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Summary 

In the present publication an account is given 
of the fisheries in Sweden in 1958. 

As from the year 1924 the fishery statistics 
mainly cover data relating to salt-water fisheries. 

The decline observed for several years past in 
the total number of fishermen continued during 
1958. The primary reason for this is apparently 
the decrease in the supply of fish in certain areas 
and the fishermen's consequent adoption of some 
other occupation. At the end of 1958 the total 
number of fishermen was 17 118, of whom 9 514 
were professional fishermen. 

Mostly, the fishermen themselves own the 
fishing boats and the fishing gear, also in the 
large scale deep sea fisheries. Those fishermen, 
who are not part-owners, are usually not wage-
earners but members of the fishing »team», formed 
by all those on board. The net-income is divided 
in shares; some shares go to every member of 
the crew, some to the part-owners. Apart from 
this very old practice, the fishermen have during 
the last decades developed strong branch unions, 
fish sales associations, purchase associations and 
price regulation organizations, accounted for in 
FAO Fisheries Study No. 4, 1957. Through these 
associations they run a great part of the whole
sale trade and fish processing. 

In salt-water fishing the gear and craft used 
were valued at 194,2 mill. Sw. kr, gear account
ing for 66,0 and craft for 128,2 mill. Sw. kr. The 
modernization of the fishing fleet that has been 
going on in recent years on a considerable scale 
was again in evidence during the year un
der review. Substantial numbers of new boats 
and gear have been acquired, and new and more 
powerful engines as well as up-to-date technical 
equipment such as radiotelephones and echo-
sounding devices were installed in older boats. 
951 fishing boats were equipped in 1958 with echo-
sounding devices and 529 with radiotelephone?. 
By the end of 1958 there were 197 fishing boats 
with engines of more than 200 H. P. 

The total catch amounted in 1958 to about 
237 950 tons (round fresh weight), which is 7 % 
more than the preceding year's catch, which was 
about 222 070 tons. 

The herring and Baltic herring catch was 9 % 
more than in 1957, representing nearly 5 0 % of 
the entire quantitative yield in the salt-water 
fishery. Of other important kinds of fish, 
the quantity of mackerel increased by 10 %, and 
of whiting by 18 %. while ling fell off by 9 %, 

cod, haddock and salmon by 12 %,eel by 21 %, 
sprat by 27 % and saithe by 32 %. 

On pages 9 and 10 are two diagrams showing the 
development of the catches and their composition. 

The large quantity of fresh-water fish included 
in the catch is a peculiar feature of the Swedish 
salt-water fishery. The reason for this is the 
low salinity in certain fishing areas; in the Baltic, 
for instance, it is 5—8 °/oo in the Gulf of Bothnia 
only 3—5 °/oo and still less in the inner archipelago 
of the Baltic, whereas in the Skagerrak it is about 
30—34 •/.„• 

The combined value of the catch was 154,2 mill. 
Sw. kr, or 4 % more than in the preceding year. 

In the following table the catch has been divided 
up according to the fishing grounds: 

The biggest proportion (73 %) of the yield from 
the salt-water fisheries came from the West coast 
(see table 2). About 57 % of all the professional 
fishermen live in that part of the country. 

The following table shows the quantities landed 
by the west-coast fishermen at the various fisher
ies in 1958: 
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The bulk of the west-coast fisheries' catches 
are sold a t fish auctions. About 68 900 tons or 
70 % of the total catches landed on the West 
coast, were sold a t the fish auctions there, Göteborg 
alone accounting for 49 600 tons. 

Swedish fishermen's landings of fish in Den
mark, Great Britain and the Federal Republic 
Germany are included in the total catch. The total 
of fish landed abroad in 1958 rose from 37 965 
tons in the preceding year to 66 768 tons. The 
value of the total quantity landed abroad rose from 
17.9 mill. Sw. kr in 1957 to 29,7 mill. Of this 
total catch 61920 tons (worth 26,6 mill. Sw. kr) 
were landed in Denmark, 2 608 tons (1,6 mill.) 
in Great Britain and 2 240 tons (1,5 mill.) in the 

Federal Republic Germany. The bulk of these cat
ches consisted of herring. 

On the other hand, the sales by foreign fisher
men in Swedish ports are not included in the salt
water fishery statistics. They can not be distin
guished from other import of fish. The total im
ports offish, shell-fish and products thereof amoun
ted to about 49 200 tons in 1958, while the ex
ports, Swedish fishermen's landings abroad included, 
were about 105 400 tons. 

For further studies an appendix has been 
published on page 76 in which the English names 
of the various kinds of fish and shell-fish are 
given. The contents of the tables and the table 
headings are also translated into English. 

Symboler använda i tabellerna 

Explanation of symbols used in the tables 

Repetition » Repetition 
Intet finnes a t t redovisa — Magnitude nil 

0,5 0 
Mindre än 0,05 av enheten 0,0 Magnitude less than half of unit employed 

Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för 
a t t angivas ·· Data not available 
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Inledning 

I fråga om fiskestatistikens historis
ka utveckling och dess organisation samt 
de vid insamlandet av primäruppgifter 
använda blanketterna hänvisas till föregå
ende redogörelser, särskilt för åren 1914, 
1919, 1920, 1925, 1931, 1942, 1944 och 
1949. De fem sistnämnda innehålla i en 
bilaga avtryck, som i huvudsak återgiva 
nu gällande blanketters utseende. Be
stämmelserna för insamlandet av primär
uppgifter för fiskestatistik fastställas en
ligt kungörelsen den 17 juni 1948 (nr 
502) av statistiska centralbyrån och fis-
keristyrelsen gemensamt. Genom kungö
relsen den 21 november 1958 (nr 555) 
om särskild registrering av fiskefartyg 
har en mera specificerad redovisning än 
tidigare möjliggjorts (se tab. 7). 

Uppgiftsinsamlingen handhas för
utom av hushållningssällskapens fiskeri-
tjänstemän även av ombud, som anlitas 
av dem; i Göteborgs och Bohus län fun
gera dock havsfiskeföreningens ortsom
bud. Uppgifterna insändas till vederbö
rande fiskeriintendent, som efter en för
beredande granskning vidarebefordrar 
materialet till statistiska centralbyrån. 

Uppmärksammas bör, att uppgifterna 
i tab. 1, 3 och 4 hänföra sig till de kust
sträckor, där fiskarna äro bosatta. För 
de kuststräckor, som jämte länen redo
visas i tab. 1 och 4, går gränsen mellan 
»Ostkusten» och »Sydkusten» vid Tor
hamns udde i Blekinge län, mellan »Syd
kusten» och »Öresund» vid Skanör och 
Falsterbo, mellan »Öresund» och »Skåne-
kusten vid Kattegatt» vid Kullen samt slut
ligen mellan den sistnämnda kuststräc
kan och »Västkusten» vid gränsen mellan 
Kristianstads och Hallands län. Därjäm

te redovisas fångsten även efter fångst-
område (tab. 2). Den härvid genomför
da indelningen måste av naturliga skäl 
bli mer ungefärlig. 

Efter år 1923 har statsbidrag utgått en
dast för insamling av uppgifter till sait-
sjöfisket, varför endast detta redovisas 
fullständigt. Därjämte meddelas dock 
uppgifter om fisket i Vättern samt lax-, 
laxörings-, sik- och nejonögonfiskena i 
en del större vattendrag. 

I avsikt att undersöka, om en ny in
samlingsmetod är möjlig att införa för 
fångstuppgifterna, ha provundersökning
ar pågått dels vid Gravarnes fiskauk
tion under tiden från den 1 juli 1953, 
dels vid Smögens fiskauktion under ti
den från den 1 juli 1954, dels slutligen 
vid Göteborgs fiskauktion för åren 1957 
och 1958. Några huvudresultat från des
sa undersökningar meddelas i tab. C och 
D samt i tab. 8—11. 

De medelpriser för olika fiskslag, tum 
redovisas i en texttablå under avsnittet 
Priser, ha fr. o. m. år 1949 t. o. m. ar 
1952 beräknats på fångsten i hel vikt, 
d. v. s. inklusive avrenstillägg. För att 
möjliggöra en jämförelse med den pre
liminära årsstatistikens priser ocu me
delpriserna vid fiskauktionerna m. m. ha 
fr. o. m. år 1953 beräkningarna av pri
serna utförts på den landade viklen av 
fångsten. 

En förteckning över i berättelsen upp
tagna fiskar och skaldjur jämte deras 
latinska och engelska namn samt en 
förteckning över fisksorteringar på Sve
riges västkust ingå som bilagor till här 
föreliggande redogörelse. 
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Saltsjöfisket 

Fiskare 

Gränsen mellan yrkes- och binärings-
fiskare är ofta svävande. Enligt den för 
statistikinsamlarna utfärdade instruktio
nen skall som yrkesfiskare anses person, 
som har sin huvudsakliga inkomst av 
fisket. Lokala skiljaktigheter i redovis
ningen förekomma emellertid. Vid Norr
landskusten hänföras ofta till kategorin 
yrkesfiskare personer, som vid Västkus
ten skulle klassificeras som binärings
fiskare. För Malmöhus län har fr. o. m. år 
1953 en snävare gränsdragning tilläm
pats vid särskiljandet av yrkesfiskarkate
gorin. Tidigare medtogos nämligen där 
en del äldre fiskare, bl. a. före detta sjö
män, bland yrkesfiskarna, ehuru de ej 
voro att hänföra till denna kategori en
ligt instruktionen. Sportfiskare äro ej 
medtagna i redovisningen. 

Av tab. 1 framgår, att saltsjöfiske ut
övades år 1958 såsom huvudyrke â  
9 514 personer och såsom binäring av 
7 604. Yrkesfiskarna hade under redogö
relseåret sjunkit i antal med 320 eller 
3 '/c, medan antalet binäringsfiskare ha
de minskat med 98 personer. Mest bety
dande var nedgången i antalet yrkes
fiskare på Ostkusten, där den uppgick 
till 5 %. För hela riket räknat har 

denna minskning av antalet yrkesfiskare 
pågått sedan år 1946. Orsaken till ned
gången anses ligga i den minskade fisk
tillgången i vissa områden och den härav 
föranledda övergången till annan syssel
sättning. I andra områden torde rationa
lisering av driften ha bidragit. Av hela 
antalet yrkesfiskare voro 4 926 eller 52 % 
bosatta i Göteborgs och Bohus län. 

Yrkesmännen utgjorde den övervä
gande delen av det totala antalet fiskare,, 
om alla län sammanräknas. Däremot var 
antalet yrkesfiskare högre än antalet bi-
näringsfiskarc endast i 7 län, nämligen 
i Gävleborgs och Södermanlands län 
samt i sydkust- och västkustlänen; i öv
riga län voro binäringsfiskarna talri
kast. 

Relativa fördelningen på kuststräckor 
av antalet yrkes- resp. binäringsfiskarc 
samt av värden på redskap resp. båtar 
framgår av följande tablå, där till Syd
kusten räknats även Öresund och Skåne
kusten vid Kattegatt. De inom parentes 
anförda relativtalen avse förhållandena 
år 1950. Västkustens dominans i fråga 
om yrkesfiskare och Ostkustens i fråga 
om binäringsfiskare är som synes mar
kant och har sedan år 1950 ytterligare 
accentuerats. 
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Redskap och båtar 

Enligt tab. 1 användes vid saltsjöfis
ket år 1958 redskap och båtar till ett vär
de av 194,2 milj. kr, varav redskap för 
66,0 och båtar för 128,2 milj. kr; ekolod 
och radiotelefon äro inräknade i båtvär
det. Redskapsvärdet har under redogö
relseåret ökat med 2 % och båtvärdet 
med 8 %. I detta sammanhang kan näm
nas, att all materiel skall upptagas till 
återanskaffningsvärdet, men då uppgif
terna härröra från en mängd olika upp-
giftslämnare, kan det icke undvikas, att 
värderingsgrunderna bli skiftande. Av 
tablån på sid. 2 framgår, att på Västkus
ten- faller nära två tredjedelar av båt
värdet men föga mer än en fjärdedel av 
redskapsvärdet, medan däremot på Ost
kusten faller över hälften av redskaps-
värdet men mindre än en fjärdedel av 
båtvärdet. 

Det största värdet bland redskapen 
kom på grupperna ryssjor, hommor och 
bottengarn samt skotar, sill- och ström
mingsgarn. I gruppen trålar och snurreva-
dar (6 055) ingå 5 095 bottentrålar 
och 583 flyttrålar, av vilka flertalet (resp. 
3 439 och 517) i Göteborgs och Bohus 
län. Trålarna ha ökat både i antal och 
värde (i fråga om antalet dock icke på 

Västkusten) medan däremot övriga i tab. 
1 upptagna redskapsgrupper, särskilt 
gruppen notar, landvadar och snörpva-
dar, minskat i fråga om antal och i 
vissa fall även i värde. En mer detalje
rad fördelning av redskapen lämnas för 
östersjö- och öresundsfisket på sid. 16 
samt för västkustfisket på sid. 24. 

De viktigaste fiskebåtarna utgjordes 
av däckade båtar med motor, såsom 
framgår av tab. 1. Deras antal har un
der året minskat med 123. Bland dem 
ha liksom föregående år inräknats en 
del fraktfartyg, som endast under en del 
av året användas för främst islandsfiske. 
Gruppen däckade båtar utan motor om
fattade endast 8 båtar. Antalet öppna 
båtar med motor minskade med 75 och 
antalet dylika utan motor med 200. 

Totalvärdet ökade i båda huvudgrup
perna av båtar under redogörelseåret. 
Medelvärdet av däckade båtar med mo
tor steg med 14 % och av öppna båtar 
med motor med 4 %. 

Den på sid. 1 nämnda registreringen 
av fiskebåtar har utnyttjats för att i 
tab. 7 redovisa fiskebåtarnas fördelning 
efter maskinstyrka och utrustning mera 
utförligt än tidigare kunnat ske. Dessa 
uppgifter överensstämma ej helt med de 
fiskestatistiska primäruppgifterna och 
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torde i allmänhet vara riktigare än des
sa; de anföras inom parentes i tablån 
på sid. 3; för Västkusten äro de inom 
parentes införda siffrorna dock grun
dade på Göteborgs och Bohus läns havs
fiskeförenings senast utkomna årsbok. 

För de 197 båtar, som enligt registren 
hade mer än 200 hkr, visas ovan en 
specifikation utöver den i tab. 7 före
kommande (här ingår även en ångbåt). 

Bruttotonnaget för den svenska fiske
flottan (cxkl. roddbåtar) har av fiskeri-
styrelsen uppskattats till c:a 80 000 
bruttoregisterton med följande relativa 
fördelning på olika storleksgrupper: 

Båtarna under 5 ton, som utgjorde över 
tre fjärdedelar av antalet, svarade för 
föga mer än en fjärdedel av tonnaget. 

Antalet båtar med ekolod resp. radio-
telefonistation framgår av tab. 7. De 948 
ekoloden och 529 radiotelefonerna på 
däckadc båtar representera betydande 
värden, troligen omkring 7 milj. kr. De
ras relativa fördelning efter båtarnas mo
torstyrka framgår av följande tablå. 

