
Fiskarter på Åland 
Sötvattensarter har sitt ursprung från sjöar och 
vattendrag, där salthalten i vattnet är låg (<1 PSU). 
Marina arter har sitt ursprung från oceaniska 
förhållanden, där salthalten är hög (20 – 35 PSU). 
Vandringsarter lever i båda omgivningarna, men i 
olika skeden av livscykeln. Införda eller invandrade 
arter är ofta toleranta mot olika salthalter. 

Östersjön är ett brackvattenhav, där salthalten minskar från ca 20 PSU i danska sunden till 1 – 2 PSU i 
norra Bottenviken. Vid Åland är salthalten 5 – 6 PSU. Arter som evolutionärt utvecklats i brackvatten 
finns inte, vilket innebär att alla fiskarter i Östersjön har mer eller mindre väl anpassat sig till 
brackvattenförhållanden. Det är bara ett mindre antal arter som kunnat anpassa sig och det gör 
Östersjön till artfattigt hav. 

På Åland finns säkra fynd av 58 fiskarter. 

Sötvattensarter 16 st: 

Abborre (Perca fluviatilis) 

Abborre är troligen den vanligaste fiskarten på Åland. Den är en god matfisk och är viktig för 
yrkesfisket. Den fiskas även allmänt i fritidsfisket och sportfisket. 

Braxen (Abramis brama) 

Braxen är en storvuxen mörtfisk och förekommer allmänt i skyddade vikar. Den har ett kommersiellt 
värde. Den kan förväxlas med björkna. 

Björkna (Blicca bjoerkna) 

Björkna är en mörtfisk, som liknar braxen, men blir inte lika stor. Björknan är vanlig i sjöar och 
skyddade vikar. 

Elritsa (Phoxinus phoxinus) 

Elritsa är en småvuxen mörtfisk. Den blir endast 10 – 12 cm stor och förekommer ofta i små stim vid 
bryggor och steniga bottnar. 

Gers (Gymnocephalus cernuus) 

Gers är en abborrsläkting och allmän på Åland. Den fångas rätt sällan i vanliga bragder eftersom den 
ofta är endast 10 – 15 cm stor. 

Gädda (Esox lucius) 

Gädda är en storvuxen rovfisk, som fångas flitigt i sportfisket och fritidsfisket. För yrkesfisket är den 
av mindre betydelse. 

Gös (Sander lucioperca) 

Gös är abborrsläkting, som är av stor betydelse för yrkesfisket. Den förekommer mest i områden med 
grumligt vatten. Hanen vaktar och håller rommen ren. Det är mycket viktigt att hanen inte fiskas bort 
medan den sköter om rommen. Det här är en anledning till att det är förbjudet att fiska gös under 
dess lektid. 

Om du fångar en ovanlig eller okänd fisk- eller 

kräftart kontakta Kaj Ådjers telefon 25297, 

kaj.adjers@regeringen.ax eller fiskeribyrån. Om 

ingen kan nås så spara fisken, helst levande. Om 

det inte är möjligt så lägg den på is eller frys ner 

den. Fotografera den som sista alternativ. 

mailto:kaj.adjers@regeringen.ax


Id (Leuciscus idus) 

Id är en storväxt mörtfisk, som har en liten ekonomisk betydelse. Den liknar flera andra mörtfiskar. 
Den känns dock igen på dess gula ögon, dess kraftigt byggda kropp och mörka fenor. 

Lake (Lota lota) 

Laken är torsksläkting och har en ekonomisk betydelse. Tyvärr är lakbeståndet numera svagt. 
Orsaken till det är oklar. 

Löja (Alburnus alburnus) 

Löja är en liten mörtfisk, som är allmän på Åland. Den uppträder ofta i stora och täta stim invid 
bryggor och båthus.  

Mört (Rutilus rutilus) 

Mört är vår vanligaste mörtfisk. Den påträffas i näringsrika och skyddade fjärdar och vikar. Den 
förekommer dock mindre allmänt i östra skärgården. Mörten har en liten ekonomisk betydelse. 

