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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 fut achevée lorsque les deux services mentionnés ci-dessus eurent élaboré 
des formules spéciales pouvant être employées dans tout le pays. 

En 1917, il y a eu en tout 73 612 pêcheurs ayant pris part à la pêche, parmi les
quels 15 675 étaient les pêcheurs de profession. La valeur des engins et des bateaux 
employés pour la pêche était de 36 970 655 couronnes. La répartition des pêcheurs, 
des engins et des bateaux entre les différentes catégories ressort du tableau suivant. 

La quantité et la valeur de la pêche ressortent du tableau suivant qui fait voir une aug
mentation très considérable de la valeur dès l'année précédente; cette augmentation a 
été produite par l'enchérissement des prix. 



VIII RÉSUMÉ. 

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) la valeur totale de la pêche pour l'année 1917 doit être estimée à 56 millions 
de couronnes dont 71/2 millions proviennent de la pêche en eau douce. La pêche en 
eau salée est par conséquent d'une importance bien supérieure que celle de la pêche en 
eau douce, celle-ci étant toutefois, par comparaison avec celle des autres pays d'une 
importance considérable. 11 entre aussi dans le produit de la pêche en eau douce le 
rendement des étangs qui a rapporté en 1917 21 096 kilogr. des carpes et des tanches, 
outre des petits poissons et de frai, le tout se montant à une valeur de 68 738 cour., 
le chiffre correspondant de l'année précédente s'élèvant à 107 610 cour. 

L'espèce de poisson la plus importante, c'est le hareng et le hareng baltique (»strôm-
ming»). Une chose caractéristique c'est la grande quantité de poissons en eau douce 
dont 6e 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 °,'<x», dans le golfe de Bothnie à 3—5 V00 et qui dans les archipels 
est encore moindre. 

Total du rendement des 30 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. 

1) Sauf les crustacés. 
2) Sauf le rendement des étangs. 



IX RÉSUMÉ. 

L'influence de la guerre s'est fait sentir spécialement dans une grande elevation 
des prix du poisson. 





TILL K O N U N G E N . 

Statistiska centralbyrån får härmed i underdånighet överlämna sin redo
görelse för fisket beträffande större delen av riket år 1917, men för Göte
borgs och Bohus samt Hallands län i allmänhet V4 1917—31/s 1918. 



2 INLEDNING. 

Beträffande fiskeristatistikens historiska utveckling, dess nuvarande orga
nisation samt de vid insamlingen av primäruppgifterna använda blanketterna 
hänvisas till de föregående årens, 1914—1916, fiskeristatistik. Såsom i 1914 
års fiskeberättelse påpekades (se Fiske år 1914, sid. 18) skulle Jämtlands län 
fullständigt undersökas under en period av tre år. Denna period utgick år 
1916, varför ny plan utarbetades. Enligt nämnda plan skall en mera nog
grann fiskeristatistik upprättas årligen beträffande Storsjön, Näckten, Eevsunds-
sjön, Locknesjön, Landösjön, Näldsjön och Ann samt laxfisket i Indalsälven 
ävensom länets dammodlingar. 

Beträffande övriga fiskevatten indelas länet i fem distrikt och insamlas primär
uppgifter för fiskeristatistiken från ett av dessa i tur och ordning varje år: 

l:a distriktet: Undersåkers, Åre, Kalls, Mörsils, Matt mars, Hallens, Alsens, 
Offerdals, Aspås, Näskotts, Rödöns och As socknar år 1917. 

2:a distriktet: Ströms, Frostvikens, Alanäs, Hammerdals, Gåxsjö, Föllinge, 
Hotagens, Laxsjö, Lits, Häggenås och Kyrkas socknar år 1918. 

3:e distriktet: Fors, Ragunda, Stuguns, Borgvattnets, Håsjö, Hällesjö, Ny-
hems, Bräcke, Revsunds och Sundsjö socknar år 1919. 

4:e distriktet: Hackas, Näs, Lockne, Bodsjö, Brunflo, Marieby, Sunne, Bergs, 
Asarne, Rätans, Klövsjö, Myssjö, Ovikens och Marby socknar år 1920. 

5:e distriktet: överhogdals, Ytterhogdals, Älvros, Lillhärdals, Linsälls, 
Svegs, Hede, Tännäs, Storsjö och Vemdalens socknar år 1921. 

Vidare bör, så vitt möjligt, alla delar av ett och samma vattendrag under
sökas samma år. 

Fisket i Dalälven skall fr. o. m. år 1917, efter därom med Västmanlands 
läns hushållningssällskap träffad överenskommelse, även för ifrågavarande 
hushålltungssällskapsområde undersökas fullständigt varje år. Hädanefter 
skola sålunda ärliga uppgifter kunna erhållas för hela Dalälven. 

Vad angår de till centralbyrån inkomna primäruppgifterna kvarstå, trots 
en omfattande skriftväxling med intendenterna, delvis samma brister som 
hos de föregående årens material (jfr Fiske 1914, sid. 19—22). För havsfisket 
ävensom fisket i sådana insjöar, som skola undersökas årligen, har dock kon
trollen betydligt underlättats därigenom, att äldre jämförelsematerial finnes 
att tillgå. Statistiken över sötvattensfisket är fullständigare än under före
gående år, då under år 1917 åtskilliga sådana sjöar och vattendrag redovisats, 
som aldrig förut blivit undersökta. 

I allmänhet hava de i 1914 och 1915 års fiskeristatistik — beträffande Jämt
lands län och Dalälven se det förut nämnda — publicerade planerna följts 
vid undersökningen. Trots upprepade påminnelser saknas dock några upp
gifter, som bort inkomma. I sådana fall, liksom för övrigt, då äldre upp
gifter funnits a t t tillgå, har 1917 års fiskeristatistiska material kompletterats 
med dylika. Vid beräknandet av fångstvärdet hava dock alltid använts 1917 
års prisuppgifter för resp. län och fiskslag. Då i vissa fall de vart femte år 
redovisade vattnen ansetts alltför fåtaliga, har centralbyrån med stöd av till
gängliga kartor begärt uppgift även från vissa andra sjöar, och särskilt från 
åarna, vilka, då de vanligen genomlöpa flera distrikt, ofta utelämnas. I 
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allmänhet hava hushållningssällskapen ställt sig tillmötesgående i dylika fall. 
Av de inkomna svaren har likväl framgått, at t fisket i dessa vatten varit 
utan större betydelse, delvis beroende på sjösänkningar. 

För att så vitt möjligt för framtiden undanröja vissa ofta återkommande 
fel utsändes under sommaren 1918 till samtliga insamlare av fiskeristatistiska 
primäruppgifter en kort promemoria, vilken längre fram följdes av en utav 
statistiska centralbyrån och lantbruksstyrelsen den 19 december 1918 fast
ställd instruktion för insamlare av fiskeristatistiska primäruppgifter (se bil. 1). 
Särskilda blanketter hava på skilda anledningar utarbetats dels för sjön 
Siljan (se bil. 2), dels för Hammarö socken i Vänern (se bil. 3). Den för sist
nämnda socken utarbetade blanketten är avsedd att ifyllas av vederbörande 
fiskare och skall därefter i form av slutet kuvert insändas till fiskeriinten-
denten i Karlstad (mellersta distr.). En början är sålunda här gjord för 
erhållande av uppgifter direkt från fiskarena. 

Saltsjöfisket. 
Fiskare, redskap och båtar. Är 1917 utövades saltsjöfisket såsom yrke av 

inalles 14 088 (13 488 föreg. år) personer, varjämte 10 327 (6 690 f. å.) bedrevo 
detsamma som binäring. Störst var antalet yrkesfiskare i Göteborgs och Bohus 
län med 5 870 (41-7 %) dylika; därefter kommo Gävleborgs län med 1899 (13-5 %), 
Malmöhus med 1 271 (9.0 %) och Blekinge län med 1 090 (7-7 %) yrkesfiskare. 
Jämfört med föregående år kan en mestadels ansenlig ökning av antalet 
yrkesfiskare konstateras inom samtliga län utom Göteborgs och Bohus samt 
Blekinge och Kristianstads län; inom de båda sistnämnda är dock nedgången 
mycket obetydlig. Ökningen är särskilt stor i Kalmar län, där antalet yr
kesfiskare ökats från 371 år 1916 till 495 år 1917. Samtliga yrkesfiskare i 
hela riket voro 600 (44 %) flera än under år 1916 och voro även talrikare än 
under åren 1915 och 1914 (resp. 1480 eller 11-7 # och 1324 eller 10-4 %). 
Enligt uppgift utgöras åtskilliga av dessa nytillkomna fiskare av hem
mavarande sjömän, vilka sysselsätta sig med fiske. Binäringsfiskarena, som 
från år 1914 till år 1916 erforo en kontinuerlig minskning, hava under 
1917 ökats inom flertalet län, varvid dock är at t märka, att uppgifterna 
om antalet fiskare, med fiske som binäring, äro tämligen godtyckliga. Den 
starka ökningen i Vftsternorrlands län (från 393 till 722) beror därpå, a t t 
fiskarenas drängar under år 1917 men ej under år 1916 upptagits som fiskare 
i de statistiska primäruppgifterna. Jämföras de båda slagen av fiskare sins
emellan befinnas yrkestiskarena i stort sett vara jämförelsevis talrikast i västra 
och sydligaste Sverige samt i södra och mellersta Norrland ävensom Uppsala 
län, under det att fisket särskilt vid Östersjökusten från Ålands hav i norr 
till ned mot Hanöbukten i söder i stor utsträckning bedrives såsom binäring. 

Beträffande antalet fiskare inom mindre områden än län se tab. 5. 
Vid fiskets xitövande användes redskap och båtar till ett värde av samman

lagt 30 901 451 kr., därav 14 236 508 kr. för redskap och 16 664 943 kr. för 
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båtar, mot resp. 26 022 637, 11 905 025 och 14 117 612 kr. föregående år och 
22140 656, 9 607 563 och 12 533 093 kr. år 1915. Bortsett från Hallands samt 
Göteborgs och Bohns län uppnå redskapen ett högre totalvärde än båtarna. 
At t båtarnas totalvärde beträffande hela riket dock är större än redskapens 
beror därpå, a t t i sistnämnda för fisket så viktiga län båtvärdet är mer än 
två gånger så stort som värdet av redskapen. Orsaken härtill är isynnerhet 
att söka i talrik förekomst av stora däckade båtar, med eller utan motor. 

En jämförelse mellan redskapens och båtarnas värde under åren 1914—1917 
finnes utförd i tab. A. 

Redskapen upptagas i tab. 1 under rubrikerna notar, nät, ryssjor och annan 
redskap. Beträffande den sista gruppen må hänvisas till de i 1914 års fiskeri-
statistik påpekade svårigheterna. Till denna grupp räknas fiskredskap av 
mycket olika slag, såsom backor, hummertinor, krokar m. m. Under notar 
hava även trålar samt olika slag av vadar redovisats; »garn» hava upptagits 
under rubriken nät. 

Vid saltsjöfisket användes år 1917 inalles 4 155 notar, däri inberäknat trålar 
(567) och vadar (1 027)1), 261 931 nät och garn, 76 487 ryssjor, hommor och 
övriga bottengarn samt 4 663 044 annan redskap. 

Näten hava at t uppvisa någon ökning sedan föregående år, nämligen 13 
%, under det a t t ryssjorna minskats med 7-3 % och notarna med 4'0 %.2) Sedan^ 
år 1915 hava näten erfarit en kontinuerlig ökning, och såväl notar som nät 
äro nu avsevärt talrikare än år 1914 (resp. 6-7 och 108 %), varemot antalet 
ryssjor hållit sig mera växlande från år till år, utan bestämd tendens (minsk
ning sedan 1914 59 %). Om man bortser från Göteborgs och Bohus samt 
Hallands län, för vilka en särskild redogörelse längre fram skall lämnas, 
förekomma de flesta notarna i Kalmar (504), Östergötlands (439) och Stock
holms län (347). Näten äro talrikast i Malmöhus (44082), Blekinge (34 101), 
Kalmar (23 351), Gävleborgs (19 473) och Stockholms län (18 556), ryssjorna 
i Kalmar (13 632), Blekinge (10 354) och Stockholms län (9 997 mot 11 988 f.å.). 
Näten förekomma överallt i större antal än ryssjorna o. d. redskap. Jäm
förda med antalet nät äro ryssjorna relativt talrikast längs östersjökusten 
fr. o. m. Stockholms län söder ut, fortfarande med bortseende från de båda 
västkustlänen. »Annan redskap» utgöres i södra Sverige huvudsakligen av 
krokar, i västra av hummertinor och backor; i senare fallet torde ofta hava 
lämnats uppgift om antalet krokar i stället för backor. 

Vid jämförelse med föregående år företer antalet notar nästan överallt 
minskning inom Östersjöområdet norr om Kalmar län. Beträffande Kristian
stads län jfr det ovan sagda. Nätens antal bar i allmänhet ökats i n o n a 
och mellersta Sverige; längre söderut, varest i Kalmar län någon ökning 
synes hava ägt rum, är dock minskning mestadels vanligare. Beträffande 

') Bärav 268 Bnörpvadar, 232 snnrrevadar och 527 landvadar. Inom Göteborgs och Bobag län 
synes en del såväl redskap som båtar ej bara kommit till användning rid fisket. 

') Denna minskning av notarna beror därpå, att åtskilliga redskap, som föregående år hänför
des till notar, numera, etter närmare därom erhållen kännedom, upptagits i statistiken såsom nät. 
Till följd härav hava notarna i Kristianstads län erfarit en skenbar minskning från 237 år 1916 
till 68 år 1917. 
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ryssjorna äro förhållandena mycket växlande; stora ändringar sedan före
gående år kunna påvisas för Västernorrlands (från 849 till 344), Gottlands 
(från 1 628 till 1 245) och Uppsala län (från 307 till 914). Emellertid får 
man på grund av materialets ofullständighet ej tillskriva denna jämförelse 
med föregående års uppgifter alltför stor betydelse. Mindre förändringar 
under året torde nog i allmänhet bero på brister i själva primärmaterialet, 
och detsamma gäller särskilt beträffande gruppen »annan redskap» även om 
ganska stora förändringar. Den starka ökningen inom ifrågavarande grupp 
i Kalmar (från 1 013 till 348 094) och Kristianstads län beror därpå, a t t ett 
större antal krokar blivit medräknade under år 1917 än under år 1916, var
jämte under förstnämnda år troligen varje krok i krokrevarne räknats som 
ett särskilt redskap. Beträffande denna grupp äro därför uppgifterna för 
olika år ej jämförbara. 

Redskapens värde har ökats inom samtliga län utom i Norrbottens (552195 
kr. år 1917 mot 622 828 f. å.), varest minskningen dock uteslutande beror på 
att uppgifterna för Råneå t:g föregående år voro för höga. Särskilt betydande 
är stegringen av detta värde i Uppsala (72-8 %), och Kristianstads län, varest 
den överstiger 40 %, svag däremot i Blekinge (1.6 %) och Gävleborgs län (6-1 •;). 

Fiskebåtarna redovisas under rubrikerna däckade båtar, med och utan 
motor, samt öppna båtar, med och utan motor. 

Nedanstående sammanställning visar antalet och värdet av till olika båt
slag hörande båtar ävensom den procentiska ökningen eller minskningen inom 
varje grupp sedan föregående år. I tab. A hava de olika båtslagen fördelats 
på särskilda kuststräckor. Ångbåtarna äro liksom föregående år redovisade 
som motorbåtar. 

Däckade båtar begagnas knappast vid fiske norr om Kalmar och Gottlands 
län och bliva dominerande vad värdet beträffar först fr. o. m. Blekinge och 
Kristianstads län. Endast i Göteborgs och Bohus samt Malmöhus län hava 
däckade båtar utan motor ännu en viss betydelse. Vid kusten norr om 
Blekinge äro däremot öppna båtar med eller utan motor de mest använda. 
Kalmar och Gottlands län, varest såväl däckade som öppna båtar förekomma, 
bilda i detta avseende ett övergångsområde, dock kommer här över hälften 
av båtarnas totalvärde på öppna båtar utan motor, under det a t t i övriga 
östersjölän utom Västerbottens motorbåtarna äro överlägsna vad värdet angår. 

Av båtarnas sammanlagda värde kommer 680 f. på däckade motorbåtar. 
6-5 % på övriga däckade båtar, 132 % på öppna motorbåtar och 12 3 •/. pä 
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öppna båtar utan motor, under det att år 1916 motsvarande tal voro 67-8, 
10-4, 11-2 och 106 %, år 1915 633, 15-4, 10l och 112 % samt år 1914 resp. 
60-8, 189, <S7 och 116 %. I likhet med förhållandena under de närmast före
gående åren hava motorbåtarna, såväl däckade som öppna, framför allt de 
senare, ökats ganska betydligt, särskilt i värde, under det förflutna året, 
medan sådana däckade båtar, som saknat motor, gått tillbaka högst väsentligt 
i såväl antal som värde. Öppna båtar utan motor hava beträffande antalet 
erfarit endast obetydlig förändring, men till följd av den starka prisstegring, 
som ägt rum och sannolikt även på grund av felaktig beräkning (se därom 
i det följande), har dock värdet erfarit en mycket betydande ökning. 

Vad de nu nämnda förskjutningarna angår, förhålla sig i allmänhet de 
enstaka länen som riket i dess helhet. Antalet däckade motorbåtar har 
bortsett från Kalmar län ökats eller hållit sig i det närmaste oförändrat 
sedan föregående år. Däremot är värdeökningen i allmänhet ganska avsevärd 
på grund av prisförhöjning, särskilt gäller detta Stockholms och Malmöhus 
län, varest åtskilliga båtar tillkommit under året, i förra fallet 21 (mot inga 
f. å.) och i senare 43 (208 f. å.). Däckade båtar utan motor hava i Göteborgs 
och Bohus Jän gått tillbaka i såväl antal som värde, nämligen med 59 
båtar (18o %) och 380 815 kr. (27-8 %); förra året var motsvarande minsk
ning 61 eller 16-1 % och 468 808 kr. eller 25.5 % och år 1915 resp. 104 % och 
12-6 %. Minskning är för övrigt genomgående för alla län beträffande både 
antal och värde. Troligen har en del dylika båtar försetts med motorer 
under årets lopp och sålunda flyttats över till annan grupp, eller ock hava 
de fått användning utom fisket. De öppna motorbåtarnas antal har sedan 
år 1916 nästan överallt ökats betydligt, så i Västernorrlands län från 216 
till 303, i Gävleborgs från 336 till 431, i Uppsala från 30 till 61 och i Stock
holms från 141 till 220. Beträffande värdet märkes en nästan genomgående 
mycket stark ökning. Relativt störst är ökningen i Kristianstads och Uppsala 
(över 100 •/.) samt i Västernorrlands och Malmöhus län (över 70 %); i Väster
bottens, Gävleborgs, Stockholms, Kalmar och Gottlands län är den 30 ä 60 ?., 
under det att i Södermanlands totalvärdet av öppna motorbåtar hållit sig 
nästan oförändrat (97 150 år 1917 mot 95 575 år 1916). Vad slutligen angår 
antalet öppna båtar utan motor äro förhållandena ganska varierande inom 
de olika länen; till följd av den allmänna prisstegringen är dock värdet 
överallt, bortsett från Gävleborgs län (— 9.0 %), högre än föregående år. 
Mycket stark är stegringen i Uppsala län (87-6 %) ävensom i Göteborgs och 
Bohus (224 098 kr. eller 84-8 %), och i Kalmar län (134190 kr. eller 42-5 %) 
under det a t t ökningen i Södermanlands län endast uppgick till 1 å 2 %. 
Inom alla länen är det sammanräknade värdet för samtliga båtslagen större 
år 1917 än åren 1916 och 1915. 

