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Förord

Bottniska viken är en gemensam angelägenhet för Sverige och Finland. Att värna om miljön och främja 
hållbart användande av havets resurser är en utmaning för båda länderna. 

Ekosystemtjänster är ett lovande begrepp för att erbjuda en mer pedagogisk och tydlig presentation av 
hur ekosystemen fungerar och producerar fördelar för oss människor. I den här rapporten analyseras 
sikens ekosystemtjänster både som råvara till livsmedel och som värde för upplevelser och rekreation. 
Rapporten utgör ett exempel på hur mångsidigt en fiskart kan användas av oss människor och hur 
viktigt det är med livskraftiga bestånd och ett livskraftigt fiske, som en grund till blå tillväxt. 

Rapporten har tagits fram för projekt SeaGIS 2.0. Marina Nykvist vid Österbottens fiskarförbund har på 
uppdrag av projektet stått för analyser och sammanställningar, samt författat rapporten. En styrgrupp 
bestående av Hans-Göran Lax (Södra Österbottens Närings-, trafik- och miljöcentral), Johnny Berglund, 
Stefan Larsson och Ulf Carlsson (Länsstyrelsen Västerbotten) samt David Jonsson och Anders Berglund 
(Länsstyrelsen Västernorrland) har gett inspel och granskat rapporten samt olika underlag. Kartmaterial 
finns publicerade i SeaGIS karttjänst. 

SeaGIS 2.0 projektet har som syfte att främja hållbar användning av havsmiljön och de resurser som 
finns i havet. Genom samarbete över nationsgränserna vill vi stärka planering och förvaltning av kust 
och hav. Projektet tar fram kunskapsunderlag om havsmiljön och hur havet nyttjas. SeaGIS 2.0 har även 
som mål att skapa förutsättningar och inspirera till blå tillväxt, det vill säga att marina eller maritima 
näringar utvecklas i regionen. 

SeaGIS 2.0 pågår 2015–2018 och avgränsas till länen Västerbotten och Västernorrland i Sverige och 
landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland. Projektet finansieras via den europeiska 
regionala utvecklingsfonden Interreg Botnia-Atlantica med stöd av Länsstyrelsen Västerbotten och 
Österbottens förbund.

Johnny Berglund
Projekledare SeaGIS 2.0
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Sammanfattning 
 
Att värdera nyttan av ekologiska processer och funktioner för människan, så kallade 
ekosystemtjänster, har visats vara ett användbart verktyg för att främja hållbart nyttjande. I 
kustekosystemet i Bottniska vikens är siken (Coregonus lavaretus, synonym C. maraena) en 
mycket betydelsefull resurs för både yrkes- och fritidsfisket. Siken utgör därför en bra modell 
för att värdera en arts ekosystemtjänster. I denna utredning har därmed sikens försörjande, 
kulturella och sociala nyttor och de reglerande tjänster värderats i kustområdet som tillhör 
Botnia-Atlantica programmet dvs. länen Västerbotten och Västernorrland på svensk sida och 
landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten på finsk sida.  

För den försörjande tjänsten har fångststatistik i det kommersiella fisket på båda sidorna om 
Kvarkenområdet sammanfattats. Fångststatistiken ger en bild av betydelsen av siken som 
resurs som föda. Sikens kulturella och sociala tjänster har värderats genom att granska 
utredningar om rekreationsfisket i området samt genom att utföra en enkätförfrågning till 
fritidsfiskare på den svenska sidan av utredningsområdet. De reglerande tjänsterna som 
siken bidrar med har beskrivits kort med hänvisning till litteratur. 

De flesta kustnära yrkesfiskarna i området fiskar sik och det yrkesmässiga fisket på båda 
sidorna om utredningsområdet är ur nationella perspektiv mycket betydelsefullt. De 
västerbottniska och västernorrländska sikfångsterna utgör med 64 ton över 60 % av 
sikfångsterna i havet i Sverige, medan de österbottniska fångsterna på 186 ton utgör över 40 
% av fångsterna i havet i Finland. En uppskattning på antalet arbetsplatser inom fisket på 
basen av antalet registrerade yrkesfiskare på den finska sidan uppgår till 4 000 stycken och 
på den svenska sidan till 300 stycken. Även fritidsfisket är betydelsefullt ur nationella 
perspektiv och fritidsfiskarna i Bottenhavet och Bottenviken uppskattas dra upp långt över 
hälften av fritidsfiskets sikfångster i havet. Siken har även ett kulturellt och socialt värde i 
rekreationsfisket. En stor andel av fritidsfiskarna värdesätter sikfisket högt och det är inte 
enbart fångsten som motiverar till fiske, utan välmående och den sociala nyttan som fisket 
på sik ger, har stor betydelse för utövande av rekreationsfisket. 

Nyttorna som siken ger förutsätter att det finns tillgång på sik att fiska. I kustområdet 
förekommer olika sikekotyper och i utredningen finns därmed ekotypernas tillstånd, 
belastningsfaktorer och status med hänvisningar till forskning beskrivna. Sikens livskraft har 
begränsats genom människans aktiviteter, främst genom utbyggnad av vattenkraft och 
andra vandringshinder, men även av en ökad övergödning. Sälstammarnas snabba tillväxt 
sammanfaller också med minskade sikfångster. Den försvagade naturliga reproduktionen 
hos sik har lett till att vandringssikbestånden åtminstone på den finska sidan upprätthålls 
genom utplanteringar. Även naturligt reproducerande bestånd av havslekande sik stöds med 
hjälp av utplanteringar.  

I utredningen sammanfattas också förvaltning av sik i området med aktuella regleringar 
genom lagstiftning och frivilliga beslut i området. Denna utredning kring sikens värde som 
ekosystemtjänster är en av de första analyserna på en fiskart i kustområdet i Bottniska viken. 
En värdering av sikens ekosystemtjänster ger insikt i hur människan drar nytta av arten och 
samtidigt hur mycket det direkt är värt att skydda den.   



 

 

Tiivistelmä 
Ekosysteemipalvelut, eli ekologisten prosessien ja toimintojen ihmisille tuoman hyödyn 
arvottaminen, ovat osoittautuneet hyödyllisiksi työvälineiksi, kun halutaan edistää 
luonnonvarojen kestävää käyttöä. Siika (Coregonus lavaretus, synonyymi C. maraeana) on 
Pohjanlahdella sekä ammatti- että vapaa-ajankalastajille merkittävä resurssi. Siksi siika on 
hyvä malli arvottamaan yhden lajin tarjoamia ekosysteemipalveluita. Tässä tutkimuksessa on 
analysoitu siian tuotantopalvelut ja kulttuuriset palvelut sekä sääntely- ja ylläpitopalvelut. 
Palvelut on arvotettu sillä rannikkoalueella, joka kuuluu Botnia-Atlantica ohjelmaan eli 
Ruotsin puolella Västerbottenin ja Västernorrlandin läänien ja Suomen puolella Pohjanmaan 
ja Keski-Pohjanmaan maakuntien rannikkoalueilla. 

Tuotantopalveluiden analyysissä on käytetty lähtötietona kaupallisen kalastuksen 
pyyntitilastoja Merenkurkun molemmilta puolilta. Pyyntitilastoista saa kuvan siian 
merkityksestä ravintona. Siian sosiaalisia ja kulttuurisia palveluita on arvotettu 
tarkastelemalla virkistyskalastustutkimuksia sekä tekemällä Ruotsin puoleisella 
tutkimusalueella kyselytutkimus vapaa-ajankalastajille. Sääntelypalveluita, joihin siika 
vaikuttaa, on kuvattu lyhyesti kirjallisuusviitteitä käyttäen.  

Useimmat rannikon lähellä kalastavista ammattikalastajista pyytävät siikaa ja 
ammattimainen kalastus on kansallisesti merkittävää molemmilla puolilla tutkimusaluetta. 
Västerbottenin ja Västernorrlandin 64 tonnin saalis on yli 60 %:ia Ruotsin merisiikasaaliista, 
Pohjanmaan 186 tonnin saaliin ollessa 40% Suomen merisiikasaaliista. Kalastuksen 
työpaikkojen arvioitu määrä perustuu rekisteröityjen ammattikalastajien määrään. Arvio 
nousee Suomen puolella 4000 työpaikkaan ja Ruotsin puolella 300 työpaikkaan. Myös vapaa-
ajankalastus on kansallisesta näkökulmasta merkittävää. Vapaa-ajankalastajat Perämerellä ja 
Selkämerellä saavat puolet vapaa-ajankalastajien siikasaaliista. Siialla on myös kulttuurinen 
ja sosiaalinen arvo vapaa-ajan kalastuksessa. Suuri osa vapaa-ajankalastajista arvostaa siikaa 
ja pelkästään saalis ei motivoi kalastamaan vaan siian kalastamisesta saatavalla 
hyvinvoinnilla ja sosiaalisella hyödyllä on suuri merkitys virkistyskalastajille. 

Siiasta saadut hyödyt edellyttävät vahvat siikakannat. Rannikkoalueella elää eri 
siikaekotyyppejä ja tutkimuksessa on esitetty siikaekotyyppien tila, painetekijät ja meren tila 
siten kuin se kuvataan tutkimuksen viitekirjallisuudessa. Ihmisten toiminta, erityisesti 
vesivoimanrakentaminen ja muut vaellusesteet, ovat vähentäneet siikakantojen 
elinvoimaisuutta, mutta myös rehevöitymisellä on haitallinen vaikutus siikojen 
elinvoimaisuuteen (kts Florin ym 2018). Lisäksi hyljekantojen nopea kasvu sattuu samaan 
aikaan kuin sikasaaliiden väheneminen. Siikojen luonnollisen lisääntymisen heikentyminen 
on johtanut, erityisesti Suomen puolella siihen, että vaellussiikakantoja pidetään yllä 
istutuksin. Jopa luonnollisesti meressä lisääntyviä siikakantoja tuetaan istutuksin.  