Ruda (Carassius carassius) 

Ruda påträffas oftast i sjöar och dammar. Den tål låga syrehalter, vilket gör att den kan vara den 
enda fiskarten som förekommer i sjöar där syrebrist förekommer. 

Sarv (Scardinius erythrophthalmus) 

Sarv är vanlig i östra skärgården och man kan säga att den där ersätter mört. Den påträffas oftast på 
grunt vatten bland tät växtlighet. 

Småspigg (Pungitius pungitius) 

Småspigg är en liten art som blir ca 5 cm lång. Den känns igen på de många taggarna, 7 – 12 st, på 
ryggen. 

Stensimpa (Cottus gobio) 

Stensimpa är en liten simpa, ca 10 cm lång, som förekommer på grunda, steniga stränder. Den 
påträffas sällan. 

Sutare (Tinca tinca) 

Sutaren är en mörtfisk, som mest förekommer i sjöar. Den påträffas ibland i skyddade vikar i havet. 
Den är brun/grön och har små röda ögon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marina arter 28 st 

Ansjovis eller sardell (Engraulis engrausicholus) 

Ansjovis är en strömmingsliknande fisk som lever i Atlanten. Den påträffas ibland i Östersjön. Den 
känns igen på den stora munnen och stora ögonen. 

Vanlig flundra (Platichthys flesus) och Östersjöflundra (Platichthys solemdali) 

Arten som tidigare hette flundra har år 2018 blivit två arter, dels vanlig flundra och östersjöflundra. 
Arterna kan inte skiljas åt på basen av utseendet, men beteendet är olika. Den vanliga flundran leker 
på djupa vatten och har rom som ligger svävande i vattenmassan. Östersjöflundra leker på grunda 
sandbottnar och rommen ligger på botten. Båda arterna förekommer vid Åland. Den vanliga flundran 
förekommer i större utsträckning i centrala och södra Östersjön medan östersjöflundran förekommer 
i större utsträckning i Östersjöns norra delar, som vid Åland och i Finska viken. 

Hornsimpa (Triglopsis quadricornis) 

Hornsimpa är vår vanligaste simpa. Under den kalla årstiden påträffas den i stort antal på grundare 
vatten. Den föredrar djupa vatten under sommaren. 

Kusttobis (Ammodytes tobianus) och tobiskung (Hyperoplus lanceolatus) 

Kusttobis och tobiskung är två små långsmala fiskarter, som lever pelagiskt, det vill säga i den fria 
vattenmassan. Deras form och storlek gör att den påträffas sällan hos oss, men är troligen ändå rätt 
vanliga. Arterna är svåra att skilja från varandra, tobiskungen blir större. 

Lerstubb (Potamoschistus microps) och sandstubb (Potamoschistus minutus) 

Lerstubb och sandstubb är två likartade arter. De förekommer allmänt på grunda sandbottnar och 
blir inte större än 6 cm. 

Makrill (Scomber scombrus) 

Makrill lever i Atlanten och förekommer rätt ofta i södra Östersjön. Vid Åland påträffas arten sällan. 

Mindre havsnål (Nerophis ophidion) och tångsnälla eller kantnål (Syngnathus typhle) 

Mindre havsnål och tångsnälla är två långsmala arter, som är släkt med sjöhästar. Dessa två arter 
lever vid stränderna i tät växtlighet. De kan bli upp till 25 cm långa, men är endast några millimeter 
eller någon centimeter grova. 

Näbbgädda (Belone belone) 

Näbbgädda lever i Atlanten, men kommer in i Östersjön under dess födovandringar. Den kan bli mer 
än 1 meter lång. Den fångas ofta av trollingfiskare. 

Oxsimpa (Taurulus bubalis) 

Oxsimpa påträffas sparsamt vid Åland. Den blir upp till 15 centimeter lång och känns igen på en 
kraftig tagg på vartdera gällocket. 

Piggvar (Psetta maxima) 

Piggvar är en plattfisk, som förekommer sparsamt vid Åland. Den är en god matfisk, men dess 
kommersiella betydelse på Åland är liten. 

Ringbuk (Liparis liparis) 

Ringbuk påträffas sällan på Åland. Den finns troligen mer allmänt på större djup. Den blir upp till 15 
centimeter lång och har ett sugorgan på buken. 



