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VII RÉSUMÉ. 

Résumé. 

Depuis environ vingt-cinq ans la Direction de l'agriculture relevait et insérait dans 
son rapport annuel des données statistiques sur la pêche. Cependant, ces données 
étaient assez incomplètes et concernaient principalement le produit brut de la pêche en 
eau salée. Par un décret royal du 28 novembre 1912, le Bureau central de Statistique 
et la Direction de l'agriculture ont été chargés de préparer d'un commun accord des 
instructions sur la manière de relever les données premières et d'établir les formules à 
employer à cet effet ainsi que de fixer l'époque où elles doivent être remises. Les 
relevés doivent être envoyés au Bureau central de Statistique qui doit les utiliser et les 
publier comme il convient. En conséquence, le Bureau central a fait établir la statis
tique sur la pêche pour l'année 1913, statistique qui se trouve publiée dans le rapport 
annuel de la Direction de l'agriculture. Cependant, ce n'est qu'en 1914 que la nouvelle 
organisation a été achevée lorsque les deux services mentionnés ci-dessns eurent élaboré 
des formules spéciales pouvant être employées dans tout le pays. 

En 1914, il y a eu en tout 51 034 pêcheurs ayant pris part à la pêche, parmi les
quels 14 312 étaient des pêcheurs de profession. La valeur des engins et des bateaux 
employés pour la pêche était de 24 844 984 couronnes. La répartition des pêcheurs, 
des engins et des bateaux entre les différentes catégories ressort du tableau suivant. 

Il n'est pas possible de faire de comparaison entre ces données et les données corres
pondantes des années antérieures qui étaient incomplètes et inexactes. Pour ce qui 
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est du produit de la pêche cependant, il y a sur la pêche en eau salée des données 
assez exactes également pour les dernières années précédant 1914. 

Cependant, comme les données sur la pêche en eau douce ne sont pas absolument 
complètes (le rendement de certains petits lacs ne devant être vérifié que tous les cinq 
ans) et que les données sur la pêche en eau salée ne sont pas non plus sans lacunes, 
la valeur totale de la pêche pour l'année 1914 doit être estimée à 20 1/i millions de 
couronnes dont 3 i/s millions proviennent de la pêche en eau douce. La pêche en eau 
salée est par conséquent d'une importance bien supérieure qu'à celle de la pêche en 
eau douce, celle-ci étant toutefois, par comparaison avec celle des autres pays, d'une 
importance considérable. Il entre aussi dans le produit de la pêche en eau douce le 
rendement des étangs qui a rapporté en 1914 34 653 kilogr. de poissons, principalement 
des carpes et des touches, outre des petits poissons et du frai le tout se montant à 
une valeur de 47 611 cour. 

L'espèce de poisson la plus importante, c'est le hareng, et le hareng baltique (sstrOm-
ming»). Une chose caractéristique c'est la grande quantité de poissons en eau douce 
dont se compose le produit de la pêche en eau salée, ce qui dépend de la grande dif
férence de la salure se montant dans le Skagerack à 30—32 °/oo, dans la mer Baltique 
par contre à 5—8 °/w> seulement, dans le golfe de Bothnie à 3—5 °/oo et qui dans 
les archipels est encore moindre. 

Total du rendement des 26 espèces de poissons les plus importantes (cour.). 

Une très grande partie du rendement de la pêche en eau salée provient du départe
ment de Gothembourg et Bohus. Le produit des pêches de ce département pendant 
les cinq dernières années ressort du tableau suivant. 

') Sauf les crustacés. 
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L'influence de la guerre ne s'esj fait sentir que par une petite diminution de la 
pêche du maquereau dans la mer du Nord depuis 1913 ainsi que par une réduction 
considérable du rendement de la pêche du homard, l'insuffisance de la demande de ce 
dernier produit immédiatement après le commencement de la guerre ayant fait tomber 
les prix. En quelques endroits on constate aussi une diminution de la pêche pendant 
le mois d'août, conséquence de la mobilisation autant que de l'insécurité durant le pre
mier mois de la guerre. 





TILL KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed i underdånighet överlämna sin redo
görelse för fisket beträffande större delen av riket år 1914, men för Gröte
borgs och Bohus samt Hallands län V4 1914—»V» 1915. 



2 HISTORIK. 

Historik. Redan tidigt har behovet av en fullständig och tillförlitlig fiskeri-
statistik gjort sig starkt gällande (jfr Statistiska kommitténs betänkande. 
Fiskeristatistiken). Då en fiskeriintendentsbefattning för hela riket år 1864 
upprättades, angavs bland innehavarens främsta uppgifter »att åvägabringa 
en utredning av fiskets statistik, betraktad som näring i förhållande till be
folkningens övriga sysselsättningar, värdet av därå använd kostnad och av 
den beräkneliga vinsten m. m.». 

De första mera planmässiga försöken att få till stånd en fiskeristatistik 
äro de berättelser, som fiskeriintendenten årligen avgav till Lantbruksaka
demiens förvaltningsutskott. Ifrågavarande berättelser, som finnas publi
cerade i Lantbruksakademiens handlingar, omfatta dock endast vissa orter 
och äro i allmänhet av mera tillfällig natur. 

Något mera utförlig än de i fiskeriintendentens årsberättelser ingående 
statistiska redogörelserna är den statistik, som åren 1883 och 1888 offentlig
gjordes av dåvarande fiskeriintendenten Rudolf Lundberg i två av honom 
utgivna Meddelanden rörande Sveriges fiskerier. Det första av dessa inne
håller statistiska uppgifter för ett eller flera av åren 1878/1881 angående 
sill- och strömmingsfisket vid olika fiskelägen i Gävleborgs, Uppsala, Stock
holms, Östergötlands, Kalmar och Blekinge län och för ålfisket i Kalmar 
och Östergötlands län samt viss del av Blekinge skärgård. Vidare meddelas 
redogörelse för laxfisket i vissa älvar samt för fisket vid några uppgivna 
gårdar och platser vid Mälaren och en mindre del av Vänern. — I det se
nare av dessa meddelanden redogöres för havsfisket under vissa av åren 
1882/1887 i Västernorrlands, Gävleborgs, Stockholms, Gottlands, Blekinge, 
Kristianstads, Malmöhus och Hallands län samt laxfisket i några av rikets 
älvar och utmed kusten. Uppgifterna äro insamlade dels av statens fiskeri-
tjänstemän under deras resor och dels av fiskeritillsyningsmän och andra för 
fisket intresserade personer i orterna. 

Uppgifter angående Bohusläns havsfiske ingå ej i dessa meddelanden, be
roende dels därpå, att nämnda fiske, som då sorterade under Kommerskol
legium, var undantaget fiskeriintendentens tjänstebefattning, dels därpå, att 
de relativt fullständiga uppgifter angående detsamma, som genom veder
börande hushållningssällskaps försorg årligen insamlats fr. o. m. 1859, vid 
här ifrågavarande tidpunkt, liksom fortfarande är fallet, publicerats i Göte
borgs och Bohus läns hushållningssällskaps kvartalsskrift. Et t sammandrag 
av dessa berättelser publiceras i Svensk fiskeritidskrift. 

Är 1890 trädde Lantbruksstyrelsen i verksamhet och övertog då även vår
den om landets fiske med undantag av västkustfisket, som fortfarande intill 
år 1905 fick kvarbliva under Kommerskollegii administration. Fiskeriinten-
dentsbefattningen blev samtidigt indragen och fiskeriinspektören i Lantbruks
styrelsen övertog bl. a. även den verksamhet, som förut tillkommit fiskeri
intendenten. I den för Lantbruksstyrelsen utfärdade instruktionen upptogs 
visserligen icke särskilt i fiskeriinspektörens åligganden att verka för åstad
kommande av en fiskeristatistik. Men den honom ålagda utredningen »om 
de lämpligaste åtgärderna för fiskets ändamålsenliga befrämjande i de sär-
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skilda fiskevattnen> kunde svårligen nöjaktigt utföras utan statistiskt under
lag, varför ock i den i Lantbruksstyrelsens årsberättelser ingående redo
görelsen över åtgärder för fiskerinäringen statistiken givits en alltmera fram
skjuten plats. Fr. o. m. år 1901 har redogörelsen bildat en särskild av
delning, som de sista åren innehållit uppgifter ej endast om fiskets bratto
avkastning i olika län, utan även angående antalet fiskare, tillgången på 
olika fiskredskap, i skilda landsdelar utförd fiskodling m. m. Dessa upp
gifter kunna doek på grund av sin ofullständighet, förorsakad av med in
hämtandet av primäruppgifterna förbundna svårigheter, betraktas såsom 
endast ansatser till en allmän fiskeristatistik. 

Innan den nuvarande organisationen av fiskeriadministrationen genom be
slut av 1904 års riksdag kom till stånd, voro statens samtliga fiskeritjänste-
män gemensamma för hela riket. Genom den nya organisationen uppdelades 
riket i 6 fiskeridistrikt, vart och ett med en inom distriktet bosatt fiskeri-
intendent, vilken enligt reglementet den 19 november 1904 fick till åliggande 
bl. a. att verka för åstadkommande av en nöjaktig fiskeristatistik. Alla in
tendentsbefattningarna blevo dock ej omedelbart besatta, utan voro samtliga 
distrikten företrädda av fiskeriintendenter först år 1912. Fiskeridistrikten 
äro för närvarande följande: 

Östra distriktet omfattande Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Söderman
lands, Östergötlands och Gottlands län. 

Södra distriktet omfattande Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, 
Kristianstads och Malmöhus län. 

Västra distriktet omfattande Göteborgs och Bohus samt Hallands län. 
Mellersta distriktet omfattande Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Öre

bro län. 
Nedre norra distriktet omfattande Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands 

och Jämtlands län. 
Övre norra distriktet omfattande Västerbottens och Norrbottens län. 
I den mån hushållningssällskapen därtill anslagit medel, hava fiskeri-

intendenterna sökt att inom resp. hushållningssällskaps verksamhetsområden 
ordna insamlandet av primäruppgifter till fiskeristatistiken samt att mer 
eller mindre fullständigt bearbeta det från orten i fråga sålunda insamlade 
primärmaterialet. — Även hushållningssällskapen hava i mån av tillgångar 
och fiskets betydelse för deras verksamhetsområden sökt att, vid sidan av 
statens fiskeriadministration och fullt fristående i förhållande till densamma, 
ordna arbetet på denna närings främjande. Några hushållningssällskap hava 
överlämnat vården av fisket åt permanenta specialkommittéer, under vilka 
kommittéer eller, där de saknas, direkt under förvaltningsutskotten sortera 
en eller flera instruktörer eller fiskeriövertillsyningsmän, som under sig 
pläga hava ett större eller mindre antal fiskeritillsyningsmän, var och en 
med sitt begränsade distrikt och med huvudsaklig uppgift att övervaka 
gällande fiskeriförfattningars efterlevnad. I vissa län saknas dock instruktörer 
och fiskerikommittén — resp. förvaltningsutskottet — står då i direkt för
bindelse med tillsyningsmftnnen. — Där fiskeristatistiska primäruppgifter 
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insamlats, har det skett genom ett eller flera av dessa organ, men även 
utomstående personer hava anlitats för ändamålet, å vissa håll i jämförelse
vis avsevärd utsträckning. 

Enligt Kungl. kungörelsen den 18 nov. 1904 skulle fiskeristatistiska upp
gifter lämnas, i enlighet med av Lantbruksstyrelsen upprättat formulär, av 
alla hushållningssällskap, som uppburit statsbidrag. Lantbruksstyrelsen 
skulle tillhandahålla de hushållningssällskap, som sådant önskade, för insam
landet av primäruppgifter uppgjorda blanketter. Av dessa blanketter, inalles 
sju stycken, voro tre jämte en sammandragsblankett avsedda att lämna upp
gifter angående kustfisket — sill- och strömmingsfisket, ålfisket och andra 
fisken. En särskild blankett var avsedd för laxfisket, och på de återstående 
två blanketterna lämnades uppgifter rörande insjöfisket. Beträffande ifråga
varande blanketter må hänvisas till den mera detaljerade beskrivningen i 
Statistiska kommitténs betänkande sid. 190 och 191. Utom dessa av Lant
bruksstyrelsen tillhandahållna blanketter hava emellertid även åtskilliga 
andra kommit till användning, ett förhållande, som naturligtvis ej varit till 
gagn för åvägabringande av en enhetlig och likformig statistik. 

Uppgifterna hava i allmänhet lämnat åtskilligt övrigt att önska både vad 
angår tillförlitlighet och fullständighet. Jfr sid. 24, 35, 58 och 59, varest läm
nas närmare redogörelse för den i Lantbruksstyrelsens årsberättelser tryckta 
fiskeristatistiken. Att denna statistik ej blivit av den bästa beskaffenhet, 
berodde till stor del därpå, att några särskilda för ändamålet anvisade stats
medel ej funnos tillgängliga och att de fiskeritillsyningsmän, som i regel 
insamlade det fiskeristatistiska primärmaterialet, voro tillsatta för helt annat 
ändamål och ej hade särskild avlöning för sitt statistiska insamlingsarbete. 
Beträffande detta insamlingsarbetes organisation och dess samband med 
fiskeriadministrationen inom olika län se Statistiska kommitténs betänkande 
sid. 191—197. 

Ehuru de ej kunna betraktas som statistik i egentlig mening, må dock i 
detta sammanhang nämnas de många sjöbeskrivningar, som tillkommit ge
nom Lantbruksstyrelsens m. fl. försorg, ävensom R. Lundbergs år 1899 i 
Meddelanden från Lantbruksstyrelsen tryckta avhandling »Om svenska insjö
fiskarnas utbredning». 

I den, med anledning av Riksdagens skrivelse den 16 maj 1903 angående 
förändrad organisation i fråga om rikets officiella statistik genom nådigt 
brev den 20 januari 1905 tillsatta kommitténs uppdrag ingick även att ut
arbeta förslag till omorganisation av fiskeristatistiken. Efter att hava läm
nat en utförlig motivering föreslog kommittén, 

att för insamlandet av primäruppgifter till årlig statistik över fisket måtte 
anlitas av hushållningssällskapen eller andra ortskorporationer anställda 
fiskeribiträden, 

att såsom bidrag till dessas avlönande måtte anvisas särskilt stats
anslag, 

att de primäruppgifter, som, i enlighet med av Statistiska centralverket 
(centralbyrån) i samråd med vederbörande hushållningssällskap meddelade 
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närmare föreskrifter, blivit inom de olika hushållningssällskapen insamlade, 
måtte överlämnas till vederbörande fiskeriintendent för att av denne granskas 
och, i den mån sådant låter sig göra, kompletteras samt därefter insändas 
till Statistiska centralverket, 

att särskilda åtgärder måtte vidtagas för erhållande av uppgifter även på 
andra vägar, såsom från ägare av med statslån anskaffade fiskebåtar, från 
idkare av trålfiske och andra större fisken m. fl., samt 

att det skulle åligga Statistiska centralverket att vid fiskeristatistikens 
planläggning, uppgörandet av formulär, bearbetning samt vidtagande av för
ändringar i statistiken eller formulären m. m. samråda med vederbörande 
byråchef i Lantbruksstyrelsen, vilket verk borde åt statens fiskeriassistent 
uppdraga att i Statistiska centralverket medverka vid utarbetande av fiskeri-
statistik, i den mån sådant skuJle visa sig erforderligt. 

Sedan erforderligt anslag beviljats av Riksdagen, utfärdades nådig kungö
relse den 28 november 1912, innehållande bl. a., att ett visst anslag skulle 
årligen utgå till hushållningssällskap, landsting eller andra ortskorporationer 
såsom bidrag till insamlande av primäruppgifter för fiskeristatistik. För an
slags erhållande fästes det villkoret, att ifrågavarande korporation själv skulle 
hava bidragit med minst V3 av det sökta beloppet. Enligt kungörelsen till
kommer det Statistiska centralbyrån och Lantbruksstyrelsen gemensamt att, 
i samråd med vederbörande ortskorporation, utfärda föreskrifter rörande 
sättet för insamlande av primärnppgifter för fiskeristatistik, att fastställa 
formulär för dessa uppgifter samt att bestämma tid för uppgifternas insän
dande. Uppgifterna skola, efter föregående granskning av vederbörande 
fiskeriintendent, av Statistiska centralbyrån bearbetas och på lämpligt sätt 
offentliggöras. Hushållningssällskap, landsting eller annan ortskorporation, 
som erhållit statsbidrag till insamlande av primäruppgifter för fiskeristati
stik, skall ålägga hos korporationen anställda fiskeritjänstemän att, vad angår 
insamlande av dylika uppgifter, ställa sig till efterrättelse de närmare före
skrifter härutinnan, som av vederbörande fiskeriintendent må varda med
delade. 

Denna kungörelse trädde i kraft den 1 januari 1913, då nåd. kung. den 
18 nov. 1904 upphörde att gälla. Dessförinnan hade emellertid Statistiska 
centralbyrån och Lantbruksstyrelsen i cirkulär den 21 december 1912 lämnat 
föreskrifter rörande sättet för insamlande av uppgifter till den med stats
medel understödda fiskeristatistiken m. m. I detta cirkulär föreskrives bl. a., 
att vederbörande fiskeriintendent skall före den 15 februari året efter varje 
fiskeperiods slut till Statistiska centralbyrån insända de till fiskeriintenden-
ten inkomna primäruppgifterna till fiskeristatistiken med de rättelser och 
tillägg, fiskeriintendenten finner erforderliga. 

Dessa bestämmelser blevo ytterligare kompletterade genom ett nytt cirkulär 
den 19 november 1913, vari lämnas föreskrifter rörande de fiskeriområden 
eller större fisken, för vilka statistiska uppgifter skola meddelas, ävensom 
de perioder uppgifterna skola avse. I cirkuläret stadgas bl. a. dels, att för 
saltsjöfisket uppgifter om mängden och värdet av den fångade fisken och, där 
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så erfordras, särskilda uppgifter beträffande vissa fisken skola insändas i 
Göteborgs och. Bohus samt Hallands län efter varje särskilt fiskes slut, i 
Malmöhus, Kristianstads och Blekinge län månatligen, i Kalmar, Gottlands, 
Östergötlands, Södermanlands, Stockholms och Uppsala län minst två gånger 
om året, nämligen i juli för första och i januari för sista halvåret, samt i de 
norrländska länen minst en gång, nämligen i januari för hela året, dels ock 
att för sötvattensfisket uppgifterna om mängden och värdet av de fiskslag, 
som erhållits i sjöar och vattendrag, skola i hela riket utom Norrland in
sändas minst två gåDger om året, nämligen i juli för första och i januari 
för sista halvåret, i Norrland minst en gång, nämligen i jannari för hela det 
föregående året. I övrigt överlämnas till hushållningssällskapen att avgöra, 
om de skola införskaffa uppgifter årligen från alla eller endast ett visst an
tal sjöar och vattendrag, dock skola för väsentligare lax- och sikfisken i älvar 
lämnas årliga uppgifter. Vidare bestämmes, att i de fall, då uppgifter in
sändas för endast vissa sjöar och vattendrag, hushållningssällskapen böra, i 
samråd med vederbörande fiskeriintendent, uppgöra en förteckning på de 
sjöar och vattendrag, från vilka uppgifter skola årligen insändas, varvid bör 
iakttagas, att hit hänföras alla sjöar och vattendrag med mera betydande 
fiske, under det att beträffande de övriga uppgifter behöva lämnas endast 
turvis vart femte år. För tillgodogörande av lokal- och personkännedomen 
hos de ombud hushållningssällskapen använda för att insamla dessa upp
gifter böra länen indelas i lika många distrikt som för sötvattensfisket an
ställda ombud. Varje dylikt distrikt indelas lämpligen i fem underdistrikt, 
och bör i sådant fall i tur och ordning ett underdistrikt av ombudet år
ligen undersökas i avseende på fisket i ifrågavarande mindre sjöar och vat
tendrag. 

Dessa bestämmelser hava sedermera undergått vissa modifikationer. Så
lunda hava Statistiska centralbyrån och Lantbruksstyrelsen genom nytt cir
kulär den 3 februari 1916 stadgat den ändring beträffande föreskrifterna i 
cirkuläret den 21 december 1912 i vad det avser tiden för uppgifternas in
sändande, utom för Göteborgs och Bohus samt Hallands län, att ifrågava
rande uppgifter med erforderliga rättelser och tillägg skola av vederbörande 
fiskeriintendent före den 15 mars för föregående kalenderår insändas till Sta
tistiska centralbyrån. Vad däremot cirkuläret den 19 november 1913 angår, 
hava de förut nämnda ämbetsverken bestämt, att, frånsett Göteborgs och 
Bohus samt Hallands län, för vilka äldre bestämmelser fortfara att gälla, 
de i ifrågavarande cirkulär lämnade statistiska uppgifterna må, där veder
börande så önskar, insändas endast en gång om året, nämligen i januari må
nad för hela det föregående året. 

För att användas vid insamlandet av primäruppgifterna har Statistiska 
centralbyrån, efter samråd med Lantbruksstyrelsen samt vederbörande fiskeri-
intendenter och hushållningssällskap, låtit upprätta ej mindre än 24 olika 
blankettformulär (jfr medföljande blankettbilaga sid. 122—138). Av dessa 
blanketter avse de 2 första sötvattensfisket, bl. 3 det fasta lax-, laxörings- och 
sikfisket samt bl. 4 fiskdammshushållningen. De övriga blanketterna avse 
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saltsjöfisket, därav bl. 9—24 endast fisket inom Västra distriktet, bl. 5 och 
8 alla övriga län, under det att bl. 7 användes endast i Skåne och bl. 6 i 
länen utmed Östersjön fr. o. m. Kalmar och G-ottlands län norrut. I Blekinge 
begagnas efter särskild tillåtelse äldre blanketter, vilka kunna närmast jäm
ställas med dem, som komma till användning i Malmöhus och Kristianstads 
län, men som beträffande specificering av särskilt båtarna äro ganska ofull
ständiga och lätt nog kunna giva anledning till dubbelräkningar. 

Av det föregående torde hava framgått, att fiskeriintendenter och hus
hållningssällskap erhållit en mycket viktig ställning inom den nya organisa
tionen av fiskeristatistiken. Hushållningssällskapen hava sålunda att i sam
råd med vederbörande fiskeriintendent anställa insamlare av primäruppgifter, 
och skola fiskeriintendenterna, sedan de underkastat primärmaterialet en för
beredande granskning, insända detsamma till Statistiska centralbyrån. Dess
utom äga hushållningssällskapen att, efter inhämtande av fiskeriintenden-
ternas mening, närmare bestämma om undersökningens omfattning beträf
fande de sjöar och delar av området, som under året skola undersökas. På 
grund härav hava planer uppgjorts angående den ordning, i vilken det sta
tistiska insamlingsarbetet bör försiggå inom de olika hushållningssällskapens 
verksamhetsområden. För dessa planer, vilka sålunda egentligen avse söt-
vattensfisket, skall redogöras i det följande. 

Distriktsindelning. Stockholms län. Hushållningssällskapets fiskerikommitté 
har bestämt, att statistiken skall omfatta alla fiskevatten av någon betyden
het. Hela länet är indelat i 3 distrikt och vart och ett av dessa i 5 un
derdistrikt, vilka turvis skola undersökas under 5 på varandra följande år. 

Norra skärgårdsdistriktet: Frösåkers h:d (l:a underdistriktet) 
Närdinghundra > (2:a > ) 
Väddö o. Häverö sk:g 
Bro o. Vätö > 

(3:e » ) 

Lyhundra h:d (4:e » ) 
Frötuna o. Lännask:g 
Sjuhundra h:d 

(5:e » ) 

Södra skärgårdsdistriktet: Värmdö sk:g (l:a » ) 
Åkers > (2:a > ) 
Vallentuna h:d (3:e > ) 
Långhundra » (4:e » ) 
Seminghundra » (5:e » ) 

Mälardistriktet: Sotholms > (l:a » ) 
Svartlösa » (2:a » ) 
öknebo > (3:e » ) 
Sollentuna » 
Danderyds sk:g 

(4:e » ) 

Färentuna h:d 
Ärlinghundra > 

(5:e » ) 

2—101422. Fisicristatistik. 
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I de fall, då samma sjö ligger inom två distrikt, bör i regel sådan sjö 
komma på det distrikt, inom vilket större delen av densamma befinner sig. 
Den ovanstående distriktsindelningen gäller även för saltsjöfisket, som dock 
skall nndergå årlig undersökning. 

Årligen skola följande sjöar undersökas: Erken, Vallen, Giningen, Norrsjön, 
Gavellångsjön, Skedviken, Långsjön (Rim bo), Länna kyrksjö, Limmaren, Lom
mar en, Såttern och Närdingen inom Norra skärgårdsdistriktet; 

Valloxen, Vallentunasjön och Gamviken inom Södra skärgårdsdistriktet samt 
Mälaren, Sillen, Långsjön, Yngen, Drevviken, Styran, Fysingen, Ormgårds

sjön och Norsviken inom Mälardistriktet. 

Uppsala län. Et t av följande fem distrikt skall undersökas varje år.-
Distrikt I : Bro, Håbo, Trögds, Åsunda ock Lagunda h:d. 

» I I : Hagunda, Bälinge, Norunda och Örby hus h:d. 
> I I I : Olands h:d. 
» IV: Rasbo h:d. 
» V: Vaksala och Ulleråkers h:d. 

Följande vattendrag skola undersökas varje år: Mälaren, Alsta sjö, Tem-
naren, Vendélsjön och Dalälven. 

Därtill komma tre skärgårdsdistrikt. 

Södermanlands län. Länet är indelat i sju distrikt, nämligen fyra för in
sjöfisket och tre för saltsjöfisket. 

De fyra insjödistrikten äro: 
l:a insjödistriktet: Jönåkers, Rönö, Hölebo och Daga h:d; 
2:a > Oppunda och Villåttinge h:d; 
3:e » Selebo, Åkers, Väster- och österrekarne h:d; 
4:e > Mälaren och Hjälmaren. 
De tre saltsjödistrikten omfatta: 
l:a saltsjödistriktet: Tanabergs, Bergshammars, Nikolai, Helgona och 

Svärta s:r; 
2:a > Tystberga, Bälinge och Västerljungs s:r, samt 
8:e » Vagnhärads, Trosa, Hölö, och Mörkö s:r samt Trosa 

stad. 
De sjöar och vattendrag rörande vilka statistiska uppgifter skola insamlas 

årligen äro: 
18 st. inom l:a insjödistriktet, nämligen Frösjön, Eallbosjön, Klemmingen, 

Lidsjön, Liksdammen, Lockvattnet, Långhalsen, Långsjön, Nyckelsjön, Näsna-
ren (i Björkviks o. St. Malms s:r), Sunnviken, Sibbofjärden, Sillen, Storsjön 
och Yngaren samt Nyköpingsåns, Trosaåns och Sibro ålfisken; 

16 st. inom 2:a insjödistriktet, nämligen JBåven, Bunkern, Högsjön, Kols-
naren, Nedingen, Näsnaren (i Flöda m. fl. s:r), Orrhammaren, Tislången, 
Tisnaren, Uren, Valdemaren, Veckeln, Viren och Öljaren samt Forsa och 
Bibro ålfisken; 
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2 st. inom 3:e insjödistriktet, nämligen Näshulfasjön och Skogstorps ålfiske; 
hela 4:e insjödistriktet (Mälaren och Hjälmaren). 
Med hänsyn till bestämmelsen, att fiskeristatistiska uppgifter skola in

samlas endast turvis vart femte år för alla de sjöar och vattendrag, vilka 
icke äga ett mera betydande fiske, hava l:a, 2:a och 3:e insjödistrikten in
delats i fem underdistrikt sålunda: 

l:a insjödistriktet: 
l:a underdistriktet: Björnlunda, DiUnäs, Gryts, Gåsinge och Kattnäs s:r; 
2:a > Rogsta, Bälinge, Frustuna, Hölö, Lästringe, Mörkö, 

Torsåkers, Trosa, Vagnhärads och Västerljungs s:r; 
3:e s Helgona, Lids, Ludgo, Ripsa, Runtuna, Råby-Rönö, 

Spelviks, Svärta, Sättersta och Tystberga s:r; 
4:e » Bergshammars, Barbo, Hälla, Lunda, Nikolai, Ny

kyrka, Stigtomta, Tana och Tunabergs s:r; 
5:e » Björkviks och Kila s:r. 