Tutkimuksessa esitetään lyhyesti myös alueen siikakantojen lakisääteinen ja vapaaehtoinen 
hoito. Tämä tutkimus siian ekosysteemipalveluista on yksi ensimmäisistä, joka on tehty 
yhdestä kalalajista Pohjanlahden rannikolla. Siian ekosysteemipalveluiden arvottaminen 
antaa käsityksen siitä, miten ihminen hyödyntää lajia ja samalla mikä on siian välitön 
suojeluarvo. 
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1. Inledning 
 
Ekologiska funktioner och processer som ständigt sker i ett ekosystem gynnar människan på 
många olika sätt. Den producerar föda och material samt ger immateriella nyttor i form av 
upplevelser och estetiska värden. Dessa funktioner och processer som människan drar nytta 
av definieras som ekosystemtjänster.  
 
Det mest erkända ramverket för ekosystemtjänster är Millennium Ecosystem Assessment 
(MEA 2003). Ramverket identifierar fyra kategorier av ekosystemtjänster: försörjande, 
reglerande, kulturella och stödjande tjänster. I analysen används den internationella Common 
International Classification of Ecosystem Services (CICES) klassificeringen som utgångspunkt 
(Haines-Young & Potschin 2018). Klassificeringen grundar sig på vilka produkter och 
upplevelser som ekosystem kan leverera för att upprätthålla eller öka det mänskliga 
välbefinnandet. I CICES inriktar man sig på processer som till stor del grundar sig på den 
levande delen av ekosystemet. Försörjande tjänster består främst av sådant i naturen som kan 
användas som föda, råmaterial eller bas för energiframställning. Det är ofta ganska lätt att 
sätta ett ekonomiskt värde på dessa tjänster. Kulturella tjänster är främst immateriella nyttor 
som grundar sig på olika typer av upplevelser och estetiska värden som arter och ekosystem 
kan ha. Det är i allmänhet svårare att värdera dessa i monetära termer. Till de reglerande 
tjänsterna hör processer som den levande naturen utför, såsom nedbrytning av miljögifter och 
organiskt material, primärproduktion, pollinering och skadedjursbekämpning. För att de andra 
tjänsterna ska fungera behövs stödjande tjänster som inkluderar energi- och materialflöden, 
t.ex. fotosyntesen och vattnets och kvävets kretslopp.  
 
Beräkning av ett värde på ekosystemtjänster ger ett mått på hur mycket vi drar nytta av att 
skydda naturliga system eller hur mycket det skulle kosta att ersätta en förlorad tjänst.  En 
värdering av ekosystemtjänster kan hjälpa oss förstå hur vi kan skapa en hållbar utveckling 
både ekologiskt, socialt och ekonomiskt och det kan därmed ses som ett verktyg för att främja 
hållbart nyttjande. 
 
Sik förekommer överallt i Finlands havsområde, och kustområdets sikbestånd utgör en viktig 
fiskresurs för både yrkes- och fritidsfisket i Bottniska viken. Siken är en värdefull födoresurs 
och bidrar idag med försörjande tjänster för kommersiella fiskare, men även för 
husbehovsfiskare. I denna studie analyseras främst sikens värde som försörjande tjänst och 
som kulturell tjänst främst som rekreationsfiske. Sikens reglerande roll i ekosystemet 
analyseras kort. Värderingen av ekosystemtjänster beror mycket på hurdan nyttan är. Sikens 
försörjande nyttor för det kommersiella fisket kan värderas monetärt i euron eller kronor på 
basen av rapporterade fångstmängder och försäljningspriser, men för fritidsfisket, där 
fångsten inte säljs eller rapporteras kan värderingen ges i form av tid som fiskarna ägnar åt 
fritidsfisket och kvalitativt genom att beskriva hur värdesätter siken och dess fiske. Den 
reglerande tjänsten siken bidrar med kan enbart värderas genom beskrivelse. Målsättningen 
är att en värdering av sikens ekosystemtjänster i området ska tillföra en ny dimension och att 
värden som tidigare inte har värderats ska beskrivas. 
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Utredningen är en del det gränsöverskridande projektet SeaGIS 2.0 finansierat av Interreg 
Botnia-Atlantica och berör därmed kustområde längs Västerbotten och Västernorrland på den 
svenska sidan och Österbotten och Mellersta Österbotten på den finska sidan (Figur 2.1).  
 

 
Figur 1.1. Sik Coregonus lavaretus. Bild: Centralförbundet för Fiskerihushållning.  
 
 
2. Sikens ekotyper och status 

2.1. Beskrivning av olika sikekotyper förekommer i området 

I Finland och Sverige påträffas siken längs kusterna i Bottenviken, Bottenhavet och Egentliga 
Östersjön samt i stora delar av insjövattendragen. Sikens taxonomi kompliceras av 
förekomsten av olika morfologiska former, så kallade ekotyper (Olsson m.fl. 2012). Genetiska 
skillnader mellan ekotyperna har dokumenterats, men i dagsläget finns inga robusta genetiska 
markörer som enskilt kan användas för att skilja dem åt (Ozerov m.fl. 2016). Enligt Säisä m.fl. 
(2008) är de genetiska skillnaderna mellan formerna så små så att det utesluter att det är fråga 
om olika arter eller underarter. Tillväxt, kroppsstorlek och antal gälräfständer varierar mellan 
sikformerna. Huruvida det är miljön eller generna som orsakar skillnaderna i ekotypernas 
morfologi och ekologi har inte ännu inte kunnat fastställas (Florin m.fl. 2018). I Florin m.fl. 
(2018) finns information om sikens biologi och ekologi. I Sverige betraktas alla sikar för 
närvarande som former av en och samma art under det för nuvarande gällande 
kollektivnamnet Coregonus maraena (Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna). I Finland 
betraktas också alla sikformer att tillhöra samma art här används det vetenskapliga namnet 
Coregonus lavaretus (Finlands Artdatacenter). 
 
I Östersjön förekommer två former av sik, som oftast benämns enligt deras olika lekbeteenden 
till vandringssik och havslekande sik. Vandringssiken leker i älvar, åar och bäckar längs kusten 
och företar långa vandringar. Vandringssiken i Bottniska vikens älvar söker föda i Bottniska 
viken och ända ner till Ålands hav och efter 5 - 7 år stiger de upp i sina hemälvar för att leka. 
Uppstigning sker oftast i september till oktober just före leken (Jokokokko & Huhmarniemi 
2014). Vandringssiken uppnår en vikt på upptill 5-6 kg (Lehtonen m.fl. 1986). Tillväxten av 
vandringssikar som vandrar i älvarna för att leka minskade i slutet av 1990-talet, men har 
därefter förbättrats jämfört med de svagaste åren (Auvinen m.fl. 2016). Havslekande siken är 
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en mer stationär form, som lever hela sitt liv i havsområdet och leker i grunda vikar och 
älvmynningar. Märkningsförsök pekar på att den havslekande siken håller sig inom 20 - 40 km 
avstånd från lekområdet (Lehtonen 1981, Lehtonen m.fl. 1986) och att de sällan vandrar mer 
än 100 - 200 km (Lehtonen & Himberg 1991). I Bottenviken och Kvarken är den havslekande 
siken småvuxen och blir sällan större än 0,5 kg (Lehtonen m.fl. 1986). I Bottenviken 
reproducerar sig den havslekande siken helt naturligt.  
 
På en del ställen längs utredningsområdet, främst i Bottenhavet, förekommer en annan typ 
av havslekande sik, som oftast leker i mynningsområden. På basen av antalet gälräfständer 
och lekbeteende är den lik havslekande siken, men på basen av tillväxten och kroppsstorlek 
(upp till 3 kg) påminner den om vandringssik (Lehtonen m.fl. 1986). Denna har flera namn, 
bland vanligaste är storvuxen havslekande sik, skärgårdssik eller mynningslekande sik. 
Lekplatserna ligger ofta i strömma sund eller på grynnor i sund i mynningsområden. 
 
I Österbotten finns två dokumenterade älvmynningslekande bestånd som är nämnda av sitt 
område, Malaxsiken och Larsmosiken. Malaxsiken har sitt viktigaste lekområde utanför Malax 
åmynning (Hudd m.fl. 2006). Larsmosiken leker på ett flertal platser i Jakobstads och Larsmo 
skärgård (Wistbacka 2013). Genetiska analyser har visat att Malaxsiken och Larsmosiken är 
unika genetiska former av havslekande sik, separata från omgivande bestånd (Bernatchez & 
Dodson 1989; Leskelä m.fl. 2005). För både Malaxsik och Larsmosik har man grundat 
moderfiskbestånd, var yngel används för sikutsättningar i havsområdet i respektive område. 
Naturresursinstitutet har i samarbete med lokala fiskeföreningar färgmärkt och utplanterat 
Malaxsiken har utförts i tre år i rad åren 2014 - 2016 i syfte att klarlägga sikens 
vandringsmönster och spridningsområde. Antalet färgmärkta sikar som planterades under 
dessa år var 80 000 - 86 000 årligen. Fisken utplanterades främst inom Korsnäs-Malax 
fiskeområde. Den återfångst som hittills erhållits antyder att Malaxsikens vandring är större 
än man tidigare trott. 
 
Tabell 2.1. Undersökningar kring sikekotypernas reproduktionsområden inom utredningsområdet.  
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Sikekotypernas reproduktions- och uppväxtområden har dokumenterats i olika delar av 
utredningsområdet och finns sammanställda i tabell 2.1. Veneranta m.fl. (2012) utvärderade 
utbredningen av havslekande sikens reproduktionsområden i Bottniska viken. Omfattande 
provtagning av yngel längs kusten kombinerades med kartdata på miljöfaktorer i modeller för 
att förutspå rumslig sannolikhet för förekomst av sikyngel. Figur 2.1 visar områden där studien 
visade att förekomst av havslekande sikyngel är sannolik (0,80-0,95). Kartlagret finns även på 
SeaGIS karttjänsten. 
  

 
 
Figur 2.1 Sannolikhet (0,80-0,95) för förekomst av sikyngel i utredningsområdet. 
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Fiskbestånd som fiskas kan bestå både av bestånd som leker i älvarna i området och sådana 
bestånd som vandrar genom området och som tidvis nyttjas. I Bottenviken består sikfångsten 
av 60 - 70 % vandringssik medan i Bottenhavet är nästan hela sikfångsten vandringssik (luke.fi). 
I Kvarken utgörs fångsten också främst av vandringssik och havslekande sik lite beroende på 
område och årstid. Havslekande siken har främst en lokal betydelse i områden, som har 
lekande bestånd (www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalavarat/siika/). 