Beträffande totalvärdet av redskap och båtar förekom minskning endast i 
Norrbottens län (beroende på minskat redskapsvärde), eljest överallt ökning, 
vilken var särskilt anmärkningsvärd i Uppsala (från 149 641 till 281885 kr. 
eller 90 %), 20—50 % i Västerbottens, Västernorrlands, Stockholms, Östergötlands, 
Kalmar, Gottlands och Kristianstads län; 10—20 % i Gävleborgs, Söder-
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manlands och Malmöhus län samt 4 % i Blekinge län. 1 vissa fall har tyd
ligen vid värdesättningen tagits hänsyn till nutidspriset även i de fall, då 
redskap och båtar inköpts tidigare. Detta förhållande har även till följd, 
a t t några län visa en skenbart mycket stark ökning av redskapens och båtar
nas värde. Den stora värdeökningen i Uppsala ävensom vissa andra län torde 
nog delvis bero på dylik felaktig värdesättning. At t likväl värdet är så 

Tab. A. Värdet av redskap och bitar åren 1914—1917, fördelat på olika kuststräckor. 

a) av redskaps- eller hatgruppen. 
b) av kuststräckan. 
2—191928. Fiske 1917. 
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mycket större än föregående år kan dock även bero därpå, att man nu måst 
anskaffa mycken ny redskap till höga priser i stället för de gamla utslitna, 
vilka under de närmast föregående åren, i avvaktan på lägre priser, ej blivit 
ersatta i normal utsträckning. 

I tab. A har verkställts en sammanfattning av uppgifterna rörande red
skapens och båtarnas värde för större kuststräckor, vilka bilda jämförelse
vis naturliga enheter. Till västkusten hava här hänförts Göteborgs och Bohus 
samt Hallands län, till sydkusten Skåne och Blekinge och till östkusten 
samtliga övriga kustlän. Sydkusten, till vilken även Gottland på grund av 
fiskets karaktär skulle kunna räknas, utgör ett övergångsområde mellan de 
mera enhetliga västkust- och östkustområdena. 

Beträffande fördelningen av redskap och båtar på mindre områden än län 
eller på fiskelägen redogöres i tab. 5 och tab. 6. 

Fångstens mångd och värde. Vid beräknandet av fångstmängderna vålla de 
många olika slags mått, som komma till användning, fortfarande stora svå
righeter vid evalvering i kilogram. (Jfr Fiske år 1914, sid. 31.) 

Enligt tab. 2 fångades år 1917 108 260 655 kg. fisk samt 157 417 kg. räkor 
och havskräftor, 21962 tjog hummer, 6 298 tjog krabbor samt 12 475 tjog 
ostron. Beträffande fångstkvantiteten av olika fisksorter j fr de i tab. C läm
nade uppgifterna om fiskmängderna. Det mest anmärkningsvärda beträffande 
fångstmängden är sillens eller strömmingens dominerande roll. Ej mindre 
än omkring 72-2 (628 f. å.) % av hela fångstkvantiteten fisk utgöres nämligen 
av detta fiskslag. Därefter komma kolja, makrill, torsk och vitling med 
tillsammans 16-5 (23.8 f. å.) •» av fångstmängden. 

Egendomligt för det svenska saltvattensfisket är den stora mängd söt- eller 
bräckvattensfiskar, såsom gädda, abborre, mört m. fl., som ingår i fångsten. 
Dessa fisksorter äro t. o. m., bortsett från strömmingen, övervägande i hela 
Bottniska viken samt längs östersjökusten ned till Kalmar län. I Kalmar 
län och, ehuru i mindre grad, i Blekinge fångas ännu mycket sötvattens-
fisk, däremot består fångsten i Gottlands län, på grund av dess isolerade 
läge, av, jämte strömming, huvudsakligen torsk och flundror. I Skåne äro 
sill, torsk, ål, flundror och rödspottor huvudfiskarna, men fångas där
emot sötvattensfisk endast obetydligt. I Kattegatt och Skagerack förlorar 
ålen och relativt även flundrefiskarna i betydelse och makrillen samt de till 
torsksläktet hörande fiskslagen (torsk, kolja, vitling) samt långan bliva jämte 
sillen förhärskande. Orsaken till denna egendomliga lokala fördelning är 
at t söka i det gradvisa avtagandet av vattnets salthalt från 30 å 32 :'.. i 
Skagerack och Nordsjön till endast 3 %. eller därunder i övre delen av Bott
niska viken samt i den inre skärgården. Tab. B visar den procentiska fördel
ningen av vissa viktigare fiskslag och fiskgrupper på olika kuststräckor. Beträf
fande förekomsten av varje särskild fisksort må för övrigt hänvisas till tab. 2. 

Fångstens mängd var under år 1917 större än under något av de föregående 
åren. Sålunda fångades under förstnämnda året 108 mill. kg. fisk mot nära 
102 mill. kg. år 1916, nära 103 mill. kg. år 1915 och 107 mill. kg. år 1914. 
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Tab. B. Mängden av vissa fiskslag och fiskgrupper, fördelad på olika kuststräckor, åren 1915—1917. 

1) Kol. 4—7 i tab. 2 2) Kol. 11—16 i tab. 2. 3) Hit hava räknats harr, gädda, abborre, sik, siklöja, lake, braxen, mört, id (ort) och beträf
fande samtliga län utom Göteborgs och Bohus samt Hallands därjämte >annan el. ej spec. fisk». 
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De olika fisksorterna förhålla sig dock i detta avseende mycket olika. Sill
fångsten, som under senare år oavbrutet minskats, har tagit nytt uppsving 
sä att den nu är endast obetydligt lägre än år 1914, medan utvecklingen 
beträffande kolja, vitling och skarpsill haft ett alldeles motsatt förlopp. 
Kvantiteten sill hade sålunda ökats med ej mindre än 14155 077 kg. eller 
221 % sedan år 1916, medan minskningen för koljan utgjorde 1434 305 kg. 
eller 208 %, för vitlingen 2 479 510 kg. eller 49-2 % och för skarpsill 722 160 kg. 
eller 243 %. Fångsten av makrill och långa, som under år 1916 åter kunde 
anses såsom jämförelsevis normal, efter att i början av kriget hava gått mycket 
tillbaka, har till följd av de krigförandes åtgärder ånyo minskats (jfr bohus
fisket). Torskfisket har även gått tillbaka, särskilt gäller detta Kristianstads, 
Blekinge och Gottlands län, varest avkastningen år 1917 uppgick t i l l endast 
602 612 kg. mot 1 293 950 kg. år 1916, i Kalmar län däremot märkes en stark 
stegring, nämligen från 213405 till 283 715 kg. Fångsten av rödspottor, vari 
även ingå stora mängder rödtunga, har ökats; dock gäller detta företrädesvis 
västkusten, t y i Malmöhus län har den, i l ikhet med förhållancfet tidigare år, 
starkt avtagit (år 1917 51 665 kg. mot 108 065 kg. år 1916, 153 980 kg. år 
1915 och 156 757 kg. år 1914). Beträffande flundrefisket är en tämligen all
män stegring av mängden fångade flundror anmärkningsvärd; endast i Malmö
hus län förekommer någon mera anmärkningsvärd minskning, vilken alltsedan år 
1914 varit mycket betydlig (från 506 884 kg. t i l l 199 584 kg.). Fångsten av hälle
flundra har ökats sedan föregående år. Piggvar och tunga hava under år 1917 
lämnat större fångst än tillförene. För det förstnämnda fiskslaget var ökningen 
särskilt stor i Skåne, för det senare, vari även ingår mycket rödtunga, i Göte
borgs och Bohus län. Jämföras de fyra sistförflutna åren, synes i stort sett 
fisket av de ädlare flundrefiskarna, såsom rödspotta, tunga, piggvar och slät
val, hava gått rä t t avsevärt framåt. At t noga specificera dessa fiskar torde 
i vissa fall erbjuda nästan oövervinneliga svårigheter. — Laxfisket har gå t t 
framåt under året, detta är fallet beträffande såväl hela riket som flertalet 
län, särskilt Norrbottens (74 888 kg. å r l 9 1 7 mot 37 483 kg. år 1916), medan 
motsatsen gäller om fisket av laxöring. Ålfiskets avkastning har ökats alltsedan 

1915 (28.8 #), om d e n ä n fortfarande är betydligt mindre än år 1914 (12-1 ?i). 
Under det gångna året har ökningen varit särskilt stor i Kalmar län (från 
307 583 kg. till 486 375 kg.) och fångsten är nu där större än år 1914 (11-5 %). 
Fångsten av ål har under det sistförflutna året ökats rät t avsevärt även i 
Kristianstads län, men har varken här eller i Blekinge och Malmöhus län 
ännu uppnått samma betydelse som år 1914. Bland de egentliga sötvattens-
fiskarna hade flertalet fiskslag minskats, särskilt gäller detta om alla fiskslag 
i Stockholms län, utom mört. För siklöja och id märkes dock någon ökning. 

Skaldjuren fångas huvudsakligen på västkusten och i södra Sverige. Hum
merfångsten har minskats något sedan föregående år och var något mindre 
än år 1914; räkfångsten, vartill även räknats fångsten av havskräftor, har 
minskats betydligt (42-3 %). För övrigt må nämnas det alltsedan år 1915 
starka avtagandet av krabbfisket (17 586 tjog år 1915 mot 6 298 tjog år 1917) 
ävensom den avsevärt stegrade avkastningen av ostronfisket (12 475 tjog mot 
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1 391 tjog år 1916). Totala förändriDgen beträffande fångsten av olika slag 
av fisk och skaldjur finnes uträknad i tab. C. 

I tab. C har även gjorts en fördelning av saltsjöfiskets avkastning på olika 

Tab. C. Saltsjöfiskets avkastning år 1917 samt förändringen i fiskets avkastning 
sedan år 1916. 

1) Avser endast fisk. 
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kuststräckor. Som synes har avkastningen erfarit en jämförelsevis stark ök
ning vid östkusten (11-9 %) och i mindre grad vid västkusten (7-3 %), under 
det att fångsten vid sydkusten, varest föregående år konstaterades synnerligen 
stark ökning (906 %), är något mindre än föregående år (40 %). Beträffande 
de särskilda länen (jfr tab. 2) var fisket mest betydande i Gröteborgs och 
Bohus (62 9 mill. kg. mot 58-G f. å.), Malmöhus (89 mill. kg.) och Blekinge 
län (6.2 mill. kg ) . Trots nedgång i fångsten av kolja, vitling, makrill och 
skarpsill hade fiskets avkastning i Göteborgs och Bohus län dock ökats sedan 
föregående år (43 mill. kg. eller 74 %), tack vare det givande fisket av sill 
och flatfisk. Alla sydkustlän visa lägre viktsiffror än år 1916. Däremot 
var ökningen tor samtliga län på östkusten, bortsett från Stockholms och 
Södermanlands, som gåt t tillbaka sedan föregående år, i allmänhet r ä t t 
betydlig. 

För de i tab. C upptagna fisksorterna och skaldjuren gällde under åren 
1914—1917 följande genomsnittspriser1) för riket: 

Av ovanstående framgår, att priserna för flertalet fiskslag stigit avsevärt 
sedan föregående år. Det viktigaste undantaget från nu nämnda regel utgör 
priset å sill, som fallit från 58 öre per kg. år 1916 till endast 36 öre år 1917. 
Orsaken härtill torde vara a t t söka dels i den betydande stegringen i fång
stens mängd, dels i gällande exportförbud. At t priset på en del fiskslag, 
såsom mört, flundra och ål, inom vissa län är lägre än eller ungefär detsamma 
som under år 1916 förklaras bero därpå, a t t våren 1916 intet exportförbud 
fanns och att senare licenser bidrogo till a t t hålla priset uppe under 1916. 

1) De priser som fiskaren» erhållit. 
2) Som Sresnndtsill har hår räknats all sill frän Malmöhus lån. 
3) Hiri inpår rfldtung». 
4) Hiri ingår ej havskriftor. 
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Är 1917 har man däremot till största delen måst hålla Big till den inhemska 
marknaden. De oregelbundenheter, som kunna konstateras beträffande pri
serna å vissa slag av flundrefiskar, torde till stor del bero på svårigheten 
a t t riktigt specificera dessa fiskslag. 

På grund av de stora prisdifferenserna mellan olika fiskslag blir ordningen 
mellan de särskilda fisksorterna olika, om hänsyn tages till fångstvärdet i 
stället för t i l l fångstmängden, vilket ock framgår av tab. C, som närmare 
angiver värdet av fångsten av olika fisksorter ävensom dess andel i procent 
av hela fångstens värde. 

Trots den i några fall betydande minskningen i fångstmängden har dock 
fångstvärdet, tack vare stegringen i fiskpriserna, i allmänhet ökats, i vissa 
fall t. o. m. högst avsevärt, såväl absolut som relativt. Bland viktigare 
fiskslag visa endast vitling och makrill betydligt lägre värde nu än år 1916. 

Till följd av fisksorternas zonala fördelning kommer även kuststräckornas 
och länens inbördes ställning a t t bliva annorlunda, om hänsyn tages till 
fångstens värde i stället för till dess vikt (se tab. C och tab. 3). I dessa 
avseenden förete 1917 års siffror åtskilliga avvikelser från föregående års, 
beroende på olikheten i ökning och minskning av fångsten av olika fisk
sorter och vid olika kuststräckor samt på olikheten i fiskprisernas föränd
ringar under sistförflutna året. 

Inom. samtliga län utom Södermanlands, varest strömmingsfisket gått 
mycket tillbaka, och i Stockholms län, där ökningen endast uppgår till 5'7 %, 
är fångstens värde avsevärt större än föregående år. Störst var ökningen i 
Uppsala län 894 ;;. 

De särskilda fiskslagens större eller mindre betydelse för olika län har 
naturligtvis ej avsevärt förändrats under sista året, dock förekomma vissa 
olikheter. Strömmingen är sålunda nu liksom år 1915 och 1916 den i eko
nomiskt avseende mest betydande fisksorten i hela Norrland samt i Uppsala, 
Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Gottlands och Blekinge län. 
Alen är alltjämt den viktigaste fisken i Kalmar län och sillen är det vikti
gaste föremålet för fisket i Malmöhus län och på västkusten samt sill och 
strömming i Kristianstads län. 

Vad angår fångstens värde inom mindre områden än län (härad o. d.) 
samt fiskelägen lämnas uppgifter i tab. 5 och tab. 6. Särskilt stark har 
ökningen i avkastningen varit för Öland, enligt uppgift beroende på större 
intresse för fisket hos befolkningen och rikligare tillgång på fisk än tillförene. 

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

1) Vftaternorrlands och Blekinge lån samt Kalmar lani störa hushållningssällskaps område ingå 
ej i denna undersökning. 
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Dessa större fiskelägens betydelse framgår därav, a t t av hela saltsjöfiskets 
bruttoavkastning (i kronor) ej mindre än 78'6 %. (mot 81-1 °. år 1916, 808 % 
år 1915 och 68-0 % år 1914) komma på i tab. 6 redovisade fiskelägen. Dock 
är, såsom redan förut nämnts, förekomsten av dylika större samhällen mycket 
olika inom de särskilda länen. 

För Skåne och Blekinge har nu liksom föregående år en sammanställning 
gjorts (tab. 7) rörande saltsjöfiskets avkastning under varje månad. De vik
tigaste fisksorterna äro här sill och strömming, torsk, rödspotta, flundra, ål 
samt särskilt i Blekinge län därjämte lax och åtskilliga sötvattensfiskar. 

Sill fiskas nästan året om, dock huvudsakligen i juni—okt. (884 % av 
mängden och 91.6 % av värdet mot resp. 93-8 och 95-4 •; år 1916), med maxi
mum under juli—sept. (sept. och aug. föregående år och sept. och okt. 
år 1915). Alla månader utom jnni, juli, oktober och januari visa lägre 
siffror än år 1916, särskilt är tillbakagången märkbar för vårmånaderna, 
mars—maj (178 322 valar år 1917 mot 450 309 f. å.). Jämfört med åren 1914 
och 1915 visar flertalet månader betydlig stegring av fångstmängden. 

Torsk fångas hela året, dock företrädesvis under vinterhalvåret. På okt. 
—mars komma sålunda 638 % av vikten och 71-2 % av värdet mot resp. 
69-6 och 75.8 % år 1916. Under de båda närmast föregående åren kunde ett 
sekundärt minimum iakttagas i januari; detta, utan tvivel en följd av is
bildningen, hade nu förflyttats till februari och mars (88 113 kg. år 1917 
mot 563 923 kg. år 1916). Den mesta torsken fångades år 1917 dels i april 
—maj (23-4 %), dels i sept.—januari (60-3 %). 

Rödspottan, som inom ifrågavarande område förekommer i större mängd 
endast i Malmöhus län, fångas företrädesvis första halvåret. Beträffande 
flundrefisket i sin helhet synes huvudparten (63-2 %) hava fiskats under 
månaderna maj—juli. 

Alen är föremål för fångst hela året, dock särskilt under månaderna sept. 
—okt., på vilka kommo 681 % av vikten och 715 % av värdet mot resp. 55-9 
och 62-1 % föregående år. Detta maximum infaller något senare i Malmöhus 
än i Blekinge län (jfr Fiske 1914, sid. 42). 

Lax fångas företrädesvis under april och maj, men fiskas i Kristianstads 
län ganska mycket även på hösten. Den i Blekinge vanliga fångsten av 
sötvattensfiskar, såsom gädda, abborre m. fl. — det s. k. gråfisket — vilket 
varit i ständigt avtagande sedan år 1914 (181031 kg. år 1917 mot 301 234 
kg. år 1914), utövas i synnerhet fram på våren, i april och maj (339 %). 
Den mesta söt vattensfisken har förut fångats under första halvåret, men 
ända sedan år 1914 har i detta avseende en rät t avsevärd förskjutning ägt 
rum till andra halvårets favör. Sålunda fiskades år 1917 545 •; av fångsten 
under första halvåret, mot 58-1 % år 1916, 64-0 % år 1915 och 70-2 % år 
1914. 

