Bottenviken 1996-1998 (Leskelä ym. 2009)

Avkastning 27 – 117 kg/1000 utsättningsfiskar i södra Bottenviken
Avkastning 27 – 55 kg/1000 utsättningsfiskar i norra Bottenviken

Färgmärkning av Malax och Sastmola sikar 2014-2016 (Veneranta ym. 2021)

Avkastning 11 – 33 kg/1000 utsättningsfiskar
Carlin och T-ankarmärkning av moderfisk,  andel returneringar

1970- 1980 –talet för vandringssik i medeltal 35 % (Lehtonen & Himberg 1992)

2010 –talet i medeltal 5 % (Luke, merkinnät)

Dödligheten ökat - sälar? 
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Sälarnas inverkan på sikfiskeregleringen

5.10.2022

Kalkylmässigt värde på
sikfångsten per 1000 rekryter i en 
situation där det inte finns säl, 
(naturlig dödlighet hälften av 
nuvarande situation samt i 
nuläget där sälen beaktats
utgående från Hanssons (2017) 
fångstandelsuppskattning. På
motsvarande sätt har
lekbeståndets biomassa 
beskrivits per 1000 rekryter.  

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/546609
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Regleringsåtgärder som påverkar sikarnas naturliga
fortplantning och populationsstruktur:

• Samstämmigt knutavstånd för Bottniska viken för fiske efter vandringssik, 43 mm och med
övergångsperiod 45 mm (?)

• I nuläget motiverat endast för att förbättra lekbeståndens tillstånd. Öka medellängden i 
åldersgrupperna och få åldersstrukturen äldre. 

• Skyydet av Torne älvs naturliga sikstam

• Fångsternsa skulle högst troligen minska i hela Bottniska viken och bli mindre än nu, 
värdet på fångsterna ökar inte

• Tyngdpunkten för fångsterna kan förskjutas till ryssjefiske och till Bottenviken

• Uppföljning av lekbestånden i de viktigaste vandringssikvattendragen och till havs, vårdåtgärder
och fiskereglering enligt hur lekbestånden utvecklas. 

5.10.2022
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Åtgärder som inverkar på fiskets avkastnig och
fångstutveckling:

• Utveckla lokal utsättninsgverksamhet i vandringssikvattendrag och till havs

• Värna om olika stammar, moderfiskfångst

• Stöda naturlig fortplantning i utbygda vattendrag

• Restaureringar och flödesreglering, mer information behövs

• Reglering av sälbeståndet och minskning av beståndet för att förbättra avkastningen
för fisket

Utvärdera utsättningsverksamhetens lönsamhet i nuläget med hjälp av en omfattande
märkningssundersökning

5.10.2022



25

Aktuell sikforskning för havsområdet
Raitaniemi, J. & Sairanen, S. (toim.). 2021. Kalakantojen tila vuonna 2020 sekä ennuste vuosille 
2021 ja 2022 : Silakka, kilohaili, turska, lohi, meritaimen, siika, kuha, ahven ja hauki. Luonnonvara-
ja biotalouden tutkimus 61/2021. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 137 s.

Veneranta, L. & Harjunpää, H. 2021. Merenkurkun merikutuisen siian istutustuotto ja 
syönnösalueet. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 59/2021. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 35 
s. 

Lappalainen, A., Veneranta, L., Kuningas, S., Olin, M. & Aronsuu, K. 2021. Rannikkolajien säätelyn 
tehostamismahdollisuudet ja -tarpeet Suomen rannikolla. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
13/2021. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 52 s.

Veneranta, L., Kallio-Nyberg, I., Saloniemi, I., & Jokikokko, E. (2021). Changes in age and maturity 
of anadromous whitefish (Coregonus lavaretus) in the northern Baltic Sea from 1998 to 
2014. Aquatic Living Resources, 34, 9.

Kallio-Nyberg, I., Veneranta, L., Jokikokko, E. & Leskelä, A. 2020. Vaellussiian pituus- ja ikäjakauma
Pohjanlahden saaliissa 1981–2017 sekä 2013 alkaneen verkkokalastussäätelyn vaikutus 
siikakantoihin.
Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 95/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 44 s.

Leinonen, T. Kallio-Nyberg, I., Koljonen, M.-L., Veneranta, L. & Jokikokko, E. 2020. Pohjanlahden 
siikakantojen vaelluserot ja ikäluokkien kokoerot: Siikakantojen ekologisten ominaisuuksien 
tutkimus geneettisen kannantunnistuksen avulla. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 51/2020. 
Luonnonvarakeskus. Helsinki. 32 s.

Kallio-Nyberg, I., Veneranta, L., Saloniemi, I., & Salminen, M. (2018). Anadromous trout 
threatened by whitefish gill-net fisheries in the northern Baltic Sea. Journal of Applied 
Ichthyology, 34(5), 1145-1152.

Kallio-Nyberg, I., Veneranta, L., Saloniemi, I., Jokikokko, E., & Leskelä, A. (2019). Different
growth trends of whitefish (Coregonus lavaretus) forms in the northern Baltic Sea. Journal of 
Applied Ichthyology, 35(3), 683-691.

Koljonen, M.-L., Veneranta, L., Kallio-Nyberg, I. Koskiniemi, J. & Jokikokko, E. 2019. 
Pohjanlahden siikakantojen perinnöllinen erilaistuminen ja merialueen siikasaaliiden 
alkuperä. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 56/2019. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 52 s.

Jokikokko, E., Hägerstrand, H., & Lill, J. O. (2018). Short feeding migration associated with a 
lower mean size of whitefish in the River Tornionjoki, northern Baltic Sea. Fisheries 
management and ecology, 25(4), 261-266.

Hägerstrand, H., Heimbrand, Y., von Numers, M., Lill, J. O., Jokikokko, E., & Huhmarniemi, A. 
(2017). Whole otolith elemental analysis reveals feeding migration patterns causing growth
rate differences in anadromous whitefish from the Baltic Sea. Ecology of Freshwater Fish, 
26(3), 456-461.

Veneranta, L. & Harjunpää, H. 2017. Kokemäenjoen vaellussiika- kutualueet ja poikasten 
esiintyminen. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 27/2017.

5.10.2022



Kiitos!


