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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 qn'en 1914 que la nouvelle 
organisation fut achevée lorsque les deux services mentionnés ci-dessus enrent élaboré 
des formules spéciales pouvant être employées dans tout le pays. 

En 1918, il y a eu en tout 79 154 pêcheurs ayant pris part à la pêche, parmi les
quels 16 086 étaient les pêcheurs de profession. La valeur des engins et des bateaux 
employés pour la pêche était de 45 844 985 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 renchérissement des prix. 
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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 1918 doit être estimée à 100 millions 
de couronnes dont 14 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 douée, celle-ci étant toutefois, par comparaison avec celle des autres pays, d'une 
importance considérable. Il entre aussi dans le produit de la pêche en eau douce le 
rendement des étangs qui a rapporté en 1918 50 106 kilogr. des carpes et des tanches, 
outre des petits poissons et de frai, le tout se montant à une valeur de 180 82 0 cour., 
le chiffre correspondant de l'année précédente s'élèvant à 68 738 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 se compose le produit de la pêche en eau salée, ce qui dépend de la grande dif
férence de la salure se montant dans le Skagerack à 30—32 °/oo, dans la mer Baltique 
par contre à 5—8 °/o°, dans le golfe de Bothnie à 3—5 0/°° et Q™ 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 crastacés. 
2) Sauf le rendement des étangs. 



IX RÉSUMÉ. 

L'influence de la guerre s'est fait sentir spécialement dans une grande élévation 
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 1918, men för Göte
borgs och Bohus samt Hallands län i allmänhet V4 1918—»V» 1919. 



2 INLEDNING. 

Beträffande fiskeristatistikens historiska utveckling, dess nuvarande orga
nisation samt de vid insamlingen av primäruppgifterna använda blanketterna 
hänvisas till de föregående årens, 1914—1917, fiskeristatistik. Såsom i 1914 
års berättelse uppgavs (se Fiske år 1914, sid. 7), indelades Stockholms 
län i tre distrikt, vilka skulle undersökas under en period av fem år. Då 
denna period utgick med år 1917, gjordes ny distriktsindelning, enligt vilken 
länet indelas i två distrikt, det norra och det södra. 

Årligen skola uppgifter insamlas från sjöarna Erken, Vallen, Ginningen, 
Norrsjön, Gavel-Långsjön, Skedviken, Långsjön (Rimbo), Länna Kyrksjö, Lim-
maren, Lommaren, Såttern, Närdingen, Vallentunasjön, Garnsviken och Orm
gårdssjön i norra distriktet, från Mälaren, Sillen, Långsjön, Yngen, Drev
viken, Styrun, Fysingen, Norrviken och Valloxen i södra distriktet. 

Beträffande övriga fiskevatten indelas de två distrikten i vardera fem un
derdistrikt, och insamlas årligen i tur och ordning primäruppgifter för fiskeri-
statistiken från ett av dessa i varje distrikt. 

Norra distriktet: Frösåkers h:d (l:a underdistriktet) 
Närdinghundra h:d och Åkers sk:g (2:a » ) 
Vallentuna h:d, Bro och Vätö samt 

Väddö och Häverö sk:g (3:e » ) 
Långhundra och Lyhundra h:d samt 

Danderyds sk:g (4:e » ) 
Seminghundra och Sjuhundra h:d 

samt Frötana och Länna sk:g. . (5:e > ) 
Södra distriktet: Sotholms h:d och Värmdö sk:g . . (l:a » ) 

Svartlösa h:d • . (2:a » ) 
öknebo » (3:e » ) 
Sollentuna » (4:e > ) 
Färentuna och Ärlinghundra h:d . (5:e » ) 

Så vitt möjligt böra emellertid alla delar av ett och samma vattendrag 
undersökas samma år. 

Med avseende på statistiken över saltsjöfisket i Norrbottens och Väster
bottens län har från och med år 1918 den förändringen genomförts, att upp
gifterna i stället för att som förut lämnas efter de platser, varest fiskarna 
under fiskesäsongerna äro bosatta, liksom i övriga län avgivas efter fiskarnas 
hemorter. Därigenom undvikes den dubbelräkning, som till följd av det förut 
använda redovisningssättet ofta förekommit, beroende därpå att fiskarna un
der fisketiden ofta flytta från den ena platsen till den andra, varigenom de 
själva såväl som deras redskap, båtar och fångster lätt blivit upptagna på 
flera håll. Som många platser, mest öar i den yttre skärgården, endast un
der fiskena och särskilt strömmingsfisket bebos av fiskarna, komma de att nu 
helt försvinna ur statistiken. 

Vad angår de till centralbyrån inkomna primäruppgifterna kvarstå, trots 
en omfattande skriftväxling med intendenterna, hushållningssällskapen och 
uppgiftsinsamlarna, delvis samma brister som hos de föregående årens ma
terial (jfr Fiske 1914, sid. 19—22). För havsfisket ävensom fisket i sådana 
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insjöar, som skola undersökas årligen, har dock kontrollen betydligt under
lättats, därigenom att äldre jämförelsematerial finnes att tillgå. Statistiken 
över sötvattensfisket är fullständigare än under föregående år, enär flertalet 
län nu i huvudsak äro undersökta. Endast vissa distrikt av Jönköpings län, 
Kalmar läns södra område, Gottlands, Kristianstads, Skaraborgs och Väster
bottens län återstå ännu. 

I allmänhet hava de i föregående års berättelser 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 att tillgå, har 1918 års fiskeristatistiska material kompletterats 
med dylika. Vid beräknandet av fångstvärdet hava dock alltid använts 1918 
års prisuppgifter för resp. län och Åskslag. 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 
allmänhet hava hushållningssällskapen ställt sig tillmötesgående i dylika fall. 
Av de inkomna svaren har likväl framgått, att fisket i dessa vatten varit 
utan större betydelse, i några fall beroende på sjösänkningar. 

Saltsjöfisket. 

Fiskare, redskap och båtar. År 1918 utövades saltsjöfisket såsom yrke av 
inalles 14 409 (14 088 föreg. år) personer, varjämte 10 366 (10 327 f. å.) bedrevo 
detsamma som binäring. Störst var antalet yrkesfiskare i Göteborgs och Bohus 
län med 6007 (41-7 %); därefter kommo Gävleborgs län med 1937 (13-4 %), 
Malmöhus län med 1444 (10-0 %) och Blekinge län med 1113 (7-7 %) yrkesfiskare. 
Jämfört med föregående år kan en i flera fall ansenlig ökning av antalet 
yrkesfiskare konstateras. Detta gäller dock icke Norrbottens och Västerbottens 
län, vilket till största delen torde bero på den ovan omnämnda förändringen 
i redovisningssättet, vartill även beträffande redskap och båtar hänsyn måste 
tagas. Någon ökning hade icke heller inträffat i Uppsala, Södermanlands 
och Kristianstads län, varest antalet var detsamma som eller obetydligt 
mindre än år 1917. ökningen var störst i Västernorrlands, Stockholms, 
Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län. Samtliga yrkesfiskare i hela 
riket voro 321 (23 %) flera än under år 1917 och voro även talrikare än 
under åren 1916, 1915 och 1914 (resp. 921 eller 6-8 %, 1801 eller 143 % och 
1 645 eller 12-9 %). Liksom fallet var 1917 torde åtskilliga av dessa nytill
komna fiskare hava utgjorts av hemmavarande sjömän, vilka sysselsatt sig 
med fiske. Binäringsfiskarna, som från år 1914 till 1916 erforo en konti
nuerlig minskning, ökades åter år 1917 och 1918. Beträffande de olika länen 
var detta år 1918 dock icke genomgående fallet, ty stark minskning ägde 
rum i Västerbottens län (från 772 år 1917 till 340 år 1918), vartill orsaken 
troligen var densamma som beträffande yrkesfiskarna. Att i Norrbottens 
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län däremot ökning gjorde sig gällande, kan bero därpå, att en del av de 
personer, som enligt det gamla redovisningssättet npptogos som yrkesfiskare, 
i verkligheten voro binäringsfiskare och na blivit som sådana redovisade. I 
Stockholms län hade antalet ökats från 981 till 1 208, vilket säkerligen, lik
som i fråga om redskap och båtar, har sin grund i noggrannare redovisning 
år 1918. Emellertid är det att märka, att uppgifterna om antalet fiskare 
med fiske som binäring äro tämligen godtyckliga. Jämföras de båda slagen 
av fiskare sinsemellan befinnas yrkesfiskarna i stort sett vara jämförelsevis 
talrikast i västra och sydligaste Sverige samt i södra och mellersta Norrland 
ävensom Uppsala län, under det att fisket vid östersjökusten i övrigt i stor 
utsträckning bedrives såsom binäring. 

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

manlagt 38 841467 kr., därav 18 740 962 kr. för redskap och 20100 505 
kr. för båtar, mot resp. 30 901451, 14 236 506 och 16 664 943 kr. f. å. och 
26 022 637, 11 905 025 och 14 117 612 kr. år 1916. Bortsett från Hallands samt 
Göteborgs och Bohus län uppnå redskapen ett högre totalvärde än båtarna. 
Att båtarnas totalvärde beträffande hela riket dock är större än redskapens 
beror därpå, att i sistnämnda för fisket så viktiga län båtvärdet är så avse
värt mycket större än värdet av redskapen. Orsaken härtill är isynnerhet 
att söka i talrik förekomst av stora däckade båtar, med eller utan motor. 

£n jämförelse mellan redskapens och båtarnas värde under åren 1914—1918 
finnes verkställd 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; >garm hava upptagits 
under rubriken nät. 

Vid saltsjöfisket användes år 1918 inalles 4 177 notar, däri inräknat trålar 
(512) och vadar (1 055)1), 273 411 nät och garn, 77 068 ryssjor, hommor och 
övriga bottengarn samt 4 18J 560 annan redskap. 

Notar na, näten och ryssjorna hade att uppvisa någon ökning sedan före
gående år, nämligen med resp. 0.6, 4.4 och 0.8 %. Annan redskap hade där
emot minskats med 10.2 %. Sedan år 1915 hava näten erfarit en kontinuerlig 
ökning, och såväl notar som nät äro nu avsevärt talrikare än år 1914 (resp. 
7.3 och 15 7 %), varemot antalet ryssjor förhållit sig mera växlande från år 
till år, utan bestämd tendens (minskning sedan 1914 med 5-2 %). Om man 
bortser från Göteborgs och Bohus samt Hallands l&n, för vilka en särskild 
redogörelse längre fram skall lämnas, förekommo de flesta notarna i Kalmar 
(506), Östergötlands (444) och Stockholms län (430). Näten voro talrikast i 
Malmöhus (47 894), Blekinge (34101), Stockholms (24 235), Kalmar (21967) och 
Gävleborgs län (19168X ryssjorna i Kalmar (13388), Stockholms (12 112) och 

1) Därav 279 anörpvadar, 261 snnrrevadar och 515 landvadax. Inom Göteborg» och Bohus lin 
synes en del redskap ej hava kommit till användning vid flaket. 
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Blekinge län (10 354). Näten förekommo överallt i större antal än ryssjorna 
o. d. redskap. Jämförda med antalet nät voro ryssjorna relativt talrikast 
längs östersjökusten fr. o. m. Stockholms län söder ut, fortfarande med bort
seende 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 beträffande de olika länen finner man, 
att med avseende på notarna endast i Stockholms län någon större absolut 
förändring gör sig gällande, i det antalet ökats från 347 till 430. I fråga 
om näten äro förhållandena mycket växlande; stark ökning iakttages i Stock
holms (från 18 556 till 24 235), Malmöhus (från 44 082 till 47 394) och Väster
norrlands län (från 13 437 till 15 942), stark minskning i Västerbottens (från 
11173 till 7 024), i Södermanlands (från 5 508 till 3 391) och i Kalmar län 
(från 23 351 till 21967). Byssjornas antal hade minskats överallt utom i 
Norrbottens, Stockholms och Södermanlands län, i vilka avsevärd ökning ägt 
rum, samt i Blekinge län. Vad Södermanland angår, förklarades ökningen i 
antalet ryssjor och minskningen i antalet nät hava berott därpå, att vid nöd
vändig nyanskaffning av redskap ryssjor varit lättast att erhålla. Emellertid 
får man på grund av materialets ofullständighet ej tillskriva denna jäm
förelse med föregående års uppgifter alltför stor betydelse. Mindre föränd
ringar under året torde nog i allmänhet hava berott på brister i själva pri
märmaterialet, och detsamma gäller särskilt beträffande gruppen »annan red
skap» även om ganska stora förändringar. De stora olikheterna inom denna 
grupp mellan de båda ifrågavarande åren, såsom i Kristianstads län med 
minskning från 589 625 år 1917 till 235 553 år 1918, hade till största delen 
sin grund däri, att redovisning än sker efter revarna, än efter revkrokarna. 
Beträffande ifrågavarande grupp äro därför uppgifterna för olika år i många 
fall icke alls jämförbara. 

Med avseende på redskapsvärdet förhåller det sig mycket olika med olika 
län jämfört med år 1917. 1 Blekinge län, där ingen förändring i redskapens 
antal inträffat, hade värdet dock ökats med 193 %. Ökning hade även skett 
i Malmöhus (57 0 %), Stockholms (54-4 %), Uppsala (52-4 %), Västernorrlands 
(26-6 %), Södermanlands (23-2 %) och Gävleborgs län (J.-1 %). I några av dessa 
hade dock, som ovan nämnts, ett eller flera slag av redskap minskats i antal. 
Värdeminskning iakttages i Västerbottens (479 %), Norrbottens (120 %), 
Kristianstads (8-6 %), Östergötlands, Kalmar och Gottlands län. Också hade 
ett eller flera slags redskap minskats i antal uti dessa län. 

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

Omstående 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. 
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Däckade båtar begagnas med undantag av i Stockholms län ytterst litet 
vid fiske norr om Kalmar och Gottlands län och bliva av större betydelse 
först från och med Blekinge län. Endast i Gröteborgs och Bohus samt Malmö
hus län hava däckade båtar utan motor ännu en viss betydelse. Vid kusten 
norr om Kristianstads län äro öppna båtar med eller utan motor de mest 
använda. I alla dessa län, med undantag av Blekinge, Gottlands och Kal
mar, representera de öppna båtarna med motor högre värde än de öppna bå
tarna utan motor. 

Av båtarnas sammanlagda värde kom 67-7 % på däckade motorbåtar, 6-2 % 
på övriga däckade båtar, 129 % på öppna motorbåtar och 132 % på öppna 
båtar utan motor, under det 1917 motsvarande tal voro 68-0, 6.5, 13.2 och 
123 %, år 1916 67-8, 10-4, 11-2 och 10-6 %, år 1915 63-3, 15-4, 1(M och 11-2 % 
samt år 1914 resp. 60-8, 189, 8-7 och 116 %. Alla båtslag hade ökats i 
såväl antal som värde, vilket i motsats mot de föregående åren även gäller 
däckade båtar utan motor. 