Till följd av sill- och ålfiskets koncentrering på hösten blir denna 
årstid, vare sig hänsyn tages till fångstens vikt eller t i l l dess värde, 
den förnämsta inom ifrågavarande län. För övrigt torde den månatliga för
delningen av fångstvärdet närmare framgå av efterföljande tablå, som anger 
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varje månads relativa andel av fångstens totalvärde i Skåne och Blekinge. 
Till följd av sillfiskets i jämförelse med annat fiske under senare år oerhört 
stegrade betydelse framträder fiskets säsongkaraktär ännu mera utpräglad 
åren 1916 och 1917 än under de närmast föregående åren. 

För att erhålla en måttstock på fiskets relativa avkastning torde det vara 
lämpligt att sätta fångstens värde i relation till de kapitalutlägg, som gjorts 
vid anskaffande av redskap och båtar, samt till antalet fiskare. I senare 
fallet äro dock de olika länen föga jämförbara sinsemellan, enär yrkesfiskarena 
äro övervägande i några län, medan fisket i andra bedrives huvudsakligen 
såsom binäring, varjämte begreppet binäringsfiskare synes vara ganska varie
rande. I de län, varest yrkesfiskarena utgöra flertalet, blir naturligtvis i 
allmänhet även fångstens värde per fiskare högre än i övriga län. 
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Den avgjorda förbättring i den relativa avkastningen, som karakteriserade 
föregående år, har till följd av starkt stegrade redskaps- och båtpriser efter -
t rä t ts av en försämring under år 1917. Då likväl den stegring i priset å 
fiskemateriel, vilken förut omnämnts, i många fall torde bero på missför
stånd vid värdesättningen, är sannolikt den verkliga nedgången åtskilligt 
mindre än som framgår av tablån. Fångstvärdets storlek per fiskare visar, 
a t t fisket under år 1917 varit synnerligen vinstgivande. Jämfört med år 
1914, som i detta avseende torde få betraktas som normalt, har fiskets rela
tiva avkastning avgjort förbättrats; år 1914 utgjorde nämligen fångstvärdet 
endast 790 % av fiskematerielens värde och uppgick per fiskare till 719 kr. 
mot resp. 1568 % och 1 985 kr. år 1917. 

Sill- och strömmingsfisket redovisas för samtliga län utom Göteborgs och 
Bohus samt Hallands i tab. 4, vilken tabell sålunda huvudsakligen innehåller 
uppgifter om fisket av strömming och öresundssill. Beträffande sillfisket 
inom de ovan namngivna länen skall redogörelse därför ej lämnas i detta 
sammanhang utan först längre fram, se sid. 20—31. 

Beträffande tiden för fiskets bedrivande inom Skåne och Blekinge hänvisas 
till sid. 14. I Södermanland, Östergötland och delvis norra delen av Kalmar 
län fiskas i allmänhet året om, under sommaren med skotar, under vintern 
med notar; i första fallet infaller bästa fångsten under juni, i senare under 
mars och februari. I Gottlands län, varest fisket, liksom i Stockholms och 
södra delen av Kalmar län, väsentligen är ett sommarfiske med bästa tiden 
pä högsommaren eller hösten, är inom några distrikt försommaren bästa 
tiden. I Norrland synes strömmingsfisket på grund av ishinder ligga nere 
under vintern, i allmänhet började fisket i maj eller början av juni och fort
for i Norrbottens län till september och oktober, i övriga Norrland och i 
Uppsala län till u t i november, med bästa fisket i juli—augusti. 

Strömmings- och sillfisket inom ifrågavarande län bedrevs av 6 695 yrkes-
och 5 192 binäringsfiskare mot resp. 6 068 och 4 559 föregående år samt 5 553 
och 4 332 år 1915. Såsom framgår av dessa uppgifter har under senare år 
antalet utövare av sill- och strömmingsfiske tilltagit högst avsevärt. Jäm
fört med föregående år förekom ökning av såväl yrkes- som binäringsfiska
renas antal i nästan samtliga län, men var densamma särskilt stark i Väster
norrlands, Stockholms och Kalmar län. Få gjord förfrågan har i vissa fall 
meddelats, a t t bland yrkesfiskarena redovisats hemmavarande sjömän, som 
ägnat sig åt fiske (jfr sid. 3). Vid fisket begagnades huvudsakligen nät, 
men även notar kommo till användning i relativt stor utsträckning, särskilt 
i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Kalmar län, där de, såsom 
redan nämnts, i synnerhet användas vid vinterfisket. Storryssjor och botten
garn användas nästan endast på Gottland, i övre Norrland samt i stock
holmstrakten. Såväl notar som ryssjor och bottengarn hava minskats i antal 
sedan år 1916, notania särskilt i Södermanlands och Kristianstads län; i 
det sistnämnda länet torde dock tillbakagången vara mera skenbar än verklig, 
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beroende därpå, a t t nät förut av misstag blivit redovisade som notar. Minsk
ningen av antalet bottengarn kommer isynnerhet på Malmöbus och Söder
manlands län, varest under år 1917 dylik redskap icke kommit till använd
ning. Nätens antal har hållit sig nästan oförändrat sedan föregående år, 
dock kan någon ökning konstateras. Även för sistnämnda redskap märkes 
en anmärkningsvärd minskning inom Södermanlands län. 

Redskapen hade i nytt tillstånd kostat 4 599 267 kr., därav notar 410 6G5, 
nät 4124 277 samt ryssjor och bottengarn 64 325 kr., under det att år 1916 
motsvarande tal voro 3 621 467, 375 250, 3 103 850 och 142 367 kr. och år 
1915 resp. 3 199 967, 314 740, 2 700 170 och 185 057 kr. Värdet av båtarna 
uppgick till 4 334 989 kr., därav 3 362 630 kr. för motorbåtar och 972 359 kr. 
för övriga båtar, mot resp. 3 156 418, 2 398 660 och 757 758 kr. år 1916 och 
2 638 098, 1956 230 och 682 468 kr. år 1915. En ökning i värdet av red
skapen sedan år 1914 kan iakttagas beroende på den allmänna prisstegringen 
under de senare åren. Detsamma gäller båtvärdet, vilket likaledes ökats, 
dock inverkar här dessutom en stark ökning av antalet öppna motorbåtar, 
nämligen från 832 år 1914 till 1206 år 1916 och 1643 år 1917. Värdet av 
de vid strömmings- och sillfisket använda redskapen utgjorde 535 % (före
gående år 49-9 % och år 1915 52.4 %) av värdet utav samtliga vid saltsjö
fisket inom ifrågavarande län begagnade fiskredskap. För båtarna utgjorde 
motsvarande procenttal 84-1 (79-2 f. å. och 77-5 år 1915). Motorbåtarna hava 
en relativt större betydelse för strömmingsfisket än för saltsjöfisket i dess 
helhet. Under det att, om hänsyn tages till allt saltsjöfiske, motorbåtarnas 
värde för ifrågavarande län utgjorde endast 686 % (67l % f. å. och 63-4 % 
år 1915) av hela båtvärdet, uppgår motsvarande procenttal för strömmings-
och sillfisket till 776 (760 f. å. och 74-2 år 1915). Detta förhållande 
gäller i stort sett även de enstaka länen. 

1 tab. 4 redovisas såväl antalet som värdet av olika slags redskap, varför 
eu beräkning kunnat verkställas angående de genomsnittspris, som betalats 
för de olika redskapen i nytt tillstånd. Ifrågavarande priser äro, även be
träffande samma slags redskap, mycket varierande för olika län. I medeltal 
för den del av riket, som här behandlas, utgjorde priset per not 626 kr., per 
nät 35 och per ryssja och bottengarn 21 kr., mot resp. 369, 27 och 25 kr. 
föregående år och 338, 25 och 33 kr. å"r 1915. Dessa pris äro dock sannolikt 
högre än genomsnittsprisen för samma slag av redskap, om hänsyn tages till 
fisket i dess helhet, enär vid sillfisket i allmänhet de bästa såväl redskap 
som båtar komma till användning. Sedan föregående år har priset å såväl 
notar som nät, särskilt de förstnämnda, ökats. Däremot har medelpriset per 
ryssja och bottengarn minskats, beroende på att de dyrare storryssjorna an
vänts i mindre utsträckning än föregående år. Värdet av de vid strömmings-
och sillfisket begagnade redskapen och båtarna uppgår till ej mindre än 
650 •/. (60-3 % f. å. och 61.3 % år 1915) av värdet av alla inom motsvarande 
län använda, änder det a t t strömmingsfiskets bruttoavkastning utgjorde 66.3 
% (635 % f. å. och 493 % år 1915) av saltsjöfiskets hela fångstvärde inom 
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samma län. Strömmings- och sillfiskets avkastning har stigit högst väsent
ligt alltsedan år 1914. Medan värdet av redskap och båtar erfarit någon 
mera avsevärd ökning först under år 1916, då de stigande redskapsprisen 
började göra sig gällande, steg fångstvärdet under år 1915 med 41.1 %, år 
1916 med 128-8 •& och år 1917 med 36-5 %. Även i förhållande till annat 
fiske har fisket av sill och strömming, såsom ovan meddelade procenttal ut
visa, fått större betydelse. Relativt svagast har ökningen under sista året 
varit i Stockholms län, och i Södermanlands län konstateras t. o. m. minsk
ning. Eljest är fångstens värde inom flertalet län 30 å 50 % högre än före
gående år. Strömmings- och sillfiskets omfattning under åren 1916 och 1917 
torde bäst framgå av följande sammanställning: 

I strömmings- och sillfiskets bruttoavkastning inräknas emellertid ej en
dast försåld eller för fiskarenas eget behov använd färsk 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 försftljes mest från de norrländska länen (84-l •/. av värdet 
mot 880 •/. f. å.>, särskilt Gävleborgs (413 %) och Västernorrlands (23-3 %), på 
vilka län även kommer huvudparten (869 % mot 82-2 % f. å.) av annorlunda 
beredd strömming (surströmming). Inom de nordsvenska länen fr. o. m. 
Uppsala län norrut säljes strömmingen huvudsakligen i berett tillstånd, söder 
om Uppsala län däremot såsom färsk (jfr det följande). 
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Av strömmings- och sillfiskets avkastning länsvis utgör strömming och sill: 

Av strömmingen (och sillen) såldes år 1917 9 542 615 valar färska, eller 
76 270 valar mera än under föregående år; den försålda saltade strömmingen 
hade ökats från 170 456 fjärdingar år 1916 till 217 789 år 1917, och för an
norlunda beredd strömming voro motsvarande tal 170 462 och 197 050 kg. 
Värdet å försåld färsk strömming hade ökats med 2 276 889 kr. eller 33-6 % 
och å försåld salt strömming med 848 715 kr. eller 40-4 %. Priset å en fjärding 
salt strömming hade i genomsnitt ökats från 4-83 kr. år 1914, 6"77 kr. år 1915 
och 12-31 kr. år 1916 till 13-53 kr. år 1917; priset å en kg. annorlunda beredd 
strömming från resp. 34, 39 och 49 öre till 79 öre. Priset å en val färsk 
sill eller strömming var naturligtvis ganska varierande inom olika län. Då 
emellertid värderingen i kg. i många fall är tämligen osäker, skall här lämnas 
uppgift angående sillpriset per val (färsk försåld) i olika län under åren 
1914—1917. 

1) I de fall, dä mängden i primäruppgifterna angivits i annat mätt än val (vanl. kg.), ha 
prisuppgifterna tryckts med medievala typer. 

2) Mängd angiven i bäde valar och fjärd. 
3) i > » » > > k g . 
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Prisets storlek synes stå i nära samband dels med strömmingens eller sillens 
olika vikt, dels med avståndet till större avsättningsorter (Stockholm). 

Vad den för fiskarenas eget behov använda strömmingen angår, må an
märkas, att uppgifterna fortfarande äro ganska ofullständiga. 

Vid förvandling av valar till kg. eller tvärtom hava för färsk strömming 
följande reduktionstal använts: 

Dessa reduktionstal, som även i stort sett visa ett tämligen nära samband 
mellan fiskens storlek och salthalten, vilken senare i Östersjön tilltager från 
norr till söder, äro uppgjorda med tillhjälp av å blanketterna lämnade upp
gifter, vilka dock äro långt ifrån fullständiga, varför de ovan meddelade talen 
naturligtvis endast giva en ungefärlig bild av verkliga förhållandet. I jäm
förelse med motsvarande tal för de närmast föregående åren synes vikten per 
val särskilt i Skåne och övre Norrland ha varit hög; däremot var vikten av 
en val sill i vissa delar av mellersta Sverige snarare lägre än högre än år 1916. 
I Blekinge län var vikten, i likhet med föregående år, under den normala.J) 

De särskilda fiskena i Göteborgs och Bohus samt Hallands Un. Betydelsen av 
Göteborgs och Bohus län för Sveriges saltsjöfiske framgår bäst av följande 
sammanställning. 

Avkastningen av de för västkusten speciella fiskena, vilka i det följande 
skola behandlas, finnes redovisad i tab. D, som för Göteborgs och Bohus 
samt Hallands län innehåller uppgifter om fångstens värde, dels för de båda 
senaste åren 1916 och 1917, dels i medeltal för femårsperioden 1912—1916 
samt om fångstens kvantitet för år 1917 i å primäruppgifterna uppgivna 
mått såväl som i kg.2) 

Beträffande fiskets utveckning under de senaste 30 åren jfr Fiske år 1914, 

') 1 fjärding färsk strömming har antagits väga 22 kg. och 1 fjärding salt strömming 28 kg. 
{ — 25 Ht.), där ej annat särskilt anmärkts & blanketten. 

2) D& olika mattsystem kommit till användning, har redaktion till det vanligast förekommande 
eller till kg. gjorts. 
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sid. 49. Vad speciellt de senast förflutna åren angår, har i synnerhet trål
fisket befunnit sig i stark utveckling. Under år 1917 har emellertid den 
ökning, som hittills alltid kunnat iakttagas beträffande detta fiskes avkast
ning, efterträtts av minskning. Makrillfisket i Nordsjön, vilket, efter att i 
början av kriget hava gått stark tillbaka, ånyo syntes hava repat sig, så 
att dess avkastning år 1916 t. o. m. uppgick till ett större värde än år 1914, 
har med avseende på fångstens värde, till följd av nya svårigheter från de 
krigförandes sida, gått tillbaka under år 1917 med ej mindre än 403 % och 
var ifrågavarande värde 17-7 % mindre än år 1914. Hummerfisket har med 
stigande priser, vilka nu voro högre än de före kriget normala, fått ökad 
betydelse så att värdet av fångsten år 1917 översteg den under närmast före
gående femårsperiod erhållna, ehuru den var mindre än under åren närmast 
före 1914. Drivgarnssillfisket, som under senare år nästan upphört a t t be
drivas i Göteborgs och Bohus län, har tagi t nyt t uppsving! I föregående 

Tab. D. Avkastningens värde i Göteborgs och Bohus samt Hallands län, fördelat på 
de särskilda fiskena. 

1) Dessutom 8 000 tjog ostron. — 2) Dessutom 5 022 tjog krabbor och 4 475 tjog ostron. — 3) Dessutom 
1 200 tjog krabbor. — 4) Dessutom 10 tjog krabbor. 
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års berättelse omnämndes hurusom storsjöfisket gick något tillbaka under 
år 1915, på grund av de svårigheter, kriget förorsakade vid fiskets utövande 
i Nordsjön och Atlanten, men att fångstvärdet år 1916 stegrades till det 
dubbla mot vad det var före kriget. År 1917 fortfor visserligen fångstens 
värde att ökas till följd av de stigande fiskprisen, men kvantiteten var mindre 
än föregående år. Liksom år 1916 gäller, att saltsjöfisket till följd av kriget 
även under år 1917, mera än eljest skulle varit fallet, kommit att utövas till 
alldeles övervägande grad i Skagerack och Kattegatt ej långt från svenska 
och danska farvattnen. Den stegring i fångstvärdena, som i vissa fall kan 
iakttagas, beror mindre på någon stark ökning av fångstens mängd utan mera 
på stegring under år 1917 av de delvis redan förut höga fiskpriserna. Denna 

Tab. E. Fiskare, redskap och båtar fördelade på de särskilda fiskena i Göteborgs 
och Bojus samt Hallands län. 

1) Därav 39 vadar och 432 flundregarn. 
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stegring motverkas dock i hög grad av de i jämförelse med föregående år 
Jaga sillpriser. Till följd av sänkningen i priset å sill uppgick vadsillfiskets 
avkastning, trots ökad fångstmängd, till lägre värde än under år 1916, och 
även ti ålfisket, vais avkastning minskats i kvantitet, rönte stark inverkan 
av de sjunkande sillprisen, vilka i sin ordning torde förorsakats av exportför
bud och uteblivna licenser. Det starkaste uppsvinget visade drivgarnssillfisket 
(från 12 ICO kr. år 1916 till 273 305 kr. år 1917), koljebackefisket (ökn. med 
402 450 kr. eller 890 %) och kvassefisket (med 168 271 kr. eller 29-6 %). Ökats 
i värde har dessutom skarpsillfisket, storsjöfisket, hummerfisket, räkfisket och 
kustfisket (det sistnämnda med 152 784 kr. eller 50-9 ?.), medan såsom redan 
nämnts vadsillfisket, samtliga makrillfisken och trålfisket hava gått tillbaka 
beträffande avkastningens värde. Kockefisket, som även förut endast obetydligt 

idkats, har legat nere alltsedan år 1915. 
Antalet i fisket deltagande personer ävensom av dem använda redskap och 

båtar framgår av tab. E. För makrillfisket med dörj i Kattegatt och Skagerack, 
makrillfisket i Nordsjön, koljebackefisket och storsjöfisket saknas uppgifter 
angående redskapen och för makrillfisket med vadar rörande båtarna. De 
utan jämförelse dyrbaraste redskapen användas vid vadsilifisket med 44-1 «. 
(46.7 f. å.) av totalvärdet av samtliga vid saltsjöfisket i Göteborgs och Bohus 
län använda redskap. Beträffande båtarnas värde kommer trålfisket i främsta 
rummet med 31-8 % (31-5 f. å.) av totalvärdet. Karakteristiskt är vid trål
fisket den stora differensen mellan redskapens och båtarnas värden. 1 
jämförelse med föregående år visa särskilt de vid makrillfisket med dörj i 
Kattegatt och Skagerack samt storsjöfisket en stark ökning i båtarnas värde 
(resp. 101-1 och 716 %). Beträffande tiden för de olika fiskena må nämnas att 
makrillfiskena, kvasse- och storsjöfisket utövas under sommaren, drivgarn-
fisket på hösten och vadsill-, skarpsill- och koljebackefisket under vintern, 
under det att trål-, hummer- och räkfisket hava mindre utpräglad säsong. 
För övrigt må hänvisas till den följande framställningen, vilken dock ej 

avser Hallands län, utom då sådant särskilt angives. 

