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Harren är en laxfisk, vilket innebär att den 
har den karaktäristiska fettfenan bakom 
ryggfenan. Fettfenan är egentligen inte 
en vanlig fena, utan ett hudveck utan 
fenstrålar. 

Harren heter Thymallus thymallus på 
latin. Namnet syftar på fiskens timjan-
liknande doft. Harren är ett åtråvärt byte 
för sportfiskare, men om man fångat en 
harr måste den ätas direkt – den speciella 
smaken försvinner redan efter några tim-
mar efter att den fångats. Harren lever 
på djurplankton, insektslarver, insekter, 
fiskyngel och mindre fisk. 

Egentligen är harren en sötvatten-
fisk, men den finns också i Bottenviken 
och Bottenhavet. Den finns över hela 
norra halvklotet. I Sverige har den hu-
vudsakligen en nordlig utbredning. Den 
harr som finns i sjöar och vattendrag är 
väldokumenterad. Hur den havslevande 
harrens liv ser ut vet man väldigt lite om, 
och ännu mindre vet man om den harr 
som leker i havet.

Harren som lever i sötvatten har ett 
komplicerat vandringsbeteende. Under 

sommarperioden är den stationär, och up-
pehåller sig på platser där den har tillgång 
till botten med stenar och block. Under 
hösten vandrar harren till övervintrings-
platser med finare bottensubstrat och lug-
nare vattenströmmar, som ofta är belägna 
flera kilometer från sommarståndplatsen. 
Vårens vandring till lekplatserna påbörjas 
redan under islossningen. Att leken sker 
på våren skiljer harren från de flesta andra 
svenska laxfiskar, vilka leker på hösten.  
Under leken får hanen  den karakteristiska, 
vackra, rödvioletta ryggfenan. 

Leken sker på grunt vatten, gärna så 
grunt att ryggfenan sticker upp ovanför 
vattenytan. Under lekakten pressar honan 
sin bakdel mot gruset, och äggen hamnar 
på så sätt flera centimeter nere i grusbäd-
den. Hanen håller sig i området under 
en längre tid, och samma hane kan leka 
med flera honor inom samma område. 
Harrhanarna är aggressiva, och försvarar 
sina territorier, både mot andra harrar 
och andra fiskar. 

Efter ungefär fyra veckor kläcks äg-
gen. Ynglena stannar kvar i grusbädden 

i flera dagar efter kläckningen. När de 
väl kommer upp ur grusbädden gör de 
det i solnedgången, för att få skydd mot 
rovfiskar av nattens mörker. De stannar 
kvar i området ända till hösten. Då är 
det dags att hitta ett lämpligt område 
att tillbringa vintern på innan de grunda 
områdena fryser till. 

Harren växer snabbt, speciellt i unga 
år. Ett harryngel som är en månad gam-
malt är ungefär tre centimeter långt. När 
de vandrar till nya områden på hösten kan 
de vara uppemot tio centimeter långa.Vid 
två års ålder blir hanarna könsmogna. För 
honorna tar det lite längre, tre till fem år. 
Vid det laget är harren ungefär trettio 
centimeter lång. Harren väger sällan mer 
än två kilo, även om maxvikten tycks kunna 
vara tre till fyra kilo. När det är dags för 
lek vandrar harren tillbaks till det område 
där den en gång kläcktes.

Normalt blir harren ungefär femton år 
gammal, men man har påträffat harrar som 
varit ända upp till tjugo år gamla. 

Den timjandoftande harren

foto: Peter sjödin