Även rätt små båtar äro sålunda ofta 
försedda med ekolod men sällan med ra
diotelefon; de större båtarna ha i regel 
bådadera. 

Fångstens mängd och värde 
I tab. 2 lämnas redogörelse för fångst

mängd och värde med fördelning på 
fångstområden. Tab. 3 är däremot upp
ställd länsvis efter fiskarnas hemorter. 
De viktigare fall, där kuststräcka och 
fångstområde icke gränsa intill varand
ra, och där fiskare alltså färdas längre 
väg för att komma till fångstplatsen, gäl
la västkustlänen och framgå av tab. B. 
Vid jämförelser med tidigare år bör 
observeras, att den i Danmark landade 
s. k. industrifisken fr. o. m. år 1956 in
räknas bland skrapfisken, som från 
nämnda år redovisas på särskild rad i 
tab. 2 och 3. 

Korrigering. Centralbyrån är medve
ten om att de fiskestatistiska uppgif
terna, särskilt i fråga om fångsterna, del-
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vis äro ganska ofullständiga och osäkra. 
För kontroll ha också tidigare använts 
försäljningssiffrorna från auktionsham
narna vid Västkusten, uppgifter om 
svenska fiskares i utlandet ilandförda 
fångster, uppgifter om fiskares ström-
mingsförsäljning till fiskförsäljningsför-
eningarna på Ostkusten m. m. Korrige
ring har skett, om kontrollsiffrorna sam
manlagt varit större; vid rättelsernas för
delning på olika fångstområden och på 
olika typer av fiske tages numera även 
hänsyn till resultaten av provundersök
ningarna i Göteborg, Gravarne och Smö-
gen. 

Från och med år 1950 har även ett an
nat hjälpmedel för korrigeringen an
vänts. Numera finnes nämligen tillgång 
till fullständigare kontrollsiffror i den 
preliminära årsstatistiken, som fr. o. m. 
år 1952 övertagits av statistiska central
byrån från statens jordbruksnämnd. 
Denna preliminära årsstatistik är upp
byggd på följande uppgifter: 

I. För Västkusten: 

a) försäljningen av fisk vid fiskauk
tionerna i Göteborg, Gravarne, Smögen, 
Lysekil och Strömstad (se tab. 5), 

b) försäljningen av prisreglerad fisk 
på andra fiskmottagningsplatser än de 
under a) omnämnda fiskauktionsham-
narna. Antalet dylika platser utgör ett 
trettiotal. Försäljningen av fisk vid 
fiskauktionerna i Marstrand och Klä
desholmen ingår här. 

På grund av prisregleringssystemets 
utformning erhållas ej genom b) upp
gifter i vissa hänseenden, varför andra 
vägar måste anlitas, nämligen för 

c) överskottsfisken, om vilken i stäl
let uppgifter inhämtats från Västkust
fisk, förening u. p. a., samt 

d) skarpsillen, för vilken uppgifter om 
kollektivförsäljningen lämnats av Väst

kustfiskarnas fiskförädling (tidigare av 
Svensk andelsfisk). 

Kompletteringar av de under a)—d) 
omnämnda uppgifterna ske med 

e) uppgifter från Bohusläns islands
fiskares förening m. fl. i fråga om väst
kustfiskares fångster av islandssill, 

f) uppgifter från Storsjöfiskarnas för
säljningsförening i fråga om fisket efter 
långa, 

g) uppgifter från Västkustfiskarnas 
fiskförädling (tidigare av Svensk andels
fisk) om kollektivförsäljningen av ål samt 

h) uppgifter från Göteborgs fiskhamn 
i fråga om ilandförd osåld fisk. 

Dessutom göras vissa approximativa 
tillägg i fråga om fångsten av skaldjur 
och sommarskarpsill. 

II. För Sydkusten: 

Den preliminära statistiken för Syd
kusten grundar sig på uppgifter från 
Sydkustfisk och på särskilda uppgifter 
från fisketillsynsmännen i Skåne och 
Blekinge, d. v. s. samma personer, som 
äro uppgiftslämnare för den definitiva 
statistiken. Statistiken omfattar 

a) sydkustfiskares fångster, 
b) västkustfiskares försäljning av fisk 

i sydsvenska hamnar (år 1958 i Karls
krona, Simrishamn och Ystad). 

III. För Ostkusten: 

Statistiken omfattar 
a) av fiskförsäljningsföreningarna mot 

tagen strömming, 
b) preliminära årsuppgifter från hus

hållningssällskapens fiskeritjänstemän om 
fångsterna av torsk, lax och ål samt 

c) approximativa tillägg för övrig 
fångst utefter Ostkusten. 

IV. Om svenska fiskares utrikes ilandfö-
ring inhämtas uppgifter från statliga 
myndigheter i de olika länderna. 
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I regel tjänstgör alltså mottagaren av 
fisken som uppgiftslämnare vid denna 
statistik. För år 1958 redovisade den 
preliminära årsstatistiken en totalfångst 
av 215 200 ton till ett värde av 149 milj. 
kr. 

Vid korrigeringen har den principen 
tillämpats, att det till centralbyrån in
komna statistiska materialet korrigerats 
till överensstämmelse med den prelimi
nära årsstatistiken och auktionsstatisti
ken, då dessa för vissa fiskslag redovi
sat högre fångstmängd och värde. 

Rättelser med ledning av nämnda kon
trolluppgifter ha gjorts för Göteborgs 
och Bohus län. Härför redogöres under 
avd. Västkustfisket. 

Vidare kan nämnas, att till fiskmjöls
fabriker, djuruppfödare m. fl. regelbun
det avyttras en stor mängd s. k. skrap
fisk (sill, skarpsill, torsk, vitling, makrill 
m. ni.), av vilken en del ej ingår i de 
kvantiteter, som redovisas i det följande. 
Med skrapfisk avses här sådan fisk, som 
ilandföres i syfte att säljas för annan an
vändning än som människoföda. Skrap-
fisken erhålles mestadels vid trålfisket. 
För att få en så tillförlitlig uppgift som 
möjligt om den under år 1958 av fiskare 
försålda skrapfiskkvantiteten ha de störs
ta fiskmjölsfabrikerna, vissa fiska uk-
tionsföreståndare, fiskarföreningar m. fl. 
tillfrågats angående den av dem omhän
dertagna skrapfiskmängden år 1958. Le
veranserna till fiskmjölsfabrikerna be
löpte sig till 13 960 ton till ett värde av 
1 817 000 kr. 

Det är att märka, att dessa siffror en
dast avse den av fiskmjölsfabrikerna 
inköpta skrapfisken under år 1958. Dess
utom inköptes nämligen stora kvantiteter 
fiskavfall, vilka ej redovisas här, efter
som de redan inräknats i fångststatisti
ken, ävensom överskottsfisk, som ej kun
nat avsättas till människoföda men i ta

bellbilagan är upptagen under resp. fisk
slag; Västkustfisk (se sid. 42) har så
lunda försålt 848 ton överskottsfisk till 
djurföda och fiskmjöl. Djuruppfödare 
inköpte enligt uppgifter från fiskauktio
ner och fiskförsäljningsföreningar om
kring 5 190 ton skrapfisk till ett värde 
av 1 079 000 kronor att användas till föda 
åt höns, minkar och svin. Den inom 
landet försålda skrapfiskkvantiteten be
löpte sig år 1958 således till omkring 
19 150 ton. Det av inköparna till fiskarna 
betalda medelpriset uppgick till 15 öre/ 
kg. Härtill kommer den i Danmark och 
Förbundsrepubliken Tyskland försålda 
skrapfisken (se sid. 42), 14 410 ton, 
värde 2 309 000 kr (16 öre/kg). Till
sammans finnas alltså kontrolluppgifter 
för 33 560 ton till ett värde av 5 205 000 
kr, vartill hänsyn tagits vid korrigering
en i fråga om västkustfisket (se sid. 23). 

I SOS Fiske för år 1955 och tidi
gare är skrapfisken i tab. 2 och 3 in
räknad under rubriken »Andra eller ej 
specificerade». 

Slutligen bör framhållas, att fiskarbe
folkningens egen fiskkonsumtion åtmins
tone vid Västkusten ofta ej torde med
räknas i fångstuppgifterna liksom fallet 
torde vara med skrapfisken i den mån 
den användes i av fiskarna själva driv
na pälsdjursfarmer. 

Avrenstillägg. Av betydelse är att en 
del av fångsten rensas före försäljning
en, varvid den i regel kommer att re
dovisas som rensad i statistiken. Där
för har man under senare år på upp
giftsblanketterna sökt erhålla uppgifter 
i fråga om rensningens omfattning för 
att kunna verkställa erforderliga korri
geringar. Uppgifterna, som de första 
åren voro ganska ofullständiga, använ
des till en början endast för att i text
framställningen möjliggöra en beräkning 
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av hela fångsten i orensad form eller 
s. k. hel vikt. Uppgiftslämnarna torde 
emellertid numera tämligen allmänt 
lämna uppgifter även om rensningen. 
Därför ha fr. o. m. år 1949 korrigeringar 
verkställts av fångstuppgifterna såväl i 
tabellerna (tab. 2 och 3) som i textfram
ställningen. Detta måste beaktas vid tids
jämförelser av fångstkvantiteter. 

Med ledning av de erhållna uppgifter
na om rensningen ha uträknats följande 
procenttal, utvisande den rensade fångs
tens del av totalfångstcn i landad vikt 
år 1958 i de län, där rensning enligt upp
gifterna förekom, samt vid saltsjöfisket 
i dess helhet. 

Vid Östersjön är det nästan enbart 
torsk, som rensas. Under senare år har 
dock en del lax varit föremål för rens
ning i samband med laxfisket på avlägs
nare fiskeplatser i Östersjön. Givetvis är 
behovet att rensa fisken större, ju längre 
fiskeresorna utsträckas. Vid de stora 
trål- och snurrevadsfiskena från Väst
kusten är det en regel nästan utan un
dantag, att fångster av andra fiskslag än 
sill, skarpsill och makrill rensas före 
försäljningen. Om förhållandena härvid
lag redogöres närmare under avd. Väst
kustfisket. Även årstiden har sin bety
delse. Vissa fisksorter, såsom strömming, 
skarpsill och ål, rensas aldrig före för
säljningen. Detsamma gäller för sill utom 
islandssill, som i allmänhet rensas helt, 
och fladensill, där rensning äger rum i 
mindre omfattning. Vad viktigare fisk

slag angår, uppgick den del av fångsten, 
som rensats, enligt uppgifterna för år 
1958, för torsk, kolja, vitling, gråsej, lyr-
torsk, långa, lubb, kummel, bergtunga, 
rödtunga, slätvar, hälleflundra, tonfisk, 
marulk, havskatt, haj och rocka till 90— 
100 %, piggvar 83 %, sjötunga 78 %, röd-
spotta 73 %, flundra 45 %, lax 30 %, 
sill 5 % och sjurygg 2 % 

Av efterföljande tablå framgår, dels 
hur stort procentuellt tillägg, som enligt 
från sakkunnigt håll inhämtade uppgif
ter bör påläggas för olika fiskslag med 
hänsyn till avrens, dels det framräkna-
de vikttillägget fördelat på fiskslag och 
län. Den för långa redovisade procent
satsen tillämpas för fångster vid sidan 
av storsjöfisket. För den i detta fiske 
fångade långan användas speciella pro
centtal, vilka erhållits från Storsjöfis
karnas försäljningsförening. Färsklångan 

1 Islands- och fladensill. 

2—59177» 
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tillägges sålunda 10 % för viktminsk
ningen i samband med magdragning och 
den sjösaltade långan 30 % för vikt
minskningen i samband med magdrag
ning och saltning. 

Summan av de beräknade tilläggen 
uppgick till 10183 ton, vilket utgjorde 
drygt 4 % av hela fångstmängden. 

Fångstmängden. Den totala fångsten 
uppgick år 1958 till omkring 237 950 ton, 
vilket är drygt 7 % mera än 1957 års 
fångst, cirka 222 070 ton. I här anförda 
totalfångster inkluderas såväl avrenstill-
lägg som den av svenska fiskare i danska 
hamnar försålda mängden av s. k. in
dustrifisk, i tab. 2 och 3 åren 1956—1958 
inräknad bland skrapfisken. Då redovis
ningen av skrapfisken torde vara full
ständigare åren 1956—1958 än år 1955 
och tidigare, då den ingick under ru
briken »Andra eller ej specificerade» i 
sagda tabeller, bör man dock noga taget 
vid en sådan jämförelse frånse såväl 
skrapfisken som »Andra eller ej speci
ficerade». 1958 års fångstmängd blir då 
ej fullt 1 % större än 1957 års men 2 % 
mindre än 1955 års, den hittills största. 

Såsom framgår av tab. 3, ökade fångst
mängden i jämförelse med år 1957 myc
ket kraftigt i vissa län, sålunda i Öster
götlands län med 85 %, i Kalmar läns 
norra del med 34 % och i Uppsala län 
med 32 %, medan å andra sidan Malmö
hus län visade minskning med 28 %. 

Två tredjedelar av hela fångsten leve
rerades av fiskare från Göteborgs och 
Bohus län. Närmast därefter kommo Ble
kinge, Hallands, Kristianstads och Stock
holms län. 

Fångstmängden, fördelad på olika om
råden, visar vid jämförelse med år 1957 
ökning för Kattegatt och Skagerack med 
18 %, för Ostkusten med 12 % och för 
Nordsjön med 2 %, men för Sydkusten 
en minskning med 5 % och för Öresund 
med hela 23 %. Frånses emellertid skrap
fisken, vars fördelning på olika fångst
områden är ganska ungefärlig, samt 
»Andra el. ej spec.» i tab. 2, förbytes för 
Kattegatt och Skagerack ökningen till en 
minskning på 1 %. 

Den procentuella fördelningen av 
fångstens mängd och värde på de olika 
fångstområdena, som angives i nedanstå
ende tablå, visar, att på lång sikt Nord
sjöns andel stigit och Ostkustens sjunkit; 
i fråga om värdet behåller Kattegatt och 
Skagerack alltjämt första platsen. 

På sid. 9 har intagits ett diagram, ut
visande totalfångstens storlek vid saltsjö
fisket åren 1914—1958 med uppdelning 
på kuststräckor. Av detta framgår, vil
ken avgörande betydelse västkustfisket 
har för det totala fångstresultatet. De 
rikliga strömmings-fångsterna i början av 
1940-talet äro tydligt märkbara på den 
kurva, som belyser utvecklingen av fis
ket vid Ostkusten. 