Vadsillfisket började i slutet av september 1917 vid Koppargrundet och 
Anholt, varefter det fortsattes allt längre norrut för at t i allmänhet avslutas 
under mars månad väster eller nordväst om Jutland. Hela fångstens total
kvantitet utgjorde i Göteborgs och Bohus län 348 680 hl. och i Hallands län 
250 hl. mot 236 507 och 1620 hl. föregående år och 428160 och 3584 hl. år 
1915/16. Fångstmängden var sålunda i förra länet avsevärt (47.4 #) större 
å r 1917/18, men till följd av de lägre priserna sistnämnda år blev dock 
bruttovärdet något lägre än under år 1916/17. 

Vad den lokala fördelningen angår kommer V. Hisings härad med 52.7 % 
(54-2 % f. å.) av fångstvärdet i främsta rummet samt på betydligt avstånd 
därefter Sotenfts, Tjörns och Askims härad med resp. 251 , 8-1 och 8.1 %. 
De största fiskelägena äro öckerö (1 436 000 kr. mot 1 220 000 f. å.), Hönö Klåva 
(1207 260 kr. mot 1557 500 f. å.), Gravarne (1164 0C0 kr. mot 743 250 f. å.), 

3—191928. Fiske 1917. 
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Knippla (805 000 kr.), Smögen (732 000 kr.), Björkö (556 000 kr. mot 789 000 
f. å.) och flälsö (525 000 kr.). 

Inalles deltogo i fisket 3 331 (3374 f. å. och 3 067 år 1915/16) fiskare, för
delade på 203 vadlag, och uppgick vadbåtarnas bruttotonnage till 4 532 
(5 268 f. å. och 4 585 år 1915/16) ton (4 258 hkr mot 5 262 f. å., 4 679 år 
1915/16 och 3 943 år 1914/15). En nedgång i såväl brattotonnage som 
kraft under sist förflutna året kan sålunda konstateras. Efter fångstens 
storlek fördelade sig de olika vadlagen sålunda: 

Varje vadlag bestod av 14 å 18 man, och i genomsnitt intjänades per 
vadlag 55 349 kr., vilket utgör 3 373 kr. per fiskare mot 3 680 år 1916/17, 
4 065 år 1915/16 och 909 år 1914/15. Det beträffande fångsten förnämsta 
vadlaget, hemmahörande i Donsö nådde en brattoinkomst av 170 000 kr. eller 
9 444 kr. per fiskare. Från hela V. Hisings härad (öckerö s:n) fiskades 
av 1 404 fiskare (82 vadlag) vadsill till ett värde av 5 918 860 (6 731 500 f. å. 
och 6 435 500 år 1915,16) kr., alltså 4 216 (5198 f. å.) kr. per fiskare. 

Sillen synes i allmänhet ha varit god i början men mindre god i slutet 
av fiskesäsongen. Medelpriset per hl. utgjorde 32'22 kr. mot 52 49 kr. år 
1916/17, 29-12 kr. år 1915 16 och 677 kr. år 1914/15. 

Sillfisket med drivgarn har under senare år i Göteborgs och Bohus län be
drivits huvudsakligen från V. Frölunda socken. Under år 1917 däremot 
fiskades med drivgarn från ett flertal fiskelägen i södra och mellersta Bohus
län, från V. Frölunda i söder till Hunnebostrand i norr. Sammanlagt fånga
des av fiskare från Göteborgs och Bohus län 50 776 (2 016 f. å. och 6 000 år 
1915) valar och från Hallands län 66 560 (68 392 f. å. och 81057 år 1915) 
valar sill med drivgarn. Fångsten var sålunda under år 1917 i det förra 
länet endast obetydligt lägre än i det senare. Bruttoinkomsten per fiskare 
utgjorde i förra fallet 721 och i senare 1 836 kr. Fångstfälten hava varit 
belägna vid Anholt och Koppargrundet. Fisketiden var aug.—okt. Medel
vikten per val utgjorde 10 å 11 kg.; 7V2 valar hava ansetts motsvara 1 hl. 
Sillen, som försåldes i Göteborg och Varberg m. fl. platser, betingade ett pris 
av 3 å 12 kr. per val eller i genomsnitt 538 kr. mot 600 föreg. år. 

Skarpsillfisket. Detta fiske idkas särskilt från Sotenäs härad med 37.2 % 
(535 f. å. och 65-1 år 1915) av hela fångstvärdet; återstoden kommer huvud
sakligen på Orust västra härad (22-4 %) och Vette (16'8 %). De viktigaste 
fiskelägena voro Fiskebäckskil (150 000 kr. mot 71000 f. å.), Smögen (88 850 
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kr.) och Bovallsstrand (88000 kr. mot 191000 f. å.). Avkastningens värde, 
som belöpte sig till 917 708 kr. (850 404 kr. f. å., 816 676 kr. år 1916/17 och 
199 780 kr. år 1914/15) (897 kr. per fiskare) — motsvarande en kvantitet av 
25 003 hl. mot 33027 hl. år 1916/17, 19 851 hl. år 1915/16 och 11 262 hl. år 
1914/15 — har, trots minskning i fångstens mängd, på grnnd av stigande 
pris ökats sedan föregående år. Fisket, som synes hava försiggått fr. o. m. 
kustvattnen vid Tjörn längs kasten upp till Svinesand och Idefjord, började 
vanligen i oktober 1917 och fortsatte till fram mot årsskiftet; på några 
ställen pågick det även under januari och februari 1918. Bäst var fisket i 
allmänhet under november. 

Skarpsillen beskrives såsom jämförelsevis god i början men s ämre i slutet 
av fiskeperioden. I Sotenäs härad varierar också priset per hl. mellan 85 ä 
80 kr. i början, 68 å 57 kr. i mitten och 40 å 15 kr. i slutet av pe rioden. Medel
priset per hektoliter skarpsill utgjorde i genomsnitt 36-70 kr., under det att 
motsvarande pris år 1916/17 var 2575 kr., år 1915/16 41-14 kr. och år 1914/15 
17-74 kr. — Snörpvaden är huvudredskapet i Sotenäs härad, eljest överväga 
landvadarna. Den mesta skarpsillen föraäljes i Lysekil och Strömstad, något 
även i vissa andra kustorter, såsom Marstrand, Klädesholmen, Fiskebäckskil, 
Gräbbestad och Fjällbacka. 

Makrillfisket med dörj i Kattegatt och Skagerack, som före världskrigets 
utbrott var i starkt tillbakagående, fick till följd av kriget nytt uppsving. 
Sålunda fiskades år 1914 102 411 tjog, år 1915 226 276 tjog och år 1916 
372 004 tjog makrill, värda resp. 133 893 kr. (178 kr. per fiskare), 383 282 
kr. (368 kr. per fiskare) och 772 512 kr. (838 kr. per fiskare). År 1917 har 
emellertid detta fiske ånyo gått tillbaka, om än fångsten (262 040 tjog, värda 
679 482 kr. eller 506 kr. per fiskare) fortfarande är åtskilligt större än när
mast före kriget. Detta fiske bedrevs isynnerhet från Tanums (24 -5 %), Sote
näs (20-9 %), Orusts västra (150 %) och Vette härad (13-2 %). På Askims 
härad, som föregående år ej deltog i detta fiske, men på vilket år 1915 kom 
40-6 % och år 1914 nära 50 % av fångstvärdet, redovisades år 1917 21-7 %. 

Fisket började i allmänhet i slutet av juni och pågick till mitten och 
slutet av september. Den fångade makrillen var i stort sett av medelgod 
beskaffenhet. I Askims härad varierade vikten per tjog mellan 3 å 7 kg., 
på Orast och Tjörn mellan 31/» ä 9 kg., i Sotenäs härad utgjorde den 9 kg., 
men var längre norrut endast 3 å 4 kg. I genomsnitt synes vikten hava 
varit större än närmast föregående år. Medelpriset per tjog utgjorde 2-59 
kr. mot 208 kr. år 1916, 1-69 år 1915 och 1-31 år 1914. Till följd av ma
krillens även på samma ort mycket olika beskaffenhet varierade priset också 
rätt betydligt för samma plats eller distrikt. Det vanligaste priset synes 
eljest hava varit 2 å 3 kr. per tjog. Fångsten försåldes förnämligast i Göte
borg samt till svenska uppköpare vid Skagen; dessutom försåldes åtskilligt 
i mindre hamnar längs kusten. 

Makrillfisket med garn bedrevs isynnerhet av fiskare från Sotenäs härad 
(73'3 % av hela fångstvärdet) S. V. om Hållö samt under Skagen. I mindre 
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grad deltogo V. Hisings och Vette härad med resp. 200 och 5-7 % av fång
stens bruttovärde. Fångstfälten lågo i förra fallet i Kattegatt och vid 
Skagen, i senare utanför Kosteröarna och i Skagerack. Beträffande fiske
lägena kommo i första rummet Gravarne och Smögen med resp. 131 836 och 
104 130 kr. Fisket utövades av inalles 944 fiskare, och belöpte sig brntto-
avkastningen per fiskare t i l l 580 kr. (613 f. å. och 419 år 1915). I Göte
borgs och Bohus län uppgick fångsten till 175 142 tjog (162 506 f. å. och 
141 725 år 1915) och i Hallands län till 2 075 (1 900 f. å); den hade i kvan
t i ta t ivt avseende ökats något under de båda sistförflutna åren, men var fort
farande betydligt mindre än år 1914 (i Göteborgs och Bohus län 59-8 % av 
1914 års fångst). Vanligen tog garnfisket sin början i mitten av maj och 
avslutades redan i slutet av juni, i vissa fall pågick det dock till mitten av 
juli. Makrillen var i allmänhet medelstor och god med en vikt per tjog av 
6 å 12 kg. Priset uppgick till 2 å 7 kr. eller i genomsnitt c:a 2 å 3 kr. i 
V. Hisings, 2 ä 7 kr. i Sotenäs härad och 2-50 kr. per tjog i Vette härad 
och utgjorde för hela länet i medeltal 3 l 3 kr. mot 3-76 kr. år 1916, 301 kr. 
år 1915 och 145 kr. per tjog år 1914. Fångsten försåldes i Göteborg, Mar
strand, Smögen, Gravarne, Tången, Fjällbacka och till uppköpare vid Koster-
skären. 

Makrillfisket i Nordsjön, som i början av kriget gick mycket tillbaka, fick 
år 1916 ett betydligt uppsving. Sålunda fångades år 1916 20 853 tunnor 
makrill mot endast 10 439 tunnor år 1915, medan fångsten år 1914 uppgick 
till 30 879 tunnnor. Sedan år 1916 har emellertid fångsten ånyo avtagit och 
utgjorde år 1917 endast 13 769 tunnor. Fångstens värde, varav över V2 (58-7 %) 
kommo på Orusts västra härad, V4 å Y& (217 ?.) på Tanums härad och '/s 
(156 %) på Tjörn — fisket utövades nästan uteslutande från dessa härad —, 
hade minskats med 403 •/. sedan föregående år och 17-7 % sedan år 1914, 
men var 906 % högre än år 1915. — Be använda båtarnas bruttotonnage 
var 6 773 (6 830 år 1916, 4 670 år 1915 och 17136 år 1914), varav 4 362 
(3426 år 1916, 2 031 år 1915 och 11 989 år 1914) kommo på Orusts västra 
härad. I allmänhet voro båtarna ej försedda med motor, varför antalet hast
krafter ej uppgick till mer än 1 378 (761 f. å., 873 år 1915 och 568 år 1914), 
därav 723 i Tjörns och 630 (146 f. å.) i Orusts västra härad. Såsom mera 
betydande fiskelägen må nämnas Mollösund (199000 kr.), Edshultshall (93 100 
kr.), Käringön (58 970 kr.), Gullholmen (52 550 kr. mot 196 206 f. å.) och 
Grundsund (51 990 kr.). Bortsett från Mollösund uppvisar i allmänhet dessa 
större fiskelägen en avgjord minskning sedan föregående år. Ännu större 
är denna tillbakagång för vissa orter i norra Bohuslän med betydande fiske 
år 1916, sålunda märkes Pinnö med endast 37 050 kr. mot 161 445 föreg. år 
och Krossekärr med 27 075 kr. mot 96 883. Fångsten utgjorde per fiskare 
882 kr. (1 476 år 1916, 636 år 1915 och 488 år 1914). 

Fisket, som bedrevs utanför blockadzonen i Nordsjön, började i juni eller 
ju l i och fortsatte tills ut i september. I allmänhet beskrives den fångade 
makrillen såsom god, och vikten per tunna uppgives i allmänhet till 92 kg. 
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En del av fångsten försåldes till folkhushållningskoinmissionen; för övrigt 
uppgives i främsta rummet Göteborg och Lysekil såsom försäljningsplatser. 
Priserna varierade mellan 50 och 90 kr. per tunna eller i genomsnitt 66-71 
kr. per tunna mot 7381 kr. föregående år och 46-15 kr. år 1915. 

Makrillfisket med vadar1) är ett jämförelsevis obetydligt fiske, som isynner
het utövas från Sotenäs, Tanums och Kville härad. Under kriget har det 
emellertid fått ökad vikt. Sålunda uppgick fångstvärdet år 1914 till endast 
51 860 kr., men år 1915 till 145 784 kr., år 1916 till 297 027 kr. och år 1917 
till 227 662 kr. (110 318 tjog år 1917, 221072 år 1916, 208 461 år 1915 
och 55 036 år 1914). Inalles deltogo 1278 personer i fisket; alltså in
tjänades i genomsnitt 178 kr. per fiskare. Makrillens beskaffenhet har enligt 
inkomna rapporter varit ganska växlande, dock kan den i stort sett beteck
nas som god. Vikten av ett tjog makrill synes hava varierat mellan 21/» 
och 7 kg. och priset per tjog mellan 1 kr. 50 öre å 7 kr. och uppgick i 
medeltal till 2 kr. 6 öre. Fångsten försåldes i hemorterna, i Lysekil och 
Strömstad samt till svenska uppköpare utanför Skagen. 

Rockefisket har ej bedrivits under året. 

Koljebackefisket utövades av 1195 (689 f. å.) fiskare med 447 (276 f. å.) 
båtar, därav 91 däckade med och 4 däckade utan motor. Den starka ökning 
av båtarnas antal, som ägt rum sedan föregående år, kom nästan uteslutande 
på öppna båtar utan motor. — Fångsten utgjordes övervägande av kolja och 
torsk, och utvisade fisket, som befinner sig i starkt uppsving, vad värdet 
angår en ökning av 890 K sedan föregående år och 240-6 % sedan år 1914 
samt belöpte sig nu till 854 660 kr., d. v. s. 715 kr. per fiskare mot 406 kr. 
år 1914. Alltsedan år 1912 har koljebackefisket varit i stark utveckling; 
fångstvärdet uppgick då till endast 57 043 kr. 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. 

I fisket deltogo fiskare från hela länet, men isynnerhet från Orusts västra 
och Askims härad, på vilka kommo resp. 29-7 och 3 5 l % av hela fångstens 
värde. V. Hisings härad, som föregående år deltog med 359 «. av värdet, 
redovisar nu endast 13-7 %. De största fiskelägena i detta avseende voro 
Vrångö och Donsö (vardera 150 000 kr.) samt Käringön (136110 kr.). Be
träffande Askims härad angives såsom fångstplats trakten Nidingarne—Läsö— 
Vinga och beträffande Orust fiskades S—NV från Måseskär—Bonden—Hållö. 
Dessutom fiskades i Marstrandsfjorden, vid Tönnebergen och Hertas flak, på 
bankarna V om Hirtshals, NV om Hamneskär, 1 å 2 mil SV om Brandskär, 
i Fjällbacka skärgård, 8 å 12 mil V från Kosteröarna samt i Kosterfjorden. 
Fisketiden sträckte sig i allmänhet från oktober till ut i april och maj, i 
öckerö socken liksom vissa andra orter dock under april—juni. Medelvikten 

') Häri är åven fiske med bottengarn i 9:e distriktet inräknat, vilket troligen haft till fiSljd 
vissa dubbelrakningar av fiskare, redskap och båtar. 
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per tjog av de olika fisksorterna varierade betydligt; 1 tjog kolja vägde så
lunda vanligen 10 å 15 kg., 1 tjog torsk i allmänhet 20 å 35 kg., långan 
vägde omkring 20 kg. per tjog, 1 tjog vitling 5 kg. och 1 tjog havskatt 35 
kg. Den från V. Hisings härad fångade torsken vägde ända till 100 å 150 
kg. per tjog och koljan 40 å 64 kg. På grand av fiskens olika storlek 
voro naturligtvis även priserna för samma fiskslag ganska växlande; i medel
tal utgjorde priset för koljan 74 öre per kg., för torsken 95 öre och för vit
lingen 60 öre per kg. Något pris per tjog kan ej uppgivas för år 1917, då 
mängden under året vanligen angivits i kg. Den viktigaste försäljnings
platsen var Göteborg; därjämte försåldes en del av fångsten i Marstrand, 
Lysekil, Uddevalla, Strömstad och i hemorterna. 

Fisket med kvassar har i Göteborgs och Bohus län bedrivits huvudsak
ligen från Öckerö och Styrsö socknar. Från Öckerö fiskades i Skagerack 
och Kattegat t ; detsamma gäller Styrsö socken, närmare bestämt utefter 
kusten Halmstad—Marstrand. De främsta fiskelägena voro Öckerö (251 289 
kr. mot 316 700 kr. år 1916 och 161 055 år 1915) och Hönö Klåva (211 000 
kr. mot 225 490 kr. f. å. och 125 500 år 1915). E t t betydande fiske bedrevs 
dessutom från Donsö och Styrsö Tånge. 

Tillgången på rödspottor synes enligt uppgifterna snarare hava ökats än 
minskats, vil ket förefaller ganska naturligt, då kriget, vilket nästan lam
slagit det engelska trålfisket i Nordsjön, borde verkat befrämjande på fisk
beståndets tillväxt. Inalles fångades 712 684 kg. rödspotta och rödtunga 
eller 86 364 kg. (138 %) mera än föregående år. Dessutom erhölls 2 280 kg. 
övrig fisk, såsom piggvar och slätvar. Kolja, som förra året fångades i stor 
mängd, red ovisas ej. — Per fiskare intjänades 2 195 kr. (3 557 f. å ) . 

Den egentliga fisketiden inföll i stort sett under tiden april—september, 
och var fisket bäst i juni och juli. Priset utgjorde för rödspotta 1-14 kr. 
per kg., och avyttrades fångsten i Göteborg m. fl. orter. 