2.2. Sikens status 

Tillståndet för sik i Östersjön och Bottniska viken är svårbedömt eftersom det saknas tillförlitlig 
dokumentation av beståndets utveckling över tid samtidigt som det krävs en mer noggrann 
kartläggning av fritidsfiskets fångster och dess geografiska fördelning. Detta gäller framför allt 
de finska kustområdena i Bottenhavet och Bottenviken där det förekommer ett omfattande 
sikfiske. Tillgänglig information från yrkesfisket och provfisken i Sverige tyder dock på att 
bestånden minskar i Bottenhavet, medan utvecklingen har varit stabil, och till och med positiv 
de senaste åren i Bottenviken (Florin m.fl. 2017).  
 
Enligt rödlistningsbedömning i Sverige från 2015 (Artdatabanken 2015) klassificeras siken som 
livskraftig. Enligt rödlistningsbedömning 2010 i Finland (Rassi m.fl. 2010) klassificeras 
vandringssiken som starkt hotad och den havslekande siken som sårbar. I 
Helsinforskommissionens (HELCOM) rödlistningsbedömning av arter Östersjön från år 2013 
klassificeras siken som utrotningshotad. 
 

2.3. Faktorer som påverkar beståndet 

Orsakerna till sikbeståndens nedgång i Bottenviken är svåra att utreda och flera olika faktorer 
kan samverka. Mänsklig verksamhet har försämrat vandringssikens fortplantningsmöjligheter 
i de flesta älvarna längs kusten. De älvslekande beståndens lekplatser har rensats och 
vandringslederna har blockerats av kraftverksdammar. Även muddringar, dikningar, och 
annan verksamhet som ökat övergödningen i tillrinningsområdet har inverkat på sikens 
förökning (Veneranta m.fl. 2013; Florin m.fl. 2018). Klimatförändringen leder till att 
tyngdpunkten för sikens geografiska förekomst flyttar sig norrut (Urho 2011). Det finns 
indikationer på att förhöjda vattentemperaturer, samt övergödning tillsammans med 
värmebelastning särskilt på vintern har skapat ogynnsamma förhållanden för siken, som leker 
under perioder med kallt vatten (Urho 2011). Från Kvarken söderut har den havslekande 
sikens yngelproduktion minskat betydligt på grund av kustområdens eutrofiering och de 
mildare vintrarna. Den tilltagande eutrofieringen i Östersjön gynnar bestånden av mörtfiskar 
(Ådjers et al. 2006), som i viss mån kan predera på sikyngel. Försurningen är de österbottniska 
å- och älvvattnens största vattenskyddsproblem och har stor inverkan på sikens rekrytering. 
Yngelproduktionsområdet innanför Fjärde grynnan för Malax ås mynningslekande sik är 
begränsat samt mycket känsligt mot miljöförändringar (Hudd m.fl. 2006). En ökad 
igenslamning av hela området hotar bevarandet av sikbeståndet, eftersom sikynglen behöver 
ren sandbotten (Hudd m.fl. 2006). I takt med den allmänt tilltagande eutrofieringen har 
lekplatserna för Larsmosiken undan för undan försvunnit.  
 

http://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalavarat/siika/
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Flera studier visar att gråsälen (Halichoerus grypus) utgör en betydande predator på sik (t.ex. 
Blom & Harjunpää 2005, Lundström m.fl. 2010) och att även skarven konsumerar sik (Florin 
m.fl. 2016). Sälens och skarvens inverkan på siken är enligt Florin mfl. (2017) skattningar 
troligen av samma storleksordning som effekten av fisket. Florin m.fl. (2018) menar att det 
dock behövs vidare utredning av både sälens och skarvens påverkan på sikbestånden.  
 
Fiske med för småmaskiga nät på icke könsmogna individer kan också ha bidragit till ett 
minskat sikbestånd. I Sverige resulterade ett fem års förbud av sikfiske i ett kustområde i en 
ökning av sikbeståndet (Florin m.fl. 2016), vilket indikerar att sikbestånd hade påverkats av 
fisket.  
 
Utplantering av sikyngel minskade rejält under 1990-talet, speciellt i de stora älvarna i 
Bottenviken, vilket även det syns i sikfångsterna (Jokikokko & Huhmarniemi 2014). Dessutom 
har fiskebestämmelser även skiftat över tiden vilket bidrar till osäkerhet i hur väl utvecklingen 
av fångst per ansträngning i yrkesfisket speglar beståndsutvecklingen (Florin m.fl. 2016). 

2.4. Utplantering av sik 

Den försvagade reproduktionen hos sik har lett till att vandringssikbestånden upprätthålls 
genom utplanteringar, och även naturligt reproducerande bestånd stöds med utplanteringar. 
I Finland fick kompensationsutplanteringar av 1-somriga sikar i betydliga mängder sin början 
på 70- och början av 80-talet genom beslut av vattendomstolen. I början av 1970-talet 
etablerades också ett stort antal naturliga dammar för att producera sikyngel för 
kompensationsutsättningar. Dessa finansierades främst av den finska staten (Jokokokko & 
Huhmarniemi 2014). Utsättningarna resulterade i ett ökat fiske på sik, men då finansieringen 
gradvist minskade i början av 2000-talet skedde även en minskning i sikfångsterna. På grund 
av ändå fortsatt rikliga utplanteringar genom ålägganden och delägarlagens utsättningar har 
sikfångsterna dock inte rasat. Utplanteringarna har främst bestått av vandringssik, men även 
betydliga mängder havslekande sik har utplanterats främst i Skärgårdshavet och Bottenhavet.  
På den svenska sidan av utredningsområdet sker utplantering av sik i Indalsälven och 
Ångermanälven i Västernorrland. Utsättningarna är fastställda som kompensationsvillkor för 
vattenkraftsverksamheten i dessa älvar. 
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3. Sikens ekosystemtjänster 
 

3.1. Försörjande tjänster 

3.1.1. Beskrivning av det kommersiella fisket 

Ett småskaligt och kustnära fiske, som bedrivs från mindre båtar med en till två personer, 
kännetecknar fisket i utredningsområdet. Siken har i långa tider varit viktig för kustfisket i 
området och största delen av sikfisket i Östersjön sker i Kvarken, södra Bottenviken och 
Bottenhavet. Sik fiskas huvudsakligen med bottennät men även sikfällor är viktiga redskap 
(figur 3.1.1).  

 
 
Figur 3.1.1. Andelen fångst fångad med ryssjor och fällor (orange) och nät (blå) i a) Österbotten och 
Mellersta Österbotten och b) Västerbotten och Västernorrland under åren 2002-2017.  
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En del företagare använder dessutom push-up fällor för sikfiske för att förhindra att sälen 
kommer in. Platser för de kommersiella fiskarnas sikfällor (fasta redskap) inom 
utredningsområdet finns utmärkta på SeaGIS karttjänsten (https://seagis.org/internt/). 
 
Med nät fiskas sik året om medan fällor används främst i den yttre skärgården från maj till 
september. Under isvintrar fiskar de kommersiella fiskarna närmare kusten främst med nät, 
men även ryssjor används under isen. En granskning av de månatliga fångsterna visar att 
vinterfisket står för en mycket liten del av de årliga fångsterna på båda sidorna om Kvarken 
(figur 3.1.2). Vinterfiske under isen är mer en tradition på den finska sidan. Detta beror mycket 
på att på isförhållanden på den finska sidan om Kvarken där vattnen är betydligt grundare har 
gynnsammare isförhållanden för isfiske.  Siken har inte problem med dioxin och har därmed 
inte några rekommenderade konsumtionsbegränsningar från Livsmedelsverket. 
 
 

 
Figur 3.1.2. Medelfångsten per månad med standardavvikelser för åren 2002 - 2017 i det kommersiella 
fisket i a) Österbotten och b) Västerbotten och Västernorrland. Observera att y-axelns skalor skiljer sig 
mellan graferna. 

https://seagis.org/internt/
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3.1.2. Antal arbetstillfällen 

De flesta yrkesfiskarna i kusten på båda sidorna om Kvarken fiskar sik och därmed kan antalet 
fiskare, förädlingsföretagare och registrerade fiskefartyg ge en uppskattning på 
arbetstillfällen, som sikfisket direkt och indirekt ger upphov till. Endast registrerade 
kommersiella fiskare får bedriva försäljning av fångst.  
 
I Finland registreras kommersiella fiskare i två grupper. Fiskare, som har en årlig 
medelomsättning av fisk eller fiskförädlingsproduk på över 10 000 euro hör till grupp 1, medan 
övriga hör till grupp 2. Register över kommersiella fiskare, förädlingsföretag och fiskefartyg 
upprätthålls av NTM-centralen i Egentliga Finland. I Österbotten fanns i början av år 2018 92 
kommersiella fiskare i grupp ett och 550 kommersiella fiskare i grupp två samt 35 
fiskförädlingsföretag. I Mellersta Österbotten fanns 16 fiskare i grupp ett, 129 fiskare i grupp 
två och 22 fiskförädlingsföretag. Totalt finns 787 registrerade kommersiella fiskare i de två 
landskapen, vilket utgjorde 31 % av alla kommersiella fiskare i havet i Finland. Antalet 
registrerade fiskefartyg var 930, varav 8 i högsjögruppen (Tabell 3.1.1). Fiskefartygen 
registreras inte skilt för de två landskapen.  
 