Ett annat diagram, som är avsett att 

1 Den i Danmark landade s. V. industrifisken är ej inräknad. 
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Diagram 1. Totalfångstens storlek vid saltsjöfisket åren 1914—1958 med uppdelning på kuststräckor, milj. kg 
(exklusive avrenstillägg) 
The size of the total catch in the salt-water fishery during the period 1914—1958, by stretches of coast, in mill. kg, landed weight basis 
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Diagram 2. Fångstens sammansättning åren 1936—1958, olika huvudgrupper av fiskslag, milj. kg 
(exklusive avrenstillägg) 
The composition of the catch during the period 1936—1958, different main groups of fish, in mill. kg, landed weight basis 
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belysa fångstens sammansättning av oli
ka huvudgrupper av fiskslag, är infört 
på sid. 10. Redogörelseåret visar där 
uppgång för huvudgrupperna 1 (sill 
m. m.) och 3 (makrill). En jämförelse 
mellan slutsiffrorna i tab. 3 för åren 
1957 och 1958 visar för redogörelseåret 
ökning med närmare 9 % för sill och 
strömming, med c:a 10 % för makrill, 
för skrapfisken, som övervägande torde 
bestå av dessa fiskslag, med 69 %, för 
vitling med 18 % och för rödspotta med 
4 %, medan däremot fångsten av långa 
minskat med 9 %, av torsk, kolja och 
lax med 12 %, av ål med 21 %, av skarp
sill med 27 % och av gråsej med 32 %. 
Eftersom fångstökningen huvudsakligen 
faller på de billigare fiskslagen och 
minskningen på de dyrare, gick genom
snittspriset per kg ned från 67 öre år 
1957 till 65 öre år 1958. 

I fråga om fördelningen av fångsten 
på de olika fiskslagen år 1958 visar 
tab. A, att ej fullt hälften av fångstmäng
den bestod av sill och strömming. När
mast därefter kommo, om skrapfisken 
frånses, torsk, makrill, kolja, gråsej, långa 
och vitling. 

Ett säreget drag hos det svenska salt
vattensfisket är den stora mängd söt-
eller bräckvattensfiskar, som ingår i 
fångsten, såsom abborre, gädda, sik, 
braxen, mört, id, lax m. fl. Bortsett från 
strömmingen är det sålunda dessa fisk
sorter, som övervägande fångas i hela 
Bottniska viken samt längs östersjökus
ten till och med Östergötlands län; un
dantag utgör Stockholms län, där torsken 
år 1958 liksom tidigare under en följd av 
år intog främsta platsen efter strömming
en. I Kalmar län och, ehuru i mindre 
grad, i Blekinge och på Gotland, fång
as ännu mycket söt vattensfisk; dock är i 
Kalmar län näst strömmingen ålen van
ligen det viktigaste fiskslaget. På Got

land kommo är 1958 sill och strömming 
främst, följda av torsk och flundra. 

I Blekinge, Skåne och Halland ger tors
ken vanligen de största fångstmängder
na. Så var fallet även under redogörelse
året i fråga om Skåne, medan däremot 
i Blekinge liksom i Halland sillfångsterna 
voro större. I Göteborgs och Bohus län 
dominerar sillen, under redogörelseåret 
närmast följd av makrill och torsk. Orsa
ken till denna lokala fördelning är bl. a., 
att vattnets salthalt gradvis avtager från 
3 % och däröver i Nordsjön och Skager
ack till endast några få V» i övre delen 
av Bottniska viken och i den inre skär
gården vid Östersjön. 

Tab. A visar de viktigaste fisksorternas 
procentuella andel av fångsten för de 
olika fångstområdena. För Ostkusten i 
dess helhet konstateras, dels att de nämn
da söt- eller bräckvattensfiskarna ha 
större betydelse endast för detta fångst
område, dels att strömming har domine
rande betydelse, och att torsk kommer 
på andra plats. För såväl Sydkusten som 
Öresund är torsk den viktigaste fisksor
ten; i det förstnämnda fångstområdet 
följes den närmast av sill och ström
ming, i det sistnämnda av ål och flund
ra. För Kattegatt och Skagerack och i än
nu högre grad Nordsjön är sillen åter 
den förhärskande fisksorten, i det förra 
området följd av torsk, makrill och 
nordhavsräka, i det senare av kolja, mak
rill och långa. 

Tab. A lämnar även uppgifter om hur 
fångstmängden av olika fiskslag fördelar 
sig på de skilda fångstområdena. Den 
största andelen av all söt- eller bräck-
vattensfisk år 1958 kom på Ostkusten, 
av torsk och ål på Sydkusten, av skarp
sill, lyrtorsk, flundra, rödtunga, makrill, 
näbbgädda, marulk, skaldjur och skrap-
fisk på Kattegatt och Skagerack samt 
av sill, kolja, vitling, gråsej, långa, kuni-
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Tab. A. Fångstmängden procentuellt fördelad efter fiskslag inom varje fångstområde 
samt på skilda fångstområden år 1958 
The quantity of the catch in percentage by kinds of fish in each fishing area and 
by separate fishing areas in 1958 

1 Häri ingå även fiskena i avlägsnare farvatten; se texten. 

mel, rödspotta, havskatt och haj på 
Nordsjön. 

Priser. De genomsnittliga priser, till 
vilka de olika fisk- och skaldjurslagen 
försåldes av fiskarna, angivas för landet 
i dess helhet i tablån på sid. 13. På grund 
ay brister hos primärmaterialet äro pris

uppgifterna i en del fall något osäkra. 
Allt sedan avrenstilläggens införande år 
1949 ha medelpriserna i denna tablå be
räknats på fångsten i hel vikt, d. v. s. in
klusive avrenstillägg. För att möjliggöra 
en jämförelse mellan den preliminära 
årsstatistikens priser och medelpriserna 
vid fiskauktionerna m. m. ha fr. o. m. år 
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1953 beräkningarna av priserna utförts 
på den landade vikten av fångsten. 

För de flesta fiskslagen förelåg steg
ring i genomsnittspriset jämfört med år 
1957, sålunda för t. ex. lax med 22 %, 
för skarpsill med 11 % och för ål med 
8 %, tydligen beroende på den minskade 
fångsten, medan däremot strömmingspri
set gått ned avsevärt. I tablån ha inom 
parentes anförts de priser, som enligt 
den preliminära årsstatistiken uppnåd
des för där specificerade fiskslag; full 
överensstämmelse råder i fråga om priset 
på sill, vitling, gråsej, långa och makrill, 
medan i fråga om skarpsill, rödspotta, 
rödtunga, ål, nordhavsräka och skrap-
fisk den definitiva statistikens siffror 
ligga lägre, i fråga om strömming, torsk, 
kolja, flundra och lax högre än priserna 
enligt den preliminära årsstatistiken. I 
fråga om priserna för den till fiskförsälj-
ningsföreningarna försålda strömming
en och de till Göteborgs fiskauktion le
vererade fiskslagen finnas särskilda re
dogörelser på sid. 18 och 34. 

För dén prisreglerande verksamheten 
redogöres på sid. 39—42. 

Fångstvärdet. Av tab. 3 framgår, att 
det sammanlagda värdet av fångsten ut

gjorde 154,2 milj. kr eller 3,5 % mera än 
föregående år. Medelpriset (inkl. avrens 
tillägg men exkl. skrapfisk) steg från 
72,5 öre/kg år 1957 till 73,5 öre år 1958. 
Fångstvärdet ökade i flertalet län med 
18 % i Gotlands, 15 % i Östergötlands, 
11 % i Kristianstads, 10 % i Uppsala, 
5 % i Göteborgs och Bohus, 4 % i Gävle
borgs och Stockholms, 3 % i Västerbot
tens och Hallands län samt var i 
Västernorrlands län nästan oförändrat 
men minskade i Kalmar län med 5 %, 
i Södermanlands med 9 %, i Norrbottens 
med 11 % och i Malmöhus län med 
15 %. 

Dessa förändringar i fångstvärdet 
stämma ej helt med dem, som redovisats 
för fångstmängden, vilket i de flesta fall 
beror på att ökningen faller på den bil
liga strömmingen, medan fångsten av 
den värdefullare laxen minskat. 

På Göteborgs och Bohus län kom 65 % 
av fångstvärdet; närmast följde Blekinge 
län med 8 % och Kristianstads län med 
5 %. 

Av tab. 2 framgår, att fångstvärdet för 
de olika fångstområdena jämfört med år 
1957 steg för Nordsjön med 16 % men 
minskade något för övriga områden. 

Den procentuella fördelningen på de 
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olika fångstområdena år 1958 redovisas i 
tablån på sid. 8. I fråga om fångst
värdet kommer Kattegatt och Skagerack 
liksom tidigare främst, medan Nord
sjön liksom Sydkusten värdemässigt ej 
uppnådde samma relativa betydelse som 
i fråga om fångstkvantiteten. Utefter 
Ostkusten samt i Öresund hade nämligen 
den fångade fisken ett genomsnittligt 
högre värde än vid andra kuststräckor. 

Även i fråga om fångstvärdet kom 
sill och strömming främst av alla fisk
slag med 40 % av hela fångstvärdet vid 
saltsjöfisket. Detta fiskslag lämnade även 
det största ekonomiska utbytet i de 
flesta län; undantag voro Norrbottens 
län, där laxen var den viktigaste fisk
sorten, Kalmar län och Malmöhus län, 
där ålen representerade det största vär
det, samt Kristianstads län och Hallands 
län, där torskfångsten gav det största 
utbytet. 

Östersjö- och öresundsfisket 

(Norrbottens—Malmöhus län) 

l föregående avdelning har redogjorts 
för saltsjöfisket i dess helhet. Följande 
framställning avser att något utförligare 
belysa det fiske, som bedrives av fiskare, 
bosatta vid Bottniska viken och Öster
sjön samt sträckan Öresund—Skäldervir 
ken—Båstad; i ett följande kapitel läm
nas motsvarande översikt för det fiske, 
som bedrives av fiskarna i de båda väst
kustlänen, varvid medräknas även vad 
västkustfiskare fångat i Östersjön. Redo
görelsen rörande östersjö- och öresunds
fisket omfattar, förutom en inledande 
översikt, uppgifter för sill- och ström
mingsfisket, storryssjefisket, bottengarns-
fisket, trål- och snurrevadsfisket samt 
snörpvadsfisket; däri ingå även uppgif
ter om säsongväxlingarna i fisket vid 
Skåne och Blekinge. 

Indextal, visande strömmingsfiskets och specialfiskenas relativa betydelse och 
utvecklingen från år 1951 



15 

Relativ fördelning åren 1951, 1957 och 1958 av sill- och strömingsfångsten 
på olika slag av fisken 

För att belysa östersjö- och öresunds
fiskets omfattning må nämnas, att av 
hela féngstvärdet vid saltsjöfisket 30,6 % 
kom på detta område. Om av västkust-
fiskare gjorda fångster i Östersjön med
räknas, blir procenttalet 31,5. Motsva
rande tal för år 1957 voro 31,5 resp. 
32,8, vilket alltså visar, att detta område 
hade något mindre ekonomisk betydelse 
för fisket år 1958. 

På grund av redovisningssättet kan 
antalet fiskare, fångst m. m. i enbart 
fisket med garn och skotar ej särredo-
visas, vilket däremot kan göras för stor-
ryssjefisket, trål- och snurrevadsfisket, 
bottengarnsfisket samt snörpvadsfisket. 

I tablån på sid. 14 lämnas uppgifter 
om ovannämnda fiskens betydelse i re
lation till hela östersjö- och öresunds
fisket. Det bör därvid observeras, att i 
uppgifterna om sill- och strömmingsfis
ket de tre i tablån nämnda specialfiske
na äro inräknade utom när det gäller 
fångst av annan fisk än strömming; 
många fiskare bedriva mer än ett fiske 
under året, liksom samma båtar använ
das i flera fisken. Utvecklingen av varje 
slag av fiske från ett år till annat fram
går däremot av sammanställningen. 

Av tablån framgår, att ett mindre an
tal fiskare numera fångar mera fisk än 
år 1951 och att detta främst samman
hänger med trålfiskets frammarsch; ök

ningen av trålfiskets fångst är långt 
större än ökningen av däri deltagande 
fiskare. I fråga om fångsten av ström
ming och sill kan fisket med skotar, 
notar och garn särredovisas, som skett 
i ovanstående sammanställning. 

Trålfisket har sålunda utträngt sköt
fisket från dess tidigare rangplats; över 
hälften av hela fångsten av sill och 
strömming i östersjö- och öresundsfis
ket faller numera på trålfisket. Ännu år 
1951 fångades tre fjärdedelar av all sill 
och strömming i detta område med sko
tar, notar och garn, år 1958 betydligt 
mindre än hälften. — De övriga special
fiskenas andel av sill- och strömmings
fångsten är liksom tidigare obetydlig. 

Hela fångstmängden vid östersjö- och 
öresundsfisket ökade med 5 % men 
fångstvärdet med endast 1 % jämfört 
med år 1957; ökningen kom huvudsak
ligen på sill, strömming och andra bil
ligare fiskslag, medan däremot fångsten 
av ål och lax var mindre. 

För redskap vid östersjö- och öre
sundsfisket föreligga utförligare uppgif
ter än vad som meddelas i tab. 1. Dessa 
angivas i sammandrag för hela området 
i tablån på sid. 16. 

Det största värdet representerade grup
pen skotar, sill- och strömmingsgarn; det 
därnäst största bottengarn, kilnotar och 
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laxsätt. Storryssjorna intogo vad värdet 
beträffar tredje platsen. Jämfört med år 
1957 har antalet trålar ökat, antalet sko
tar, sill- och strömmingsgarn däremot 
minskat. 

Bland diverse krokredskap ingå ål-
och gäddrevar, ängel- och ståndkrokar 
och liknande redskap. »Annan redskap» 
utgöres till stor del av sumpar och pål-
kranar vid bottengarnsfisket. 

Under redogörelseåret blevo redskap 
under fiske i detta område utsatta för 
skador genom väderleksförhållanden, sa
lar, överseglingar ni. m. I SOS Fiske år 
1951 återfinnes en tablå, som visar vär
det av de förlorade och skadade fiskred
skapen åren 1948—1950, angivet i pro
cent av fångstvärdet för de olika fiskena 
och länen. 

Fångstmängden och fångstvärdets 
fördelning efter fiskslag framgår av 
sammanställningen på nästa spalt. 

De utan jämförelse största fångst
mängderna lämnade sill och strömming 
samt torsk. I fråga om värdet kommo 
sill och strömming långt framför de and
ra fiskslagen med torsk, ål och lax som 
de närmast därefter följande. Fångst

värdet av de fyra nämnda fiskslagen ut
gjorde år 1958 85,3 % av hela fångst
värdet vid östersjö- och öresundsfisket. 

Sill- och strömmingsfisket i sin helhet 
redovisas i tab. 4, som innehåller upp
gifter härom länsvis. 

I Norrland börjar strömmingsfisket i 
allmänhet i april eller maj och avslutas 
under oktober—december; i Norrbot
tens län är dock perioden i regel något 
kortare. I Uppsala län pågår fisket från 
mars—maj till inemot årets slut. I Stock
holms, Södermanlands och Östergötlands 
län samt Kalmar läns norra del fiskas i 
allmänhet året runt; fisket med notar, 
som där har sitt förnämsta område, be-
drives dock i Stockholms län mest om 
våren och sommaren, men på andra håll 
delvis som ett vinterfiske. Fisketiden 
räcker i Kalmar läns södra del från 
mars eller april mestadels till oktober— 
december. Fisket från Gotland bedrives i 
allmänhet under en begränsad tid på 
våren och hösten samt vid Häradskär 
under vintern. För Blekinge och skåne
länen angives i tablån på sid. 23 för
delningen månadsvis; denna visar, att 
fisket är obetydligt under vintermåna-
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derna. Sillfisket i Öresund och Kattegatt 
är begränsat till eftersommaren och hös
ten. Naturligtvis variera tiderna från år 
till år på grund av väderleken, vatten
temperaturen, isförhåJlandena o. d. I 
fråga om säsongväxlingarna för fisket 
vid Ostkusten under år 1958 hänvisas till 
tablån på sid. 18. 