Storsjöfisket bedrevs nästan uteslutande av fiskare från Tjörn och Orust. 
Fångstens sammanlagda värde utgjorde 1 459 174 kr. (mot 1 301 225 kr. f. å., 
673 853 kr. år 1915 och 707 099 kr. år 1914), vilket motsvarar 1421 kr. per 
fiskare (mot 1 651 kr. f. å., 944 år 1915 och 551 år 1914). Bland fiskelägen, 
som deltogo i detta fiske, må särskilt nämnas Astol (338 060 kr. mot 216 611 
f. å.) och Grundsund (164 840 kr.). Käringön, som föregående år hade att 
uppvisa 115 905 kr., har gått mycket tillbaka (fångst år 1917 13 600 kr.). 
Det viktigaste föremålet för fångst var långa med 66.6 % (82-5 % f. å.) av 
hela fångstvärdet. Dessutom fångades torsk, lubb, hälleflundra m. m. 

F iske t försiggick förnämligast vid Shetlandsöarna och utanför Jäderen 
mellan Shetland och Norge. Fisketiden inföll under april—september, och 
fisken var i stort sett av god beskaffenhet. Dock varierade vikten ganska 
ansenligt, så t. ex. för en våla långa mellan 35 och 75 kg., en våla lubb 
mellan 20 och 40 kg., en våla torsk mellan 25 och 50 kg. Priset var till 
följd härav även något växlande. Försäljningsorterna voro Klädesholmen, 
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Mollösund, Skärhamn, Edshultshall och Grundsund m. fl. samt Skagen, var
jämte en del gick till Norge. 

Trålfisket befinner sig fortfarande i starkt uppsving och kommer allt sedan 
år 1912 vad värdet angår näst efter vadsillfisket. Tyvärr äro alltjämt be
träffande detta fiske uppgifterna ofullständigare än för övriga fisken. Vid 
beräknandet av trålfiskets avkastning har man delvis måst utgå från de i 
Göteborgs stadsfullm. handl. 1918 n:r 155 publicerade uppgifterna rörande 
auktionsbeloppen å i Göteborgs stads fiskhamn försåld fisk (jfr tab. F), vilka 
belopp, sedan vissa avdrag gjorts, utgöra den del av trålfiskets avkastning, 

Tab. F. Auktionsbeloppen å i Göteborgs stads fiskhamn försåld fisk, 
den 10/10 1910—31/12 1917. 

' ) För stäten folkbushållningskommissions räkning hava i fiskhamnen under december månad 
logeats 1 490'62 hl. sill, varför till bamnstyrelscn erlagts en avgift av 1 49052 kr., motsvarande 4 % 
provision å en tänkt försäljningssumma av 37 263 kr., vilken summa ingär i här ovan angivna 
totala anktiunsbeloppet för december. 
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som försålts i Gröteborg av trålångare, hemmahörande i Gröteborg (42), Udde
valla (3), Varberg (2) och Gullholmen (1). I tab. 6 hava i uppgifterna för 
Göteborg jämväl inräknats det av trålångare från sistnämnda tre orter be 
drivna trålfisket, då Göteborg är såväl utgångs- som slutpunkt för nämnda 
fiske. Tyvärr lämnas endast ofullständiga kvantitetsuppgifter, varvid dess
utom flera olika slags mått komma till användning, rörande de vid ifråga -
varande fiskauktioner försålda fiskmängderna, varför dessa måste beräknas 
och till följd härav naturligtvis endast äro ungefärliga. Även uppgifterna 
rörande båtar och redskap äro icke alldeles fullständiga, varför även här en 
del beräkningar ha måst göras. 

Trålfisket bedrevs i synnerhet från Göteborg, som deltog däri med 42 
ångtrålare, vilka tillsammans hade en dräktighet av 6 360 ton brutto och 
10 619 hästkrafter; inräknas även de ovannämnda i Uddevalla, Varberg och 
Gullholmen hemmahörande~ångtrålarna, bli motsvarande tal 48, 7 198 och 12 164 
d. v. s. samma som föreg. år. Dessutom deltogo 125 övriga fartyg, före
trädesvis från Öckerö socken, varest båtvärdet uppgick till 820 000 kr. I 
jämförelse med båtarnas värde är redskapens jämförelsjvis obatydligt. Det 
viktigaste föremålet för trålfång3ten var sill (3 176 874 kr. eller 34-2 % av 
totalfångsten mot 4 574 347 kr. eller 43 6 % föreg. år) jämte kolja (2 405 529 
eller 25-9 %), vitling (9-7 % mot 14-2 % f. å.) och torsk (84 %). Inalles hade 
fisket minskats sedan år 1916 beträffande värdet med 1198 165 kr. eller 11.4 %. 
Denna minskning är huvudsakligan beroende på den till följd av starkt pris
fall i jämförelse med föregående år sämre avkastningen av sillfisket (1 397 473 
kr. eller 30-6 %). Ej mindre än 8 322 666 kr. eller 897 % (94-6 % f. å. osh 930 
år 1915) av hela trålfisket i Göteborgs och Bohus län kom på Göteborg 
(med Uddevalla etc) . Närmast efter Göteborg kommo Smögen, Donsö, Frö
lunda, Hönö Klåva .och öckerö (med 90 ä 140 tusen kr.). 

Trålfångsten utövas i Skagerack, särskilt i närheten av Skagen, dock trå-
lades från några fiskelägen därjämte i Kattegatt. Trålarna från Göteborg 
fiska vanligen året om, dock infaller här den bästa fisketiden under vinter
halvåret. De mindre fiskelägena bedrevo däremot detta fiske företrädesvis 
under april—sept., vilket torde bero på at t huvudfisket därstädes utgöres av 
vadsillfisket, som har sin egentliga säsong på vintern. 

Huvudförsäljningsorten var Göteborg, men dessutom försåldes mindre par
tier i Skagen samt i kustorterna. Priset utgjorde i genomsnitt för sill 36 
öre pr kg., för kolja 49 öre, för vitling 42 öre och för torsk 63 öre per kg . 
o. s. v. Föregående år angives priset å sill ha varit 80 öre per kg., vilket dock, 
jämfört med sillpriset i genomsnitt, torde vara för högt liksom möjligen det 
ovan uppgivna priset, 36 öre, är något för lågt. 

Vid fiskauktionerna i Göteborgs stads fiskhamn försåldes år 1917 fisk till 
ett värde av 10 177 286 kr., därav 3 784 651 kr. sill. Sedan föregående år 
har omsättningen i fiskhamnen minskats med 2 378 130 kr. eller 18'9 %. Som 
förut påpekats avser den vid ifrågavarande fiskauktioner försålda fisken nu
mera ej endast trålfisket. 
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Hummerfisket bedrives allmänt inom länet, särskilt i norra delen, dock 
isynnerhet från Vette härad med nära 1/3 (31-4 %) av fångstvärdet. Bland 
fiskelägena deltogo särskilt Syd- (50 540 kr.) och Nordkoster (27 636 kr.) i 
detta fiske. Fångstmängden, som uppgick till 19 fi65 tjog (vartill kommo 
2 084 tjog hummer och 1 200 tjog krabbor i Halland), hade minskats något 
(54 %) sedan föregående år och betydligt sedan år 1910/16 (260 %) och var 
t. o. m. lägre än år 1914/15 (157 «.); fångstens värde hade däremot på grund 
av den betydliga prisstegringen ökats högst väsentligt (444 %) sedan år 
1816/17 och var 646 tf högre än år 1914/15, då hummerpriserna voro låga. 
Medelpriset var nämligen sistnämnda år endast c:a 12 kr. per tjog. Under 
åren 1915/16 och 1916/17 steg priset till 15 å 16 kr. per tjog och var under 
år 1917/18 i genomsnitt nära 24 kr. per tjog, varierande mellan 10 och 48 
kr. per tjog, vilket är något högre än de före kriget normala prisen. Hum
mern fångades utmed kusten i allmänhet ej långt från de i fisket deltagande 
fiskelägena, i norr dessutom vid Grisebådarna. I norr började fångsten i 
september och oktober och fortsatte till fram i juni 1918. Här och var fiska
des jämväl från början av maj till mitten av juli. Det huvudsakliga fisket 
synes hava förekommit på hösten och försommaren. 

Räkfisket har, särskilt vad kvantiteten beträffar, gåt t mycket tillbaka 
sedan föregående år. Ar 1917 fiskades sålunda endast 80 679 kg. räkor, 
värda 87 678 kr., mot 123 101 kg., värda 93 893 kr., år 1916. Tack vare de 
höga priserna (i genomsnitt 1-09 kr. per kg. mot 076 kr. år 1916 och 072 
kr. år 1915) var dock värdet år 1917 högre än under den närmast föregå
ende femårsperioden (1912—1916). Förutom räkor fångades 8 000 tjog ostron, 
värda 19 000 kr., av fiskare från Fiskebäckskil. Omkring 87 % (94 f. å. 
och 73 år 1915) av bruttovärdet kom på Vette härad och Strömstad; resten 
kom på Fiskebäckskil och Frölunda. Från Tanums härad har däremot ej 
utövats något fiske detta år. Bland enstaka fiskelägen deltogo isynnerhet 
Strömstad (22 097 kr.) med V4 av hela räkfångstens värde. De viktigaste 
fångstplatserna voro Väderö-, Koster- och Säckfjordarna. För Fiskebäckskil 
utgjorde Gullmarsfjorden fiskeplats och för Frölunda Göteborgs skärgård. 
Från Fiskebäckskil fiskades från början av maj till och med augusti, eljest 
året om. Fångsten försåldes från Fiskebäckskil och Frölunda i Göteborg 
till 1 kr. per kg. och från 9:e distriktet (norra Bohuslän) i Strömstad ti l l 
1 ä 1-75 kr. per kg. 

Kustfisket bedrives, såsom namnet antyder, längs kusten i närheten av-
fiskarenas hemorter. Detta fiskes avkastning hade under året starkt ökats, 
nämligen från 299 952 kr. år 1916 till 452 736 kr. år 1917. Fisket utövades 
huvudsakligen av fiskare från V. Hisings, Vette och Tjörns härad och fång
sten utgjordes isynnerhet av torsk, makrill, ål (83 310 kr. mot 121 429 f. å.)T 

lax, ostron och krabbor. Beträffande Hallands län har det utanför kusten 
bedrivna laxfisket inräknats i kustfisket. 
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Sötvattensfisket. 
Att exakt uppgiva hela det antal sjöar och vattendrag, som redovisas i 

1917 års fiskeristatistik, är omöjligt, enär primäruppgifterna ej tillräckligt 
specificerats, men torde detta antal, då det äldre kompletterande materialet 
medräknas, uppgå till 5 000 å 6 000. 

Såsom redan i det föregående omnämnts, är det statistiska materialet rö
rande sötvattensfisket liksom under åren 1914—1916 i många avseenden 
ofullständigt och har därför kompletterats med äldre uppgifter, huvudsak
ligen från närmast föregående år. Man har därvid utgått från det anta
gandet, att antalet fiskare, redskap och båtar ävensom fångst endast under
gått obetydlig förändring från ett år till de närmast därpå följande. 

Tydligt är emellertid, att de på så sätt erhållna slutresultaten rörande 
fiskare, redskap och bålar samt fångst ej äro direkt jämförbara med mot
svarande uppgifter från föregående år. särskilt gäller naturligtvis detta vid 
bedömandet, huruvida i olika fall ökning eller minskning ägt rum under sist 
förflutna året. För den skull hava särskilda beräkningar verkställts rörande 
de förändringar, som förekommit beträffande fisket i sådana vattendrag, vilka 
redovisats under såväl 1915, 1916 som 1917. Tyvärr äro dylika vattendrag myc
ket ojämnt fördelade på de olika länen, vilket framgår av tab. 11, som visar 
resultatet av ovannämnda beräkning. De vattendrag, som sålunda jämförts 
äro sådaDa sjöar och älvar, som enligt planen (jfr .Fiske år 1914, sid. 7—19, 
cch följ. berättelser) äro avsedda att årligen undersökas. De hava därför i 
tab. 11 rubricerats såsom årligen undersöktas De sålunda redovisade vatten
dragen äro ej fullt jämförbara med dem, som i föregående års statistik stodo 
upptagna (i tab. 11) under rubriken »årligen undersökta», enär ifrågavarande 
sjöar under år 1917 bl. a. ökats med vissa sjöar i Jämtlands län (jfr sid. 2) 
Vid jämförelse med föregående års uppgifter hava därför sistnämnda sjöar 
ej medräknats. 

Fiskare, redskap och båtar. Redogörelse för fiskare, redskap och båtar läm
nas i tab. 8. Antalet sötvattensfiskare utgjorde år 1917 49 197, därav 1587 
yrkesfiskare och 47 610 personer, som idkade fiske endast som binäring. 
Främst ifråga om antalet fiskare komma år 1917 Jämtlands, Kopparbergs, 
Norrbottens, Värmlands, Västernorrlands och Väster bottens län med vardera 
över 3 000 fiskare. Över 1 000 fiskare finnas dessutom i Gävleborgs, Jönkö
pings, Skaraborgs, Östergötlands, Örebro, Älvsborgs, Kronobergs och Kalmar 

län. Flertalet av dessa fiskare äro emellertid sådana, som bedriva fiske en
dast som biDäring. Betydligt annorlunda ställer sig fiskarenas lokala för
delning, om man tager hänsyn till blott de verkliga yrkesfiskarena. Dessa 
äro i allmänhet att finna i de län, som omsluta de stora mellansvenska sjö
arna, Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren, på vilka sjöar kommer till
sammans över hälften av alla yrkesfiskare. 

Redskapen äro fördelade i fyra grupper, nämligen notar, nät, ryssjor och 
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annan redskap. Uppgifterna rörande »annan redskap» äro fortfarande ganska 
osäkra och torde ej kunna erhållas fullständiga, varjämte bör påpekas, att 
till denna grupp föras redskap av mycket olika beskaffenhet. Högst vanligt 
torde vara, att krokarna ej upptagas såsom särkilda redskap. 

I hela landet funnos inalles 4111 notar, 255 445 nät och 190 605 ryssjor. 
Dessa jämte 345 424 övriga redskaps inköpspris värderades till 4155 734 kr. 
Beträffande redskapens värde äro de viktigaste länen i ordning Värmlands, 
Norrbottens, Skaraborgs, Jämtlands, Kopparbergs, Södermanlands, Östergöt
lands och Väste rbottens län samtliga med över 200 000 kr. Av relativt stor 
betydelse äro ryssjorna i länen omkring de stora mellansvenska sjöarna, 
medan däremot näten överväga i synnerhet i övre Norrland samt i Jämtland 
och Kopparbergs län; notarna äro särskilt talrika i övre Norrland. 

De vid fisket använda båtarna redovisas såsom dels motorbåtar, dels båtar 
utan motor. Ingen uppgift lämnas, huruvida båtarna äro däckade eller 
odäckade, men u tan tvivel äro så gott som alla av det senare slaget. Motor
båtarna, som funnos till ett antal av 582, hade kostat 452 589 kr. i nytt 
tillstånd och beträffande 37 211 övriga båtar var motsvarande värde 1460 881 
kr. Eör sådana sjöar och älvar, som undersökts årligen, hade såväl motor
båtar som övriga båtar ökats i antal sedan föregående år; värdet hade även 
ökats betydligt, för motorbåtarna med 456 % och för övriga båtar med 21-3 %. 
Störst är antalet båtar i Kopparbergs, Jämtlands, Värmlands, Norrbottens, 
Västerbottens och Jönköpings län. Motorbåtarnas lokala fördelning är emel
lertid helt annorlunda. Av de 582 motorbåtar, som begagnades vid fiske i 
rikets vattendrag, voro inalles 113 från Värmlands län, och på hela mellan
svenska låglandet kommo omkring 1/a å s/s av samtliga. Beträffande total
värdet av samtliga båtar kommer främst Värmlands län, därefter Koppar
bergs, Jämtlands, Skaraborgs, Norrbottens, Örebro och Jönköpings län, var
dera med över 100 000 kr. Motorbåtarnas värde i procent av hela båtvärdet 
bar något ökats sedan föregående år. Detta procenttal var nu 237 mot 
210 år 1916, 23-3 år 1915 och 21-0 år 1914; för de årligen undersökta vatten
dragen däremot voro motsvarande procenttal 358 år 1917, 31-8 år 1916 och 
339 år 1915. Även relationstalet mellan värdet av båtarna och värdet av 
redskapen har något förskjutits sedan föregående år, då båtvärdet utgjorde 3l-0 % 
(år 1915 30-0 och år 1914 27-5 %) av samtliga fiskematerielens värde, under det 
a t t motsvarande procenttal år 1917 var 31'5; för de årligen undersökta vatten
dragen voro motsvarande procenttal 280 år 1917, 27-4 år 1916 och 27-9 år 1915. 
I jämförelse med hela båtvärdet inom resp. län äro motorbåtarna av relativt 
störst betydelse i Västmanlands, Göteborgs och Bohus, Hallands, Skaraborgs, 
Värmlands och Örebro län; inom dessa län uppgår värdet av motorbåtarna 
till c:a 2/B eller däröver av båtarnas sammanlagda värde. Totalvärdet av 
redskap och båtar är 6 069 204 kr., därav Värmlands, Norrbottens, Jämtlands, 
Skaraborgs och Kopparbergs län med vardera över 480 000 kr. Till över 
200 000 kr. uppgick dessutom motsvarande värde i Västerbottens, Östergöt
lands, Örebro, Södermanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Uppsala och Jön
köpings län. Sedan föregående år hade värdet av redskap och båtar för 
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årligen undersökta vattendrag ökats med 26-1 %, år 1916 var motsvarande 
ökning 8-2 %. 

Vad beträffar redskapens och båtarnas fördelning på olika vattendrag, må 
hänvisas till den mera utförliga redogörelsen i tab. 11. 

Blanketterna innehålla ej uppgifter om pris och värde av de olika slagen 
av redskap. Med tillhjälp av de uppgifter, som finnas om antalet båtar och 
deras värde, kan däremot genomsnittspriset per båt beräknas. Detsamma 
blir i medeltal 778 kr. (625 f. å, och 682 år 1915) för motorbåt och 39 kr. 
(36 f. å. och 35 år 1915) för övriga båtar. 

Fångstens mängd och värde. Hela fångstmängden uppgick år 1917 ti l l 
6 443171 kg. fisk och 350 988 tjog kräftor. Tab. 9 visar fördelningen såväl 
för alla i 1917 års statistik redovisade vattendrag länsvis, som för sådana 
sjöar och älvar, som undersökas årligen. 