2:a insjödistriktet: 
l:a underdistriktet: Julita, V. Vingåkers, ö. Vingåkers och Österåkers s:r; 
2:a » Lerbo, St. Malms och Skyllinge s:r; 
3:e » Bettna, Blacksta, Flöda, Husby-Oppunda, Vadsbro 

och Vrena s:r; 
4:e » Dunkers, L:a Malma och Mellösa s:r; 
5:e » Flens, Forsa, Helgesta, Hyltinge och Årdala s:r. 

3:e insjödistriktet: 
l:a underdistriktet: Selebo h:d; 
2:a » Åkers h:d; 
3:e > Västerrekarne h:d; 
4:e » Husby-Rekarne och Näshulta s:r; 
5:e > Barva, Hammarby, Jäders, Kjula, Klosters, Sten-

kvista, Sundby, Vallby och Arla s:r. 

Där en och samma sjö sträcker sig in i två eller flera härad eller — i 
fråga om underdistrikten — i två eller flera socknar, hänföres densamma i 
regel till det distrikt eller underdistrikt, vari den till större delen är belä
gen; i detta avseende märkes, att sjön Långhalsen, ehuru huvudsakligen be
lägen inom 2:a insjödistriktet, likväl förlagts till l:a insjödistriktet. 

Östergötlands län. Beträffande saltsjöfisket är länet delat i två distrikt 
nämligen: 

l:a distriktet omfattande Gryts och S:t Anna s:r med Gropviken i sin hel
het och vad som ligger söder därom; 

2:a distriktet, som omfattar saltsjökusten i övrigt med Slätbaken och Brå-
viken. 

Vad sötvattensfisket angår är länet indelat i följande elva distrikt, av 
vilka de sju första äro indelade i vardera fem underdistrifet, som skola tur
vis undersökas under fem på varandra följande år: 
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l:a distriktet: Hammarkinds och "Vikbolands härad (utom delen norr om 
Bråviken), Asplången och östgötadelen av Yxningen. 

l:a tinderdistriktet: den del av Vikbolands h:d, som tillhör distriktet; 
2:a » Gryts och Börrums s:r; 
3:e » Ringarums s:n utom Strolången; 
4:e » V. Husby och Drothems s:r. 

2:a distriktet: Bråbo, Lösings, och Memmings härad jämte Vikbolands 
härad norr om Bråviken samt Motala ström från Roxen till Bråviken, Glan 
frånräknad. 

l:a underdistriktet: Simonstorps s:n; 
2:a » Kvillinge och Ö. Eneby s:r; 
3:e » Memmings h:d; 
4:e » Lösings h:d utom Krokeks s:n; 
5:e » Krokeks s:n jämte Vikbolands h:d norr om Bråviken. 

3:e distriktet: Hanekinds, Bankekinds, Åkerbo, Skärkinds och Gullbergs 
h:d, Roxen och Yxningen undantagna, varemot hiträknas St. Rangen, Hö-
vem jämte Motala ström från Norrbysjön till Roxen. 

l:a underdistriktet: Skärkinds h:d, utom Hövern och Yxningen, men 
med hela Borken och östgötadelen av Saken; 

2:a » Åkerbo h:d, örtomta, Askeby, Bankekinds, Björ-
säters och Vårdsbergs s:r av Bankekinds h:d samt 
Landeryds s:n; 

3:e » återstoden av Bankekinds h:d (ej Borken, Saken 
och Erlången); 

4:e > Hanekinds h:d, utom Landeryds s.n, med Erlången 
samt Stångån från Roxen till St. Rangen; 

5:e » Gullbergs h:d. utom Norrbysjön och Roxen. 
4:e distriktet: Kinda h:d samt Åsunden, Åmmern, Åländern, Järnlun

den, Drogen, Nimmern och L:a Rangen, men ej St. Rangen. 
l:a underdistriktet: Vårdnäs och Tjärstads s:r; 
2:a > Åtvids, Kättilstads och Hägerstads s:r jämte Vir-

ken och Hårsfjärden; 
3:e » Oppeby, Hycklinge och Horns s:r; 
4:e » Tirserums och Kisa s:r; 
5:e » V. Eneby och Ulrika s:r. 

5:e distriktet: Ydre, Göstrings, Dals och Lysings h:d med Tåkern, ö. och 
V. Lagern, ej Sömmen och Vättern. 

l:a underdistriktet: Svinhults, V. Ryds och Sunds s:r; 
2:a » Asby, N. Vi, Torpa och Malexanders s:r, ej Söm

men; 
3:e > Göstrings h:d; 
4:e » Lysings h:d; 
5:e » Dals h:d. 

6:e distriktet: Valkebo, Vifolka, Bobergs och Aska h:d, Godegårds s:n i 
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Finspånga läns h:d, med Boren, Norrbysjön och Motala ström från Vättern 
till Norrbysjön; ej Vättern. 

l:a underdistriktet: Valkebo h:d utom Drogen; 
2:a > Vifolka h:d; 
3:e > Bobergs hd; 
4:e » Aska h:d; 
5:e 2 Godegårds s:n. 

7:e distriktet: Finspånga läns h:d atom Godegårds s:n. Hit höra Ansjön, 
Lien, Tisnarens östgötadel och Hunn, men ej Glan. 

l:a underdistriktet: Tjällmo s:n; 
2:a » Hällestads s:n; 
3:e » Vånga s:n; 
4:e » Eisinge s:n; 
5:e » Regna och Skedevi s:r med Väst-Tjutten. 

8:e distriktet: Sömmen. 
9:e » Glan. 

10:e » Roxen. 
ll:e » Vättern. 
De sjöar och vattendrag, som skola årligen undersökas, äro: Asplången, 

Yxningen (östgötadelen), Motala ström, St. Bangen, Hövern, Asunden, Ämmern, 
Åländern, Järnlunden, Drogen, Nimmern, L:a Bangen, Tåkern, Ö. o. V. La
gern, Boren, Norrbysjön, Ansjön, Lien, Tisnaren, (östgötadelen), Hunn, Söm
men, Glan, Boxen och Vättern. 

Jönköpings län, Länets olika delar skola undersökas i följande ordning: 
1. År 1915: Tveta, Vista och Mo h:d 90 sjöar. 
2. » 1916: Norra och Södra Vedbo samt östra h:d . . . . 121 > 
3. » 1917: östbo h:d 68 » 
4. » 1918: Västra h:d 100 » 
5. » 1919: Västbo h:d 149 » 
Ärligen skola undersökas: Vättern, Sömmen, Vidöstern, Bolmen, Solgen, 

Busken, Nömmen och Grundaren. 
Statistiken för år 1914 omfattar länets samtliga sjöar. 

Kronobergs län. Länet är indelat i följande fyra distrikt, vilkas olika delar 
undersökas i den ordning nedanstående utvisar. 

Sydöstra distriktet: årligen sjöarna Åsnen, Bottnen och Salen; 
år 1914: Helgeå, Rinkabysjön, Hyllesjön,Fiskestadsjön, Toftasjönoch Ygden; 
» 1915: Tiken och Mien; 
» 1916: Arasjön, St. och L:a Hensjön, Eösjön och Sandsjön; 
» 1917: Linnerydssjön, Viren, Kvesen, Flaken, Löften; 
» 1918: Torsjön, Bergundasjön och V&xjösjön. 

Nordöstra distriktet: årligen Helgasjön och Innaren; 
år 1914: Norrabysjön, Vastorpssjön, Skärlen, Aaasjön, Tolgsjön och Berg

sjön; 
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år 1915: Madkroken och orken; 
» 1916: Lammen, Lången och Allgunnen; 
» 1917: Viksjön, Toftasjön, Åredasjön, Årydssjön, Vassjön och Läen; 
» 1918: Norrhultssjön, Älghultssjön, Alstern och Alsterån samt Möckeln. 

Sydvästra distriktet: årligen Möckeln; 
år 1914: Såganässjön, Steningen, Låkansjön, Fansjön, Virestadsjön, Ga-

ranshultsjön, Virestanässjön, Femlingen och Vixen; 
år 1915: Tornasjön, Skeppshultssjön, Vissjön, Ljungasjön, Södrasjön, Brä-

kentorpsjön, Tutarydsjön, Agunnarydsjön, Målensåssjön, Stensjön, .Ryssbysjön, 
Osabodasjön, och Immen; 

år 1916: Kalvsjön, Helgeån, Örsjön, Vitasjön, Vaglasjön, Römningen, Hänga-
sjön, Käskhultsjön, Ensjön, Tuvesjön; 

år 1917: Kösen, Kafiosjön, Bolmån, Exen, Bodasjön, Tansjön och Skrub-
berydsjön; 

år 1918: Torserydsjön, Transjön, örsjön, Sandsjön, Stönjasjön, Skärsjön, 
Mäen och össjöasjön. 

Nordvästra distriktet: årligen Bolmen och Lagan; 
år 1914: Vidöstern, Toftaholmsån, Färsjön, Vällingen och Hulisjön; 
» 1915: TJnnen, Yasjön, Svansjön, Yxnasjön, Dansjön och Södersjön; 
» 1916: Stråken, Fiolen, Förhultsjön, Lövsjön, Abodasjön, Yasjön; 
> 1917: Hymnen, Sjöatorpsjön, Hultasjön och Lyen; 
> 1918: Flåren, Gässjön, Fjuken och Fenen. 

Kalmar läns norra hushållningssällskaps område: Inga sjöar finnas som 
skola årligen undersökas. År 1914 undersöktes N. Tjusts h:d, år 1915 S. 
Tjusts h:d, år 1916 skall Tunaläns h:d undersökas och år 1917 Sevede h:d. 
Dessutom finnas trenne saltsjödistrikt. 

Kalmar läns södra hushållningssällskaps område: Något sötvattensfiske av 
den betydenhet, a t t årliga undersökningar anses böra förekomma, finnes icke. 
Distriktsindelningen är följande: 

l:a distriktet (1915): Från Blekingegränsen till Ljungbyåns huvudgren, 
som överskrider länsgränsen vid Orrefors; 

2:a distriktet: Från och med Ljungbyån till och med Alsteråns huvudgren 
med Hinsjön jämte de övriga sjöar, ån genomlöper; 

3:e distriktet: Norr om 2:a distriktet till Emåns huvudgren upp till Fågel-
forsgrenen samt socknarna Fågelfors och Fagerhult; 

4:e distriktet: Emån samt det område, som omfattas av densamma och Hand
börds h:ds norra gräns; 

5:e distriktet: Norr därom till Aspelands och Stranda kds norra gräns. 
Beträffande saltsjöfisket insamlar fiskeriinstruktören uppgifter från hela 

området. 

Gottlanås län: Ingen indelning finnes beträffande insjövatten, från vilka 
hittills ej heller uppgifter insamlats. Kustfisket är indelat i 11 distrikt. 
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Blekinge län. Årliga uppgifter inhämtas angående fisket i Mörrumsån. För 
övrigt nndersökes länet i följande ordning: 

l:a distriktet (1914): östra härad och Karlskrona stad; 
2:a distriktet (1915): Nättraby, Aspö, Hasslö, Fridlevstad, Sillhövda, Tving, 

Förkärla och Hjortsherga; 
3:e distriktet (1916): Listerby, Edestad, Ronneby stad och socken, Backa-

ryd, Bräkne-Hoby och Öljehult; 
4:e distriktet (1917): Aryd, Hällaryd, Asarnm, Ringamåla, Hörrum och 

Karlshamn; 
5:e distriktet (1918): Resten av Listers h:d samt Sölvesborgs stad. 
Uppgifter angående saltvattensfisket hava insamlats av fiskeriövertillsynings-

mannen. 

Kristianstads län. Årligen undersökas Helgesjön, Araslövsjön, Båbelövsjön, 
Oppmannasjön, Ivösjön, Levrasjön, Immeln, Imningen, Osbysjön, Skeingesjön, 
Balingslövsjön, Lursjön, Tydingesjön, Bjärlångensjön, Finjasjön, Tjörnarpssjön, 
Vittsjön, Värsjön, Jälmsjön, Bälingesjön, Bösjöholmssjön, Västersjön, Vemmen-
torpsjön, Ö. och V. Sorrödsjöama, Filkessjön, Hélgeån, Bönneån, Julebodaån, 
Skepparpsån och Simrishamnsån. 

År 1916: Farlången, Ralstorpsjön, Vesslarpsjön, Gårdsjön, Skäravattnet, 
Gränhultsjön, Gisslabodasjön, Ubbasjön, Abborrasjön, Smedjesjöarna, Ström
sjön; 

år 1917: Lindhultsjön, Augsjön, örsjön, Örsjön, Hyltasjön, Gräsljungasjön, 
Svanehallssjön, Vessljungasjön, Bodarpsjön, Hyngarpsjön, Oretorpsjön, Malm
sjön, Karlsjön, Öster- och Västersjöarna; 

år 1918: Höjalensjön, Harsjön, Fjällrumsjön, Englarpsjön, Lärkesholmsjön, 
Algustorpsjön, Åsljungasjön, önnarpsjön; 

år 1919: Storsjön, Kraxasjön, Fagerhultsjön, Yitasjön, Stjärneholmssjön, 
Köphultsjön, Fedingssjön, Svartasjön, Gårdsjön; 

år 1920: Skenningeholmsjön, Långasjön, Kroksjön, Pastarpsjön, Sjöberga
sjön, Bosjön, Hultasjön, Lärkholmsjön, Korsarödsjön, Bosarpsjön, Gyllebosjön. 

Kusten är indelad i sju distrikt. 

Malmöhus län. Alla sjöar av någon betydenhet undersökas årligen. 12 salt
sjödistrikt finnas. 

Hallands samt Göteborgs och Bohus län. Alla sjöar och vattendrag av någon 
betydenhet undersökas årligen. Beträffande sötvattensfisket finnes ingen sär
skild distriktsindelning, utan har fiskeriintendenten träffat överenskommelse 
med enskilda personer, som förklarat sig villiga att insamla erforderliga upp
gifter. Detsamma gäller beträffande saltsjöfisket i Hallands län, medan där
emot Göteborgs och Bohus län i detta avseende är indelat i 13 kustdistrikt. 

Alvsborgs läns södra hushållningssällskaps område. Länet är från och med 
år 1915 indelat i åtta distrikt, vilkas gränser sammanfalla med häradenas, 
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utom beträffande Kinds h:d, som är delat i två, det norra oeh det södra. 
Inom det förra lämnas uppgifter för följande sjöar och. vattendrag: Åsunden, 
Sämsjön, Åtran, Lagmanshagasjön, Bystadssjön, Ängsjön och Grytteredssjön. 
Det senare distriktet omfattar SjÖtofta, Ambjörnarps, Tranemo, Mossebo, 
Håcksviks, Kalvs, Mårdaklevs, Älvsereds, ö. Frölunda, Holsljunga, Revesjö och 
Ullasjö s:r. Varje distrikt har sin insamlare, och komma under åren 1915, 
1916 och 1917 statistiska uppgifter att insändas för hela området. För år 
1914 hava uppgifter inkommit från endast några sjöar, däribland Åsunden, 
belägna i norra delen av området. 

Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps område. Statistiska uppgifter 
skola årligen insändas från följande sjöar och vattendrag: Hasseråssjön, 
Edslarn, Knarrbysjön, Arrsjön, Animmen, St. Le, L:a Le, O. Silen, V. Silen, 
Lelången, Svärdlången, Vångsjön, Grann, Ivägsjön, Laxsjön, Råvarpen, Arven, 
Aklången, Upperudshöljen, Spången, Valöfjorden, Ransbergstjärnet, Svanfjor
den, Köttsjön, Näsöln, Nären, Marsjön, TeäJcersjön, Kappebosjön, Örsjön, Kol
ungen, Ö. Hästefjorden, Hästefjorden, Nyckelvattnet, Ellnesjön, Vänern (läns
del), Botsjön, Öxneredsjön, Vassbottnen, Göta älv, Hullsjön, Vanderydsvatten, 
Gravlången, Anten, Mjörn, Ömmern, Sävelången och Aspen. 

Följande distrikt skola undersökas, ett i tur och ordning vart femte år: 
l:a distriktet (1914): Vedbo h:d (inga uppgifter insända på grund av fiskets 

ringa betydelse); 
2:a distriktet (1915): Tössbo h:d; 
3:e distriktet (1916): Valbo, Nordals och Sundala h:d; 
4:e distriktet (1917): Väne och Flundre h:d samt de sjöar och vattendrag 

inom Bjärke, Ale och Vättle h:d, som hava sitt utlopp i Göta älv; 
5:e distriktet (1918): Kullings h:d samt återstående delen av Bjärke, Ale 

och Vättle h:d. 

Skaraborgs län. Årligen undersökas Vänern, Vättern, Skagen, Unden och 
Viken; 

år 1915: Vadsbo h:d; 
» 1916: Kåkinds och Vartofta h:d; 
» 1917: Frökinds, Vilske, Gudhems och Valle h:d; 
» 1918: Åse, Viste, Barne, Laske och Skånings h:d; 
» 1919: Kållands, Kinnefjärdings och Kinne h:d. 

Värmlands län. Undersökningen sker i följande ordning: 
1. Första Vänernsdistriktet: Vänern från gränsen mot Dalsland t. o. m. 

Gaperhult i Eskilsäters s:n årligen. 
2. Andra Vänernsdistriktet: Vänern från Gaperhult t. o. m. Bärön i Seger

stads s:n jämte Ekholmsjön, Kyrkebysjön, Grumsjön och Borgvikssjön. Hela 
distriktet undersökes årligen. 

3. Tredje Vänernsdistriktet: Vänern från Bärön till gränsen mellan Alster 
och ö. Fågelviks s:r med Kycklinggrundet; dessutom insjöar i Karlstads h:d 
och Klarälven. 
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Vänern och Klarälven undersökas årligen, Grava s:n år 1914, Karl
stads och Hammarö s:r år 1915; åren 1916, 1917 och 1918 lämnas inga 
femårsuppgifter. 

4. Fjärde Vänernsdistriktet: Vänern från gränsen mellan Alsters och ö . 
Fågelviks s:r till Varnums sockengräns jämte insjöar i Vase och ölme h:d 
med gränssjöarna mot Nyeds och Färnebo h:d. 

Vänern, Gapem och Alstem undersökas årligen, Alsters s:n år 1914, 
ö. Fågelviks s:n år 1915, Vase s:n år 1916, ölme s:n år 1917 och Var
nums s:n år 1918. 

5. Femte Vänernsdistriktet: Vänern från gränsen mellan Ölme och Var
nums s:r till länsgränsen mellan Värmlands och Skaraborgs län jämte insjöar 
i Visnums h:d. 

Vänern, Skagen och Gullspångsälven undersökas årligen, Visnums-
Kils s:n år 1914, Visnums s:n år 1915, Nysunds s:n år 1916, Rudskoga 
s:n år 1917 och S. Eåda år 1918. Beträffande de sistnämnda finnes 
dock intet nämnvärt fiske. 

6. Nordmarks h:d, däri inbegripna alla gränssjöar mot andra härad i 
Värmland. 

Foxen, Lelången, V. och O. Silen samt Järnsjön undersökas årligen, 
Skillingsmarks och Järnskogs s:r samt norra delen av Karlanda s:n år 
1914, Östervallskogs (del), Töcksmarks och V. Fågelviks s:r år 1915, 
Östervallskogs (del), Holmedals och Karlanda (södra delen) s:r år 1916, 
den del av Silbodals s:ns vattensystem, som utfaller i V. Silen vid 
Arjeng, och Blomskogs, som utfaller i Lelången; samt Trankils s:n år 
1917, Silleruds och återstoden av Silbodals år 1918. 

7. Gillbergs h:d, Kila och Tveta s:r jämte Byälven till Vänern, hela sjön 
Värmeln, men ej gränssjöarna mot Nordmark. 

St. Gla, Glavsfjorden med Byälven och Värmeln undersökas årligen, 
Glava s:n med gränssjöar mot Nordmark och Högeruds s:n år 1914, 
Stavnäs och Värmskogs s:r år 1915, Gillberga s:n år 1916, Långseruds 
och Svanskogs s:r år 1917, Kila och Tveta s:r år 1918. 

8. Jösse h:d, utom Värmeln, och Övre Fryksdalen, utom Fryken, samt 
gränssjöarna mot Nedre Fryksdalen, utom Kymmen. 

Glavsfjorden och Nysockensjön samt Bänken undersökas årligen, Eda, 
Kola och Älgå s:r år 1914, Ny, Gunnarskogs och Bogens s:r med gräns
sjöarna mot Nedre Fryksdalen och Kymmen år 1915, Arvika, Mang-
skog, Brunskog och Boda s:r år 1916, Fryksände och Vitsands år 1917, 
östmarks och Lekvattnets år 1918. 

9. Nedre Fryksdalen med hela Fryken och Kymmen, Grums och Kils h:d 
utom gränssjöarna mot Nyed. 

Fryken, Bottnen, Kymmen, Visten och Klarälven undersökas årligen, 
Grums h:d år 1914, Sunne och Gräsmarks s:r år 1915, Kils h:d (utom 
Frykerud) år 1916, V. och ö. Emterviks s:r år 1917, Lysviks och 
Frykeruds s:r år 1918. 
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10. Övre och Nedre Älvdalen med gränssjöama mot Färnebo och Nyeds h:d. 
Klarälvens laxfiske, Busjön, Rådasjön, Grässjön och St. Ullen under

sökas årligen, Acksjön, ö. och V. Gällsjön, Emten, Dragsjön, Deglun-
den, Upplanden, Musjön, Görsjön, L:a Ullen, Bjursjön och Ulvån år 
1914, St. och L:a Jangen, Lakenesjön, Ensjön, Skärjen och Gräsman-
gen år 1915, Bosjön, St. och L:a Havsjön, Älgsjön, Sången, Busken, 
Gällsjön, Sirsjön och örsjöarna år 1916, Hinsjöarna, Jangen, Grängen, 
Gröcken, Harasjön, Knon, Nain, Storsjön och Flåsjön år 1917, Mussjön, 
Tolvsjön, Lövsjön, Näsbergssjöarna, Värsjön, Grytsjöarna, Bredsjön, Ving-
ängsjön, Näcksjön, Hån och Havsjöarna år 1918. 

11. Färnebo och Nyeds h:d jämte gränssjöarna mot Kils h:d, men ej mot 
Älvdals, ölme och Vase h:d. 

Yngen, Östersjön och Molkomsjön undersökas årligen, Kroppa och 
Lungsunds s:r år 1914, Nyeds och Älvsbacka år 1915, Brattfors och 
Nordmarks år 1916, Färnebo s:n år 1917, Ramens och Gåsborns s:r 
år 1918. 

Örebro län. Ärligen undersökas Hjälmaren, Vättern, Toften, Ljusnaren, N 
och S. Hörken, Torrvarpen, Norr Älgen, Söder Älgen, Rossvalen, Usken, Nora
sjön, Vikern, Alkvättem och Möckeln; 

år 1914: Kopparbergs h:d; 
» 1915: Fellingsbro samt Ramsbergs och Lindes h:d; 
» 1916: Väringen och Karlskoga h:d; 
» 1917: Sottern, Tisaren samt Nora och Hjulsjö h:d; 
» 1918: Åmmelången och Östersjön samt Grytbytte och Hällefors h:d. 

Västmanlands län är delat i fyra distrikt, nämligen: 
l:a distriktet, omfattande Västeråsfjärden, delar av Granfjärden och Ox-

fjärden samt Blacken till Tidö-Lindö, allt delar av Mälaren. Årlig under
sökning. 

2:a distriktet, omfattande Blacken från Tidö-Lindö till Kvicksund samt 
Strömsholmsvattnen, allt delar av Mälaren. Årlig undersökning. 

3:e distriktet, som omfattar resten av Mälaren (den s. k. Galten). Distrik
tet undersökes årligen. 

4:e distriktet, som omfattar Västmanlands län, utom Mälaren. Årligen 
undersökas Snyten och Amänningen, medan från följande underdistrikt uppgif
ter upptagas turvis vart femte år. 

l:a underdistriktet: Gamla Norbergs b:g och Vagnsbro h:d. 
2:a > Skinnskattebergs h:d. 
3:e » Åkerbo och Snevringe h:d. 
4:e » Norrbo, Tuhundra, Yttertjurbo och Siende h:d. 
5:e » övertjurbo, Våla, Simtuna och Torstuna h:d. 

Kopparbergs län är delat i tvenne distrikt, ett för vardera fiskeriinstruk-
tören. Det östra distriktet, från vilket uppgifter insamlas årligen, omfattar 
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socknarna Grytnäs, Folkäma, By, Garpenberg, Husby, St. Skedvi, Hedemora, 
Gustav, Säter, St. Tuna, Silvberg, Torsång, Vika, Sundborn, Kopparberg, 
Aspeboda, Svärdsjö, Enviken, en del av Rättvik samt Boda. Västra distrik
tet omfattar resten av Kopparbergs län. Beträffande detta sista distrikt in
hämtas uppgifter vartannat år från östra delen och vartannat år från den 
västra (motsvarande Västerbergslags fögderi), dock med undantag för mera 
betydande fiskevatten, såsom Siljan m. fl., från vilka årliga statistiska upp
gifter erhållas. 

Gävleborgs län. Årligen undersökas Dalälven, Ottnaren, Näsbyggesjön, Stor-
sjön, Öjaren och Lundbosjön, samtliga i Gästrikland samt Bergviken, Mar-
man och Norra Dellen i Hälsingland. Varje år undersökas dessutom de fasta 
laxfiskena i Ljusnan, Gavleån, Testéboån och Skogaälven. 

1. (år 1914): Gästrikland; 
2. (år 1915): Bollnäs med Katrinebergs kapellförs., Hanebo, Skog, Söderala, 

Norrala, Söderhamn, Rengsjö, Enånger, Njutånger samt östra delen av Nian-
fors kapellförs.; 

3. Ovanåker, Alfta, Voxna, Matsmyra kap., Öjungs kap., Järvsö, Unders
vik, Arbrå samt västra delen av Nianfors kap.; 

4. Hassela, Gnarp, Jättendal, Harmånger, Rogsta, Hudiksvall, Hälsingtuna, 
Idenor, Forsa, Hsbo, Norrbo, Bjuråker och Delsbo; 

5. Ljusdals t:g. 
För saltsjöfisket finnes ingen bestämd distriktsindelning, utan insamlas alla 

uppgifter rörande fisket genom fiskeriassistentens försorg. 