Rödspätta (Pleuronectes platessa) 

Rödspätta förekommer allmänt i södra Östersjön, men påträffas sällan vid Åland. Flundror med röda 
fläckar ska inte förväxlas med rödspätta. Ett bra kännetecken är att rödspättan är slät i skinnet, 
medan flundrans skinn känns som sandpapper. 

Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius) 

Rötsimpan är vår största simpa. Den är inte lika allmän som hornsimpan, men påträffas ändå 
regelbundet. Den saknar horn och kraftig tagg på gällocket, vilket skiljer den från hornsimpa 
respektive oxsimpan. 

Sjurygg (Cyclopterys lumpus) 

Sjurygg påträffas ofta tidig vår nära stränderna. Sommartid finns de på djupt vatten. Sjuryggen har 
ett sugorgan på buken. 

Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens) 

Sjustrålig smörbult är en liten, ca 5 cm lång fisk, som förekommer längs stränderna. Den påträffas 
sällan på grund av dess storlek, men är troligen rätt vanlig vid Åland. 

Spetsstjärtat långebarn (Lumpenus lampetraformis) 

Spetsstjärtat långebarn är en bottenlevande långsträckt fisk som blir 20 – 30 cm lång. Den lever på 
djupa bottnar, 30 m och djupare. Arten på träffas sällsynt vid Åland, det finns endast några få 
bekräftade fynd. 

Storspigg (Gasterosteus aculeatus) 

Storspigg är mycket vanlig vid våra stränder. Den kan uppträda i stora stim ute på öppna fjärdar. Den 
kan bli ca 10 cm lång. 

Strömming (Clupea harengus) 

Strömming förekommer i hela Östersjön och är mycket allmän vid Åland. Den har tidigare haft stor 
ekonomisk betydelse för yrkesfisket, men betydelsen är numera liten.  

Svart smörbult (Gobius niger) 

Svart smörbult är en liten, upp till 10 cm lång fisk, som lever vid grunda, steniga stränder. Den 
förekommer rätt allmänt vid Åland. Observera att den inte skall förväxlas med svartmunnad smörbult 
(se ”Införda och invandrade arter”) 

Tejstefisk (Pholis gunnelus) 

Tejstefisk är en ållik bottenlevande fisk, som blir upp till 20 cm lång. Den lever sommartid på grunda 
bottnar bland stenar och växtlighet. Det finns endast några få fynd vid Åland. 

Torsk (Gadus morhua) 

Torsk är en storvuxen rovfisk, som periodvis varit allmän och har haft stor ekonomisk betydelse på 
Åland. Numera påträffas den i mindre utsträckning hos oss.  

Tånglake (Zoarces viviparus) 

Tånglaken är en långsmal fisk, som kan bli upp mot 40 cm lång. Den förekommer rätt allmänt vid 
Åland. Den påträffas ofta i tångbältet, men kan förekomma ända ner till 80 m djup. Den föder 
levande ungar, det vill säga rommen kläcks inuti honan. Ynglen är 30 - 50 mm långa när de kommer 
ut. 

Tångspigg (Spinachia spinachia) 

Tångspiggen är en småväxt art som blir upp till 15 cm lång. Den lever bland blåstången eller bland 
annan tät växtlighet ner till 20 m djup. Troligen är den rätt allmän, men påträffas sällan. 



Vassbuk (Sprattus sprattus) 

Vassbuken eller skarpsill som den också heter förekommer i hela Östersjön och har haft stor 
kommersiell betydelse på Åland. Numera är betydelsen liten. 

Vandringarter 8 st 

Flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) 

Flodnejonöga är en ållik broskfisk, som kan bli ca 50 cm lång. Den förökar sig i rinnande vatten och 
vandrar ut i havet för att växa till sig. Den har en sugmun, som den fäster sig vid på stenar och ibland 
på stora fiskar t.ex. lax, och livnär sig genom att suga kroppsvätskor och blod. 

Havsöring (Salmo trutta) 

Havsöring är en laxfisk, som leker på hösten i rinnande vatten och tillbringar flera år ute i havet för 
att växa till sig. Som lekmogen återvänder den till vattendraget där den kläcktes. Den är en populär 
sportfisk. Yrkesmässigt har den endast liten betydelse. Beståndet vid Åland upprätthålls genom 
utplanteringar. 

