
Grunda strandområden och havsvikar 
– viktiga förökningsområden för fisk
De grunda havsvikarna och fladorna har en mycket hög produktion av både växter och djur. Denna 
produktion är basen för kustfisket, eftersom vikarna är lek- och uppväxtplatser för flera av våra 
vanliga fiskarter. Syftet med detta blad är att informera om grunda vikars och fladors betydelse för 
fiskens förökning samt om hur olika mänskliga verksamheter kan påverka vikarnas betydelse som 
barnkammare för fisk. Informationsbladet riktas till beslutsfattare och mark- och vattenägare.

Hög produktion
Tillgång till solljus, näring, snabb uppvärmning under våren och skydd från väder och vind ger en hög produktion och 
en riklig växtlighet. Det här skapar goda förutsättningar för fisklek. Speciellt hög temperatur vid förökningen är viktigt 
för rommens utveckling och ynglens tillväxt. Vikar och grunda områden är därmed ett av skärgårdens viktigaste lekom-
råden för många av våra vanligaste fiskarter.

Bild 1.
Fagernäsviken i Geta är ett exempel på en vik, där lekmöjligheterna för vårlekande fisk är stora. Här finns trösklar som 
gör vattenutbytet med den innersta delen långsam, vilket leder till att vattentemperaturen under våren stiger snab-
bare jämfört med utanför.

Växtlighet
Växtligheten har stor betydelse för havsvikens värde som rekryteringsområde för fisk, då den utgör lekunderlag för 
rommen, föda för ynglen och skydd mot rovdjur.  Vikar där kransalger bildar undervattensängar är ofta viktiga lekplat-
ser. Även borstnate, ålnate (abborrgräs), blåstång, vass och säv är växter som är viktiga för en lyckad förökning av fisk.
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Fiskarter
Nedan presenteras de viktigaste fiskarterna, som i stor utsträckning använder sig av grunda strandnära lekområden. 
Dessa arter stiger också upp för lek i bäckar och sjöar.

 Abborre leker på 0,5 – 3 m djup och vill ha växter som kransalger att fästa rommen vid. Speciellt för ändamå 
      let tillverkade risvasar duger också bra. 

 Gädda leker gärna i vass- och sävruggar och översvämmade stränder på mycket grunt vatten. Den kan också  
      leka bland blåstång och då sker leken på 1 – 2 m djup. 

 Mört leker gärna i vikar med kransalger på mycket grunda bottnar. 

 Iden leker helst i rinnande vatten eller i mynningsområden på grunda bottnar. 

 Braxen och björkna leker på vegetationsklädda bottnar på 0,5 – 1,5 m djup. 

 Gösen leker i juni, vilket är senare än de övriga arterna och på något djupare bottnar, 1 – 3 m. Platserna får  
      gärna vara skyddade för hårt väder. Gösen är därmed inte lika knuten till grunda, skyddade vikar som de  
      övriga arterna.

 Laken leker under vintern på grus- och stenbottnar på 1 – 3 m djup. Laken leker gärna också i rinnande vatten.
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Bild 2 a och b. 
Torpfjärden är en viktig lekplats för flera vårlekande arter (a). Modellen för möjliga lekplatser för abborre anger Torp-
fjärden som lekplats för abborre (b), vilket har bekräftats med en inventering år 2009. Bild b visar att det är brist på 
lekplatser vid kusten väster om Mariehamn. Det kan i sin tur antyda att Torpfjärdens betydelse för vårlekande fiskbe-
stånd kan vara stor för en större geografisk region.

Bild 3.
Kransalger, här rödsträfse, kan bilda 
vidsträckta undervattensängar, som 
är mycket viktiga lekplatser för många 
fiskarter t.ex. abborre och mört. 
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Fakta om vikarna
Kunskapsläget om lekplatser och vegetation är bristfälligt eftersom endast en bråkdel av vikarna har inventerats. I 
dagsläget finns det ett litet material om undervattensvegetation från ett antal vikar på norra Åland som Husö bio-
logiska station karterat på uppdrag av miljöbyrån. På fiskeribyrån finns ett kartmaterial, som med hjälp av modeller 
lokaliserar möjliga lekplatser för abborre (bild 4) och uppväxtområden för abborre, gädda och mört. Man har även via 
enkäter till fiskelagen samlat in information om lekområden inom deras vattenområden. Dessa lekområden är dock 
inte bekräftade.
 

Framtiden
Fiskeribyrån uppmanar alla som är intresserade eller som planerar någon form av byggande i vatten att ta kontakt 
och komma och studera kartorna med möjliga lek- och uppväxtplatser. Byggande i vatten kräver i regel tillstånd från 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och utlåtande begärs från fiskeribyrån. Planeringen kunde därmed underlät-
tas om man har kännedom om eventuella lek- uppväxtområden i ett tidigt skede. Fiskeribyrån har inlett ett arbete för 
att inventera lekplatser för fisk över hela Åland. Uppgifterna från dessa inventeringar skall tillsammans med tidigare 
uppgifter läggas i ett kartbaserat register.
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Bild 4. 
Möjliga lekplatser (i rött) för 
abborre. Möjliga lekområden för 
abborre och uppväxtområden 
för abborre, gädda, gös och mört 
har tagits fram med hjälp av 
statistiska modeller där man rela-
terat arternas individ- eller rom-
förekomst mot olika omgivnings-
faktorer (djup, vågexponering, 
vattnets klarhet). Uppgifterna 
har samlats in i provfiskeområ-
den och har därefter extrapole-
rats till hela skärgårdsområdet 
vid Stockholm/Uppsala, Åland 
och Skärgårdshavet.