Västernorrlands län. Enligt förslag skola följande sjöar och vattendrag år
ligen undersökas: Själevadssjöama med Mappstafjärden, Betarsjön i Junsele 
och de sjöar som arrenderas av Ångermanlands fiskeriförening i Besele m. fl. 
orter, Gådeån med Nässjön och Långsjön inom Säbrå, Borgsjösjön i Borgsjö 
och Oxsjön i Indals-Liden. De fasta laxfiskena i Ljungan, Indalsälven, Ånger
manälven, Faxälven, Moälven, Nätra och Gide älvar skola även årligen 
undersökas. 

I övrigt upptar förslaget följande distriktsindelning: 
l:a distriktet: 1) Själevad, Mo och Björna; 2) Arnäs, Grundsunda och Gideå; 

3) Trehörningsjö och Nätra (utom XJlvön); 4) Sidensjö och Skorped samt 
5) Anundsjö. 

2:a distriktet: 1) Junsele och Adalsliden; 2) Tåsjö och Långsele; 3) Bodum, 
Resele och Ed; 4) Fjällsjö, Helgum och Graninge samt 5) Edsele och 
Ramsele. 

3:e distriktet: 1) Sollefteå och Ytterlännas; 2) Multrå och Dal; 3) Sånga 
och Bjärtrå; 4) Överlänn&s och Styrnäs samt 5) Boteå och Torsåker. 

4:e distriktet: 1) Säbrå och Stigsjö; 2) Högsjö och Hemsö; 3) Gudmundrå; 
4) Viksjö och Härnön samt 5) Häggdånger och Hässjö. 

5:e distriktet: 1) Nora; 2) Skog; 3) Nordingrå; 4) Ullånger och 5) Vi-
byggerå. 
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6:e distriktet: 1) Njurunda och Skön; 2) Tuna och Attmar; 3) Stöde och 
Selånger; 4) Borgsjö och Torp samt 5) Haverö. 

7:e distriktet: 1) Indals-Liden; 2) Holm; 3) Indal; 4) Ljustorp samt 5) Sättna 
och Timrå. 

Kusten är indelad i fyra saltsjödistrikt, varav det ena omfattar Medelpad, 
de tre övriga Ångermanland. 

Jämtlands län. Länet är indelat i elva distrikt, av vilka vart och ett är 
uppdelat i tre underdistrikt. År 1913 insamlades uppgifter från första, år 
1914 från andra och år 1915 från tredje underdistriktet. 

l:a distriktet: 1) Undersåker och Mörsil; 2) Åre; 3) Kall. 
2:a distriktet: 1) Näskott, Aspås, Rödön och Ås; 2) Al sen, Mattmar och 

Hallen; 3) Offerdal. Storsjön tillhör dock ej distriktet. 
3:e distriktet: 1) Föllinge och Gåxsjö; 2) Hotagen och Laxsjö; 3) Lit, 

Häggenås och Kyrkas. 
4:e distriktet: 1) Ström; 2) Frostviken; 3) Alanäs och Hammerdal. 
5:e distriktet: 1) Fors och Ragunda; 2) Håsjö och Hällesjö; 3) Stugun och 

Borgvattnet. 
6:e distriktet: 1) Sundsjö; 2) Revsund; 3) Bräcke och Nyhem. 
7:e distriktet: 1) Hackas och Näs; 2) Lockne och Bodsjö; 3)Brunflo, Marieby 

och Sunne. Storsjön tillhör dock ej distriktet. 
8:e distriktet: 1) Berg och Åsarne; 2) Rätan och Klövsjö; 3) Myssjö, Oviken 

och Marby. Storsjön tillhör dock ej distriktet. 
9:e distriktet: 1) överhogdal och Ytterhogdal; 2) Älvros och Lillhärdal; 

3) Linsäll och Sveg. 
10:e distriktet: 1) Hede och Vemdalen; 2) Tännäs; 3) Storsjö. 
ll:e distriktet Storsjön: den del som tillhör 1) Ås, Brunflo, Marieby, Sunne, 

Frösön och Norderön; 2) Hackas, Berg, Myssjö, Oviken och Marby; 3) Hallen, 
Mattmar, Alsen och Rödön. 

Årligen undersökes endast det fasta laxfisket i Indalsälven. 

Västerbottens län. Årliga uppgifter lämnas rörande laxfisket i Skellefte, 
TJme och Öre älvar. — Periodvis vart femte år återkommande uppgifter skola 
insamlas enligt följande plan: 

år 1914: Dorotea, Vilhelmina, Åsele, Fredrika, Bjurholm, örträsk, Nord-
maling och Hörnefors s:r; 

år 1915: Sorsele, Mala, Norsjö, Degerfors och Lycksele s:r; 
» 1916: Stensele och Tärna s:r; 
» 1917: Jörn, Byske, Skellefteå, Bureå och Burträsk s:r; 
> 1918: Lövånger, Nysätra, Bygdeå, Sä var, Vännäs och Umeå s:r. 

Beträffande saltsjöfisket finnes ingen bestämd distriktsindelning, utan samt
liga uppgifter insamlas genom fiskeriinstruktörens försorg. 

Norrbottens län. Årliga uppgifter lämnas för laxfisket i Pite, Lule och 
Kalix älvar. Från Torne älv insamlas uppgifter rörande laxfisket enligt 
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särskilda bestämmelser av fiskeritillsyningsmännen. Vad sötvattensfisket i 
övrigt angår skall undersökningen tills vidare fr. o. m. 1915 vara årlig, så 
länge vederb. anslag det medgiver. 

Kusten är indelad i 19 distrikt. 

Materialet. Den nu lämnade redogörelsen för distriktsindelningen visar, att 
antalet av de sjöar, som inom varje län skola göras till föremål för årlig 
undersökning, är mycket växlande. Orsaken härtill är ej endast att söka i 
länens olika vattenrikedom utan jämväl i hushållningssällskapens avvikande 
meningar beträffande nödvändigheten av en årlig undersökning. Sålunda 
skola i Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus samt Norrbottens län upp
gifter lämnas årligen för samtliga sjöar och i Södermanlands län med en 
vattenyta av 573-51 kvkm. för inalles 38 sjöar eller vattendrag, under det 
att t. ex. i Kalmar och Jämtlands län (härvid bortses från laxfisket i In
dalsälven) med resp. 581-04 och 3 943-54 kvkm. vattenareal inga sjöar anses 
vara av den betydenhet, att årlig undersökning behöver verkställas. I Kal
mar län skulle alltså enligt planen endast omkring V5 &v länets vattendrag 
under året hava undersökts och i Jämtlands V3> då omloppstiden i sistnämnda 
län är 3 år. 

Distriktsindelningen har emellertid ej alltid följts, utan har undersökningen 
ofta utsträckts till att omfatta även andra delar av länen. Sålunda under
gick hela Jönköpings län under år 1914 noggrann undersökning. Dels där
igenom, att man gått utanför planens ram, dels därigenom, att ett mycket 
stort antal sjöar skola årligen undersökas, kan det .statistiska materialet 
beträffande åtskilliga län betraktas som ganska tillfredsställande. Svåra 
luckor hava dock uppstått, vilka, såvitt detta varit möjligt, hava fyllts 
med tillhjälp av äldre primärmaterial. Särskilt beträffande antalet fiskare, 
redskap och båtar, men även vad avkastningen av fisket angår, äro inom 
sötvattensfisket de årliga rubbningarna sannolikt ganska obetydliga. Salt
sjöfisket, som skall fullständigt undersökas varje år, är naturligtvis oberoende 
av distriktsindelningen. 

För att i möjligaste mån komplettera 1914 års primärmaterial har det i 
Lantbruksstyrelsen förvarade statistiska material, som avser åren 1910— 
1912, ävensom de i centralbyrån befintliga primäruppgifterna för år 1913 
genomgåtts och bearbetats. Att trots detta statistiken över sötvattensfisket 
ej blivit fullständig, beror därpå, att primäruppgifterna för ovannämnda fyra 
år äro synnerligen bristfälliga och till stor del avse samma sjöar, som under
sökts år 1914. Som man ju kunde vänta, är dessutom ofallständigheten under 
dessa tidigare år störst beträffande de hushållningssällskaps områden, var
ifrån mindre utförliga uppgifter erhållits jämväl under år 1914. För några 
områden lämnas endast vissa summor, utan fördelning på enstaka vatten
drag. I sådana fall har naturligtvis materialet varit oanvändbart för ifråga
varande ändamål. Inom åtskilliga län har t. o. m. aldrig förut anställts 
någon statistisk undersökning beträffande sötvattensfisket, så exempelvis i 
Kalmar läns norra del och i Norrbottens län. 
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I stort sett kan dock 1914 års fiskeristatistik anses såsom ganska full
ständig. Ofullständigast är troligen primärmaterialet från Kalmar läns norra 
hushållningssällskaps område, Blekinge län, Alvsborgs läns södra område, 
Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län, enär inom 
dessa delar av landet stora områden finnas, som aldrig förut blivit under
sökta. Beträffande särskilt Jämtlands län är det en stor olägenhet, att upp
gifter därifrån lämnas sockenvis, utan hänsyn därtill att en sjö kan vara 
belägen inom flera socknar, varigenom delar av samma sjö ofta bliva under
sökta olika år. I tab. 5, vilken eljest endast upptager sjöar, som blivit 
undersökta år 1914, har därför beträffande Jämtlands län uppgifter måst 
upptagas jämväl för år 1913. Även i Kopparbergs och Västernorrlands län 
sker undersökningen sockenvis, vilket dock vad det förra länet angår ej vål
lar någon större svårighet, då statistiken därstädes, tack vare tillgång till 
äldre uppgifter, kan betraktas som någorlunda fullständig. För Västernorr
lands län däremot saknas nästan alldeles äldre kompletterande uppgifter, 
varför ett och samma vattendrag ofta är endast bitvis redovisat, så t. ex. 
Angermanälven, som, om man bortser från laxfisket, ej ansetts böra under
sökas varje år. — I allmänhet synas hushållningssällskapen, vid fastställande 
av planerna för den statistiska undersökningen, hava ägnat de rinnande vat
tendragen, frånsett vissa fasta laxfisken, för vilka årliga uppgifter skola 
lämnas, en alltför liten uppmärksamhet. Hade ej uppgifter om dessa fasta 
laxfisken erhållits, skulle statistiken angående fisket i älvarna varit synner
ligen bristfällig. 

Om emellertid länen kunna anses något så när fullständigt undersökta, 
gäller naturligtvis ej detsamma för mindre områden, såsom härad och fram
för allt socknar. Ju mindre område, desto större relativ betydelse hava natur
ligtvis de små vattendragen. Häradstabeller för sötvattensfisket hava bl. a. 
av detta skäl ej ansetts böra medtagas i tabellbilagan. 

Det nu anförda gäller särskilt sötvattensfisket, vilket på grund av själva 
organisationen av det statistiska insamlingsarbetet först vid innevarande 
femårsperiods slut kan anses fullständigt redovisat. Vad åter saltsjöfisket 
angår, hava uppgifter insamlats från alla fiskeplatser av någon betydenhet. 
Beträffande Kalmar läns södra område och Västernorrlands län har det emel
lertid varit svårt att kontrollera graden av fullständighet, enär detaljuppgifter 
för enstaka fiskelägen ej lämnats, utan blott klumpsummor för större kust
sträckor. 

Naturligtvis har det ofta varit svårt att undvika dubbelräkningar. En 
fiskare kan under året fiska i flera vatten och vara bosatt å olika fiske
platser vid samma sjö och på grund härav bliva upptagen i statistiken flera 
gånger, och av liknande orsak kunna redskap samt i vissa fall även båtar 
bliva dubbelförda. Anmärkningar hava även förekommit å blanketterna om 
sådana fall och har uppgiften då medräknats endast en gång, vilket även 
kan förklara det förhållandet, att vid en eller annan sjö redskap saknas a 
primäruppgifterna, ehuru fisk fångats, så t. ex. på några ställen i Väster
bottens län. — Emellertid torde dylika dubbelräkningar vara mycket säll-
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synta, beroende delvis därpå att det vanligen stöter på praktiska svårigheter 
att under samma år fiska i flera vatten. 

Beträffande saltsjöfisket förekomma nog dubbelräkningar i ett eller annat 
fall, beroende på att fiskarena vissa tider av året byta vistelseort, så exempel
vis flytta de i Norrbottens län för kortare tid ut till å de yttre skären be
lägna fiskelägen och sjöbodar och kunna således bliva räknade flera gånger. 
Fiskeriintendenten i Övre norra distriktet skriver härom: »Kustfiskarena 
flytta under försommaren i många fall från de byar, där de bo, ut på holmar 
i inre skärgården. Senare på sommaren flytta de till de yttersta holmarna 
i skärgården för att sedan återvända tillbaka till resp. byar. Härigenom 
uppstår ett stort antal sommarfiskelägen. Antalet fiskare, båtar etc. har upp
tagits från varje sådant fiskeläge, vilket är av intresse från fiskerisynpunkt. 
På så sätt blir mången fiskare upptagen mer än en gång.» Den orsak till 
dubbelräkningar, som förut varit den viktigaste, nämligen att sillfiske och 
övrigt saltsjöfiske även beträffande antalet fiskare, redskap och båtar redo
visades var för sig, har nu undanröjts genom införandet av sammandrags
blanketter (bl. 5 och 9). Emellertid synas åtskilliga av de uppgiftslämnare, 
som fordom använt dessa äldre blanketter, missförstått ändamålet med nämnda 
sammandragsblankett och ansett sig å bl. 5 ej böra införa de å bl. 8 (sill-
och strömmingsfisket) lämnade uppgifterna eller ock hava de på annat sätt 
förväxlat den förra med den förut använda blanketten rörande »övrigt salt
sjöfiske». Detta gäller dock nästan uteslutande vissa underdistrikt inom 
östra fiskeridistriktet. 

Såsom förut nämnts, lämnas för Malmöhus och Kristianstads län månatliga 
uppgifter rörande såväl sillfisket som avkastningen av övrigt saltsjöfiske. 
Särskilda svårigheter har det här mött att erhålla ordentliga uppgifter an
gående de i sill- och strömmingsfisket under olika månader deltagande fiskare
na och av dem använda redskap och båtar. I sistnämnda fall hava månads-
uppgifterna ej heller kunnat begagnas såsom sådana, däremot hava de å 
blanketterna förekommande maximiuppgifterna utgallrats och kommit till 
användning såsom årsuppgifter å tab. 4. För vissa fiskelägen har dessutom 
en del beräkningar måst göras, enär uppgifter om antalet och värdet av vid 
sillfisket använda redskap alldeles saknats och kompletterande material ej 
kunnat erhållas. Till följd härav äro de för Malmöhus och Kristianstads 
län å tab. 4 om redskapen lämnade uppgifterna naturligtvis långt ifrån 
exakta. Även vad de län angår, som redovisat fisket halvårsvis, äro de i 
tab. 4 medtagna årssiffrorna maximiuppgifter, vilket väl också torde vara 
det enda riktiga, då ju en medeltalsberäkning för året vore tämligen menings
lös. 

I de fall, då uppgifterna varit ofullständiga eller det varit omöjligt att 
bringa till överensstämmelse mot varandra stridande uppgifter, eller desamma 
synts avgjort felaktiga, har förklaring begärts hos vederbörande fiskeri-
intendent eller hushållningssällskap. Dessa förfrågningar hava dock in
skränkts till det minsta möjliga, då hänsyn måste tagas till den av hus
hållningssällskap och fiskeriintendenter fastställda undersökningsplanen även-
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som till uppgiftsinsamlarnas förmåga att besvara frågor, varjämte det gällt 
att ej avskräcka genom alltför stora fordringar. Att likväl jämförelsevis 
talrika anmärkningar gjorts, beror naturligtvis på materialets ofta stora 
brister. — En ofullständighet hos materialet är, att olika, vanligen besläk
tade fisksorter ej sällan redovisas i klump. I vissa fall har då med tillhjälp 
av pris- och andra uppgifter verkställts en fördelning på resp. fiskslag. 
Tyvärr har detta ej alltid lyckats, och dessutom kan helt naturligt ett visst 
godtycke ej undvikas vid en på dylikt sätt skedd uppdelning. Att emeller
tid materialet i detta fall varit betydligt bättre än under föregående år, 
framgår bäst av en jämförelse mellan gruppen >annan eller ej specificerad 
fisk» åren 1913 och 1914. Härvid är dessutom att märka, att de under 
nämnda rubrik år 1914 avgivna talen i allmänhet avse smärre fiskslag, som 
hava specificerats i särskilda noter. 

Det främsta villkoret för en god organisation är emellertid, att insamlarna 
av primftruppgifterna, ortsombuden, äro de bästa möjliga. Dessa ombud, 
som vanligen insamla statistik från var sitt i undersökningsplanen fastställda 
distrikt, men ibland även från större områden, utgöras i allmänhet av fiskeri-
instruktörer, fiskeriuppsyningsmän och i vissa fall fiskare. Till stor del torde 
de redan tidigare hava lämnat fiskeristatistiska uppgifter. Ibland hava dessa 
fiskeristatistiska ortsombud ej själva verkställt insamlingen av primäruppgif
terna, utan därtill anlitat andra personer. Lämpligt torde också vara att i 
någon mån inskränka antalet av dylika ombud, då ett flertal sådana ej 
sällan äro till men för uppgifternas enhetlighet och det dessutom säkerligen 
är förenat med svårighet att erhålla fullt kompetenta krafter. — I Jönköpings 
län, Kalmar läns norra, Blekinge och Kristianstads län, Älvsborgs läns södra 
och norra, Skaraborgs och Gävleborgs län insamlas eller åtminstone kontrol
leras samtliga uppgifter rörande insjöfisket av för vartdera länet eller hus
hållningssällskapsområdet en person, och bortsett från Älvsborgs läns södra, 
där endast en mindre del undersökts, har resultatet varit ganska gott. Mot
stående tablå belyser det ovan anförda. De såsom uppgiftslämnare betecknade 
äro sådana personer, som med sina namn ansvara för uppgifternas riktighet, 
de behöva alltså ej alltid vara insamlare av uppgifterna. De inom parentes 
angivna äro samtidigt upptagna å annat fiske. 

Att så stort antal uppgiftslämnare finnes i Norrbottens län — nära V4 av 
samtliga —, beror naturligtvis på detta läns stora utsträckning och därpå att 
hela länet undergått fullständig undersökning. Vad saltsjöfisket angår, finnas 
i allmänhet särskilda ombud för varje distrikt. I Gävleborgs län lämnas 
dock samtliga uppgifter om fisket i saltsjön av statens fiskeri assistent och i 
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Östergötlands län, Kalmar läns södra, Blekinge, Västernorrlands och Väster
bottens län av vederbörande fiskeriinstruktörer. 

Med stöd av de inkomna uppgifterna har i Statistiska centralbyrån upp
gjorts medföljande tabellbilaga, innehållande sju tabeller över saltsjöfisket 
och sex över sötvattensfisket, däri inberäknad en tabell över fiskdammshus
hållningen (tab. 13). Tab. 1—3 innehålla länsuppgifter rörande antalet i 
saltsjöfisket deltagande fiskare, av dem använda redskap och båtar (tab. 1) 
samt fiskets avkastning (tab. 2 och 3). För sötvattensfisket äro i det när
maste liknande uppgifter sammanförda i tab. 8—10. Tab. 4 innehåller spe
ciella uppgifter angående strömmings- och sillfisket i samtliga län utom 
Göteborgs och Bohus samt Hallands, för vilka sistnämnda län skall närmare 
redogöras i texten (se sid. 47—58). I tab. 12 lämnas uppgifter om det fasta 
lax-, laxörings- och sikfisket. Vidare publiceras uppgifter rörande antalet 

3—1B1422. Fukeristatutik. 
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fiskare, värdet av redskap och båtar samt fångst för härad och motsvarande 
områden (tab. 5) samt för vissa större fiskelägen (tab. 6) och för större in
sjöar och vattendrag (tab. 11). 

Förutom dessa tabeller hava även andra upprättats, vilka emellertid på 
grund av de kostnader, som äro förenade därmed, och i betraktande av fiskets 
jämförelsevis ringa betydelse, ej ansetts böra offentliggöras. Sålunda finnas 
för härad o. d., såväl beträffande saltsjö- som sötvattensfisket, samt för fiske
lägen, med ett totalvärde av redskap och båtar eller fångst av minst 10 000 
kr., och för insjöar och vattendrag, med ett motsvarande värde av minst 
1000 kr., tabeller uppgjorda, innehållande samma uppgifter som resp. tab. 
1—3 och 8—10, och finnas dessa tabeller jämte primärmaterialet tillgängliga 
i Statistiska centralbyrån för dem, som önska taga del därav. 

I. Saltsjöfisket. 
Vid granskningen av primäruppgifterna är det ej utan betydelse att jäm

förelser kunna anställas med äldre statistiskt material. Tillgången till dy
likt material är långt större beträffande saltsjöfisket än vid sötvattensfisket. 
Som i inledningen påpekades, började nämligen statistiska uppgifter om salt
sjöfisket insamlas redan tidigt, först i Göteborgs och Bohus län, men seder
mera även från andra län och kuststräckor. Jämte Göteborgs och Bohus 
län har särskilt Malmöhus län sedan flera år tillbaka en jämförelsevis full
ständig och ganska detaljerad fiskeristatistik. 

De fiskeristatistiska uppgifterna för år 1913 äro i allmänhet ganska full
ständiga och jämförbara med dem, som lämnats för år 1914. Något verkligt 
begrepp om antalet fiskare kan dock, av skäl som förut nämnts (sid. 21), 
lika litet erhållas för år 1913 som för något foregående år. Redskapen och 
deras värde ävensom båtarna äro vanligen fullständigt redovisade; undantag 
från denna regel utgöra Kristianstads och Uppsala län, från vilket senare 
uppgifter likväl inkommit, men vid bearbetningen ej varit i sådant skick, 
att de kunnat användas. För tidigare år däremot är det statistiska materi
alet vad redskap och båtar angår synnerligen ofullständigt och uppgifter 
saknas vanligen alldeles. — Den statistik, som publicerats i Lantbrukssty
relsens berättelser för 1912 och tidigare år, avser framför allt och nästan 
uteslutande fångstens totalvärde. De olika fisksorterna äro däremot i all
mänhet ej särskilt specificerade för dessa år. I 1913 års berättelse har 
Statistiska centralbyrån framlagt en dylik statistik över de särskilda fisk
slagen, vilken emellertid delvis är ganska bristfällig. 

Som redan i det föregående omnämnts, erbjuder även 1914 års fiskeri
statistiska material tillfällen till anmärkningar. Dock äro uppgifterna 
rörande saltsjöfisket betydligt fullständigare än dem, som avse sötvattens-
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fisket, beroende därpå att allt fiske i saltsjön skall årligen undersökas, 
medan däremot bestämmelsen om femårsperioder förorsakat betydande luckor 
i statistiken om sötvattensfisket. — Knappast något fiskeläge, även om 
detsamma varit av mycket ringa betydelse, torde hava uteglömts. Vanligen 
har särskild uppgift lämnats för varje fiskeläge eller fiskeplats. I Kalmar 
läns södra hushållningssällskaps område avse dock primäruppgifterna större 
kustavsnitt, likaså i Västernorrlands län beträffande vissa uppgifter, under 
det att i Blekinge fisket redovisats sockenvis, och hava inom ett par distrikt 
på Gottland uppgifter för flera fiskelägen sammanslagits. 

Men är sålunda det statistiska primärmaterialet vid saltsjöfisket tämligen 
fullständigt, så är däremot faran för dubbelräkningar jämförelsevis stor (jfr 
sid. 20 och 21). I tvivelaktiga fall har emellertid förfrågan gjorts hos veder
börande fiskeriintendent eller hushållningssällskap och med hjälp av på så sätt 
erhållna upplysningar har rättelse i allmänhet kunnat göras. — Uppgifterna 
rörande sill- och strömmingsfisket samt totalavkastningen av saltsjöfisket 
lämnas för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar och 
Gottlands län särskilt för varje halvår och för de båda skånska länen och 
Blekinge varje månad. De på grund härav vållade svårigheterna hava redan 
i det föregående berörts (se sid. 21). — Att erhålla uppgift om de vid sill
fisket i Skåne och Blekinge under varje månad begagnade redskapen och 
båtarna ävensom antalet fiskare har ej lyckats, därtill har materialet varit 
alltför ofullständigt. Tab. 7, som avser fisket i dessa landskap, kan redan 
av detta skäl ej innehålla några uppgifter angående vid sillfisket använda 
redskap och båtar. 

Beträffande fisket i Göteborgs och Bohus samt Hallands län skola sta
tistiska uppgifter lämnas vid varje fiskes slut, men dessa uppgifter avse 
dock hela den tid ifrågavarande fiske under året utövats och äro alltså att 
jämställa med årsuppgifter, varförutom särskild sammandragsblankett finnes, 
vara redovisas alla i fisket deltagande personer samt av dem begagnade 
redskap och båtar. Tyvärr stå de uppgifter, som lämnas å nämnda sam
mandragsblankett, ej sällan i strid med dem, som meddelas å de blanketter, 
som äro avsedda för speciella fisken (bl. 10—24). Genom att jämföra de för 
Västra distriktets havsfiske gällande blanketterna, inalles 16, sinsemellan, och 
genom upplysningar, lämnade av vederbörande fiskeriintendent, hava emel
lertid uppgifterna å de olika blanketterna kunnat bringas i överensstäm
melse med varandra, varför den för de båda länen upprättade statistiken 
torde komma verkliga förhållandet mycket nära. 

Antal fiskare. År 1914 utövades saltsjöfisket såsom yrke av inalles 12 764 
personer, varjämte 10 802 bedrevo detsamma såsom binäring. Helt naturligt 
är antalet yrkesfiskare störst i Göteborgs och Bohus län med 5 477 (43-1 %) 
dylika; därefter komma i ordning Gävleborgs län med 1 701 (13-3 %), Malmö
hus med 1 453 (11.8 %) och Blekinge län med 953 (7-4 %) yrkesfiskare. Upp
gifterna angående antalet binäringsfiskare äro naturligtvis mera godtyckliga. 
Egendomligt förefaller det onekligen, att endast en dylik fiskare skulle finnas 
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i Gävleborgs län, antagligen äro väl åtskilliga personer, som i primärupp
gifterna betecknats såsom yrkesfiskare, ej att anse såsom sådana. — Jäm
föras de båda slagen av fiskare sinsemellan, befinnas yrkesfiskarena vara tal
rikast i Göteborgs och Bohus, Hallands, Malmöhus, Kristianstads, Uppsala, 
Gävleborgs och Västernorrlands län, alltså i stort sett i västra och sydligaste 
Sverige samt i södra och mellersta Norrland, under det att fisket särskilt 
vid östersjökusten från Ålands hav i norr till ned mot Hanobukten i söder 
i stor utsträckning bedrives såsom binäring. 

I Blekinge län hava särskilda uppgifter lämnats jämväl angående yrkes
fiskarenas civilstånd samt hustrur och barn, vilka dock ej å tab. 1 räknats 
såsom fiskare. Av 953 yrkesfiskare inom nämnda län voro 608 gifta och 
345 ogifta; antalet av de förras hustrur och barn har upp givits till 1 603. 

Beträffande antalet fiskare inom mindre områden än län må hänvisas till 
tab. 5. 

I allmänhet bedrives saltsjöfisket ej såsom sötvattensfisket från enstaka 
gårdar oeh hus, utan mestadels från större eller mindre samhällen, fiske
lägen. I detta avseende råder dock en anmärkningsvärd skillnad mellan 
olika delar av kusten. I Skåne, Blekinge och på västkusten äro stora fiske
lägen mest typiska, under det att i norra Uppland liksom flerstädes vid 
östersjökusten större samhällen äro mycket sällsynta. I Norrbottens, Väster
bottens, Södermanlands och Gottlands län förekommer intet fiskeläge med 
över 20 yrkesfiskare, under det att i Göteborgs och Bohus län finnas ej mindre 
än 59 dylika samhällen. Följande tabell angiver den närmare fördelningen 
av större fiskelägen. 

