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Résumé de la statistique sur la pêche en 1942. 
Par suite d'un décret royal du 28 novembre 1912 des données statistiques sur la 

pêche sont recueillies par l'administration locale de la pêcherie. Dès 1924 la stati
stique comprend principalement des données sur la pêche en eau salée. 

En 1942, il y a eu en tout 24 730 pêcheurs ayant pris part à la pêche On eau 
salée, parmi lesquels 14 980 étaient des pêcheurs de profession principale et les autres 
exécutaient la pêche comme profession accessoire. La valeur des engins et des bateaux 
employés pour la pêche en eau salée était de 64 408 000 couronnes. La répartition des 
engins et des bateaux entre les différentes catégories ressort du tableau suivant. 

La quantité et la valeur du rendement de la pêche en eau salée sont indiquées ci-dessous. 

Ici sont comprises les parties vendues à l'étranger par les pêcheurs suédois enxmêmes, 
en 1942 seulement 7 tonnes évaluées à 4 000 couronnes (tout à Danemark), mais sont 
excluses celles débarquées dans les ports suédois par des pêcheurs étrangers (ces dernières 
parties n'étaient que petits en 1942). Une quantité d'environ 8 000 tonnes utilisée 
dans la production de farine de poisson n'est pas comprise non plus. 

Le rendement de la pêche en eau salée se compose principalement des espèces de 
poissons et de crustacés suivantes. 



VII RÉSUMÉ DE LA STATISTIQUE SUR LA PÊCHE EN 1942. 

L'espèce de poisson la plus importante, c'est le hareng et le hareng baltique (»strom-
ming>). Un trait caractéristique, c'est la grande quantité de poissons d'eau douce 
dont se compose le produit de la pêche en eau salée, et qni dépend de la grande dif
férence de la salure, se montant dans le Skager-rak à 30—32 °/oo, dans la mer Baltique 
par contre à 5—8 °/oo, dans le golfe de Bothnie à 3—5 °/oo, et qui dans les archipels 
est encore plus basse. 

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

Par suite de la guerre on n'a pas pu pêcher dans la mer du Nord ou dans les 
eaux plus lointaines, mais la pêche dans le Kattégat et dans le Skager-rak à été in
tensifiée. Cependant, l'augmentation de la valeur est partiellement causée par le ren
chérissement. 
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Inledning. 
Beträffande fiskeristatistikens historiska utveckling och dess organisation 

samt de vid insamlandet av primäruppgifter använda blanketterna hänvisas till 
föregående redogörelser, särskilt desamma för åren 1914, 1919, 1920, 1925 och 
1931. Bestämmelserna för insamlandet fastställas jämlikt k. kung. den 7 april 
1933 (nr 125) av statistiska centralbyrån och lantbruksstyrelsen gemensamt 
i samråd med hushållningssällskap o. d. korporationer. Samtliga i bruk nu va
rande blanketters utseende i huvudsak framgår av bilaga 2 till 1925 och 1931 
års redogörelser samt till föreliggande redogörelse. 

Uppmärksammas bör, att uppgifterna genomgående hänföras till de kust
sträckor, där fiskarena äro bosatta. Vad angår de längre kuststräckor, som an
givas bl. a. i tab. 1, går gränsen mellan »ostkusten» och »sydkusten» vid Tor
hamns udde i Blekinge län, mellan »sydkusten» samt »Öresund och Skalder-
viken» mellan Skanör och Falsterbo och slutligen mellan »Öresund och Skäl-
derviken» samt »västkusten» vid gränsen mellan Kristianstads och Hallands 
län. 

En indelning efter fångstområden förekommer dock även, vad beträffar 
fångsten, ehuru denna indelning måste bli mera ungefärlig. 

Efter år 1923 har statsbidrag i vanlig ordning utgått endast för insamling 
av uppgifter till saltsjöfisket, varför endast detta redovisats fullständigt. 
Därjämte meddelas uppgifter rörande fisket i Vättern, vilka fortsatt att in
komma, samt angående lax- och sikfiskena i enstaka vattendrag. 

I bilaga 1 återfinnes en förteckning över alla i berättelsen upptagna fiskar 
och skaldjur jämte deras latinska namn. 

Saltsjöfisket. 
Fiskare, redskap och båtar (tab. 1). År 1942 har saltsjöfiske utövats .såsom 

huvudyrke av 14 980 personer och såsom binäring av 9 750 personer. Både 
yrkesfiskare och binäringsfiskare äro flera än föregående år (14 036, respek
tive 9 540 personer). 

Av hela antalet yrkesfiskare komma 6 169 eller 413 % på Göteborgs och 
Bohus län. Av samtliga fiskare utgöra yrkesmännen den övervägande delen 
vid västkusten och i Blekinge län, de båda skånelänen samt Västernorrlands 
t. o. m. Uppsala län, medan i övriga kustlän motsatsen gäller. Gränsen emel
lan yrkes- och binäringsfiskare är dock mången gång svävande. 

Vid saltsjöfisket ha redskap och båtar till ett värde av i runt tal 64 408 000 
kr begagnats, därav redskap för 27 130 000 kr och båtar för 37 278 000 kr. 



2 SALTSJÖFISKET; FÅNGSTENS MÄNGD OCH VÄRDE. 

Totalvärdet har vuxit med 12-2 % sedan år 1941. Värdet av redskap har ökats 
med 103 % och värdet av båtar med 136 %. I detta sammanhang förtjänar 
nämnas, att all materiel skall upptagas till anskaffningsvärdet. Enär emel
lertid uppgifterna härröra från en mängd olika insamlare, kan det icke und
vikas, att värderingsgrunderna skifta. 

För saltsjöfisket i dess helhet är båtarnas värde större än, redskapens. Mot
satsen är dock fallet i alla län utmed Östersjön, och rikssiffrornas inbördes 
läge bestämmes av västkustlänens ojämförligt högre båtvärde än redskaps-
värde. 

Såsom framgår av tab. 1, representeras bland redskapen det störsfa värdet 
av grupperna skotar, sill- och strömmingsgarn samt ryssjor, hommor och bot
tengarn. — Av notar (6 227 st.) kommer mer än hälften på Göteborgs och 
Bohus län. Bland notarna ingå 4 007 trålar och vadar, av vilka 3 769 tillhöra 
västkustlänen och återstoden Blekinge län och skånelänen. Stigande materiel-
priser återspeglas i det förhållandet, att alla redskapsgrupper visa värdestegring 
utom »annan redskap» (jämför dock sid. 7) , oaktat antalet i vissa fall gått 
tillbaka. En mera detaljerad fördelning av redskapen lämnas för östersjö- och 
Öresunds fisket på sid. 7 och för västkustfisket i tab. A., som dock avser blott 
under året använda redskap och innesluter dubbelräkningar. 

Fiskebåtarna utgöra 2 697 däckade med motor (inräknat 11 ångfartyg), 
27 däckade utan motor, 6 082 öppna med motor och 12 221 öppna utan motor. 
Jämfört med föregående år visa angivna grupper, i samma ordning tagna, 
ökning med 204, med 2 och med 221 samt minskning med 61. 