I Sverige registrerar länsstyrelserna fiskare som livsmedelsföretag inom primärproduktionen. 
Primärproduktion berör enbart fisket till havs och transport till nästa anläggning samt 
försäljning direkt till konsument. I Västernorrland fanns i början av 2018 35 
primärproducenter registrerade som hanterar fisk på något sätt och majoriteten av dessa har 
fiskelicens. I Västerbotten var antalet yrkesfiskare 30. Totalt fanns därmed 65 kommersiella 
fiskare i de två länen. I Västernorrland fanns det 37 stycken båtar under 10 meter och 4 
stycken över 10 meter långa registrerade fartyg för livsmedelsproduktion. I Västerbotten 
fanns 41 registrerade fartyg under 10 m och fyra fartyg över 10 m, varav den längsta är 11 m. 
Andelen registrerade fiskefartyg i båda länen utgjorde 7 % av registrerade fartyg för fiske i 
havet i hela landet (HaV). I Sverige registrerar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) s.k. 
förstahandsmottagare, vilka är de som tar mot fisk som andra anläggning där fisken oftast 
vidareförädlas och säljs. I Västerbotten finns sex registrerade förstahandsmottagare och i 
Västernorrland finns nio. Cirka 160 fångstmottagare lämnar för närvarande uppgifter rörande 
inköp av fisk från fiskelag och enskilda fiskare från hela Sveriges havsområde (HaV). 
 
Tabell 3.1.1. Antal registrerade kommersiella fiskare, förädlingsföretag och fiskefartyg i Mellersta 
Österbotten, Österbotten, Västerbotten och Västernorrland början av år 2018. 
 
Landskap/län Kommersiella fiskare Förädlingsföretag Fiskefartyg 
Mellersta Österbotten 145 2 930 
Österbotten 645  35 
Västerbotten  30                             7 45 
Västernorrland 35  9  41 

 
En fiskare beräknas indirekt sysselsätta 4 till 5 personer inom verksamheter i anknytning till 
fisket (Österbottens Fiskarförbund 2104). Enligt dessa beräkningar blir antalet arbetstillfällen 
mellan 3000 och 4000 i Österbotten, och kring 300 på den svenska sidan. Färska isländska 
utredningar visar dock på att antalet arbetsplatser som genereras av yrkesfiskare kan vara 
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betydligt större. Verksamheter som arbetar direkt med fisken är fiskpartihandel, 
fiskförädlingen och minuthandeln med fisk. Utöver detta arbetar även fisketurismföretagare 
direkt med fisken. Sikens försörjande tjänster borde även inkludera denna bredare 
företagssegment. De som handlar med fisk har ofta även egen förädlingsverksamhet. Alla 
fiskeföretag i Österbotten kan klassas som småföretag. De flesta har en omsättning under 1 
miljon euro. Några företag inom partihandeln och fiskförädlingen har omsättning över 1 miljon 
euro.  
 

 
 
Bild 3.1. Rökt sik har god efterfråga bland konsumenter på båda sidorna om Kvarken. 
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3.1.3. Fångsten och dess värde 

Fångststatistik från yrkesmässigt fiske ger en grov bild av betydelsen av siken för 
fiskerinäringen, men även som födoresurs, eftersom den säljs huvudsakligen för konsumtion. 
Sikfångsten har minskat på både den svenska och finska sidan av utredningsområdet under 
2000-talet. De årliga fångsterna i det yrkesmässiga sikfisket i Österbotten är nu knappt 200 
ton, när de i slutet av 1990-talet rörde sig om över 700 ton. I Västerbotten och Västernorrland 
har sikfångsterna minskat från 133 ton år 1996 till 64 ton år 2017 (Figur 3.1.2).  

 

Figur 3.1.3. Utvecklingen av sikfångsterna i det kommersiella fisket i Österbotten och Mellersta 
Österbotten (svart linje) och Västerbotten och Västernorrland (blå linje) åren 1996 - 2017. 

 
I Österbotten landades sammanlagt 185 938 kg sik år 2017 i det kommersiella fisket. Detta 
utgjorde 43 % av de kommersiella sikfångsterna i Finlands havsområde. Medelpris för rensad 
sik i Österbotten år 2017 var 4,38 euro/kg (stat.luke.fi). Räknar man det totala värdet på 
sikfångsten genom att använda medelpris som de kommersiella fiskarna erhåller ger det de 
österbottniska fångsterna ett värde på 814 408 euro (utan moms). Det här värdet utgör en 
tredjedel av det totala värdet av fångsten inom yrkesfisket i Österbotten, då fångsten av 
strömming och vassbuk utelämnas. En stor del av den rensade siken vidareförädlas dock 
antingen av fiskarna eller fiskgrossisterna. Beräkningar enligt den senaste nationella 
fördelningen av förädlade produkter gjorda av inhemsk sik från 2015 (stat.luke.fi) och priser 
på olika förädlingsprodukter år 2017 ger ett värde på den österbottniska sikfångsten på nästan 
5 miljoner euro (Tabell 3.1.2).  
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Tabell 3.1.2. Nationella fördelning av förädlingsprodukter av sik (stat.luke.fi). Fördelningen av 
förädlade sikprodukter (kg) i Österbotten beräknades genom en nationell fördelningsprocenter av 
sikprodukter. På basen av konsumentens kilopris för förädlade sikprodukter har värdet för förädlade 
sikprodukter i Österbotten uppskattats. 

  Nationell fördelning 
Fördelning av 

österbottnisk fångst (kg) Kg pris Värde (€) 
Färsk - filé 59,2 % 110 121 29.90 3 292 610 
Färsk - övriga 16,5 % 30 589 14.00 428 247 
Rökt 14,9 % 27 749 24.00 665 968 
Djupfryst - filé 5,4 % 10 051 25.00 251 268 
Saltad / Gravad 2,7 % 5025 35.00 175 887 
Djupfryst - 
övriga 1,1 % 1966 10.00 19 664 
Kallrökt 0,2 % 437 35.00 15 295 
Totalt 100,0 % 185 938  4 848 940 

 
 
Information om yrkesfiskarnas fångster samlas in enligt fångstrutor, vilkas storlek är 50 x 50 
km (Figur 3.1.4). I Sverige är rutorna kodade med fyra tecken i hela Östersjön, medan man i 
Finland har numrerat rutorna som finska kommersiella fiskare är verksamma i Östersjön från 
1 till 138. Vi använder här båda ländernas fångstkoder (Figur 3.1.4)  
 

 
 
Figur 3.1.4. Fångstrutor i utredningsområdet; Mellersta Österbotten och Österbotten (blåa) och 
Västerbotten och Västernorrland (gula).  
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Figur 3.1.5. Kommersiella sikfångsterna (kg) i fångstrutorna längs med Österbottens och Mellersta-
Österbottens kust 2002 - 2017. Observera att y-axelns skala skiljer sig mellan rutorna. 
Fångstuppgifterna erhölls från fiskerimyndigheterna vid Egentliga Finlands NTM-central. 
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Den största mängden sik fångas i rutorna 23, 19, 28 och 15 (Figur 3.1.4, 3.1.5). Fångstruta 23 
omfattar största delen av Kvarken skärgård med viktiga fiskeområden i Vasa stad och 
Korsholms kommun. Fångstruta 19 omfattar Jakobstad, Larsmo och Karleby. I dessa två rutor 
fångas främst vandringssik, men även sannolikt storvuxen havslekande sik. I ruta 28, som 
omfattar ett smalt vattenområde från kommunerna Malax till Närpes, är fördelningen av 
havslekande sik i fångsten sannolikt lite större, eftersom man i området har den naturligt 
reproducerande lokala beståndet av havslekande malaxsik. I området planteras ut stora 
mängder av den lokala siken, både genom ålägganden och de lokala vattendelägarlagen och 
fiskargillens verksamhet, planterar årligen ut ungefär 1 miljoner nysskläckta och 100 000 
ensomriga sikyngel. Ruta 15 hör till större delen till norra Österbottens landskap, men viktiga 
sikfiskeplatser finns även på mellersta Österbottens sida och har därmed tagits med här. Här 
fiskas främst vandringssik. Förutom i fångstruta 28 kan man se minskade trender i fångsterna 
i samtliga rutor under de senaste 15 åren.  
  
Yrkesfiskets sikfångster på den svenska kusten för samma period per fångstruta (Figur 3.1.6) 
har erhållits från HaV. År 2017 var de ihopräknade sikfångsterna från fångstrutorna längs med 
Västernorrlands och Västerbottens kust 63 802 kg. Detta utgjorde 64 % av hela svenska 
kustens sikfångster. I Sverige har kilopriset för sik varit stabil under en ganska lång tid och legat 
på 30 - 31 kr/kg (Hammarström 2015) och år 2017 låg det vid 35 kr per kilo (pers. komm. 
Gunnar Asplund, fiskeföretagare i Västerbotten). Värdet på de svenska fångsterna år 2017 för 
Västerbotten och Västernorrland baserat på ett kilopris på 35 kr, blir 2 233 070 kr (217 000 
euro). På svensk sida finns ingen nationell eller regional utredning om fördelningen av sålda 
förädlingsprodukter gjorda på sik. Det är därför svårt att beräkna sikens totala 
förädlingsvärde, såsom gjordes för de österbottniska fångsterna.  
 
De största mängderna sik i Västerbotten fångas i rutorna 56H0 och 57H1, som ligger utanför 
Holmsund och kring Holmön och norrut längs kusten till Bjuröklubb (Figur 3.1.6). I 
Västranorrland fångas mest sik i fångstrutorna 53G7 och 54G8, som omfattar kusten från 
Sundsvall till Örnsköldsvik (Figur 3.1.6). Enligt Florin m.fl. (2018) är det längs den svenska 
kusten oklart vilken typ av sik som det fiskas på och var. Florin m.fl. (2018) efterlyser ökad 
kunskapsinsamling med mera resurser för inventeringsarbete, genetiska, otolitkemiska och 
morfologiska analyser. 
 