Ordningen mellan länen är i stort sett densamma, som erhålles vid en 
jämförelse beträffande värdet av redskap och båtar. Främst stå Norrbottens, 
Värmlands och Skaraborgs län, vartdera med över 600 000 kg. Obetydligt 
är däremot fisket i synnerhet vid västkusten. At t procenttalet för vissa län 
ökats sedan år 1916 jämfört med andra, beror ofta därpå, att mera nytt 
material under år 1917 tillkommit från de förra länen än från de senare. 
Jämföras endast vattendrag, som undersökts under de båda sista åren (1917 
och 1916), har kvantiteten fångad fisk ökats med 2 8 % (— 54 % f. å.) och 
fångsten av kräftor med 4-6 % (+ 3-7 % f. å.). De flesta kräftorna fångas i 
Småland (49-5 %), särskilt i Jönköpings län (33-3 %). Någon kräftfångst är ej 
redovisad i Norrland norr om Hälsingland ocb ej heller för Mälaren, Hjälmaren 
och Vänern. I de fyra största insjöarna fiskades 25-9 K av all sötvattensfisk. 

I tab. 9 upptagas i särskilda kolumner 17 olika fisksorter samt kräftor, 
varjämte åtskilliga fiskslag redovisas i särskilda noter. 

Beträffande fångsten av olika fiskslag (jfr tab. 9) kommer gäddan i första 
rummet med l-35 mill. kg., därefter abborre, sik, mört och braxen med resp. 
109, 0-G8, 0-67 och 0 66 mill. kg. Därefter komma i ordning: lake (0-4 mill. 
kg.), siklöja, gös, lax, ål, laxöring, röding o. s. v. Vad de olika fisksorternas 
förekomst angår, äro flertalet spridda över större delen av riket, i synnerhet 
gäller detta om de båda viktigaste fiskarna, gädda och abborre, liksom även 
beträffande braxen och mört. Bland fiskar, som hava en mera lokalt be
gränsad utbredning, märkes gösen, som fångas huvudsakligen i sjöar belägna 
i mellersta Sveriges lågland. Id eller ort är tämligen spridd över hela 
riket, men saknas i sjöar, belägna på småländska höglandet. Sutaren 
och rudan förekomma huvudsakligen i östra och södra Sverige. Siken 
redovisas ej eller saknas i Blekinge län, men fångas i större mängder 
särskilt i Jämtland och övre Norrland (63l %) och i synnerhet i Norrbottens 
län (29-8 %.). Siklöjan förekommer relativt mindre i Norrland, men mest i 
vissa småsjöar i Jönköpings län samt i sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren 
samt angränsande vatten. Av hela totalvikten kom ej mindre än 31-1 % på 
Skaraborgs län. Harren fångas till 73-3 % i Jämtlands och Norrbottens län, 
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for övrigt nästan uteslutande i norra Sverige, men sporadiskt även i södra 
Sverige, företrädesvis i Vättern. Laxen förekommer spridd bär och var över 
hela Sverige, huvudsakligen i älvarna. Mest fångas den dock i Norrbottens, 
Västernorrlands, Värmlands, Blekinge (Mörrnmsån), Gävleborgs, Skaraborgs, 
Hallands och Västerbottens län, laxöringen i synnerhet i Jämtlands, Norr
bottens, Västerbottens och Kopparbergs län. Liksom laxöringen fångas även 
rödingen företrädesvis i norra Sverige, särskilt i fjälltrakterna, men ganska 
avsevärt även i Skaraborgs och Östergötlands län. Såväl ålen som laken 
äro spridda över hela landet. Ålen är dock jämförelsevis sällsynt norr 
om Dalälven, särskilt i övre Norrland och Jämtland, under det a t t laken 
förekommer endast sparsamt i sydligaste Sverige (och västkusten) och t. o. m. 
alldeles saknas i Blekinge län. Ej mindre än 51 % av all lake fångades i 
Värmlands och Skaraborgs län. Slom eller nors har sin egentliga förekomst 
i mellersta Sverige, särskilt i Värmlands län, med 3/i av norsfisket. Enligt 
uppgifter från årligen undersökta sjöar och älvar hava särskilt abborre, gös, 
mört, id, rada, lax, laxöring och slom fångats i större, gädda, braxen, sutare. 
sik och lake i mindre utsträckning än föregående år, medan fångsten av 
övriga fiskslag är i det närmaste lika stor som år 1916. 

De priser, som fiskarena erhållit för den fångade fisken, variera naturligt
vis betydligt för olika fiskslag. Nedanstående tablå giver en föreställning 
om genomsnittspriserna å olika fisksorter: 

Här kan således påvisas en avsevärd prisstegring. 
Fångstens totalvärde uppgår för hela Sveriges sötvattensfiske, bortsett från 

dammfisket, till 7 392 895 kr., under det att 5 606 967 kr. redovisades före
gående år, 4 075 770 kr. år 1915 och 3 242 562 kr. 1914. Denna ökning beror 
delvis därpå, att nya vattendrag, vilka förut ej redovisats, upptagits i 1917 
års statistik, men i första rummet på prisstegring. Beträffande förändringen 
i fångstens värde för de under såväl år 1917 som 1916 undersökta vatten
dragen, jfr tab. 10 och 11 (värdeökning år 1916-17 24-9 %, år 1915-16 
35-1 %). 
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Vad de särskilda länen angår, komma främst Norrbottens, Värmlands och 
Skaraborgs län, vilket även framgår av tab. G, som visar de olika länens 
andelar av fångstens totalvärde. 

De fyra största sjöarna lämnade tillsammans fisk till ett värde av 1 799 715 
kr. eller 24-3 % av totalvärdet (282 % föreg. år) mot 1580178 kr. år 1916, 
1134 885 kr. år 1915 och 825 162 kr. år 1914. 

E t t fångstvärde av minst 10000 kr. hade år 1917 70 sjöar och vattendrag, 
medan motsvarande tal år 1916 var 53 och år 1915 41. 

Vad som i det föregående anförts beträffande den lokala fördelningen av 
de särskilda fisksorterna, gäller i stort sett även om fångstvärdet, enär de 
lokala prisvariationerna för samma fiskslag äro jämförelsevis obetydliga. 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 till dess kvantitet. Tydligast framgår detta, om 
vikt- och värdeuppgifterna sammanställas (jfr omstående tab. H). 

Laxen, vilken beträffande vikten intager nionde platsen, är däremot vad 
värdet angår den fjärde i ordningen. Likaså hava gös och ål ryckt upp från 
resp. åttonde (nionde f. å.) och tionde till femte och åttonde, under det a t t 
mört fallit från fjärde (femte f. å.) till tionde (elvte f. å.). Vad slutligen an
går de olika fiskslagens betydelse för de särskilda länen (jfr tab. 10), må 
nämnas, att gäddan, jämförd med övrig fisk jämte skaldjur, har största 
fångstvärdet inom alla län utom Södermanlands (gös), Jönköpings (kräftor), 
Blekinge (lax), Kristianstads (ål), Malmöhus (ål), Hallands (lax), Göteborgs 
och Bohus (ål), Skaraborgs (lake), Gävleborgs (lax), Västernorrlands (lax), 
Jämtlands (sik), Västerbottens (sik) och Norrbottens län (lax). I Västman
lands län visar gösen i motsats mot föregående år ett lägre fångstvärde än 
gäddan, under.det att fångstvärdet för laken i Skaraborgs län nu överstiger 
gäddans, och i Norrbottens län har laxens fångstvärde und«r år 1917, tvärt
emot förhållandet föregående år, överstigit sikens. 

Tab. G. De olika länens proceutiska andelar av värdet ar redskap och båtar samt 
ar fångstens mängd och värde vid sötvattensfisket år 1917. 
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Tab. H. Fångsten av olika fisksorter vid sötvattensfisket år 1917. 

Liksom under åren 1914—1916 har även nu gjorts en jämförelse mellan 
redskapens och båtarnas värde och värdet av fångsten. I procent av fiske-
materielens värde utgjorde fångstvärdet åren 1914—1917 inom olika län: 

1) Gäller ärligen undersökta vattendrag. 
2) Utom fisket i Lagan, varifrån uppgift om redskap och båtar saknas. 
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Av tablån framgår, att beträffande såväl hela riket som flertalet län någon 
ökning av den relativa avkastningen ägt rum sedan föregående år. För de 
årligen undersökta sjöarna är procenttalet för år 1915 999, för år 1916 124-7 
och för år 1917 123'6. At t däremot den relativa avkastningen trots den 
fortfarande starka stegringen i fiskpriserna år 1917 ej är större, och a t t den 
såsom beträffande årligen undersökta vatten t. o. m. visar en obetydlig till
bakagång, beror därpå, att fiskematerielens värde samtidigt stigit i nästan 
samma grad och vid årligen undersökta sjöar och vattendrag i högre grad 
än fiskens. Till en del är såsom förut påpekats denna stegring i redska
pens och båtarnas värde endast skenbar och beroende på att redskap och 
båtar av vissa insamlare av primärnppgifter upptagits till nuvarande in
köpspriser, ehuru de kanske anskaffats redan innan prisstegringen inträdde. 
Till följd härav förhålla sig de särskilda länen även ganska olika, såsom 
tablån utvisar. — Avkastningen per fiskare blir för hela riket 150 kr. år 
1917, 132 kr. år 1916, 111 kr. år 1915 och 118 kr. år 1914, men beträffande 
sådana vatten, som undersökts under såväl 1917 som 1916 och 1915 äro mot
svarande tal 251, 221 och 172. Någon jämförelse mellan antalet fiskare och 
fångstens bruttovärde har däremot ej verkställts för de särskilda länen på 
den grund, att fångsten icke kunnat fördelas på yrkes- och binäringsfiskare. 

Fasta laxfisken.1) (Jfr Fiske år 1914, sid. 73.) I stort sett avse uppgifterna 
i tab. 12 samma vattendrag, som redovisades föregående år, och torde de 
smärre olikheter, som finnas, i allmänhet ej vara större än att uppgifterna 
rörande de fasta laxfiskena under åren 1916 och 1917 kunna med varandra 
jämföras. Den största skiljaktigheten torde ligga däri, att laxfångsten i 
Lagan redovisas i 1917 års statistik men ej i föregående års. Då uppgifterna 
rörande ifrågavarande laxfångst äro grundade på rapporter från järnvägs
styrelsen angående laxsändningar från Laholms station, avse de endast själva 
fångsten, däremot ej fiskare, redskap och båtar. I ett par fall, då uppgifter 
ej kunnat erhållas, hava 1915 års siffror tagits. Liksom under föregående 
å r synes man beträffande vissa vattendrag i södra Sverige ej hava strängt 
skilt mellan lax och laxöring, och benämningarna växla ej sällan från år 
t i l l år. För at t uppgifterna måtte bliva fullt jämförbara har centralbyrån 
härvid bibehållit 1915 års beteckningssätt. 

Vid samtliga fasta fisken fångades år 1917 inalles 201 508 kg. lax, värd 
668 986 kr., eller frånsett Lagan 191600 kg., värd 634 308 kr., mot resp. 
170 748 och 422 296 år 1916 samt 139 816 och 282 316 år 1915. Laxfiskets 
avkastning har sålunda ökats ganska väsentligt sedan föregående år, och 
detsamma gäller i ännu högre grad om jämförelse göres med år 1915. Sär
skilt stark är under år 1917 ökningen beträffande Torne och Kalix älvar och 
bland de mindre betydande vattendragen märkes särskilt Byske älv (1 679 
kg. mot 64 kg. f. å.). Däremot har laxfisket gåt t mycket tillbaka i 
Dalälven. Minskning konstateras dessutom för bl. a. Motala ström, där fisket 

') Här avses ej endast de i egentlig mening fasta laxfiskena utan även andra större laxfisken, 
huvudsakligen i älvarna. 
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enligt uppgift försämras för varje år till följd av vattnets överbyggnad och 
förorening, Viskan, Klarälven, Ume älv, Skellefte älv och Mörrumsån (obetydl.), 
ökning för Göta älv, Ljusnan, Ljungan, Indalsälven, Ängermanälven och 
Lule älv. Ehuru laxfångstens kvantitet jämförd med år 1914 i stort sett 
föga förändrats, har dock värdet på grund av den starka prisstegring, som 
ägt rum under kriget, betydligt ökats. — Förutom lax hava vid i tab. 12 
redovisade fisken fångats 14 350 (15 825 f. å. och 18 742 år 1915) kg. laxöring, 
värd 32 738 (31 618 f. å. och 30 763 år 1915) kr., och 17 004 (24 588 f. å. och 
18 102 år 1915) kg. övrig fisk, huvudsakligen sik och ål, värd 23 971 (24 083 
f. å. och 15 378 år 1915) kr. Fisket av laxöring, som under år 1916 visar 
stark nedgång, har gått ytterligare tillbaka under år 1917; fångsten av sik 
och ål, som ökats hela perioden 1914—1916, har minskats betydligt under 
det förflutna året. — Sammanlagda värdet av fångsten vid de fasta lax
fiskena belöpte sig år 1917 till 725 695 kr. (utom Lagan 691017 kr.) mot 
477 997 kr. år 1916 och 328 457 kr. år 1915. 

Det mest betydande laxfisket idkades i Torne älv (42 039 kg.) samt i vissa 
norrländska filvar ävensom i Mörrumsån (21 271 kg.). 

Den bästa fisketiden inträffar i allmänhet under den varma årstiden, och 
fisket ligger vanligen alldeles nere på vintern. 

Då beträffande laxen även antalet fångade fiskar i många fall redovisas, 
kan dess genomsnittsstorlek för ett stort antal älvar beräknas. Sålunda 
vägde lax, fångad i Mörrumsån, nära 9 kg. (i regel 8 f. å.), i Vättern 5 1/ä å 
6 kg. (5 f. å.), i Motala ström 41/2 ä 5 kg. (b1/: f. å.) i Ätran nära 4 kg., 
(över 4 f. å.), i Klarälven 3 kg. (nära 3 f. å.), i Dalälven 7 kg. (nära 7 f. å.), i 
Ljungan över 10 kg., i Indalsälvens Medelpadsdel 10 kg. (över 9 f. å.), i 
Indalsälvens Jämtlandsdel 4 V» kg., i Ängermanälven 11 å 111/8 kg. (10 f. å.), 
i Faxälven över 10 kg., i Ume älv 11 Vt kg- (över 9 f. å.), i Skellefte älv 11 
kg. (nära 10 f. å.) och i Byske älv 8 72 kg. Av ovan anförda och övriga 
inkomna uppgifter a t t döma, synes någon avsevärdare förändring i den 
fångade laxens storlek icke hava inträffat under de senast förflutna åren. 
Jämfört med år 1916 har dock laxen i allmänhet ökat i vikt. 

De vid fisket använda redskapen äro ej alltid fullständigt redovisade. 
Vanligen begagnas jämte fasta laxfiskebyggnader notar, ibland även nät och 
tinor. Särskilt förekomma fasta fiskebyggnader i älvarna i Norrbottens län, 
s. k. pator och karsinor, värda 3 000 å 4 000 kr. eller däröver per styck. 
Värdet av fiskredskapen utgjorde 335 304 kr. mot 237 705 kr. föregående år, 
vilken ökning emellertid till någon del kan bero på a t t uppgifterna blivit 
fullständigare och i synnerhet på at t äldre redskap troligen i många fall 
blivit upptagna till nuvarande inköpspris. Fiskredskapens värde förhöll sig 
till fångstens (bortsett från Lagan) som 1:20 år 1917 mot 1:1-8 år 1916, 
1:1-6 år 1915 och 1:2-0 år 1914 för de gemensamma vattendragen. 

Såsom omnämndes i föregående års fiskeberättelse, insänder järnvägsstyrel
sen sedan den 1 juli 1916 till statistiska centralbyrån särskilda uppgifter 
rörande laxsändningarna från vissa järnvägsstationer i Norrland och Halland. 
Då i dessa uppgifter även emballaget är medräknat och skillnad ej göres på 

4—191928. Fiske 1917. 
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havslax och flodlax, är det naturligtvis svårt att med tillhjälp av dem be
döma motsvarande fiskeristatistiska uppgifters grad av tillförlitlighet; dock 
synes de senare snarare vara för låga än för höga. Så må nämnas, att från 
stationerna Söderhamn, Söderhamns västra, Söderala, Kinstaby, Myssje och 
Bollnäs försändes år 1917 inalles 19 589 kg. lax, nnder det att i fiskeristati-
stiken endast redovisas 15 315 kg. för laxfisket i Ljusnan. I den förra sum
man kan emellertid även ingå åtskillig i havet fångad lax, varför den till 
fiskeristatistiken lämnade uppgiften likväl kan vara med verkligheten över
ensstämmande, t. o. m. om särskilt avdrag göres för fiskarens egen konsum
tion. För beräknande av fisket i Lagan och Viskan hava järnvägsstyrelsens 
uppgifter kommit till direkt användning, enär annat statistiskt material, 
trots upprepade påminnelser, ej kunnat erhållas. Härvid hava laxsändning
arna från Laholm ansetts härröra från Lagan och sändningarna från As-
kloster från Viskan och dess mynning. Något avdrag har ej gjorts för em
ballage, dels därför, att man saknade närmare kännedom om detsamma, dels 
därför, att nämnda laxsändningar ej utgjorde hela fångsten. Då järnvägs
styrelsens rapporter insändas varje månad till centralbyrån, har en fördel
ning på olika månader kunnat göras. Som framgår av nedanstående, komma 
de huvudsakliga försändelserna på juni och juli, vilket, som förut nämnts, 
är den egentliga fångsttiden. De jämförelsevis höga siffrorna för oktober 
och december avse Haparanda och torde vara mera tillfälliga. 

Laxsändningar år 1917, kg. 

Fiskdammshushållningen är ännu av jämförelsevis obetydlig omfattning, men 
har under åren 1914—1916 befunnit sig i stark utveckling. Bruttoavkast
ningen, vilken år 1914 uppgick till endast 47 611 kr., steg år 1915 till 79 365 
kr. och år 1916 till 107 610 kr., men sjönk därefter under år 1917 ned till 
68 738 kr. Den stegring, som kunnat iakttagas åren 1914—1916 beror väl 
delvis därpå, att ett större antal dammar utfiskats under de båda senare än 
under det förstnämnda året och möjligen även till någon del därpå, att redo
visningen blivit bättre. Särskilt gäller det sistnämnda år 1917 Malmöhus 
län, varifrån uppgifter förra året för vissa socknar erhöllos i en klumpsumma, 
medan däremot nu allt redovisats sockenvis. Nedgången under år 1917 gäller 
företrädesvis fångsten av sutare i vissa socknar i Kristianstads län (jfr det 
följande). — Jämfört med Övrigt sötvattenfiske är dammfisket fortfarande av 
ringa betydelse. 