Lax (Salmo salar) 

Laxen förökar sig på hösten i rinnande vatten, tillbringar en tid i vattendraget som smolt och vandrar 
därefter ut i havet för att tillväxa. Som vuxen återvänder den till sin kläckningsplats för att leka. Dess 
betydelse för yrkesfisket är numera liten, men den är viktig för sportfisket. 

Nors (Osmerus eperlanus) 

Nors är en laxartad liten fisk, som är allmän vid Åland. Den lever pelagiskt (i den fria vattenmassan) i 
stora stim. Den förekommer i en form som vandrar till sötvatten för lek och i en form som leker vid 
stränder i havet. Man märker genast om man fångat en nors, då den luktar starkt av gurka. 

Sik (Coregonus lavaretus) 

Sik är en laxartad allmänt förekommande fiskart, som finns som havslekande sik och vandringssik. 
Siken är av stor betydelse för yrkesfisket. 

Skärkniv (Pelecus cultratus) 

Skärkniv är en mörtfisk, som är ovanlig hos oss. Den leker i floder, som rinner ut i östra och södra 
Östersjön. Uppväxten sker både i sötvatten och i havet. Skärkniven känns igen på sina stora 
bröstfenor och uppåtriktade mun. 

Stör (Acipenser sp) 

Det finns flera arter av stör och de få individer som fångats på Åland har inte alltid kunnat 
bestämmas till art. År 2013 fångades dock en atlantstör (Acipenser oxyrinchus). Fisken var märkt i 
Litauen, där den planterats ut i ett försök att återetablera stör i en flod. 

Ål (Anguilla anguilla) 

Ål är en välkänd långsmal fisk som kan bli över 1 m lång. Den förökar sig i Sargassohavet och vandrar 
som yngel till Europa för att växa till sig. Den går då via vattendrag in i sjöar och tillbringar flera år där 
innan den inleder vandringen tillbaka till Sargassohavet för lek. 

 

 

 

 



Införda eller invandrade arter 6 st 

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss) 

Regnbågen togs till Östersjön i slutet av 1800-talet med syftet att etablera naturligt förökande 
bestånd, men det har inte lyckats. Numera är regnbåge den dominerande arten för fiskodling på 
Åland och rymlingar påträffas regelbundet. 

Harr (Thymallus thymallus) 

Harren förekommer naturligt i norra Skandinavien, främst i sötvatten men också i Bottenvikens låga 
salthalter. I slutet på 1990-talet planterades harryngel ut i Marsund. Syftet var att etablera ett 
bestånd som förökade sig naturligt, men det misslyckades. 

Röding (Salvelinus sp) 

Röding är en laxfisk, som inte förekommer naturligt vid Åland. År 2003 startades en odling med 
röding, men största delen av fiskarna rymde och man kunde en tid fånga vuxna rödingar vid Åland.  

Gräskarp (Ctenopharyngodon idella) 

Gräskarpen härstammar från östra Asien och togs till Europa på 1800-talet som matfisk. Den äter 
enbart växter och kan kraftigt beta ner växtligheten i en sjö eller damm. Gräskarp har inplanterats i 
Isaksö träsk åren 1977 och 1979. De är troligen borta nu. År 2017 planterades gräskarp ut i Tjudö 
träsk. Gräskarp kan inte föröka sig hos oss. 

Karp (Cyprinus carpio) 

Karp är världens mest odlade fiskart och den odlas i Östersjöns öststater. Ibland fångas rymlingar hos 
oss. Karp är lätt att förädla och förekommer i många former. Bl.a förekommer s.k. koikarpar i 
dammar även på Åland. 

Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) 

Arten härstammar från Svarta och Kaspiska havet och har nått Östersjön troligen via fartygstrafik. 
Den påträffades första gången i Östersjön i Polen år 1990 och första gången på Åland år 2011. Den 
har nu etablerat ett livskraftigt bestånd i Västerhamn. Den har inte påträffas någon annanstans på 
Åland. 