Beträffande de olika länen hade antalet däckade motorbåtar ökats eller 
förblivit detsamma med undantag av i Kalmar och Blekinge län, där minsk
ning inträffat. I det sistnämnda länet (minskning i antalet från 189 år 1917 
till 180 år 1918) hade värdet likväl ökats (26.8 %). Störst var ökningen av 
antalet i Malmöhus (från 251 till 295) samt Göteborgs och Bohus län (från 
764 till 794), varemot svarade en värdeökning av resp. 36.3 och 18-3 %. 
Med avseende på däckade båtar utan motor hade icke någon större föränd
ring skett utom i Blekinge, där detta år icke någon sådan båt redovisats, 
under det år 1917 14 dylika voro upptagna, samt i Malmöhus län, varest 
antalet ökats från 109 till 136 och värdet fördubblats, öppna motorbåtar 
hade ökats eller endast obetydligt minskats i antal utom i Norrbottens 
(minskning från 172 till 144) och Västerbottens län (minskning från 75 till 
60). Värdet hade i dessa län undergått en minskning'med resp. 16.2 och 
22-5 %. Båtarnas antal hade avsevärt ökats i Stockholms (från 220 till 
325), Gävleborgs (från 431 till 495) och Västernorrlands län (från 303 till 
346). Värdestegringen var i dessa län resp. 76.1, 20.5 och 11.2 %. öppna 
båtar utan motor hade liksom förutnämnda båtslag i fråga om såväl an
tal som värde undergått endast obetydliga förändringar; likväl utgjorde 
Västerbottens län undantag med en minskning i antalet från 660 till 343 
och en värdeminskning av 52-5 %. Största ökningen förekom i Västernorr
lands län (ökning från 514 till 676 i antal samt värdeökning med 65.6 %), 
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Tab. A. Värdet av redskap och båtar åren 1914—1918, fördelat på olika kuststräckor. 

a) av redskaps- eller båtgruppen. 
b) ar kaststräckan. 
2—201902. Filte 1918. 
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Malmöhus (582 till 635 och 59-6 %), Södermanlands (312 till 376 och 34-2 %), 
Göteborgs och Bohus (2 618 till 2 769 och 33-0 #), Uppsala (224 till 261 och 
17-9 %) samt Stockholms (1389 till 1 514 och 5.4 %). Höjning av värdet trots 
minskning av antalet förekom i Blekinge (värdeökning 196-2 %), Hallands, 
Kristianstads, Kalmar och Gävleborgs län. 

Beträffande totalvärdet av redskap och båtar visade sig minskning i Väster
bottens (45.8 %), Norrbottens (9-6 %), Östergötlands, Gottlands och Kristian
stads län, i de tre sistnämnda emellertid obetydligt. I övrigt hade ökning 
ägt rum, i Blekinge län med 152-0 %, i Stockholms med 53-1 %, i Malmöhus med 
51-3 %, i Uppsala med 41.5 %, i Södermanlands, Västernorrlands, Göteborgs och 
Bohus samt Hallands med 20—30 %, i återstående län under 10 %. 1 vissa fall 
har tydligen vid värdesättningen tagits hänsyn till nutidspriset även i de fall, 
då redskap och båtar inköpts tidigare. Detta förhållande har även till följd, 
att några län visa en skenbart mycket stark ökning av redskapens och båtar
nas värde. Den stora värdeökningen i Blekinge ävensom vissa andra län torde 
nog delvis bero på dylik felaktig värdesättning. Att likväl värdet var så 
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 Skähe 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 mängd och värde. Vid beräknandet av fångstmängden 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 1918 136 303 742 kg. fisk samt 114 555 kg. räkor 
och havskräftor, 23 255 tjog hummer, 2 872 tjog krabbor och 4 671 tjog 
ostron. Beträffande fångstkvantiteten av olika fisksorter jfr de i tab. C läm
nade uppgifterna om fiskmängderna. Det mest anmärkningsvärda i fråga om 
fångstmängden är sillens och strömmingens dominerande roll. Ej mindre än 
76-3 % (72-2 f. å.) av hela fångstkvantiteten fisk utgjordes nämligen av detta 
fiskslag. Därefter kommo makrill, torsk, kolja och vitling med tillsammans 
15-3 % (16-5 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 l&n. I Kalmar 
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Tab. B. Mängden av vissa fiskslag och fiskgrupper, fördelad på olika kusträckor, åren 1916—1918. 

') Kol. 4—7 i tab. 2. 2) Kol. 11 - 1 6 i tab. 2. ") Hit hora räknats harr, gädda, abborre, sik, siklöja, lake, braxen, mört, id (ort) och beträf
fande samtliga län atom Göteborgs och Bohan samt Hallands därjämte >annan el. ej spec. flsk>. 
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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 förutom strömming huvudsakligen torsk och flundror. I Skåne äro 
sill, torsk, flundra, ål och rödspotta de viktigaste fiskarna, men fångas där
emot sötvattensfisk endast obetydligt. I Kattegatt och Skagerack förlorar 
ålen och relativt även flundrefiskarna i betydelse, och makrillen samt de till 
torskslftktet hörande fiskslagen (torsk, kolja, vitling) samt långan bliva jämte 
sillen förhärskande. Orsaken till denna egendomliga lokala fördelning är 
att 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 vid Östersjön. Tab. B visar den pro-
centiska fördelningen av vissa viktigare fiskslag och fiskgrupper på olika kust
sträckor. Beträffande förekomsten av varje särskild fisksort må för övrigt 
hänvisas till tab. 2. 

Fångstens mängd var under år 1918 större än under något av de föregående 
åren. Sålunda fångades under detta år över 136 milL kg. fisk mot över 108 
mill. kg. år 1917, nära 102 mill. kg. år 1916, nära 103 mill. kg: år 1915 och 
över 107 mill. kg. år 1914. Med de olika fisksorterna förhöll det sig dock i 
detta avseende mycket olika. Sillfångsten översteg alla de närmast före
gående årens och 1917 års med 25 801 336 kg. (33 %). Det var emellertid det 
stora uppsvinget i Göteborgs och Bohus län, som orsakade denna stora ök
ning, medan i flertalet övriga län minskning ägt rum. Skarpsillen däremot, 
varav fångsten minskats alltsedan år 1916, lämnade ej ens hälften så stor 
kvantitet som år 1917. ökning gjorde sig gällande beträffande fångsten av 
makrill med 2381 691 kg. (462 %), torsk med 1114461 kg. (239 %), varav 
största delen kom på Göteborgs och Bohus län (från 2 486 835 kg. år 1917 
till 3 267 963 kg. år 1918) men icke heller obetydligt på Malmöhus län (från 
828 424 kg. år 1917 till 1150 259 år 1918), vidare långa inklusive gråsej och 
lubb, varemot vitling minskats med 275 101 kg. (10'7 %) och kolja med 238 467 
kg. (4-4 %). Fångsterna av makrill, torsk, långa inklusive gråsej och lubb 
voro de största av de senare årens. Med avseende på flatfisken hade ökning 
ägt rum i fråga om fångsten av flundra med 361 412 kg. (398 %), särskilt i 
Malmöhus (från 199 584 kg. år 1917 till 473 303 kg. år 1918) samt Göteborgs 
och Bohus län (från 34 397 kg. år 1917 till 126 105 kg. år 1918), ävensom 
av hälleflundra, och 1918 års fångster av dessa båda fiskslag voro större än 
de föregående årens, varemot fångsten av rödspotta, vari stora mängder röd-
tnnga inräknats, minskats med 387 146 kg. (36.6 %), vilket betecknar så stark 
tillbakagång i detta fiske, att endast år 1914 mindre kvantitet erhölls. Minskats 
hade ock fångsten av piggvar, slätvar och framför allt av tunga (ftån 
971 951 kg. år 1917 till 345 861 år 1918 eller 64-4 #), vilken fångst dock betyd
ligt översteg motsvarande åren före 1917. Slätvarsfångsten var den minsta av 
alla de senaste årens. Emellertid äro beträffande flatfisken uppgifterna myc
ket ofullständiga, och i många fall erbjuder specificering av de olika slagen 
nästan oövervinneliga svårigheter. Laxfisket gick tillbaka år 1918, och 
fångsten var den minsta av de sista årens (minskning sedan år 1917 35.2 %). 
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Tillbakagången gällde såväl riket i dess helhet som flertalet län, och endast 
Västernorrlands, Södermanlands, Östergötlands och Gottlands hade någon ök
ning att uppvisa och denna synnerligen obetydlig. Starkast var minskningen 
i Norrbottens (från 74 888 kg. år 1917 till 43394 år 1918) och Västerbottens 
län (från 27 454 kg. år 1917 till 14 801 år 1918). Laxöringsfisket lämnade 
däremot något bättre fångstresultat än föregående år. Alfångsten, som öka
des åren 1915—1917, blev år 1918 mindre än något annat år, räknat från 
och med 1914. Minskningen sedan 1917 var 31-1 % och sedan 1914, det bästa 
året, 39-5 %. Tillbakagång hade även ägt rum i flertalet län, framför allt i 
Kalmar (från 486 375 kg. år 1917 till 269 240 år 1918) och Kristianstads (från 
195 749 kg. år 1917 till 96 864 år 1918), och intet av de för detta fiske mest 
betydande länen, Kalmar, Malmöhus, Blekinge, Kristianstads samt Göteborgs 
och Bohus, hade uppnått så gott resultat som år 1914. Bland de egentliga 
sötvattensfiskarna hade fångsten av alla fiskslag utom braxen minskats och 
var med nämnda undantag den minsta av alla de senaste årens. Beträffande 
gädda och abborre har tillbakagången sedan 1914 varit kontinuerlig; medan 
det med avseende på de övriga varit mera växlande. Sikfångsten var en
dast med två undantag i alla län mindre än föregående år, under det för
hållandena med avseende på de andra fiskslagen voro varierande. I Väster
bottens, Gävleborgs och Kalmar län var fångstmängden av all slags söt-
vattensfisk vid saltsjöfisket mindre än föregående års. 

Skaldjuren fångas huvudsakligen på västkusten och i södra Sverige. Hum
merfångsten hade ökats något sedan föregående år och var ungefär lika stor 
som åren 1914 och 1916; räkfångsten, vartill även räknats fångsten av havs
kräftor, hade minskats betydligt (27-2 %) och var mindre än något av de sista 
årens. För övrigt må nämnas det alltsedan år 1915 starka avtagandet av 
krabbfisket (17 586 tjog år 1915 mot 2 872 år 1918). Avkastningen av ostron
fisket, som år 1917 var många gånger större än de föregående åren, hade 
åter minskats (4 671 tjog mot 12 475 år 1917) men var likväl mer an dub
belt så stor som under något av åren 1914—1916. Totala förändringen be
träffande fångsten av olika slag av fisk och skaldjur finnes uträknad i tab. C. 

1 tab. C har även gjorts -en fördelning av saltsjöfiskets avkastning på olika 
kuststräckor. Som synes, hade avkastningen erfarit en mycket stark ökning 
vid västkusten (48-7 %), under det att fångsten vid sydkusten var avsevärt 
mindre än föregående år (18-7 %). I förra fallet hade även föregående år 
ökning ägt rum (7-3 %) liksom i senare fallet minskning (40 %). Vid öst
kasten, varest år 1917 fångsten avsevärt ökats (11-9 %), hade den år 1918 
obetydligt minskats (0-5 %). Beträffande de särskilda länen (jfr tab. 2) var 
fisket mest betydande i Göteborgs och Bohus (945 mill. kg. mot 62-9 f. å.), 
Malmöhus (75 mill. kg.X Gävleborgs (5-3 mill. kg.) och Blekinge län (5-2 
mill. kg.). Trots nedgång i fångsten av vitling, kolja, skarpsill ävensom 
flertalet slag av flatfisk hade fiskets avkastning i Göteborgs och Bohus län 
ökats i hög grad sedan föregående år (81-6 mill. kg. eller 50.2 %) tack vare 
i främsta rummet det givande sillfisket. Alla sydkustlänen hade att upp
visa lägre viktsiffror än år 1917. Av östkustlänen hade Västernorrlands, 
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Stockholms, Södermanlands och Gottlands erhållit bättre fångstresultat än 
föregående år, under det de övrigas i allmänhet var avsevärt sämre. 

Tab. C. Saltsjöfiskets avkastning år 1918 samt förändringen i fiskets avkastning 
sedan år 1917. 

1) Avser endast fisk. 
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För de i tab. C upptagna fisksorterna och skaldjuren gällde under åren 
1914—1918 följande genomsnittspriser1) för riket: 

Av ovanstående framgår, att priserna nästan genomgående avsevärt stigit 
sedan föregående år. Det viktigaste undantaget var priset på västkustsill, 
vilket sänktes med ett öre per kg. Orsaken till att västkustsillen icke följde 
med i prisstegringen var svårigheten att vinna avsättning för de ovanligt 
rika fångsterna, då den utländska marknaden på grund av gällande export
förbud var stängd. De oregelbundenbeter, som kunna konstateras beträffande 
priserna å vissa slag av flundrefiskar, torde till stor del bero på svårigheten 
att riktigt specificera dessa fiskslag. 

Få grund av de stora prisdifferenserna mellan olika fiskslag blir ordningen 
mellan de särskilda fisksorterna olika, om hänsyn tages till fångstvärdet i 
stället för till fångstmängden, vilket ock framgår av tab. 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 hade dock 
fångstvärdet, tack vare stegringen i fiskpriserna, i många fall ökats, i vissa 
t. o. m. högst avsevärt, såväl absolut som relativt. Bland viktigare fiskslag 
hade endast rödspotta och tunga lägre värde än år 1917 och detta åtminstone 
i förra fallet ganska obetydligt. 

1) De priser som fiskarna erhållit. 
2) Som Gresnndasill har har räknats all sill frän Malmöhus lin. 
3) Häri logar rMtunga. 
4) Hart ingår ej haTskräftor. 
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Till följd av fisksorternas zonala fördelning kommer även kaststräckornas 
och länens inbördes ställning att bliva annorlunda, om hänsyn tages till 
fångstens värde i stället för till dess vikt (se tab. C och tab. 3). I dessa 
avseenden förete 1918 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 Västerbottens, var fångstens värde betydligt större 
än föregående år. 1 Västerbottens län hade minskning ägt rum (238 %). 
Ökningen var störst i Södermanlands län (129-0 %), Gottlands (125-8 %) och 
Stockholms (1234 %); med undantag av Kalmar (10-4 %), Norrbottens (37-4 %) 
och Kristianstads (546 %) var ökningen för övriga län över 70 %. 

De särskilda fiskslagens större eller mindre betydelse för olika län hade 
naturligtvis ej avsevärt förändrats under år 1918, dock förekommo vissa 
olikheter. Strömmingen var sålunda nu liksom åren 1915—1917 den i eko
nomiskt avseende mest betydande fisksorten i hela Norrland samt i Uppsala, 
Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Gottlands och Blekinge län. 
Även i Kalmar län var strömmingen det viktigaste fiskslaget men över
träffade dock endast föga ålen, som förut innehaft första rummet. Samma 
ställning som strömmingen i de nämnda länen hade sill och strömming i 
Kristianstads län och sillen enbart i Malmöhus län och på västkusten. 