Beträffande Kalmar läns södra hushållningssällskaps område, Blekinge och 
Västernorrlands län avser det statistiska primärmaterialet ej enstaka fiske
lagen, varför dessa län eller länsdelar ej ingå i sammanställningen. Bortsett 
från sistnämnda områden bo ej mindre än 69-7 % av alla yrkesfiskare i ifrå
gavarande större samhällen. 200 yrkesfiskare eller mera hava endast Bor
stahusen (329) och Limhamn (200) i Malmöhus län samt Göteborg (486) 1), 

') Besättningen & i Göteborg hemmahörande trålångare. 
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Mollösund (245), Smögen (226), öckerö (219) och Hönöklova (210) i Göte
borgs och Bohus län. 

Redskap och båtar. Vid fiskets utövande användes redskap och båtar till 
ett värde av sammanlagt 21 442 605 kr., därav 9 276 494 kr. för redskap och 
12 166 111 kr. för båtar. Proportionen mellan värdet av redskapen och värdet 
av båtarna är för övrigt betydligt olika, om de särskilda länen jämföras, 
vilket även torde framgå av följande tablå: 

Redskapens värde är alltså överlägset båtarnas inom alla län utom Söder
manlands, Kalmar, Hallands samt Göteborgs och Bohus län. Särskilt an
märkningsvärda äro förhållandena inom de båda senare länen, i Hallands 
län är sålunda båtvärdet dubbelt så stort som värdet av redskapen och i 
Göteborgs och Bohus län t. o. m. betydligt däröver. Orsaken härtill är 
i synnerhet att söka i förekomsten av stora däckade båtar, med eller utan 
motor. Några särskilda uppgifter om ångbåtar lämnas ej, varför i den före
liggande statistiska berättelsen även sådana fartyg redovisats såsom motor
båtar. 

Redskapen upptages i tab. 1 under rubrikerna notar, nät, ryssjor och andra 
redskap. Beträffande den sistnämnda gruppen gäller delvis vad som längre 
fram anföres vid sötvattensfisket (jfr sid. 62). En särskild svårighet erbjuda 
de s. k. backorna i Hallands samt Göteborgs och Bohus län. I vissa fall 
redovisas nämligen lika många redskap som backan har krokar, i andra 
räknas t. ex. var hundrade krok såsom ett redskap. Sedan närmare upplys
ningar erhållits, har emellertid korrektion kunnat göras. I tab. 1 hava 
trålar och olika slag av vadar redovisats såsom notar, »garn> upptagits un-
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der rubriken nät, och backor ävensom hummertinor m. m. under >annan 
redskap». 

Vid saltsjöfisket användes år 1914 inalles 3 894 notar, däri inberäknat 
trålar och vadar, 236 384 nät och »garn», 81 293 ryssjor och hommor samt 
964 728 annan redskap. Om vi bortse från Göteborgs och Bohus samt Hal
lands län, för vilka särskild redogörelse längre fram skall lämnas, före 
komma de flesta notarna i Kalmar (555), Östergötlands (407) och Stockholms 
län (355). Näten äro talrikast i Blekinge (35 761), Malmöhus (29 986), Kalmar 
(20 291), Gävleborgs (17 563) och Stockholms län (16 810), ryssjorna i Kalmar 
(12 883), Stockholms (12 350) och Blekinge län (11233). Näten förekomma 
överallt i större antal än ryssjorna, varvid dock bör ibågkommas, att de 
senare äro av mycket olika slag och värde, då hit hänföras jämväl stor-
ryssjor, hommor och s. k. bottengarn. Jämförda med antalet nät äro ryss
jorna relativt talrikast längs Östersjökusten fr. o. m. Stockholms län söder ut 
samt i Göteborgs och Bohus län, vilket senare dock ej är fullt jämförbart 
med övriga län. »Annan redskap» utgöres i södra Sverige huvudsakligen av 
krokar, i västra Sverige av backor och hummertinor. Följande tablå visar 
antalet ryssjor i % av nätens antal inom olika län: 

Som förut nämnts är det huvudsakligen den talrika förekomsten av däc-
kade båtar och motorbåtar, som är orsaken till at t båtvärdet ej sällan över
skjuter redskapsvärdet. Däckade båtar begagnas dock knappast vid fiske 
norr om Kalmar och Gottlands län och bliva dominerande vad värdet be
träffar först fr. o. m. Blekinge och Kristianstads län. Omkring s/3 av alla 
däckade båtar äro motorfartyg. I Göteborgs och Bohus och Malmöhus län, 
varest finnas gamla och betydande fiskelägen, hava dock även övriga däckade 
båtar — kuttrar o. d. — stor betydelse. Vid kusten norr om Blekinge äro 
däremot öppna båtar, med eller utan motor, de mest använda. Kalmar 
och Gottlands län, varest alla de i tab. 1 upptagna slagen av båtar före
komma, bilda i detta avseende ett övergångsområde, dock kommer här över 
hälften av båtarnas totalvärde på öppna båtar utan motor, under det att i 
övriga östersjölän, utom Uppsala, Västerbottens och Norrbottens, motorbåtarna 
äro överlägsna vad värdet angår. Båtvärdets fördelning på de olika båt
typerna torde bäst framgå av nedanstående: 
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Övergå vi till mindre områden än län, nämligen härad o. d., så befinnes 
värdet av redskap och båtar endast inom nio dylika områden överstiga 
500 000 kr., nämligen i Göteborgs och Bohus läns städer samt i V. Hisings 
(öckerö s:n), Orusts västra, Sotenäs, Tjörns, Askims, Vette och Tanums 
härad i Göteborgs och Bohus län samt Luggude härad i Malmöhus län. 
På dessa områden komma tillsammans 56.3 % av värdet av samtliga vid 
saltsjöfisket använda redskap och båtar. Betydande i detta avseende äro 
även städerna och Oxie härad i Malmöhus län, Listers härad i Blekinge län 
samt Bergsjö och Forsa tingslag i Gävleborgs län med resp. 478 440, 407 800, 
405 360 och 413124 kr. värde av redskap och båtar, över 200 000 kr. upp
visa dessutom Medelpad, Gävleborgs läns städer, Hammarkinds och Norra 
Tjusts härad, södra delen av Kalmar län (fastlandet), Öland, östra härad 
(Blekinge) samt Albo och Himle härad. Indelas de särskilda områdena i 
storleksklasser efter värdet av redskap och båtar, visar det sig, att inom 
25 områden sagda värde understeg 50 000 kr., inom 23 uppgick till 50 000— 
100 000, inom 23 till 100 000—200 000, inom 9 till 200 000—300 000, inom 4 
till 300 000—500 000, inom 4 till 500 000—1 mill. samt inom 5 till minst 1 
mill. kr. 

De största fiskelägena voro i detta avseende Göteborg och Hönöklova med 
resp. 1 717 200 och 636 340 kr. värde av redskap och båtar. Därefter komma 
i ordning Gravarne (532 500 kr.), Gullholmen (458 065 kr.), Råå (422 200 kr.), 
Limhamn (396 000 kr.), Smögen (392 600 kr.), Mollösund (390 565 kr.), Öckerö 
(371900 kr.) och Grundsund (337 730 kr.). Denna uppräkning såväl som 
omstående tablå, vilken visar, fördelningen av fiskelägen, med ett värde 
av redskap och båtar av minst 20 000 kr., bestyrker det redan förut anförda, 
att de stora anhopningarna i fiskelägen framför allt ftro lokaliserade till 
västkusten och södra Sverige. 
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Slutligen må här lämnas en jämförelse mellan uppgifterna för år 1914 och 
dem som avse närmast föregående år. För åren före 1913 finnas endast en
staka uppgifter angående redskap och båtar. 

För Uppsala och Kristianstads län hava insatts samma värden för år 1913 
som för år 1914. — At t av ovanstående tabell draga den slutsatsen, a t t 
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värdet av vid saltsjöfisket använda redskap cch båtar skalle undergått någon 
förändring i ena eller andra riktningen, vore emellertid förhastat. Den ök
ning eller minskning, som en dylik jämförelse utvisar, torde vara blott sken
bar och huvudsakligen bero därpå att materialet år 1913 var dels mindre 
fullständigt och dels mera svåfkontrollerbart än 1914 års primäruppgifter. 
Även de under sistnämnda år inkomna uppgifterna äro emellertid ganska 
svåra att kontrollera, och först efter några år torde tillräckligt jämförbart 
material finnas, så att en sammanställning sådan som den ovan lämnade kan 
bliva av större värde. Beträffande ovanstående tablå märkes särskilt det 
låga värdet av redskapen i Göteborgs och Bohus län och överdrivet höga 
värdet av båtarna i Hallands län år 1913. Dessa felaktiga värden hava 
huvudsakligen uppkommit därigenom, att någon sammandragsblankett, upp
tagande fiskare, redskap och båtar, motsvarande den nuvarande bl. 9, ej före
kom år 1913, varjämte tillgång till äldre statistiskt material saknades vid 
bearbetningen. 

Fångstens mängd och värde. Vid beräknandet av fångstmängderna vålla de 
många olika slags mått, som komma till användning vid sill- och ström
mingsfisket, vissa svårigheter. Därtill kommer, att, bortsett från Västra 
distriktet, ej den fångade kvantiteten sill eller strömming redovisats, utan 
den försålda eller för eget behov använda färska såväl som saltade, rökta 
eller eljest beredda fisken. Den färska sillen (strömmingen) angives vanligen 
i valar, i Göteborgs och Bohus län dock i hl., den saltade strömmingen i 
fjärdingar och den rökta eller eljest beredda i kg. Men ofta nog har den 
försålda mängden färsk strömming lämnats även i andra mått; sålunda redo
visas för Norrbottens län kvantiteten färsk strömming i valar, kg. och fjär
dingar, i Västerbottens län i kg. och i Västernorrlands län i valar och fjär
dingar. Med tillhjälp av upplysningar, som erhållits av uppgiftsinsamlarna, 
har emellertid även mängden sill och strömming, såväl färsk som beredd, 
kunnat uttryckas i kg., varigenom en sammanräkning av hela fiskmängden 
kunnat göras. — Skaldjuren, som ej hava så stor betydelse ur näringssyn 
punkt, hava däremot redovisats i kg och tjog. 

Vad övriga fisksorter (utom sill) angår, är fångsten i primärmaterialet van
ligen angiven i kg. Et t viktigt undantag härifrån utgör dock Västra di
striktet, varest fisken ofta försäljes i vålor, tjog o. s. v., och har fiskkvanti
teten här endast med svårighet kunnat evalveras i kg. De i tab. 2 lämnade 
uppgifterna rörande fångsten av sill eller strömming samt beträffande Hal
lands och Göteborgs och Bohus län även flertalet övriga fisksorter äro så
lunda endast approximativa och böra därför tagas med en viss reservation. 

Enligt tab. 2 fångades år 1914 107193 769 kg. fisk samt 189 643 kg. rä
kor, 23 646 tjog hummer, 1 627 tjog ostron samt 16 960 tjog krabbor. Be
träffande fångstkvantiteten av olika fisksorter jfr de å sid. 38 lämnade upp
gifterna om fiskmängderna. Det mest anmärkningsvärda beträffande fångst
mängden är sillens och strömmingens dominerande roll. Ej mindre än om
kring 4/s av hela fångstkvantiteten fisk utgöres nämligen av detta fiskslag. 
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Därefter komma makrill, torsk och långa med tillsammans omkring 1fi å 
V« av fångstmängden. 

Egendomlig för det svenska saltsjöfisket är den stora mängd söt- eller 
bräckvattensfiskar, såsom gädda, abborre, mört m. fl., som ingår i fångsten. 
Dessa fiskarter äro t. o. m., bortsett från strömmingen, övervägande längs 
hela Bottniska viken ävensom Östersjökusten ned till Kalmar län. I Kalmar 
län och, ehuru i mindre grad, i Blekinge fångas ännu mycket sötvattensfisk, 
däremot består fångsten i Gottlands län, på grund av dess isolerade läge, 
av, jämte strömming, huvudsakligen torsk och flundrefiskar. I Skåne äro 
sill, torsk, flundror och rödspottor samt ål huvudfiskarna, men fångas där
emot sötvattensfisk endast obetydligt. I Kattegatt och Skagerack förlorar 
ålen och relativt även flundrefiskarna i betydelse och makrill samt de till 
torsksläktet hörande fiskslagen (torsk, kolja, vitling) och långan bliva jämte 
sillen dominerande. Fisket av sill eller strömming är överallt av den största 
vikt. 

Orsaken till denna egendomliga lokala fördelning är naturligtvis att söka i 
det gradvisa avtagandet av vattnets salthait från Skagerack och Nordsjön till 
övre delen av Bottniska viken. Enligt P. L. Ekman var ytvattnets salthait i 

I skärgården är givetvis salthalten betydligt lägre än vad ovanstående 
tel, som torde avse öppna havet, angiva. Beträffande bottenvattnet är salt
halten särskilt i södra delen av Östersjön till följd av underströmmar från 
Kattegatt avsevärt högre än ytvattnet. 

Vad angår förekomsten av de särskilda fiskslagen må ytterligare följande 
meddelas. Sill och strömming förekomma överallt, av torsken kommer där
emot 42-8 % på Göteborgs och Bohus län, 25-6 % på Malmöhus, 9-s % på Ble
kinge, 7-9 % på Kalmar och 7-4 % på Hallands län. Kolja förekommer endast 
på västkusten och även vitling och makrill fiskas nästan uteslutande av fiskare 
från Västra distriktet. Likaså fiskas skarpsill (vid östkusten kallad vassbuk) 
så gott som uteslutande vid västkusten. Bödspotta förekommer ej nämnvärt 
norr om Kristianstads län, men fångas i synnerhet i Göteborgs och Bohus 
(57-4 %), Malmöhus (25-9 %) och Hallands län (16-1 %), under det att flundror, 
som ej förekomma avsevärt norr om Stockholms län, äro först och främst loka
liserade till Malmöhus (47-3 %), Kalmar (208 %) samt Blekinge län (14-5 %) och 
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Tab. A. Den procentiska fördelningen av mängden av vissa fiskslag och 
fiskgrupper länsvis. 

den största mängden piggvar redovisas i Göteborgs och Bohus län och i Skåne. 
Piggvaren torde därjämte ofta i likhet med slätvar och tunga, särskilt i Göte
borgs och Bohus län, upptagas tillsammans med rödspotta. Sjuryggen — stenbit 
och kvabbso — fiskas endast i Skåne och därstädes huvudsakligen i Malmöhus 
län, näbbgäddan i Skåne och på västkusten, tobis endast i södra Sverige. Lax 
fångas i synnerhet i Norrbottens, Kalmar, Hallands, Blekinge, Västerbottens 
och Västernorrlands län, alltså särskilt vid kusterna i närheten av de viktigare 
laxälvarna, laxöringen i synnerhet i Kristianstads, Norrbottens, Göteborgs och 
Bohus och Malmöhus län, men uppgives icke från Hallands och Blekinge län. 
Den till laxfamiljen hörande harren kommer i huvudsak på Västerbottens län. 
Ålen, som i likhet med laxen är såväl sötvattens- som saltvattensfisk, är 
föremål för fångst längs hela kusten, dock i synnerhet i Kalmar (29.9 %), 
Kristianstads (21-2 %), Blekinge (18.9 %) och Malmöhus län (15-7 %), vilka 
tillsammans redovisa ej mindre än 1250105 kg. eller 85-6 % av all vid 
Sveriges kuster fångad ål. I Bottniska viken är ålen jämförelsevis sällsynt. 



34 SALTSJÖFISKET; FÅNGSTENS MÄNGD OCH VÄRDE. 

Tab. B. Priset å vissa viktigare fisksorter. 

Av de egentliga sötvattensfiskarna fångas siken söder ut ända t. o. m. Kri
stianstads län, dock mest i Norrbottens (28-4 i.), Västerbottens (19-9 %), Stock
holms (16-4 %) och Kalmar län (16-4 %), under det att siklöjan redovisas en
dast i de båda nordligaste länen, främst i Norrbottens med 120 765 kg. (93"9 %). 
Laken och braxen gå söder ut t. o. m. Kalmar län, varest noteras största 
mängden fångad lake (19 941 kg. eller 39-9 %), medan braxen fångas huvud
sakligen i Stockholms län (79 800 kg. eller 76.9 %). I likhet med braxen 
fångas mört och id ej i större kvantiteter i de norrländska länen och saknas 
alldeles vid västkusten. Båda de sistnämnda fiskslagen förekomma i syn
nerhet i Kalmar län, men även i stor utsträckning i Stockholms län samt 
mört därjämte särskilt i Östergötlands län. De särskilda länens andelar av 
fångstmängden av viktigare fisksorter samt fiskgrupper framgår av tab. A. 

Skaldjuren nå ej någon ekonomisk betydelse norr om Kristianstads län, 
och även inom sistnämnda samt inom Malmöhus län är dylikt fiske av blott 
ringa betydelse. Ej heller i Halland uppgå fångstsiffrorna till några synner
ligen höga belopp, utan är ifrågavarande fiske nästan uteslutande lokaliserat 
till Göteborgs och Bohus län, varest hummerfisket och, ehuru i mindre grad, 

1) Priset å strömming och öresnndssill avser färsk försåld vara. 
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räkfisket äro av stor vikt. De ekonomiskt mindre betydande krabborna eller 
krabbtaskorna fångas huvudsakligen i Malmöhus län samt på västkusten. 

Tabell B upptager genomsnittspriserna per kg. inom varje län för vissa 
mera spridda fisksorter. 

Beträffande övriga dels mindre spridda, dels föga värdefulla fisksorter 
ävensom skaldjur gälla följande genomsnittspriser för riket: 

Strömmingen varierar vanligen mellan 10 å 15 öre per kg., den betalas 
högst i Norrbottens och Västerbottens län. Priset å västkustsill är betyd
ligt lägre eller omkring 11 öre per kg. Torsken såväl som flundrorna äro 
dyrast norr om Blekinge och Gottlands län. Anmärkningsvärda äro de starka 
differenserna i flundrepriset, från 10 å 14 öre per kg. i Skåne till 40 å 65 
öre norr om Blekinge. .Detta förhållande synes tyda på att piggvar och annan 
finare flundrefisk i de senare fallen redovisats såsom »flundror». — Laxen 
betalas högst i Blekinge, lägst i Malmöhus län samt de tre nordligaste kust
länen, medan ålen tvärtom står högst i pris i norra Sverige, särskilt i Övre 
Norrland (omkring l-2o kr.), lägst i västra och södra Sverige, i synnerhet i 
Göteborgs och Bohus (78 öre) samt Hallands och Blekinge (89 öre) län. 

Priset synes ofta vara betingat av större eller mindre talrik förekomst av 
de särskilda fiskslagen; på så sätt kunna de lokala avvikelserna i priset å ål 
och torsk och delvis även flundra förklaras. Av ovan lämnade prisuppgifter får 
dock ej dragas alltför vittgående slutsatser, ty då fångstsiffrorna för åtskil
liga län äro tämligen obetydliga och man ej vet, vid vilken årstid den huvud
sakliga fångsten inom resp. län ägt rum, kommer tydligen slumpen att spela 
en ej obetydlig roll. 

Beträffande fångstens bruttovärde finnas tämligen fullständiga uppgifter 
sedan ett 10-tal år tillbaka. Redan omkring år 1890 kunde Lantbrukssty
relsen i sin årsberättelse publicera en något så när fullständig fångststati
stik för Göteborgs och Bohus, Hallands, Blekinge, Gottlands och Västernorr
lands län, åjr 1891 tillkom Kalmar läns södra och 1892 Malmöhus län samt 
vid 1890-talets mitt strömmingsfisket i Gävleborgs län. Tyvärr hava för 
dessa län statistiska uppgifter ej alltid lämnats år för år, utan luckor före
komma här och var. Från och med början av 1900-talet blir dock statisti
ken fullständigare. Ar 1902 inkommo sålunda till Lantbruksstyrelsen upp
gifter från 10, 1903 och 1904 från 11, 1905 och 1906 från 12, 1907—1910 
från 13, 1911 och 1912 från 14 hushållningssällskap. Först från och med 
år 1913 har fiskeristatistiskt material erhållits från samtliga kustområden. 
Uppgifterna för åren före 1913, som vanligen endast avse totalavkastningens 
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Tab. C. Saltsjöfiskets 

1) Endast strömmingsfiske. — 2) Uppgifterna om strömmingsfisket ofullständiga. — 3) Älvkarleby 
fiskeri konsulenten. — 4) Enl. Lantbruksstyr. årsberättelse. 

värde, utan någon specificering på särskilda fisksorter, äro ej alltid fullstän
diga, men torde likväl vara ganska jämförbara. Tab. C belyser fiskets ut
veckling inom de delar av landet, från vilka uppgifter rörande saltsjöfisket 
insänts. Slutsummorna äro naturligtvis av ringa värde i detta avseende, 
utan avse de snarare att belysa fiskeristatistikens större eller mindre grad av 
fullständighet. Under slutsummorna för åren 1900—1912 hava, i enlighet 
med Lantbruksstyrelsens årsberättelser, införts beräknade totalvärden för 
hela riket, vilka värden dock snarare torde vara för låga än för höga. 

Trots uppgifternas ofullständighet torde man av dessa beräknade årssiffror 
kunna draga den slutsatsen, att fisket under de senare åren gått avsevärt 
framåt. Sålunda ökades fångsten under perioden 1905—1914 med ej mindre 
än 6 344 952 kr. eller 60-4 %, därav Göteborgs och Bohus län med 4 284 916 
kr. eller 78-4 %. Egendomliga för fisket äro de jämförelsevis stora växlin
garna från år till år, vilka visserligen till någon del bero på att upp
gifterna varit fullständigare det ena året än det andra. 

På grund av de stora prisdifferenserna mellan olika fiskslag blir ordningen 
mellan de särskilda fisksorterna olika, om hänsyn tages till fångstvärdet i 
stället för till fångstmängden, vilket ock framgår av tab. D, som närmare 
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avkastning, kronor. 

distr. ej fullst. redovisat. — ') En del av strömmingsfisket + skärgårdsfisket. — 6) Uppskattn. av 

angiver fångsten (vikt och värde) av olika fisksorter ävensom dess andel i 
procent av hela fångsten. 

På grand av fisksorternas zonala fördelning kommer även länens inbördes 
ställning att bliva annorlunda, om hänsyn tages till fångstens värde än till 
dess vikt (jfr tab. E). 

Härav synes, att fisket i östersjölänen giver ett relativt större ekonomiskt 
utbyte än vad dess andel av hela fångstmängden skulle giva anledning an
taga. Detta förhållande beror därpå att sötvattensfisken, men i all synnerhet 
laxen och ålen, i allmänhet betinga högre pris än den egentliga saltsjöfisken. På 
grund härav komma av värdet 30'4 % på östersjölänen (Blekinge—Norrbotten), 
10-5 % på Skåne och 59.1 % på västkusten, medan motsvarande procenttal 
för vikten äro 20-1, 5-5 och 74.4 %. 

Förut har i stora drag redogjorts för de olika fisksorternas lokalisering 
utefter kusten och betonats det nära sambandet mellan densamma och vatt
nets större eller mindre salthalt. En föreställning om detta samband giver 
även följande schema över de inom varje särskilt län vad värdet angår 
viktigaste fiskslagen. De uppräknade fiskslagen äro sådana, vilkas värde 
uppgår till minst 20 000 kr. eller 10 % av länssumman. 
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Tab. D. Saltsjöfiskets avkastning, fördelad på olika fisksorter. 
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Tab. E. Saltsjöfiskets avkastning, fördelad länsvis. 

De viktigaste fiskslagens värde i % av totalvärdet för resp. län: 

Norrbottens län: Lax 42'1 %, strömming 290 %, sik 12'2 %, siklöja 91 JK. 

Västerbottens > StrBmming 50-8 %, sik 207 %, lax 14-7 js. 

Västernorrlands > Strömming 893 #, lax 4-9 #, sik 3-7 #. 

Gävleborgs » Strömming 92-3 fi, sik 29 %, lax 23 %. 

Uppsala » Strömming 65'6 %, gädda 113 %. 

Stockholms • Strömming 565 #, gädda 15-0 %, abborre 95 %, sik 5-2 %, al 50 X, 

braxen 40 %. 

Södermanlands > Strömming 563 %, gädda 23'1 JJ. 

Östergötlands > Strömming 58-8 %, gädda 16'2 X, ål 119 %, abborre 6-7 %. 

Kalmar > Ål 29.4 X, strömming 15-0 X, gädda 130 X, flnndra 10'7 %, torsk 89 %, 

abborre 64 %, mört 59 X, lax 3-0 X, sik 29 %, id 25 %. 

Gottlands > StrBmming 65-2 %, flundra 108 X, torsk 7'9 X, ål 6-1 X, lax 4-5 %. 

Blekinge > Ål 299 X, strömming 267 X, gädda 134 %, torsk 11.5 X, flnndra 70 X, 

lax 5'0 X, abborre 26 %. 

Kristianstads > Ål 50-9 X, strömming 313 X, torsk 85 X. 

Malmöhus • Sill 370 X, torsk 280 X, ål 19-1 X, flundra 62 %, rödspotta 5-3 X-

Hallands » Sill 41-7 X, torsk 14"3 X, rödspotta 109 X, lax 100 X, hummer 84 %, 
kolja 5'8 ?(. 

Göteborgs och Bohus > Sill 50-6 X, makrill 179 X, långa 59 X, torsk 49 %, kolja 46 X, hummer 
2 9 X, vltling 23 X, skarpsill 2-0 X, rödspotta 19 X, räkor l o X, ål 
0-9 X, tunga 0 9 X, lubb 04 %, piggvar 08 %. 

4—161422. Fiskeristatistik. 
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Strömming och sill äro som synes av det föregående överallt av stor bety
delse, men särskilt är detta fallet i Gävleborgs och Västernorrlands län, varest 
strömmingsfisket är i det närmaste identiskt med saltsjöfisket. Vid en jäm
förelse mellan salthalt och fiskarternas förekomst torde det vara lämpligast 
att ej medräkna sillen eller strömmingen, då denna fisksort förekommer i 
stora mängder överallt. Länen äro i det närmaste ordnade efter kustvattnets 
salthalt, vilken är lägst vid Norrbottens och högst vid Göteborgs och Bo
hus län. 

Endast inom 4 härad o. d. områden (jfr tab. 5), nämligen i Göteborgs och 
Bohus läns städer samt Västra Hisings, Sotenäs och Orusts västra härad, upp
gick avkastningen av saltsjöfisket till 1 mill. kr. eller däröver. Följande 
tablå visar fördelningen på olika storleksklasser av de i tab. 5 redovisade 
områdena (härad o. d.). 

Bland de enstaka fiskelägena kommer Göteborgs stad främst med en brutto
inkomst av 2 380 049 kr., vilket utgör avkastningen av det från nämnda stad 
bedrivna trålfisket. Närmast efter Göteborg följer Hönö, som dock egentligen 
består av 3 fiskelägen — därav främst Hönöklova —, vilka här måst redo
visas tillsammans, enär fångsten i primärmaterialet ej tillräckligt specifice
rats. Ett fångstvärde av över V2 mill. kr. hade dessutom Gravarne och 
över 200000 kr. öckerö (341528), Smögen (321576), Donsö (270 740), Knippla 
(213 070), Åstol (209 754), Mollösund (228 222) och Gullholmen (278 386), samt
liga i Göteborgs och Bohus län, samt Råå (206 087) i Malmöhus län. Förutom 
i 12 fiskelägen i Göteborgs och Bohus län uppgår fångstvärdet endast i Träslöv 
i Hallands, Borstahusen och Limhamn i Malmöhus och Simrishamn i Kristian
stads län till mellan 100000 och 200 000 kronor. 