Under år 1958 utövades sill- och ström
mingsfisket från länen i fråga av 3 310 
yrkesfiskare och 3 074 personer med 
fisket som binäring mot 3 373 resp. 3 196 
föregående år. Den sedan flera år obser
verade minskningen av antalet fiskare 
har sålunda under redogörelseåret varit 
ganska liten och gjorde sig huvudsak
ligen gällande i Stockholms och Kalmar 
län. 

Bland redskapen hade skotar samt sill-
och strömmingsgarn den ojämförligt 
största betydelsen med 75 % av red
skapsvärdet. Gruppen sill- och ström
mingstrålar visar sedan en följd av år 
oavbruten ökning i antal och värde, me
dan antalet sill- och strömmingsnotar 
samt snörpvadar är på nedgående. I 
fråga om hela redskapsvärdet iakttages 
en minskning, trots penningvärdets fall. 

Av båtar kommo mest öppna båtar 
med motor till användning. Däckade 
motorbåtar övervägde dock i södra de
len av Kalmar län samt i Gotlands, Ble
kinge, Kristianstads och Malmöhus län. 

För hela området utgjorde fångstmäng
den vid detta fiske år 1958 34180 ton 
och fångstvärdet 19,2 milj. kr. Jämfört 
med år 1957 ökade fångstmängden med 
22 % och värdet med 12 %; ökningen 
var rätt jämnt fördelad på Ostkusten och 
Sydkusten och gjorde sig gällande i alla 
län utom Malmöhus, där fångstmängden 
minskade med 33 %. Största ökningen, 
mer än fördubbling, hade Östergötlands 
län. I följande tablå lämnas en översikt 
över fångstvärdets fördelning länsvis 

åren 1957 och 1958; Blekinge län inne
har som vanligt tätplatsen, närmast följt 
av Stockholms och Kristianstads län. 

Den allra största delen av fångsten vid 
sill- och strömmingsfisket såldes i färskt 
tillstånd. Endast 159 ton eller 0,5 % av 
fångsten användes till beredning för av-
salu, utförd av fiskare. I fråga om denna 
beredning se vidare sid. 42—43. 

Priserna för försålda fångster voro 
ganska olika inom olika områden, såsom 
följande tablå visar. Till jämförelse re
dovisas i denna även medelpriserna för 
den strömming, som fiskarna levererade 
till försäljningsföreningarna. Efterlikvi-
der äro ej där inräknade. Jämfört med 
föregående år sjönk medelpriset från 61 
till 56 öre för hela området. 

Vid en jämförelse med föreningspri
serna framträder i allmänhet en mindre 
differens, vilken är orsakad av ett fler
tal faktorer, av vilka de viktigaste äro 
följande. Den av fiskarna till hemmakon-
sumtion och hemmaberedning använda 
strömmingen, som ofta värderas lägre än 
den till föreningarna levererade, ingår 
ej i föreningarnas försäljningssiffror. Vi-
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1 Tre ej auktoriserade fiskförsäljningsförening-
ars medelpris. — 2 Samma förening. — 3 Avser 
enbart de tio auktoriserade föreningarnas medel
pris. 

dare äger viss direktförsäljning av ström
ming rum till konsumenterna vid sidf.n 
av föreningarna. Denna strömming säl-
jes av fiskarna i allmänhet till ett högre 
pris än den, som levereras till föreoing-
arna. Föreningsområdena sträcka sig i 
en del fall över länsgränserna, varför 
läns- och föreningspriserna ej äro direkt 
jämförbara. Vid vinterfisket leverera ett 
flertal fiskare sina fångster hos annan 
försäljningsförening, och avsättning sker 
då ofta till ett lägre pris än hos deras 
egen förening. Till följd av detta fiskes 
koncentration bli nämligen priserna 
hos vissa föreningar låga. Härav följer, 
att föreningspriset hos en del förening
ar kommer att ligga högre, hos andra 
föreningar lägre, än det medelpris, som 
fiskarna i motsvarande län utvinna. Slut
ligen torde en del av differenserna ha 
förorsakats av felaktigheter vid uppgifts
insamlingen. 

Rörande ostkustfiskarnas föreningsrö
relse hänvisas till sid. 41. 

Ostkustfisk uppgör viss statistik över 
fiskförsäljningsföreningarnas verksam
het. Enligt denna utgjorde den samman

lagda strömmingstillförseln till förening
arna år 1958 18147 ton, vilket är be
tydligt mer än under de båda närmast 
föregående åren. Häri ingå även fångs
ter, som fiskare från Sydkusten levere
rade till fiskförsäljningsföreningarna. 
C:a 56 % av den mottagna strömming
en avsattes för färskkonsumtion och 
rökning. För att belysa säsongvariationer
na återgivas i följande tablå månadsvis 
kvantitetssiffrorna för fiskarnas ström-
mingsleveranser till de tio föreningarna 
åren 1957 och 1958. 

Storry.isjefisket bedrives i större om
fattning främst utefter Norrlandskusten. 
Fisket börjar i allmänhet i april månad 
och fortsätter fram till eller in i novem
ber. Lokala skiljaktigheter förekomma 
dock. Utefter Norrlandskusten är sä
songen ofta något kortare. 

Såsom framgår av tablån på sid. 19 
utgjorde antalet deltagande fiskare 1 313 
år 1958 eller 4 % färre än föregående år. 
Norrbottens län uppvisade det största 
antalet. Här deltogo 64 % av länets fis
kare. Vid fisket användes sammanlagt 
3 776 storryssjor, värda 5119 000 kr. 
Fångstmängden vid storryssjefisket steg 
jämfört med år 1957 med 11 %, men 
fångstvärdet sjönk med 13 % emedan 
fångsten av de värdefullaste fiskslagen 
minskade. 
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Fiskare, redskap och båtar i storryssjefisket 

1 Dessutom tågvirke till ett värde av c:a 270 000 kr. — 2 Därav 62 st laxkittor till ett värde av 
70000 kr. 

Fångstresultatet vid storryssjefisket 

Lax, sik, strömming och siklöja voro 
de viktigaste fiskslagen vid detta fiske 
år 1958. Storryssjor användas för ström
mingsfiske nästan endast i norrlandslä
nen; i övriga län är fångsten av ström
ming vid detta fiske obetydlig, och 
fångst av siklöja redovisas endast i Norr
bottens län. I fråga om lax, laxöring och 
sik faller huvuddelen av fångsten på de 
nordligare länen, medan för abborre 
och gädda fördelningen var mera jämn 

över hela området. Av hela fångstvärdet 
kom 52 % på Norrbottens, 17 % på 
Västerbottens, 20 % på Västernorrlands 
och 6 % på Gävleborgs län men endast 
5 % på övriga län tillsammantagna. 

Fisket med bottengam, kilnotar och 
laxsätt i Östersjön, Öresund och vid Skå
nes västkust bedrives i större omfatt
ning av fiskare från Kalmar läns södra 
del, Blekinge, Kristianstads och Malmö-
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Fiskare, redskap och båtar i fisket med bottengarn, kilnotar och laxsätt 

Fångstresultatet vid fisket med bottengarn, kilnotar och laxsätt 

hus län ävensom från enstaka platser i 
Gävleborgs, Stockholms och Gotlands 
län samt i Kalmar läns norra del. Fisket 
är i allmänhet förlagt till eftersomma-
ren och hösten, men på vissa håll be-
drives det även under våren och försom
maren, särskilt i Öresund och vid Skånes 
västkust. 

Antalet deltagande fiskare år 1958 var 
1056. I fisket användes 1841 botten
garn, kilnotar och laxsätt samt 887 bå

tar. Antalet fiskare, redskap och båtar 
samt redskapens och båtarnas värde i 
de olika länen redovisas i tablån överst 
på denna sida. 

Ekonomiskt mest betydande var bot-
tengarnsfisket i Malmöhus län, Kalmar 
läns södra del samt Kristianstads och 
Blekinge län. För Malmöhus län uppgick 
fångstvärdet år 1958 vid detta fiske till 
54 % av länets hela fångstvärde vid salt
sjöfisket och för Kalmar läns södra del 
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Fiskare, redskap och båtar i trål- och snurrevadsfisket 

Fångstresultatet vid trål- och snurrevadsfisket 

till 50 %. Ål utgjorde den huvudsakliga 
fångsten, 60 % i fråga om kvantitet och 
91 % i fråga om värde, men vid sidan 
därav fångades även andra fiskslag i 
icke obetydlig omfattning, särskilt torsk. 
Fångsten av ål var drygt 20 % mindre 
än år 1957 och värdet 10 % lägre. 

Trål- och snurrevadsfisket, som ännu 
år 1951 bedrevs endast från Skåne, Ble
kinge och Gotland, har sedan dess ut
brett sig alltmera norrut. Det bedrives 
hela året i Östersjön. Som tablån ovan 
visar, deltogo år 1958 totalt 1 007 fiskare; 
därvid kommo 1 370 trålar, 20 snurre-
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vadar och 306 båtar till användning. I 
trålfisket efter sill och strömming del-
togo 973 fiskare med 290 båtar. Det är 
främst vid strömmingsfisket som trålen 
vunnit ökad användning. Sedan år 1953 
har fångstvärdet vid trål- och snurre-
vadsfisket stigit från en sjättedel till nära 
två femtedelar år 1958 av hela fångst
värdet vid östersjö- och öresundsfisket; 
i fråga om sill och strömming har sam
tidigt andelen stigit från en femtedel 
till över hälften, och antalet trålar för 
sill och strömming från 339 till 777, me
dan däremot antalet trålar för annan 
fisk endast ökat från 507 till 593 och 
antalet snurrevadar minskat. Försök med 
trålfiske pågå ända uppe i Bottenviken. 

Hela fångstmängden vid trål- och 
snurrevadsfisket uppgick år 1958 till 
36 857 ton, varav största delen kom på 
Blekinge, Kristianstads och Gotlands 
län. Jämfört med år 1957 ökade fångst
mängden med 8 % och fångstvärdet med 
13 %. Sill, strömming och torsk voro de 
väsentliga fiskslagen i detta fiske; skrap-
fisk, mest småtorsk, utgjorde huvuddelen 
av 3 673 ton, som i tablån redovisats 
under rubriken »Annan fisk». — I trål
fisket i Östersjön deltogo även 265 fiskare 
och 44 båtar från Västkusten, för vilka 
redogöres under rubriken Västkustfisket. 

Snörpvadsfisket efter sill och ström
ming var liksom år 1957 av ringa om
fattning mot vad tidigare varit fallet och 
bedrevs huvudsakligen av blekingefis

kare (se tablå nedan). Fångsterna gjor
des under tiden januari—maj. 

För i tablån på sid. 14 ej medtagna 
fisken finnas, om snörpvadsfisket undan
tages, inga uppgifter om antal fiskare, 
redskap och båtar. Det rör sig här om 
olika slag av krok- och garnfiske efter 
kusten. 

För den lokala avkastningen av salt
sjöfisket från Skåne och Blekinge lämnas 
uPPgifter över fördelningen månadsvis. 
De äro hämtade från statens jordbruks
nämnds månadsstatistik över fisket från 
Sydkusten. För denna statistik användas 
i regel samma uppgiftslämnare som för 
centralbyråns årsstatistik. Redovisningen 
skiljer sig i det avseendet från årssta
tistiken, att den upptager den fångst, 
som ilandförts vid kuststräckan, medan 
årsstatistiken är uppställd efter fiska
rens hemort och fångstområdet. Vidare 
anges fångsten i ilandförd, delvis rensad 
vikt. Dessa skiljaktigheter äro dock av 
mindre betydelse, då siffrorna endast 
användas för att belysa säsongvariatio
nerna. I tab. 6 redovisas de absoluta ta
len, och i tablån på sid. 23 meddelas den 
procentuella fördelningen. 

Av tablån framgå fisketiderna under 
år 1958 för viktigare fiskslag. Sillen 
fångades som vanligt övervägande un
der den varmare årstiden. Torskfisket 
pågick mest på våren men var i övrigt 
rätt jämnt fördelat. Fisket av rödspotta 

Fiskare, redskap och båtar samt fångst i snörpvadsfisket efter sill och strömming 
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Månadsvis fördelning av fångstmängden vid fisket från Skåne och Blekinge 

var särskilt stort under de två första må
naderna. Flundrefisket var mest givande 
under januari—april, och under de öv
riga månaderna voro fångsterna jämnt 
fördelade. Makrillfisket ägde nästan ute
slutande rum under juni—september, 
medan laxfisket pågick till största delen 
under mars—maj samt ålfisket under 
augusti—november. Gädda fångades i 
ungefär samma utsträckning under hela 
året, medan däremot fångsten av näbb
gädda ägde rum huvudsakligen i maj 
och juni, av sjurygg i mars. 

I fråga om medelpriserna i Skåne och 
Blekinge för en del viktigare fiskslag un
der de olika månaderna år 1958 hänvi
sas till Jordbruksekonomiska Meddelan
den, där priserna från statens jordbruks
nämnds månadsstatistik äro angivna. 

Västkustfisket 
(Göteborgs och Bohus samt Hallands 

län) 

Efter en redogörelse för västkustfis
ket i dess helhet följer i detta kapitel 
en översikt över de olika specialfiske
na. Vidare lämnas en sammanställning 
av försäljningarna vid fiskauktionerna i 
Göteborgs och andra fiskhamnar. An
märkas bör, att fisket från Skånekusten 

vid Kattegatt vid fördelningen efter fis
karnas hemorter redovisas under resp. 
län i tab. 1, 3 och 4 med särskild rubrik 
men hänföres vid fördelning efter 
fångstområden i tab. 2 till Kattegatt och 
Skagerack samt Nordsjön, då fångsten 
ägt rum där. Detta fiske är ej medtaget 
i följande redogörelse utan återfinnes 
under östersjö- och öresundsfisket. 

De på sid. 4 och 5 omnämnda korrige
ringarna av de fiskestatistiska uppgifter
na ha bestått i en höjning av fångst
mängden med omkring 42 840 ton och av 
fångstvärdet med 22,0 milj. kr. De vikti
gaste höjningarna ha gjorts för följande 
fiskslag: Sill med 19 720 ton, makrill 
med 7 400 ton, gråsej med 1 580 ton, torsk 
med 900 ton, kolja med 560 ton och 
skrapfisk med 9 340 ton jämte värdetill-
lägg. Rättelserna ha huvudsakligen förde
lats på trål- och makrillfiskena, fisket 
efter nordhavsräka samt snurrevadsfis-
ket. Den av hallandsfiskare fångade 
skrapfisken har helt redovisats under 
trålfisket i Kattegatt och Skagerack. 