Vad angår fångstens värde inom mindre områden än län (härad o. d.) 
samt fiskelägen lämnas uppgifter i tab. 5 och tab. 6. 

Be större fiskelägenas betydelse framgår därav, att av hela saltsjöfiskets 
bruttoavkastning (i kronor) ej mindre än 846 % (mot 78.6 % år 1917, 81-1 % 
år 1916, 80-8 % år 1915 och 68-0 % år 1914) kommo 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 nnder 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 nästtan året om; dock fiskades år 1918 mest änder juni—oktober 
(81-6 % av mängden och 88-4 % av värdet mot resp. 88-4 och 91-6 % år 1917) 
med maximum under juli—september (juli—september föregående år, augnsti 
—september år 1916, september—oktober år 1915). Alla månader ntom 
april, maj och december hade mindre fångster att uppvisa än år 1917; sär
skilt var tillbakagången stor för månaderna januari—mars (från 159 564 va
lar år 1917 till 24 212 år 1918). Jämfört med åren 1914 och 1915 visar fler
talet månader betydlig stegring av fångstmängden, under det i jämförelse 
med år 1916 minskning eller mycket obetydlig ökning kan konstateras för 
flertalet månader. 

Torsk fångas hela året, dock företrädesvis nnder vinterhalvåret. På janu
ari—mars och oktober—december kom sålunda 63-9 % av vikten ooh 66-4 % 
av värdet mot resp. 638 och 71-2 % år 1917. I likhet med åren 1915 och 



15 SALTSJÖFISKET; FÅNGSTENS MÄNGD OCH VÄRDE. 

1916 kan ett sekundärt minimum iakttagas i januari, vilket säkerligen hade 
sin orsak i isbildningen. Motsvarande minimum år 1917 inträffade i februari 
och mars (88 113 kg. år 1917 mot 280 510 år 1918). Den mesta torsken fånga
des år 1918 i april och november. 

Hödspottan, som inom ifrågavarande område förekommer i större mängd 
endast i Malmöhus län, fångas företrädesvis första halvåret. Beträffande 
flundrefisket i dess helhet fiskades huvudparten (73'7 %) under månaderna 
mars—juli. 

Alen är föremål för fångst hela året, dock särskilt under månaderna sep
tember och oktober, på vilka år 1918 kommo 57-2 % av vikten och 62.9 •/. av 
värdet mot resp. 68l och 715 % föregående år. Detta maximum infaller 
något senare i Malmöhus än i Blekinge län, ett förhållande, som torde stå 
i samband med ålens vandring. 

Lax fångades mest i april och maj i Blekinge och Malmöhus län; i Kristian
stads län lämnade jämte dessa månader sommarmånaderna, särskilt juni, de 
största fångsterna. Det särskilt i Blekinge förekommande fisket av sötvattens-
fisk, såsom gädda, abborre m. fl. — det s. k. gråfisket — vilket varit i stän
digt avtagande sedan år 1914, hade under år 1918 något ökats jämfört med 
1917 (208 852 kg. mot 181031 år 1917) men var dock sämre än åren 1914—1916. 
Det utövades i synnerhet på våren, särskilt i april och maj (456% av fångs
ten). Under första halvåret fiskades 71-7 % av hela fångsten, och därmed 
upphörde den förskjutning till andra halvårets favör, som gjort sig gällande 
sedan år 1914. År 1917 fiskades under första halvåret 54-5 % av fångsten, 
år 1916 58-1 %, år 1915 64.0 % och år 1914 70-2 %. 

Till följd av sill- och ålfiskets koncentrering på sommaren och hösten voro 
dessa årstider, med hänsyn till såväl fångstens vikt som värde, de viktigaste 
i ifrågavarande län. För övrigt torde den månatliga fördelningen av fångst
värdet närmare framgå av efterföljande tablå, som anger varje månads rela
tiva andel av fångstens totalvärde i Skåne och Blekinge. På grund av det 
rika sillfisket under juli blev procenttalet för denna månad högre än mot
svarande något av de senaste åren. 
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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 yrkesfiskarna 
äro övervägande i några län, medan fisket i andra bedrives hnvndsakligen 
såsom binäring, varjämte begreppet binäringsfiskare synes vara ganska varie
rande. I de län, varest yrkesfiskarna utgöra flertalet, blir naturligtvis i 
allmänhet även fångstens värde per fiskare högre än i övriga län. 

Den relativa avkastningen, som åren 1914—1916 undergick förbättring men 
åter försämrades år 1917, var åtskilligt större år 1918 än något föregående 
år. Detta gäller riket i dess helhet ävensom de olika länen med undantag 
av Blekinge, som i detta hänseende intog en sämre ställning än både år 1916 
och 1917, vartill orsaken är att söka i den ovan nämnda starka värdeök
ningen av redskap och båtar. Störst var avkastningen i Stockholms, Öster
götlands, Gröteborgs och Bohus, Gottlands, Hallands oeh Gävleborgs län. 
Ännu större in fallet var skulle avkastningen säkerligen hava blivit, om icke, 
som förut sagts, på många håll missförstånd vid värdesättningen av redskap 
och båtar ägt rum. Fångstvärdets storlek per fiskare visar, att fisket under 
år 1918 var synnerligen vinstgivande. Jämfört med år 1914, som i detta 
avseende torde få betraktas som normalt, hade fiskets relativa avkastning i 
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mycket hög grad förbättrats; år 1914 utgjorde nämligen fångstvärdet endast 
790 % av fiskematerielens värde och uppgick per fiskare till 719 kr. mot 
resp. 2183 % och 3 .423 kr. år 1918. 

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. 21—23. 

Beträffande tiden för fiskets bedrivande inom Skåne och Blekinge hänvisas 
till sid. 14. I Norrland synes strömmingsfisket på grund av ishinder ligga 
nere under vintern, i allmänhet började fisket i maj eller början av juni och 
fortgick till oktober och november, i Gävleborgs län t. o. m. in i december, 
med bästa fisket i juni—augusti. Likartat var fisket i Uppsala ävensom i 
norra delen av Stockholms län, under det i södra delen ar sistnämnda 
län fisket började redan i februari månad och nådde det bästa resultatet i 
maj. I Södermanland, Östergötland och norra delen av Kalmar län fiskas i 
allmänhet året om, och bästa fisket inföll vid mycket skilda tider i olika 
distrikt. I Kalmar läns södra del liksom i flertalet distrikt på Gottland be-
drives däremot väsentligen ett sommarfiske, vilket pågick från april till årets 
slut och var mest givande under högsommaren. I några distrikt på Gott
land fiskades även under föråret med gott resultat. 

Strömmings- och sillfisket inom ifrågavarande län bedrevs av 7 496 yrkes-
och 6 755 binäringsfiskare mot resp. 6 695 och 5 192 år 1917, 6 068 och 4 559 
år 1916 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. Jämfört med föregående år förekom ökning av såväl yrkes-
som binäringsfiskarnas antal i nästan samtliga län. . Vad som ovan sagts 
om fiskarna i Norrbottens och Västerbottens län vid saltsjöfisket i allmänhet, 
gäller även beträffande strömmingsfiskarna. Den stora ökningen från 1917 
för Blekinge län beror enligt inhämtad upplysning därpå, att förut alldeles 
för få sillfiskare redovisats, under det i verkligheten alla saltsjöfiskare del
taga i sillfisket. Om hemmavarande sjömän gäller det ovan nämnda. Vid 
fisket begagnades huvudsakligen nät, men även notar kommo till användning 
i relativt stor utsträckning, särskilt i Blekinge, Stockholms, Södermanlands, 
Östergötlands och Kalmar län. Storryssjor och bottengarn användes huvud
sakligen i Blekinge, Gottlands, Uppsala och Skånelänen ävensom i övre 
Norrland. För riket i dess helhet hade notar, nät och ryssjor ökats be
tydligt sedan 1917. Vad angår de olika länen, märker man nästan genom
gående ökning, vilket framförallt gäller Blekinge län. Emellertid iakttager 
man i flera fall stora skillnader i förhållande till föregående år, beroende 
därpå att ena året alla för ifrågavarande fiske, avsedda redskap redovisats, 
medan ett annat år endast verkligen använda redskap upptagits. Detta gäl
ler fiske i allmänhet men framför allt sill- och strömningsfisket. 
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Redskapen hade i nytt tillstånd kostat 7 940 432 kr., därav notar 562 941, 
nät 6 872 328 samt ryssjor och bottengarn 505 163 kr., under det år 1917 
motsvarande tal voro 4 599 267, 410 665, 4124 277 och 64 325, år 1916 3 621 467, 
375 250, 3 103 850 och 142 367 och år 1915 resp. 3 199 967, 314 740, 2 700170 
och 185 057 kr. Värdet av båtarna uppgick till 5 605 720 kr., därav 4 057 055 
för motorbåtar och 1 548 665 kr. för övriga båtar, mot resp. 4 334 989, 3 362 630 
och 972 359 kr. år 1917, 3 156 418, 2 398 660 och 757 758 år 1916 samt 2 638 698, 
1956 230 och 682 468 kr. år 1915. En ökning i värdet av redskapen sedan 
1914 kan iakttagas, beroende på ökning i antal ävensom på den allmänna 
prisstegringen under de senare åren. Även båtvärdet har ökats sedan 1914, 
vartill jämte prisstegringen den starka ökningen av antalet öppna båtar så
väl med som utan motor bidragit. Värdet av de vid strömmings- och sill
fisket använda redskapen utgjorde 70-3 % (53-5 % f. å., 49.9 % år 1916 och 
52.4 % år 1915) av värdet utav samtliga vid saltsjöfisket inom ifrågava
rande län begagnade fiskredskap. För båtarna utgjorde motsvarande pro
centtal 87-4 (841 f. å., 79-2 år 1916 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 66-9 % (68-6 % f. å., 67-1 % år 
1916 och 63.4 % år 1915) av hela båtvärdet, uppgick motsvarande procenttal 
för strömmings- och sillfisket till 72-4 (776 f. å., 760 år 1916 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 
en 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 502 kr., per 
nät 47 kr. och per ryssja och bottengarn 41 kr., mot resp. 626, 35 och 21 
föregående år, 369, 27 och 25 år 1916 samt 338, 25 och 33 år 1915- Dessa 
pris äro dock sannolikt högre än genomsnittsprisen för samma slag av red
skap, om hänsyn tages till fisket i dess helhet, enär vid sillfisket i allmän
het de bästa såväl redskap som båtar komma till användning. Sedan fore
gående år hade priset å såväl nät som ryssjor och bottengarn ökats, varemot 
notarnas pris minskats, beroende huvudsakligen på de jämförelsevis billiga 
notar, som tillkommit i Blekinge l&n. Värdet av de vid strömmings- och sill
fisket begagnade redskapen och båtarna uppgick till ej mindre än 765 % 
(650 % år 1917, 60-3 % år 1916 och 61-3 % år 1915) av värdet av alla inom 
motsvarande län använda, under det att strömmingsfiskets bruttoavkastning 
utgjorde 68.5 % (66-3 % år 1917, 635 % år 1916 och 493 % år 1915) av salt
sjöfiskets hela fångstvärde inom samma län. Strömmings- och sillfiskets av
kastning har stigit högst väsentligt 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 fångstvftrdet 
under år 1915 med 411 %, år 1916 med 128-8 « år 1917 med 36.5% och 1918 
med 71-7 %. Även i förhållande till annat fiske har sill- och strömmings-
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fisket, såsom ovan meddelade procenttal utvisa, fått större betydelse. Endast 
i Västerbottens län hade minskning ägt rum sedan 1917. I flertalet övriga 
län iakttages ökning med 50—90 % och ännu mer. Strömmings- och sill
fiskets omfattning under åren 1917 och 1918 torde bäst framgå av följande 
sammanställning: 

I strömmings- och sillfiskets bruttoavkastning inräknas emellertid ej en
dast försåld eller för fiskarnas 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 försäljes mest från de norrländska länen (830 % av värdet 
mot 841 % f. å.), Särskilt Gävleborgs (447 %) och Västemorrlands (25-4 %), på 
vilka län även kommer huvudparten (90-6 % mot 869 % f. å.) av annorlunda 
beredd strömming (surströmming). Inom de norrländska länen säljes ström
mingen huvudsakligen i berett tillstånd. Detta var förut även fallet i Upp
sala län, men under år 1918 fördelade sig avkastningens värde ungefär lika 
på beredd och oberedd strömming. Liksom i Uppsala län gjorde sig emeller
tid under år 1918 även i Norrland den förändringen gällande, att en större 
del av strömmingen försåldes som färsk än under de föregående åren varit 
fallet. Detta förklaras hava berott på den starka efterfrågan å färsk ström
ming. Söder om Uppsala län säljes strömmingen huvudsakligen färsk (jfr 
det följande). 
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Av strömmingen (och sillen) såldes år 1918 9 081 594 valar färska eller 
461021 valar mindre än föregående år; den försålda saltade strömmingen 
hade minskats från 217 789 fjärdingar år 1917 till 168 327 år 1918, och för 
annorlunda beredd strömming voro motsvarande tal 197 050 och 184 972 kg. 
Värdet å försåld färsk strömming hade ökats med 7 468 849 kr. eller 82-5 % 
och å försåld salt strömming med 991313 kr. eller 33-6 %. Priset å en fjärding 
salt strömming hade i genomsnitt ökats från 4-83 kr. år 1914, 6.77 kr. år 1915, 
12-31 kr. år 1916 och 1353 kr. år 1917 till 23-40 kr. år 1918; priset å ett kg. 
annorlunda beredd strömming från resp. 34, 39, 49 och 79 öre till 156 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, lämnas å, nästa sida uppgift angående sillpriset per val (färsk för
såld) i olika län under åren 1914—1918. 

Prisets storlek synes stå i nära samband dels med strömmingens eller sillens 
olika vikt, dels med avståndet till större avsättningsorter (Stockholm). 

Vad den för fiskarnas eget behov använda strömmingen angår, må an
märkas, att uppgifterna fortfarande äro ganska ofullständiga. 
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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 ha varit hög. I Blekinge län var vikten, i likhet med 
föregående år, under den normala.4) 

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

1) I de fall, da mängden i primäruppgifterna angivits i annat mått än Tal (vanl. kg.), ha 
prisuppgifterna tryckta med medieval» typer. 

2) Mingd angiven i b&de valar och fjärd. 
3) > » > » » » kg. 
4) 1 fj&rding färsk strömming har antagits vaga 82 kg. och 1 fjärding salt strömming 28 kg. 

( = 2 5 Ht.), dar e) annat särskilt anmärkts 4 blanketten. 
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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 mängd och värde åren 
1916—1918. 

Beträffande fiskets utveckling under åren 1831—1910 jfr Fiske år 1914, 
sid. 49. Vad år 1918 angår, överträffade fångstvärdet vid flertalet fisken 
alla föregående år och även i fall, då fångstmängden var mindre än förut. 
Orsaken till detta förhållande är att söka i de mycket stegrade priserna. 