Båtmaterielens värdeökning vittnar dessutom om att nyanskaffning eller om
byggnad i många fall ägt rum. 

Fångstens mängd och värde (tab. 2 och 3) . Materialets tillförlitlighet. Det 
inses lätt, att fiskeristatistiken ofta är hänvisad till att bygga på uppskatt
ningar av fångsten. A andra sidan finnas åtskilliga möjligheter till kontroll 
av fångstuppgifterna genom jämförelse med och rättelse efter annat material. 
I Göteborgs och Bohus läns havs fiske fö renings årsbok föreligga sålunda upp
gifter om de fångster, som försålts vid fiskauktionerna på västkusten och 
vilka numera utgöra den alldeles övervägande delen av fångsterna i Väster
havet. Auktionshamnarna äro angivna i tab. B och C. För de flesta lämnas både 
kvantitets- och värdeuppgifter med fördelning på fiskslag och för den utan 
jämförelse största, Göteborgs, därjämte särskilda uppgifter om försäljning av 
utländska fiskares fångster, vilka icke ingå i föreliggande statistik, övrig 
auktionsfisk kan anses vara fångad nästan uteslutande av svenska fiskare. 
Vidare redogöres i dansk statistik för i detta land av svenska fiskare direkt 
från fångstplatsen ilandförd fisk. Tillsammans giva dessa kontrollkällor för 
varje viktigare fiskslag en summa, som jämförts med den, söm framgår av 
det statistiska materialet för Göteborgs och Bohus län och Hallands län. När 
den förra summan varit större, har den senare rättats till överensstämmelse 
därmed. I dylika fall har hänsyn sålunda icke kunnat tagas till vad fiskare 
ilandfört utom auktionshamnarna. 
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När det statistiska materialet däremot givit en högre summa, har denna 
i allmänhet godtagits. I några fall har dock minskning ägt rum, emedan det 
synts sannolikt, att en förskjutning i primärmaterialet ägt rum mellan fisk-, 
sorter, så att de underskattade mängderna av vissa fisksorter motsvarats av 
överskattning av andra. 

I fråga om sill finnes ytterligare kontrollmaterial i de s. k. veckorapporter
na, vilka av särskilda insamlare i de viktigaste västsvenska hamnar, där sill 
ilandföres av svenska fiskare, under sillfisket avgivas till fiskeriintendenten 
i Västerhavets distrikt. 

Efter tillkomsten av de s. k. fiskförsäljningsföreningarna på ostkusten med 
ensamrätt till partihandel med sill och strömming (k. kung. den 6 juni 1941, 
nr 486, den 12 juni 1942, nr 411, och den 6 nov. 1942, nr 862) har även för 
denna kuststräcka beträffande sillfisket erbjudits möjligheter till kontroll av 
statistiken. Fullständig är denna dock ingalunda, enär fiskare alltjämt kunna 
sälja direkt till konsumenter och storleken av denna direktförsäljning icke kan 
annat än grovt uppskattas. 

Rättelse med ledning av nämnda kontrolluppgifter har för redogörelseåret 
skett endast i Göteborgs och Bohus län. Härför redogöres under avd. Väst
kustfisket. 

För flera fisken avse uppgifterna rensad eller beredd vara. Jämför noter till 
tab. A. I förhållande till den osäkerhet, som på grund av ovan berörda för
hållanden råder i avseende på fångstuppgifterna, har härav föranledda fel 
ingen större betydelse. 

I ännu ett avseende är materialet ofullständigt. Till f i s k m j ö l s f a b r i 
k e r n a går nämligen regelbundet en stor mängd »skrapfisk» m. m., vilken ej 
ingår i de kvantiteter, som i det följande redovisas. Livsmedelskommissionen 
har uppgivit mängden härav för år 1942 till omkring 79 milj. kg. I denna 
mängd ingår dock åvrens av fisk till en del, som icke kan angivas. 

Slutligen bör nämnas, att fiskarbefolkningens egen förbrukning i regel icke 
torde ha medräknats. 

Fångstmängden. Den totala fångsten beräknas år 1942 till 125 407 ton eller 
106 % mer än föregående års fångst, som utgjorde 113 343 ton. Som framgår 
av tab. 3, rad 55 och 57, har fångstmängden ökats i alla län utom Kalmar läns 
södra del, Malmöhus och Hallands län under det senaste året. Uppenbarligen 
har ett intensivare fiske drivits fram genom den av kristiden föranledda knapp
heten på livsmedel, och under 1942 har fångstmängden i stort sett uppnått den 
nivå den hade åren närmast före världskriget. Se tablån på nästa sida. 

Den största ökningen, delvis över 50 %, ägde rum i norrlandslänen samt Got
lands län. För fångstområdet Sydkusten utvisar tab. 2 däremot ungefär oför
ändrad mängd och för Öresund en minskning av inte mindre än 47 %. I Nord
sjön har på grund av spärren intet fiske kunnat ske. Den procentuella fördel
ningen på fångstområden för några år uppvisas i en tablå på sid. 5. Om
kring hälften av fångstmängden eller 63 940 ton bestod av sill och strömming, 
och närmast i storlek kommo fångsterna av torsk, skarpsill, vitling och makrill. 
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En överblick över fångstmängdernas storlek lämnas i efterföljande tablå, 
vari den genomsnittliga fångstmängden under åren 1926—130 använts såsom 
utgångsläge (index = 100). I stället för indextalen för femårsperioden 1936 
—1940, som tidigare ingått i tablån, ha nu insatts tal för de fj'ra åren 1936— 
1939, vilka äro lämpligare såsom uttryck för förhållandena före kriget och den 
år 1940 genomförda minspärren i Västerhavet. 

Talen för de sista fredsåren visa förändringarna på längre sikt i förhållande 
till basperioden. Mest framträda rödspottefiskets tillbakagång å ena sidan och 
de framåtgående fiskena efter skarpsill och kräftdjur å den andra. Karak
teristiska för de senaste åren äro dels fångstminskningen för långa, kolja, röd-
tunga ni. fl. företrädesvis i Nordsjön och västra Skagerack fångade sorter och 
dels de rikliga fångsterna av lax och torsk samt det sista året skarpsill. 

Ett säreget drag hos det svenska saltvattensfisket är den stora mängd söt-
eller bräckvattensfiskar, som ingår i fångsten. Dessa fisksorter, vartill hän
förts abborre, gädda, mört, id m. fl. ävensom laxfiskar, äro sålunda, bortsett 
från strömmingen, övervägande i hela Bottniska viken samt längs östersjö
kusten ned till och med Östergötlands län. I Kalmar län och, ehuru i mindre 
grad. i Blekinge län fångas ännu mycket sötvattensfisk; dock äro i Kalmar län 
näst strömming ål och torsk de kvantitativt viktigaste fiskslagen, medan i 
Gotlands län denna plats obestritt intages av torsken. I Blekinge, Kristianstads 
ooh Malmöhus län ger torsken vanligen, men emellanåt sillen, de största fångst
mängderna. Fångsten av sötvattensfisk är i skånelänen obetydlig. I Hallands 
län äro sill och torsk de viktigaste fiskslagen; därnäst komma i regel vit-
ling och makrill. I Göteborgs och Bohus län slutligen förhärska sill, skarp
sill, torsksläktet, makrill, flundrefiskar samt i vanliga fall långa. Orsaken till 
denna lokala fördelning är att söka i det gradvisa avtagandet av vattnets salt-
halt från 3 % och däröver i Skagerack och Nordsjön till endast några få tusen
delar i övre delen av Bottniska viken samt i den inre skärgården vid Öster
sjön. 

