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Havsöringsyngel har hittats i 
Sunnanån på Kimitoön

 Forsområdet i Sunnanån på Kimitoön som i september har undersökts med tanke på förekomsten av havsöring och annan fisk.                     Foto: Jussi Aaltonen

Kimitoön-Finby fiskeri-
område är med i ett 
Valonia drivet projekt 
där man kartlägger före-
komsten av fisk i olika 
rinnande vatten på Kimi-
toön och Finby. Dylika 
kartläggningar har tidi-
gare gjorts sparsamt och 
man har inte tidigare 
haft någon klar bild av 
fiskläget i bäckarna. 
Under sommaren och 
hösten 2021 har under-
sökningar gjorts, dels så 
att man granskat vatten-
dragen i terrängen och 
dels undersökt genom 
elfiskeprovtagning

Under sommaren och 
tidig höst har man nu 
kartlagt rinnande vatten 
på Kimitoön för att utre-
da behovet av restaure-
ringar. I utvalda bäckar 
har man utfört elprov-
fiskningar. Genom prov-
fiskningen får man reda 
på de rinnande vatten-
dragens fiskbestånd och 
sammansättning. Fiskar-
na som får en liten 
elchock återhämtar sig 
från provtagningen och 
släpps levande tillbaka 
till vattendraget efter att 
man gjort mätningar. 
Elfiskeprovtagning är en 
undersökningsmetod 
som kräver myndighets-
lov och denna metod 
lämpar sig bäst för att 
undersöka fiskbestån-
den i rinnande vatten-
drag.

Kimitoön har nu en 
egen havsöringså i 
Sunnanå

Redan under somma-
rens karteringar märkte 
man att Sunnanåns små 

forsavsnitt skulle kunna 
vara potentiella förök-
ningsområden för vand-
ringsfiskar. I september 
gjordes ett elprovfiske 
vid ett forsparti och där 
observerade man rikligt 
med havsöringsyngel. 
Sunnanå är en liten å 
som finns på västra sidan 
av Kimitoön och vars 
avrinningsområde är 
mycket jordbruksbeto-
nad. Ån samlar sitt vat-
ten från Björkboda träs-
ket och områdets små 
kärr. Till ån rinner även 
grundvatten längs små 
diken och ränniler. Sun-
nanån rinner ut i Sun-
nanåviken som ligger 
norrom Dragsfjärd centr-
um i Kärra. Ännu har 
man inte hittat öringar i 
övriga rinnande vatten 
på Kimitoön.

Förekomsten av havs-
öringsyngel i Sunnanå 
har man inte känt till tidi-
gare, så därför tog man 
också DNA-prover av 
ynglen. Genom DNA-
analyser kan man få fram 
fiskarnas ursprung i för-
hållande till andra kända 
h av s ö r i n g s b e s t å n d , 
deras släktskap och 
öringsstammen livskraf-
tighet. På havsområden i 
Skärgårdshavet har plan-
terats ut havsöring, där-
med kan det hända att 
Sunnanås öringar är 
avkomma från utplante-
rade havsöringar eller en 
ursprunglig stam eller en 
blandning mellan olika 
stammars arvsanlag. 
Havsvandrande öring 
och insjö-öring söder om 
den 67°00’N bredgraden 
är mycket utrotningsho-
tade, så upptäckten av 

havsöring i Sunnanån är 
i vilket fall som helst en 
ny värdefull information. 
För fiskarna är det skäl 
att komma ihåg att havs-
öring med fettfenan kvar 
är i hav och till havet rin-
nande vattendrag total 
fredad.

Jussi Aaltonen och Janne 
Tolonen

I Sunnanå forsområde hittades flera havsöringyngel vars genetiska ursprung man inte känner 
till idag. Efter mätning och vägning (bild nere) släpptes ynglen tillbaka ner tillbaka till Sunnan-
ån.              Foton:  Mikko Koho