I Sverige uppnår siken inte alls samma ekonomiska betydelse som i Finland. På båda sidorna 
om Kvarken fiskas cirka hälften av var lands sikfångster, därmed är sikfisket nationellt sett 
mycket betydande i Kvarkenområdet.  
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Figur 3.1.6. Kommersiella sikfångsterna (kg) i fångstrutorna längs med Västerbottens och 
Västranorrlands kust 2002 - 2017. Observera att både y-axelns och x-axelns skalor skiljer sig mellan 
rutorna. Fångstuppgifterna kommer från havs- och vattenmyndigheten (HaV). 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000
54G8

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
55G8

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

55G9

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

56G9

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000 56H0

0

5000

10000

15000

20000
57H1

0

5000

10000

15000

20000

25000
53G7

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000 53G8

Si
kf

ån
gs

t(
kg

)
Si

kf
ån

gs
t(

kg
)

Si
kf

ån
gs

t(
kg

)
Si

kf
ån

gs
t(

kg
)



17 

 

3.1.4. Sikutplanteringarna i området 

Längs den Österbottniska kusten är flertalet kraftbolag och industrier förpliktigade genom 
myndighetsbeslut att plantera ut sikyngel som kompensation för olika typer av 
miljöpåverkande aktiviteter. Även vattendelägarlag och fiskargillen låter plantera ut sik i 
fiskevårdande syfte. Mängden utplanterad sik av olika former och årsklasser syns i figur 3.1.9. 
Utplanteringarnas kostnader uppgår till ungefär 200 000 euro per år, vilket motsvarar ungefär 
fångstens värde räknat på basen av medelpris för rensad sik i Västerbotten och Västernorrland 
(Figur 3.1.7). I Österbotten sköter Österbottens Fiskarförbund om största delen av 
utplanteringarna och en del av industriålägganden sköts av NTM-centralen. En liten del av 
privata utplanteringar sker i egen regi. 
 
 

 
Figur 3.1.7. Värdet på sikfångsten i Västerbotten och Västernorrland (blå) och Österbotten och 
Mellersta Österbotten (svarta) samt för utplanteringar på sik gjorda i Österbotten (grå).  
 
På den svenska sidan görs utsättningar i betydligt mindre omfattning än i Finland och de enda 
utsättningar av sik i Sverige sker i Västernorrland, i Indalsälven och Ångermanälven. 
Utsättningarna är fastställda som kompensationsvillkor för vattenkraftsverksamheten. I 
beslutet för Indalsälven bör 150 000 ensomriga sikungar sättas ut årligen och i Ångermanälven 
3,7 miljoner sikyngel årligen. Utsättningarna (figur 3.1.8) har inte alltid nått upp till 
skyldigheten pga. bristande tillgång på avelsfisk samt ojämn överlevnad under yngelstadiet. 
Kostnader för de årliga utplanteringarna ligger på mellan 200 000 och 600 000 kr. 
 
Ett eget avelsmaterial från Indalsälven har dock byggts upp under senare år och odlingen 
kommer att byggas om inom de närmaste åren för att bättre svara mot de krav som sikodling 
ställer. Långsiktigt är dock avsikten i bägge älvarna att uppfylla vattendomarna fullt ut med 
material från egen odling. Utplanteringarna sköts om av Bonäshamn fiskodling 
(Ångermanälven) och Bergeforsens laxodling (Indalsälven).  
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Figur 3.1.8. Mängden utplanterad en-somriga sikyngel i Ångermanälven (grönt) och Indalsälven (rött). 
Uppgifter erhållna från Västernorrlands länsstyrelse. 
 
 

 
Figur 3.1.9. Mängden utplanterad sikyngel längs den österbottniska kusten av nykläckta havslekande 
form av lokal stam (blått), en-somriga havslekande form av lokal stam (rött) och en-somriga 
älvslekande stam (grönt) Data: Österbottens Fiskarförund. 
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3.1.5. Utmaningar i det kommersiella fisket 

Minskningen i sikfångsterna under åren 2000-2010 sammanträffar med en ökning av 
bestånden av gråsäl och Östersjövikare. Fisket efter sik försvåras kraftigt av störningar från 
säl, framför allt genom att sälen äter av fångsten och skrämmer bort fisk från redskapen (Blom 
& Harjunpää 2005, Lundström m.fl. 2010, Suuronen & Lehtonen 2012).  
 
I Finland rapporterade en tredjedel av yrkesfiskarna i havet år 2016 att de lidit av skador 
orsakade av sälar (Söderkultalahti 2017). Den uppskattade mängden skadad sikfångst för 
Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken var 40 000 kg, som utgjorde 90 % av hela landets 
rapporterade skador på sikfångster. Räknat med ett medelpris på sik på 4,31 innebar detta en 
fångstförlust på 172 000 euro. Störningarna av sälarna kan tvinga fiskare att upphöra eller 
göra uppehåll med fisket (Söderkultalahti 2017).  
 

 
 
Bild 3.2. Sälstammarna i Östersjön inverkar på sikbeståndet och sikfisket. 
 
I Sverige har HaV beräknat infiskningsvärde genom yrkesfiskares loggböcker och 
kustfiskejournal. År 2014 uppskattades mängden skadad sik för Västerbotten och 
Västranorrland till 47 078 kg, vilket på basen av snittpriset för sik blir en förlust på 1,45 
miljoner kronor. För enskilda fiskare i Västerbotten och Västranorrland var den årliga förlusten 
mellan 55 000 och 60 000 kr (HaV rapport 2014). 
 
Förutom sälstammarnas tillväxt och inverkan på sikfisket, har även utplantering av sikyngel 
minskat rejält under 1990-talet, speciellt i de stora älvarna i Bottenviken (Jokikokko & 
Huhmarniemi 2014). Fiskebestämmelser har även skiftat över tiden vilket bidrar till osäkerhet 
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i hur väl utvecklingen av fångst per ansträngning i yrkesfisket speglar beståndsutvecklingen 
(Florin m.fl. 2016). 
 
Åldern bland fiskföretagarna med fiskelicens i Västerbotten låg år 2015 på mellan 39 och 85 
år med en medelålder på 63 år (Hammarström 2015). Medelåldern för yrkesfiskare i Finland 
är 57 år och 25 % av fiskarna är över 67 år (http://stat.luke.fi/kala-ja-riista). En allt äldre 
fiskarkår är en stor utmaning det småskaliga kustfisket i både Finland och Sverige. 

3.1.6. Hur viktig är sik för fisketurismverksamheten? 

På den svenska sidan ligger fokus för fiskeguider på öring och det är därmed osannolikt att 
fiskeguider tar turister på sikfiske. Det kan dock finnas potential för att utveckla sikens 
betydelse för fisketurismen. I Österbotten finns runt tio fiskeguider och för samtliga är 
fiskeguideverksamheten en bisyssla. Fem av fiskeguiderna i intervjuades som en del av detta 
projekt, och för ingendera hade siken betydelse för fiskeguidningsverksamheten. En av 
guiderna hade tagit turister med på nätfiske efter sik en enda gång för flera år sedan. 
Fisketuristerna eftertraktar huvudsakligen gädda och området har också marknadsförts som 
en gäddfiskedestination (www.kvarkenfishing.fi).  

3.1.7. Fiskekortsintäkter  

I Finland sköts och förvaltas fiskevattnen lokalt av lagstadgade vattendelägarlag och i vissa fall 
av ideella fiskargillen, ifall delägarlagen överfört beslut om fisket på dessa. Det finns ungefär 
110 vattendelägarlag som sköter kustvattenområden inom utredningsområdet på den finska 
sidan. Delägarlagen eller fiskargillen bestämmer om försäljningen av fiskekort till både yrkes- 
och fritidsfiskare för fasta redskap och för användning av mer än ett spö på sina områden. 
Priser och villkor för tillstånden varierar därmed mellan områden. Eftersom sikfiske är viktigt 
för både yrkesfiskare och fritidsfiskare (vilket resultat från fiskerienkäter till fritidsfiskare i 
området visar, se stycke 3.1.7) kan intäkter från fiskekortsförsäljning även anses vara en av 
sikens försörjande tjänster. Fiskekortsintäkter har även beaktats i studier på laxens och 
havsöringens försörjande värden i fritidsfisket (t.ex. Butler m.fl. 2009). 
 
Antal lokalt lösta fiskekort för nätfiske samt priser begärdes som en del av denna utredning 
från delägarlag och fiskargillen. Endast några svar om yrkesfiskekortsförsäljning erhölls, 
medan svar om fritidsfiskekortsförsäljningen togs emot av 31 delägarlag/fiskargillen. I 
medeltal såldes 130 fritidsfiskekort per område per år. Priset för fiskekort varierade från 10 
till 100 euro per år och varierade också för olika typers fiskekort (dagskort, årskort, 
delägarlagskort osv). På basen av de uppgifter som erhölls är det därför svårt att göra en 
tillförlitlig uppskattning på de totala fiskekortsintäkterna. De flesta delägarlag använder 
intäkterna från fiskekortsförsäljningen till utplantering av sik. År 2017 använde delägarlagen 
totalt 80 000 till detta ändamål enligt Österbottens Fiskarförbunds uppgifter. Detta ger en bra 
fingervisning för att de totala intäkterna från fiskekortsförsäljningen i Österbotten ligger på 
närmare 100 000 euro, eftersom inte alla intäkter går till utplanteringar.  
 

http://stat.luke.fi/kala-ja-riista
http://www.kvarkenfishing.fi/


21 

 

Längs kusten i Sverige finns ingen fiskekortsförsäljning för fritidsfisket, eftersom fisket är 
gratis. Det finns dock begränsningar på antal redskap för fritidsfisket i båda länderna (se 
kapitel 4).  

3.1.8. Sikens övriga potentiella försörjande tjänster 

Förutom fiskköttet som säljs för konsumtion, finns potential för att använda fiskfjäll, rens och 
ben som råmaterial. I ett finskt innovationsprogram för fisket (Blue product) undersöks för 
tillfället framställning av kitosan från sikfjäll och dess värde. Fjällen utgör en procent av sikens 
totala vikt och utbytet av renat kitosan från fjäll är 1,6 %. Kitosan används bland annat för 
sårbehandling och i hydrogel.  Den österbottniska sikfångsten från 2017 skulle ge en 
fjällmängd på omkring 2000 kg, och 34 kg kitosan och med ett värde på 1 000 euro per kilo 
skulle värdet för kitosan vara över 30 000 euro. 