Priser. De genomsnittliga pris, till vilka de olika fisk- och skaldjurs
sorterna försålts av fiskarena, ha för landet i dess helhet varit följande. Till 
följd av brister hos primärmaterialet äro prisuppgifterna likväl i en del fall 
något osäkra. 
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Prisstegringarna äro således högst avsevärda. Då medelpriset på all fångst 
år 1939 var 24-5 öre per kg, har priset på tre år stigit med 356 %. Till jäm
förelse kan nämnas, att kommerskollegii partiprisindex samtidigt stigit med 
64 %. 

Fångstvärdet. Det sammanlagda bruttovärdet av fångsten utgör 109 329 545 
kr, vilket motsvarar en ökning på ett år med 54 % och på tre år med 235 %. 

Hur fångstmängden och fångstvärdet under de senaste fem åren procentuellt 
fördelat sig på de olika fångstområdena, framgår av nedanstående tablå. 

Beträffande ostkusten iakttages vid jämförelse med år 1941 högre relativ an
del i fråga om såväl fångstmängd som fångstvärde. Sydkusten har trots re
lativt mindre fångstmängd fått en större anpart av hela värdet. Öresunds 
fiske har gått tillbaka till såväl mängd som värde, och såsom av tab. 2 fram
går gäller detta även i absoluta tal. Kattegatt och Skagerack representera 
år 1942 liksom föregående år omkring 56 % av saltsjöfiskets bruttoavkast
ning. 

Främst av länen med hänsyn till fångstens värde kommer givetvis Göteborgs 
och Bohus län med mer än hälften av hela värdet, och därefter följa Blekinge, 
Stockholms, Kalmar och Gävleborgs län. Den största ökningen uppvisa Väs
ternorrlands län med 172 %, Västerbottens län med 141 % och Gävleborgs län 
med 126 %, medan Norrbottens, Uppsala och Gotlands län ungefär fördubblat 
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riitt fångstvärde. Endast Kalmar läns södra del och Malmöhus län förete 
minskning med 14, resp. 15 %. 

En undersökning rörande den större eller mindre betydelse, de olika fisksla
gen ha för länen, ger vid handen, att i flertalet län sill och strömming är den 
viktigaste fisksorten, ekonomiskt sett. Undantag härifrån utgöra för redogö
relseåret blott Norrbottens län, för vilket laxen är den ojämförligt viktigaste 
fisksorten, Kalmar läns södra del, där ålen representerar det största värdet, 
samt Kristianstads och Hallands län, varest torsken kommer i främsta rum
met. 

Östersjö- och öresundsfisket (Norrbottens—Malmöhus län). I föregående av
delning har redogjorts för saltsjöfisket i dess helhet. Här följer en fram
ställning, avsedd att något utförligare belysa det fiske, som bedrives av fiskare, 
bosatta vid Bottniska viken och Östersjön samt Öresund och Skälderviken 
jämte sträckan Torekov—Båstad, och i följande kapitel lämnas motsvarande 
översikt över det fiske, som bedrives av fiskarena i de båda västkustlänen. 
Redogörelsen rörande östersjö- och öresundsfisket omfattar, förutom en in
ledande översikt, uppgifter rörande sill- och strömmingsfisket inom området 
i fråga, bottengarns fisket inom samma område samt trålfisket i södra Öster
sjön ävensom särskilda uppgifter rörande säsongväxlingarna i fisket vid 
Skåne och Blekinge. 

Till belysande av östersjö- och öresundsfiskets omfattning må nämnas, att 
av hela fångstvärdet vid saltsjöfisket 44-4 % belöpa sig på detta område. De 
ovan angivna huvudfiskena betyda mera eller mindre i förhållande till om
rådets hela fiske, allteftersom man tänker på antalet utövare av fisket, värdet 
av den använda materielen eller fångstens mängd eller dess värde. Nedanstående 
tablå över hela östersjö- och öresundsfisket och däri ingående huvudfisken 
visar först och främst, att av hela fiskareantalet tre fjärdedelar äro syssel
satta vid sill- och strömmingsfisket och omkring 7 % vid bottengarnsfisket, men 
blott en obetydlig del vid trålfisket. Av hela redskapsvärdet däremot är 
bottengarnsfiskets andel förhållandevis stor (16 %). I fråga om båtarna slutligen 
framträder trålfisket med jämförelsevis stor andel av det totala värdet. 

Hela fångstmängden vid östersjö- och öresundsfisket ökades under år 1942 
med 88 %. Av fångstvärdet inom området under redogörelseåret komma 60 % 

1) Fångst av sill och strömming i bottcngarn ingår i tablån under sill- och strömmingsfisket. 
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på sill- och strömmingsfisket, 6 % på bottengarnsfisket och 4 % på trålfisket, 
medan återstående 30 % belöpa på övriga, i tablån ej nämnda fisken. 

Rörande redskapen vid östersjö- och öresundsfisket föreligga utförligare 
uppgifter än som meddelas i tab. 1. Dessa angivas i sammandrag för hela 
området här nedan. 

Bland diverse krokredskap ingå ål- och gäddrevar, ängel- och ståndkrokar 
och liknande redskap. Det största värdet representera skotar samt strömmings-
och sillgarn och det därnäst största bottengarn och laxsätt. Bland föränd
ringarna sedan föregående år märkes ökning av antalet laxrevar och antalet 
storryssjor ävensom minskning av antalet ålhommor och ålryssjor samt av 
värdet på »annan redskap». Sistnämnda ändring beror troligen på brister i 
uppgifterna för år 1941. 

Medelvärdet per styck av olika redskap kan lätt fås ur nyss anförda tablå. 
I fråga om de karakteristiska olikheterna mellan länen i detta som i andra 
hänseenden hänvisas till 1938 års utförligare berättelse. 

Fångstvärdets sammansättning efter fiskslag framgår av nedanstående pro
centtal : 

Viktigaste fiskslaget är ekonomiskt sett sillen och strömmingen; dess andel 
av totalvärdet har under en del år ökats och utgör år 1942 ej mindre än 60 %. 
Även torsken har fått allt större betydelse och är nu den näst viktigaste fis
ken, medan ålen efter åtskilliga års tillbakagång, relativt sett, nu utgör det 
tredje fiskslaget i ordningen. Av övriga förändringar märkes främst en mins
kad betydelse för gäddan liksom för flundran. 

