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Abborre är den första fångst många fiskare får. 
Det är Finlands vanligaste fisk och nationalfisk. 
Ändå är det få som vet något mer om den. 
Tuikki har tagit reda på hur abborren mår, 
vad den äter och hur gammal den blir.

A bborren är en mästare på överlevnad och på att 
anpassa sig. Därför finns den nästan överallt i Fin-
land, utom i fjällen. Hur snabbt den växer varierar 

mycket: En abborre som är åtta år gammal kan väga ett kilo 
eller 30 gram.

Abborrar som växer långsamt och förblir små hittar man i 
allmänhet i små och karga tjärnar, medan de stora och snabb-
växande finns i både klara och frodiga sjöar.

Tillväxttakten beror mest på mängden näring som erbjuds 
och kvaliteten på den, i viss mån även på temperaturen, berät-
tar Jukka Ruuhijärvi, forskare vid Naturresursinstitutet 
(Luke).

– För att abborren ska växa bra är det viktigt att den kan 
byta föda i takt med att den växer, säger Ruuhijärvi.

29 år gammal abborre
Utvecklingen av födan som beskrivs ovan är dock bara en 
modell för abborrens tillväxt. Eftersom det är fråga om en art 
som har väldigt varierande levnadssätt och kan anpassa sig, 
kan det finnas mycket annat än fisk på en stor abborres meny.

– I södra Finland kan det finnas små signalkräftor i magen 
på en stor abborre. Det är säkert näring som får den att växa 
snabbt. Den stora och rikliga bottenfaunan i norra Finland 
förklarar ofta varför abborrarna i vissa sjöar eller tjärnar växer 
sig stora snabbt, säger Ruuhijärvi.

Abborren tullar på sin egen avkomma om det behövs. I en 
karg tjärn eller en liten sjö är det en årskull som dominerar 
och växer genom att i praktiken äta upp all sin avkomma. 
Fenomenet kallas träffande nog ”tusenbröder”. En ny årskull 
får inte möjlighet att växa upp förrän tusenbröderna blir färre 
på grund av fiske eller för att de helt enkelt dör av hög ålder.

Hur gammal blir abborren, då? Den äldsta abborre som 
åldersbestämts i Finland fångades i norra Lappland och var 

Fiskare äter gärna grillad abborre som matsäck.
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29 år gammal. Precis som andra fiskar blir de flesta abborrar 
byte för fiskar eller andra rovdjur redan när de är unga, så den 
genomsnittliga livslängden är kort. De abborrar som fiskare 
fångar är vanligtvis 5–10 år gamla. Individer som är över 15 
år är sällsynta.

Tillväxttakten varierar
Storleken på abborrar i samma ålder kan variera mycket, till 
och med i samma sjö. En individ kan stagnera i växten och för-
bli en småfisk, medan en annan kan bli en riktig baddare. Det 
är ändå samma population. I en sjö finns det inte en popula-
tion av abborrar som växer långsamt och en som växer snabbt 
och som skulle föröka sig separat, säger Ruuhijärvi.

I Finland finns det helt enkelt inte tillräckligt stora insjöar 
för att det ska kunna bildas ett separat abborrbestånd som 
lever vid stranden och ett bestånd som lever ute på öppet 
vatten. Hos oss är de stora och djupa sjöarna så splittrade att 
abborrbeståndet i hela sjön är en och samma population.

– Det här kan man se under lektiden då mycket små hanar 
simmar efter en stor hona.

Typiskt för abborren är att de största fiskarna oftast är 
romfiskar och att hanarna är betydligt mindre.

Klimatförändringen har förkortat isvintrarna, vilket kan 
förlänga abborrens tillväxtperiod, säger Ruuhijärvi.

– För att abborren ska växa nämnvärt måste vattentempe-
raturen vara över 10 grader. Att våren kommer tidigare och 
hösten blir längre förlänger tillväxtperioden, och höga tem-
peraturer under sommaren är också en fördel. Å andra sidan 
reglerar dagsljuset utsöndringen av tillväxthormon och fort-
plantningscykeln, så abborren växer inte lika snabbt i början 
av våren eller under en kort dag som den gör på sommaren, 
även om värmen skulle tillåta det.