De i tab. 6 upptagna fiskelägena fördela sig på följande sätt med hänsyn, 
till fångstens värde: 

De större fiskelägenas betydelse framgår därav, att av hela saltsjöfiskets 
bruttoavkastning (i kronor) ej mindre än 68-o % kommo på de i tab. 6 redo
visade fiskelägena. Dock är, såsom ock redan i det föregående omnämts, 
förekomsten av dylika större samhällen mycket olika inom de särskilda 
länen, vilket även omstående tal utvisa.1) 

') Västernorrlands och Blekinge län samt Kalmar läns södra hushållningssällskaps område ingå. 
ej i denna undersökning. 
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I den förut (sid. 37) verkställda jämförelsen mellan fångstens vikt och värde 
lämnades även några procenttal för fiskets fördelning på olika kuststräckor. 
Beträffande fisket inom Östersjön, Öresund samt Kattegatt och Skagerack 
torde nedanstående tablå giva en föreställning. 

Till Östersjön räknas här kusten fr. o. m. Norrbottens län i norr t. o. m. 
Skytts härad i Malmöhus län i söder och till Bottniska viken hela Norrland 
samt Uppsala län och Frösåkers härad i Stockholms län. Öresund utgvres 
av återstoden av Malmöhus län, alltså kusten fr. o. m. Skanör och Falsterbo 
t. o. m. Luggude härad. Göteborgs och Bohus samt Hallands län och Kat
tegattsdelen av Kristianstads län (Bjäre härad) tillhör Skageracks och Katte
gatts område. Ehuru vid denna indelning hänsyn uteslutande tagits till 
orten, varifrån fisket bedrivits, torde dock ovan lämnade uppgifter i det 
närmaste gälla även fångstplatsen, med det undantag dock att Bohusfiskarena 
fiska även i Nordsjön. 

Att kunna fördela fångsten av de särskilda fisksorterna på de månader, 
då fisket ägt rum, vore naturligtvis av stort intresse. Månatliga uppgifter 
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erhållas emellertid endast för Skåne och Blekinge, för vilka provinser även 
en sammanställning gjorts (tab. 7) för den under varje månad erhållna 
fångsten ävensom värdet av olika slags fisk. De viktigaste fisksorterna äro 
här sill och strömming, torsk, rödspotta, flundra, ål samt i Blekinge där
jämte lax och åtskilliga sötvattensfiskar. Sill fiskas nästan året runt, dock 
huvudsakligen i maj—okt. (92.6 % av mängden, 95-3 % av värdet), i Skåne 
med avsevärd nedgång i augusti, troligen beroende på den vid krigsutbrottet 
inträifade mobiliseringen. 

Torsken fångas hela året om, dock företrädesvis på vintern. På halvåret 
okt.—mars kommo sålunda 73s % av vikten och 76-5 % av värdet. 

Rödspottan, som inom ifrågavarande område förekommer i större mängd 
endast i Malmöhus län, fångas företrädesvis första halvåret, och försiggår 
flundrefisket i synnerhet vår och sommar. 

Ålen är föremål för fångst hela året, dock särskilt under hösten och i syn
nerhet under månaderna aug.—okt., på vilka kommo ej mindre än 79-8 % 
av vikten och 79-4 % av värdet. Detta maximum infaller något senare i 
Malmöhus än i Blekinge län, ett förhållande, som torde stå i samband med 
ålens vandring. 

Lax fångas huvudsakligen av fiskare från Blekinge och företrädesvis under 
april och maj, men fiskas ganska mycket även i mars. — Den i Blekinge 
vanliga fångsten av sötvattensfiskar, gädda, abborre m. fl., det s. k. gråfisket, 
utövas huvudsakligen under första halvåret och i synnerhet fram på våren. 

Till följd av ålfiskets koncentrering på efterhösten, blir denna årstid, sär
skilt om hänsyn tages till värdet, den förnämsta inom ifrågavarande län. 
För övrigt torde den månatliga fördelningen av fångstens värde närmare 
framgå av följande tablå, som anger varje månads relativa andel av fångstens 
totalvärde i Skåne och Blekinge: 
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Ej utan intresse är naturligtvis en undersökning av i vad förhållande 
fångstens värde står till de kapitalutlägg, som gjorts vid anskaffande 
av redskap och båtar. Följande tablå utvisar nämnda förhållande. 

Jämförd med värdet av redskap och båtar är sålunda fiskets avkastning 
jämförelsevis god i Kalmar och Stockholms län, mindre god i Gävleborgs, 
Västernorrlands, Södermanlands, Malmöhus m. fl. län. Härmed är natur
ligtvis ej sagt, att fisket inom ovannämnda län skulle vara bättre eller 
sämre år 1914 än under normala år. Som en brist beträffande statistiken över 
redskap och båtar må här nämnas, att inga noggranna uppgifter lämnas 
rörande värdet av vad som under året blivit förstört eller nyanskaffat, samt 
att värdet av master, segel och annat tillbehör ej inberäknas vid an
givandet av båtarnas värde, varför en beräkning av nettoutbytet är omöj-
lig. 

För Malmöhus och Kristianstads län, för vilka i detta avseende jämförelse
vis fullständiga uppgifter lämnats, uppgår värdet av förstörda fiskredskap 
och båtar för vartdera länet till 12 000 å 13 000 kr. I de båda sistnämnda 
länen såväl som från andra trakter klagas mycket över salarnas ödeläg-
gelser å redskap och fiskbestånd. 

Sill- och strömmingsfisket redovisas för samtliga län utom Göteborgs och 
Bohus samt Hallands län särskilt å tab. 4. Beträffande sillfisket inom de sist
nämnda länen skall redogörelse lämnas längre fram, varför i detta sammanhang 
endast kommer att behandlas sill- eller rättare strömmingsfisket i de övriga 
länen. Tab. 4 innehåller sålunda huvudsakligen uppgifter om fisket av 
strömming och öresundssill, men däremot ej i någon större utsträckning om 
fisket av västkustsill, vilket senare fiske ej endast beträffande föremålet för 
fångsten utan även i sättet för fiskets bedrivande skiljer sig från det 
förra. 

Beträffande tiden för fiskets bedrivande må vad Skåne och Blekinge angår 
hänvisas till det å sid. 42 nämnda. I länen vid Östersjön infaller i allmänhet 
den bästa fisketiden under senvintern eller våren och fisket pågår ej sällan 
året om med ett kort uppehåll vid årsskiftet och på högsommaren. I Söder
manland är detta fiske t. o. m. huvudsakligen ett vinterfiske, som i allmän-
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het börjar i oktober eller november och fortsätter tills fram i maj eller juni. 
I Gottlands län är inom vissa distrikt försommaren bästa tiden och detsamma 
är fallet åtminstone i norra delen av Stockholms län, varest strömmingsfisket 
i allmänhet tager sin början i maj för at t sedan fortsätta till in i september, 
ja här och var till in i december. I Norrland synes strömmingsfisket ligga 
nere under vintern, vanligen börjar fisket i maj eller juni och fortfar till 
oktober och november med maximum under högsommaren. 

Såsom framgår av tab. 4 bedrevs strömmings- och sillfisket inom ifråga
varande län av 5 684 yrkes- och 4 599 binäringsfiskare. Vid fisket begagnas 
huvudsakligen nät (skotar), men även notar användas i relativt stor utsträck
ning, särskilt i Östergötlands, Södermanlands och Stockholms län. 

Redskapen hade i nytt tillstånd kostat 3 179 609 kr., därav notar 284 022, 
nät 2 552 943 samt ryssjor och bottengarn 342 644 kr. Värdet av de vid 
strömmings- och sillfisket använda redskapen utgjorde sålunda 54.3 % av värdet 
av samtliga vid saltsjöfisket inom ifrågavarande län begagnade fiskredskap. 
För båtarna, vilkas fördelning på motorbåtar och båtar utan motor framgår 
av följande tablå, utgjorde motsvarande procenttal 78.6. 

Av tablån framgår ock, att motorbåtarna hava en relativt större bety
delse för strömmingsfisket än för saltsjöfisket i dess helhet. Under det att, 
om hänsyn tages till allt saltsjöfiske, motorbåtarnas värde för ifrågavarande 
län utgjorde endast 59-2 % av hela båtvärdet, var motsvarande procenttal 
för strömmings- och sillfisket 70-3. Detta förhållande gäller även de enstaka 
länen. Beträffande Malmöhus och Kristianstads län må erinras därom, att 
uppgifterna för dessa län lämna åtskilligt övrigt att önska och delvis måst 
kompletteras genom i centralbyrån verkställda beräkningar. 
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I tab. 4 upptages såväl antalet som värdet av olika slags redskap, varför 
en beräkning kunnat verkställas angående de genomsnittspris, som betalats 
för de olika redskapen i nytt tillstånd. 

Dessa priser äro dock sannolikt något högre än genomsnittspriserna för 
samma slag av redskap, om hänsyn tages till fisket i dess helhet, då vid 
sillfisket i allmänhet de bästa såväl redskap som båtar torde komma till an
vändning. — Värdet av de vid strömmings- och sillfisket begagnade red
skapen och båtarna uppgår till ej mindre än 63 % av värdet av alla inom 
motsvarande län använda, under det att strömmingsfiskets bruttoavkastning 
utgjorde endast 42 % av saltsjöfiskets hela fångstvärde inom samma län. De 
särskilda länens deltagande i strömmings- och sillfisket under åren 1914 och 
1913 framgår av följande: 
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I bruttoavkastningen av strömmings- och sillfisket inräknas emellertid ej 
endast försåld eller för fiskarenas eget behov använd sill- och strömming 
utan därjämte försåld salt eller annorlunda beredd strömming. I detta av
seende skilja sig alltså ifrågavarande län från västkustlänen, varest uppgift 
lämnas angående mängden och värdet av den fångade sillen, under det att 
den värdeökning, som tillkommer genom beredningen lämnas utan avseende. 
Jämförda med de för strömmingsfisket i Östersjön lämnade värdena komma 
därför uppgifterna för Västra distriktet att synas för låga. 

Salt strömming försäljes relativt mest från de norrländska länen, särskilt 
Gävleborgs och Västernorrlands län, på vilket förstnämnda län även kommer 
huvudparten av annorlunda beredd strömming (surströmming). 

Beträffande mängden av försåld färsk eller beredd samt för fiskarenas eget 
behov använd strömming må hänvisas till tab. 4. Vad den för fiskarenas 
eget behov använda strömmingen angår må anmärkas, att uppgifterna äro 
ganska ofullständiga. Ej sällan torde dylik strömming hava uteglömts eller 
ock upptagits bland försåld färsk strömming. Vid förvandling av valar till 
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kg. eller tvärtom har för färsk strömming följande reduktionstal kommit till 
användning: 

Dessa reduktionstal äro uppgjorda med tillhjälp av å blanketterna lämnade 
uppgifter, vilka dock äro långt ifrån fullständiga, varför naturligtvis de ovan 
lämnade relationstalen endast äro ungefärliga. De visa dock, huru ström
mingen i stort sett tilltager i storlek, då salthalten ökas. Särskilt i Malmö
hus län är detta förhållande framträdande. 

De särskilda fiskena i Göteborgs och Bohus samt Hallands län. Göteborgs och 
Bohus län, vilket beträffande fisket är det avgjort främsta inom riket, skall 
i det följande behandlas något mera ingående, särskilt med hänsyn till de 
inom länet förekommande speciella fiskena. Förhållandena i Hallands län, 
vilka även skola något beröras, skilja sig ej avsevärt från det norra grann
länets, frånsett att fiskets omfattning i det förra länet är mindre. Göteborgs 
och Bohus läns betydelse för Sveriges saltsjöfiske torde bäst framgå av föl
jande sammanställning. 

I det följande komma huvudsakligen de för västkusten speciella fiskena 
att behandlas. I Östersjön och Öresund utgör i allmänhet fisket av en viss 
fisksort ej föremål för särskilt fiske, som utövas med särskilda, ofta endast 
för ifrågavarande fiske avsedda, redskap och båtar under bestämnd säsong. 
Så är däremot förhållandet på västkusten, d. v. s. vid fisket i Kattegatt, 
Skagerack och Nordsjön. De därstädes bedrivna fiskena äro vadsillfisket (blan
kett 10), sillfisket med drivgarn (bl. 11), skarpsillfisket (bl. 12), makrillfisket 
med dörj i Kattegatt och Skagerack (bl. 13), makrillfisket med garn (bl. 14), 
makrillfisket i Nordsjön (bl. 15), makrillfisket med vadar (bl. 16), rockefisket 
(bl. 17), koljebackefisket (bl. 18), fisket med kvassar (bl. 19), storsjöfisket 
(bl. 20), trålfisket (bl. 21), hummerfisket (bl. 22), räkfisket (bl. 23) och kust
fisket (bl. 24). Deras olika betydelse sinsemellan under de sista 10 åren 
framgår av tab. F. 



48 
D

E
 

SÄ
R

SK
IL

D
A

 
F

IS
K

E
N

A
 

I 
G

Ö
T

E
B

O
R

G
S 

O
. 

B
O

H
U

S 
SA

M
T

 
H

A
L

L
A

N
D

S 
L

Ä
N

. 

Tab. F. Avkastningens värde i Göteborgs och Bohus samt Hallands län, fördelat på de särskilda fiskena. 
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Som synes av tabellen, äro fångstvärdena mycket växlande från år till 
år. Sedan år 1907 har totalvärdet av fisket dock aldrig sjunkit under 7 mill. 
kronor, och i stort sett kan en avgjord och ganska betydande ökning av vär
det konstateras. Denna värdeökning blir än större, om undersökningen ut-
sträckes till tidigare år, såsom framgår av följande utdrag ur Statistisk års
bok 1915. 

Havsfiskets i Göteborgs och Bohus län bruttoavkastning åren 1881/1910. 

Under slutet av 1880- och början av 1890-talet fångades utomordentligt 
stora kvantiteter sill, men på grund av de då gällande låga priserna blev 
dock bruttovärdet jämförelsevis obetydligt. Efter en depression under de 
därpå följande tio åren har sillfisket under senare tid ånyo tagit ett an
märkningsvärt uppsving och torde vad värdet beträffar aldrig varit så givande 
som nu. Bland de olika fiskena är det endast storsjöfisket, som icke under
gått någon större förändring sedan 1880-talet, däremot har makrillfiskets 
värde ökats med ej mindre än 501 % åren 1881/85—1906/10 och hela trålfisket 
har tillkommit sedan år 1904/05. Vad speciellt de senaste åren angår synes 
i synnerhet trålfisket befinna sig i stark utveckling. Under sista året har 
däremot hummerfisket och makrillfisket i Nordsjön gått starkt tillbaka, vilken 
tillbakagång utan tvivel är av endast tillfällig natur och bör tillskrivas 
krigets inverkan. Drivgarnssillfisket har visserligen ökats i värde sedan 
närmast föregående år, men göres jämförelse med tidigare fångster, synes 
detta fiske vara i bestämd nedgång och är numera av större betydelse i Hal
lands än i Göteborgs och Bohus län. 

Antalet i olika fisken deltagande personer ävensom av dem använda red
skap och båtar framgår av tab. G. 

För makrillfisket med dörj, rockefisket, koljebackefisket och storsjöfisket 
saknas uppgifter angående redskapen och för makrillfisket med vadar rörande 
båtarna. De utan jämförelse dyrbaraste redskapen användas vid vadsillfisket 
med 42-6 % av totalvärdet av samtliga vid saltsjöfisket i Göteborgs och Bohus 
län använda redskap. Beträffande båtarnas värde kommer däremot numera 
trålfisket i främsta rummet med 28-6 % av totalvärdet, därefter följa på 
något avstånd makrillfisket i Nordsjön, vadsill- och storsjöfisket. Anmärk
ningsvärd är vid trålfisket den stora differensen mellan redskapens och bå
tarnas värden. — Vad tab. G angår bör ihågkommas, att samma båtar och 
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Tab. G. Fiskare, redskap och båtar fördelade på de särskilda fiskena i Göteborgs 
och Bohns samt Hallands län. 

delvis även samma redskap användas vid flera fisken. — Den följande fram
ställningen avser ej Hallands län, utom då sådant särskilt angives. 

Vadsillfisket. I vadsillfisket deltogo inalles 3 637 fiskare, fördelade på 233 
vadlag, och uppgick vadbåtarnas bruttotonnage till 4 393 ton (3 943 hkr). 
Efter fångstens storlek fördelade sig de olika vadlagen sålunda: 

Inkomsten per vadlag är sålunda i vanliga fall mindre än 40 000 kr. per 
år. Endast 4 vadlag, alla från Hönöklova, hade intjänat 50 000 kr. eller 
däröver. Då besättningen på dessa båtar utgjordes av 64 man och fångsten 
var 205 000 kr., hade alltså per fiskare intjänats i brutto 3 203 kr. Det be-
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träffande fångsten förnämsta vadlaget nådde en bruttoinkomst av 55 000 kr. 
eller 3 667 kr. per fiskare. I genomsnitt tillhöra 15 å 16 fiskare ett vadlag 
och någon avsevärd skillnad finnes ej mellan vadlagen i detta avseende. Per 
vadlag utgjorde fångstens årsvärde i medeltal 14 191 kr., alltså 909 kr. per 
fiskare. Hela totalkvantiteten av fångsten utgjorde 488 502 hl. i Göteborgs 
och Bohus län. I Hallands län uppgick fångsten till endast 7 955 hl. 

Vad den lokala fördelningen angår kommo öckerö socken och Sotenäs härad 
med resp. 48-6 och 24.7 % av fångstvärdet i främsta rummet samt på betyd
ligt avstånd därefter Tjörn med 13-1 %. De största fiskelägena äro Hönö-
klova (516 000 kr.), öckerö (318 500 kr.), Gravarne (365 775 kr.), Smögen 
(206 700 kr.) och Knippla (170 000 kr.). 

Vadsillfisket bedrevs i synnerhet vid Läsö, Koppargrundet, Anholt, Nidin-
garnä, Tistlarna, Skagen, Vinga, Hamneskär, Måseskär samt här och var längs 
kusten. Vanligen började fisket i september eller oktober 1914 vid Koppar
grundet, varefter det fortsattes allt längre ut för att i allmänhet avslutas i 
mars 1915 i närheten av Skagen. Fångstmängden är visserligen något mindre 
än föregående år, men till följd av de jämförelsevis höga priserna blev dock 
bruttovärdet något större. 

Som vanligt företedde priserna stora växlingar, endast inom 7:e distriktet 
(Stångenäs och del av Sotenäs härad), varest sillen beskrives såsom fet 
och stor under hela fisketiden, höll sig priset mera konstant. Eljest varierar 
sillpriset från 20 å 28 kr. ned till 1 å 5 kr. per bl. Denna starka variation 
beror naturligtvis till stor del på varans beskaffenhet, vilken beskrives som 
bäst i början av fiskeperioden och sämst vid årsskiftet. Jämföras olika kust
avsnitt, råda stora differenser beträffande sillens genomsnittspris, vilket var 
högst i Askims och Sotenäs härad med resp. 14 kr. per hl., medan eljest 
5 å 9 kr. var det normala. 

Sillfisket med drivgam bedrives i Göteborgs och Bohus län nästan uteslutande 
från Öckerö och V. Frölunda socknar. Detta fiske är jämförelsevis obetydligt, 
men fångstens värde har dock, huvudsakligen beroende på stigande salupriser, 
undergått en betydlig ökning sedan föregående år, utan att likväl uppnå samma 
höga värde som år 1912. Sammanlagt fångades av fiskare från Göteborgs 
och Bohus län 37 405 valar och från Hallands län 41178 valar sill med 
drivgarn. Bruttoinkomsten per fiskare utgjorde i förra fallet 529 och i senare 
466 kr. Fångstfälten hava varit Koppargrundet, Anholt (och Trindelen). Här 
fiskades från mitten av september t. o. m. mitten av oktober, men i synner
het vid själva månadsskiftet. Sillen, vars beskaffenhet angives som god, hade 
en medelvikt av 12 å 15 kg. per val. Priset per val synes hava varierat 
mellan 4 k 1-50 kr., och uppgick genomsnittspriset till 2 å 2-so kr. Som 
försäljningsorter komma i första rummet Göteborg och Varberg, i andra 
Frederikshavn på Jylland. 

Slcarpsillfisket. Detta fiske idkas särskilt i Sotenäs härad med 61 % av hela 
fångstvärdet, återstoden kommer huvudsakligen på Vette (22 %) och Orusts 
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västra (12 %) härad. De viktigaste fiskelägena voro Bovallstrand (70 850 kr.), 
Smögen (22 000 kr.), Gravarne (21600 kr.) och Fiskebäckskil (19 500 kr.). 
Avkastningens värde, som belöpte sig till 199 780 kr. (336 kr. per fiskare) 
— motsvarande en kvantitet av 11 262 hl. — har ökats med 19 % sedan före
gående år. Fisket synes i huvudsak hava försiggått fr. o. m. kustvattnen 
utanför Lysekil längs kusten upp till Svinesund och Idefjord. I Sotenäs 
härad började fisket redan i augusti och pågick därefter till jul, och bästa 
fisketiden var här okt.—nov. I Vette härad utövades däremot skarpsillfisket 
under dec. 1914—febr. 1915 och i Fiskebäckskil okt. 1914—jan. 1915, med 
bästa fisket i förra fallet i januari och i senare i okt.—dec. Skarpsillens 
beskaffenhet synes hava varit ganska god, särskilt gäller detta Fiskebäcks
kil. Bäst var den i allmänhet i okt.—nov. eller vid fiskets början, sämre 
mot fiskets slut, vilket även framgår av prisuppgifterna. I 7:e distriktet 
(södra delen av Sotenäs) var sålunda priset i okt. 50—60 kr., i nov. 30—35 
kr. och i dec. 15—20 kr. per hl. Genomsnittspriset var c:a 21 kr. per hl. i 
Sotenäs och 12 kr. i Vette, i vilket sistnämnda härad betalades från 20 ned 
till 6 kr. per hl. — Endast i norra Bohuslän (norr om Lysekil) komma 
däckade båtar till användning, och är snörpvaden huvudredskapet endast i 
Sotenäs, under det att eljest landvadarna överväga. Den mesta skarpsillen 
försäljes i Lysekil och Strömstad, något även i vissa andra kustorter, medan 
en mindre del går till Norge. 

Makrillfisket med dörj i Kattegatt och Skagerack har med varje år gått allt 
mera tillbaka och avkastningen är nu av jämförelsevis liten betydelse och 
uppgick år 1914 till 133 893 kr. (102 411 tjog) eller 178 kr. per fiskare. 
Detta fiske bedrives i synnerhet från Askims härad (nära 50 % av fångstvär
det) i Kattegatt mellan Skagen och Anholt, men även i Skagerack, samt från 
Tanums (21 %) och Vette (13 %) härad i Skagerack utanför Koster ävensom 
vid Skagen och Halsen. Från Öckerö fiskas mest mellan Läsö och Skagen. 
För övrigt bedrives dörjfiske mellan Måseskär och Hamneskär, Hållö och 
Väderöarna, Soten och Väderöfjord samt här och där i det inre av fjordarna. 
De betydligaste fiskelägena voro Frölunda (28 600 kr.), Donsö (18 000 kr.) 
och Vrångö (15 000 kr.), alla belägna i Askims härad. 

Fisket började i allmänhet i juni och pågick till ut i september och okto
ber. Den fångade makrillen bestod i Askims härad till större delen av s. k. 
kullt och var för övrigt av tämligen växlande beskaffenhet. På Tjörn och 
Orust varierade vikten mellan 7—10 kg. per tjog, men uppgick i nordliga 
delen av länet till endast 41/2 kg- Priset å makrill var därför även ganska 
olika beträffande de särskilda länsdelarna, i de sydligaste häradena uppgavs 
sålunda priset per tjog till 1.70 å l-90 kr., i de nordligaste till 86 å 96 öre. 
Till följd av makrillens även på samma ort mycket olika beskaffenhet, 
varierade priset också betydligt för samma plats eller distrikt, i Askims h:d 
t. o. m. mellan 25 öre och 4 kr. per tjog. Viktigaste försäljningsorter voro 
Göteborg, Skagen och Frederikshavn; en mindre del försåldes i hamnar längs 
kusten och till Norge. 



53 DE SÄRSKILDA FISKENA I GÖTEBORGS O. BOHUS SAMT HALLANDS LÄN. 

Makrillfisket med garn bedrevs i synnerhet av fiskare från Sotenäs härad 
(nära 2/3 av hela fångstvärdet) mellan Hållö och Skagen. I mindre grad 
deltogo Västra Hisings och Vette h:d med vardera omkring V? av fångstens 
bruttovärde. Deras fångstfält befann sig i förra fallet 2 å 3 mil utanför Mar
strand till Hållö, i senare utanför Koster och norska östlandet. Beträffande 
fiskelägena komma i första rummet Gravarne och Smögen med resp. 102 829 
och 69 595 kr. 

Fisket utövades av inalles 1 067 fiskare, och belöpte sig bruttoavkastnin
gen per fiskare till 399 kr. I Göteborgs och Bohus län uppgick fångsten till 
293 050 och i Hallands län till 5 675 tjog makrill. Vanligen tog garnfisket 
sin början i maj samt avslutades mestadels redan i juni och juli, och synes 
makrillen hava varit av tämligen växlande beskaffenhet med en vikt per tjog 
av 81/» å 12 kg. 1 Sotenäs härad var makrillen i början småblandad, sedan 
större, men mager. Genomsnittspriset uppgick till c:a 3 kr. per tjog i V. 
Hisings, 1-75 kr. i Vette och 1.25 kr. i Sotenäs härad, i vilket senare 
härad priset växlade mellan 50 öre och 4 kr. per tjog. Fångsten försåldes i 
Göteborg, Marstrand, Lysekil, Smögen, Gravarne, Skagen m. fl. platser samt 
till Norge. 

Makrillfisket i Nordsjön, som lämnade ett utbyte av 30 879 tunnor makrill, 
har till följd av kriget gått betydligt tillbaka sedan föregående år. Fångstens 
värde, av vilket mer än hälften (53.1 %) kom på Orusts västra härad, var så
lunda 19-6 % mindre än år 1913/14. För övrigt utövades detta fiske i nästan 
hela länet, varest förutom Orusts västra särskilt må nämnas Tanums härad, 
Vette härad med Strömstad samt Tjörns härad med resp. 16-9, 10-9 och 8-3 % 
av fångstvärdet. — De använda båtarnas bruttotonnage uppgick till 17 136 
ton, varav 11 989 kommo på Orusts västra härad. 1 allmänhet voro båtarna 
ej försedda med motor, varför antalet hästkrafter ej uppgick till mera än 
568, därav 261 i Tjörns och 156 i Orusts västra härad. Såsom mera bety
dande fiskelägen må nämnas Gullholmen (184 135 kr.), Käringön (78 630 kr.), 
Grundsund (58 520 kr.), Pinnö (56 140 kr.), Hälleviksstrand (49 560 kr,), Mollö-
sund (49 245 kr.) och Edshultshall (42 805 kr.). Per fiskare intjänades 488 kr. 