Sill- och strömmingsfisket redovisas i tab. 4, som innehåller uppgifter an
gående detta fiske för samtliga län utom Hallands samt Gröteborgs och Bohus. 
Rörande de tider av året, då fisket bedrives och vilka äro rätt skiftande ut
efter den långa östersjökusten, hänvisas till berättelsen för år 1938. 

+3—442975 
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Under år 1942 har sill. och strömmingsfisket utövats av 7 008 yrkesfiskare 
och 5 337 personer med fiske som binäring mot resp. 6 523 och 4 892 föregå
ende år. Yrkesfiskarena ha ökats med 7 %, vilket är samma ökning, som ägt rum 
for samtliga yrkesfiskare inom området. 

Bland redskapen äro skotar samt sill- och strömmingsgarn vida övervägande. 
Båtarna äro utom roddbåtar till största delen odäckade motorbåtar. I Gotlands 
län och i de sydligaste länen med deras merendels öppna kust brukas dock flera 
däckade båtar än odäckade. Däckade båtar ha kommit till ökad användning vid 
sillfisket i flera andra län. 

Fångstmängden utgjorde 43 925 ton och fångstvärdet 29-1 milj. kr. Mängden 
har ökats måttligt (14 %) och värdet kraftigt (69 %). Medelprisets ökning är 
också avsevärd eller från 446 öre år 1941 till 66-4 öre år 1942. I stort sett 
faller fångstökningen på de norra och mellersta delarna av kusten, medan 
fångstminskning skett i flera sydliga län, där dock år 1941 betecknade ett 
ovanligt gott år. I Öresund och Skälderviken var resultatet dåligt. 

Här nedan ges en översikt över fångstvärdets fördelning på länen utefter 
Östersjön och Öresund, varvid det näst sista årets tal angivas till jämförelse. 
Det brukar vara Stockholms och Gävleborgs län, som förete de största fångst
värdena. Så var också fallet år 1942, men Blekinge län kom dem mycket nära. 

Den allra största delen av produktionen säljes (eller förbrukas) i färskt 
tillstånd av fiskare. Endast 1 714 ton eller 4 % av fångsten användes år 1942 
av f i s k a r e till beredning. Medelpriset å färsksåld vara utgjorde 669 öre 
per kg, medan medelvärdet å den till beredning använda varan oberäknat 
beredningskostnaderna uppgick till 535 öre. I beredningskostnaderna torde i 
regel icke ha inräknats arbetslön. Beredning spelar den största rollen i Väster
norrlands län men är även i Gävleborgs län betydande. Med avseende på för-
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hållandet mellan priset på färsksåld vara och priset (värdet) på råvara för be
redning uppvisa de båda länen emellertid stora olikheter, i det att i Västernorr
lands län det förra priset var GOo öre, det senare 46'6 öre per kg ocli motsva
rande pris i Gävleborgs län voro 58-4 resp. 71ii öre. I Västernorrlands län var 
alltså priset på färsksåld vara högre än på råvara för beredning, i Gävleborgs 
län omvänt. Detta torde bero på at t råvaran använts på olika sätt. Så var be
redningen av rökt strömming, som kräver råvara av god kvalitet, av stor bety
delse i Gävleborgs län. 

Till belysande av pris- och avsättningsförhållandena för strömming må an
föras, att fiskförsäljningsföreningarna under år 1942 inköpt 25 500 ton ström
ming, motsvarande 82 % (år 1941 74 %) av den uppgivna fångsten inom kust
sträckan Västernorrlands t. o. m. Kalmar län samt Gotland, till ett genomsnitts
pris av 654 öre per kg (år 1941 454 öre per kg) . Sagda kvantitet har dispo
nerats som följer (1941 års tal inom parentes): försåld till färskkonsumtion 
93 % (81 %) och till saltning, rökning eller kryddning, föreningarnas egen be
redning inberäknad, 7 % (17 %). Den del av strömmingsfångsten som förbrukats 
i färskt tillstånd, har sålunda vuxit hastigt och var redan år 1940 stigande. 
Detta är givetvis en följd av kristidens starka efterfrågan på fisk. Den kvan
titet, som från föreningarna gått till saltning, rökning eller kryddning, utgjorde 
1 660 ton eller ungefär lika mycket som enligt ovan beretts av fiskare. Härav 
kom på saltning 1184 ton (inräknat en ringa mängd till kryddning) och åter
stoden på rökning. 

Priserna liksom prisstegringen från föregående år växla, såsom framgår 
av ovanstående översikt, rätt avsevärt på olika orter. Det högsta medeltalet 
för större område uppvisar som vanligt Malmöhus län med 88 öre per kg färsk
såld vara, det lägsta Västerbottens och Uppsala län med 54 öre. Relativt starkast 
var prisstegringen i Kalmar läns södra del och Kristianstads läns östersjödel 
med över 100 %. Saltströmmingens pris översteg merendels 1 kr per kg. 

Följande prisuppgifter från ostkustens fiskförsäljningsföreningar kunna i 
detta sammanhang vara av intresse. För strömming, som av föreningarna för
sålts till färskkonsumtion, utbetaltes till fiskarena i medeltal 661 öre per kg 
(506 öre f. å.) . Högsta genomsnittspriset för sådan strömming utbetaltes 
under båda de senaste åren av Stockholms läns fiskförsäljningsförening med 
596 öre år 1941 och 809 öre år 1942. Det lägsta färskpriset hölls under båda 
åren av Uppsala läns förening med 38'3. resp. 52'5 öre. Jämför tablån här
ovan. 
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De olika beredningssättens betydelse, i vad angår av fiskarena själva beredd 
vara, framgår av tab. 4, kol. 19—26. Saltningen dominerar i hög grad över 
andra metoder för beredning. Det medelpris, som uppnåtts för den beredda 
varan, är för de olika beredningssätten följande: saltströmming 101 öre per kg 
(54 f. å.), surströmming 86 öre (75 f. å.) och rökt vara 140 öre (102 f. å.). Den 
kryddade eller inlagda varan utgör blott en obetydlig kvantitet. 

Bottengarnsfisket har i större omfattning bedrivits i Kalmar läns södra del, 
Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län ävensom vid enstaka fiskeplatser 
i Stockholms och Gotlands län samt Kalmar läns norra del. Fisket är i allmän
het förlagt till eftersommaren och hösten, men på vissa håll bedrives det även 
under våren och försommaren (i övre Öresund och Skälderviken samt här och 
där på Skånes sydkust). 

År 1942 var antalet deltagare i bottengarnsfisket 1 232 eller något mindre 
än år 1941 (1277). 

Vid fisket användas utom själva fångstredskapen sumpar, pålkranar och 
båtar. Fiskematerielen redovisas till följande antal och värde för de båda se
naste åren: 

Särskilt betydelsefullt är detta fiske i Kalmar läns södra del, på vilket om
råde komma 40 % av de fiskande och 46 % av materielvärdet. Därnäst är fis
ket viktigast i Blekinge län vad beträffar antalet fiskare och materielvärdet, 
men i Malmöhus län vad angår fångstens mängd och värde. 