Det fiske, som kvantitativt lämnade bästa resultatet under år 1918, var 
vadsillfisket. Dess fångstmängd var den största på flera år, och dess värde 
översteg alla föregående års. Sillfisket med drivgarn, som i Göteborgs och 
Bohus län förut haft föga betydelse, hade år 1918 att uppvisa ganska rik 
fångst såväl där som i Hallands län. Skarpsillfisket däremot, som åren 1915 
—16 gav mer än vanligt gott resultat, var i kvantitativt hänseende närmast 
jämförbart med 1914. Trålfisket har under de senare åren av alla fisken 
undergått den kraftigaste utvecklingen. År 1917 visade det visserligen till
bakagång, men med 1918 återvann det sin betydelse och lämnade näst vad
sillfisket den största fångstmängden, vilkens värde (c:a 2/5 av totalvärdet för 
Göteborgs och Bohus län) t. o. m. betydligt översteg sistnämnda fiske. Stor
sjöfiskets av krigsförhållandena orsakade tillbakagång år 1915 följdes av 
stark ökning år 1916, vilken å sin sida efterföljdes av någon minskning 
år 1917. Men år 1918 översteg fångsten avsevärt de föregående åren med 
hänsyn till såväl mängd som värde. Makrillfisket med dOrj i Kattegatt och 
Skagerack ävensom makrillfisket i Nordsjön hava båda kvantitativt gått till
baka sedan 1916, vartill orsaken åtminstone delvis väl torde vara att söka i 
de osäkra förhållandena på havet under ifrågavarande år. Makrillfisket med 
garn lämnade däremot större fångstmängd än de föregående åren. 

Antalet i fisket deltagande personer ävensom av dem använda redskap och 
båtar framgår av tab. £ . 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. För 
kustfisket saknas uppgifter om fiskare, redskap och båtar. De utan jäm
förelse dyraste redskapen användas vid vadsillfisket med 36.5 % (44.1 f. å.) 
av totalvärdet av samtliga vid saltsjöfisket i Göteborgs och Bohus län an
vända redskap. Beträffande båtarnas värde kom trålfisket i främsta rummet 
med 22-4 % (31.8 f. å.) av totalvärdet och närmast därefter vadsillfisket (21-8 #) 
och storsjöfisket (20-1 %). Karakteristiskt är vid trålfisket den stora diffe-
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Tab. D. Avkastningens mängd och värde i Göteborgs och Bohus samt Hallands län 
åren 1916—1918, fördelat på de särskilda fiskena. 

') I de fall, där redovisning skett i annat mått an kg., är mängden har angiven i såväl detta mätt 
som kg. — ») Dessutom 6 tjog krabbor. — 8) Dessutom 3143 tjog krabbor och 1391 tjog ostron. — 
4) Därav 3775 tjog krabbor. — ») Dessutom 247 tjog krabbor. — 6) Dessutom 8000 tjog ostron. — ') 
Dessutom 5083 tjog krabbor och 4475 tjog ostron. — a) Dessutom 1200 tjog krabbor. — 9) Dessutom 
10 tjog krabbor. — w) Dessutom 5 tjog krabbor och 3 tjog hummer. — ") Dessutom 3000 tjog ostron. — 
12) Dessutom 1421 tjog krabbor och 1671 tjog ostron. — u) Dessutom 1375 tjog krabbor och 498 tjog 
hummer. 

3-201002. Fiske 1918 
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rensen mellan redskapens och båtarnas värden. 1 jämförelse med föregående 
år iakttages stark minskning i fiskarnes antal och båtarnas antal och värde 
vid makrillfisket med dörj i Kattegatt och Skagerack och makrillfisket i 
Nordsjön, vad beträffar Göteborgs och Bohus län. Hummerfiskarnas antal 
var ock betydligt mindre än föregående år. Beträffande tiden för de olika 
fiskena må nämnas, att makrillfiskena, kvasse- och storsjöfisket utövas under 
sommaren, drivgarnfisket på hösten och vadsill-, skarpsill- och koljebacke-
fisket under vintern, under det att trål-, hummer- och räknsket hava mindre 
utpräglad säsong. För övrigt må hänvisas till den följande framställningen, 
vilken dock ej avser Hallands län, utom då sådant särskilt angives. 

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

') DaraT 37 Tadar och 393 flnndregarn. 
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Vadsillfisket började i mitten av september år 1918 vid Koppargrund och 
Anholt, varefter det fortsattes allt längre noriv och. västerut för att i all
mänhet avslutas i mitten av mars månad 1919 väster eller nordväst om Jut-
land. Hela fångstmängden utgjorde i Göteborgs och Bohus län 626 661 hl. 
och i Hallands län 456 hl. mot 348 680 och 250 hl. föregående år och 236 507 
och 1620 hl. år 1916/17. Fångstmängden var sålunda i förra länet avse
värt (79-7 %) större år 1918/19, vilket hade till följd, att bruttovärdet trots 
det lägre priset detta år dock blev högre än år 1917/18. 

Vad den lokala fördelningen angår, kom V. Hisings härad med 522 % 
(52.7 %- f. å.) av fångstvärdet i främsta rummet samt på betydligt avstånd 
därefter Sotenäs, Tjörns och Askims härad med resp. 21-7, 11-7 och 8.6 %. 
De största fiskelägena voro Hönö Klåva (2 030 000 kr. mot 1207 260 f. å.), 
öckerö (1862 000 kr. mot 1436 000 f. å.), Gravarne (1380 500 kr. mot 1164 000 
f. å.), Björkö (1109 000 kr. mot 556 000 f. å.), Smögen (927 700 kr. mot 732 000 
f. å.), Frölunda (900000 kr.), Knippla (880 000 kr. mot 805 000 f. å.) och 
Hälsö (585 000 kr. mot 525 000 f. å.). 

Inalles deltogo i fisket 3 310 (3 331 f. å. och 3374 år 1916/17) fiskare, 
fördelade på 203 vadlag, och uppgick vadbåtarnas bruttotonnage till 4 555 
(4 532 f. å.) ton (4 264 hkr mot 4 258 f. å.). En obetydlig ökning i såväl 
bruttotonnage som maskinkraft under sist förflutna året kan sålunda konsta
teras. Efter fångstens storlek fördelade sig de olika vadlagen sålunda: 

Varje vadlag bestod av 14 å 19 man, och i genomsnitt intjänades per 
vadlag 78094 kr., vilket utgör 4 789 kr. per fiskare mot 3 373 år 1917/18, 
3 680 år 1916/17, 4 065 år 1915/16 och 909 år 1914/15. Et t vadlag på Öckerö 
fiskade för 182 000 kr. eller 11375 kr. per fiskare, och åtskilliga vadlag 
fiskade för 150000 kr. och däröver. Från V. Hisings härad (öckerö s:n) 
fiskades av 1415 fiskare (83 vadlag) vadsill till ett värde av 8 280 000 kr. 
(5 918 860 f. å. och 6 731500 år 1916/17), alltså 5 852 kr. per fiskare (4 216 
f. å. och 5198 år 1916/17). 

Sillen var genomgående av god kvalitet utom mot slutet av säsongen, då 
den var småblandad och mager. Medelpriset per hl. utgjorde 2530 kr. mot 
32-22 år 1917/18, 5249 år 1916/17, 29-12 år 1915/16 och 6-77 år 1914/15. 

Sillfisket med drivgarn bedrevs i Göteborgs och Bohus län i södra och mel
lersta delen, från V. Frölunda i söder till Hunnebostrand i norr. V. Frö
lunda deltog under 1918 liksom fallet var före år 1917 livligast i detta 
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fiske, och kom på denna ort nära 2h av hela fångsten, som uppgick till 
105 526 valar sill (50 776 f. å. och 2 016 år 1916). Av fiskare från Halland 
fiskades dessutom 81 684 valar (66 560 f. å. och 68 392 år 1916). I Halland 
kom Träslövs fiskläge avgjort främst med en fångst av 31394 valar. Vid 
jämförelse mellan de båda länen iakttages, att detta år Göteborgs och Bohus 
län överträffat Hallands län även i detta fiske, vari det senare förut i regeln 
varit överlägset. Bruttoinkomsten per fiskare utgjorde i Göteborgs och Bo
hus län 2 605 kr., i Halland 3548 kr. mot resp. 721 och 1836 f. å. Fångst-
fälten voro vid Anholt och Koppargrund. Fisket är i allmänhet ett höst
fiske och ägde rum augusti—oktober med bästa fisket i september. Från 
några distrikt i Halland fiskades emellertid sill med drivgam även under 
maj månad. Medelvikten per val utgjorde omkring 10 kg.; 7Va valar hava 
ansetts motsvara 1 hl. I allmänhet synes sillen hava varit av god be
skaffenhet både stor och fet. Sillen, som försåldes i Göteborg, Yarberg, 
Falkenberg och Halmstad, betingade ett pris från 5 ända till 20 kr. per val 
eller i genomsnitt 10-98 kr. mot 6-41 föregående år. 

Skarpsillfisket. Detta fiske idkades från Sotenäs härad med 500 % (32.7 
f. å. och 53-5 år 1916) av hela fångstvärdet. Närmast efter kommo Vette 
härad med 14-7 och Orusts västra med 13.2 %. De viktigaste fiskelägena voro 
Bovallstrand (198 000 kr. mot 88-000 f. å.), Fiskebäckskil (120000 kr. mot 
150 000 f. å.), och Smögen (96 000 kr. mot 88 850 f. å.). Avkastningens värde, 
som belöpte sig till 1008 854 kr. (917 708 kr. f. å., 850 404 kr. år 1916/17 
och 816 676 år 1915/16 — motsvarande en kvantitet av 12 066 hl. mot 25 003 
hl. år 1917/18, 33 027 hl. år 1916/17 och 19 851 hl. år 1915/16 — hade trots 
avsevärd minskning i fångstens mängd på grund av stegrade pris ökats sedan 
föregående år. Bruttoinkomsten per fiskare utgjorde 979 kr. Fisket, som 
ägde rum i kastvattnen från Tjörn längs kusten upp till Svinesund och Ide
fjord, började flerstädes redan i september 1918 och fortsatte till fram mot 
årsskiftet; på några ställen pågick det även under januari och februari 1919. 
Bäst var fisket i allmänhet i oktober och november. 

Skarpsillen beskrevs från flertalet distrikt som god till beskaffenheten un
der hela fisketiden, på ett par håll ansågs den dock sämre under sista delen. 
Medelpriset per hektoliter skarpsill utgjorde i genomsnitt 83.61 kr., under 
det att motsvarande pris år 1917/18 var blott 36-70 kr., år 1916/17 25-75 kr., 
och år 1915/16 41-14 kr. — Snörpvaden var huvudredskapet i Sotenäs härad, 
eljest övervägde landvadarna. Den mesta skarpsillen försåldes i Lysekil och 
Strömstad men delvis även å andra kustorter, såsom Marstrand, Klädeshol
men, Fiskebäckskil, Grebbestad och Fjällbacka. 

Makrillfisket med dörj i Kattegatt och Skagerack har under de senaste 
åren gått tillbaka. År 1918 var fångstmängden 211 369 tjog mot 262 040 år 
1917, 372 004 år 1916 och 226 276 år 1915. Värdet uppgick till 1053 948 kr. 
mot 679 482 kr. år 1917, 772 512 år 1916 och 383 282 år 1915. Brutto
inkomsten per fiskare uppgick till 945 kr. mot 506 kr. år 1917, 838 år 1916 
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och 368 år 1915. Detta fiske bedrevs isynnerhet från Askhns härad (30-0 %), 
som därmed återtagit sin före år 1916 innehavda ledande ställning, Tanums 
härad (257 %), Vette härad (18-0 %) och Sotenäs härad (12-1 &). De vikti
gaste fiskelägena voro Frölunda (216 000 kr.), Sydkoster (103 994 kr.) och 
Donsö (100 000 kr.). — I Halland fiskades blott 1 725 tjog till ett värde av 
9 630 kr. 

Fisket började i allmänhet i mitten eller slutet av juni och pågick till 
mitten eller slutet av september. Den fångade makrillen var i allmänhet 
medelstor och av medelgod beskaffenhet, delvis dock småblandad och mager. 
Vikten varierade mellan 3 och 10 kg. per tjog, medelvikten per tjog var 
omkring 5 kg. I genomsnitt synes makrillen hava varit av ungefär samma 
storlek som närmast föregående år. Medelpriset per tjog utgjorde 4-99 kr. 
mot 2-59 kr. år 1917, 2-08 kr. år 1916 och 1-C9 kr. år 1915. Till följd av 
makrillens mycket varierande storlek var priset emellertid mycket olika, från 
under 2 till 8 kr. per tjog. Fångsten försåldes till största delen i Göteborg 
men också i Marstrand, Lysekil, Strömstad, ävensom andra orter efter kusten. 

Makrillfisket med garn bedrevs isynnerhet av fiskare från Sotenäs härad 
(77'2 % av hela fångstvärdet), i mindre grad från V. Hisings härad (12-2 %) 
och från Vette härad (93 %). Från Sotenäs ägde fisket rum mellan Hållö 
och SkageD, från Kville härad 2—4 mil utanför Väderöarna, från Vette i 
Skagerack utanför Kosteröarna, från V. Hisings och Tjörns härad utefter 
kusten 1 å 2 mil från land från Stora Pölsan utanför Rörö till Måseskär. 
Beträffande fiskelägena kommo i första rummet Gravarne och Smögen med 
resp. 635 775 och 403150 kr. fångstvärde. Fisket utövades av inalles 1 030 
fiskare, och belöpte sig bruttoinkomsten per fiskare till 2 236 kr. (580 f. å. 
och 613 år 1916). Fångsten uppgick till 412 212 tjog (175142 f. å. och 
162 506 år 1916), värdet till 2 303361 kr. mot 547 695 kr. år 1917 och 611 515 
år 1916. I Halland fiskades 3 330 tjog för ett värde av 25 220 kr. (resp. 
2 075 och 10 375 f. å.). 

Resultatet överträffade avsevärt alla de senare årens med avseende på så
väl kvantitet som värde. Vanligen tog garnfisket sin början i mitten av maj 
och avslutades redan i mitten eller slutet av juni. Makrillen var i allmän
het medelstor och av god beskaffenhet med en vikt per tjog av 6 & 12 kg. Pri
set varierade mycket, i de nordligare häradena från 3.50—5-50 kr. per tjog 
i de sydligare från 5—8 kr. Medelpriset var 5.59 kr. per tjog mot 3-13 k r 
f. å., 3-76 kr. år 1916 och 3-01 kr. år 1915. Fångsten försåldes i Göteborg, 
Marstrand, Smögen, Gravarne, Tången, Fjällbacka, Hunnebostränd, Bovall-
strand och Strömstad. 