Det egentliga fångstfältet var Doggersbank i Nordsjön, varest fisket bör
jade i juni eller juli och fortsatte tills ut i september eller oktober. I all
mänhet var den fångade makrillen av god beskaffenhet och vikten per tunna 
uppgives till 90 å 92 kg., mest dock det senare. En stor del av fångsten för
såldes i Norge, huru mycket framgår dock ej av de inkomna uppgifterna. Pri
serna varierade ganska ansenligt (25 öre k 1 kr. per kg.), men torde i genom
snitt hava hållit sig omkring 35 kr. per tunna, d. v. s. ungefär 40 öre per kg. 

Makrillfisket med vadar är ett obetydligt fiske med ett fångstvärde av endast 
51 860 kr. (55 036 tjog), varav kommer ej mindre än 3/4 på Sotenäs härad, varest 
må nämnas särskilt Gravarnes fiskeläge (15 000 kr.). Inalles deltogo 620 perso
ner i fisket, alltså intjänade i genomsnitt varje fiskare 84 kr. — Makrillen synes 
i allmänhet hava varit god, men var den särskilt söderut ganska liten, där-
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emot större längre i norr, vilket även framgår därav, att vikten av ett tjog 
makrill steg från 4 kg. längst i söder (Tjörn) till 6 ä 7 kg. i norra delen av 
länet. Till följd härav ökades även priset i samma riktning från i medeltal 
54 å 60 öre per tjog på Tjörn och Orust till 1-40 å l-oo kr. i Vette och 
Tanums härad. .Fångsten försåldes i hemorterna, i Lysekil och Strömstad 
samt till uppköpare, som sedan sålde i Fredrikshald. 

Rockefisket bedrives endast från Öckerö socken och därstädes från 3 fiske
lägen av 8 båtlag. Fångstens värde var obetydligt — blott 6 600 kr. (360 
tjog) eller 138 kr. per fiskare —, mindre t. o. m. än under de närmast före
gående åren. Detta fiske försiggår i Kattegatt och Skagerack under måna
derna mars och april och försäljningsstället är Göteborg, där priset utgjorde 
i genomsnitt 18 kr. per tjog. 

Koljebackefisket utövades av 618 fiskare och 181 båtar, därav 88 däckade 
med och 8 utan motor. Fångsten utgjordes övervägande av kolja och torsk, 
men även av mindre mängder vitling och långa, och utvisade fisket, som 
tycks befinna sig i stark utveckling, vad värdet angår en ökning av 42-6 % 
sedan föregående år och belöpte sig nu till 250 913 kr., d. v. s. 406 kr. per 
fiskare. — Tyvärr äro fisksorterna ej alltid ordentligt specificerade. Då så 
låtit sig göra på grund av pris- eller andra uppgifter å blanketterna, har 
en uppdelning på olika fiskslag verkställts, men blir en dylik fördelning 
naturligtvis alltid tämligen godtycklig. 

I fisket deltaga fiskare från hela länet, men i synnerhet från Orusts västra 
och Askims härad, på vilka komma resp. 43 och 36 % av hela fångstens värde. 
De största fiskelägena i detta avseende äro Käringön (72 000 kr.), Donsö 
(50 000 kr.) och Vrångö (40 000 kr.). Beträffande Askims härad angivas såsom 
fångstplatser Anholt, Koppargrundet, Nidingarna och Trindelen, under det 
att från Orusts västra härad fisket huvudsakligen bedrivits V och SV om 
Måseskär och mellan Hållö och Måseskär. Dessutom fiskades vid Skagen 
samt NV om Hamneskär och mellan Måseskär och Hamneskär ävensom i 
Kosterfjorden. Fisketiden sträckte sig från oktober till mitten av maj. Medel
vikten per tjog av de olika fiskarterna varierade ganska betydligt; 1 tjog kolja 
vägde sålunda på Tjörn och Orust mellan 10 och 17 kg., 1 tjog torsk mellan 
20 och 25 kg., under det att i norra delen av länet koljan vägde endast 
10 ä 11 kg. Torsken hade i Sotenäs en vikt av 35 kg. per tjog, men i 
Vette härad endast 14-5 kg.; långan vägde i de nämnda häradena 57 kg. 
per tjog, och vikten av 1 tjog vitling och 1 tjog havskatt var i Sotenäs härad 
resp. 3 och 35 kg. På grund av fiskens olika storlek äro naturligtvis även 
priserna ganska växlande, om hänsyn tages till de skilda kuststräckorna; 
priset varierade sålunda för koljan mellan 2-so å 5 kr. per tjog, för torsken 
mellan 4 å 10 kr. per tjog och långan mellan 20 å 25 kr. per tjog. De vik
tigaste försäljningsplatserna voro Göteborg, Marstrand, Lysekil, Uddevalla 
och Strömstad, varjämte en del av fångsten försåldes i hemorterna och ge
nom uppköpare till Norge. 
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Fisket med kvassar utövas i Göteborgs och Bohus län från Hallands gräns i 
söder t. o. m. Sotenäs härad i norr. Det huvudsakliga fisket bedrives dock från 
Styrsö socken (Askims härad) med omkring 4/5 av hela fångstvärdet, av åter
stoden komma 15 % på öckerö socken. Från Styrsö socken har i synnerhet 
fiskats NV och V om Skagen samt Y om Hållö utefter svenska kusten, och har 
fångsten å de sistnämnda platserna visat sig nära nog lika god som å de förra. 
3 kvassar från Tången hava fiskat uteslutande efter rödspottor, och hava 
fiskeplatserna varit belägna utanför Halmstad, Varberg, Vinga och Mar
strandsfjorden. Från öckerö socken har fisket bedrivits vid Jyllands västkust 
samt nära inunder danska ostkusten, dock med bästa resultat å förstnämnda 
ställe. Beträffande öckerö beskrives tillgången på rödspotta såsom oför
ändrad, däremot rapporteras från såväl Orusts västra som Sotenäs härad, 
varest dock fångsten är obetydlig, en avsevärd nedgång år efter år. Från 
Hälleviksstrand fiskas nord från Måseskär och fiskare från Smögen och Gra
varne hava sina fångstfält vid Brandskär, Bonden och Olskär. Den egent
liga fisketiden är mars—okt., men från Hälleviksstrand fiskas året om. Bästa 
tiden är dock sommaren och början av hösten (juni—aug.). Fångsten, som 
i huvudsak bestod av rödspottor, hade ökats ej oväsentligt sedan föregående 
år. Priset utgjorde för rödspotta c:a 50 öre per kg., och fångsten avyttrades 
i Göteborg, Lysekil och Frederikshavn samt i hemorterna. 

Storsjöfisket bedrevs huvudsakligen av fiskare från Tjörn och Orust. Fång
stens sammanlagda värde utgjorde 707 099 kr., vilket motsvarar 551 kr. per 
fiskare. Beträffande de fiskelägen, som deltogo i detta fiske, må särskilt 
nämnas Mollösund (123 114 kr.), Åstol (77 642 kr.), Klädesholmen (48 064 kr.), 
Skärhamn (56 509 kr.), Grundsund (50 462 kr.) och Käringön (35 562 kr.). 
Det viktigaste föremålet för fångst var långa (47 349 vålor) med nära 80 % 
av hela fångstvärdet. Dessutom fångades torsk, lubb, hälleflundra m. m. 

Fisket försiggick förnämligast vid Shetland, i farvattnen mellan Shetland 
och Norge samt V och SV om Lindesnäs. Från öckerö socken bedrevs det
samma emellertid vid Skagen och Hirtshals, och från Styrsö (Askims härad) 
fiskades torsk, kolja och vitling på St. Middelgrundet samt vid Anholt, 
Läsö och Skagen. Fisketiden inföll i allmänhet under april—aug. och 
fiskens beskaffenhet angives allmänt såsom stor och god. Dock varierade 
vikten ganska ansenligt, så t. ex. för en våla långa mellan 35 och 80 kg. — 
beträffande de viktigaste häradena, Tjörns och • Orusts västra, var vikten per 
våla resp. 40 och 65 kg. —, en våla lubb mellan 17 och 40 kg., en våla torsk 
mellan 25 och 40 kg. Priset var till följd härav även något växlande, men i 
genomsnitt kostade en våla långa c:a 12 kr., en våla lubb nära 4 kr., en 
våla torsk 9 a 10 kr. och en våla hälleflundra (omkring 120 kg.) något över 
70 kr. Försäljningsorterna voro Göteborg, Klädesholmen, Mollösund, Skär
hamn, Käringön och Edshultshall samt Kristiansand i Norge. 

Trålfisket befinner sig i mycket starkt uppsving och kommer numera vad 
värdet angår närmast efter vadsillfisket. Tyvärr hava dock beträffande 

5—161422. Fiskerisiatistik. 
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Tab. H. Auktionsbeloppen å i Göteborgs stads fiskhamn försåld fisk, 
den 10/10 1910—31/12 1914. 

detta fiske uppgifterna varit ofullständigare än för övriga fisken. Sålunda 
torde bland de för Göteborgs stad redovisade trålarna möjligen även ingå 
sådana, som hava sin hemort annorstädes, och det har i vissa fall varit 
omöjligt att fördela fångsten på olika orter. 

Det huvudsakliga trålfisket bedrevs från Göteborg, som deltog däri med 
54 ångtrålare, vilka tillsammans hade en dräktighet av 5 400 ton och 13 500 
indikerade hästkrafter och ett värde i nytt tillstånd av 1 620 000 kr. För 
övrigt deltogo 3 ångtrålare från Uddevalla och en från Gullholmen samt 
103 övriga fartyg, företrädesvis hemmahörande i Öckerö socken, varest båt
värdet uppgick till 511400 kr. I jämförelse med båtarnas värde (2 437 800 
kr.) var redskapens — trålarnas — jämförelsevis obetydligt, hela antalet trå
lar (377) värderades sålunda till 136 150 kr. Det viktigaste föremålet för 
trälfångsten var sill (1539 907 kr. eller 55-8 % av totalfångsten) jämte kolja 
(352 533 kr. eller 12-s ?:), torsk (314 383 kr. eller 11-4 %) och vitling (225 787 
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kr. eller 82 %), medan under trålfiskets första år sill ej fångades i någon 
avsevärd mängd. Sill fiskas i synnerhet av de stora ångtrålarna från 
Göteborg och Uddevalla. — Ej mindre än 2 380 049 kr. eller 86-3 % av hela 
Bohusfisket kom på Gröteborgs stad, som tack vare trålfisket har blivit vårt 
förnämsta fiskeläge. Uddevalla och Hönö med resp. 197156 och 48 500 kr. 
fångstvärde intaga andra och tredje platsen beträffande trålfisket. 

Från Styrsö och öckerö trålades i Kattegatt, särskilt vid Skagen, Läsö, 
Anholt och Vinga, under det att fiskarena från Gullholmen höllo sig i Skage
rack, i synnerhet vid Hållö och Måseskär. För de båda förstnämnda sock
narna inföll fisket företrädesvis under mars—maj, men i öckerö bedrevs med 
några båtar fiske även sedermera, tills vadsillfisket började. Eljest trålas 
nästan året om och huvudsakligen i Skagerack V och NV om Skagen, dock 
är den bästa fisketiden månaderna sept.—mars. 

Huvudförsäljningsorten var Gröteborg, men dessutom försåldes mindre 
mängder i Var berg, Lysekil m. fl. platser. Priset utgjorde i genomsnitt för 
sill c:a 9 öre per kg., för kolja 30 ä 35 öre, för vitling 35 å 40 öre, för 
torsk 30 å 35 öre o. s. v. Då emellertid inga viktuppgifter lämnats rörande 
den vid fiskauktioner i Göteborgs stads fiskhamn försålda fiskmängden, 
måste emellertid dessa prisuppgifter vara långt ifrån exakta. — Vid de 
ovannämnda fiskauktionerna försåldes under år 1914 fisk till ett värde av 
2 622 206 kr., därav för 1 526 207 kr. sill. Sedan föregående år har omsätt
ningen i fiskhamnen ökats med c:a 550 000 kr., vilket företrädesvis beror på 
den ökade silltillförseln. Av övriga fiskslag förete torsk, kolja och vitling 
med en ökning av resp. 111000, 107 000 och 21000 kr. en mera anmärk
ningsvärd stegring i omsättningsbeloppen sedan år 1913. Tab. H, vilken är 
hämtad ur Göteborgs stadsfullm. handl. 1915, n:r 112, åskådliggör variatio
nerna i tillförseln av de olika fiskslagen under tiden från den 10 okt. 1910, 
då fiskhamnen öppnades för fiskauktioner, till 1914 års utgång ävensom auk
tionsbeloppen under olika månader av samma tid. 

Hummerfisket bedrives allmänt inom länet, dock i synnerhet från Vette, 
Tanums och Kville härad, på vilka under år 1914/15 kommo ej mindre än 
resp. l/i, 1/& och 1/e av fångstvärdet. Bland fiskelägena deltogo särskilt Syd-
(22 440 kr.) och Nordkoster (12 648 kr.) samt Grundsund (10 200 kr.) i detta 
fiske. Fångstmängden, som uppgick till 23 316 tjog (vartill komma 2 247 
tjog i Halland), har gått något tillbaka sedan föregående år (2-o %). 
Ännu större är nedgången beträffande fångstens värde, vilket sjunkit 
med ej mindre än 43-4 %. Orsaken härtill är att söka i fallande priser. 
Medelpriset var också endast c:a 12 kr. per tjog. Under året hava emeller
tid starka prisväxlingar förekommit. I 3:e distriktet (Klädesholmen m. fl. 
orter) var sålunda priset den 15/4—15A 18 å 25 kr., men under tiden den 
1/10—is/iä i början 7 å' 8 kr., senare 10 å 15 kr. per tjog. Här torde man 
kunna spåra inverkan av kriget, vilket åtminstone i början synes hava 
minskat efterfrågan på en så dyr artikel som hummer. Dessa prisvariationer 
under årets lopp förklara även delvis de olikheter, som uppkomma, om 
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hummerpriserna å de särskilda orterna jämföras sinsemellan. — Hummern 
fångades utmed kusten ej långt från de i fisket deltagande fiskelägena, i 
norr dessutom vid Grisebådarne. I allmänhet började fisket i oktober och 
fortsatte till fram på sommaren följande år, men ofta nog upphörde det
samma redan före årsskiftet; här och var fiskades jämväl under april—juli. 
Däremot synes hummerfångsten mestadels legat nere i augusti (och sep
tember). 

Räkfisket har vad värdet angår hållit sig tämligen oförändrat sedan före
gående år, dock kan någon ökning konstateras. Omkring 80 % av brutto
värdet kom på Vette härad och Strömstad. Bland enstaka fiskelägen del-
togo i synnerhet Strömstad (21110 kr.), Holmestrand (17 161 kr.) och Seläter 
(10 560 kr.), med tillsammans hälften av all fångst, i räkfisket. Söder om Fiske-
bäckskil bedrevs ej detta fiske. — De viktigaste fångstplatserna voro Grise
bådarne samt Väderöarna — Koster och Säckfjorden. För Fiskebäckskil 
utgjorde Gullmarfjorden fiskeplats. 19 båtar fiskade hela året om, de övriga 
endast kortare tider, fiskarena från Fiskebäckskil under april—september. 
Huvudavsättningsorten var Strömstad, men något försåldes även i Fiskebäcks
kil till 50 å 80 öre per kg., medan priset eljest uppgick till 35 å 70 öre 
per kg. 

Kustfisket. Hit har hänförts allt fiske, för vilket ej redogjorts i det före
gående. Som namnet antyder, bedrives detsamma längs kusten i närheten 
av fiskarenas hemorter. Ehuru det i huvudsak är ett tillfällighetsfiske, upp
går dock fångstvärdet till 174 014 kr. Fisket bedrevs huvudsakligen från 
Inlands Södre, Tanums och Vette härad och utgjordes fångsten i synnerhet av 
ål (89 680 kr.), makrill, torsk, lax samt krabbor och ostron. Beträffande 
Hallands län har det utanför kusten bedrivna fasta laxfisket inberäknats i 
kustfisket. 

II. Sötvattensfisket. 

Statistiken rörande sötvattensfisket är såsom förut omnämnts för tidigare 
år synnerligen bristfällig. Ar 1913 skedde bearbetningen av primärmaterialet 
genom Statistiska centralbyråns försorg och försök gjordes då att bringa 
materialet under enhetlig form och att få till stånd vissa rikssiffror. Detta 
lyckades dock endast delvis, varför i allmänhet några nedsummeringar av 
länsiffrorna för hela riket ej gjordes i denna statistik, vilken finnes publicerad 
i Lantbruksstyrelsens berättelse för år 1913. 

Vad tidigare år angår, är naturligtvis fiskeristatistiken ännu ofullständi
gare än för år 1913. År 1912 saknas sålunda uppgifter beträffande fångstens 
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värde för Örebro, Västmanlands och Norrbottens län och år 1911 för Jön
köpings och Kronobergs län, Älvsborgs läns södra och norra, Skaraborgs, 
Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs, Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län och för än tidigare år äro förhållandena ännu ogynn
sammare. Vanligen finnas endast notisartade uppgifter att tillgå, och äro 
de för olika år publicerade uppgifterna ej sällan ojämförbara. 

Som emellertid redan i det föregående omnämnts, är även 1914 års material 
beträffande sötvattensfisket i många avseenden ofullständigt och har därför 
kompletterats med äldre uppgifter, som erhållits från Lantbruksstyrelsen. 
Man har härvid utgått från det antagandet, att antalet fiskare, redskap och 
båtar ävensom fångst endast undergått obetydlig förändring från ett år till 
de närmast därpå följande. De kompletterande uppgifter, som på så sätt 
erhållits, inverka dock ej stort på slutresultatet, då likväl alla större vatten
drag skola årligen undersökas. Detta bekräftas av nedanstående samman
ställning, som anger, till huru stor del uppgifter angående värdet av redskap 
och båtar och fångstens värde hämtats från det under åren 1910—1913 in
samlade materialet. 
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De sjöar och älvar, som skola undergå årlig undersökning, intaga en mycket 
Tiktig ställning beträffande sötvattensfisket. Att emellertid förhållandena i 
detta avseende inom de särskilda länen äro ganska olika sinsemellan, har 
redan i inledningen berörts och framgår även av det följande. 

Sjöar och älvar, som skola årligen undersökas. 

Bortsett från sådana län, där årliga undersökningar ej ansetts böra an
ställas, kommer sålunda huvudparten av fisket på ifrågavarande vattendrag. 
Förutom Kalmar län, där de ej förekomma, äro dessa årliga undersökningar 
minst omfattande i Västerbottens och Jämtlands län. 

Hela Sveriges areal uppgår enligt Folkräkningen år 1910: I till 448 081 
kvkm, därav 37 737'8 7 kvkm vatten. Denna vattenareal fördelar sig på de 
olika länen så som följande tablå utvisar: 
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Vattenareal i kvkm. 

De med * utmärkta länen äro belägna vid nägon av de fyra stora mellansvenska insjöarna, 
vilkas areal redovisas särskilt. 

Det skulle naturligtvis vara- av stort intresse att jämföra arealen av de 
år 1914 undersökta sjöarna och vattendragen med den totala vattenarealen. 
Detta låter sig emellertid ej göra, då tillräckligt detaljerade uppgifter ej 
finnas tillgängliga. I de beskrivningar till Ekonomiska kartverket, som redan 
utkommit, finnas visserligen uppgifter beträffande vissa större sjöar, men är 
detta naturligtvis långt ifrån tillfyllest. — Emellertid utgör redan de fyra 
största sjöarnas areal ej mindre än 24-2 % av totala vattenarealen. 

Hela antalet undersökta sjöar och vattendrag utgjorde omkring 2 900, 
därav ej mindre än 444 i Jönköpings län. Av de redovisade vattendragen 
undersöktes omkring 630 under tidsperioden 1910—1913. 

Fiskare, redskap och båtar. Redogörelse för fiskare, redskap och båtar läm
nas i tab. 8. Som redan nämnts, finnes stundom anledning att misstänka 
dubbelräkningar. De äro dock säkerligen ej talrika och torde mer än ut
jämnas därigenom, att månget fiske ej alls redovisas. 

Antalet sötvattensfiskare utgjorde år 1914 27468, därav 1 548 yrkesfiskare 
och 25 920 personer, som idkade fiske endast såsom binäring. Att jämföra 
antalet fiskare år 1914 med det år 1913 uppgivna antalet är av endast ringa 
värde, då en dylik jämförelse ej skulle visa den verkliga förändringen, utan 
endast den skenbara, som uppkommit därigenom att uppgifterna blivit full
ständigare. Främst i fråga om antalet fiskare kommer år 1914 Jämtlands, 
Norrbottens och Kopparbergs län med resp. 4 486, 3 774 och 3199 fiskare. 
Över 1 000 fiskare finnas dessutom i Värmlands, Jönköpings, Skaraborgs och 
Västerbottens län. Sker fördelningen efter större landsdelar, så komma i 
första rummet Norrland jämte Kopparbergs län med 14 416 eller 52s %, 
därefter mellansvenska låglandet — Svealand utom Kopparbergs län samt 
Östergötlands, Skaraborgs och Älvsborgs län — 8 367 (SOs %), Småland med 
3 682 (13-4 %), övriga Syd- och Västsverige med 1003 (3e %). Flertalet av 
dessa fiskare äro emellertid sådana, som bedriva fiske endast som binäring. 



62 SÖTVATTENSFISKET; FISKARE, REDSKAP O. BÅTAR. 

Betydl igt annorlunda ställer sig fiskarenas lokala fördelning, om man tager 
hänsyn t i l l blott de verkliga yrkesfiskarena. Dessa äro i allmänhet att finna 
i de län, som omsluta de stora mellansvenska sjöarna, Vänern, Vättern, 
Mälaren och Hjälmaren. De t t a framgår redan därav a t t i dessa sjöar fiska 
ej mindre än 56-8 % av alla yrkesfiskare. 

Antal yrkesfiskare. 

På grund härav komma ej mindre än 1 215 yrkesfiskare, d. v. s. 78-5 % av 
samtliga, på mellansvenska låglandet, sådant det förut definierats. Utom de 
nämnda fyra största sjöarna hava endast Dalälven och Roxen över 25 yrkes
fiskare. 

Av långt större intresse än uppgifterna om antalet fiskare är emellertid 
kännedomen om de olika slagen av fiskredskap samt för fisket använda båtar. 
I tab. 8 äro redskapen beträffande anta le t fördelade i fyra grupper, näm
ligen notar, nät, ryssjor och övriga redskap. E n viss osäkerhet vidlåder 
denna sistnämnda grupp, då beträffande långrevar ej sällan varje krok för 
sig torde upptagas såsom ett redskap, men än vanligare torde vara, a t t 
krokarna alldeles utelämnas. Sådana uppgifter som 51 382 »annan redskap» 
i Kristianstads län, men endast resp. 4 446 och 3 545 i Östergötlands och 
Uppsala län vore eljest oförklarliga. E n jämförelse mellan uppgifterna för 
identiska sjöar i Kronobergs län åren 1914 och 1913 visade också, a t t 1914 
års primärmaterial i detta avseende var mycket ofullständigt, varför det
samma även kompletterats med uppgifter från föregående år. — Vidare sam
manföras i denna g rupp redskap av högst olika beskaffenhet, t. ex. laxpator, 
ålkistor och krokar, varigenom en jämförelse mellan olika län och landsdelar, 
vad ifrågavarande redskapsgrupp angår , blir av mycket r inga värde, j a 
understundom rent av vilseledande. 

Beträffande de förut omnämnda t re stora redskapsgruppema notar, nät och 
ryssjor må nämnas, a t t notarna förekomma i största mängd i Norrbottens 
län — nära V4 av samtliga —, Västerbottens, Skaraborgs och Jämt lands län. 
I intet annat län redovisas över 200 notar. Näten äro talr ikast i Jämtlands , 
Norrbottens, Skaraborgs, Södermanlands, Kopparbergs och Värmlands län, 
samtliga med över 13 000, medan alla övriga län hade under 10 000 nä t . 
Ryssjorna förekomma mest i Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Stock
holms och Skaraborgs län, samtliga med över 16 000 ryssjor, däremot intet 
annat län med över 9 000. A v relat ivt stor betydelse äro ryssjorna i länen 
omkring de stora mellansvenska sjöarna, medan däremot nät och notar över
väga i Norr land. — I hela landet funnos inalles 2 765 notar, 171 442 nä t och 
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149 411 ryssjor. Dessa jämte 271 991 övriga redskap voro i nytt tillstånd 
värderade till 2 467 645 kr. Beträffande redskapens värde äro de viktigaste 
länen i ordning: Norrbottens, Skaraborgs och Värmlands län, samtliga med 
över 270 000 kr. 

De vid fisket använda båtarna redovisas såsom dels motorbåtar, dels båtar 
utan motor. Ingen uppgift lämnas, huruvida båtarna äro däckade eller 
odäekade, men äro troligen så gott som alla båtar öppna. Motorbåtarna, 
som funnos till ett antal av 288, hade kostat 196 050 kr. i nytt tillstånd, och 
beträffande 20 859 övriga båtar var motsvarande värde 738 684 kr. Störst är 
antalet båtar i Norrbottens, Jämtlands, Jönköpings och Värmlands län. — En 
analys av motorbåtarnas lokala fördelning giver däremot ett helt annat resultat. 
Av de 288 motorbåtar, som begagnades vid fisket i rikets insjöar, voro inalles 
84 från Värmlands län och på hela mellansvenska låglandet kommo inalles 201. 
Pä grund av denna koncentrering av motorbåtarna till mellersta Sverige blir 
naturligtvis även totalvärdet av båtarna delvis annorlunda fördelat på länen 
än vad förhållandet är beträffande antalet. Främst komma i förra avseendet 
Värmlands län, därefter Norrbottens och Skaraborgs, vardera med över 
90 000 kr. 

Följande tabell visar redskapens och båtarnas värden jämförda sinsemel
lan samt motorbåtarnas andel av hela båtvärdet. Beträffande de absoluta 
talens närmare fördelning på de olika länen hänvisas till tab. 8. 
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Jämfört med redskapsvärdet är alltså värdet av båtarna i allmänhet re
lativt obetydligt och uppgår i genomsnitt till endast något över 1U av fiske
materialens värde. Endast i det för sötvattensfisket mindre betydande Göte
borgs och Bohus län äro båtarna värda mera än redskapen, och uppgår de 
förstnämndas värde i Hallands samt det för kräftfångsten med dess billiga 

Tab. I. Större vattendrag fördelade på storleksgrupper länsvis. 
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redskap viktiga Jönköpings län till nära nog samma belopp som redskapens. 
— I jämförelse med hela båtvärdet inom resp. län äro motorbåtarna av re
lativt största betydelse i Hallands, Västmanlands, Göteborgs och Bohus, 
Värmlands och Östergötlands län; dock uppgår värdet av motorbåtarna i de 
båda sistnämnda länen samt i Göteborgs och Bohus län ej till hälften av 
båtarnas sammanlagda värde. 