Ål utgör den huvudsakliga fångsten, men vid sidan härav fångas även andra 
fisksorter till icke obetydliga värden, såsom gädda, torsk, flundrefiskar m. m. 
Hur avkastningen under år 1942 fördelar sig länsvis efter fiskslag, visar nedan
stående tablå, där även 1941 års tal för hela riket äro angivna till jämförelse. 
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Fångsten utvisar en högst väsentlig minskning eller med 37 %, huvudsak
ligen kommande på ålen, men även på torsk och flundrefiskar. 

Vad bottengarnsfiskets omfattning inom Kalmar läns södra del angår, visa 
fångstsiffrorna, a t t väjdet av fångsten inom länsdelen i fråga utgjorde 350 % 
av hela fångstvärdet. Under förkrigsåren har det dock dominerat vida mer 
med inemot 60 % av det totala fångstvärdet i denna trakt. För Blekinge län 
finnas månatliga uppgifter om fångsten, som till två tredjedelar togs under 
september—oktober. 

Väsentligt mindre till omfattningen än de båda föregående fiskena är trål
fisket i södra Östersjön. Detta fiske bar år 1942 bedrivits i ungefär samma om
fattning som föregående år. I detsamma deltogo 152 fiskare (147 f. å.), samt
liga från Skåne och Blekinge. De hade 220 trålar (200), med ett värde av 
63 950 kr (37 000) och 68 båtar (67), värda 821000 kr (709 500). En viss 
nyanskaffning av materiel till högre priser har ägt rum. 

Fångsten utgöres av torsk och flundrefiskar. De viktigaste fisksorterna visa 
följande tal för de tre länen år 1942 och för hela östersjötrålfisket åren 1941— 
1942: 

Fångstmängden har kraftigt ökats och är i jämförelse med år 1940 fyr
dubblad. Priserna voro för torsk 69 öre (46 öre f. å.), för rödspotta 154 öre 
(112 öre) och för flundra 100 öre (70 öre). 

Uppgifterna rörande Blekinge läns trålfiske äro fördelade månadsvis. En
ligt dessa förekom intet trålfiske under mars och juli—augusti. Tre fjärde
delar av fångsten togos under april och maj. 

Rörande den totala avkastningen vid saltsjöfisket inom Skåne och Blekinge 
lämnas uppgifter över fördelningen månadsvis, och dessa ha sammanställts i 
tab. 5. Som regel brukar fångstmängden fördela sig ganska jämnt på årets 
olika månader. P å grund av de svåra isförhållandena under den tredje stränga 
vintern i följd blev emellertid i februari—mars år 1942 fångsten särdeles obe
tydlig, och detta gällde i någon mån även under januari, medan däremot 
fångstmängden under maj—oktober var ovanligt stor. Detta framgår av om-
stående tablå, som även bestyrker det goda fångstresultatet för året i dess hel
het i de tre sydligaste länen, jämfört med åren närmast före kriget. 
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Man iakttager också här dels de typiska fisketiderna för viktigare fiskslag, 
dels ock huru dessa tider infallit under år 1942. Sillen tages nästan uteslutande 
under sommaren och hösten, och 1942 års säsong var kortare än vanligt. Torsk
fisket, som bedrives mest på vintern, låg till stor del nere under årets första 
kvartal. Rödspotta och flundra fångas huvudsakligen under våren, men år 
1942 var fisket något försenat. Ålen slutligen fiskas till största delen under 
hösten, och fångsten under redogörelseåret erhölls till 79 % under september— 
november. 

Medelprisen i öre per kg för en del viktigare fiskslag ha under de olika 
månaderna utgjort: 

Västkustfisket (Göteborgs och Bohus samt Hallands län). Efter en redogö
relse för västkustfisket i dess helhet följer en kort översikt över de olika spe
cialfiskena, och till sist lämnas en sammanställning av försäljningarna vid fisk
auktionerna i Göteborgs och andra fiskhamnar jämte några uppgifter om sta
tens prisreglerande åtgärder för fisket. Det må erinras, att fisket från Skalder-
viken och kuststräckan Torekov—Båstad av praktiska skäl hänförts till öster
sjö- och Öresunds fisket. 

Under krigsåren 1940, 1941 och 1942 har västkustfisket i särskilt hög grad 
måst inskränkas, beroende särskilt på spärren för sjöfarten västerut. På grund 
av de stränga vintrarna har fisket även hindrats genom isbildning. Flera fiske-
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fartyg ha dessutom tagits i anspråk för neutralitetsvakten. Avsättningen direkt 
i utländska hamnar har under redogörelseåret varit mycket obetydlig. 

De på sid. 2—3 omnämnda rättelserna ha för år 1942 bestått i : h ö j n i n g 
för vitHng 1 300 ton, gråsej 650 ton och lyrtorsk 540 ton jämte en proportionell 
(för vitling något starkare) höjning av fångstvärdet; vidare s ä n k n i n g 
för torsk, 1 600 ton, och kolja, 400 ton, jämte en förhållandevis något sva
gare sänkning av fångstvärdet; och slutligen ö v e r f l y t t n i n g från rest-
gruppen »annan fisk» av cirka 600 ton och 0 8 milj. kr till fem olika fisk- och 
skaldjursslag; tillsammantagna betyda rättelserna en höjning av fångstvärdet 
med omkring 1 milj. kr, men oförändrad fångstmängd. Rättelserna ha hän
förts till Göteborgs och Bohus län och fördelats på snurrevadsfisket, vars fångst 
minskats något, och motortrål fisket, som fått ökad fångst. 

Antalet yrkesfiskare var 6 786 och översteg därmed något förkrigstidens se
naste tal, som var 6 545 (1939). Redskapsvärdet har stigit från 6'3 till 7-l 
milj. kr eller något starkare än under år 1941. Båtvärdet, som år 1941 gick 
tillbaka med 1 milj. kr på grund av inskränkning i beståndet av större båtar, 
har år 1942 ökats och uppgick till 24'4 milj. kr. 

Fångstmängden, som under år 1940 gick starkt tillbaka, har sedan åter 
ökats, det senaste året med 123 %. Motsvarande tal för östersjö- och öresunds
fisket var, som förut angivits, 88 %. 

Västkustfiskets dominerande ställning framträder särskilt i avseende på 
fångstvärdet, som under redogörelseåret utgjorde 608 milj. kr eller 556 % 
av det totala fångstvärdet, vilket är ungefär den vanliga proportionen. Väst
kustens andel av materielvärdet var samma år 490 %. 

I förhållande till 1941 års tal har fångstvärdet ökats med icke mindre än 
542 %. Hur detsamma under de senare åren procentuellt fördelat sig på de mest 
betydande fisk- och skaldjurssorterna, framgår av följande tablå: 

Sillen har vid västkusten icke den dominerande ställning som tillhör detta 
fiskslag i Östersjön, men den är även här avgjort viktigast och dess andel än
da till år 1942 i stigande. Därnäst ha år 1942 skarpsill, torsk och vitling den 
största betydelsen. Av övriga nämnda fisk- och skaldjursslag visa de flesta 
i förhållande till hela fångstvärdet tillbakagång eller stillastående. Mer eller 
mindre tillfälligt framträda emellertid gråsej, tonfisk och lyrtorsk med starkt 
ökat fångstresultat eller 43, 34 resp. 18 % av det totala fångstvärdet. Åt-
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Tab. A. De särskilda västkustfiskena. 