Antalet fiskdammar utgjorde år 1917 enligt inkomna uppgifter 1112, upp
tagande en areal av 1 634 har, eller i det närmaste samma antal och areal 
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som föregående år, därav resp. 467 och 1139 i Kristianstads län, varest 
fiskodlingen isynnerhet bedrives i Perstorps socken med 131 dammar, betäc
kande 613 har eller 375 % av hela den för fiskdammshushållningen i Sve
rige använda arealen. Av hela fångstens värde kommer också ej mindre än 
30 925 kr. (63 584 f. å.) på Kristianstads län, därav 16 795 (26 860 f. å. och 
46 466 år 1915) på Perstorps socken. Även från Aneboda socken (5 717 kr.) 
i Kronobergs län såldes mycket fisk och yngel. Från Tosjö i Kristianstads 
län, som år 1916 och därförut var en av de viktigaste socknarna i detta av
seende i riket, hade fångstens värde nedgått till 63 kr. (7 990 f. å.) och på 
Vittsjö, varifrån föregående år såldes för 18 000 kr. dammfisk, kom nu en
dast 105 kr. 

De mest odlade fiskslagen äro sutare (10 872 kg. och 23 161 kr. år 1917 mot 
32 089 och 60792 år 1916) och karp (10224 kg. och 25 139 kr. år 1917) med 337 
och 366 % av hela värdet mot 56-5 och 23-7 % föregående år och 44 och 40 % 
år 1915. I mindre mängder odlas régnbågsforell och bäckforell m. fl. Sätt-
fisk och yngel m. m. hava sålts för tillsammans 20 438 kr. Försäljningen av 
karp, som under år 1915 hade ungefär samma omfattning som under år 1914, 
men under år 1916 gick starkt tillbaka (46-7 % av vikten), har under år 
1917 ytterligare minskats. Mera avsevärd har dock nedgången under sist 
förflutna året varit beträffande försäljningen av sutare, som under tiden 
1914—1916 varit i ständig ökning. Så t. ex. försåldes år 1917 10 872 kg. 
sutare mot 32 089 kg. år 1916 och 6 066 år 1914. 

Beträffande priserna har karp i genomsnitt kostat 2-46 kr., sutare 2-13 kr. 
mot 172 och 1-89 kr. per kg. föreg. år. 

Sutare, som fiskas i dammar, äro tydligen avsevärt dyrare än de, som 
fångas i insjöarna, vilket torde bero dels på bättre avsättningsmöjligheter, 
dels därpå att fisken i dammarna kan försäljas, så snart den uppnått lämplig 
storlek (portionsfisk). Sedan föregående år har emellertid priset å såväl karp 
som sutare stigit betydligt, särskilt gäller detta om karppriset, vilket nu 
är högre än priset å sutare. Egendomligt nog har trots prisstegringen 
avkastningen varit mindre än föregående år. 

Utarrenderade fiskevatten. Beträffande utarrenderade ävensom samfällda och 
skiftade fiskevatten hänvisas till det i 1914 års officiella redogörelse sagda 
(Fiske år 1914, sid. 77), enär i detta avseende några större förändringar i 
den lokala fördelningen ej synas hava ägt rum. Det torde för övrigt ej vara 
lämpligt att göra någon fullständig bearbetning av materialet i detta avse
ende, förrän hela landet blivit fullständigt undersökt. 
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III. Sammanfattning. 
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 
lämnas en kort sammanfattning av det föregående ävensom vissa komplette
rande uppgifter. Bortses från möjligen förekommande dubbelräkning, har 
under år 1917 fiske utövats av inalles 73 612 personer, varav 15 675 yrkes
fiskare. Vid fisket begagnades redskap och båtar till ett värde av 36 970 655 
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 56 mill. kr., därav värdet av fångsten i sötvatten 
till över 7l/s mill. kr. 

Saltsjöfisket är alltså av ojämförligt mycket större betydelse än sötvattens-
fisket. Särskilt äro de vid fisket i saltsjön använda båtarna av betydligt 
större värde än de, som komma till användning vid fisket i insjöarna och 
älvarna. Man behöver härvid blott erinra om det faktum, att däckade båtar 
knappast och motorbåtar jämförelsevis sällan begagnas vid fiske i sött vatten. 
Saltsjö- och sötvattensfiskets (inberäknat dammfisket) olika betydelse för de 
särskilda länen framgår av följande sammanställning. — Endast inom 
Göteborgs och Bohus län torde förekomma något större överskott; dock är 
kvantiteten fisk per invånare relativt stor även i Blekinge och Gottlands län. 
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Totalfångsten fördelad länsvis. 

Saltsjöfisket är alltså betydligt övervägande inom alla kustlän utom Söder
manlands och Norrbottens län. Beträffande det förra länet uppvägas relativt 
korta kuststräckor av förekomsten av stora insjöar. I Norrbottens län, där 
sötvattensfisket ävenledes är av stor betydelse, kommer dock ej mindre än 
hälften av fångstens värde på saltsjöfisket. I Uppsala län, som i berörda 
avseende företer vissa likheter med Södermanlands län, kommer dock 70-8 % 
av fångsten på saltsjöfisket. 

1) Avser folkm&ngden den 31 december 1917. 
2) För Stockholms län 158. 
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Totalfångsten av olika fiskslag. 
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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 
laed ej mindre än 498 %. På betydligt avstånd komma därefter torsk, kolja, 
ål, makrill, gädda, lax, långa, abborre, sik, rödspotta (och rödtunga) och 
vitling, alla med över 1 mill. kr. värde. Anmärkningsvärd är den relativt 
stora avkastningen av fisket av vissa sötvattensfiskar, såsom gädda, sik och 
abborre. Den jämförelsevis betydande avkastningen av dylikt fiske beror t i l l 
stor del därpå, att sistnämnda fiskslag fångas i såväl sött som bräckt vatten. 

Skaldjurens värde utgör endast 20 % av hela fångstens bruttovärde, men 
deras sammanlagda värde är dock ganska betydligt. 

Såsom ett allmänt omdöme om fisket under år 1917 kan sägas, a t t det
samma, i likhet med föregående år, i hög grad präglats av krigets prissteg-
rande inverkan. Beträffande sill och makrill hava dock genom statligt in
gripande — exportförbud och licensvägring — priserna fallit, vilket prisfall 
likväl vad angår värdet av det förstnämnda fiskslaget kompenserats genom en 
stark stegring i vadsillfiskets ävensom östersjösillfiskets avkastning. Till följd 
härav har hela fångstens värde jämfört med år 1916 ökats med 4-6 mill. kr. 
eller 9-0 %; sedan år 1915 är motsvarande ökning 20-1 mill. kr. eller 56-3 % 
och sedan år 1914 35-7 mill. kr. eller 176"4 %. Fångstmängden (bortsett från 
skaldjur) uppgick till 115 mill. kg. år 1917 mot 108 mill. kg. år 1916, 109 
mill. kg. 1915 och 112 mill. kg. år 1914. Fisket har i vissa fall, särskilt 
gäller detta makrillfisket i Nordsjön, rönt en ofördelaktig inverkan av kriget. 
Även fiskdammshushållningens avkastning, som dock i detta sammanhang på 
grund av sin obetydlighet (0-1 % av hela fiskets värde och 0-9 f. av sötvattens-
fiskets) knappast förtjänar ett omnämnande, har gått mycket tillbaka under 
år 1917. 

Stockholm den 28 april 1919. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

ERNST HÖIJER. 
Paul Dahn. 



46 

Tab. 1. Fiskare, redskap och båtar 

1) Uppgifterna avse även sill- och strömmingsfisket. — 2) Under notar upptagas notar och vadar av 
jämväl storryssjor, hommor och s. k. bottengarn. — 5) I värdet inräknas jämväl icke fasta notorer; 
— 8) Häri ingär bsckor. 
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vid saltsjöfisket, 1) länsvis, år 1917. 

alla slag samt trålar. — 3) Under nät upptagas sätt- och drivgara av alla slag. — 4) Till ryssjor hänföras 
master, segel och annat tillbehör inräknas däremot ej. — 6) Hit räknas även halvdäckade båtar. — 7) Krok. 
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Tab. 2. Saltsjöfiskets avkastning, 

') Häri ingår 567 525 kg. gråsej. — ») Hftri ing&r 546 942 kg. rödtunga. —») Även rödtunga. — 4) Även 
— •) 275 kg. sutare, 14400 kg. »pigg m. m. —10)1108 kg. vimma, 590 kg. gös. — u) 1 440 kg. vassbuk, 
Timma, 15700 kg. gärs, 500 kg. sutare. — ») Tobis. — '») 8000 kg. spirhaj, 400 kg. sjölake. — ») 1800 
kg. knöt, 16320 kg. fisklever m. m. — ») Därav 70680 kg. havskrtftor. 



49 
länsvis, år 1917. Fångstens mängd. 

laxöring. — ») Aren braxcn. — •) SiklSjrom. — 7) Nora. — •) 920 kg. aimpa, 100 kg. rnda, 39 kg. vimms. 
30 kg. Butare, 362 kg. gös, 2450 kg, -rimma, 337 kg. ruda, 160 kg. sarv, 20 kg. asp. — ") 10600 kg. 
kg. tmihaj m. m. — '•) 66 900 kg. kummel, 42160 kg. haj, 10335 kg. marnlk, 9600 kg. härskatt, 15275 
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Tab. 3. Saltsjöfiskets avkastning, 

1) Häri ingår 247 995 kr. gråsej. — 2) Häri ingår 546 942 kr. rSdtnnga. — ') Även röd tunga.— 4) Även 
— ») 154 kr. sutare, 1280 kr. epigg m. m. — »•) 490 kr. vimma, 1180 kr. göa. — ") 2 880 kr. vasabnk, 
4 710 kr. gare, 460 kr. sötare. — ") Tobis. — >«) 1 600 kr. spirhaj, 160 kr. ijölake. — ") 180 kr. snfthaj 
12«79 kr. flsklever m. m. — ") Därav 22 296 kr. hayakräftor. 
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länsvis, år 1917. Fångstens värde. 

laxöring. — 5) Aren braxen. — •) Stklöjrom. — T) Nora. — e) 1043 kr. simpa, 30 kr. rad», 21 kr. vimma. 
36 kr. sötare, 677 kr. gös, 1448 kr. vimm», 203 kr. rad», 45 kr. sarv, 25 kr. asp. — ") 7 420 kr. Timma, 
m. m. — ») 73 533 kr. kummel, 13919 kr. haj, 9637 kr. maralk, 5342 kr. havskatt. 4486 kr. knöt, 
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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 för sill-
2) Storrygsjor och bottengam. 
3) I bitarnas värde inräknas ej värdet av master, segel och annat tillbehör. Motorer inberäknas däremot, 
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i Hallands samt Göteborgs och Bohus län år 1917. 

och strömmingsfiske, 

även om de ej, äro fasta. 
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Tab. 5. Uppgifter rörande saltsjöfisket för härad o. d. år 1917. 

2) Sannolikt alltför högt värde år 1916. 
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5—191928. Fiske 1917. 
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Tab. 6. Antal fiskare, värdet av redskap och båtar samt fiskets avkast
ning vid vissa större fiskelägen år 1917.1) 

l) Fiskelägen med ett värde av redskap och båtar eller fångstvärde av minst 20000 kr. ettdera 
av åren 1914—1917. 

2) För RSrbäck och Rånbyn redovisades sannolikt föregående år alltför höga redskapsvärden, 
varför de i år utelämnats. 
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') Häri ingår kastfiske från flera fiskelägen. 



65 

') Häri ingår även uppg. för Fläskön. 
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Tab. 7. Saltsjöfiskets avkastning i Blekinge, Kristianstads och 
Malmöhus län under varje månad år 1917. 
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Tab. 8. Fiskare, redskap och båtar 

1) Häri ingär ej dammfisket. 
2) Härmed avses sådana vattendrag, som enligt planerna skola årligen undersökas. 
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vid sötvattensfisket,1) länsvis, år 1917. 
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Tab. 9. Sötvattensfiskets1) avkastning, 

') Häri ingår ej dammfisket. — ') Därav asp 2 257 kg., nejonögon 2 520 kg., faren 1 500 kg.— ') Därav asp 
blålöja 610 kg., benlöja 20 kg. — •) Sarv 1 520 kg., nejonögon 150 kg. — ') Sarv 410 kg., karp 8 kg. — 
") Stäm. — ») Därav asp 105 kg., stäm 322 kg., karp 100 kg., foreller 20 kg. — ») Därav asp 543 kg.. 
1 020 kg., benlöja 60 kg. — »•) Sarv. — ") Stäm 175 kg., nejonögon 1 885 kg., foreller 150 kg., regnbågs-
kg., börsting 7 kg. — 23) Härmed avses sådana vattendrag, som enligt planerna skola årligen undersökas, 
asp 105 kg., stäm 4 302 kg. 
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länsvis, år 1917. Fångstens mängd. 

1 640 kg., sarv 636 kg. — 4) Därav asp 1 459 kg., sarv 1172 kg. — s) Sarv 100 kg., bjälke 10 kg., karp 5 kg.. 
8) Karp. — •) Även laxöring. — ") Därav sarv 20 kg., stam 1 650 kg., karp 10 kg., foreller 250 kg. — 
sarv 597 kg., benlöja 60 kg. — ") Därav asp 3889 kg., sarv 569 kg., faren 2 840 kg. — ») Därav stäm 
forell 3 kg. — '•) Foreller. — ") Asp 2 950 kg., stäm 120 kg., nejonögon 6 288 kg. — 20) Nejonögon 150 
— n) Därav asp 6 992 kg., faren 4 295 kg. — «•) Asp 423 kg., sarv 665 kg. — «) Blåloja. — 25) Därav 

6—191928. Filkt 1917, 
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Tab. 10. Sötvattensfiskets 1) avkastning, 

') Häri ingår ej dammflsket. — •) Därav asp 2342 kr., nejonögon 3100 kr., faren 750 kr. — 3) Därav 
5 kr., blalöja 610 kr., benlöja 5 kr. — «) Sarv 549 kr., nejonögon 300 kr. — ') Sarv 206 kr., karp 16 kr., 
") Stäm. — ") Därav asp 63 kr., stäm 502 kr., karp 126 kr., foreller 40 kr. — ") Därav asp 416 kr. 
kr., benlöja 30 kr. — '•) Sarv. — ") Stäm 175 kr., nejonögon 1508 kr., foreller 300 kr., regnbagsforell 6 
bönting 9 kr. — 21) Härmed avses sädana vattendrag, som enligt planerna skola årligen undersökas. — 
63 kr., stäm 2 899 kr. 
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länsvis, år 1917. Fångstens värde. 

asp 2501 kr-, sarv 228 kr. — 4) Därav asp 1722 kr., sarv 458 kr. — 6) Sarv 39 kr., bjälke 6 kr., karp 
— 8) Karp. — •) Även laxöring. — 10) Därav sarv 6 kr., atäm 1 620 kr., karp 20 kr., foreller 500 kr. — 
sarv 167 kr., benloja 12 kr. — ") Därav asp 4 295 kr., sarv 134 kr., faren 760 kr. — ,6) Därav stäm 570 
kr. — >») Foreller. — ») Asp 2 213 kr., stäm 120 kr., nejonögon 8 660 kr. — 20) Nejonögon 263 kr., 
22) Därav asp 8365 kr., faren 1501 kr. — ") Asp 324 kr., sarv 215 kr. — ") Bl&löja. — ä5j Därav asp 
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Tab. 11. Antal fiskare, värdet av redskap och båtar samt fiskets avkast
ning i vissa större insjöar 1) och älvar år 1917. 

1) De sirskilt upptagna vattendragen äro sådana, för vilka under nägotdera av aren 1914—1917 
redovisats ett varde av redskap och båtar av tillsammans 2 000 kr. eller ock ett lika stort Angstvirde. 

2) Arealuppgifterna äro till stor del nya, erhillna genom lantbruksstyrelsens försorg frän hydro
grafiska byrån. 

3) Hela vattendraget. 
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1) Hela vattendraget. 



76 

1) Hela vattendraget. 
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1) Hela vattendraget. 
2) logar ej i rikggnmroan. 
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1) Hela vattendraget. 
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') Hela vattendraget. 
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l) Hela vattendraget. 
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1) Hela vattendraget. 
2) Kräftpert. 
3) Ingår ej i rikssnmman. 
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') Ingår ej i rikisnmman. 
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1) Fiskare, redskap och båtar redovisade & Juckasjärvt 
2) J > > » » » Torne aly. 
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1) Häri ingir ej rissa sjöar och vattendrag i Hallands, Västmanlands och Jämtlands Un (jfr 
det föregående). 

7—19192S. Fiske 1917. 
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') Häri inga bifloder jämte närliggande sjöar. 
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Tab. 12. Fisket vid vissa mera betydande (fasta) lax-, laxörings- och sik-
fisken år 1917. 
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1) Ål. — 2) Sik. — 3) Även lax5ring. — 4) 261 kg. sik. värde 287 kr., 100 kg. harr, värde 140 kr. — 
5) 48 kg. ål, värde % kr., 555 kg. sik, värde 694 kr. 
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Tab. 13. Fiskdammshushållningen år 1917. 
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Bil. 1. 
(jfr sid. 2.) 

Instruktion för insamlare av fiskeristatistiska primäruppgifter 

av kungl. statistiska centralbyrån och kungl. lantbruksstyrelsen fastställd 
den 19 december 1918. 

Förberedande åtgärder. 

Innan resa i och för uppgiftsinsamling företages, bör en resplan uppgöras. Ofta 
kan det vara lämpligt, att genom hushållningssällskapets eller insamlarens försorg 
kortare artiklar införas i ortspressen, däri framhålles avsikten med undersökningen 
och nödvändigheten av att verkställa sådan för att få en tillförlitlig fiskeristatistik. 
Där bör även framhållas, att uppgifterna icke få användas för taxeringsändamål. 

Undersökaren skall dessutom före resan hos statistiska centralbyrån rekvirera erfor
derligt antal blanketter. 

Lämpligt är vidare, att undersökaren genom att utse ett större antal medhjälpare i 
största möjliga mån uppdelar arbetet och söker draga nytta av och intressera den 
lokala sakkunskapen. Dessa medhjälpare, varav helst en bör finnas å varje större 
fiskeplats, kunna genom att göra dagliga iakttagelser under årets lopp, vilka lämpligen 
böra införas i särskilda journaler, bliva till stor nytta vid insamlandet av uppgifter 
till fiskeristatistiken. 

Då uppgifternas tillförlitlighet är beroende av vilka personer som insamlat dem, 
bör undersökaren till medhjälpare utse endast fullt tillförlitliga och omdömesgilla 
personer. 

Undersökningarnas utförande. 

Undersökaren eller hans medhjälpare skall besöka varje gård eller hus, varifrån 
fiske av någon betydenhet bedrives, dock bortsett från sådan fastighet, som är så 
avsides belägen, att ett besök därstädes skulle vålla större tidsutdräkt och kostnad, 
än som med hänsyn till undersökningens ändamål kan anses motsvara nyttan därav. 
Då fisket bedrives av båtlag, infordras uppgifter från båtlagets förman. 

Har undersökaren utsett särskilda medhjälpare, varom ovan är talat kan han 
inskränka sig till besök hos dessa, varvid han dock måste underkasta deras uppgifter 
en ingående granskning och möjligen genom särskilda stickprov kontrollera uppgifter
nas riktighet. 