Enligt tab. 1 var antalet fiskare vid 
Västkusten vid redogörelseårets slut 
6 363, varav 5 400 yrkes- och 963 binä
ringsfiskare, d. v. s. resp. 3 och 1 % 
färre än vid 1957 års slut. 

3—59177S 
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Båtvärdet uppgick till 82,9 milj. kr mot 
76,4 milj. kr år 1957. Häri voro, som 
förut nämnts, ekolod och radiotelefoni-
stationer inräknade; för fördelningen av 
dessa hjälpmedel på olika storleksgrup
per efter maskinstyrkan redogöres i 
tab. 7. 

Utvecklingen på längre sikt i fråga om 
fördelningen av Västkustens fiskebåtar 
efter motorstyrka och bruttotonnage be
lyses i ovanstående tablå, grundad på 
båtregistret i Göteborgs och Bohus läns 
havsfiskeförenings årsbok för åren 1948 
(1 527 båtar upptagna) och 1958 (1 226 
båtar upptagna). 

Minskningen av antalet i registret 
upptagna båtar har alltså gått ut över 
båtarna med mindre än 150 hkr resp. 50 
bruttoton. Absolut taget har under dessa 
tio år antalet i registret upptagna båtar 
med mer än 150 hkr ökat från 112 till 
279 och antalet med mer än 50 bruttoton 
från 290 till 356; motorstyrkan ökas 
sålunda i långt snabbare takt än dräk
tigheten. 

Redskapsvärdet var 18,1 milj. kr eller 
0,7 milj. kr högre än år 1957. I tablån 
på föregående spalt ha de vid Västkus
ten vid redogörelseårets slut befintliga 
redskapen fördelats efter redskapstyp. 
Under »annan redskap» ha bl. a. uppta
gits hummer- och krabbtinor, pålkranar 
och sumpar. Jämfört med år 1957 har 
antalet flyttrålar ökat med 6 %, medan 
däremot antalet bottentrålar, snurreva-
dar och snörpvadar något minskat. 

Även för Västkusten har en undersök
ning av fiskredskapsförlusterna redovi
sats i 1951 års redogörelse. Där angives 
förlustvärdet i procent av fångstvärdet 
för de större fiskena år 1950. 

Fängstmångden uppgick år 1958 till 
174 760 ton och fångstvärdet till 106,9 
milj. kr mot resp. 161 860 ton och 102,0 
milj. kr år 1957, d. v. s. fångstmängden 
ökade med 8 % och fångstvärdet med 
5 %; för Göteborgs och Bohus län en
bart voro motsvarande tal 7 och 5 %, 
för Hallands län 21 och 3 %. 

Västkustfiskets andel av hela saltsjö
fiskets fångstmängd utgjorde 73 %; 
motsvarande tal var för fångstvärdet 
69 % och för materielvärdet (totalvärdet 
av redskap och båtar) 52 %. 

Fångstmängdens och fångstvärdets för
delning på de mer betydande fisk- och 
skaldjursorterna framgår av följande 
tablå. 

Sillen har samma dominerande ställ
ning vid Västkusten som strömmingen 
vid Ostkusten. Den utgjorde år 1958 48 % 
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av fångstmängden och representerade 
40 % av fångstvärdet; dessutom utgöres 
troligen huvuddelen av skrapfisken av 
sill. Närmast i fråga om värdet kommo 
nordhavsräka, torsk, makrill, kolja, 
skrapfisk, långa och skarpsill, i fråga 
om kvantiteten skrapfisk, torsk och mak
rill. Jämfört med år 1957 steg fångst
mängden av skrapfisk med 81 %, av vit-
ling med 18 %, av hummer med 12 %, 
av makrill med 10 %, av sill med 4 %, 
av rödspotta och kummel med 3 % samt 
av nordhavsräka med 1 %, medan å and
ra sidan fångstmängden av lyrtorsk 
minskade med 1 %, av rödtunga med 
3 %, av långa med 9 %, av torsk med 
10 %, av kolja med 12 Ve, av flundra 
med 15 %, av krabba med 16 %, av ål 
och av havskräfta med 19 %, av marulk 
med 27 %, av gråsej med 32 % och av 
skarpsill med 52 %. 

Det starkt utvecklade västkustfisket är 
inriktat på flera fiskarter än östersjöfis-
ket. Många arter fångas med särskilt för 
dem anpassade fiskemetoder, under det 
att redskap och båtar i andra fall inrät

tats för att fånga flera fiskarter samti
digt. De insamlade uppgifterna ha form 
av speciella redogörelser för de olika fis
kemetoderna. De sammanställda uppgif
terna för dessa särskilda fisken åter
givas i tab. B samt beskrivas kortfattat 
i det följande. 

Vissa av de särskilda fiskena utövas 
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 i dessa hänseenden. Åtskill
nad har icke kunnat göras mellan yrkes
fiskare och binäringsfiskare; vid de 
flesta fiskena förekomma dock endast 
yrkesmän. Redskapsuppgifter ha icke in
fordrats för alla fisken, och uppgifterna 
om båtar äro icke heller fullständiga. 

Med avseende på antalet deltagare kom 
för Göteborgs och Bohus län trålfisket 
i Kattegatt och Skagerack i första rum
met, därefter trålfisket i Nordsjön, skarp
sillfisket med trål och hummerfisket; 
i fråga om värdet på redskap och båtar 
var ordningsföljden densamma, utom att 
fisket efter nordhavsräka kom på fjärde 
plats. När det gäller fångstmängden var 
ordningsföljden: trålfisket på Nordsjön, 
trålfisket i Kattegatt och Skagerack, 
skarpsillfisket med trål och fisket efter 
nordhavsräka, men i fråga om fångst
värdet: trålfisket på Nordsjön, trålfisket 
i Kattegatt och Skagerack, fisket efter 
nordhavsräka och skarpsillfisket med 
trål. 

Även i Hallands län var trålfisket 
det främsta med hänsyn till antalet fis
kare, materielvärde, fångstmängd och 
fångstvärde. 

De olika sillfiskena bedrivas vart och 
ett under sin särskilda period — utom 
trålfisket, som pågår nästan hela året •— 
nämligen snörpvadsfisket under vinter-
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Tab. B. De särskilda västkustfiskena åren 1954—19581 

The separate west-coast fisheries in 1954—1958 

1 Börande rensningsgraden vid de olika fiskena, 
se texten. — 2 Den i Danmark landade s. k. in
dustrifisken är ej inräknad. — 3 Fångsten avser 

fiskesäsong (1P54/1965 etc.). — 4 Häri ingår även 
annan fisk; år 1958 6 039 ton till ett värde av 
1433 000 kr. — 5 Häri ingår även sill; år 1953 40 
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ton till ett värde av 24 000 kr. — 6 Förekommer 
även vid andra fisken, jfr tab. 2. — ' Häri ingår 

även fisk och havskräfta; år 195S 3 275 ton till ett 
värde av 1 028 000 kr. 
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och vårmånaderna (det redovisas för sä
songen 1958/59), drivgarnsfisket under 
hösten samt fisket vid Island under som
maren och hösten. Sillfångsternas in
bördes betydelse belyses i efterföljande 
tablå under jämförelse med år 1957. 

Relativa andelen för trålfiskct i Nord
sjön var under redogörelseåret ungefär 
densamma som år 1957. De tre i tablån 
upptagna trålfiskena gåvo år 1958 till
sammantagna 96 % av västkustfiskarnas 
hela sillfångst mot 74 % år 1949. Där
emot få de gamla speciella fiskena efter 
sill allt mindre betydelse. I Östersjön har 
under åren 1955—1958 intet snörpvads-
fiske bedrivits av västkustfiskare. 

Trålfiskets dominerande ställning är 
till stor del beroende på den alltmer ut
bredda användningen av flyttrålar och 
moderna båtar, försedda med ekolod och 
radiotelefon. Då tillgången på botten
fisk i Nordsjön och angränsande fiske
vatten minskat under åren efter det se
naste världskriget, anses det vara den 
ökade användningen av flyttrålar, som 
främst möjliggjort, att fångstsiffrorna 
kunnat hållas uppe. Fördelen med flyt-
trålen är, att den kan sättas in på vilket 
djup som helst i motsats till bottentrålen, 
varmed trålfisket tidigare uteslutande be
drivits. Vidare är flyttrålen mindre bero
ende av vind- och strömförhållanden än 

snörpvaden. Allt eftersom flyttrålfiskets 
utbredning ökat, har tillförseln av sill 
blivit jämnare än förr. Som framgår av 
tab. C, 8 och 10, användes flyttrålen 
huvudsakligen under vinterhalvåret. Att 
döma av den sillstatistik, som publiceras 
i Svenska västkustfiskarnas centralför
bunds styrelseberättelse, skulle av trål-
fiskets sillfångst år 1958 över hälften 
ha fångats med flyttrål, såvitt avser den 
i Sverige landade trålsillen. 

Numera är Nordsjön det viktigaste sill
fiskeområdet. Trålfisket där bedrives av 
de stora och moderna fiskebåtarna, med 
stor maskinstyrka och nästan undantags
löst försedda med såväl ekolod som ra-
diotelefonistation. Ehuru vinterfisket, 
främst med flyttrål, på senare år vunnit 
i betydelse, kom år 1958 nära hälften 
av fångsten i Nordsjön på det s. k. fla-
denfisket, som dock detta år bedrevs 
mera i Nordsjöns östliga del än inom 
det egentliga fladenområdet. Flyttrålen 
svarade år 1958 för ungefär 11 % av 
den i Sverige ilandförda fladensillen; 
huvuddelen fångas alltfort med botten
trål. Antalet båtar, som under fladen-
säsongen landade sin fångst i Sverige, 
var endast 225 mot 255 år 1957 och an
talet landningar endast 816 mot 1 414 år 
1957. 

Enligt Västkustfiskarnas fiskförädling, 
som numera handhar bl. a. kollektivför
säljningen av fladensill, utgjorde den i 
Sverige år 1958 införda fångstmängden 
endast 7 164 ton färsksill och 3 308 ton 
sjösaltad fladensill mot resp. 18 443 och 
4 674 ton år 1957. Av färsksillen gick 1067 
ton till konsumtion i färskt tillstånd inom 
landet och 457 ton till konservindustrin, 
medan huvuddelen saltades, huvudsak
ligen för export; prisreglcringsförening-
en Västkustfisk övertog endast 1 916 ton 
färsk fladensill mot 12 607 ton färsk och 
204 ton sjösaltad fladensill år 1957. 
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Kvantiteten av utrikes direktlandad 
fladensill är ej mera exakt känd. Räk
nar man all under månaderna juli— 
oktober av svenska fiskare i utlandet di
rektlandad sill som fladensill, blir kvan
titeten c:a 17 400 ton till ett värde av 
9,5 milj. kr mot resp. 13 440 ton och 6,6 
milj. kr år 1957, alltså en ökning med 
resp. 30 och 44 %. ökningen beror på 
att direktlandningarna i Danmark gingo 
i höjden från 2 530 ton resp. 1,0 milj. 
kr år 1957 till 14 410 ton och 7,7 milj. 
kr år 1958; däremot minskade direkt
landningarna av fladensill i Storbritan
nien från c:a 5 520 ton och 2,8 milj. kr 
år 1957 till c:a 1 450 ton och 0,7 milj. 
kr samt i Förbundsrepubliken Tyskland 
från 5 390 ton och 2,7 milj. kr till c:a 
1 540 ton och 1,1 milj. kr. Hur mycket 
sjösaltad sill, som eventuellt ingick i 
dessa utrikeslandningar, är ej känt. Hu
vuddelen har säkerligen fångats med 
bottentrål. Liksom tidigare år, ingå i 
fråga om ilandföringen i danska ham
nar även mindre partier annan sill än 
fladensill i ovan angivna tal. 

Totalt beräknas kvantiteten år 1958 av 
svenska fiskare fångad fladensill uppgå 
till omkring 27 880 ton landad vikt till 
ett förstahandsvärde av c:a 15,5 milj. 
kr mot resp. 36 560 ton och 18,1 milj. kr 
år 1957, innebärande en minskning med 
nära 24 % i fråga om kvantiteten och 
med över 14 % i fråga om värdet. Det 
medelpris, till vilket fiskarna avsatte i 
Sverige ilandförda fångster av fladensill, 
utgjorde 51 öre/kg för färsk sill och 72 
öre/kg för sjösaltad sill mot resp. 46 
och 67 öre/ kg år 1957. Vid ilandföring 
i Danmark erhölls 54 öre i genomsnitt, 
i Storbritannien 50 öre och i Förbunds
republiken Tyskland 67 öre; olikheterna 
kunna emellertid bero på att olika stora 
mängder sjösaltad sill ingingo samt, vad 
Danmark beträffar, annan sill än fladen

sill. Fladensillfångstens andel av väst
kustfiskets hela fångstmängd av sill upp
gick endast till 34 % mot 46 % året för
ut. Den andel av fladensillen, som direkt-
landades i utländska hamnar, uppgick år 
1958 till 62 % mot endast 37 % år 1957. 
Om sålunda fladenfisket, eller trålfisket 
efter sill på Nordsjön under månaderna 
juli—oktober, år 1958 gav sämre resul
tat än året förut, synes däremot trål
fisket efter sill på Nordsjön under årets 
övriga åtta månader ha gett bättre re
sultat än år 1957; kollektivförsäljningen 
av denna nordsjösill i svenska hamnar 
uppgick till c:a 11 120 ton resp. 4,9 milj. 
kr (44 öre/kg) mot resp. 9 760 ton och 
4,1 milj. kr (42 öre/kg) år 1957. över 
82 % av denna fångst hade fångats med 
flyttrål. Utrikeslandningarna under des
sa åtta månader (c:a 27 180 ton sill 
mot endast c:a 14 900 ton år 1957) torde 
till övervägande delen komma från 
Nordsjön. 

För heta året räknat finnes uppdel
ning på resp. Nordsjön och Kattegatt— 
Skagerack av den trålsill, som landats 
i Danmark år 1958. Man kan därför 
beräkna trålfångsten i Nordsjön av sill 
år 1958 till c:a 47 280 ton resp. 26,6 milj. 
kr. 

Trålfisket efter sill i Kattegatt och 
Skagerack gav år 1958 avsevärt mera 
än föregående år, nämligen 29 780 ton 
till ett värde av 12,1 milj. kr. Härav 
ilandfördes endast 36 % i svenska ham
nar och återstoden i Skagen. Av de c:a 
10 860 ton sill som ilandfördes i svensk 
hamn var 55 fo fångad med flyttrål. 

För Nordsjön samt Kattegatt och Ska
gerack tillsammantagna skulle enligt 
nämnda uppgifter det svenska trålfiskets 
fångst av sill år 1958 ha uppgått till c:a 
77 060 ton landad vikt till ett värde av 
38,7 milj. kr mot c:a 74 230 ton och 
35,6 milj. kr året förut, innebärande en 
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ökning av nära 4 % i fråga om kvanti
teten och över 8 % i fråga om värdet. 