1) Fångsten avger fiskesäsong (1940/1941 etc) — 2) Fångsten avser till en mindre del d:o. — 3) Delvis rensad vara. — 4) Rensad vara. Bocka, 
haj, tonfisk och kummel fångas iven vid andra fisken; jämför tab. 2. — 5) Rensad vara ntom beträffande sill och skarpsill. Här bör beaktas, att 
flogstuppgifterna aro särskilt osäkra. — 6) Rensad och delvis saltad vara. — 7) Särskilda fisken med trål förekomma, se skarpsill- och nordhavsräk-

skena. — 8) Hed trål. Nordhavsräka fångas även vid det vanliga trålfisket. 
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minstone vad de båda sistnämnda arterna beträffar har det intensivare fisket 
tydligen föranletts av kristidens försörjningssvårigheter. 

Det starkt utvecklade västkustfisket är inriktat på flera fiskarter än öster-
sjöfisket. Då många arter tagas med särskilt för dem anpassade fiskemetoder, 
under det att redskap och båtar i andra fall inrättats för att fånga flera 
fiskarter samtidigt, ha de insamlade uppgifterna formen av speciella redo
görelser för de olika fiskemetoderna. De sammanställda uppgifterna för dessa 
särskilda fisken återgivas i tab. A. 

Vart och ett av de särskilda fiskena utövas vanligen blott under en mindre 
del av året, och såväl fiskare som redskap och båtar återfinnas därför i regel 
på mer än ett ställe i tabellen, som sålunda icke kan summeras beträffande 
dessa kategorier. Åtskillnad har icke kunnat göras mellan yrkesfiskare och 
binäringsfiskare, ehuru vid de flesta fiskena givetvis endast yrkesmän före
komma. Redskapsuppgifter ha icke infordrats för alla fisken, och uppgifterna 
om båtar äro icke heller alldeles fullständiga. 

Största antalet deltagare ihar i Göteborgs och Bohus län sedan gammalt 
uppvisats av hummerfisket, men de båda senaste åren har det överflyglats av 
trålfisket, som under år 1942 sysselsatt över 2 400 man. Sedan snurrevadsfis-
ket under krigsåren fallit tillbaka (se nedan), har den tredje platsen i del
tagarantal intagits av skarp sillfisket med trål. T materielvärde uppvisar trål
fisket sedan mitten av 1930-talet det största beloppet och är nu dominerande 
med 154 milj. kr, varav 146 milj. kr komma på båtvärdet. 

I Hallands län uppvisar sillfisket med drivgarn sedan länge såväl det störs
ta deltagarantalet som det högsta materielvärdet. 

De särskilda fisken, som redovisas i det statistiska materialet, beskrivas i 
korthet här nedan. Vissa av dem äro därvid sammanförda i grupper. 

S i l l f i s k e n a äro angivna i nedanstående tablå, som visar deras in
bördes betydelse. Viktigast utan jämförelse är trålfisket, som år 1942 gav 
8-0 % av all sill. Som synes ha snurrevads- och trålfiskena i tab. A dock icke 
räknats som speciella sillfisken. 

S k a r p s i l l fiskas med trål eller vad (landvad eller snörpvad). Trål
fisket dominerar även här. Som helhet har skarpsillfisket givit omkring dub
belt så stor fångst som föregående år. Den stegrade efterfrågan har föranlett 
ett intensivare fiske särskilt efter detta fiskslag, varav fångsterna tidigare 
genom överenskommelse mellan fiskare vissa tider begränsats. 

Av m a k r i l l f i s k e n a betyder drivgarnsfisket avgjort mest, men fisket 
med vadar har också lämnat gott resultat de båda senaste åren. Totalresul
tatet betyder likväl en tillbakagång i förhållande till år 1941. 

R o c k a , h a j och k u m m e l ha fångats vid särskilda fisken, men de 
största fångsterna av dessa fiskslag ha dock tagits vid snurrevads- och trål-
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fiskena samt delvis koljebackefisket. Jämför tab. A och tab. 2. I Göteborgs 
och Bohus län har rockefisket under de tre sista åren legat nere. 

F i s k e t e f t e r t o n f i s k , som under år 1941 rönte stor anslutning, 
men gav sämre fångstmängd än tidigare, har år 1942 ytterligare utvidgats 
och gav en fångst, som var fem gånger större än år 1941. Fisken har nästan 
helt konserverats för statens räkning (se avd. Beredning av fisk). 

K o l j e b a c k e f i s k e t har haft något färre deltagare än föregående år, 
men dock givit en liten fångstökning. Största delen av fångsten utgöres av 
torsk (år 1942 80 %). 

S n u r r e v a d s f i s k e t har som nämnt på senare åren gått tillbaka, till 
större delen på grund av minspärren och drivmedelsbristen: det bedrives i van
liga fall till mycket stor del i Nordsjön, men har under kriget efter hand måst 
inskränkas till Skagerack och Kattegatt. Fångstmängden visar emellertid tyd
lig uppgång jämförd med åren 1940 och 1941. De viktigaste fiskslagen voro 
år 1942, efter värdet räknat, vitling (20 %), torsk (17 %), sill (12 %), kolja 
(11 %), rödspotta (10 %) och rödtunga (8 %). Återstoden fördelar sig på en 
mängd olika fiskslag. Fångstuppgifterna äro delvis osäkra och ha korrige
rats (se ovan). 

Som s t o r s j ö f i s k e brukar betecknas det fiske med storbackor, som un
der normala tider bedrives i avlägsnare farvatten. Intet sådant fiske har ägt 
rum åren 1940—1942, och ett mindre fiske med samma redskap i Östersjön och 
Kattegatt år 1941 har åter upphört. 

T r å l f i s k e t är som nämnt störst i fråga om deltagarantal och kapital
insats. Också fångsterna äro de största och ha de senare åren ungefär mot
svarat vad alla övriga fisken givit tillsammans; 1942 års fångstmängd var 
medelstor. Värdet har dock vanligen legat något lägre, men de båda senaste 
åren har även detta med 20, resp. 29 milj. kr. utgjort hälften av det samman
lagda fångstvärdet vid västkustfisket. Sillen står långt framför övriga fiskar 
i fångstmängd (se ovan under sillfiskena); i fångstvärdet ingår den med 
46 %, varefter komma vitling med 12 °/°, torsk och gråsej med vardera 9 % och 
nordhavsräka med 3 % av värdet. Även för trålfisket äro uppgifterna om 
fångsten delvis osäkra och ha, såsom ovan närmare angivits, justerats. 