Makrillfisket i Nordsjön har gått tillbaka alltsedan år 1916. Så fångades 
år 1918 endast 4 276 tunnor makrill mot 13 769 år 1917 och 20 853 år 1916. 
Fångstens värde var 661660 kr. mot 918 552 kr. år 1917 och 1539 205 kr. 
år 1916 och hade alltså minskats med 28.0 % sedan 1917 och 57.0 % sedan 
1916. Av värdet kom över hälften (52.8 %) på Orusts västra härad och Över 
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en tredjedel (38.8 %) på Tanuma härad, under det endast mindre fångst-
värden tillkommo de övriga härad, som hade deltagit i detta fiske, nämligen 
Tjörns, Kville och Vette. De använda båtarnas brattotonnage var blott 2 195 
ton (6 773 år 1917 och 6 830 år 1916), varav kom på Orusts västra härad 
1 217 (4362 år 1917 och 3426 år 1916). I allmänhet användes vid detta fiske 
båtar utan motor, varför antalet hästkrafter icke uppgick till mer än 454 
(1 378 f. å. och 761 år 1916), därav 282 i Orusts västra härad och 162 i 
Tjörns. De mest betydande fiskelägena voro Edshultshall med ett fångst-
varde av 142 930 kr. (f. å. 93 100 kr.) och Mollösund med 141415 kr. (f. å. 
199 000 kr.). Flertalet fiskelägen visade stark tillbakagång, och av Käringön, 
Gullholmen och Grundsund, som år 1917 fiskade för något över 50000 kr., 
kommo de båda förra icke upp till mer än respektive 23 600 och 540 kr. un
der det Grandsund icke alls deltog i detta fiske. Förutom de två ovan 
nämnda kom intet fiskeläge upp till ett fångstvärde av 50 000 kr. — Fiskarne, 
vilkas antal var 386 (f. å. 1 041), hade i bruttoinkomst 1 714 kr. per person 
(882 kr. år 1917 och 1 476 kr. år 1916). 

Fisket, som bedrevs i Skagerack norr om Jutland, började i juni eller 
juli och fortsatte till fram i september. I allmänhet beskrevs den fångade 
makrillen såsom medelstor och ganska fet, och vikten per tunna uppgavs i 
flertalet fall till 92 kg. De förnämsta försäljningsorterna voro Göteborg och 
Lysekil. Priserna varierade mellan 110—200 kr. per tunna eller i genomsnitt 
154-74 kr. mot 66-71 kr. föregående år och 7381 kr. år 1916. 

Makrillfisket med vadar har även gått tillbaka. Fångsten utgjordes av 
96 754 tjog (110 318 år 1917, 221072 år 1916 och 208 461 år 1915). Fångst
värdet blev år 1918 högre än föregående år. Det uppgick nämligen till 
318 852 kr. mot 227 662 år 1917, 297 027 år 1916 och 145 784 år 1915. I 
detta fiske har även inräknats fiske med bottengarn i Vette härad, varmed 
gjordes en fångst å 7 299 tjog till ett värde av 16 292 kr. Häri deltogo 55 
fiskare med 37 bottengarn. Möjligen deltogo dessa fiskare även i fisket med 
vadar, varför dubbelräkning kan föreligga. — Fisket utövades särskilt från 
Tanums, Sotenäs, Vette och Kville härad, och de förnämsta fiskelägena voro 
Gravarne och Smögen. Inalles deltogo i fisket 1 247 fiskare (1 278 år 1917, 
1 283 år 1916 och 1 061 år 1915), och bruttoinkomsten per fiskare var 256 kr. 
(178 kr. f. å.). Makrillens beskaffenhet var enligt inkomna rapporter ganska 
växlande, dock var den i allmänhet medelstor och av för övrigt ganska god 
beskaffenhet. Vikten av ett tjog makrill synes hava varierat mellan 2 och 
12 kg. och priset per tjog mellan 1 och 9 kr. och uppgick i medeltal till 
3.30 kr. Fångsten försåldes i hemorterna eller i Göteborg, Marstrand, Lyse
kil och Strömstad. — I Halland bedrevs detta fiske helt obetydligt, fångst-
värdet var endast 17 000 kr. (f. å. 12000 kr.). 

Rockefiske hade under detta år liksom de närmast föregående åren allt-
sedaa 1914 icke bedrivits som särskilt fiske. 
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Koljebackefisket utövades av 1379 fiskare (1195 f. å.) med 531 båtar (447 
f. å.), därav 108 däckade med och 5 däckade utan motor, medan de övriga 
voro öppna utan motor. — Fångsten utgjordes övervägande av kolja och 
torsk. Fisket, som för varje år blir av allt större betydelse, visade en ök
ning i fångstmängd och värde med respektive 48-4 % och 64-1 % jämfört 
med föregående år. Värdet uppgick 1918 till 1402 563 kr. (f. å. 854 660 kr.), 
d. v. s. 1017 kr. per fiskare mot 715 år 1917. Tyvärr voro fisksorterna icke 
alltid specificerade, men då så låtit sig göra på grund av pris- eller andra 
uppgifter å blanketterna, har en uppdelning på olika fiskslag verkställts. 

I detta fiske deltogo särskilt V. Hisings, Orusts västra och Askims härad 
med resp. 32-0, 28-9 och 15-7 f. av hela fångstvärdet. De viktigaste fiske
lägena voro Hönö Klåva (258 000 kr.), Käringön (210000 kr.) och Vrångö 
(180000 kr.). Donsö däremot, som 1917 var ett av de förnämsta, kom 1918 
betydligt efter. Som fångstplats angavs för fiskare från Askims härad om
rådet Nidingarne—Läsö—Vinga, från V. Hisings härad i Kattegatt ävensom 
väster om Jutland, från Tjörns och Orusts västra härad 1 å 2 mil från land 
mellan Hamneskär—Måseskär—Hållö, från Sotenäs härad i Sotefjorden, SV 
om Hållö och Brandskär, från Kville och Tanums härad utanför respektive 
hemorter och från Vette utanför Kosteröarna och i Kosterfjorden. Fiske
tiden sträckte sig i allmänhet från oktober till april, maj eller juni, men i 
öckerö socken liksom å en del andra orter blott april—juni. Medelvikten per 
tjog av de olika fisksorterna varierade betydligt; 1 tjog kolja vägde sålunda 
vanligen 10 å 15 kg., 1 tjog torsk i allmänhet 18 å 30 kg., långa omkring 
20 kg., vitling omkring 5 kg. och havskatt 35 kg. Från flera distrikt redo
visades emellertid år 1918 i kg. i stället för i tjog. Priset utgjorde i medeltal 
för kolja 96 öre per kg. (f. å. 74 öre), för torsk 92 öre (f. å. 95 öre) och för vit
ling 70 öre (f. å. 60 öre). Att torskpriset blev så lågt i förhållande till kolje
priset ävensom till priset föregående år berodde därpå, att i Orusts västra 
härad torsken försålts till avsevärt lägre pris än koljan, vilket haft till följd, 
a t t medelpriset för länet sänkts. För övrigt betingade torsken i andra härad 
föga högre pris än koljan. Den viktigaste försäljningsorten var Göteborg, 
men en del av fångsten såldes i Marstrand, Lysekil, Uddevalla, Strömstad 
och hemorterna. — I Hallands län visar detta fiske, som näst drivgarnssill-
fisket var det viktigaste där, någon tillbakagång med avseende på kvanti
teten (756114 kg. mot 808 945 f. å.), men fångstvärdet var avsevärt högre 
än föregående år (703018 kr. mot 352160 kr.). Fisket bedrevs av 451 fiskare 
med 137 båtar, varav 56 voro däckade med och 4 däckade utan motor, resten 
öppna båtar. JDe viktigaste fiskelägena voro Träslöv med 275 500 kr. fångst
värde och Glommen med 55 469 kr. 

Fisket med kvassar bedrevs huvudsakligen från V. Hisings härad (87.0 % 
av fångstvärdet). De förnämsta fiskelägena voro Hönö Klåva (395 500 kr. 
mot 211000 kr. f. å.) och Öckerö (161435 kr. mot 251289 kr. f. å.). Fisket 
utövades i både Kattegatt och Skagerack. 

Tillgången på rödspotta ansågs enligt en del rapporter minskad, enligt 
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andra däremot icke. Under året fiskades rödtdnga, rödspotta och annan flat
fisk samt i motsats mot föregående år även avsevärda mängder torsk (140 265 
kg.) och kolja (137 730 kg.). .Fångsten av rödspotta och rödtunga, som förra 
året uppgick till 712 684 kg., var detta år endast 267 292 kg. Inalles fånga
des vid detta fiske 557 259 kg. till ett värde av 657 143 kr. mot respektive 
714 964 och 737 461 f. å. I fisket deltogo 210 (f. å. 336) fiskare, och brutto
inkomsten per fiskare var 3 129 kr. mot 2195 kr. f. å. — I Halland utövades 
fisket av 105 fiskare (89 f. å.) och gav till resultat 48 221 kg. till ett väfde 
av 87 658 kr. mot respektive 76 315 och 89 488 f. å. 

Fisket ägde i allmänhet rum från april och maj till fram på hösten men 
på några håll hela året. I Y, Hisings härad betecknades april som den bästa 
fisketiden men på övriga platser höstmånaderna. Priset på rödspotta var 
1-64 kr. per kg., på rödtunga 1.29, på torsk 099 och kolja likaså 099. 
Fångsten avyttrades i Göteborg, Marstrand, Lysekil m. fl. orter. 

Storsjöfisket, som huvudsakligen bedrevs av fiskare från Tjörn och Orust, 
har gått mycket framåt. Fångsten uppgick till 2 726 489 kg. mot 1 894 312 
kg. f. å. och 2 052803 kg. år 1916 och dess värde till 4 610 343 kr. mot 
1459 174 kr. f. å., 1 301 225 kr. år 1916, 673 853 kr. år 1915 och 707 099 kr. 
år 1914. 1 fisket deltogo 1033 fiskare (1 027 f. å), och inkomsten per fiskare 
blev 4 463 kr. (1421 f. å). Bland fiskelägen, som deltogo i detta fiske, må 
särskilt nämnas Mollösund (543 788 kr.), Åstol (535 300 kr.), Grundsund 
(434 750 kr.) och Dyrön (423 195 kr.). Mest betydande var fångsten av långa 
med 65.7 % (66-6 % f. å.) av hela fångstvärdet. Dessutom fiskades torsk, lubb, 
hälleflundra m. m. 

Fisket försiggick i Nordsjön utanför Norges västkust från mars eller april 
till fram i september. I flertalet rapporter betecknades fisken som god till 
beskaffenheten. Dock varierade vikten ganska ansenligt, så t. ex. för en våla 
långa mellan 35 och 80 kg., en våla lubb mellan 25 och 38 kg. och en våla 
torsk mellan 30 och 50 kg. Genomsnittspriset var för långa 1.83 kr. per 
kg., för torsk 1-39 kr., för lubb 168 kr., för hälleflundra 178 kr. Försälj
ningsorter voro Klädesholmen, Mollösund, Skärhamn, Edshultshall, Grund
sund, Gollholmen, Lysekil, Smögen och Grebbestad. 

Trålfisket befinner sig fortfarande i starkt uppsving och kom år 1918 vad 
värdet angår främst av alla fisken i länet. Av motortrålarna i de olika 
distrikten fångad fisk redovisades i likhet med vid andra fisken. Uppgifter 
om de i Göteborg, Uddevalla och Varberg hemmahörande ångtrålarna, vilka 
alla försålde sin fisk i Göteborg, funnos också med avseende på deras total
fångster och dessas värde. Totalsiffror för trålfisket voro sålunda lätta att 
erhålla. Men med avseende på fördelningen på de olika fiskslagen var det 
annorlunda, enär endast för motortrålarna specificerade uppgifter lämnades. 
D i emellertid dylika uppgifter rörande vid auktionerna i Göteborgs stads 
fiakhamn försåld fisk funnos att tillgå, har det varit möjligt att med hjälp 
av dessa och äldre beräkningar fördela ångtrålarnas fångster på respektive 
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fiskslag, om än siffrorna kunna anses i någon mån osäkra. Därtill bidrog 
även den omständigheten, a t t de vid nämnda fiskauktioner försålda fiskmäng
derna redovisades i flera olika slags mått, vilkas vikt är mer eller mindre 
varierande. Även uppgifterna om båtar och redskap, vad beträffar ångtrå-
larna, voro ofullständiga, varför även här en del beräkningar måst göras. I 
tab. 6 har i uppgifterna för Göteborg jämväl inräknats det av trålångare 
från Uddevalla och Varberg bedrivna trålfisket, då Göteborg varit såväl 
utgångs- som slutpunkt för nämnda fiske. 

Trålfisket bedrevs i synnerhet från Göteborg, som deltog däri med 45 
ångtrålare, vilka tillsammans hade en dräktighet av 8 975 ton brutto och 
12 375 hästkrafter; inräknas även de ovannämnda i Uddevalla (3) och Var-
berg (2) hemmahörande ångtrålarna, bli motsvarande tal 50, 7 676 och 13 475. 
Emellertid deltogo icke alla de i Göteborg hemmahörande under hela året, 
utan antalet minskades och var vid årets slut endast 40. Dessutom deltogo 
i detta fiske 99 motorbåtar, huvudsakligen från V. Hisings härad (50) och 
Askims härad (45). Resultatet av trålfisket överträffade avsevärt föregående 
år med avseende på såväl kvantitet som värde. Dessa voro respektive 
24 598 316 kg. och 20 759 484 kr. mot 19 748 443 kg. och 9 281 515 kr. f. å. 
Intensivt fiske och höga pris hade ökat fångstvärdet med 11 477 969 kr. eller 
123-7 '/.. Ej mindre än 19 167 667 kr. eller 923 % (8 322 666 kr. eller 89-7 % 
i. å.) av hela trålfiskets värde kom på Göteborg (med Uddevalla och Varberg). 
Närmast efter Göteborg kommo Frölunda (350 000 kr.), Hönö Klåva (325 000 
kr.), Donsö (300000 kr.), Hälsö (153000 kr.) och Öckerö (104100 kr.). Smö-
gen, som år 1917 var närmast Göteborg, deltog obetydligt år 1918. 

De vid trålfisket viktigaste fiskslagen voro sill (7 701 182 kr. eller 37-1 % 
av totalvärdet mot 3 176 874 kr. eller 34-2 % f. å.), kolja (4 371 768 kr, eller 
211 % mot 2 405 529 kr. eller 259 % f. å.), torsk (2 402 596 kr. eller 116 %) 
och vittling (1435 949 kr. eller 69 %). 

Trålfångsten utövades i Skagerack och Kattegatt . Trålångarna fiskade hela 
året, men under det de under de föregående åren kommit upp till högsta 
fångstvärdena under höst- och vintermånaderna, var detta år 1918 fallet med 
månaderna juli—september. Av motortrålarna bedrevs fisket från mars eller 
april till augusti eller september, emedan dessa under höst och vinter äro 
sysselsatta med sillfiske. 

Försäljningsorten var Göteborg för ångtrålarna och mestadels även för de 
övriga, vilka dock avyttrade en del i andra kuststäder och hemorterna. Pri
set utgjorde i genomsnitt för sill 0-60 kr. pr kg., för kolja 104 kr., för torsk 
1-31 kr. och för vitiing 0-75 kr . 