De ovan lämnade uppgifterna om trål
fisket äro som nämnt huvudsakligen 
hämtade ur Svenska västkustfiskarnas 
centralförbunds styrelseberättelse och 
avse endast fångsten av sill; de i tab. B 
lämnade uppgifterna avse däremot hela 
fångsten (utom den i Danmark landade 
skrapfisken) vid olika slag av fiske. 
Ovanstående tablå ger i relativa tal en 
bild av trålfiskets utveckling från år 
1957 till år 1958. 

ökningen från år 1957 av fångsten är 
sålunda i huvudsak att tillskriva skräp-
fisken; utom denna har trålfiskets fångst
värde minskat i fråga om Kattegatt och 
Skagerack. Fångstökningen har, som 
framgår av tablån, uppnåtts trots mins
kat antal deltagande fiskare, båtar och 
bottentrålar; flyttrålen synes ha vunnit 
ökad användning i Nordsjön men mins
kad i Kattegatt och Skagerack. 

I motsats till trålfisket både i Nordsjön 
och i Kattegatt och Skagerack, som be-
drives året runt, driva västkustfiskarna 
trålfiske i Östersjön endast på våren, 
med högsäsong i mars—april, och huvud
delen av fångsten utgöres av torsk. En
dast 265 fiskare med 44 båtar deltogo 
häri år 1958 mot resp. 472 och 78 år 
1957, och fångstvärdet var det lägsta se
dan år 1954. 

Trålfiskets andel av västkustfiskarnas 

hela fångst uppgår till 81 %, oavsett den 
i Danmark landade s. k. industrifisken; 
räknas även denna in i trålfiskets fångst, 
blir andelen 82 %. För sill var som 
nämnts andelen 96 %; för annan fisk 
stannar andelen vid tämligen exakt sju 
tiondelar. Fördelningen av fångstmäng
den vid trålfisket på olika slag av fiskar 
och skaldjur var rätt olika i de tre olika 
områdena, såsom framgår av tablån på 
sid. 31. 

Vid trålfisket i Östersjön var torsken 
sålunda det viktigaste fiskslaget och kom 
i Kattegatt och Skagerack på andra plats 
efter sillen. På Nordsjön dominerade sil
len, närmast följd av makrill, kolja, grå-
sej, vitling och torsk. Fångstuppgifter
na ha korrigerats bl. a. med ledning av 
den preliminära årsstatistikens och auk
tionsstatistikens uppgifter. Vid trålfisket 
rensades så gott som hela fångsten utom 
sill och makrill. — Till trålfisket har här 
ej räknats fisket med trål efter skarpsill 
och fisket efter nordhavsräka, för vilka 
särskilt redogöres längre fram. 

Av övriga i tablån på sid. 28 upptagna 
sillfisken är sillfisket vid Island det vik
tigaste. Det bedrevs under tiden juli— 
september i relativt stor utsträckning; 
30 båtar fiskade med drivgarn och 2 
med snörpvad. Endast sill tillvaratogs. 
Fångsten var betydligt större än de båda 
föregående åren. Medelpriset, räknat på 
den ilandförda vikten, uppgick till 97 
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1 Den i Danmark landade s. k. industrifisken är ej inräknad. 

öre/kg mot 96 öre/kg året förut. I all
mänhet blev sillen huvudskuren och sal
tad eller sockersaltad (kryddad) om
bord. Den ilandförda kvantiteten har 
omräknats till hel färskvikt. Att Island 
utsträckt sin sjögräns har hittills ej fullt 
ut medfört befarade olägenheter, då is-
landssillen under senare år i huvudsak 
uppehållit sig långt från land. 

Drivgarnsfisket efter sill i Kattegatt 
och Skagerack bedrevs år 1958 endast 
av 42 fiskare, de flesta från Halland, 
och fångsten, 81 ton, var knappast en 
fjärdedel av 1957 års fångst. 

Snörpvadsfisket i Kattegatt och Ska
gerack bedrevs under säsongen 1958/59 
av fyra vadlag. 

För kustfisket, där sillfångsten (222 
ton mot 244 ton år 1957) var av under
ordnad betydelse, redogöres längre fram. 

Skarpsill fiskas huvudsakligen med 
trål (såväl flyttrål som bottentrål). Fis
ket bedrives intensivast under vinter
halvåret. Tillgången på skarpsill var 
under år 1958 ännu sämre än åren när
mast fornt. Endast sommarens fiske med 
vadar för sardininläggning gav gott re
sultat. För alla de tre i tab. B upptagna 
slagen av skarpsillfiske tillsammantagna 

minskade antalet deltagande fiskare med 
11 %, antalet deltagande båtar med 
8 % och fångstvärdet med 16 %, jämfört 
med år 1957. Av hela fångsten vid dessa 
skarpsillfisken, 7 520 ton, utgjordes en
dast c:a 1 480 ton av skarpsill men över 
4 770 ton skrapfisk, 590 ton torsk, 410 
ton sill, 100 ton havskräfta m. m. Häri 
ingår ej fångst av annan fisk än skarpsill 
vid trålfisket efter skarpsill från Halland. 
Denna fångst redovisas nämligen under 
trålfisket i Kattegatt och Skagerack 
från Hallands län. Fångstuppgifterna från 
Göteborgs och Bohus län ha korrigerats 
med hjälp av uppgifter från "Västkustfis
karnas fiskförädling, som bl. a. handhar 
kollektivförsäljningen av skarpsill. 

Av den år 1958 ovanligt stora mak
rillfångsten föll över hälften på trål
fisket, särskilt i Nordsjön, och endast en 
tredjedel, 4 420 ton, på de speciella mak
rillfiskena, drivgarnsfisket, dörjfisket och 
vadfisket, alla i Kattegatt och Skager
ack. Drivgarnsfisket är det viktigaste 
men samlade färre deltagare och gav 
mindre fångst än år 1957; utom makrill 
fångades 40 ton sill. Däremot var vad
fisket mera givande än vanligt. Dörj
fisket är delvis ett fritidsfiske och fångst-



32 

uppgifterna osäkra. Nästan hela fångst
kvantiteten vid dessa fisken var oren
sad. Drivgarnsfisket pågick under tiden 
maj—juli, dörjfisket under maj—oktober 
och vadfisket under maj—september. — 
Uppgifterna om fångst av makrill ha i 
viss utsträckning måst korrigeras med 
hjälp av den preliminära årsstatistiken. 

Fiske med krok efter tonfisk bedrevs 
under sensommaren i Kattegatt av 5 båtar 
från Halland. Fångsten rensades helt. 

Något särskilt fiske efter haj förekom 
ej under år 1958. Den i tab. 2 och 3 re
dovisade fångsten av haj erhölls vid trål-
och snurrevadsfiskena samt vid fisket 
efter nordhavsräka. Fångsten av haj ren
sades helt. 

Koljebackefisket utövades år 1958 av 
något färre fiskare än föregående år; 
fångstmängden var också något mindre. 
Sedan år 1949 har fisket gått starkt till
baka, och fångstmängden år 1958 utgjor
de totalt för båda länen blott 24 fe av 
1949 års kvantitet. Fisket, som bedrevs 
utanför kusten med backor efter torsk, 
kolja m. fl. fiskslag, pågick som vanligt 
huvudsakligen under vintern, våren och 
hösten. Fångsten, som till större delen 
bestod av torsk, uppgavs till övervägan
de delen vara rensad. 

Snurrevadsfisket. Den minskade till
gången på fisk i närliggande havsområ
den medförde, att svenska fiskare börja
de söka sig nya fångstfält några år efter 
det andra världskriget. Sålunda bedre
vos försöksfisken i Barents hav. Då 
dessa försök utföllo mindre väl, upp
hörde de så småningom. Snurrevads
fisket bedrevs under redogörelseåret 
både i Nordsjön och i Kattegatt och Ska
gerack av betydligt flera fiskare än år 
1957 och fångstvärdet, 3,9 milj. kr, var 

16 % högre (29 % i Kattegatt och Ska
gerack, 6 % i Nordsjön). Fångsten, 4 080 
ton, fördelade sig med 30 % på kolja, 
28 % torsk, 7 % rödtunga, 6 % vit-
ling, 5 % vardera av flundra och röd-
spotta. Hela fångsten angavs vara ren
sad. Fångstuppgifterna ha för vissa fisk
slag korrigerats med hjälp av den preli
minära fångststatistiken och auktions
statistiken. 

Som storsjöfiske betecknar man sedan 
gammalt det fiske med storbackor, som 
från Bohuslän bedrives under våren och 
sommaren i Nordsjön utmed Norska rän
nan, vid Shetlandsöarna och sydväst där
om ned mot Hebriderna, vanligen i turer 
om flera veckor och med tämligen stora 
båtar, år 1958 i medeltal på 71 bruttoton, 
223 hkr och 8 mans besättning. Av de 
37 båtar som deltogo gjorde 7 st tre 
turer, 24 två och 6 båtar endast en tur 
under tiden maj—augusti. Fångsten var 
14 % mindre än år 1957; den uppgick 
till 2 620 ton färsk och 47 ton sjösaltad 
långa samt 35 ton färsk och 8 ton saltad 
lubb, allt i landad vikt. 

Fisket efter nordhavsräka är numera 
näst trålfisket det ekonomiskt viktigas
te; dess fångstvärde, 11,8 milj. kr, ut
gjorde 11,3 % av värdet vid alla västkust
fisken och var 1 % högre än år 1957. 
Det bedrevs endast av fiskare från mel
lersta och norra Bohuslän i Skagerack 
samt tidvis även vid Egersundsbanken i 
Nordsjön. Det använda redskapet är en 
speciell räktrål. Alla fångster försåldes i 
svenska hamnar, främst Strömstad. 
Fångsten av nordhavsräka, 2 140 ton, var 
något större än året förut. Dessutom 
fångades bl. a. c:a 360 ton marulk, 90 ton 
rödtunga, 45 ton havskräfta och stora 
kvantiteter skrapfisk vid detta fiske. 
Fångstuppgifterna ha liksom i fråga om 
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trålfisket korrigerats med ledning av 
den preliminära årsstatistikens och auk
tionsstatistikens uppgifter. 

Hummerfisket hade som vanligt stort 
deltagarantal, 1 661 fiskare, men värdet 
av redskap och båtar var jämförelsevis 
ringa. Fisket bedrevs med linor (kupor) 
och garn under vår och höst, huvudsak
ligen av äldre fiskare. Antalet använda 
tinor utgjorde 51 970 och antalet garn 
3 540. Fångstresultatet, 164 ton till ett 
värde av 1 554 000 kr, var medelgott och 
bättre än 1957. Även krabbfisket bedrevs 
med tinor och garn. Under redogörelse
året användes 3 960 tinor och 1 410 garn. 
Fisket var förlagt till sensommaren och 
hösten. Fångsten gick ned från 189 ton 
år 1957 till 159 ton. Förutom vid svenska 
kusten ägde krabbfiske rum vid Läsö och 
Anholt. 

Vid bottengarnsfisket, som är ett kust-
och strandfiske, blev fångstresultatet 
sämre än föregående år. Deltagarantalet 
var något större än år 1957. De använda 
redskapen utgjordes av bl. a. 121 botten
garn, 39 kilnotar och 3 laxsätt. Fångsten, 
274 ton, bestod till största delen av mak
rill, torsk, näbbgädda och lax. Rensning 
förekom i ytterst obetydlig omfattning. 

övriga småfisken utefter kusten och 
inomskärs ha sammanfattats under ru

briken kustfisket. Det är främst äldre 
fiskare, som deltaga häri, och fångsten 
går ofta till hemmakonsumtion. Fisket 
kan ej anses fullständigt redovisat. Jäm
fört med år 1957 sjönk fångstmängden 
med 7 % och fångstvärdet med 13 %. 
Fångsten, 2 320 ton, bestod till 37 % av 
torsk, 22 % blåmussla, 13 % makrill, 
10 % sill, 7 % ål och 5 % flundrefiskar 
av olika slag. Rensning förekom i ganska 
liten omfattning. 

Fiskauktionerna. Av västkustfiskets 
fångster försäljes den övervägande delen 
vid de sju stora, i nedanstående tablå 
upptagna fiskauktionerna. 

Om man bortser från den i utlandet 
ilandförda fångsten och från västkust
fiskarnas trålfångster i Östersjön, samt 
räknar i landad vikt liksom i fråga om 
fiskauktionerna, uppgick västkustfiskets 
totalfångst till 98 890 ton, varav 68 900 
ton eller 70 % försåldes vid de sju auk
tionerna. Därav kommo enbart på Gö
teborg 49 580 ton. Vid fiskauktionen i 
Göteborg omsattes alltså 50 % av väst
kustfiskets i Sverige landade fångst 
(51 % av värdet). 

För var och en av ovan nämnda fisk
auktioner, utom Klädesholmen, redovi
sas i tab. 5 försäljningens fördelning på 
månader. För uppgifter om fördelningen 
på viktigare fiskslag vid auktionen i 
Göteborg hänvisas till tab. 11 samt för 

Omsättningen av svenskfångad fisk vid Västkustens fiskauktioner åren 1954—1958 
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auktionerna i Gravarne och Smögen till
sammantagna till tab. 9. 

I tablån på sid. 13 ha redovisats me
delpriserna för hela riket av de olika 
fiskslagen. Såsom jämförelse redovisas 
i ovanstående tablå de vid försäljning 
vid Göteborgs fiskauktion av fiskarna 
utvunna medelpriserna åren 1957 och 
1958. Prisstegring från år 1957 kan här 
noteras för flertalet fiskslag. 

Med ledning av uppgifterna från fisk
auktionerna och från utlandet kan fast
ställas, att i tab. 2 i posten »Andra eller 
ej specificerade» för Kattegatt och Ska
gerack samt Nordsjön tillsammantagna 
1 881 ton resp. 1 686 000 kr, bör ingå 
åtminstone följande kvantiteter och vär-
'len för vid auktionerna etc. specifice
rade fiskslag: 

Vid fiskauktionerna och i utlandet 
såldes även 283 ton lever och rom för 
322 000 kr; detta värde är ej inräknat i 
tab. 2 och 3. 

Provundersökningar vid fiskauktionerna 
i Göteborg, Gravarme och Smögen m.m. 

Insamlingen av de sedvanliga statis
tiska uppgifterna över västkustfiskarnas 
fångster av olika fiskslag m. m. utföres 
för den officiella fiskestatistikens räk
ning sedan lång tid tillbaka av Göteborgs 
och Bohus läns havsfiskeförenings orts
ombud samt i Hallands län av speciella 
statistikinsamlare. Ofta sker denna in
samling först efter redovisningsårets 
slut, och det är då mestadels svårt för 
fiskarna att i detalj redogöra för var, 
när och hur fångsterna gjorts under året 
och hur mycket av hela fångsten, som 
faller på de olika fiskslagen. Det har 
därför under senare år diskuterats, om 
man ej skulle kunna gå en annan väg 
vid uppgiftsinsamlingen. Statistiska cen
tralbyrån har i denna fråga samrått med 
representanter för jordbruksdepartemen
tet, fiskeristyrelsen, fiskeriintendenterna 
och Svenska västkustfiskarnas central
förbund. Man har därvid funnit det 
lämpligt att, delvis efter danskt och brit
tiskt mönster, pröva metoden att insam
la uppgifterna vid förstahandsförsälj-
ningen av fisken. Vid planläggningen av 
undersökningen ha rekommendationer 
från Förenta nationernas fackorgan FAO 
varit till god ledning. 
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Provundersökningar ha ägt rum fr. o. 
m. den 1 juli 1953 i fråga om fiskauktio
nen i Gravarne och fr. o. m. den 1 juli 
1954 i fråga om Smögen och fortgå allt
jämt. Den för år 1955 planerade prov
undersökningen vid Göteborgs fiskauk
tion har på grund av materialets ofull
ständighet måst uppskjutas till år 1957. 
Resultaten av provundersökningarna för 
år 1958 framläggas nedan samt i tab. 
S—11. 