F i s k e t e f t e r n o r d h a v s r ä k a har delvis bedrivits såsom särskilt 
fiske (med trål) och delvis såsom ingående i trålfisket. Detta skaldjur, som 
uteslutande tages av bohuslänska fiskare, har givit vida mindre fångster un
der krigsåren än tidigare. De till trålfisket hänförda fångsterna utgöra nu
mera den större delen av fångsten, som var 696 ton år 1941 och 689 ton år 
1942. 

Redan har nämnts, att h u m m e r f i s k e t sysselsätter det näst största 
antalet fiskare. Dess materielvärde är emellertid förhållandevis litet. E t t 
mindre antal fiskare bedriva fångst av k r a b b a . 

Slutligen är att nämna k u s t f i s k e t eller »hemmafisket», rörande vilket 
fångstuppgifterna icke kunna betraktas som fullständiga. 

Utförligare uppgifter om de särskilda fiskena lämnas, vad det norra länet 
beträffar, i Göteborgs och Bohus läns havsfiskeförenings årsbok. För alla vik-
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Tab. B. Auktionsbeloppen, i kronor, å i Göteborgs stads fiskhamn försåld fisk åren 
1937-1942. 1) 

tigare fisken angivas däri redskapsslaget samt ofta fångstområdet och de 
förnämsta landföringsorterna. För uppgift om fisketiden hänvisas dock i fråga 
om de flesta fisken till 1938 och föregående års årgångar av denna berät
telse. Där i vissa fall beredning sker ombord på fiskefartygen, lämnar års
boken uppgifter härom. Vad sifferuppgifterna i årsboken beträffar, få de be
traktas som preliminära. 

Av västkustfiskets fångster försäljes den alldeles övervägande delen på fisk
auktioner i de stora fiskehamnarna, det sista året omkring 85 % (f. å. 90 %). 
Härav kommer huvudparten på Göteborg eller cirka 65 % av totalfångsten 
(f. å. 75 %). Här måste dock betonas, att det är just den återstående delen 
av västkustfiskets fångster, de utom auktionerna sålda partierna, som utgöra 
det mest osäkra i fiskeristatistiken. Landföringen har emellertid under nu
varande tider alltmera koncentrerats till auktionshamnarna, därför att fiska
rena vid dessa erhålla garanti för vissa priser, (se nästa sida). 

Det är att märka, att en något lägre andel av fångsterna gått på auktion 
år 1942 än år 1941. Enligt uttalande från sakkunnigt håll skulle detta bl. a. 
bero därpå, a t t en del förut endast som »skrapfisk» av fiskmjölsfabriker an
vänd fisk (som förut ej ingått i statistiken, se sid. 3) , numera tillvaratagits 
till människoföda, men sålts utom livsmedelskommissionens kontroll och såle
des icke på auktion. 

I tab. B och C redovisas för år 1942 auktionsbeloppens fördelning månads-

1) I denna tabell ha från auktionsbeloppen fr&ndragits bl. a. poster avseende fisk, som fångats 
av utländska fiskare; se 1938 ars berättelse sid. 88. 
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Tab. C. Auktionsbeloppen, i kronor, å i de mindre auktionshamnarna vid västkusten 
försåld fisk år 1942. 

vis och, utom för en hamn, efter de viktigaste fiskslagen. Tab. B, som gäller 
Göteborg, belyser även utvecklingen under de sistförflutna sex åren. Först 
under de senaste två åren ha uppgifter kunnat erhållas från samtliga auktions-
hamnar. 

Det sammanlagda värdet av vid auktionerna sålda fångster har ökats med 
40 % sedan år 1941. Vid de mindre hamnarna har det fördubblats. 

Prisreglering har med bidrag av statsmedel liksom förut varit anordnad under 
året i auktionshamnarna. Regleringen har gällt alla viktigare slag av fisk 
och skaldjur (skarpsill inbegreps först under september). För annan fisk än 
sill gällde till en början samma bestämmelser som föregående år, i det att läns
styrelsen övervakade regleringen, vartill bidrag lämnades av fiskare i för
hållande till fångstmängden. All fisk uppnådde emellertid fastställt minimi-
pris, varför inga utbetalningar behövde göras till fiskare, utan ett mindre 
överskott uppstod. För sill, som ilandfördes på västkusten, gällde däremot 
under hela året, att livsmedelskommissionen ägde förfoga över all fångst, vil
ken av kommissionen fördelades till färskkonsumtion eller beredning, samt att 
samma myndighet även fastställde minimipris till fiskare. Under mars 1942 
infördes motsvarande bestämmelser för övrig viktigare västkustfisk ävensom 
för torsk, flundra och rödspotta på ost- och sydkusterna. I maj och juni ut
sträcktes regleringen att gälla även sill, som ilandfördes i Blekinge och 
Skåne. 

Beredning av fisk. Ovan på sid. 8—10 redogöres för sill och strömming, som 
beretts av fiskare. Tämligen fullständiga uppgifter rörande även industriell be-
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Tedning och omfattande fisk av alla viktigare slag kunna därjämte nu lämnas. 
De grunda sig på uppgifter från livsmedelskommissionen utom beträffande salt 
sill och all skarpsill, varöver siffror erhållits från Sveriges sill- och fiskimpor
törers förening, respektive beräknats ur industristatistiken. De till beredning 
av olika slag av kommissionen anvisade mängderna färsk fisk voro sålunda: 

Den till beredning använda skarpsillen motsvarar nästan hela fångsten. 
Enligt uppgifter från kommissionen har dock under årets senare del åtskillig 
skarpsill sålts färsk, vadan fångsterna måhända uppgivits i underkant. 

De av ovanstående mängder beredda produkterna utgjorde omkring 21 500 
ton, varav omkring 11 500 ton saltade och 9 800 ton konserverade varor. 

Rökt fisk ingår icke i förestående uppgifter. Till industriell beredning på 
sådant sätt synes ha gått omkring 1 000 ton färsk fisk, motsvarande omkring 
800 ton rökt fisk, varav en tiondel utgjorts av lax. 

Utrikes ilandförda fångster. I tab. 2 finnas uppgifter om de av svenska fiskare 
direkt från fångstplatsen i Danmark ilandförda fångsterna med fördelning 
efter fiskslag. Uppgifterna bygga på den danska statistiken, då de svenska 
uppgifterna härom visat sig mycket ofullständiga. 

Till följd av kriget har direktförsäljningen i England och Skottland, vilken 
förr hade stor omfattning, numera helt upphört liksom även sådan försälj
ning i övrigt utomlands. 

Hela mängden utrikes ilandförd fångst under år 1942 beräknas till endast 
7 ton och värdet till 4 257 kr. Motsvarande tal för år 1941 voro 1164 ton och 
354 000 kr samt för de sista fredsåren 1937 och 1938 omkring 16 000 ton och 
3 milj. kr. Av hela saltsjöfisket kom under de sistnämnda åren cirka 13 % av 
mängden och 10 % av värdet på dessa utrikes försålda fångster. 

