
Märkt sik återfångad efter att ha vandrat från Testeboån ut till Orarna i 
Gävlebukten.  
 
Under senhösten 2011 utförde Länsstyrelsen Gävleborg och Kustlab i Öregrund (SLU) ett 
sikprojekt utanför Gävles kust samt i Testeboån.  
Syftet var bl a att utföra en genetisk analys i samarbete med Högskolan i Gävle och jämföra 
DNA mellan havslekande sik i Gävlebukten och den älvlekande sik som vandrar upp i 
Testeboån för att leka. Är det samma bestånd eller två olika sik-populationer? 
  
Under sikens lektid fångades 12 individer vid öarna Orarna, Limön samt Römaren i 
Gävlebukten. I Testeboån placerades en fälla ut, men trots att siklek observerades i 
närområdet så fångades ingen sik. Därför placerades grovmaskiga nät ut under perioden 7 - 
16/11 i ån, vilket resulterade att totalt 13 individer vandringssik fångades, klipptes ur näten 
och märktes med floytag och släpptes.  

 
 
Figur 1. Märkning av sik i oktober-november 2011 i Testeboån.    Bild: Bernt Moberg. 
 
Med ett så lågt antal märkta individer så är chansen till återfångst liten, men 4½ månad efter 
märkning inkom rapport om att en av dessa märkta sikar från Testeboån fångats av en 
yrkesfiskare ute vid området med havslekande sik. Detta tyder på att det är fullständig 
uppblandning av havslekande sik och älvlekande sik under året, vilket man måste ha i åtanke 



vid förvaltningen av bestånden. Självklart behövs mer studier för att kunna vara säker på 
detta, 
 
Siken, som var en hane, påträffades ca 8,5 km (fågelvägen) från märkningsplatsen, strax väst 
om Orarna i Gävlebukten. Vid fångsten var den i gott skick. Den hade växt på längden, men 
förlorat något i vikt. Viktförlusten är fullt naturlig eftersom siken sedan den märktes både 
genomgått lek och övervintring, två processer som båda påverkar vikten negativt.  

Figur 2. Älvlekande sik som märktes i Testeboån fångades vid ön Orarna drygt 4 månader senare. 

Bakgrund 
I Bottniska viken finns i huvudsak två former av sik, den havslekande siken som lever ett 
relativt stationärt liv ute i havet, samt vandringssiken (älvlekande sik) som under hösten 
vandrar längs kusten och upp i sin ”hemälv” eller ”hem-å”för att leka. Dessa vandringar kan i 
visa fall vara upp till 500-700 km. Vandringssiken växer förhållandevis snabbt i förhållande 
till den havslekande formen och blir även betydligt större. Under de senaste decennierna har 
fångsterna av sik minskat kraftigt och under hösten 2011 beslutade Havs- och 
vattenmyndigheten att skapa ett ”Fiskefritt område” och höstfredningsområde i Södra 
Bottenhavet med målet att stärka beståndet av sik.  
 
Den havslekande siken växer relativt långsamt och blir inte särskilt stor, normalt upp till ½ kg 
i Bottniska viken. Vandringssiken växer snabbt i förhållande till den havslekande siken och 
kan väga flera kilo. 



Under sommaren beger sig den havslekande siken ut sig mot djupare och kallare områden, 
men den havslekande siken anses vara relativt stationär och vandrar sällan längre sträckor än 
ca 20 km. Vandringssiken, som vandrar upp i älvar och åar under hösten för lek, rör sig till 
skillnad från den havslekande siken över stora områden i havet och kan vandra sträckor på 
upp till 500-700 km. 

I Bottniska viken sker leken i slutet av oktober till början av november. 
 
Den huvudsakliga lekuppvandringen för den älvlekande vandringssiken sker i augusti-
september. Vissa sikar påbörjar uppvandringen redan i maj. Troligen är tiden för uppvandring 
styrd av en kombination av vattentemperatur, dagslängd och genetiska egenskaper. 
Homing-beteendet är relativt utpräglat och siken vänder tillbaka till samma lekplats varje år 
och troligtvis är lekområdet densamma som kläcknings- och uppväxtplatsen.  

Utseendemässigt är den havslekande och vandringssiken svåra att skilja från varandra. Man 
använder förutom tillväxtegenskaperna samt antalet gälräfständer för att skilja de två typerna 
åt.  

Yrkesfiskets fångster av sik har minskat dramatiskt i södra Bottenhavet på senare år. Genom 

att skydda lekområden för havslekande sik hoppas man att bestånden ska återhämta sig och att 

ett givande sikfiske skall återfås i södra Bottenhavet.  
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