Underrättelse om ungefärliga tiden för undersökarens besök å ett ställe bör i så 
stor utsträckning, som lämpligen ske kan, av honom utsändas några dagar i förväg. 

Sedan en blankett ifyllts, bör den alltid undertecknas av uppgiftsinsamlaren, som 
därvid skall utsätta åtminstone å någon av blanketterna fullständig adress jämte 
titel och yrke. 

Alla uppsamlare (saltsjö- och sötvattenfiske) böra utskriva uppgifterna i 2 ex., av 
vilka de själva behålla det ena för att användas till jämförelse vid insamlandet av 
uppgifter följande år. 
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Då insamlandet av uppgifter kan tänkas föranleda misstankar, att de skulle begagnas 
för beskattningsändamål, bör undersökaren när anledning därtill gives, påpeka, att så 
ej är förhållandet. 

Sötvattensfiske. 

Blankett 1. 

Först angives överst distrikt, län och år, därefter i kol. 1 sjön eller vattendragets 
namn, å närmast följande rad sockennamn, varefter de därpå följande raderna upptaga 
namnen å varje särskild gård, lägenhet eller plats, varifrån fiske bedrives. 

Storsjön. 

Bödöns socken 

gård a 

> b 

» c 

Frösöns socken 
gård d 

» e 
f 

Ligger sjön helt och hållet inom en socken, kan socknens namn placeras å samma 
rad som sjöns. (Ex. Häckebergasjön (Genarps s:n.) 

Fiskar samma person i flera sjöar, bör han endast redovisas under en av dessa, 
beträffande de övriga bör i not hänvisas till den sjö eller de sjöar, där han redan 
upptagits. Detsamma gäller om redskapen och det naturligtvis sällsynta fall, då 
båtarna äro gemensamma för olika vattendrag. 

I stället för namn å gård eller lägenhet o. d. kan även fiskarens namn upptagas. 
Det är oriktigt, att, såsom nu ofta sker, endast lämna klumpsiffror för en hel sjö eller 
en viss sockens fiske i sjön, enär då kontroll är nära nog omöjlig att verkställa. 
Likaså är det omöjligt att utöva vederbörlig kontroll, om, såsom stundom skett, ort
namn upptagits i kol. 1 å bl. 1, under det att under samma kol. å bl. 2 upptagits 
personnamn, då det ju under sådana förhållanden är omöjligt att jämföra uppgifterna 
å de båda blanketterna. Likaledes bör naturligtvis ej ena året lämnas ortsuppgifter 
och det följande personuppgifter. 

Samfällt är fisket, om fiskerätten är gemensam för samtliga strandägare. Om fiske
rätten är fördelad mellan strandägarna, så att var och en av dessa lagligen tilldelats 
ett eller flera begränsade områden, kallas fisket skiftat. Uttrycken samfällt och 
skiftat i kol. 2 avse sålunda uteslutande äganderätten till fisket. Då samfällt och 
skiftat sålunda äro motsatta begrepp, kan frågan >är fisket samfällt eller skiftat?» 
icke besvaras med ja eller nej utan med antingen 1) samfällt eller 2) skiftat. 

Däremot bör frågan »är fisket utarrenderat?» besvaras med ja, om fisket är utarren
derat, med nej, om så icke är fallet. 

Med yrkesfiskare menas en person, som tager sin huvudsakliga eller mera varaktiga 
utkomst av fisket. Alla övriga med fiske sysselsatta personer, alltså ej blott alla s. k. 
nöjesfiskare, sportfiskare, tillfällighetsfiskare, utan även strandägare och andra personer, 
som ständigt idka fiske, men vilkas huvudsysselsättning tillhör eller vilkas huvud
sakliga och varaktiga inkomst erhålles från annan näringsgren, räknas såsom »personer 
med fiske såsom binäring». För att erhålla tillförlitliga och mera jämförbara uppgifter 
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böra dock ej upptagas nöjesfiskare, vilkas fiske är av rent tillfällig natur och utan 
större betydelse. Sådana sportfiskare, som arrenderar laxfiske eller annat fiske eller 
i övrigt bedriva fiske i större omrattning, böra däremot upptagas. 

Till ryssjor hänföras alla slag av hommor. 
Under rubriken »annan redskap» innefattas ålkistor, mjärdar, kräftburar, långrev, 

metrev, stångkrok m. m. 
Beträffande långrev upptages ej varje krok som särskilt redskap, utan långreven 

anses som en enhet. En långrev på t. ex. 100 krokar upptages sålunda såsom 1 i kol 9. 
Uppgiften' i kol. 10 avser redskapens värde i nytt tillstånd vid tiden för anskaffan

det. Hänsyn bör sålunda ej tagas därtill, att redskapen äro gamla eller att priset 
förändrats. 

Kunna uppgifter om båtarnas värde ej erhållas, bör det ungefärliga priset per båt 
lämnas i kol. 15 och möjligen båtarnas värde på grundval härav beräknas. I kol. 12 och 
14 böra ej priser utan hela värdet införas. Ekor skola även medtagas bland uppgift 
å båtar. 

Däckade och odäckade båtar fördelas alltefter sin egenskap av motorbåtar eller icke 
motorbåtar på kol. 11—14. Har segelbåt även motor, upptages den som motorbåt. 

Uppmärksammas bör, att värdet av båtarna avser deras värde i nytt tillstånd vid 
tiden för anskaffandet. I båtarnas värde inräknas motorn, äveA om den ej är fast. 

Å bl. 1 upptagas även fiskare, redskap och båtar vid lax-, laxörings- och sikfisket 
i älvar och åar, för vilka särskilda uppgifter lämnas å bl. 3. De å bl. 3 förekom
mande uppgifterna böra alltså återfinnas å bl. 1, där dock ej så specificerad redo
görelse för redskapen lämnas som å bl. 3. 

Blankett 2. 

Beträffande blankettens överskrift i kol. 1 gäller vad redan sagts om bl. 1. A 
blanketten bör alltid angivas om uppgifterna gälla hela året eller första eller andra 
halvåret. 

De i kol. 1 upptagna namnen böra vara desamma och komma i samma ordnings
följd som å bl. 1. 

I avkastningen inräknas den lax, laxöring eller sik m. m., som fångas i sådana 
vattendrag, för vilka särskilda uppgifter lämnas å bl. 3. Den å bl. 3 redovisade 
vikten och värdet av olika slags fisk bör sålunda alltid återfinnas å bl. 2, varest sik 
upptages i kol. 6 och 7 och fångsterna av lax och laxöring samt övriga å bl. 2 ej 
särskilt namngivna fiskslag i någon av kol. 14—25. Här angives emellertid ej liksom 
å bl. 3 antalet fångade laxar, laxöringar och sikar. 

Blankett 1 och 2. 

Har under året fiske ej bedrivits, bör vattendraget eller orten, gården etc. likväl 
upptagas å bl. 2, om den upptages å bl. 1 eller föregående år upptagits. Samma 
namn böra sålunda ständigt återfinnas år efter år å såväl bl. 1 som bl. 2. 

Uppgifter å bl. 1 skola av uppgiftslämnaren lämnas en gång om året och insändas 
till vederbörande fiskerriintendent före den 1 febr. året efter det kalenderårs slut, 
uppgifterna avse. Uppgifterna för t. ex. år 1918 skola således insändas före den 
1 febr. 1919. 

Uppgifterna å bl. 2 lämnas i Norrland likaledes en gång om året, för övriga 
Sverige halvårsvis, där ej annorlunda bestämts. Beträffande tiden för uppgifternas 
insändande galler, vad ovan sagts om bl. 1. 

Lämnas uppgift halvårsvis, skola samma orter upptagas under båda halvåren, vare 
sig fiske bedrivits eller ej. Skulle något fiske icke hava ägt rum, bör det anmärkas 
sålunda »fiske har ej förekommit». Uppgifterna rörande första halvåret skola insändas 
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till vederbörande fiskeriintendent före juli månads utgång och för andra halvåret före 
januari månads slut. 

Alla redskap och båtar böra upptagas, som äro avsedda att begagnas vid fiske, även 
om de ej kommit till användning under året. Båtar, som endast undantagsvis begagnas 
vid fiske och äro avsedda huvudsakligen för helt andra ändamål, såsom lustbåtar o. d. 
(t. ex. åtskilliga motorbåtar), böra ej här upptagas. Fiskdammshushållningen (bl. 4) 
redovisas ej å bl. 1 och 2. 

Saltsjöfisket. 

Blankett 5. 

Bl. 5 avser att lämna uppgift om samtliga fiskare, redskap och båtar ävensom 
värdet av redskap och båtar inom samtliga län utom västra distriktet (Göteborgs och 
hus samt Hallands län). 

Dessa uppgifter skola avse allt saltsjöfiske, alltså även sill- och strömmingfisket, ej 
blott »fjällfisket» såsom det här och var uppfattats. 

Uppgifterna å bl. 5 avse antalet fiskare, som deltagit i, och redskap och båtar, 
som äro avsedda att begagnas vid fisket i dess helhet. Uppgifterna å bl. 5 få aldrig 
understiga motsvarande å bl. 8. 

Redovisningen å såväl bl. 5 som bl. 6, 7 och 8 bör alltid ske efter fiskarnas 
hemorter. 

överst å blanketten angives distrikt, län och år. 
Vad angår kol. 1, bör först socknens namn upptagas, därefter de enstaka fiskelägena, 

gårdarna eller lägenheterna. 

Ex. 

Börstils socken 
gård a 

» b 
fiskeläget c 

Alla å bl. 6 (resp. bl. 7) och 8 förekommande namn böra återfinnas å bl. 5 och 
tvärt om. Skulle bland de å bl. 5 förekommande orterna finnas några, som ej bedriva 
sill- och strömmingsfiske (bl. 8), resp. östersjöfiske (bl. 6 och 7), skola de likväl 
upptagas å bl. 6 (resp. 7) och bl. 8, men bör meddelande lämnas, att ifrågavarande 
fiske ej förekommer å nämnda ort eller orter. Härav ser man, att ingen plats blivit 
uteglömd. Likaledes bör en plats o. s. v., som upptagits närmast föregående år, upp
tagas, även om fiske där ej förekommit under året. 

Jämför redan under blankett 1 lämnad difinition på yrkesfiskare och binäringsfiskare. 
Antalet fiskare kan ej vara större å bl. 8 än å bl. 5 utan snarare mindre. 

Under notar upptagas notar och vadar av alla slag, under nät, skotar, närdingar, 
mansor och alla andra slag av sätt- och drivgarn, under ryssjor jämväl storryssjor, 
hommor och s. k. bottengarn. Uti »annan redskap» ingå ålkistor, ålrevar, krokar, 
mjärdar, lanor m. fl. redskap. En rev bör upptagas som endast ett redskap, alltså 
icke lika många redskap som antalet krokar. 

Beträffande fiskebåtarnas värde inräknas i detta jämväl värdet av motorer, även 
icke fasta. 

Till däckade båtar räknas även halvdäckade. 
Användas ångbåtar vid fiske, böra de redovisas såsom motorbåtar, men samtidigt 

anmärkning härom göras i kol. 17. 
Värdet av redskap och båtar avser nytt tillstånd, d. v. s. värdet vid tiden för inköpet. 
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Båtar, vilka huvudsakligen användas för annat ändamål än fiske, böra ej upptagas 
eller om så likväl sker, bör i en anmärkning särskilt angivas, att de huvudsakligen 
användas för annat ändamål än fiske. Lustbåtar, som någon gång begagnas vid nöjes
fiske (metning m. m.), böra sålunda ej här redovisas. 

Vid ifyllandet av kol. 4—8 (redskapens antal och värde) ävensom kol. 9—16 bör 
ständigt hänsyn tagas till bl. 8, så att de redskap, som äro gemensamma i båda fallen, 
alltid upptagas till samma värde. Före ifyllandet av bl. 5 bör först värdet av varje 
redskap noteras, varefter hela värdet erhålles genom summering. I de fall, då man 
ej känner värdet av varje särskilt redskap i nytt tillstånd, tages ett genomsnittspris 
för notarna, ett för näten, ett för ryssjorna o. s. v., vilka priser multipliceras med 
antalet notar, nät, ryssjor, o. s. v. Hela värdet erhålles därefter genom summering 
av de sålunda erhållna värdena. 

I kol. 17 bör bl. a. uppgift lämnas om skador, om möjligt med angivande av för
lusten i penningvärde, ävensom skadans orsak. Värdet av förstörda redskap och båtar 
o. d. bör angivas sådant det var vid tiden för skadegörelsen. 

För underlättande av granskningen böra orterna alltid uppföras i samma ordning å 
bl. 5, 6, 7 och 8. (Jfr vidare blankett 8.) 

Blankett 6 och 7. 

Laxfisket i havet får ej upptagas å bl. 3 utan endast å bl. 6 eller 7, enär bl. 3 
endast avser fisket i älvar och åar (sötvattensfiske). Priserna utsättas i öre, alltså 
bör i priskolumnen, om priset är t. ex. 1 kr. 75 öre pr kg., ej upptagas 1,75 utan 
175. Växla priserna mycket från ort till ort eller är priset synnerligen högt eller lågt 
inom ett distrikt eller delar därav, bör orsaken härtill påpekas. Priset skall utgöra 
ett genomsnittspris för året. Större hänsyn bör således tagas till det pris, som var 
gällande, då större delen av fångsten gjordes. 

Fisk använd till agn behöver ej särskilt redovisas. — Skulle flera fisksorter än 
kolumner finnas, bör fångstens vikt och värde angivas i en not. 

Blankett 8. 

Jfr det förut för bl. 5 sagda. 
Finnas andra redskap än de här upptagna, böra de införas i någon tom redskaps

kolumn med utsättande av redskapets namn i varje särskilt fall omedelbart över upp
giften, eller ock bör den upptagas i särskild not. Skulle fiskare, redskap och båtar 
eller ettdera bli samma å bl. 8 som å bl. 5, böra dock uppgifterna införas å bl. 8 
eller hänvisning ske till bl. 5. Jämförelse med bl. 5 bör alltid ske. 

Kol. 12 upptager värdet av såväl däckade som öppna motorbåtar. Likaså kol. 15 
värdet av såväl däckade som öppna båtar utan motor. Avgörande vid denna indelning 
är sålunda, om båten har motor eller ej, vid bl. 5 däremot, om båten är däckad eller 
icke. Uppgifterna angående fiskare, redskap och båtar i bl. 8 böra avse hela året 
och kunna, då flera uppgifter under året lämnas, införas å den blankett, som avser 
2:a halvåret eller december, där månadsredovisning äger rum. 

Vad fåogstmängden vid sill- och strömmingsfiske angår, skall, då annat mått än 
kg. förekommer, alltid det mot ifrågavarande mått svarande antalet kg. angivas. 

Här såväl som å blankett 6 och 7 böra alltid samtliga platser upptagas båda halv
åren, eller varje månad, där månadsuppgiftcr lämnas, även om intet fiske förekommit. 
Har intet fiske förekommit bör å raden skrivas »intet fiske» eller liknande. 

»Fiskets början, bästa tid, slut» besvaras lämpligen för hela året å den blankett, 
som avser andra halvåret eller sista månaden, ifall halvårs- el. månadsuppgifter lämnas, 
enär man då bättre kan överskåda förhållandena under året. Frågan i kol. 25 bör 
dock även besvaras å bl. 8 första halvåret eller den månad, fisket börjat, för att ej 

8—191928. Fiske 1917. 
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råka i glömska. Kåda inom distriktet säregna förhållanden beträffande fisket, bör 
detta anmärkas å blankettens baksida. Här upptagas bl. a. skador förorsakade av 
storm, säl o. s. v. ävensom en värdering av skadans storlek, varvid redskapens och 
båtarnas värde bör upptagas sådant det var, då skadegörelsen skedde. 

För fiskarnas eget behov förbrukad färsk sill eller strömming redovisas ofta ej 
(ingår understundom i kol. 16 och 17). Den bör emellertid alltid upptagas; kunna 
uppgifter ej erhållas, må en ungefärlig uppskattning vara tillräcklig. Under rubriken 
färsk sill och strömming bör ingå även färsk sill eller strömming, som säljes för 
ytterligare beredning, däremot ej sådan som av fiskaren själv beredes och försäljes 
beredd och som sålunda redovisas i kol. 18—21. 

Från Malmöhus, Kristianstads och Blekinge län lämnas å bl. 8 månatliga uppgifter. 
Har under en månad alls intet fiske bedrivits, bör detta särskilt anmärkas å blanketten 
så att man vet, att distriktet ej blivit bortglömt. Samtliga platser böra upptagas å 
alla månadsblanketterna; har intet fiske förekommit, anmärkes å raden »intet fiske» 
eller liknande. I värdekolumnen bör upptagas hela värdet, alltså ej priset per val, 
kg. etc. 

Blankett 9—24. 

Avser endast västra distriktet. (Göteborgs och Bohus samt Hallands län). 
Med avseende å bl. 9 jämför bl. 5 i det föregående. 
Alla redskap och båtar, som äro avsedda att begagnas vid fisket, upptagas, även 

om de icke kommit till användning under året. Såväl å bl. 9 som å bl. 10—24 
böra samma orter upptagas även följande år, om ock fiske ej förekommit. Däremot 
behöva å sistnämnda blanketter icke upptagas samtliga de orter, som förekomma å bl. 9. 

Uppgifterna å bl. 10—24 skola alla ingå i uppgifterna å bl. 9. Uppgifterna å bl. 
9 få således aldrig överskjutas av uppgifterna på de övriga blanketterna, vare sig 
dessa gemensamt eller någon av dem. 

"Vid ifyllande av kolumnerna angående båtarnas och redskapens värde ävensom de 
förras tontal och antal hästkrafter bör hänsyn tagas till motsvarande uppgifter å övriga 
blanketter, så att icke samma båtar och redskap erhålla helt olika uppgifter på olika 
blanketter. 

Uti »annan redskap» inräknas backor, tinor, kupor, revar, håvar m. m. 
Här liksom vid allt saltsjöfiske föres fisket på fiskarens hemort eller den plats, 

varifrån fiskaren mera beständigt utövar fisket. 
Med avseende på skillnaden mellan yrkesfiskare och personer med fisket som binä

ring se bl. 1 i det föregående. 
Alla frågorna i anmärkningskolumnen skola besvaras, såsom angående fiskeplats, 

fisketid, vikt, pris, fiskens beskaffenhet m. m. 
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Bil. 2. 
(jfr sid. 2.) 

(Blankett använd vid insamling av uppgifter från sjön Siljan. Började 
begagnas år 1918.) 
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Bil. 3. 
(jfr sid. 2.) 

(Blankett använd vid insamling av uppgifter från ett distrikt av Vänern, 
Värmlands län. Insändes i form av slutet kuvert. Började begagnas år 1918.) 
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