Genom den nya insamlingsmetoden 
kan fångsten, vad dessa tre fiskauktio
ner angår, redovisas även efter sortering, 
vilket ej förut varit möjligt. — För inne
börden av i tabellerna använda beteck
ningar på olika sorteringar redogöres i 
bil. B. — Dessutom erhållas uppgifter 
om besättning och fisketid; för Göteborg 
ha dock sistnämnda uppgifter endast 
delvis kunnat bearbetas på grund av ma
terialets bristfällighet. 

Primärmaterialet. I Gravarne och Smö
gen upprättas för varje landning av en 
båt (i fråga om flyttrålfisket ett båtpar) 
auktionsprotokoll, sedan auktionen av
slutats. Kopior av dessa protokoll använ
das som material. På auktionsprotokollet 
finnas bl. a. följande uppgifter: 

a) säljare (d. v. s. i allmänhet båtens 
bokstavsbeteckning och nummer, ex. LL 
201) och 

b) kvantitet och värde av de olika 
fiskslagen. 

I Göteborg utgöres primärmaterialet 
av de »Rapporter tillFiskhamnskontoret», 
som avlämnas vid anmälan till försälj
ning; de innehålla inga uppgifter om 
värden, sakna i allmänhet uppgifter om 
sjösaltad sill enär denna levererats di
rekt till vissa firmor och först i efterhand 
faktureras hos fiskauktionen, men inne
hålla ofta uppgifter om skrapfisk som 
ej försålts vid auktionen utan levererats 

direkt till Göteborgs torskmjölsfabrik 
(»gått i pråmen»). 

Med auktionsföreståndarna i Gravarne 
och Smögen samt fiskhamnsförestånda-
ren i Göteborg har centralbyrån träffat 
överenskommelse om att infordra ytter
ligare uppgifter av fiskarna för statistiskt 
ändamål, nämligen om 

c) besättningsantal, 
d) fisketid, 
e) fiskeplats och 
f) redskap. 
Sistnämnda fyra uppgifter införas på 

särskild plats på protokoll resp. fisk-
hamnsrapporter. 

Kopiorna av auktionsprotokollen in
sändas månadsvis till centralbyrån, där 
de efter granskning bearbetas; fisk-
hamnsrapporterna erhöllos som lån och 
återsändes efter bearbetningen. 

Redovisning. Kortfattade uppgifter för 
år 1958 med fördelning på olika typer 
av fiske lämnas i tab. 8—11, i tab. 8 
och 9 för fiskauktionerna i Gravarne och 
Smögen tillsammantagna samt i tab. 10 
och 11 för fiskauktionen i Göteborg. Tab. 
8 och 10 visa månadsvis antalet delta
gande båtar och landningar samt total
fångsten, medan av tab. 9 och 11 fram
går fångstens fördelning på fiskslag och 
sortering (se bilaga B), i tab. 9 i kom
bination med fångstvärde och pris per 
kg. Vid behov kunna från hos central
byrån förvarade arbetstabeller erhållas 
uppgifter om de i tab. 9 och 11 publice
rade data månadsvis samt för fiskauk
tionerna i Gravarne resp. Smögen var 
för sig. Med undantag för den sjösaltade 
sillen, som för Gravarne och Smögen 
omräknats till hel färskvikt, redovisas 
fångsten i landad vikt. På grund av ma
terialets bristfällighet har för Göteborgs 
fiskauktion redovisningen icke kunnat 
göras så utförlig som för Gravarne och 
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Tab. C. Antalet landningar månadsvis för vissa viktigare typer av fiske åren 1956—1958 i vad avser 
försäljning vid fiskauktionerna i Gravarne och Smögen ( A ) och år 1958 i vad avser svenska land
ningar i Hirtshals ( B ) 

Landings each month of the years 1956—1958 by type of fishery for the fish auctions at Gravarne and 
Smögen (A) and of the year 1958 for Swedish landings at Hirtshals (B) 

Vid flyttrålfisket menas med antalet landningar antalet gemensamma sådana av partrålarna. 

1 Ena båten landade i Lysekil. 
2 Huvuddelen av fångsten (sill) landad i Danmark. 
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Tab. D. Besättning och fisketid i medeltal per resa samt motorstyrka i medeltal per båt 
för olika typer av fiske år 1958 

Average crew, fishing time and motor power by various fisheries in 1958 

Smögen. Rubrikerna »Sillbottentrål», 
»Skarpsillbottentrål» och »Fiskbotten-
trål», som för Gravarne och Smögen 
särredovisas, ha här måst sammanslås 
under benämningen »Bottentrål», efter
som redskapsuppgiften ofta lyder endast 
»Trål». Då vidare i göteborgsmaterialet 
endast anges antalet lådor å 45, 30 etc. 
kg fisk av olika slag, kan det ej und
vikas, att vid omräkningen till kg en 
viss överskattning äger rum, då alla lå
dor räknas som fulla, vilket i verklig
heten ej alltid varit fallet, överskatt
ningen, jämförd med auktionens egen 
statistik, uppgår i genomsnitt till c :a 5 % 
och är ganska obetydlig i fråga om de i 

stora partier förekommande fiskslagen 
men kan vara avsevärd i fråga om mind
re partier. Detta fel i undersökningen 
måste beaktas, då man drar slutsatser av 
i tabellerna förekommande uppgifter. 
Vid jämförelse med göteborgsauktionens 
egen statistik är att observera, att upp
gifterna om bottentrålfisket i Nordsjön 
i tab. 10 och 11 äro lägre än enligt 
nämnda statistik, därför att c:a 1 600 ton 
sjösaltad sill ej är upptagen på rappor
terna; den har levererats direkt till vissa 
firmor och först i efterhand fakturerats 
hos fiskauktionen. Å andra sidan är i 
tab. 10 och 11 medräknad även sådan 
skrapfisk, som ej sålts på auktionen 



38 

Diagram 3 . Fiskeplatser för svenska landningar i Hirtshals år 1958 

Fishing area for Swedish landings at Hirtshals in 1958 

övre raden i varje ruta = sillbottentrål, antal tråldrag. 
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men landats samtidigt för leverans di
rekt till fabrik. I tab. 10 och 11 är ej 
handelsfisk, vari ingår en del direktland
ningar av utländska fiskare, medräk
nad. 

För Gravarne och Smögen belysas sä
songvariationerna och utvecklingen åren 
1956—1958 i tab. C. Antalet landningar 
på dessa platser har under denna pe
riod starkt gått ned i fråga o a flyttrål-
fisket, förmodligen sammanhängande 
med den ökade ilandföringen i Skagen 
och Hirtshals, medan däremot räkbotten-
trålfiskets landningar blivit allt talri
kare. 

Tillgängliga uppgifter om besättning, 
fisketid och motorstyrka i medeltal ha 
sammanförts i tab. D. De där för Göte
borg upptagna fisketiderna förefalla 
emellertid anmärkningsvärt höga; möj
ligen har i en del fall av missförstånd 
i stället angivits tiden till sjöss; för den 
sistnämnda finnas uppgifter tillgängliga 
endast i fråga om de svenska landning
arna i Hirtshals, där den uppgick till 
4,9 dygn per resa (alltså mer än sex 
gånger fisketiden) för flyttrålfisket och 
6,2 dagar ( = åtta gånger fisketiden) för 
sillbottentrålfisket. 

För 1958 års svenska landningar i 
Hirtshals finnas också uppgifter om po
sition där fångsten gjordes och om an
talet tråldrag per landning. Dessa upp
gifter återfinnas i diagram 3. Man fin
ner där, att flyttrålfisket är koncentrerat 
till ett långt mindre område utanför 

Norges sydvästkust än sillbottentrålfis
ket. — Från 1959 års början erhållas 
positionsuppgifter i fråga om fisket i 
Nordsjön även från auktionerna i Gra
varne och Smögen. Alla 55 landningarna 
med flyttrål under första kvartalet 1959 
i dessa hamnar kommo från rutorna H 
15—18, J 15, 17 och K 14, 15 (se dia
gram 3), d. v. s. från samma område som 
flyttrålslandningarna i Hirtshals. 

Fångstens fördelning på fångstområ
den framgår av ovanstående tablå i vad 
angår fiskauktionerna i Göteborg, Gra
varne och Smögen samt Skagen (i vad 
rör landningar av svenska fiskare). 

Medan alltså i Gravarne och Smögen 
en allt större del av den försålda fisken 
kommer från Nordsjön, är i Göteborg 
utvecklingen från år 1957 till år 1958 
den motsatta. Siffrorna för Skagen visa, 
att ökningen av den svenska ilandfö
ringen där, med c:a 170 % från 1957 
till 1958, beror mer på ökad tillförsel 
från Skagerack än från Nordsjön; till
förseln från Kattegatt var relativt obe
tydlig, c:a en femtondel av kvantiteten 
och en trettiondedel av värdet. 

Prisregleringar och fiskarnas organisa
tioner 

Redan före andra världskriget före-
kommo vissa statliga prisregleringar i 
fråga om fisk, avsedda att utgöra ett stöd 
för fiskerinäringen. Under krigsåren 
fingo prisregleringarna på fiskets områ-

4—59177S 



40 

de liksom jordbrukets prisregleringar 
sin speciella prägel av då rådande brist
hushållning. I april 1946 omlades emel
lertid prisregleringarna på fisk, ooh de 
fingo då sin sedan dess i huvudsak be
stående form. Avsikten med reglerings
systemet är numera främst att förhindra 
en alltför stark nedpressning av första-
handspriserna vid riklig tillförsel av fisk. 

Prisregleringarna på fisk ha utfor
mats i viss mån olika för å ena sidan 
Syd- och Västkusten och å andra sidan 
Ostkusten. På Syd- och Västkusten inne
bära prisregleringarna i stort sett, att 
statens jordbruksnämnd efter överlägg
ningar med respektive prisreglerings-
föreningar (Sydkustfisk förening u. p. a. 
och Västkustfisk förening u. p. a.) fast
ställer minimipriser på viktigare fisk
slag (på Sydkusten sill och torsk, på 
Västkusten dessutom kolja, vitling, grå-
sej, lyrtorsk, lubb, kummel, rödspotta, 
sandskädda, rödtunga och makrill). 
Den fisk, för vilken fiskaren ej kan få 
lägst minimipriset vid försäljningen, 
övertages av för ändamålet särskilt bil
dade prisregleringsföreningar (se ovan) 
till ett av vederbörande förening fast
ställt garantipris (i princip lägre än mi-
nimipris). Garantipriset är sålunda det 
pris, som fiskaren lägst kan påräkna för 
sina leveranser av fisk. Prisreglerings-
föreningarna nyttiggöra den övertagna 
fisken huvudsakligen genom försäljning 
på export i färskt eller berett skick; en 
del partier säljas inom landet till kon
servfabriker eller gå till djurföda och 
fiskmjöl. För verksamheten med omhän
dertagandet av fisken erhålla förening
arna av jordbruksnämnden vissa i för
väg bestämda statliga bidrag, s. k. pris
tillägg. Såsom villkor för erhållande av 
pristillägg gäller bland annat, att pris-
regleringsförening icke får sälja över
skottsfisk för färskkonsumtion inom lan
det till lägre pris än minimipriset. Pris

regleringen på Ostkusten har fått sin 
särskilda prägel av att den knutits till 
den gällande handelsregleringen på 
strömming, genom vilken fiskarnas eko
nomiska föreningar på Ostkusten (de 
s. k. auktoriserade fiskförsäljningsför-
eningarna) erhållit ensamrätt att för för
säljning mottaga färsk strömming från 
fiskare (se nedan). Genom sin ensamrätt 
bestämma de auktoriserade fiskförsälj-
ningsföreningarna de priser, som ström
mingen skall betinga vid försäljning till 
olika ändamål. För Ostkustens vidkom
mande innebär prisregleringen, att jord
bruksnämnden till fiskförsäljningsför-
eningarnas huvudorganisation Ostkust
fisk centraiför. u. p. a. utbetalar vissa 
statliga medel, s. k. prisutjämningsbi-
drag, att användas såsom tillskott till de 
priser, föreningarna erhålla vid försälj
ningen av strömmingsfångster, som ej 
kan avsättas till färskkonsumtion eller 
rökning inom landet. Till skillnad mot 
den prisreglering, som upprätthålles på 
Syd- och Västkusten, är prisregleringen 
på strömming så utformad, att den en
skilde fiskaren ej blir tillförsäkrad vare 
sig ett av staten bestämt lägsta pris för 
den strömming, som avsattes på färsk
marknaden inom landet eller ett fast 
pris (garantipris) för strömmingsöver-
skottet. För finansiering av prisregle
ringsverksamheten upptager jordbruks
nämnden avgifter i samband med första-
handsförsäljningen av viss inhemsk och 
importerad saltvattensfisk. 

Fackligt sett finnas fem större för
bund, nämligen Svenska ostkustfiskar
nas centralförbund, Svenska sydkustfis
karnas centralförbund (omfattar endast 
Blekinge), Skånes fiskareförbund, Sven
ska västkustfiskarnas centralförbund 
och Svenska insjöfiskarnas centralför
bund, med Sveriges fiskares riksförbund 
som samarbetsorganisation och med lo
kala underavdelningar. 
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På Ostkusten finnas tio auktoriserade 
försäljningsföreningar med Ostkustfisk 
som centralförening samt, i Norrbotten, 
fyra fristående lokala försäljningsför
eningar. De auktoriserade föreningarna 
på Ostkusten inneha i huvudsak ensam
rätt att för försäljning mottaga ström
ming, som ilandförts inom respektive 
förenings område. Dock äga fiskarna rätt 
att sälja direkt till konsumenter i hem
orten med vissa undantag. Vidare kan 
företag eller enskilda personer beviljas 
särskilt tillstånd att köpa direkt från fis
karna. Förutom sin prisreglerande verk
samhet förmedlar centralföreningen Ost
kustfisk även leveranser från överskotts
till underskottsområden samt förnöden
heter för fisket m. m. Den »överskotts
strömming» som Ostkustfisk-för för
eningarnas räkning exporterade huvud
sakligen till Östtyskland uppgick år 1958 
till 4 738 ton mot endast 1 655 ton år 
1957 (resp. 24 och 11 % av fångsten). 
Ålfiskets intressen tillgodoses av Ost
kustens ålfiskareförbund ek. för. och 
Gotlands ålfiskareförbund för. u. p. a. 
Härutöver har under år 1958 bildats Ost
kustens trål- och havsfiskareförbund. 