Vid fiskauktionerna i Göteborgs stads fiskhamn försåldes år 1918 fisk till 
ett värde av 34 416 311 kr. (f. ä. 10177 286 kr.), därav sill för 15 487 574 kr. 
(f. å. 3 784 651 kr.), ökningen i omsättning sedan 1917 var alltså 24 239025 
kr. eller över 238 %. Som förut påpekats försäljes vid ifrågavarande fisk
auktioner icke endast trålfisk utan även annan, t. ex. mycken vadsill. I tab. 
F lämnas en jämförelse mellan auktionsbeloppen under olika år. 



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

Tab. F. Auktionsbeloppen å i Göteborgs stads fiskhamn försåld fisk, 
åren 1911—1918. 

Från Halland idkades trålfiske av endast en motorbåt, vars hela fångst
värde uppgick till 14 474 kr. 

Hummerfisket bedrevs allmänt inom länet, särskilt i Vette härad (27-0 %) 
och Tannms härad (16.9 %). Bland fiskelägena deltogo framför allt Syd-
och Nordkoster (resp. 56 960 och 30304 kr. fångstvärde) i detta fiske. 
Fångstmängden uppgick till 21238 tjog (19 665 tjog år 1917/18, 20 784 år 
1916/17, 26 586 år 1915/16 och 23 316 år 1914/15) och hade ökats något sedan 
f. å. Fångstens värde var 599 791 kr. (469 287 kr. f. å, 325 061 år 1916/17, 
413 669 år 1915/16 och 285 097 år 1914/15), vilket var det högsta av alla de 
senare årens. Medelpriset var något över 28 kr. per tjog, medan det f. å. 
var nära 24 kr., åren 1916/17 och 1915/16 mellan 15 och 16 kr. och år 1914/15 

l) För statens folkntuhaUningskommissions rakning hav» i fiikkaainen nnder december månad 
lossats 149062 hl. sill, varför till hamnstyrelsen erlagta en avgift av 1490.62 kr., motsvarande 4% 
provision & en tänkt fOrsaljnin-rssnmma av 87,263 kr., vilken samma ingår i har ovan angivna 
totala auktionsbeloppet för december. 
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c:a 12 kr. Hummern fångades utmed kusten i allmänhet i närheten av de i 
fisket deltagande fiskelägena, i norr dessutom vid Grisbådarna. På en del 
håll fiskades från mitten av september 1918 hela tiden till mitten av juli 
1919 men på andra håll endast från förstnämnda tidpunkt till fram på hösten, 
varefter det nedlades för att på några orter återupptagas i maj och drivas 
till mitten av juli. Det huvudsakliga fisket synes alltså hava förekommit 
på hösten och försommaren. 

Även i Halland fiskades allmänt hummer, men fångsten uppgick här en
dast till 1 445 tjog, värda 37 355 kr. 

Räkfisket, som 1917 gav betydligt sämre resultat kvantitativt än 1916, 
gick år 1918 ytterligare tillbaka. Så fångades endast 71 271 kg. räkor mot 
80 679 år 1917 och 123101 år 1916. Tack vare högre pris var dock värdet, 
114334 kr., högre än 1917 och 1916 (respektive 87 678 och 93 893 kr.). Ge
nomsnittspriset var 1-60 kr. per kg- mot 1.09 år 1917 och 076 år 1916. För
utom räkor fångades 3 000 tjog ostron, värda 7 600 kr., av fiskare från Fiske
bäckskil. Något över 86 % (87 f. å. och 94 år 1916) av bruttovärdet kom 
på Vette härad och Strömstad, resten på Fiskebäckskil och Frölunda. Av 
alla orter deltog Strömstad livligast (30341 kr. eller mer än V4 av hela 
värdet). De viktigaste fångstplatserna voro Väderö-, Koster- och Säckefjor
darna. För Fiskebäckskil utgjorde Gullmarsfjorden fångstplats och för Frö
lunda Göteborgs skärgård. Från Fiskebäckskil fiskades från början av maj 
till och med augusti, eljest året om. Fångsten såldes från Frölunda i Göte
borg, från Fiskebäckskil i Göteborg och Lysekil, för övrigt i Strömstad. 

Kustfisket bedrives, såsom namnet antyder, längs kusten i närheten av 
fiskarnas hemorter. Detta fiskes kvantitativa avkastning var detta år något 
mindre än det föregående, 500 519 kg. fisk mot 569 172 kg. f. å., och även 
fångsten av krabbor och ostron var mindre. Likväl var fångstvärdet, 542105 
kr., högre än 1917 års, 452 736 kr. Fisket utövades av fiskare utefter hela 
kusten men mest från Vette (34-6 % av fångstvärdet), Tanums, Tjörns och 
V. Hisings härad, och fångsten utgjordes isynnerhet av makrill, torsk, ål, 
vittling, rödspotta, lax och gråsej. — Även i Halland lämnade kustfisket 
mindre fångst än 1917, 148 062 kg. fisk mot 178 549 kg. år 1917. Det utan
för kusten bedrivna laxfisket har inräknats i kustfisket. 

Sötvattensfisket. 
Att exakt uppgiva hela det antal sjöar och vattendrag, som redovisas i 

1918 års fiskeristatistik, ar omöjligt, enär primäruppgifterna ej tillräckligt 
specificerats, men torde detta antal, då det äldre kompletterande materialet 
medräknas, uppgå till 6 000 å 7 000. 

Såsom redan i det föregående omnämnts, är det statistiska materialet rö
rande sötvattensfisket liksom under åren 1914—1917 i många avseenden 
ofullständigt och har därför kompletterats med äldre uppgifter, huvudsak-
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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 båtar 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. En jämförelse mellan uppgifterna för olika år från de vatten
drag, som undersökts under alla åren 1915—1918, kan däremot giva en före
ställning härom, och i tab. 11 hava därför förutom 1918 års uppgifter för de 
olika vattendragen länssiffrorna och rikssiffrorna för de sista fyra åren upp
tagits. Tyvärr äro dylika vattendrag mycket ojämnt fördelade på de olika länen, 
vilket framgår av tab. 11. De vattendrag, som jämförts, äro sådana sjöar och 
älvar, som enligt planen (jfr Fiske år 1914, sid. 7—19, och följ. berättelser) äro 
avsedda att årligen undersökas. De hava därför i ifrågavarande tabell ru
bricerats såsom »årligen undersöktas De olika åren äro emellertid icke fullt 
jämförbara, enär under senare år några sjöar tillkommit som >årligen under
sökta», t. ex. vissa sjöar i Jämtlands län. Dessa sjöar liksom vissa andra 
vattendrag hava emellertid icke medräknats i läns- och rikssiffrorna. 

Fiskare, redskap och båtar. Redogörelse för fiskare, redskap och båtar läm
nas i tab. 8. Antalet sötvattensfiskare utgjorde år 1918 54 379, därav 1677 
yrkesfiskare och 52 702 personer, som idkade fiske endast som binäring. 
Främst ifråga om antalet fiskare kommo år 1918 Jämtlands, Kopparbergs, 
Värmlands, Norrbottens, Västernorrlands, Västerbottens och Gävleborgs län med 
vardera över 3 000 fiskare, över 1000 fiskare funnos dessutom i Jönköpings, 
Skaraborgs, Kalmar, Älvsborgs, Örebro, Östergötlands, Kronobergs och Söder
manlands län. Flertalet av dessa fiskare voro emellertid sådana, som bedriva 
fiske endast som binäring. Betydligt annorlunda ställer sig fiskarnas lokala 
fördelning, om man tager hänsyn till blott de verkliga yrkesfiskarna. 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 
annan redskap. Uppgifterna rörande »annan redskap» äro fortfarande ganska 
osäkra och torde ej kunna erhållas fallständiga, 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 4 241 notar, 260 645 nät och 189 613 ryssjor. 
Dessa jämte 348 601 övriga redskaps inköpspris värderades till 4 781102 kr. 
Beträffande redskapens värde voro de viktigaste länen i ordning Värmlands, 
Norrbottens, Skaraborgs, Jämtlands, Kopparbergs, Västernorriands, Öster
götlands, Gävleborgs, Södermanlands, Örebro och Västerbottens län, samtliga 
med över 200 000 kr. Av relativt stor betydelse äro ryssjorna i länen kring 
de stora mellansvenska sjöarna, medan däremot näten överväga i synnerhet 
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i övre Norrland samt i Jämtlands, Värmlands 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 utan tvivel äro så gott som alla av det senare slaget. Motor
båtarna, som funnos till ett antal av 514, hade kostat 469 370 kr. i nytt 
tillstånd och beträffande 41 259 övriga båtar var motsvarande värde 1 753 046 
kr. För sådana sjöar och älvar, som undersökas årligen, hade båtar utan 
motor ökats i antal sedan föregående år, medan motorbåtarnas antal förblivit 
detsamma; värdet hade emellertid ökats för bådadera slagen, för motor
båtarna med 118 % och för övriga båtar med 11-4 #. Störst var antalet båtar 
i Kopparbergs, Jämtlands, Värmlands, .Norrbottens, Västernorrlands, Väster
bottens, Jönköpings och Gävleborgs län. Motorbåtarnas lokala fördelning var 
emellertid helt annorlunda. Av de 514 motorbåtar, som begagnades vid fiske 
i rikets vattendrag, voro inalles 98 från Värmlands län, och på hela mellan
svenska låglandet kom betydligt mer än hälften. Beträffande totalvärdet 
av samtliga båtar kom främst Värmlands, därefter Kopparbergs, Skara
borgs, Jämtlands, Norrbottens, Örebro, Jönköpings och Västernorrlands län, 
vardera med över 100 000 kr. Motorbåtarnas värde i procent av hela båt
värdet har något minskats sedan föregående år. Detta procenttal var under 
redogörelseåret 21-1 mot 237 år 1917, 21-0 år 1916, 23-3 år 1915 och 21-0 år 
1914; för de årligen undersökta vattendragen däremot voro motsvarande pro
centtal 35-9 år 1918, 358 år 1917, 31-8 år 1916 och 339 år 1915. Av samt
liga fiskematerielens värde utgjorde båtvärdet 31-7 % mot 31.5 år 1917, 31.0 
år 1916, 30-0 år 1915 och 27-5 år 1914; för de årligen undersökta vattendragen 
voro motsvarande procenttal 28-4 år 1918, 280 år 1917, 27-4 år 1916 och 27-9 
år 1915. I jämförelse med hela båtvärdet inom respektive län voro motor
båtarna av relativt störst betydelse i Västmanlands, Hallands, Skaraborgs, 
Göteborgs och Bohus, Örebro, Värmlands och Uppsala län; inom dessa län 
uppgick värdet av motorbåtarna till 35 % och däröver av båtarnas samman
lagda värde. Totalvärdet av redskap och båtar var 7 003 518 kr., därav Värm
lands, Norrbottens, Skaraborgs, Jämtlands och Kopparbergs län med vardera 
över 500000 kr. Till över 200000 kr. uppgick dessutom motsvarande värde 
i Västernorrlands, Östergötlands, Örebro, Gävleborgs, Västerbottens, Jön
köpings, Södermanlands, Uppsala, Kalmar, Västmanlands och Stockholms län. 
Sedan föregående år hade värdet av redskap och båtar för årligen under
sökta vattendrag ökats med 10-3 %, år 1917 var motsvarande ökning 26-1 %. 

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

Blanketterna innehålla icke 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 913 kr. (778 f. å., 625 år 1916 och 682 år 1915) för motorbåt 
och 42 kr. (39 f. å., 36 år 1916 och 35 år 1915) för övriga båtar. 
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Fångstens mängd och värde. Hela fångstmftngden uppgick år 1918 till 
6 882 338 kg. fisk och 355 026 tjog kräftor. Tab. 9 visar fördelningen såväl 
för alla i 1918 års statistik redovisade vattendrag länsvis, som för sådana 
sjöar och älvar, som undersökas årligen. 

Ordningen mellan länen var i stort sett densamma, som erhölls vid jäm
förelse beträffande värdet av redskap och båtar. Främst kommo Värmlands, 
Norrbottens och Skaraborgs län, vartdera med över 600 000 kg. Obetydligt 
var däremot fisket i synnerhet i västkustlänen. Att procenttalet för vissa 
län ökats sedan år 1917 jämfört med andra, beror i flertalet fall därpå, att 
mera nytt material nnder år 1918 tillkommit i de förra länen än i de senare. 
Jämföras endast vattendrag, som undersökts under de båda sista åren (1918 
och 1917), finner man att kvantiteten fångad fisk ökats med 2.3 % (2.8 % 
f. å.), medan fångsten av kräftor minskats med 3.0 % (+ 4.6 % f. å.). De 
flesta kräftorna fångades i Småland (48-4 %), särskilt i Jönköpings län (33-8 %). 
Någon kräftfångst redovisades ej i Norrland norr om Gävleborgs län och ej 
heller för Vänern och Hjälmaren. I de fyra största insjöarna fiskades 26.8 % 
(25-9 % f. å.) 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) kom gäddan i första 
rummet med 1.44 mill. kg., därefter abborre, sik, mört och braxen med resp. 
1-21, 0-76, 0.73 och 0.68 mill. kg. Sedan kommo i ordning: lake (0.42 mill. 
kg.), siklöja, gös, ål, lax, röding, laxöring o. s. v. Vad de olika fisksorternas 
förekomst angår, äro flertalet spridda över större delen av riket, och i syn
nerhet gäller detta om de båda viktigaste fiskslagen, gädda och abborre, lik
som även beträffande braxen och mört. Bland fiskar, som hava en mera lo
kalt begränsad utbredning, märkes gösen, som fångas huvudsakligen i sjöar 
belägna på 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. Sik redo
visades icke i Blekinge och Kristianstads län men fångades i större mäng
der särskilt i Jämtland och övre Norrland (61-0 %) och i synnerhet i Norrbot
tens län (287 %). Siklöjan förekommer mest i Skaraborgs (304 %) och Jön
köpings län, och på sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren kom 56-7 % av hela 
fångsten. Harren fångades till 71.7 % i Jämtlands och Norrbottens län, för 
övrigt nästan uteslutande i norra Sverige men sporadiskt även i södra, före
trädesvis i Vättern. Laxen förekommer spridd här och var över hela landet, 
huvudsakligen i älvarna. Mest fångades den dock i Norrbottens, Västernorr
lands, Värmlands, Västerbottens, Skaraborgs, Blekinge (Mömtmsån), Gävle
borgs och Östergötlands län, laxöringen i synnerhet i Jämtlands, Västerbottens, 
Norrbottens och Kopparbergs län. Liksom laxöringen fångas även rödingen 
företrädesvis i norra Sverige men ganska avsevärt även i Östergötlands, Jön
köpings och Skaraborgs län. Såväl ålen som laken äro spridda över hela 
landet. Ålen är dock jämförelsevis sällsynt i Västmanlands och Jämtlands 
län ävensom i övre Norrland, under det att laken förekommer endast spar-



37 SÖTVATTENSFISKET; FÅNGSTENS MÄNGD OCH VÄRDE. 

samt i sydligaste Sverige och i västkustlänen och t. o. m. alldeles saknas i 
Blekinge län. Ej mindre än 498 % av all lake fångades i Skaraborgs och 
Värmlands län. Slom eller nors har sin egentliga förekomst i mellersta Sve
rige, särskilt i Värmlands län med 67-2 % av norsfångsten. Enligt uppgifter 
från årligen undersökta sjöar och älvar hade särskilt abborre, sik, siklöja, 
röding och lake fångats i större, lax, laxöring och slom i mindre utsträckning 
än föregående år, medan fångsten av övriga fiskslag i det närmaste var lika 
stor som år 1917. 