 

3.2. Kulturella och sociala tjänster 

3.2.1. Fritidsfiskets kulturella och sociala tjänster 

Ekosystemtjänsters kulturella värden är mest förknippade med rekreations- och estetiska 
värden, som skapar god hälsa och upplevelser för människor. Fritidsfiske är en 
världsomfattande rekreationsaktivitet som bedrivs av omkring 11 % av den globala 
befolkningen (Arlinghaus m.fl. 2015). En ansenlig mängd forskning har bedrivits, speciellt de 
senaste åren, på att värdera fritidsfiskets sociala och hälsobefrämjande nyttor, men det förblir 
svårt att kvantifiera fritidsfiskets betydelse för samhället. Det går inte att placera ett monetärt 
värde på fritidsfiske eftersom ekonomisk vinning inte är en motivation för fritidsfiskare då 
försäljningen av deras fångst är förbjudet i de flesta länder. I EU har det varit förbjudet att 
saluföra fritidsfiskets fångster sedan 2011 i havet. Att värdera rekreationsfisket med 
kommersiella marknadspriser på fisk är inte giltigt eftersom många människor är motiverade 
att delta för att uppfylla psykologiska, fysiologiska och sociala behov, snarare än att få mycket 
fångst (Beardmore m.fl. 2011). Ett sätt är att undersöka hur mycket tid fritidsfiskare ägnar åt 
fiske som ett mått på hur aktivitetens betydelse, samt hur de värdesätter aktiviteten. 
 

3.2.2. Nationella undersökningar av fritidsfisket i Finland och Sverige 

I Finland har var och en rätt att avgiftsfritt meta och pilka. Alla som betalat fiskevårdsavgift 
och alla under 18 år eller över 65 år har rätt att bedriva handredskapsfiske med ett spö. De 
allmänna fiskerättigheterna gäller inte fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk 
eller vattenområden där fiske förbjudits med någon annan bestämmelse. Rätten att fiska och 
att bestämma om övrigt fiske tillkommer vattenområdets ägare. I Sverige har alla rätt att fiska 
med handredskap samt upp till 180 m nät eller sex mindre ryssjor och mjärdar i havet. 
Innehavare av fiskelicens och vattenägare har inte denna begränsning, men fiske med fällor 
och större ryssjor kräver vattenägarens tillstånd. 
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Bild 3.3. Sikens ger genom rekreationsfisket människan hälsobefrämjande och sociala nyttor. Bild: 
Stefan Råback. 
 
 
Naturresursinstitutet Luke gör upp statistik på fritidsfisket i Finland vartannat år genom 
enkätundersökningar som sänds till ett urval av befolkningen. Statistiken presenterar 
uppskattningar på antal personer som fiskat, använda fångstredskap, fiskedagar och 
fångstmängder enligt art, fångstredskap och områden. Statistik över olika arters fångster per 
landskap och antalet fiskedagar angivna med 95 % konfidensintervaller (CI) eller 
variationskoefficienter finns inte tillgängligt efter år 2012. Variationskoefficienten (CV) anger 
hur stor standardavvikelsen är i förhållande till medelvärdet och är ett mått på den relativa 
spridningen och anges i %. År 2016 uppskattades antalet fritidsfiskare som fiskade i havet inom 
Österbotten till 37 000 (95 % CI= ± 14 000). I detta samband kan nämnas uppskattningen av 
antalet fiskare i Österbotten utgående från medeltalet sålda fritidsfiskekort på 130 stycken 
med 110 delägarlag uppgår till 14 300 (stycke 3.1.7).  Därtill kommer fritidsfiskare som fiskar 
fritt med mete och pilke samt de som genom betalning av den nationella fiskevårdsavgiften 
fiskar med ett spö. Därmed kan det uppskattade antalet fritidsfiskare från den nationella 
utredningen anses vara rätt tillförlitligt. År 2016 uppskattades fritidsfiskarna i Österbotten 
fånga 58 000 kg (CV = 28 %) sik, vilket utgjorde 29 % av fritidsfiskets fångster i havet i Finland. 
År 2012 var antalet fiskedagar i Österbotten för nätfiske 109 000 (CV=31 %) och för ryssja 
22 000 (CV=75%). Andelen fångad sik i det sammanlagda fritidsfisket i Bottenhavet, Kvarken 
och Bottenviken av totala sikfångsterna i havet Finland kan ses i figur 3.2.1. 
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Figur 3.2.1. Andelen fångad sik i det sammanlagda fritidsfisket i Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken 
i jämförelse med övriga sikfångsterna i havet i Finland. Data: stat.luke.fi 
 
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för officiell statistik inom fisket i Sverige och sedan 
2013 förs årlig statistik över fritidsfisket. I Bottenviken och Bottenhavet fanns åren 2013 - 2016 
mellan 23 000 och 37 000 fritidsfiskare som någon gång fiskat efter och fångat sik. Varje år 
fångades det mellan 137 000 och 339 000 kg sik fördelat på 108 000 till 192 000 
redskapsdagar. År 2016 uppskattades hela landets sikfångster i fritidsfisket i havet vara 
151 000 kg (95 % CI = 92 000 kg). Detta antyder att majoriteten av siken fångas i Bottenviken 
och Bottenhavet. Nittiofyra procent av redskapsdagar var med nät. En fritidsfiskare kan ha 
fiskat sik vid flertalet tillfällen under mätperioden, då insamling sker tertialvis förekommer viss 
dubbelräkning av fritidsfiskare om denne förekommer som sikfiskare i mer än en insamling. 
Statistiken är framtagen från 87 stycken observationer, vilket är tillräckligt för att ge en 
fingervisning om omfattning av sikfisket (pers. komm. Gustav Blomqvist, HaV). 
 
Tabell 3.2.1. Fritidsfisket sikfångster (kg) i Bottenviken och Bottenhavet (svenska sidan), 
årsmedelvärden för 2013 - 2016 (n=87). Uppgifterna erhållna från havs- och vattenmyndigheterna. 
 
  Punktskattning 95-% konfidensintervall 
Sik 238 000 101 000 
Dagar 150 000 42 000 
Fritidsfiskare* (ej unika) 30 000 7 000 
 

3.2.3. Regionala undersökningar av fritidsfisket 

Ett antal lokala fritidsfiskeundersökningar har gjorts i Österbotten de senaste åren. Norra 
svenska fiskeområde genomförde enkätundersökningar i havsområdet utanför Nykarleby och 
i nedre loppet av Nykarleby älv år 2014 (Wistbacka 2015) och i havsområdet utanför Jakobstad 
och Larsmo år 2015 (Wistbacka 2016). Österbottens Fiskarförbund utförde en motsvarande 
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enkätundersökning i Närpes-Kaskö fiskeområde år 2015. Enkäterna skickades ut till de 
personer som löst lokala fiskekort av vattendelägarlagen och undersökningen omfattade 
därför inte fritidsfisket, som bedrevs i området via den avgiftsfria allmänna rätten att meta 
eller pilka, och inte heller det fiske som skett med det statliga spöfiskekortet. Enkäterna 
innehöll frågor om fiskeplatser, redskap, fångster, förändringarna i fisktillgången och problem 
i samband med fisket. Antal utskick, svarsprocent, andel av svarande som fiskat finns i tabell 
3.2.2). Siken utgjorde 9 – 19 % av de totala fångsterna och medeltalet fiskedagar i Österbotten 
varierade mellan områdena från 18 till 39 (Tabell 3.2.2). Enligt de svarandenas utmärkningar 
av fiskeplatser på kartorna i frågeformulären, fördelade sig fritidsfisket jämnt över områdena 
och fritidsfisket pågick i hela området året om. Över 80 % av den totala fångsten härstammade 
från nätfångster.  
 
Tabell 3.2.2. Enkätundersökningar om fritidsfisket gjorda i Österbotten, Västerbotten i Västernorrland 
åren 2006-2015.  

 
 
År 2006 genomförde länsstyrelserna i Västerbottens län och Västernorrlands län tillsammans 
med tre andra län enkäter för att utreda fiskets betydelse, hur fisket bedrivs, hur många som 
fiskar och vad man fiskar i kustvattenområden med höga naturvärdena. I Västerbotten 
genomfördes enkäten i området Örefjärden-Snöanskärgården (kallat Snöanområdet) i 
Nordmalings och Umeå kommuner, och i Västernorrland i Gaviksfjärden, som ligger i Kramfors 
kommun norr om Ångermanälvens mynning. Enkäterna riktades främst till fastighetsägare 
inom och nära de berörda områdena. I tabell 3.2.2 finns antal utskick och svarsprocent för 
enkätundersökningarna. Av alla som svarade ansåg 59 % i Snöanområdet och 44 % i 
Gaviksfjärden 44 % att fisket hade avgörande eller ganska stor betydelse för val av boendeort 
eller sommarstuga. Möjligheten att använda vattnen för husbehovsfiske hade stor betydelse 
för tre fjärdedelar av de svarande i Snöanområdet och för nästan hälften av de svarandena i 
Gaviksfjärden. I båda områdena ansåg 30-40 % att det var viktigt att ”låta släktingar och 
vänner fiska”, ”använda vattnen till annat än fiske” och ”upprätthålla skärgårdens traditioner”. 
90 % av svaranden fiskade under sommaren och hälften under våren. Bland alla som svarade 
i Snöanområdet en yrkesfiskare, 13 såg sig som binäringsfiskare, 38 % betraktade sig som 
husbehovsfiskare, 29 % som sportfiskare och 33 % som både husbehovs- och sportfiskare. I 
Gavik fanns bland svaranden fyra yrkesfiskare, två binäringsfiskare, 55 % husbehovsfiskare, 26 
% sportfiskare och 18 % betraktade sig som både husbehovs- och sportfiskare. Bland 
husbehovs- och kombinationsfiskarna var nät det klart vanligaste redskapet. I varken 
Snöanområdet eller Gaviksfjärden fann man någon enkel koppling mellan vilken fiskarkategori 
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svarande räknade sig till och redskapsanvändningen. I Snöanområdet fångade fritidsfiskarna 
mest sik (41 %) följt av strömming (22 %), medan fritidsfiskarna i Gaviksfjärden fångade 
överlägset mest strömming (59%), följt av sik (13 %) och abborre (13 %). I genomsnitt fiskade 
fritidsfiskarna i de två områdena 16 - 20 gånger per år (Tabell 3.2.2). 
 