Totalvärdet av redskap och båtar är 3 402 379 kr., därav Värmlands, Ska
raborgs och Norrbottens län med vardera över 380 000 kr. Till över 200 000 
kr. uppgick dessutom motsvarande värde i Jämtlands, Kopparbergs och Sö
dermanlands län. Beträffande övriga län må hänvisas till tab. 8. — Bland 
härad och dylika mindre områden (socknar i Västerbottens och Norrbottens 
län) samt städer hade endast Vadsbro och Kållands h:d ett värde å redskap 
och båtar av mer än 100 000 kr., men därjämte Färentuna, Oppunda, Näs, 
Gillbergs och Askers h:d, Revsunds och Asele lappmarks t:g samt Juckas-
järvis och Arjeplogs s:r vardera över 50 000 kr. Av de 232 härad o. d. 
samt 21 städer, från vilka statistiska uppgifter inkommit, hade endast 46 
ett värde å redskap och båtar av mer än 20 000 kr., varvid dock bör ihåg-
kommas det förut sagda beträffande häradsstatistikens ofullkomlighet. 

Bortsett från de fyra största sjöarna, kunna naturligtvis de enstaka vat
tendragen långt mindre än häradena uppvisa några höga värdebelopp. Tab. I 
visar de särskilda vattendragens fördelning på olika värdegrupper. Talen 
inom parentes beteckna sjöar och vattendrag, som äro belägna inom flera än 
ett län. Vid fördelningen av vattendragen har beträffande hela riket hänsyn 
måst tagas därtill, att sjöarna och vattendragen ej sällan äro belägna inom 
flera län och sålunda ett och samma vatten vid vanlig nedsummering skulle 
komma att räknas två eller flera gånger. Till följd härav överensstämmer 
ej grupperingen här ovan för hela riket med den gruppering, som skulle 
erhållits vid en enkel nedsummering. 

De vattendrag, som hava ett värde å redskap och båtar av minst 20 000 
kr., äro följande: 

De i dessa sjöar och älvar använda redskapen och båtarna hava tillsammans 
ett värde av 1472 319 kr. eller 43-3 % av hela totalvärdet av vid sötvattens-
fisket begagnade fiskemateriell och beträffande sådana vattendrag, där värdet 
av båtar och redskap eller av fångsten uppgår till minst 2 000 kr., är mot-
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svarande procenttal t. o. m. 70.6. Härav framgår, att de mindre eller rättare 
mycket små vattendragen äro av jämförelsevis ringa betydelse för rikssiffrorna. 

I Lantbruksstyrelsens gamla blanketter npptogos uppgifter om pris och 
värde av vart och ett av de olika slagen av redskap, vilket bl. a. under
lättade kontrollen. Ehuru de nya blanketterna ej innehålla dylika uppgifter, 
kan man dock lätt nog av materialet draga vissa slutsatser om redskapens 
pris i nytt tillstånd. Priset för en not torde sålunda oftast variera mellan 50 
och 200 kr., för nät och ryssjor mellan 5 och 10 kr. Med tillhjälp av de 
uppgifter, som finnas om antalet båtar och deras värde, kan genomsnittspri
set per båt beräknas. Detsamma blir i medeltal 681 kr. för motorbåt och 
35 kr. för övriga båtar. 

Upplysningar angående förlust av eller skador å redskap och båtar före
komma endast sällan, dock torde värdet av under året förstörda eller på annat 
sätt förlorade redskap och båtar ej uppgå till några större belopp. Förlust 
av människoliv vid utövande av sötvattensfiske torde ej hava förekommit. 

Fångstens mängd och värde. Hela fångstmängden uppgick år 1914 till 
4 773 915 kg. fisk och 309 724 tjog kräftor. Följande tabell visar fångstens 
fördelning länsvis. 
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Främst står sålunda här, liksom beträffande redskapens och båtarnas värde, 
Norrbottens och Värmlands län. Obetydligt är däremot fisket i Skåne och 
Blekinge samt vid västkusten såväl som i södra Norrland; i det senare fallet 
äro dock uppgifterna ganska ofullständiga. De flesta kräftorna fångas i 
Småland (55-8 %), särskilt i Jönköpings och Kalmar län. Någon kräftfångst 
är ej redovisad i Norrland norr om Gästrikland och ej heller för de fyra 
största insjöarna. I Mälaren och Hjälmaren har kräftbeståndet blivit så gott 
som alldeles förintat av kräftpesten. I de fyra största sjöarna fiskades 24-9 % 
av all sötvattensfisk. 

I tab. 9 upptagas i särskilda kolumner 17 olika fisksorter samt kräftor, 
varjämte åtskilliga fiskslag redovisas i särskilda noter. Till braxen, mört 
m. fl. hava även hänförts vissa närbesläktade fiskarter, som dock specificerats 
i bifogade noter. Orsaken till denna sammanräkning är, att dessa besläk
tade fiskslag efter allt att döma på många ställen redovisats såsom braxen, 
mört etc. på grund av svårigheten att skilja dem från de sistnämnda fisk
sorterna. 

Beträffande fångsten av olika fiskslag (jfr tab. 9) kommer gäddan i första 
rummet med 953 302 kg., därefter abborre, sik, braxen (jämte närbesläktade 
fiskar) och mört med resp. 750 017, 528 962, 480 915 och 445 180 kg. Laxen 
intager sjunde platsen. — Vad eljest de olika fisksorternas förekomst angår, 
synes flertalet av de i tab. 9 redovisade fiskslagen förekomma spridda över 
större delen av riket, i synnerhet gäller detta om de båda viktigaste fiskarna, 
gäddan och abborren. Bland fiskar, som hava en mera lokalt begränsad ut
bredning, märkes gösen, som langas huvudsakligen i sjöar belägna i mel
lersta Sveriges lågland. Inom detta område fångades 96-s % av all gös. Id 
eller ort förekomma mest i Kopparbergs, Kalmar, Norrbottens, Uppsala och 
Värmlands län, men synes ej vara föremål för fångst eller ock saknas den i 
Stockholms, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Malmöhus, Hallands, Örebro 
och Västernorrlands län samt fångas i övriga län i endast mindre kvantiteter. 
Sutaren och rudan förekomma huvudsakligen i östra och södra Sverige. 
Siken redovisas ej eller saknas i Blekinge och Kristianstads län, men fån
gas i större mängder särskilt i övre Norrland och i synnerhet i Norrbottens 
län, med ej mindre än 47-6 % av hela sikfångsten. Siklöjan förekommer re
lativt mindre i Norrland, men mest i Jönköpings län samt i sjöarna Vänern, 
Vättern och Mälaren samt angränsande vatten. Av hela totalvikten kommer 
därför 60-6 % på Jönköpings län, Västergötland och Stockholms län. Harren 
fångas till 81.2 % i Norrbottens och Jämtlands län, för. övrigt nästan ute
slutande i Norra Sverige, men sporadiskt även i södra Sverige, företrädesvis 
i Vättern. Laxen förekommer spridd här och var över hela Sverige, huvud
sakligen i älvarna. Mest fångas den dock i Norrbottens, Uppsala (Dalälven), 
Skaraborgs, Västernorrlands, Gävleborgs, Blekinge (Mörrums å) och Värm
lands län, laxöringen däremot i synnerhet i Jämtlands, Norrbottens, Väster
bottens och Kopparbergs län. Liksom laxöringen fångas även rödingen 
huvudsakligen i norra Sverige, särskilt i fjälltrakterna, men även i Öster
götlands och Jönköpings län. Såväl ålen som laken äro tämligen spridda 
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över hela Sverige. Ålen är dock jämförelsevis sällsynt norr om Dalälven, 
under det att laken förekommer endast sparsamt i sydligaste Sverige och 
t. o. m. alldeles saknas inom Blekinge län. Ej mindre än 33.8 % av all lake 
fångas i Värmlands län. Slom eller nors har sin egentliga förekomst i mel
lersta Sverige, särskilt i Värmland (68.8 %) och angränsande län. 

De priser, som fiskarena erhållit för den fångade fisken, variera naturligt
vis betydligt för olika fisksorter. Priset å löja och mört, vilka i stor ut
sträckning användas såsom agn, är sålunda på vissa håll nere i 5 a 10 öre 
per kg., medan laxen samtidigt betalas med 2 kr. och mera per kg. Nedan
stående tablå giver en föreställning om genomsnittspriserna å olika fisk
sorter. 

I allmänhet bestå ganska stora prisskillnader mellan olika län beträffande 
samma fisksort. Högst synas fiskpriserna vara i närheten av Stockholm och 
lägst i övre Norrland, vilket torde bero på i förra fallet goda, i senare då
liga avsättningsförhållanden. Vidare betalas sötvattensfisken i Göteborgs
trakten, troligen till följd av konkurrens med saltsjöfisken, snarast något 
under men i Skåne däremot något över riksmedelpriset. Emellertid är det 
ytterst svårt att fälla något allmänt omdöme om fiskprisets lokala variation, 
enär de särskilda fiskslagen förhålla sig ganska olika i detta avseende. 
Gäddan, som är den viktigaste insjöfisken, betingar högsta pris i Mälarpro-
vinserna samt i Kopparbergs och Gävleborgs län ävensom i Skåne, lägst i 
västra Sverige och övre Norrland. Priset å abborre företer en mindre ut
präglad lokal fördelning än gäddpriset, men även i detta fall har Stock
holmstrakten att uppvisa de högsta och övre Norrland de lägsta talen. 
Laxen var dyrast i Blekinge med i genomsnitt 2-8 7 kr. per kg. För denna 
såväl som andra • dyrbarare fiskslag har naturligtvis avståndet till avsätt
ningsorten jämförelsevis ringa betydelse. De inom vissa län, så t. ex. i 
Östergötlands och Jönköpings, förekommande relativt låga laxpriserna tyda 
därpå, att laxöring på sina ställen redovisats som lax. Detta är förhål
landet med den s. k. vätterlaxen, vilken egentligen är laxöring. — Om 
undersökningen utsträcktes till mindre områden eller enstaka sjöar i stället 
för län, skulle naturligtvis de lokala differenserna i fiskpriserna framträda 
betydligt skarpare. En dylik jämförelse är dock på grund av de tillfällig
heter, som här kunna spela in, av föga intresse och skulle, då äldre järn-
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förbar statistik rörande fiskpriserna ej finnes att tillgå, lätt kunna leda till 
förhastade slutsatser. 

Fångstvärdet är en produkt av mängd och pris. Vissa sämre fisksorter 
— t. ex. mört —, som fiskas i stora kvantiteter, hava därför ett relativt 
litet fångstvärde, under det att andra bättre fiskslag, sådana som lax och ål, 
hava en större ekonomisk betydelse än den fångade mängden gav vid 
handen. 

Fångstens totalvärde uppgår för hela Sveriges sötvattensfiske till ett be
lopp av 3 242 562 kr. Vad åter de särskilda länen angår, komma främst 
Värmlands, Norrbottens, Skaraborgs och Kopparbergs län, vilket även fram
går av följande sammanställning av fångstens värde inom de särskilda 
länen: 

Tages hänsyn till mindre områden än län, bliva naturligtvis värdena i all
mänhet betydligt lägre än de ovan anförda. Till över 100000 kr. uppgick 
sålunda fångsten endast i Vadsbo h:d och till mellan 50 000 och 100 000 kr. 
i Örbyhus, Handbörds, Listers, Kållands, Karlstads, Gillbergs och Jösse h:d, 
Åsele lappmarks t:g och Nederluleå s:n. Dragés gränsen nedåt vid ett fångst
värde av minst 40 000 kr., tillkomma ytterligare Färentnna, Kinnevalds, Näs 
och Askers h:d, Mora och Ala t:g samt Jukkasjärvi s:n. Följande tablå vi
sar härads och därmed jämställda områdens (i Norrbottens och Västerbottens 
län socknar) samt städers fördelning på olika storleksklasser. Städerna äro 
angivna inom parentes. 

Ännu lägre fångstvärde hava naturligtvis de särskilda sjöarna och vatten
dragen, såsom ock framgår av omstående tablå, som dock endast avser sjöar 
och vattendrag med ett fångstvärde av minst 1000 kr. Det långt över
vägande antalet undersökta vattendrag uppnå ej nämnda gränsvärde. 
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De fyra största sjöarna lämnade tillsammans fisk till ett värde av 825 162 
Kr eller 25.4 % av totalvärdet. Beträffande nedan uppräknade sjöar eller floder 
uppgick fångsten till minst 10 000 kr. 

Fisket i ovannämnda sjöar och vattendrag lämnade i avkastning inalles 
1 650 895 kr. eller 50-9 % av totalavkastningen. För de i tab. 11 upptagna 
vattendragen, d. v. s. sådana med ett redskaps- och båtvärde eller ock fångst
värde av minst 2 000 kr. voro motsvarande tal 2 317142 kr. och 71-5 %. 

Vad som i det föregående anförts beträffande den lokala fördelningen av 
mängden av de särskilda fisksorterna, gäller i stort sett även om fångst
värdet, enär prisvariationerna för samma fiskslag äro jämförelsevis obetyd
liga. På grund av den stora prisskillnaden mellan de olika fisksorterna blir 
däremot rangordningen mellan dessa senare något annorlunda, då hänsyn 
tages till fångstens värde i stället för dess kvantitet. Tydligast framgår 
detta förhållande om vikt och värdeuppgiftema sammanställas. 
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Laxen, vilken beträffande vikten intager endast sjunde platsen, är däremot 
vad värdet angår den andra i ordningen. Likaså hava gös och ål ryckt upp 
från resp. åttonde och nionde platsen till femte och sjätte, under det att 
braxen och mört fallit från resp. fjärde och femte till sjunde och tionde. 

Vad slutligen angår de olika fiskslagens betydelse sinsemellan inom de 
särskilda länen (jfr tab. 10) må nämnas, att gäddan, jämförd med övrig fisk 
jämte skaldjur, har största fångstvärdet inom alla län utom Uppsala (lax), 
Södermanlands (gös), Jönköpings (kräftor), Kalmar (kräftor), Blekinge (lax), 
Kristianstads (ål), Malmöhus (ål), Hallands (lax), Göteborgs och Bohus (lax), 
Skaraborgs (lax), Örebro (gös), Västmanlands (gös), Gävleborgs (lax), Väs
ternorrlands (lax), Jämtlands (sik), Västerbottens (sik) och Norrbottens län 
(sik). Följande schema upptager de inom olika län förekommande viktigaste 
fiskslagen (inkl. kräftor). Värdet av vart och ett av dessa fiskslag utgör 
minst 10 % av länets fångstvärde eller också minst 10000 kr. 

Stockholms län . . gädda 869 %, kräftor 13-5 %, gös 134 %, siklöja 129 %, abborre 9-9 %, 
braxen 84 %. 

Uppsala . . . lax 37 6 %, gädda 190 %, gas 11 5 %, lake 7-6 %. 

Södermanlands > . . gös 29.1 X, gadda 276 %, abborre 11'5 %, ål 10-8 %, lake 5-9 %, braxen 
5-9 %. 

Östergötlands > . . gadda 298 %, abborre 10-5 #, ål 9 3 %, kräftor 82 2, röding 64 %, 
lax 6-0 %, braxen 5-7 %. 

Jönköpings » . . kräftor 36-4 %, gädda 192 %, abboire 111 %, sik 65 %, mört 60 %. 
Kronobergs > . . gädda 29-1 %, braxen 20-1 %, abborre 182 %, ål 127 %. 

6—161422. Fiskeriatatirtik. 
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Kalmar län . . kräftor 2 5 " %, gädda 14-2 %, braxen 130 %, ål 111 %, lax 59 %. 

Blekinge > . . lax 86'6 %. 

Kristianstads » . . ål 32-9 %, gädda 31-1 %, braxen 14-2 %. 

Malmöhns . . . ål 329 #, abborre 192 %, gädda 177 #, mört 10-0 %. 

Hallands > . . lax 677 %. 

Göteborgs och Bohus » . . lax 31-6 % gädda 31-1 %, ål 20-9 %. 

Älvsborgs •> . . gädda 20'3 %, abborre 19"4 %, å l 1 3 6 JK, sik 9-9 % 

Skaraborgs > . . l ax 2 6 0 %, gädda 1 5 5 %, s i k 9 0 % abborre 8 4 %, l ake 8-2 %, gös 7 8 %, 
kräf tor 5 6 %, ål 4"5 %, röding 4 2 %. 

Värmlands > . . gädda 25-0 %, abborre 1 5 8 %, lake 13-0 %, l ax 9 3 %, å l 9 2 %, gös 7 0 #, 
braxen 6'2 %, s ik 6 1 %. 

Örebro » . . gös 2 4 6 %, gädda 2 3 3 %, abborre 19-1 %, braxen 12'7 %. 

Väs tmanlands > . . gös 3 3 7 %, gädda 1 6 3 %, k rä f to r 11-1 <jk. 

Kopparbergs > . . gädda 2 4 5 #, abborre 2 0 8 %. kräftor Ti %, laxöring 5'9 %, sik 5 0 %. 

Gävleborgs > . . l ax 6 8 7 %, gädda 1 0 5 %. 

Västernorr lands > . . l ax 6 0 3 %, gädda 16-1 %. 

Jämtlands > . . sik 263 %, röding 138 %, gädda 10-6 %, abborre 9'0 %, harr 8'5 %. 

Västerbottens » . . sik 248 %, lax 23'4 %, laxöring 14"3 %. 

Norrbottens > . . sik 32'8 %, lax 253 %, gädda 10-1 %, abborre 7'3 %, laxöring 5-2 %, 
röding 4'7 JK, mört 45 %. 

Som förut nämnts, äro tidigare uppgifter angående sötvattensfisket synner
ligen ofullständiga. Då emellertid uppgifterna om fångstens bruttovärde, 
åtminstone för vissa län, äro jämförelsevis goda och då det ej är utan in
tresse att följa fiskeristatistikens utveckling även inom övriga län, hava i tabell 
J sammanförts de uppgifter om sötvattensfiskets avkastning, vilka finnas 
publicerade i Lantbruksstyrelsens berättelser åren 1900—1913 jämte fångst
värdet under år 1914. Uppgifter, som äro i högre grad ofullständiga, äro 
tryckta med mediseval stil. 

Det sannolika värdet av sötvattensfisket under dessa år har antagits ut
göra 3V2 mill. kr. eller samma avkastning som under år 1914, om hänsyn 
tages till ännu icke undersökta vattendrag. Skillnaden mellan detta värde 
och det nedsummerade värdet av länssummorna utgör då närmast ett mått 
på materialets ofullständighet. — Även under 1890-talet insamlades fiskeri-
statistiska uppgifter för några vattendrag, huvudsakligen laxfiskena i Ble
kinge, Hallands och Västernorrlands län samt mer eller mindre fullständiga 
uppgifter rörande fisket i Värmlands län. Vad särskilt Värmlands län angår, 
torde tidigare uppgifter delvis vara betydligt för höga. Nedgången i fångst
värdet under sista året vore eljest oförklarlig. På grund av primäruppgif
ternas summariska beskaffenhet under alla föregående år är det ej heller 
möjligt att verkställa någon verklig granskning av materialet. 

Då det kan vara av ett visst intresse att jämföra värdet av redskap och 
båtar med värdet av fångsten, är i efterföljande tablå för varje län och för 
hela riket angivet fångstvärdet i % av redskaps- och båtvärdet. 
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Detta procenttal är som synes underkastat ganska betydande variationer, 
som dock mindre torde bero på mer eller mindre riklig tillgång på fisk än 
på andra faktorer, såsom förekomsten av sämre eller bättre fisksorter, de er
hållna uppgifternas fullständighet m. m. Där, varest kräftorna utgöra någon 
större del av fångsten, blir procenttalet ofta tämligen högt, beroende därpå 
att endast obetydliga och. billiga redskap erfordras för kräftfångst, så exem
pelvis i Småland, Östergötland och Dalarne. Anmärkningsvärd är den höga 
siffran för Malmöhus län, varemot de höga talen för Blekinge län möjligen 
bero på bristfälliga uppgifter angående vid laxfisket använda redskap. — På 
analogt sätt, som nu skett med redskapens och båtarnas värde, kunde natur
ligtvis även beräknas den del av fångstens bruttovärde, som i genomsnitt 
kommer på varje fiskare. En dylik beräkning har emellertid ej verkställts på 
den grund, att fångsten icke kunnat fördelas på yrkes- och binäringsfiskare. 

Fasta laxfisken.1) Enligt Statistiska centralbyråns och Lantbruksstyrelsens 
föreskrifter angående fiskeristatistiken skola fasta lax-, laxörings- och sikfisken 
årligen redovisas å särskilda blanketter. Då en mera ingående kunskap om 
dessa fisken är av stor praktisk betydelse, särskilt i samband med den 
mycket debatterade frågan om laxbeståndets minskning till följd av vatten
fallens utbyggande och vattnets förorening genom industrien samt flodbott-
nens förstöring vid timmerflottningen, har det i nyssnämnda blanketter 
förefintliga materialet sammanförts i en särskild tabell (tab. 12), varest även 
ett par fasta ålfisken upptagits. Samtliga fasta fisken avkastade inalles 
178 047 kg. lax, värd 377 500 kr. eller 44-9 % av allt laxfiske, inberäknat 
saltsjöfisket, 14 572 kg. laxöring, värd 23 200 kr., 3 443 kg. sik, värd 3 405 
kr., 1097 kg. ål, värd 1100 kr., 174000 st. (1740 kg.) nejonögon, värda 
3140 kr. och 10 kg. harr, värd 8 kr., vadan alltså fångstens sammanlagda 
värde belöpte sig till 408 353 kr. 

Bland de olika vattendragen hava Mörrumsån och Dalälven det mest bety
dande laxfisket. Närmast därefter komma några norrländska älvar och Ätran 
samt laxfiskena utanför Hallands kust. 

1) Här avses ej endast de i egentlig mening fasta laxfiskena utan även andra större lax
fisken. 
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Tab. J. Insjöfiskets av-

Anm. ') Mälarens fiBke beräknat till 55000 kr. 2) Mälarfisket. s) Mälarfisket, FnndboBJön, laxfisket 
i Roxen. ') 30 sjöar. 8) 25 sjöar. 9) 32 sjöar. 10) Laxfisket i Mörrnmså. ") Laxfisket i en del av Helge-
och Munkedalsälven. 16) Laxfisket. ,s) Laxfisket i Säveån. " ) Vättern ofullständigt. >8) Hjälmaren, 
sjöar som 1912 utom Siljan som då lämnade en avkastning av 60000 kr. ") Sjön Knnn. 28) 37 större 
fisket i älvarna. 28) 2/s av länet 29) '/» av länet. 30) Laxfisket i viss del av Indalsälven. 8l) Laxfisket, 
hava lämnat nppgift. 34) Laxfisket i Umeå s:ns norra distr. 
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kastning åren 1900—1914, kr. 

Tid Älvkarleby. 4)a Mälarfisket och laxfisket vid Älvkarleby. 5) Del av Mälaren. 6) Laxfisket och fisket 
ån. ") Laxfisket i Viskan, Nissan och Genevadsån. IS) Laxfisket i strömmarna. ") Laxfisket i Säveån 
'•) Kraftfångsten i Hjälmaren. M) Sann, Ljugaren, Amnngen, Vessman, N. o. S. Barken, Siljan. ") Samma 
sjöar. u) 30 sjöar. 25) 5 sjöar (Storsjön, Ottnaren, Öjaren, Lnndbosjön, Bergviken). OT) Öjaren. ") Lax-
'") Laxfisket i Indalsälven + fisket i 6 andra vattendrag. M) 72 av länets 170 kommunala myndigheter 
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Den bästa fisketiden inträffar i allmänhet under den varma delen av året, 
och ligger fisket vanligen alldeles nere på vintern. 

Därigenom att i fråga om laxen även antalet fiskar redovisas, kan dess 
genomsnittsstorlek beräknas. Beträffande de större laxfiskena må nämnas, 
att lax, fångad i Mörrumsån, i regel väger 9 kg., i Vättern 5 kg., i Motala 
ström 4 å 5 kg., i Dalälven 6 kg., i Göta älv 7 kg., i Vätterns tillflöden i 
Skaraborgs län endast något över 1 kg., i Klarälven 3 kg., i Indalsälven i 
Medelpad över 9 kg., i Indalsälven i Jämtland 5 kg., i Ångermanälven 10 kg., 
i Faxälven nära 9 kg., i Ume älv 6 k 7 kg., i Skellefteälv över 10 kg., i 
Lule älv 9 ä 10 kg. och i Kalix älv 7 kg. Laxen är sålunda i allmänhet 
större i Norrland än i södra och mellersta Sverige. 

Av de i tab. 12 redovisade laxfiskena äro flertalet sötvattensfisken, beträf
fande saltsjön finnas sådana fisken endast vid kusten av Hallands län. 

De vid fisket använda redskapen äro ibland ganska ofullständigt upptagna 
å blanketten. Vanligen begagnas notar, ibland även nät och tinor såväl som 
fasta laxbyggnader. Särskilt förekomma dylika laxbyggnader i älvarna i 
Norrbottens län, s. k. pator och karsinor värda 3 000 k 4 000 kr. eller där
över. 

Fiskdammshushållningen har under senare år tilldragit sig allt större upp
märksamhet. Trots detta, är fiskodlingen hos oss ännu obetydlig jämförd 
med motsvarande odlingar i Tyskland och Österrike, utan är sötvattensfisket 
i Sverige alltjämt i huvudsak ett insjö- och flodfiske, vilket ock framgår 
därav att fiskdammarna år 1914 avkastade i brutto endast 47 611 kr. mot 
3 242 562 kr. för övrigt sötvattensfiske. 

Antalet fiskdammar utgjorde år 1914 enligt de inkomna uppgifterna 424, 
upptagande en areal av 804 har,1) därav resp. 274 och 731 i Kristianstads 
län, varest fiskodlingen i synnerhet bedrives i Perstorps socken med 215 
dammar, betäckande en yta av 597 har, d. v. s. 74 % av hela den för fisk
dammshushållningen i Sverige använda arealen. — Av hela fångstens värde 
kommer också ej mindre än 34 381 kr. på Kristianstads län, därav 28 105 kr. 
på Perstorps socken. Även i Aneboda socken i Kronobergs, Sövde socken i 
Malmöhus och Tosjö socken i Kristianstads län odlas mycket fisk. Dessa tre 
socknar jämte Perstorp hava att uppvisa 86 % av hela bruttoavkastningen. 

De mest odlade fiskslagen äro karp (33113 kr.) och sutare (11045 kr.), 
med inalles 69 och 23 % av hela värdet. I mindre mängder odlas regnbags-
forell och bäckforell m. fl. Sättfisk och yngel hava sålts för tillsammans 
1 973 kr. 

Beträffande priserna, har karp i genomsnitt kostat något över 1 kr., 
sutare 150 k 2 kr., regnbågsforell 4 k 5 kr. och amerikansk bäckröding 
över 3 kr. per kg. Sutare, som fiskas i dammar, äro tydligen avsevärt dy-

1) I själva verket uppgår fiskdammarnas areal i Sverige till 1 600—1 700 har (Jfr Harald Nord-
qvist. Arbetet för dammkulturens höjande jämte en redogörelse för dammkulturens utveckling och 
nuvarande betydelse i Sverige. — Södra Sveriges fiskeriförening 1912—1916. Berättelse över före
ningens verksamhet sammanställd av dess tjänstemän. Lund 1916). — Ett stort antal dammar sy
nes emellertid ej hava blivit utfiskade under året. 
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rare än de som fångas i insjöarna, vilket torde bero dels på bättre avsätt
ningsmöjligheter, dels därpå att fisken i dammarna kan försäljas, då den 
uppnått lämplig storlek (portionsfisk). 