De priser, som fiskarna erhållit för den fångade fisken, varierade 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 uppgick för hela Sveriges sötvattensfiske, bortsett från 

dammfisket, till 13407 238 kr., under det att 7 392 895 kr. redovisades före
gående år, 5 606 967 kr. år 1916, 4 075 770 kr. år 1915 och 3 242 562 kr. år 1914. 
Denna ökning beror delvis därpå, att nya vattendrag, vilka förut icke redo
visats, upptagits i 1918 års statistik, men i första rummet på prisstegring. 
Beträffande förändringen i fångstens värde för de under såväl år 1918 som 
1917 undersökta vattendragen, jfr tab. 10 och 11 (värdeökning år 1917—18 
761 %, &r 1916—17 24-9 % och år 1915-16 35-1 %). 

Vad de särskilda länen angår, kommo främst Skaraborgs, Värmlands och 
Norrbottens län, vilket även framgår av tab. Gr, som visar de olika länens 
andelar av fångstens totalvärde. 
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Tab. G. De olika länens procentiska andelar ar värdet av redskap och båtar samt 
av fångstens mängd och värde vid sötvattensfisket år 1918. 

De fyra största sjöarna lämnade tillsammans fisk till ett värde av 3 711 786 
kr. eller 277 % av totalvärdet (24-3 % f. å.) mot 1 799 715 kr. å r 1917, 1 580178 
kr. år 1916, 1134 885 kr. år 1915 och 825 162 kr. år 1914. 

E t t fångstvärde av minst 10 000 kr. hade år 1918 100 sjöar och vattendrag, 
medan motsvarande tal år 1917 var 70, år 1916 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 voro jämförelsevis obetydliga. Få 
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). I 

Gäddan, abborren och siken voro liksom i fråga om mängden även beträf
fande värdet de viktigaste fiskslagen. Laxen, vilken med avseende på vikten 
intog tionde platsen, var vad värdet angår den fjärde i ordningen. Likaså 
hade gös och laxöring ryckt upp avsevärt, från resp. åttonde och tolfte plat
sen till femte och nionde, under det a t t mört och siklöja fallit från resp. 
fjärde och sjunde platsen till tionde och tolvte. Vad slutligen angår de olika 
fiskslagens betydelse för de särskilda länen (jfr tab. 10), må nämnas, att 
av alla fiskslag jämte skaldjur gäddan hade det största fångstvärdet i alla 
län utom Södermanlands (gös), Jönköpings (kräftor), Blekinge (lax), Kristian
stads (ål), Malmöhus (ål), Hallands (lax), Göteborgs och Bohus (ål), Örebro 
(abborre), Västernorrlands (lax), Jämtlands (sik), Västerbottens (sik) och Norr
bottens (sik). I Skaraborgs län gav laken i motsats mot föregående år ett 
lägre fångstvärde än gäddan, under det att fångstvärdet för abborren i Örebro 
län år 1918 översteg gäddans, och i Norrbottens län blev sikens fångstvärde 
det högsta, vilket år 1917 var fallet med laxens. 
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Tab. H. Fångsten av olika fisksorter vid sötvattensfisket år 1918. 

För erhållande av en jämförelse mellan redskapens och båtarnas värde 
och värdet av fångsten har i tablån å sid. 40 fångstvärdet under åren 
1914—1918 inom olika län uträknats i procent av fiskematerielens värde. 
Av tablån framgår, att beträffande såväl hela riket som alla län utom 
Kalmar en avsevärd ökning av den relativa avkastningen ägt rum sedan 
föregående år. För de årligen undersökta sjöarna var procenttalet för år 
1915 99-9, för år 1916 1247 för år 1917 123-6 och för år 1918 1974. Att den 
relativa avkastningen med nämnda undantag genomgående betydligt ökats och 
för de årligen undersökta vattendragen något mera än för riket i dess helhet, 
berodde på den oerhört starka stegringen i fiskpriserna år 1918. Visserligen 
hade även priserna å fiskematerielen avsevärt stigit under ifrågavarande år, 
men icke i så hög grad som fiskpriserna. Den relativa avkastningen torde 

1) Gäller ärligen undersökta Tittendrag. 
4—201902. Fiske 1918. 
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Fångstvärdet i % av fiskematerielens värde. 

i själva verket hava varit ännu större, ty stegringen i redskapens och'bå
tarnas värde var, såsom förut påpekats, delvis endast skenbar och beroende 
på att redskap och båtar av vissa insamlare av primäruppgifter upptagits 
till inköpspriser gällande under året, ehuru de kanske anskaffats redan innan 
prisstegringen inträdde. Till följd härav förhöllo sig de särskilda länen även 
ganska olika, såsom tablån utvisar. — Avkastningen per fiskare var för hela 
riket 247 kr. år 1918, 150 kr. år 1917, 132 kr. år 1916 och 111 kr. år 1915, 
men beträffande sådana vatten, som undersökts under alla åren 1915—1918, 
voro motsvarande tal 435, 251, 221 och 172. Någon jämförelse mellan an
talet fiskare och fångstens bruttovärde har däremot ej verkställts för de sär
skilda länen på den grund, att fångsten icke kunnat fördelas på yrkes- och 
biuäringsfiskare. 

Fasta laxfisken.2) (Jfr Fiske år 1914, sid. 73.) I stort sett avse uppgifterna 
i tab. 12 samma vattendrag, som redovisades föregående år, och torde de 

1) Utom flaket i Lagan, varifrån uppgift om redskap och bitar saknas. 
2) Har avses ej endast de i egentlig mening fasta laxfiskena ntan även andra stCrre laxfisken, 

nnvp.dsakligen i älvarna. 
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smärre olikheter, som finnas, i allmänhet ej vara större än att uppgifterna 
rörande de fasta laxfiskena under åren 1917 och 1918 kunna med varandra 
jämföras. I några fall, då uppgifter icke kunnat erhållas, hava siffror ta
gits från föregående år. Liksom under föregående år synes man beträffande 
vissa vattendrag i södra Sverige icke hava strängt skilt mellan lax och lax
öring, och benämningarna växla ej sällan från år till år. För att uppgifterna 
måtte bliva fullt jämförbara har centralbyrån härvid bibehållit de föregående 
årens beteckningssätt. 

Yid samtliga fasta fisken fångades år 1918 inalles 148 782 kg. lax till ett 
värde av 947 774 kr. mot resp. 201508 och 668 986 år 1917, 170 748 och 
422 296 år 1916 samt 139 816 och 282316 år 1915. Med avseende på fångst
mängden översteg laxfisket 1918 något 1915 års men understeg såväl 1916 
som 1917 års och det sistnämnda avsevärt. Jämfört med 1917 visar sig 
minskning för de flesta älvar. Störst är denna beträffande Kalix älv, Ljus
nan, Mörrumsån, Indalsälven, Lule älv och Torne älv med tillbakagång från 
bortåt en tredjedel till över hälften av föregående års fångst. Den stora 
skillnaden .för Lagan torde bero därpå, att 1918 års siffra icke erhållits på 
samma sätt som 1917 års, enär i förstnämnda fallet direkta uppgifter in
kommit från uppgiftslämnare, under det att för år 1917 järnvägsstyrelsens 
uppgifter om laxsändningarna måst användas. Laxsändningarna från Laholm 
ansågos då ungefärligen motsvara fisket i Lagan. I Nissan kan fisket enligt 
uppgift anses helt hava upphört på grund av åns förorening. Någon större 
ökning i laxfisket iakttages egentligen endast beträffande Ume älv, Skellefte 
älv och Viskan, i sistnämnda fallet säkerligen beroende på noggrannare redo
visning. Oaktat fångsten var så mycket mindre än föregående år, hade 
emellertid värdet på grund av den starka prisstegringen betydligt ökats. — 
Förutom lax hade vid i tab. 12 redovisade fisken fångats 9 461 kg. laxöring 
(14 350 f. å. och 15 825 år 1916) till ett värde av 39 970 kr. (32 738 f. å. och 
31 618 år 1916) och 29 446 kg. övrig fisk, huvudsakligen sik och ål, (17 004 
f. å. och 24 588 år 1916) till ett värde av 67 037 kr. (23 971 f. å. och 24 083 
år 1916). Fisket av laxöring, som visat minskning alltsedan 1916, gick som 
synes ytterligare tillbaka under år 191S; fångsten av sik och ål ökades där
emot rätt avsevärt under detta år. — Sammanlagda värdet av fångsten vid 
de fasta laxfiskena belöpte sig år 1918 till 1054 781 kr. mot 725 695 kr. år 
1917 och 477 997 år 1916. 

Det mest betydande laxfisket idkades i Torne älv (30486 kg.) samt i vissa 
andra norrländska älvar ävensom i Mörrumsån (13059 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 beräknas för några älvar. Sålunda vägde lax, 
fångad i Dalälven, 6 kg. (7 kg. f. å.), i Vättern nära 5 kg. (5 V» ä 6 kg. f. å.), i 
Motala ström 43/4 kg. (41/2 å 5 kg. f. å.), i Svartån 4 kg., i Mörrumsån 9 kg. 
(nära 9 kg. f. å.), i Lagan nära 4 kg., i Ätran nära 4 kg. (f. å. likaså), i 
Viskan 68/4 kg., i Klarälven nära 3 kg. (3 kg. f. å.), i Ljungan 10 kg. (över 
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10 kg. f. å.), i Indalsälvens Medelpadsdel något över 16 kg. (10 kg. f. å), i 
Ångermanälven 111/2 kg- (H & 111/2 kg- f- å.), i Faxälven 10 kg. (över 10 
kg. f. å.), i Skellefte älv över 10 kg. (11 kg. f. å.). Av ovan anförda och 
övriga inkomna uppgifter att döma, synes någon avsevärdare förändring i 
den fångade laxens storlek icke hava inträffat under de senast förflutna 
åren. 

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 3000 å 4 000 kr. eller däröver per styck. 

Värdet av fiskredskapen utgjorde 354 841 kr. mot 335 304 föregående år-
Fiskredskapens värde förhöll sig till fångstens som 1:2.8 år 1918 mot 1:20 
år 1917, 1:1-8 år 1916, 1:1-6 år 1915 och 1:20 år 1914 för de gemensamma 
vattendragen. Den relativa avkastningen har alltså oavbrutet ökats sedan 
år 1915 och särskilt mycket under år 1918. 

Sedan den 1 juli 1916 insänder järnvägsstyrelsen till statistiska central
byrån särskilda uppgifter rörande laxsändningarna från vissa järnvägsstatio
ner i Norrland och Halland. Då i dessa uppgifter även emballaget är med
räknat och skillnad icke göres på havslax och flodlax, är det naturligtvis 
svårt att med tillhjälp av dem bedöma motsvarande fiskeristatistiska uppgif
ters grad av tillförlitlighet. Här nedan lämnas för en del älvar en jäm
förelse mellan fiskeristatistikens uppgifter och uppgifterna om laxsändningarna 
från de järnvägsstationer, varifrån den i respektive älvar fångade laxen san
nolikt försänts. Som detta beträffande några uppgivna stationer icke kunnat 
avgöras, hava ifrågavarande uppgifter härvid lämnats ur räkningen. Sam
manlagt uppgår denna kvantitet till endast 2 999 kg., varav den på Halm
stad kommande delen, sannolikt havslax, ensamt utgör 2 373 kg. 



43 FISKDAMMSHUSHÅLLNINGEN. 

Av ovanstående tablå, framgår, att fiskeristatistikens uppgifter i flertalet 
fall överstiga eller åtminstone föga understiga järnvägsstyrelsens uppgifter 
om laxsändningarna. Endast Lagan utgör undantag. 

Då järnvägsstyrelsens rapporter för varje månad insändas till centralbyrån, 
har en fördelning på olika månader kunnat göras. Som framgår av nedan
stående, kommo de huvudsakliga försändelserna på juni och juli, vilka må
nader också utgöra den egentliga fångsttiden. 

Laxsändningar år 1918, kg. 

Fiskdammshushållningen, som efter stark utveckling under åren 1914—1916 
gick tillbaka år 1917, återvann år 1918 en stor del av sin betydelse. Brutto
avkastningen uppgick t, o. m. till mycket högre.värde än något föregående 
år eller till 180 820 kr. mot 68 738 år 1917, 107 610 år 1916, 79 365 år 1915 
och 47 611 år 1914. De höga fiskprisen och livsmedelsbristen torde till stor 
del hava varit orsakerna till att under år 1918 såväl allmännare utfiskning 
av redan befintliga fiskdammar som anläggning av nya ägt rum. — Jämfört 
med övrigt sötvattensfiske är emellertid dammfisket av ringa betydelse. 

Antalet fiskdammar utgjorde år 1918 enligt inkomna uppgifter 1213, upp
tagande en areal av 1683 har, mot 1112 dammar på 1 634 har föregående 
år. Härav kom största delen på Kristianstads län med 485 dammar om 
1148 har, Malmöhus län med resp. 374 och 231 samt Kronobergs län 
med resp. 79 och 222. Av hela fångstens värde föll 96 515 kr. (30 925 
kr. f. å.) på Kristianstads, 50 643 kr. (13129 f. å.) på Malmöhus och 14 958 
kr. (8 541 f. å.) på Kronobergs län. Bland de socknar, som voro av största 
betydelse för fiskdammshushållningen, kom Perstorps socken i Kristianstads 
län främst med 131 dammar om 613 har och med ett fångstvärde av 62 414 
kr. Närmast med avseende på fångstvärdet voro Röstånga (11692 kr.), 
Sövde (9 286 kr.) och Gudmundtorp (8 801 kr.) i Malmöhus län, Aneboda i 
Kronobergs län (8 786 kr.), och Tosjö i Kristianstads län (6207 kr.). 

De mest odlade fiskslagen äro karp (33128 kg. och 106 574 kr. år 1918 
mot 10224 kg. och 25139 kr. år 1917) och sutare (16 978 kg. och 52 385 kr. 
år 1918 mot 10872 kg. och 23161 kr. år 1917) med 58-9 och 290 % av hela 
värdet möt 86.6 och 33-7 ?4 föregående år. I mindre mängder odlas regn-
bågsforell och bäckforell m. fl. Yngel och annan fisk än karp och sutare 
såldes för tillsammans 21 861 kr. (20 438 f. å.). Med avseende på karpfångsten, 
som alltsedan 1914 gått mycket tillbaka, överträffade år 1918 alla de före-
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gående åren. fångsten av sutare översteg visserligen 1917 års men var be
tydligt mindre än 1915 och 1916 års. 

Beträffande priserna kostade karp i genomsnitt kr. 3-22, sutare kr. 309 
mot 246 och 2-13 per kg. föregående år. 

Sutare, som fiskades i dammar, voro avsevärt dyrare än de, som langades 
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 hade emellertid priset å såväl karp 
som sutare stigit betydligt, särskilt gäller detta om priset å sutare. 