 
Webbenkäter 
Hösten 2017 genomförde Österbottens Fiskarförbund en webbenkät riktad till fritidsfiskare i 
Österbotten som en del projektet ”Förvaltningsplaner för abborre och gädda i Österbotten’. 
209 personer svarade på enkäten. En tredjedel av de svarande fiskade i Kvarkens fiskeområde, 
medan resten var jämnt fördelade bland de övriga fem fiskeområdena i Österbotten. Nätfiske, 
spinnfiske och pilkfiske var de vanligaste formerna av fiske som svarande bedrev på området. 
Sik utgjorde 9 % av de totala fångsterna och 46 % av de svarande angav att de fångat sik. Sik 
föredrogs överlägset av nätfiskare medan handredskapsfiskare riktade sitt fiske efter gädda. 
Över hälften angav att de fiskar en till fem dagar per månad och väldigt få personer som svarat 
fiskade mer än 15 dagar per månad. Mest fiskade svaranden 6 till 20 dagar per år och största 
delen av fisket bedrevs under sommarmånaderna. Webbenkäten gjordes genom den 
kostnadsfria webbenkättjänsten Google forms. 
 
En webbenkätundersökning om sikfisket riktat till fritidsfiskare i Västerbotten och 
Västernorrland genomfördes som en del av denna utredning under tiden 9.4-8.5.2018 genom 
spridning via pressmeddelanden och digitala medier. Även denna enkät gjordes med hjälp av 
Google forms. Nittiotvå personer svarade på enkäten, varav 40 % fiskade sik endast genom 
pilkfiske, 26 % fiskade sik både med pilke och nät och 20 % fiskade sik enbart med nät. Övriga 
14 % fiskade med olika kombinationer av redskap. Endast två personer metade, sex personer 
flugfiskade och fem personer spöfiskade efter sik. På frågan hur sikfisket bäst beskrivs i 
området, svarade 41 % att pimpelfiske efter sik var det huvudsakliga sikfisket, 23 % svarade 
att siken inte är den mest eftertraktade fisken, men att den ändå var mycket viktig och 19 % 
svarade att sikfisket var det huvudsakliga fisket under hela året (figur 3.2.1.). På frågan hur 
fritidsfiskare värdesätter siken och sikfisket kunde svarande välja fler än ett svar. Motstridiga 
svar, t.ex. att fångsten var huvudsaken och upplevelsen viktigare än fångsten, behandlades 
som en skild grupp. Den största gruppen utgjordes av de som inte bedrev ett catch & release 
(C&R) fiske, men för vilka upplevelsen var viktigare än fångsten i kombination med att fisket 
hade en social (att umgås med vänner eller familj) och hälsobefrämjande betydelse (att må 
bra eller att koppla av). En annan grupp som inte heller bedrev C&R fiske urskildes bland 
svaranden, men för dessa var fångsten huvudsaken i kombination med att fisket hade en social 
och hälsobefrämjande betydelse. Elva procent av de svarande uppgav att de bedrev C&R fiske 
och att upplevelsen var viktigare än fångsten. Således värdesatte minst 48 % av svaranden 
sikfisket mest på basen av upplevelsen. Konflikterande svar uppgick till 24 % av svarande. Det 
är troligt att dessa svarande ansåg att både fångsten och upplevelsen var viktiga och att de 
inte kunde välja. En fjärdedel av de svarande bedrev ett C&R fiske och av dessa angav 65 % att 
upplevelsen att fiska är viktigare än fångsten, medan 35 % anser att fångsten är viktigast.  
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Figur 3.2.2. Andelen (%) svar på hur viktig sikens är för fritidsfiskare i Västernorrland och Västerbotten 
i webbenkätundersökning våren 2018. 
 

 

3. 3. Reglerande tjänster 

3.3.1. Sikens reglerande tjänster - dess roll i näringsväven 

Siken är främst en generalist omnivor som spenderar en begränsad tid med att söka mat. De 
anses vara opportunistiska och äter en stor variation av ryggradslösa djur i både salt-och 
sötvatten och sammansättningen av bytena varierar mellan regioner. Förekomst av byten, den 
lokala miljön och säsong påverkar födointaget hos sik (Verliin m.fl. 2011). Siken, liksom många 
andra laxfiskar, hör till arter som söker föda med hjälp av synen och som är aktiva under dagen 
eller under skymning. Intensiv födosökning sker under timmar med dagsljus (Muller 1978).  
 
De yngsta stadierna av sik konsumerar plankton, varefter de byter föda till ryggradslösa djur, 
men även fiskrom, fiskyngel (Himberg 1995). Hudd m.fl. (1992) studerade födan hos sikyngel 
i Södra Bottenviken och fann att de yngsta stadierna (under 20 mm) åt mest rotiferer, medan 
större yngel åt främst harpactikoider, speciellt Tachidius discipes, men även hinnkräftor och 
hoppkräftor. Mängden av yngel i storleksklassen 20 - 30 mm stämde bra överens med 
efterföljande svaga eller starka åldersklasser i yrkesfiskets fångster.  
 
Födoval hos äldre årsklasser av sik har studerats på flera ställen, men inga nyliga studier finns 
inom utredningsområdet. På Åland fann Hägerstrand m.fl. (2018) att huvudfödan hos vuxna 
sikar (av storlekar 450 - 1200 g, n=88) runt Åland var mollusker och bentiska kräftdjur, och att 
det vanligaste bytesdjuret utgjordes av båtsnäckan (Theodoxus fluviatilis) följt av Idotea spp. 
Verliin (m.fl 2011) studerade födan hos 2 - 8 åriga sikar av längderna 258 - 241 mm (n=53) vid 
nordvästra estniska kusten och fann att sikarna föredrog kräftdjur såsom Idotea balthica och 
Gammarus spp över musslor. I studien togs även bottenprov för att undersöka 
sammansättningen av arter i bottenfauna. Även om mollusker utgjorde den vanligaste 
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djurgruppen i bottenfaunaproven, förekom de minst i sikens mage. Bytesdjurens 
sammansättning, abundans och biomassa hade ingen inverkan på födoselektiviteten hos 
siken. Därför kan det vara att fiskens selektiva predation inte påverkar de dominanta arterna 
i det bottendjursamhället, men istället orsaka tryck på mer sällsynta bytesdjur (Verliin et al. 
2011).  

3.3.2. Sikens viktigaste predatorer  

I sjöar har öring (Salmo trutta L.), gädda (Esox lucius L.), abborre (Perca fluviatilis L.), och lake 
(Lota lota L.) visats vara potentiella predatorer på sik (Saksgard m.fl. 2002). Öringen åt mest 
sik mindre än 15 cm, medan alla fiskpredatorer åt sikar över 15 cm. Förekomst av fiskätande 
fiskar påverkar habitatanvändning hos småsik, så att de stannar i djupare, bentiska habitat 
(Saksgard m.fl. 2002). Som nämnt tidigare (stycke 2.3) utgör sik ett betydande byte för 
gråsälen. Hos gråsäl i Bottniska viken utgjorde siken 13 % av födan och var därmed gråsälens 
näst vanligaste byte efter strömming (Lundström m.fl. 2010). Sälens predation på sik fokuserar 
på storleksklasserna 25 - 40 cm, dvs. 3 - 6 åriga sikar (Lundström m.fl. 2010). Gråsälen beräknas 
äta totalt sett mer sik i Östersjön än vad som sammanlagt fångas och landas i yrkes- och 
fritidsfisket (Lundström m.fl. 2012; Hansson m.fl. 2017). Enligt Lundström m.fl. (2014) utgör 
sik mindre än en procent av Östersjövikarens (Pusa hispida) föda. 

3.3.3. Sikformernas värde som genpoolresurs  

Genetiska skillnader mellan sikformer och bestånd har dokumenterats på olika områden (t.ex. 
Bernatchez m.fl. 1989, Leskelä m.fl. 2005, Säisä m.fl. 2008, McCairns m.fl. 2012, Olsson m.fl. 
2012), men storleken på den genetiska variationen varierar beroende på analyser och 
undersökta populationer. Det finns inga robusta genetiska markörer som enskilt kan användas 
för att skilja ekotyperna åt, men möjligheterna att använda otolitkemiska analyser för att göra 
detta undersökts för tillfället (pers. komm. Jens Olsson, SLU). I studien av Olsson m.fl. (2012) 
analyserades DNA i sik insamlade på 18 platser längs hela den svenska Östersjökusten. 
Resultaten visade att siken skilde sig genetiskt åt mellan platserna och att den genetiska 
differentieringen mellan områden var starkare i Bottniska viken än i Egentliga Östersjön.  Detta 
antyder att det rör sig om lokala bestånd. Olsson m.fl. (2012) föreslår att man kunde förvalta 
sikbestånd som ligger åtminstone på 10 mils avstånd från varandra separat från varandra längs 
den svenska kusten av Bottniska viken.  
 
Sikformernas värde som genpoolresurs är svårt att bedöma i dagens läge. Det är dock klart att 
bevarande av den genetiska mångfalden är en förutsättning för att unika sikpopulationer 
bibehålls. Fastän utplantering av odlad sik i vissa områden visats minska genetiska variationen 
på allelnivå, är utplantering av sik viktig för att bevara utrotningshotade bestånd (Säisä m.fl. 
2008).  

3.3.4. Havslekande sikens lekområden som miljöindikator 

Lekområdena för havslekande sik har föreslagits vara en indikator för tillståndet i kustvatten i 
Östersjön (Veneranta m.fl. 2013). En indikatorfunktion kan anses ha ett betydande värde som 
ekosystemtjänst och detta bör bedömas vidare.  
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4. Förvaltning av naturresursen sik 
 

I varken Finland eller Sverige finns nationella förvaltningsplaner för sik. Sik omfattas inte heller 
av ICES rådgivning. Bestämmelser om fisket i båda länderna berör även siken och i Finland 
finns dessutom regler för knutavstånd i nät för sikfiske. I båda länderna sker en uppföljning av 
fångsterna. I Finland följer Naturresursinstitutet upp bestånden av vandringssik och 
kustlekande sik och fisket i Bottniska viken bland annat med hjälp av yngelnotning, 
fångstprover och statistik över fångsterna. Material om sik har samlats in sedan 1980-talet. 
Informationen används för att ge rekommendationer för organisering av fisket. Reglering 
genom lagstiftning och frivilliga begränsningar, påverkar möjligheten att nyttja sik som resurs.  
 