Abborren lider av näringsbelastning i vattnet.
– Mycket kraftig övergödning i en sjö försämrar abborrens 

ställning i förhållande till karpfiskar. Det innebär att vattnet 
är så grumligt att abborren inte längre hittar sin föda. I grum-
ligt vatten klarar sig karpfiskar bättre och abborren lider. Ett 
exempel på detta är kraftigt övergödda Tusby träsk.

Abborrarna har blivit större
Allmänt taget kan det vara så att abborrarna och uttryckligen 
de stora abborrarna har blivit fler under det gångna decenniet. 

– I många sjöar i Finland har man märkt att vi har ganska 
rikligt med stora abborrar. Det kan bero på att det i allmän-
het fiskas mindre med nät, men också på begränsningarna av 
nätens maskstorlek på grund av gösen, säger Ruuhijärvi.

I skuggan av gösens segertåg har dess taggigare släkting 
också fått ett uppsving: För att skydda gösens tillväxt har man 
övergått till att fiska med nät som har större maskor. Med 
maskor på 30–40 millimeter finkammar man inte längre vatt-
net på abborrar på 100–200 gram som precis ska nå sin bästa 
tillväxtstorlek. I bästa fall växer dessa abborrar och blir 400 
gram på några år. Sådana fiskar vill fiskare gärna fånga.

Även om abborrfilé är en uppskattad och dyr delikatess, 
kan man förstå gösens popularitet som matfisk: Cirka en fjär-
dedel av abborrens levande vikt är filé, på gösen är det dubbelt 
så mycket.

Enligt Ruuhijärvi lever abborre och gös delvis på samma 
föda, så det kan bli konkurrens. Å andra sidan är abborren till 
nytta för gösen och tvärtom.

– Abborren äter mer mångsidigt än gösen. Också en vuxen 
abborre kan klara sig på endast bottendjur som näring. Abbor-
ren jagar i dagsljus och är bättre än gösen på att hitta näring i 
grunda vatten och bland vattenvegetation. Små abborrar hör 
till gösens viktigaste byte, så gösarna gallrar ofta abborrbe-
ståndet, så att det finns tillräckligt med näring för de återstå-
ende abborrarna att växa ordentligt.

Fisket är hållbart
Med tanke på abborrens betydelse finns det överraskande lite 
information om hur bestånden utvecklas i sjöarna i Finland.

– Det har knappt gjorts några bedömningar av abborrbe-
ståndens status i insjöarna. I havsområdena hör uppföljning 
av fisket och fiskbestånden till skyldigheterna inom ramen 
för det internationella samarbetet, men i sjöarna förekommer 
ingen sådan uppföljning, inte ens i de största. Fångsterna 
inom det kommersiella fisket statistikförs och uppskattningar 
av fritidsfisket görs på basis av enkätundersökningar.

Enligt Jukka Ruuhijärvi finns det ingen anledning att oroa 
sig för abborren. Enligt fångststatistiken är bestånden rikliga 
och det finns inget som tyder på att de inte skulle vara det 
även i framtiden.

– Det finns inte heller förutsättningar för en betydande 
utökning av abborrfångsten i sjöarna, utan fisket har bedömts 
ligga på en hållbar nivå som det är.

Abborren är fångstfisk nummer ett bland fritidsfiskarna i 
Finland – de drar upp nästan 6,5 miljoner kilo abborre om året

Enligt forskaren mår abborren bra. Under de senaste åren 
har fiskarnas genomsnittliga storlek ökat i flera vattendrag.

”Enligt statistiken är 
bestånden rikliga och 

det finns inget som 
tyder på att de inte 

skulle vara det även 
i framtiden.”

Cirka 20 cm lång eller större abborre äter fiskar 
som: siklöja, nors, mindre abborrar, småspigg.

Cirka 15 cm lång abborre äter till exempel 
fiskyngel av abborre, mört, gärs, stensimpa.

Cirka 10 cm lång, 2–3 år gammal 
abbrorre äter insektslarver, natt

sländor och bottenkräftdjur.

Cirka 5 cm lång, liten abborre 
äter små insekter, djurplankton, 

vattenloppor och hoppkräftor.

ABBORREN 
ÄR INTE KRÄSEN 

MED SIN MAT
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