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. 

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 dubbelräkniag, utöva
des under år 1918 fiske av inalles 79154 personer, varav 16 086 voro yrkes
fiskare. Vid fisket begagnades redskap och båtar till ett värde av 45 844 985 
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. Att fångstvärdet i verkligheten upp
gick till 100 mill. kr., varav c:a 14 mill. kommo på sötvattensfisket, torde 
man utan att överdriva kunna våga antaga. 

Saltsjöfisket är, som framgår av efterföljande tablå, av ojämförligt mycket 
större betydelse än sötvattensfisket. Särskilt äro de vid fisket i saltsjön an
vända 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 be
gagnas vid fiske i sött vatten. Saltsjö- och sötvattensfiskets (inberäknat 
dammfisket) olika betydelse för de särskilda länen framgår av sammanställ
ningen, sid. 46. — Endast inom Göteborgs och Bohus län torde förekomma 
något större överskott; dock är kvantiteten fisk per invånare relativt stor 
även i Gottlands och Blekinge län. 
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Saltsjöfisket var betydligt övervägande inom alla kustlän utom Söder
manlands, Västerbottens och Norrbottens län. Beträffande det förra länet 
uppvägas relativt korta knststräckor av förekomsten av stora insjöar. I 
Västerbottens och Norrbottens län, där sötvattensfisket ävenledes är av stor 
betydelse, kom dock nära hälften av fångstens värde på saltsjöfisket. I Upp
sala län, som i berörda avseende företer vissa likheter med Södermanlands 
län, kom dock 70-0 % av fångsten på saltsjöfisket. 

Att sillen (strömmingen) är den utan jämförelse viktigaste bland våra 
fiskar, framgår redaD därav, att denna fisksort ingick i fångstens totalvärde 
ined ej mindre än 48.1 %. På betydligt avstånd kommo därefter torsk, ma
krill, kolja, långa, gädda, ål, abborre, sik, lax, vitling, rödspotta (och röd-
tunga) och skarpsill, alla med över 1 mill. kr. värde. Anmärkningsvärd är 
den relativt stora avkastningen av fisket av vissa sötvattensfiskar, såsom 
gädda, abborre och sik. Den jämförelsevis betydande avkastningen av dy
likt fiske beror till stor del därpå, att sistnämnda fiskslag fångas i såväl sött 
som bräckt vatten. 

Skaldjurens värde utgjorde endast 1-4 % av hela fångstens bruttovärde men 
var dock ganska betydligt. 

Såsom ett. allmänt omdöme om fisket under år 1918 kan sägas, att det
samma, i likhet med föregående år, i hög grad präglades av krigets prissteg-
rande inverkan. Oaktat den atländska marknaden på grund av exportförbud 
var stängd, stego fiskpriserna nästan genomgående på grund av den rådande 
livsmedelsknappheten inom landet. Detta jämte i flera fall rikligare fiske, 
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Totalfångsten fördelad länsvis. 

såsom beträffande vadsillfisket och trålfisket vid Sveriges västkust, är or
saken till att fångetvärdet jämfört med år 1917 ökats med 42-5 mill. kr. eller 
75-9 %\ sedan år 1916 var motsvarande ökning 47-1 mill. kr. eller 91.9 %, 
sedan år 1915 62-6 mill. kr. eller 175.0 % och sedan år 1914 78-2 mill. kr. 
eller 386-2 % , Fångstmängden (bortsett från skaldjur) uppgick till 143 mill. 
kg. år 1918 mot 115 mill. kg. år 1917, 108 mill. kg. år 1916, 109 mill. kg. 
år 1915 och 112 mill. kg. år 1914. Fiskdammshushållningen, som dock i 
detta sammanhang på grand av sin obetydlighet (0-2 % av hela fiskets fångst
värde och 1.3 % av sötvattensfiskets) knappast förtjänar ett omnämnande, gick 
under året mycket framåt. 

') Avser folkmSngden den 31 december 1918. 
») För Stockholms lån 18/5. 
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Totalfångsten av olika fiskslag. 
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I vissa fall rönte fisket, såsom beträffande makrillfisket i Kattegatt och 
Skagerack ävensom i Nordsjön, en ofördelaktig inverkan av kriget. 

Att fisket i sin helhet under år 1918 var synnerligen gott, torde som siat-
omdöme kunna sägas, om än på vissa håll och vid vissa fisken av en eller 
annan orsak resultaten blevo mindre goda. 

Stockholm den 8 maj 1920. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

ERNST HÖIJER. 
J. Sjöstrand. 
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Tab. 1. Fiskare, redskap och båtar 

1) Uppgiftenia avse Sven sill- och strömmingsfisket. — 2) Under notar npptagas notar och vadar av 
jämväl »torrygijor, hommor och a. k. Iwttengarn. — •) I värdet inräknas jämväl icke fasta motorer, 
— 8) Häri ingir backor. 
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vid saltsjöfisket,1) länsvis, år 1918. 

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

') Häri ing&r 1213645 kg. gråsej. — ») Häri ingår 198428 kg. rMtnnga. — ») ÅTMI piggrar och alätTar. 
325 kg. ruda, 85 kg. vimma. — •) Vimma. — ") 380 kg. sntare, 21000 kg. spigg. — •«) 584 kg. Timma, 100 
gimpa. — ») 8450 kg. vimma, 5500 kg. g&w, 653 kg. gotare. — ") Tobii. — a) Spigg. — »•) Småhaj. — 
— ») 5950 kg. sm&haj m. m. — ») 64800 kg. kummel, 35490 kg. haj, 7380 kg. marulk, 14 485 kg. hav»-
havikraftor. 
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länsvis, år 1918. Fångstens mängd. 

— 4) Är«n bergtang» och ridtunga. — 5) Även laxöring. — «) Även id. — ') Siklöjrom. — 8) 143 kg. simpa, 
kg. gös. — 12) 8 870 kg. vMsbuk, 63 kg. sutare, 67 kg. gös, 1418 kg. vimma, 290 kg. rada, 25 kg. asp, 50 kg. 
") 1316 k£ »jolake, 80 kg. havskatt, 340 kg. tumlare, 925 kg. småhaj, 12800 kg. spirhaj, 600 kg. tonfisk, 
katt, 42560 kg. fisklerer, 4365 kg. lyra, 4800 kg. bleker, 84525 kg. tonfisk m. m. — M) Därav 39 640 kg. 
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Tab. 3. Saltsjöfiskets avkastning, 

«) Htai ingftr 1875111 kr. grJbej. - 2) HM ingår 266184 kr.rtdtMg». - •) AwPteT™ oek dl twr 
800 kr. rudOO kr. Timma. - •) Viama. - ") 480 kr. .utare, 1680 to.ipw- " ) 1 f kr. vimma,300 
12 kr. itopa. - ») 8450 kr. Yimm», 1660 kr. gSn, 1887 kr. Mtare. — 14) Tota». — '») Spigg. - 16) Små
fisk. - "08 380 kr. »mih.j m. a. - 19) 143008 kr. kramel, 14810 kr. k«j, 18688 kr. mandk, 15988 
16451 kr. hartkrftftor. 
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länsvis, år 1918. Fångstens värde. 

— ') Även bergtnnga och rödtunga. — 5) Även laxöring. — •) Även id. — ') Siklöjrom. — 8) 237 kr. simpa, 
kr. gös. — ») 3555 kr. vassbuk, 106 kr. sntare, 212 kr. gös, 1851 kr. vimma, 405 kr. rada, 63 kr. asp, 
haj. — ") 987 kr. sjölake, 10 kr. havskatt, 127 kr. tnmlare, 181 kr. smähaj, 4 000 kr. spirhaj, 750 kr. ton-
kr. havskatt, 41259 kr. fisklever, 1746 kr. lyra, 5461 kr. bleker, 2382ö kr. tonfisk m. m. — » Därar 

5—201902. Fitkt 1918. 
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Tab. 4. Sill- och strömmingsfisket utom 

1) Under nät upptagas gkötar, mansor, närdingar och alla andra slag av satt- och drivgarn for sill-
2) Storryssjor och bottengarn. 
3) I båtarnas varde inräknas ej värdet av master, segel och annat tillbehSr. Motorer inberäknas däremot, 
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i Hallands samt Göteborgs och Bohus län år 1918. 

och strömmingsfiske. 

även om de ej äro fasta. 
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Tab. 5. Uppgifter rörande saltsjöfisket för härad o. d. år 1918. 
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') Häri ingår avkastningen av kustfisket för Inlands S. och Inlands K. h:d. 
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Tab. 6. Antal fiskare, värdet av redskap och båtar samt fiskets avkast-
ning vid vissa större fiskelägen år 1918. 1) 

') Fiskelägen med ett värde av redskap och båtar eller fångstvärde av minst 20000 kr. ettdera 
av åren 1914—191.1 
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1) Häri ingår kustfiske M n flera fiskelagen. 

6—201902. Fukt 1918. 
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Tab. 7. Saltsjöfiskets avkastning i Blekinge, Kristianstads och 
Malmöhus län under varje månad år 1918. 

1) Dftrav 30000 kg. »pigg, vftrd 1000 kr. — 2) Dkrsv 460000 kg. spigg, värd 23000 kr. 
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Tab. 8. Fiskare, redskap och båtar vid sötvattensfisket,1) länsvis, år 1918. 

1) Häri ingår ej dammfisket. — 2) Härmed avses sådana vattendrag, som enligt planerna skola årligen undersökas. 
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Tab. 9. Sötvattensfiskets1) avkastning, 

1) Häri ingår ej dammflsket. — 2) Härmed avses sådana vattendrag, som enligt planerna skola ärligen 
1 337 kg., sarv 647 kg. — ») Därav asp 1397 kg., sarv 756 kg., vimma 64 kg., Mörkna 975 kg. — ») Sarv 
160 kg. — ») Sarr 425 kg., karp 8 kg., bäckforell 40 kg. — ") Därav sarv 56 kg.t karp 357 kg. — ") 
karp 100 kg. — ») Därav asp 873 kg., sarv 1186 kg. — »•) Asp 3146 kg., sarv 1199 kg., faren 3175 kg. 
150 kg-, regnbagsforell 38 kg. — 20) Foreller. — «) Asp 2 950 kg., stäm 180 kg., nejonögon 1500 kg. — 
asp 753 kg., sarv 985 kg. — 25) Sarv 250 kg., blålOja 990 kg. — 26) Därav stäm 422i kg. 
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länsvis, år 1918. Fångstens mängd. 

undersökas. — ») Även laxöring. — 4) Asp. — 6) Därav asp 1624 kg., nejonögon 6 405 kg. — •) Därav asp 
1180 kg., bjälke 10 kg., blalöj» 990 kg., benloja 300 kg., atenlöja 55 kg. — ») Sarv 1900 kg., nejonögon 
Sarv 20 kg., »tam 25 kg., kaip 70 kg., foreller 90 kg., ryder 15 kg. — ") Stäm. — ") Därav stim 58 kg., 
— ") Därav itftm 1790 kg., forell 100 kg. — '•) Sarv. — ") Stäm 175 kg., nejonögon 1835 kg., foreller 
22) Nejonögon 225 kg., banting 7 kg. — 23) Därav asp 5233 kg., sarv 630 kg., faren 3035 kg. — •») Därav 
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Tab. 10. Sötvattensfiskets1) avkastning, 

') Bårl ingår ej dammiteket — •) Håraed »viet sidan» vattendrag, gom enligt planerna skola artige» 
aip 8348 kr„ aarv 414 kr. — ') Därav an» 3808 kr., sanr 668 kr., Timma 64 kr., bjBrkna 488 kr. — 
300 kr. — ») Barr 485 kr., karp 16 kr., btckforeU 160 kr. — ») Därav sarv 56 kr., karp 953 kr. — 12> 
kr., karp 130 kr. — ») Där»v aip 1448 kr., aarv 567 kr. — ") Aap 6218 kr.,iarv 900 kr., taran 1885 kr. 
375 kr., Mgabftgsforell 114 kr. — 20) Pordier. — 21) Asp 8213 kr., ettm 120 kr., nejonSgon 1860 kr. — 
1245 kr., w t 434 kr. — »•) Sarv 175 kr., bttloja 1486 kr. — ») Därav itim 4279 kr. 
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länsvis, år 1918. Fångstens värde. 

undersöka». — ») Även laxöring. — ') Asp. — ») Därav asp 3087 kr., neionögon 13800 kr. — •) DSrav 
6) Sarv 743 kr., bjUk« 6 kr., blUSia 1485 kr., benlöj» 825 kr., •tenlöja 17 kr. — •) Sarv 958 kr., nejonögon 
Sarv 6 kr., stam 26 kr., karp 188 kr., foreller 300 kr., ryder 15 kr. — u ) Stim. — ") Dårav stam 11& 
— ") Dårav stam 1590 kr., forell 150 kr. — '•) Sarv. — ••) Stam 175 kr., nejonögon 3209 kr., foreller 
22) Nejonögon 900 kr., börsting 9 kr. — 23) Därav asp 10848 kr., sarv 473 kr., faren 1 214 kr. — u) Därav asp 
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Tab. 11. Antal fiskare, värdet av redskap och båtar samt fiskets avkast-
ning i vissa större insjöar1) och älvar år 1918. 

1) De särskilt upptagna vattendragen aro sådana, för vilka under någotdera av aren 1914—1918 
redovisats ett virde ar redskap och bitar av tillsammans 2 000 kr. eller ock ett lika stort fångst-varde. 

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

3) Hela vattendraget. 
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1) Hela vattendraget. 
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') Hela vattendraget. 
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') Hela vattendraget. 
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1) Hela vattendraget-
2) Ingftr ej i ribiomnu. 
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1) Hela vattendraget 
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1) Hels vattendraget. 
7—201902. Fiske 1918. 
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1) Hela vattendraget. 
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1) Hela vattendraget. 
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1) Ingår ej i rikssumman. 
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1) Fiskare, redskap och båtar redovisade å Insjön. 
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1) Ingår ej i riktsamman. 
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1) Hkri ingftr Bttojur, Flnka och Korstrfsk. 
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1) Fiskare, redskap och b&tar redovisade 1 Jukkasjim. 
2) > » > > > » Terae U T . 
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1) Hiri ingår ej Tim sjöar och vattendrag i Hallands, Västmanland» ock Jånttlanda lin (jfr 
det föregående). 
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1) Fiskare, redskap och bitar redovisade i>å andra sjöar. 
2) Hftri ingår fiskare, redskap och bitar frän vissa andra sjöar och vattendrag. 
3) Fiskare och redskap redovisade pa Öster-Dalalven. 
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Tab. 12. Fisket vid vissa mera betydande (fasta) lax-, laxörings- och sik
fisken år 1918. 
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8—201002. Fiske 1818. 
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1) Bäckforell. — 2) Ål. — ») Sik. - «) 163 kg. ål, värde 489 kr, 370 kg. sik, värde 1110 kr. - 5) 15 
kg. 11. värde 53 kr., 635 kg. sik, värde 1 430 kr. 
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Tab. 13. Fiskdammshushållningen år 1918. 
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