Utarrenderade fiskevatten. Som förut nämnts, skall å bl. 1 lämnas uppgift, 
huruvida fiskevattnet är utarrenderat eller ej. Tyvärr hava ortsombuden ofta 
underlåtit att lämna dylik uppgift, och äro de svar som avgivits ej sällan 
tvetydiga. Ehuru kompletterande material infordrats och i allmänhet erhål
lits, torde därför denna statistik vara långt ifrån exakt. Då emellertid en 
bearbetning av primäruppgifterna med hänsyn till äganderätten är av stort 
intresse, har likväl en fördelning av uppgifterna om utarrenderat och icke utar
renderat fiske företagits, och framlägges härmed i Tab. K det därvid erhållna 
resultatet, varvid må ihågkommas, att de meddelade talen för utarrenderat 
fiske äro minimiuppgifter. De fasta laxfiskena äro sålunda ofta uteslutna, 
enär deras egenskap av utarrenderat eller icke utarrenderat fiske varit svår 
att fastställa. 

Av nedanstående tabell jämförd med tab. 8 framgår, att fisket i allmänhet 
ej är utarrenderat. Endast i Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Mal
möhus län uppgår värdet av redskap och båtar å utarrenderade fiskevatten 
till mer än hälften av hela det för resp. län redovisade värdet, över 20 % hava 
dessutom Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Gävleborgs län. Beträf
fande fångstvärdet inom resp. län komma på utarrenderat fiske ej mindre än 
849 % i. Uppsala län, över 50 % i Stockholms och Malmöhus län samt över 
20 % i Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län. De ut
arrenderade fiskena, åtminstone de som äro av någon betydelse, finnas således 
huvudsakligen i länen omkring Mälaren och Hjälmaren samt i Malmöhus 
län, det förra följer redan därav att på de båda sistnämnda sjöarna kom 
nära 1/s av värdet av vid utarrenderade fisken begagnade redskap och båtar, 
över Va av yrkesfiskarena och över V3 av fångstvärdet. I Vättern och Vänern 
är däremot fisket i allmänhet ej utarrenderat. 

Av antalet fiskare är nära hälften yrkesfiskare, under det att om hänsyn 
tages till hela sötvattensfisket antalet yrkesfiskare endast uppgår till 6 % av 
samtliga fiskare. Härav framgår, att yrkesfiskarena i stor utsträckning utöva 
sitt fiske i arrenderat fiskevatten och i själva verket är detta händelsen med 
över V3 av samtliga yrkesfiskare, men däremot endast med 2 å 3 % av binärings
fiskarena. Vad slutligen arrendesumman angår, finnas ej så tillförlitliga och 
fullständiga uppgifter, att en bearbetning i detta avseende kunnat verk
ställas. 

Fiskevattnet kan vara dels samfällt, dels skiftat, dock är det förra vanli
gast i större delen av landet. Endast i östra Sverige, särskilt i Mälarpro-
vinserna, är fiskevattnet skiftat i någon större utsträckning. Uppgifterna 
torde emellertid delvis vara mindre tillförlitliga och äro långt ifrån full
ständiga. 
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Tab. K. Utarrenderade fiskevatten. 

III. Sammanfattning samt jämförelse med utlandet. 

I det föregående har framlagts resultatet av den statistiska undersökningen 
rörande fisket i söt- och saltvatten, behandlade var för sig. För att såvitt 
möjligt erhålla en totalbild av hela fisket skall emellertid i det följande 
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lämnas en kort sammanfattning av det föregående ävensom vissa komplet
terande uppgifter. Teoretiskt sett kan man ej utan vidare sammanräknade 
för insjö- och saltsjöfiske lämnade uppgifterna om antalet fiskare etc. och 
anse den sålunda erhållna summan såsom identisk med samtliga i fisket 
deltagande personer o. s. v. En fiskare kan ju samtidigt fiska i saltsjön och 
bedriva sötvattensfiske, och redskap samt båtar kunna ju även vara gemen
samma vid båda fiskena. Dylika fall äro visserligen tänkbara, men torde 
i verkligheten vara så pass sällsynta, att de sakna praktisk betydelse. 
Bortses från dylika möjligen förefintliga anledningar till dubbelräkning, 
skulle under år 1914 fiske hava utövats av inalles 51034 personer, varav 
14 312 yrkesfiskare. Enligt Folkräkningens ännu ej publicerade uppgif
ter rörande olika yrken, uppgick antalet yrkesfiskare, vari inberäknats 
även hemmavarande barn av mankön över 15 år samt manliga tjänare, 
till c:a 14000, en siffra, som alltså kommer fiskeristatistikens ganska nära, 
i synnerhet om man betänker, att sättet för uppgifternas insamlande i 
båda fallen varit helt olika och att många gränsfall förekomma, då det va
rit svårt, ja omöjligt att med säkerhet bestämma personens huvudyrke. Yid 
fisket begagnades redskap och båtar till ett värde av 24 844 984 kr., såsom 
ock framgår av följande tabellariska översikt, vilken giver en föreställning 
om saltsjö- och sötvattensfiskets inbördes betydelse. Påpekas bör, att dessa 
tal äro minimiuppgifter, i verkligheten torde sålunda fångstens värde uppgå 
till omkring 20^12 mitt. kr., därav värdet av fångsten i sötvatten till 3Va 
mitt. kr. 

Saltsjöfisket är alltså av ojämförligt mycket större betydelse än sötvat-
tensfisket. Särskilt äro de vid fisket i saltsjön använda båtarna av betydligt 
större värde än de, som komma till användning vid fisket i insjöarna. Man 
behöver härvid blott erinra om det faktum, att däckade båtar knappast och 
motorbåtar jämförelsevis sällan begagnas vid fiske i sött vatten. Härav 
följer, att de gjorda kapitalutläggen äro såväl absolut som relativt störst 
vid saltvattensfisket, men i gengäld är också detsamma fallet beträffande 
fångsten, om än skillnaden mellan de båda slagen av fisken i senare fallet 
är något mindre än beträffande redskaps- och båtvärdet. 

Saltsjö- och sötvattensfiskets olika betydelse för de särskilda länen fram
går av följande sammanställning: 
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Saltsjöfisket är alltså övervägande inom alla kustlän utom Södermanlands 
och Uppsala län, varest relativt korta kuststräckor nppvägas av förekomsten 
av stora insjöar. I Norrbottens län, där likväl sötvattensfisket är av stor 
betydelse, kommer dock något över hälften av fångstvärdet på saltsjöfisket. 
I kustlänen i södra och västra Sverige är sötvattensfisket obetydligt. 

De olika fisksorterna äro redan förut behandlade. Då emellertid flera fiskslag 
äro gemensamma för saltsjö- och sötvattensfisket, skall här lämnas ett sam
mandrag av uppgifterna rörande fångstvärdet ävensom varje fiskarts pro-
centiska andel av totalvärdet. 

Totalfångsten av olika fiskslag. 
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Tab. L. Införsel av 

1) Huvudsakligen sej, långa och torsk. — 2) Häri ingår torsk och långa. — 3) Flundra. 

Tab. M. Utförsel av 

1) Makrill. — 2) Häri ingår torsk och långa. — 3) Flundra. — 4) Häri ingår strömming och brässling. 
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fisk åren 1907—1914. 

fisk åren 1907—1914. 

— 5) Huvndsakligen makrill. — 6) Därav 621 ton strömming och brässling. 
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Att sillen (strömmingen) är den utan jämförelse viktigaste bland våra 
fiskar framgår redan därav, att denna fisksort ingår i fångstens totalvärde 
med ej mindre än 39-4 '/.. På betydligt avstånd komma därefter makrill, ål 
torsk och gädda, alla med över 1 mill. kr. värde, under det att laxen följer 
först i sjätte rummet. Anmärkningsvärd är den relativt stora avkastningen 
av fisket av vissa sötvattensfiskar, såsom gädda, abborre och sik. Den jäm
förelsevis betydande avkastningen av dylikt fiske beror till stor del därpå 
att sistnämnda fiskslag fångas i såväl salt som sött vatten. Sålunda kom
mer omkring 2/5 eller något däröver av fångsten av gädda, lax, abborre och 
sik, 3/6 av mört samt 1/a av siklöja och laxöring på saltsjöfisket. — Skal
djurens värde utgör endast 3.3 % av hela fångstens bruttovärde, men deras 
sammanlagda värde är dock ganska betydligt, visserligen mindre än laxfis
kets, men större än abborrfiskets. 

Av stort intresse vore naturligtvis att i detta samband verkställa en be
räkning av fiskkonsumtionens storlek. Tyvärr låter sig detta knappast göra, 
då för närvarande uppgift saknas om den fiskmängd, som svenska fiskare 
avsätta i utlandet, utan att först angöra svensk hamn. Att anställa beräk
ningar angående växlingarna i förbrukningen av fiskvaror inom landet under 
senare tid försvåras ytterligare av produktionsstatistikens under de föregående 
åren otillfredsställande skick. Något försök at t beräkna fiskkonsumtionen 
har därför ej gjorts. I stället hava i tab. L och M sammanställts handels
statistikens uppgifter om in- och utförsel av fisk och skaldjur, vilka upp
gifter, jämförda med de i det föregående meddelade uppgifterna om fångstens 
mängd, möjligen kunna giva en föreställning om vårt behov av ifrågavarande 
födoämnen ävensom vår förmåga att själva tillgodose detsamma. 

Enligt Kommerskollegii berättelse angående sjöfarten i rikets hamnar år 
1913 hava under nämnda år lossats fisk och kräftor m. m. till en vikt av 
53 660 ton och inlastats 39 415 ton. Vad lossade varor av ifrågavarande art 
angår, komma Gröteborg och Stockholm i främsta rummet med resp. 16 392 
och 12 428 ton. över 1 000 ton varor lossades dessutom i Norrköping (2 226), 
Kalmar (1 060), Hälsingborg (1 617), Malmö (1 849), Lysekil (1 400) och över 
500 ton dessutom i Arkösund, Linköping, Jönköping, Oskarshamn, Västervik, 
Karlskrona, Landskrona, Ystad, Halmstad, Strömstad, Gävle och Sundsvall. 
Av lastade varor komma däremot på Göteborg 14 737, Trälleborg 10 701, 
Marstrand 7 415 och Hälsingborg 3 418 ton. Utom de nämnda hamnarna 
hava, bortsett från Malmö med 713 ton, ingenstädes lastats varor till över 
500 ton. Ehuru de lastade varorna ej alltid behöva vara avsedda för export, 
torde man dock av det anförda kunna sluta till en viss koncentration av 
exporten på vissa hamnar. En del av svenska fiskare fångad fisk lossas dess
utom direkt i främmande hamn. — Beträffande år 1914 finnas ännu inga upp
gifter offentliggjorda, men torde de ej avvika synnerligen från de ovan anförda. 

Fiskets betydelse för vår egen folkhushållning såväl som dess plats i 
världshushållningen blir emellertid ej fullt klar utan jämförelse i förra fallet 
med andra näringar inom landet och i senare med fiskets värde inom andra 
länder. Beträffande fiskets ställning inom den egna folkhushållningen må här 
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Tab. N. Internationell fiskeristatistik. Totalfångst i tusental kr. 

endast nämnas, att fisket är en näring av relativt underordnad betydelse 
Jämförd med värdet av rikets skörd är sålunda avkastningen av fisket endast 
omkring VBO. Att fisket dock ej är betydelselöst inses emellertid därav, att 
dess avkastning är ungefär likvärdig med rikets produktion av sockerbetor ocb 
uppgår till nära 8/4 av veteskörden under normala år. Tillverkningsvärdet 
vid rikets stenbrott, stenhnggerier och stensliperier är ungefär lika stort som 
fiskets bruttovärde. Fiskets ekonomiska betydelse framgår dock ej till fullo 
av denna jämförelse med stenindustrien. I denna industris tillverkningsvärde 
ingår värdet såväl av råprodukter som av den förädlade varan, då däremot 
den värdeökning, som tillkommer genom fiskens förädling i fiskberednings-
fabriker ej har upptagits i de uppgifter, som förut lämnats angående fiskets 
avkastning. Fiskens värde skulle naturligtvis också avsevärt ökas, om det
samma beräknades efter det pris, som fiskkonsumenten får betala i stället 
för, såsom i det föregående skett, det som fiskaren erhåller vid försäljningen. 

At t uppgöra en internationell fiskeristatistik är på grund av den natio
nella statistikens ofullständighet tämligen vanskligt. Vad fiskeristatistikens 
ställning i stater deltagande i Nordeuropeiska fiskhandlare- och havsfiskeri-
kongressen samt andra mellanfolkliga östersjökongressen i Malmö 1914 — 
Sverige, Norge, Danmark, Tyska riket, England, Skottland, Irland, Hol
land, Belgien, Frankrike, Ryssland och Finland — angår, må hänvisas 
till den av nämnda kongress utgivna berättelsen. I nämnda berättelse redo-
göres även för fiskeriförvaltningen och fiskhandelsorganisationerna i nyss 
uppräknade länder. Tab. N., i vilken äro sammanställda uppgifter ur den 
engelska fiskeristatistiken jämte i det föregående lämnade uppgifter för Sverige, 
visar de olika staternas ställning såsom fiskproducenter. 

För år 1914 finnas i allmänhet inga uppgifter tillgängliga, varför någon 
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Tab. O. Internationell flskeristatistlk. Fångsten av vissa 

Anm. Uppgifterna avse endast saltsjöflaket. Fisket i Limfjorden (Danmark) ingår ej i ovanstående. 

fullständig bild av krigets inverkan på fisket nnder första krigsåret ej kan 
erhållas. Den engelska fiskeristatistiken visar emellertid, att fisket, åtmin
stone vad Brittiska öarna angår, gått ej obetydligt tillbaka under år 1914, 
ock torde detta omdöme utan tvivel gälla även övriga krigförande länder. 

En jämförelse mellan fångstmängderna kan ej lämnas, enär en dylik skulle 
kräva betydande förarbeten på grund av de många olika måttsystem, som 
kommit till användning vid angivande av mängden. 

Vad slutligen värdet av de viktigaste fiskarterna angår, må i tab. O med
delade uppgifter, hämtade, vad beträffar de främmande länderna, ur den 
engelska statistiken, tjäna till ledning. Sillen jämte torsk och kolja lämnar 
alltså i länderna omkring Nordsjön det viktigaste bidraget till fiskets av
kastning. I Frankrike är torsken, på grund av det viktiga Newfoundland-
fisket, jämte sill, sardiner o. d. av den största betydelse, varjämte ostronkulturen 
liksom fångsten av skaldjur i allmänhet lämnar rik avkastning. I Östersjön 
fångas förutom sill och strömming även en myckenhet ål och lax samt åt
skillig sötvattensfisk. Ålen fångas dock framför allt i de danska farvattnen, 
särskilt i Bälten, och flundrefiskarna äro vanligast där och i Nordsjön. 

För Norge har som bekant fisket en avsevärt större betydelse, än vad för
hållandet är beträffande Sverige. Vid studiet av Norges fiskeristatistik till
drager sig särskilt den ekonomiskt betydelsefulla valfångsten1), till vilken vi 
ej äga någon motsvarighet, uppmärksamheten. På val-, jämte säl- och haj-
fångst intjänades sålunda år 1912 37 386 000 kr. mot tillsammans 54172 000 
kr. på egentlig fisk och skaldjur.2) Norges huvudsakliga fiske (bortsett från 
valfångsten) bedrives från nordliga och västliga Norge, i synnerhet vid Lofo-

1) Denna redovisas ej i den engelska fiskeristatistiken. 
2) Enligt »Korges Fiskerier aar 1913.. 
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viktigare fisksorter i tusental kr. år 1913 (1912, 1914). 

ten och i Finmarkens samt Romsdals amt; däremot synes fisket i Sydnorge 
stå efter Bohusfisket. — I vårt sydliga grannland, Danmark, spelar även 
fisket sedan gammalt en betydande roll, och dess totalvärde är ungefär det
samma som det svenska fiskets. Som förut nämnts, är fångsten av olika slag 
av flundrefiskar och ål viktigast. Ål fiskas, särskilt i Bälten, i mycket stora 
kvantiteter. Av vikt är även ostronodlingen i Limfjorden. 

I den nu lämnade internationella översikten har ingen hänsyn tagits till 
sötvattensfisket, vilket dock i Sverige spelar en mera betydande roll än i 
flertalet övriga länder. I allmänhet saknas emellertid en statistik över söt
vattensfisket, varför detta tyvärr måste helt uteslutas vid en jämförelse sta
terna emellan. I England och Irland lämnas sålunda endast uppgifter om 
utfärdade laxfiskelicenser. Däremot publiceras i Tyskland tämligen utförliga 
statistiska data rörande fisket i Bodensjön och detsamma gäller i viss mån 
för Norge och Finland beträffande laxfisket, i det senare landet dock endast 
i mera begränsat omfång. Även i Ryssland insamlas och publiceras vissa sta
tistiska uppgifter rörande insjö- och flodfisket, vilket här är av stor betydelse. 

Stockholm den 11 maj 1916. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

ERNST HÖIJER. 

Paul Dahn. 

1— 161422. Fiskeristatistik. 
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Tab. 1. Fiskare, redskap och båtar 

1) Uppgifterna avse även sill- och strömmingsfisket. 
2) Under notar upptagas notar och vadar av alla slag samt trålar. 
3) Under nät upptagas sätt- och drivgarn av alla slag. 
4) Till ryssjor hänföras jämväl storryssjor, hommor och s. k. bottengarn. 
5) I värdet inräknas jämväl icke fasta motorer; master, segel och annat tillbehör inräknas däremot ej. 
6) Bit räknas även halvdäckade båtar. 
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vid saltsjöfisket 1) länsvis år 1914. 
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Tab. 2. Saltsjöfiskets avkastning 

') Nors. — 2) 279 kg. hornsimpa, 203 kg. nosvimma och 80 kg. vimma. — 3) Vimma. — 4) 500 kg. g5s 
6) 8 770 kg. vimma, 493 kg. sntare, 65 kg. rnda, 31 250 kg. gärs och 1 950 kg. sjurygg (ej särskilt specifi-
— 9) Tobis. 
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länsvis år 1914. Fångstens mängd. 

och 400 kg. Timma. — 5) 2 700 kg. Timma, 100 kg. sutare, 180 kg. röda och 5 070 kg. Tassbuk. — 
cerad. — ') 3 330 kg. havskatt, i övrigt huvudsakligen torsk, kolja och vitling. — 8) Häri ingår även laxöring. 



92 

Tab. 3. Saltsjöfiskets avkastning 

') I tumman ingår även löjrom till ett värde av 2 333 kr. — 2) Nora. — 3) 80 kr. hornsimpa, 83 kr. 
kr. sutare, 76 kr. rnda och 2535 kr. vassbuk. — ') 4018 kr. vimma, 536 kr. sutare, 39 kr. ruda, 9 375 kr. 
ingår även laxöring. — ,0) Tobis. 
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länsvis år 1914. Fångstens värde. 

nosvimma och 40 kr. rada. — 4) Vimma. — 5) 500 kr. gös och 100 kr. vimma. — 6) 790 kr. rimma, 80 
gfirs och 390 kr. sjurygg. — 8) 665 kr. härskatt, i övrigt huvudsakligen torsk, kolja och vitling. — •) Häri 
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Tab. 4. Sill- och strömmingsfisket utom 

1) Under nät upptagas skotar, mansor, närdingar och alla andra slag av sätt- och drivgarn fBr sill-
2) Storryssjor och bottengarn. 
3) I båtarnas värde inräknas ej värdet av master, segel och annat tillbehör. Motorer inräknas däremot, 
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Hallands samt Göteborgs och Bohus län år 1914. 

och strömmingsfiske. 

även om de ej äro fasta. 
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Tab. 5. Uppgifter rörande saltsjöfisket för härad o. d. år 1914. 
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Tab. 6. Värdet av redskap och båtar samt fiskets avkastning vid vissa 
större fiskelägen år 1914.1) 

1) Fiskelägen med ett värde av redskap och båtar eller fångstvärde av minst 20 000 kr. 
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1) Häri ingå fiskelägena Hönö Klova, Hönö Röd och Hönö Heden. 
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8— 161422. Fisleristatiltit. 
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Tab. 7. Avkastningen av saltsjöfisket i Blekinge, Kristianstads och 
Malmöhus län under varje månad år 1914. 
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Tab. 8. Fiskare, redskap och båtar vid sötvattensfisket,1) länsvis, år 1914. 

1) Häri ingår ej dammfisket (tab. 13). 
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Tab. 9. Sötvattensfiskets1) avkastning 

1) Häri ingår ej dammfisket (tab. 13). — ä) Därav vimma 750 kg., björkna 1 600 kg., faren 4 958 kg. — 
gråsik 500 kg. — ') Stornors. — 8) Därav nejonöga 4 225 kg. (42 250 st.), asp 1 713 kg. och sarv 10 kg. — 
87 kg. — 12) Därav sarv 1555 kg. — ,8) Sarv. — 14) Därav asp 355 kg. — ") Därav sarv 260 kg. och 
85 kg. — M) Därav nejonöga 4 440 kg. (44 400 st.), börting 602 kg. och stäm 120 kg. 
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länsvis år 1914. Fångstens mängd. 

3) Därav löja 1344 kg. — 4) Därav ort 4 800 kg. — 6) Därav karp 26 kg. — «) Därav vättersik 350 kg., 
•) Därav asp 1 555 kg. och sarv 595 kg. — 10) Därav asp 673 kg. och sarv 477 kg. — ") Därav earv 
sikling 1270 kg. — ie) Därav asp 2426 kg. — ") Därav blikta 13300 kg. — 18) Forell. — ••) Därav forell 
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Tab. 10. Sötvattensfiskets1) avkastning 

1) Häri ingår ej dammfisket (tab. 13). — 2). Därav vimma 242 kr., björkna 300 kr., faren 596 kr. — 
gråsik 350 kr. — 7) Därav asp 1 272 kr., sarv 3 kr. och nejonöga 10 568 kr. — 8) Därav asp 1 242 kr. 
313 kr. — ») Sarv. — ") Därav asp 206 kr. — "> Därav sarv 78 kr. och sikling 601 kr. — " ) Därav 
3 680 kr., harting 315 kr. och stäm 72 kr. 
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länsvis år 1914. Fångstens värde. 

s) Därav löja 310 kr. — 4) Därav ort 1119 kr. — 5) Därav karp 19 kr. — 8) Därav vätteralk 263 kr., 
och sarv 106 kr. — •) Därav asp 506 kr. och sarv 125 kr. — 10) Därav sarv 17 kr. — ") Därav sarv 
asp 1 578 kr. — '•) Därav blikta 5 320 kr. — ") Forell. — 19) Därav 36 kr. forell. — »•) Därav nejonSga 
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Tab. 11. Antal fiskare, värde av redskap och båtar samt fiskets 
avkastning i vissa större insjöar och älvar, år 1914. 



111 



112 



113 



114 



115 



116 



117 



118 



119 

Tab. 12. Fisket vid vissa mera betydande (fasta) lax-, laxörings- och sik
fisken år 1914. 

Anm. Tabellen avser endast lax-, laxörings- och sikfisket i sädana älvar och åar, där det hedrives 
såsom särskilt fiske. — 1) Harr. — 2) Samma redskap användas som för andra fisksorter. 

9—181422. Fiiherittatiétlk. 
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Anm. Tabellen avser endast lax-, laxörings- och sikfisket i sådana älvar och åar, där det bedrives 
såsom särskilt fiske. — ') Ål. — ») Nejonöga (nätting). — ») Därav harr 10 kg. värd 8 kr., ål 1097 kg. 
värd 1100 kr., nejonöga (nätting) 1 740 kg. värd 3 HO kr. 
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Tab. 13. Fiskdammshushållningen år 1914. 

1) Ej utflskade nnder året. — 2) Uppgifterna avse endast Södra Sveriges fiskeriförenings dammområden. 
— 3) Här har ej redovisats försålt fiskyngel. 
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Blankettbilaga. 
Anm. Blankett 1 och 2 avse sötvattensfisket, bl. 3 det fasta lax-, laxörings- och sikfisket samt 

bl. 4 fiskdammshushällningen. Be övriga blanketterna avse saltsjöfisket, därav bl. 9—24 endast 
fisket inom Göteborgs och Bohns samt Hallands län, bl. 5 och 8 alla övriga län, medan bl. 7 an
vändes endast i Skåne och bl. 6 i länen utmed Östersjön. (Jfr sid. 7). — Värdet av fiskredskap 
oeh båtar avser alltid nytt tillstånd. 

Bl. 1 och 2. I bl. 1 och 2 redovisas även fiskare och b&tar, använda vid lax-, laxörings- och 
sikfiske i de älvar och åar, för vilka särskilda uppgifter lämnas å bl. 3. 

Bl. 1, 5, 8 och 9. I bitarnas värde inräknas ej värdet av master, segel och annat tillbehör; 
dock inräknas däri motorn, även om denna ej är fast. 

Bl. 3. Blanketten avser endast lax-, laxörings- och sikfisket i sädana älvar och åar, där det 
bedrives såsom särskilt fiske. 

Bl. 4. I kol. 12 och 13 bör fiskslaget särskilt angivas. 
Bl. 5. Uppgifterna avse även sill- och strömmingsfisket. Under notar upptagas notar och vadar 

av alla slag. Under nät upptagas sätt- och drivgarn av alla slag. Till ryssjor hänföras jämväl 
storryssjor, hommor och s. k. bottengarn. Säsom däckade räknas även halvdäckade b&tar. 

Bl. 6 och 7. För sill- och strömmingsfiskets avkastning redogöres ej här, utan lämnas därom 
uppgifter å särskild blankett, bl. 8. 

Bl. 8. Under nät upptagas skotar, mansor, närdingar och alla slag av sätt- och drivgarn för 
sill- och strömmingsfiske. Under ryssjor upptagas storryssjor och bottengarn. En val sill eller 
strömming väger kg., i fjärding motsvarar liter. 

Bl. 9. Uppgifterna avse allt fiske, som bedrives i havet, vare sig vid kusten eller öppna sjön. 
Under garn (nät) upptagas sätt- och drivgarn av alla slag. Till ryssjor hänföras jämväl stor
ryssjor, hommor och s. k. bottengarn. Såsom däckade räknas även halvdäckade båtar. 

Bl. 24. Blanketten användes för kustfisket (straudfisket) i Göteborgs och Bohus samt Hallands 
län utom för skarpsillfisket, makrillfisket med vadar, hummerfisket och räkfisket, för vilka redo
göres å särskilda blanketter. 
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Fiskeristatistik. 

Blankett 1. 

Fiskeristatistik. 
Blankett 2. 
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Fiskeristatistik. 

Blankett 3. 

Fiskeristatistik. 
Blankett 4. 
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Fiskeristatistik. 

Blankett 5. 

Fiskeristatistik. 
Blankett 6. 
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Fiskeristatistik. 

Blankett 7. 
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Fiskeristatistik. 

Blankett 8. 
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Fiskeristatistik. 

Blankett 9. 



130 
Fiskeristatistik. 

Blankett 10. 

Fiskeristatistik. 
Blankett 11. 
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Fiskeristatistik. 

Blankett 12. 

Fiskeristatistik. 
Blankett 13. 
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Fiskeristatistik. 
Blankett 14. 

Fiskeristatistik. 
Blankett 15. 
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Fiskeristatistik. 

Blankett 16. 

Fiskeristatistik. 
Blankett 17. 
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Fiskeristatistik. 

Blankett 18. 

Fiskeristatistik. 
Blankett 19. 
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Fiskeristatistik. 

Blankett 20. 
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Fiskeristatistik. 

Blankett 21. 
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Fiskeristatistik. 

Blankett 22. 

Fiskeristatistik. 
Blankett 23. 
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Fiskeristatistik. 

Blankett 24. 
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