4.1. Regleringar av sikfisket  
 
Enligt lagen om fiske i Finland får fritidsfiskare fiska med maximalt åtta 30 meter långa nät 
eller med högst 240 meter nätlängd per båtlag. Att fiska med mera nät är reserverat för 
kommersiella fiskare. För fiske efter sik i havet finns bestämmelser om knutavstånd i nät. Som 
allmän regel bör knutavståndet i nät vid fiske efter sik vara minst 43 millimeter, men i 
Bottenviken och Kvarken tillåts fiske efter lokala skärgårdssikar och havslekande sikar med 
tätare nät. De tillåtna knutavstånden varierar därmed enligt förekomst av olika storlekar på 
sik beroende på förekomst av stationära sikstammar eller vandringssik. I de mellersta och 
norra delarna av Bottenviken (norr om latituden 64°00′N), där det förekommer havslekande 
sik skall näten ha knutavstånd på minst 27 millimeter och högst 30 millimeter eller minst 43 
millimeter för fiske av vandringssik. I de södra delarna av Bottenviken (mellan latituderna 
64°00′N och 63°30′N) skall knutavstånden vara minst 30 millimeter och högst 35 millimeter 
för fiske efter havslekande sik, eller minst 43 millimeter för vandringssik. Latituden 63°30′N 
går rakt genom Brännskata fiskehamn i Nykarleby. I Kvarken (mellan latituderna 63°30′N och 
62°30′N) skall näten ha knutavstånd på minst 40 millimeter för fiske efter skärgårdslekande 
och havslekande sik. Söder om detta skall knutavstånden vara minst 43 millimeter. Fisket efter 
sik med nät definieras så att det innebär fiske där minst hälften av fångstens vikt är sik.  
 
I Sverige är det enligt lagen förbjudet att fiska med nät på grundare vatten än 3 meter under 
tiden 1 april - 10 juni samt 1 oktober - 31 december. Denna fiskeregel introducerades år 2007 
med syfte att skydda havsöringen. Fiske med mjärd eller handredskap berörs inte av 3-
metersregeln. I Sverige har alla rätt att fiska med handredskap samt upp till 180 m nät eller 
sex mindre ryssjor och mjärdar. Innehavare av fiskelicens och vattenägare kan fiska med mer 
redskap och för dem kräver fiske med fällor och större ryssjor vattenägarens tillstånd.  
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Figur 4.1. Karta som visar mellan vilka breddgrader knutavstånd i nät för fiske av sik varierar. Karta: 
Centralförbundet för fiskerihushållning. 

 

4.2. Fredning under sikens lektid 
Enligt den finska förordningen om fiske är siken årligen fredad i älv och bäck som mynnar ut i 
havet från och med den 1 september till och med den 30 november. Därtill är fiske med nät i 
älvar som hör till vattendrag för vandringsfisk förbjudet från och med den 15 augusti till och 
med den 30 november. 
 
I Österbotten fredar vattendelägarlag eller fiskargillen siken frivilligt i havet under lektid i 
månadsskiftet oktober - november. Fredningstiden är antingen 15 - 31.10 eller 20.10 - 5.11. 
På Österbottens fiskarförbunds webbsidor www.fishpoint.net finns information om vilka 
delägarlag eller fiskargillen som fredar siken och under vilka tider. 

 

4.3. Biologiskt råd om sik  

Enligt Bergendahl m.fl. (2017) har utvecklingen i sikfångsterna och provfiske de senaste åren 
varit stabil efter en tid med negativa trend och rekommenderar att fångsterna inte bör öka i 
Bottenhavet av försiktighetsskäl. Efter en lång tid med stabil utveckling i Bottenviken har de 
senaste åren setts en positiv trend i både yrkesfiskefångsterna och provfisket och därmed 
fastslås att beståndets status i Bottenviken är god och att fångsterna kan öka.  
 
 
 
 

http://www.fishpoint.net/
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5. Diskussion 
 
Denna analys visar att siken ger människan i utredningsområdet betydande nyttor. Som en 
viktig födoresurs ger siken intäkter för det kommersiella fisket och mat för husbehovsfiskaren, 
men fiske efter sik är också en viktig rekreationsaktivitet, som ger ökad välmående och social 
gemenskap för människan.  
 
Siken är ekonomiskt en mycket viktigare art för den finska fiskerinäringen än den svenska, 
men nationellt sett är sikfångsterna betydande i båda regionerna inom utredningsområdet. I 
yrkesmässigt fiske var sikfångsterna år 2017 sammanlagt 186 ton i Österbotten och Mellersta 
Österbotten och 64 ton i Västerbotten och Västernorrland. En beräkning av fångsternas värde 
utgående från medelpris som de kommersiella fiskarna erhåller ger ett värde på 814 408 euro 
och 2 233 070 kr (217 000 euro) för fångsterna på den finska respektive svenska sidan. Om 
man räknar enligt konsumentpriser på förädlade sikprodukter uppgår de totala intäkterna till 
5 miljoner euro i Österbotten och Mellersta Österbotten. Det är sannolikt att förädlingen och 
konsumentpriserna ökar sikens värde på den svenska sidan på ett motsvarande sätt. 
 
De flesta yrkesfiskarna inom området fiskar sik. En konservativ uppskattning på antalet 
arbetsplatser inom fisket på basen av antalet registrerade yrkesfiskare (787 och 65) på den 
finska sidan var kring 3 500 stycken och på den svenska sidan på 300 stycken. Därtill ger 
fiskekortsförsäljningen längs den österbottniska kusten ett värde på över 100 000 euro per år. 
De försörjande tjänsterna siken bidrar till är således betydande. För fiskerinäringen behövs 
dock en regelrätt branschanalys för att bedöma fiskerinäringens kringeffekter, som anses vara 
betydande (Österbottens Fiskarförbund 2014).  
 
Även fritidsfisket på sik är ur nationella synvinklar betydelsefullt inom områdena. 
Utredningarna av fritidsfisket på båda sidorna om Kvarken visar konsekvent att fritidsfisket på 
sik är en viktig aktivitet för en stor del av dem som bor inom området. Enkätundersökningen 
som genomfördes som en del av analysen visar att en stor andel av fritidsfiskarna i 
Västerbotten och Västernorrland var motiverade att fiska av sociala och hälsobefrämjande 
faktorer. Detta kan kopplas till studier i USA och Australia som påvisat att de viktigaste 
motivationer för fritidsfiske var avkoppling, att komma bort från den dagliga rutinen, att vara 
utomhus, för sport, och att vara med familj (Fedler & Ditton 1994). Forskning har också visat 
att fritidsfiske kan stärka sociala band, minska hjärtfrekvens och ångest (Hughes 2014), och 
minska förekomst av brottslighet bland missgynnade ungdomar (Wightman m.fl. 2008). Även 
om de positiva effekterna av fritidsfisket är dokumenterade, behövs fortfarande forskning för 
att utveckla sätt att konkret värdera fritidsfiskets betydelse (Griffiths m.fl. 2017). Notdragning 
och sikhåvning anses som traditionella och kulturella fiskeaktivitet i vissa områden i Sverige, 
men detta framkom inte i enkätundersökningen eller någon av de undersökningar som gjorts 
inom området. Det kan dock finnas skäl att ännu undersöka omfattningen av detta fiske för 
att bedöma dess kulturella värde. 
 
Sikens reglerande roll i ekosystemet beskrevs kort i analysen. Olsson m.fl. (2012) beskriver 
siken som ett nyckelelement i kustnäringsväven i Östersjön och studier på födoval hos siken 
antyder att siken har en viktig roll i att reglera bottenfauna. Siken utgör också ett viktigt byte 
för många fiskarter, men även för sälar och skarv. Det anses mycket viktigt att bevara den 
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genetiska mångfalden hos sikbestånden och på skild förvaltning av olika bestånd har 
föreslagits (Olsson m.fl. 2012).  
 
De omfattande sikutplanteringarna på den finska sidan har enligt Naturresursinstitutet i 
Finland varit ekonomiskt lönsamma, då tusen ensomriga utsättningsyngel återfångas som 
några tiotals kg fullvuxna sikar i Bottenviken. Jokikokko & Huhmarniemi (2014) hittade ett 
stark positiv inverkan av utplanteringsmängden av ensomriga sikyngel och sikfångsterna i 
skafthåvsfisket i Torneälven. Rohtla m.fl. (2017) undersökte populationsstrukturen och 
ursprung av sik som fiskarna fångade längs med den estniska kusten och fann att 50 % av de 
provtagna vuxna sikarna härstammade från utplanterade sikyngel i Finland och att en liten del 
var ur vilda bestånd. Enligt författarna föreslår resultaten att de nuvarande utplanteringarna 
endast kompletterar fiskarnas fångster, men har ingen effekt på det vilda beståndet. Även 
Urho (2011) lyfter fram att utplanteringarnas effektivitet kunde förbättras.  Även om det är 
möjligt att den genetiska mångfalden minskar under odling av sik, är utplanteringar av odlad 
sik viktig för att bevara utrotningshotade populationer (Säisä m.fl. 2008). Inom 
utredningsområdet på den österbottniska sidan har man skapat moderfiskbestånd av lokala 
stammar hos fiskodlingsanstalterna, så att den genetiska mångfalden bevaras. 
Utplanteringarnas värde är ett mått på kostnader som kunde undvikas ifall ekosystemet själv 
kunde producera tillräckligt med sik. 
 
Det finns många faktorer som inverkar negativt på sikbestånden, det mesta orsakade av 
människans verksamhet, t.ex. byggnationer i lekälvarna. Återställande av åar och älvar utgör 
stora möjligheter för sikens naturliga reproduktion och även små åar och bäckar som rinner 
till havet kan vara viktiga förökningsområden. De expanderade sälstammarna har också visats 
beskatta sikbestånden hårt och det har efterlysts ytterligare forskning på sälstammarnas men 
även skarvens inverkan på sikbestånden (Florin m.fl. 2018). 
 
Denna utredning kring sikens värde som ekosystemtjänster är en av de första analyserna på 
en art som är viktig för både kommersiellt fiske och fritidsfiske i Östersjön. En värdering av 
sikens ekosystemtjänster ger insikt i människan nytta av arten och samtidigt hur mycket vi 
drar nytta av att skydda den.  
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