Sötvattensfisket. 
I fråga om sötvattensfisket ha uppgifter, som förut sagts, kunnat erhållas 

endast rörande fisket i Vättern samt beträffande fisket av lax, laxöring, sik 
och nejonöga i vissa vattendrag. 
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Beträffande f i s k e t i V ä t t e r n lämnas i följande tablå uppgifter 
om fiskare, redskap och båtar för de fyra länsdelarna år 1942 samt för hela 
fisket åren 1940, 1941 och 1942. 

Antalet yrkesfiskare har ökats, men binäringsfiskare finnas färre än år 1941. 
Notar och ryssjor äro flera, men nät något färre till antalet. Av båtarna ha de 
utan motor upptagits till något lägre värde än föregående år. Motorbåtarna, 
som gingo ned i antal åren 1940 och 1941, ha åter ökats till 1940 års siffra. 
Förändringarna äro icke enhetliga i de fyra länen, utan gå i många fall i mot
satt riktning. 

Mängd och värde av fångsten angivas här nedan. 

Totala fångstmängden är i stort sett oförändrad i förhållande till 1941 års. 
Stigande fångstmängd utvisa de senaste åren siklöja och, ehuru mindre starkt, 
sik. Den viktigaste vätterfisken, rödingen, har lämnat ganska jämna fångster 
på senare år. Laxöringen företer sedan ett par år tillbakagång. Länssiffrorna 
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för år 1942 visa stor fångstökning i Jönköpings län, men i övrigt små föränd
ringar. Priserna ligga under redogörelseåret i allmänhet något högre än mot
svarande priser vid saltsjöfisket (sid ö) . 

För lax- och sikfiskena m. m. i vissa vattendrag lämnas uppgift i tab. 6. 
Fångsterna ha i allmänhet gått något tillbaka under år 1942. Omkring 27 % 
komma på Indalsälven och 22 % på Ångermanälven med Faxälven. För de i 
tabellen upptagna fångsterna redovisas ett värde, som med 73 % överstiger 
motsvarande fångstvärde för år 1941 och som från 1939 ökats med 277 %. Mot
svarande ökning vid saltsjöfisket var 235 °A (sid. 5) . 

Omkring 150 av de angivna binäringsfiskarena med redskap värda cirka 
22 000 kr ha enligt uppgift ingen fångst erhållit. 
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Tab. 1. Fiskare, redskap och båtar vid saltsjöfisket, 1) 

1) Uppgifterna avse även sill- och strömmingsfisket. — 2) Under notar upptagas notar och vadar av alla slag 
5) I båtarnas värde inräknas jämväl värdet av icke fasta motorer. — 6) Häri ingå även angtrålare (11 st., värda 
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länsvis år 1942 samt i hela riket åren 1937—1942. 

samt tr&lar. — 3) Ej inräknat i värdet av de särskilda redskapen. — 4) Hit räknas även halvdäckade båtar. - -
660000 kr). — 7) Jämte sträckan Torekov-Båstad. 
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Tab. 2. Saltsjöfiskets avkastning, fördelad på 

1) Häri ingå även fiskena i avlägsnare farvatten; se texten (tab. A). — 2) Av svenska fiskare i 



25 
olika fångstområden, mängd och värde, år 1942. 

Danmark försåld fisk. 
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Tab. 3. Saltsjöfiskets avkastning, länsvis, 

1) Jämte sträckan Torekov—Båstad. 
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mängd och värde, år 1942. 
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Tab. 4. Sill- och strömmingsfisket utom i Hallands samt Göteborgs och 

1) I södra Sverige har fiske ägt rom Även med bottengarn: härvid erhållna fångster ar sill och rtrömming 
värdet av icke fasta motorer. — 4) Hit raknäs även halvdackade båtar. — 5) Jämte sträckan Torekor—Båstad. 
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Bohus län, länsvis år 1942 och för länen sammantagna åren 1937—1942. 

inga i denna tabell. — 2) Mängden och Tirdet avse den beredda varan. — 3) I båtarnas värde inräknas jamval 
— 6) Dårar 10 dackade bitar. 
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Tab. 5. Saltsjöfiskets avkastning i Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län under varje månad år 1942. 
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Tab. 6. Fisket vid vissa lax- och sikfisken m. m. år 1942. 

1) Ej inräknat personalen vid avclsfiiket. — 2) Häri tngir &1 för 13 kr. — 3) D:o för 20 kr. — 4) Dessutom finnas följande ftngs t uppgifter: 
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Bilaga 1. 

Förteckning över i berättelsen förekommande fiskar och skaldjur med 
deras latinska namn. 

Abborre Perca fluviaiilis 
Bergtunga (bergskädda) Pleuronedes micro-

cephalus 
Blåmussla Myiilus edulis 
Braxen (panka) Abramis bräma 
Flundra: skrubbskädda Pleuronedes flesus, 

sandskädda P. limanda 
Gråsej Oadus virens 
Gädda Esox lucius 
Haj: pigghaj Squalus acanthias, gråhaj 

0alens vulgaris, håbrand Lämna cornubica 
Harr Thymallus vulgaris 
Havkatt Anarrhichas lupus 
Havskräfta, (kejsarhummer) Nephrops nor-

vegicus 
Hummer Eomarus gammanis 
Hälleflundra Hippoglossus vulgaris 
Id (ort) Leuciscus idus 
Kolja Oadus ceglefinus 
Krabba: krabbtaska Cancer pagurus, strand

krabba Carcinus mcenas 
Kummel Merluccius vulgaris 
Lake Lola vulgaris 
Lax Salmo salar 
Laxöring (forell, vätterslax) Salmo trutta 
Lubb (brosme) Brosmius brosme 
Lyrtorsk (bleker) Oadus pollachius 

Långa Molva vulgaris 
Makrill Scomber scombrus 
Marulk Lophius piscatorius 
Mört Leuciscus rutilus 
Nejonöga Petromyzon fluviatilis 
Nordhavsräka Pandalus borealis 
Näbbgädda (horngädda, hornfisk) Belone 

vulgaris 
Piggvar Rhombus maximus 
Rocka Raja spec. 
Röding Salmo salvelinus 
Rödspotta (rödspätta) Pleuronedes platessa 
Rödtunga Pleuronedes cynoglössus 
Sik Coregonus lavaretus 
Siklöja Coregonus albula 
Sill Clupea harengus 
Sjurygg (stenbit, kvabbso) Cyclopterus lumpux 
Skarpsill (vassbuk) Clupea spratlus 
Slätvar Rhombus lovis 
Strandräka Leander adspersus, L. squilla 
Strömming (se sill) 
Tonfisk Orcynus thynnus 
Torsk Oadus callarias 
Sjötunga (äkta tunga) Solea vulgaris 
Vitling Oadus merlangus 
Ål Anguilla vulgaris 
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Bilaga 2. Fiskeristatistik. 
Blankett 12 a. 

Fiskeristatistik. 
Blankett 12 b. 



34 

Fiskeristatistik. 
Blankett 12 c. 

Fiskeristatistik. 
Blankett 17 b. 
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Fiskeristatistik. 
Blankett 17 c. 

Fiskeristatistik. 
Blankett 17 d. 
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Fiskeristatistik. 
Blankett 22 a. 

Fiskeristatistik. 
Blankett 23. 
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