I Blekinge finnas endast tre försälj-
ningsförtningar, nämligen Blekingefis
karenas centralförening, ek. för., som 
handhar kollektivförsäljning av torsk och 
sill, Blekingefiskarenas inköpsförening 
u. p. a., som förmedlar redskap och 
drivmedel, och Blekinge andelsfisk, ek. 
för., endast till hälften ägd av fiskarna 
och deras organisationer (andra hälften 
äges av Kooperativa förbundet), som dri
ver partihandel med fisk och fiskpro
dukter samt beredning, särskilt av fi
léer. Mera mångskiftande är förenings-
floran inom Skånes fiskareförbunds om
råde. Tillverkning av torskfiléer be-
drives i stor skala av Trelleborgsfisk, 
förening u. p. a. Mindre omsättning ha 
Branteviksfisk, ekon. försäljningsför

ening och Skillingeortens fiskförsälj-
ningsförening u. p. a. Tillsammans med 
fiskhandlare m. fl. ha fiskarorganisatio
nerna bildat Sydsvensk exportfisk för. 
u. p. a. för att tillgodose gemensamma 
intressen i fråga om länder med centra
liserad import. Tre särskilda ålfiskare-
föreningar finnas: Malmöhus läns ål-
fiskares andelsför. u. p. a., Kristianstads 
läns ålfiskareförening u. p. a. och Sand
hammarens ålsfiskarerförening u. p. a. 
Blekinge läns havsfiskeförening, Skånska 
ostkustens havsfiskeförening och Malmö
hus läns havsfiskeförening äro ideella 
föreningar med syftemål att i olika avse
enden bevaka fiskarnas intressen. — Pris
regleringsföreningen Sydkustfisk omfat
tar i motsats till Svenska sydkustfis
karnas centralförbund såväl Blekinge 
som Skånekusten; den övertog år 1958 
ej mindre än 4 187 ton sill men endast 
115 ton torsk, motsvarande resp. 28 % 
och 1 % av hela fångsten, överskott av 
torsk fångad av västkustfiskare i öster-
sjön övertages fr. o. m. år 1957 av Väst
kustfisk (se nedan). 

På Västkusten finnas ett tiotal lokala 
försäljningsföreningar, som driva parti
handel med fisk och av vilka flera äro 
delägare i fryserier. Till de största höra 
Varbergsfiskarnas andelsförening och 
Falkenbergsfiskarnas fiskförsäljningsför-
ening u. p. a. Bohusläns islandsfiskares 
förening u. p. a. och Storsjöfiskarnes för
säljningsförening u. p. a. ha till uppgift 
kollektivförsäljning av resp. islandssill 
och långa. Tre särskilda föreningar för 
räkfiskare finnas, av vilka den största 
är Strömstadsfiskarnas andelsförening 
u. p. a., som driver partihandel med 
räkor i ganska stor skala. Den utan jäm
förelse viktigaste föreningen är dock 
Svensk andelsfisk, ek. för., i vilken an
delarna ägas dels av Kooperativa för
bundet, dels av Svenska västkustfis
karnas centralförbund och vissa lokala 
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fiskarorganisationer, och som har till 
uppgift såväl att inköpa och försälja fisk 
och fiskvaror både för inhemsk mark
nad och för export som att förmedla 
drivmedel och andra förnödenheter di
rekt till fiskarna; föreningen driver jäm
väl fryserirörelse. Den har dessutom haft 
till uppgift att för fiskarnas räkning om-
händerha de kollektiva försäljningar, 
som tillämpas i fråga om sill, skarpsill, 
tonfisk och ål. Sistnämnda uppgift har 
dock under år 1955 övertagits av Väst
kustfiskarnas fiskförädling (tidigare be
nämnd Västsvenska sill- och fiskföräd
lingen, startad år 1950), som helt äges 
av Svenska västkustfiskarnas centralför
bund och dess medlemmar. Svenska 
västkustfiskarnas centralförbund och 
Svensk andelsfisk äga gemensamt den 
stora salterifirman AB Pontus Nilsson, 
som bl. a. även tillverkar silltunnor. — 
Den ovan nämnda prisregleringsför
eningen Västkustfisk övertog åren 1956 
—1958 till garantipriser följande kvanti
teter: 

Den övertagna kvantiteten var sålunda 
år 1958 mycket lägre än året förut och i 
paritet med 1956 års överskott. — 
Göteborgs och Bohus läns havsfiske
förening är av ideell inriktning 
och bedriver med hjälp av anslag från 
det allmänna en synnerligen betydelse
full verksamhet, bl. a. fisketillsyn, ut-
plantering av romhummer, kontroll på 
byggande av fiskefartyg m. m., och ut
giver en innehållsrik årsbok, till vilken 

hänvisas för fiskestatistiska uppgifter i 
fråga om de olika distrikten och fiske
lägena i Bohuslän m. m. 

Vid sidan av den fackliga och ekono
miska föreningsverksamheten av modern 
typ fortlever den gamla företagsformen 
fiskelag med oförminskad livskraft; ar
betsersättningen utgår där ej i form av 
avlöning utan såsom andel i avkastning
en, manslott, varjämte för dem, som äga 
del i båt och redskap, utgå båt- och red
skapslotter. Medlemmarna tillhöra i re
gel flera olika fiskelag, verksamma un
der olika delar av året. 

I fråga om insjöfisket saknas all pris
reglering. Jämte den fackliga samman
slutningen, Svenska insjöfiskarnas cen
tralförbund, finnes bl. a. en större för
säljningsförening, Svenska insjöfiskar
nas försäljningsförening u. p. a. i Stock
holm. 

För närmare detaljer hänvisas till den 
år 1957 utkomna »Fishermen's Organi
zations and the Regulation of Fish Pri
ces in Sweden» av Chr. Hessle och S. 
Verständig samt »Västkustfisket, dess or
ganisationer och ekonomi» av I. Ger
hard. 

Beredning 

Rörande mängden industriellt fram
ställda fiskprodukter finnas uppgifter för 
år 1958 tillgängliga endast i fråga om 
vissa varuslag. De största posterna vid 
tillverkningen voro: 
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De för år 1958 angivna talen äro preli
minära. För år 1957 uppgives i publika
tionen Industri antalet fiskberedningsan-
stalter (salterier, rökerier m. fl.) till 27 
st med 470 anställda, ett saluvärde av 
17,8 milj. kr och ett förädlingsvärde av 
5,0 milj. kr samt antalet fiskkonservfa
briker till 61 med 2 386 anställda, ett 
saluvärde av 84,1 milj. kr och ett föräd
lingsvärde av 28,3 milj. kr. 

Härtill kommer tillverkningen av frys
ta filéer, av jordbruksnämnden beräk
nad till c :a 2 900 ton år 1958, samt till
verkningen vid arbetsställen med mindre 
än 5 sysselsatta, som ej ingå i industri
statistiken. Om den s. k. hemmabered
ningen av strömming lämnas uppgifter i 
tab. 4. Den bedrives mest i Norrland; 
159 ton strömming åtgick härvid till 51 
ton saltad strömming, 42 ton rökt, 18 ton 
surströmming och 6 ton kryddad ström
ming. Det av fiskarna beräknade priset 
på den beredda varan utgjorde i genom
snitt för saltströmming 141, för rökt 
strömming 207, för surströmming 177 
och för kryddad strömming 180 öre/kg. 

Frånsett hemmaberedningen, beräknar 
jordbruksnämnden att följande kvantite
ter landad vikt använts vid beredningen: 
för tillverkning av frysta filéer 9 000 ton, 
för konserver 9 000 ton, för saltning 
10 000 ton, för rökning och torkning till
sammans 10 000 ton. 

Ilandföringshamnar, försäljning i utlan

det av svenskfångad fisk, utländska fis

kares försäljning i svenska hamnar, 

fångstens fördelning månadsvis, 

import och export av fisk 

Fångsten landas ofta på annan ort än 
där resp. fiskebåt hör hemma; ilandfö-
ringen är mera koncentrerad än fiskar
nas hemorter och torde bli det allt mera. 
I tab. E uppräknas de viktigaste iland-
föringshamnarna för av svenska fiskare 
fångad fisk år 1958; kvantiteten för varje 
hamn meddelas i avrundade tal. I de 
tre största hamnarna, Göteborg, Skagen 
och Hirtshals, landades c:a hälften av 
fångsten. Siffrorna äro av varierande 
noggrannhetsgrad; för Göteborg t. ex. ha 
här anförts fiskauktionens tal, men å ena 
sidan har en hel del av den vid auktio
nen sålda fisken kommit till auktionen 
per bil och sålunda ej landats där, å and
ra sidan landas i Göteborg åtskilligt vid 
sidan om auktionen (särskilt skrapfisk). 

Förutom i tab. E lämnas uppgifter i 
tab. 2 och tab. 5 om den av svenska 
fiskare i utlandet direktlandade fisken, 
i tab. 5 med fördelning månadsvis, varje 
land för sig. Fångstuppgifterna, förde
lade efter ilandföringsland och fiskslag, 
återfinnas nedan. 
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Tab. E. Hamnar, där under år 1958 ilandförts minst 100 ton svenskfångad fisk etc. 

Ports, where in 1958 is sold more than 100 tons of fish etc. 

Ilandföringen i Danmark dominerar i 
långt högre grad än tidigare, men sillen 
iir som vanligt det viktigaste fiskslaget. 

Förändringarna, jämfört med år 1957, 
av kvantiteter och värden, framgå ne
dan: 
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Försäljningsvärdets fördelning månadsvis 

Av den utrikes ilandförda fångsten 
hade c:a 65 % fångats i Nordsjön, 32 % 
i Skagerack och 3 % i Kattegatt samt 
en obetydlighet i Östersjön (landad på 
Bornholm). Av värdet var Nordsjöns 
andel än högre, över 72 %. Fångsterna 
från Kattegatt och Skagerack landades 
nästan uteslutande i Skagen; den i övriga 
sju i tab. E nämnda utlandshamnar lan
dade fångsten var från Nordsjön. 

Som framgår av tab. E var den ut
rikes ilandföringen i långt högre grad än 
ilandföringen i Sverige koncentrerad till 
ett fåtal hamnar; dess fördelning på 
olika årstider framgår ovan för vart 
och ett av de tre länderna. 

Nära hälften av hela värdet föll så

lunda på månaderna september—novem
ber; för Förbundsrepubliken Tyskland 
föll nära fyra femtedelar på augusti— 
oktober. Hela antalet landningar var i 
Storbritannien 165 (f. å. 302) av 109 
båtar, i Förbundsrepubliken endast 79 
(f. å. 268) av 48 båtar, medan enbart i 
Hirtshals gjordes 709 landningar av 176 
båtar; båtarna voro nästan undantagslöst 
utrustade med såväl radiotelefon som 
ekolod. 

För den del av den i Sverige iland
förda fångsten, som kunnat fördelas må
nadsvis, redogöres i absoluta tal i tab. 5 
och i relativa tal i tablån här nedan (A) 
under jämförelse med utrikeslandningar-
na (B): 
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Inräknar man de svenska direktland
ningarna i utlandet i exportsiffrorna, 
liksom de utländska fiskarnas försälj
ningar i svenska hamnar i importen, 
blir resultatet som ovanstående tablå vi
sar (hämtad ur en artikel av G. Froster i 
Jordbruksekonomiska Meddelanden nr 
6/1959). 

Ehuru exporten sålunda kvantitativt 
var mer än dubbelt så stor som impor
ten, var importvärdet betydligt högre 
än exportvärdet, beroende på att expor
ten huvudsakligen bestod av färskvaror, 
importen däremot av beredd vara. Den 
starka ökningen av exportsiffrorna be
ror på direktlandningarna; bortser man 
från dessa, var exporten år 1938 resp. 
27,7 milj. ton och 9,5 milj. kr, år 1956 resp. 
42,7 och 39,4, år 1957 resp. 43,8 och 41,9 
samt år 1958 resp. 38,6 milj. ton och 39.5 

milj. kr; den har alltså de senaste åren 
varit av ganska konstant omfattning. Im
port- och exportvärdets (inklusive direkt
landningarna) fördelning på olika länder 
åren 1938 och 1958 framgår nedan (sam
ma källa). 

Även om penningvärdets fall tages med 
i beräkningen, är det tydligt att sedan 
är 1938 den internationella handeln med 
fisk blivit avsevärt livligare, vartill frys-
tekniken torde bidragit. De övriga nor
diska ländernas andel av importvärdet 
har från 1938 stigit från 73 % till 78 % 
och för exportvärdet från 28 % till 
50 %. Endast i fråga om Danmark väga 
export och import av fisk någorlunda 
jämnt, men huvuddelen av den till Dan
mark exporterade eller där direktlanda-
de fisken torde därifrån reexporteras i 
mer eller mindre förädlat skick. 
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Sötvattensfisket 

1 fråga om sötvattensfisket ha uppgif
ter, som förut nämnts, kunnat erhållas 
endast för fisket i Vättern samt för fisket 
av lax, laxöring, sik och nejonöga i vissa 
vattendrag. 

Vad fisket i Vättern beträffar, lämnas 
i följande tablå uppgifter om fiskare, 
redskap och båtar för de fyra länsdelar
na år 1958 samt för hela fisket åren 1956, 
1957 och 1958. 

Antalet fiskare sjönk något, jämfört 

med år 1957. Vid sötvattensfisket torde 
det vara ännu svårare att draga gränsen 
mellan yrkes- och binäringsfiskare än 
vid saltsjöfisket. 

Såväl fångstmängden som fångstvärdet 
var betydligt mindre än föregående år, 
både i fråga om vätternfisket i dess 
helhet och i fråga om de olika länen. 
Fångsterna ökade för sik, laxöring och 
gädda men minskade för röding, sik
löja, abborre och lake. Av hela fångst-

Fiskare, redskap och båtar vid vätternfisket 

Fångstresultatet vid vätternfisket 
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mängden utgjorde Östergötlands läns 
andel 47 %, Jönköpings 21, Skaraborgs 
29 och Örebro läns andel endast 3 %. Ge
nomsnittspriserna, för röding 712, lax
öring 726, sik 177, siklöja 171, abborre 
131, gädda 199 och lake 132 öre/kg, visa 
sig vid jämförelse med de på sid. 13 anför
da priserna vid saltsjöfisket högre i fråga 
om laxöring, siklöja och abborre men läg
re i fråga om sik, gädda och lake. 

I tab. 12 återgivas de till statistiska 
centralbyrån inkomna uppgifterna om 
fisket av lax, laxöring, sik och nejonöga 
i vissa älvar. För flertalet av dessa äl
var äro uppgifterna ofullständiga. Fax-
älven har uteslutits, då något fiske ej 
bedrivits i denna älv under redogörelse-
året. 



TABELLER 
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Tab. 1. Fiskare, redskap och båtar vid saltsjöfisket, länsvis, den 31 december 1958 

Fishermen, fishing gear and fishing craft in the salt-water fishery, by counties, in 1958 

Uppgifterna avse även sill- och strömmingsfisket. 

1 Ej inräknat i värdet av de särskilda redskapen 
— 2 Hit räknas även halvdäckade båtar. — 3 I bå
tarnas värde inräknas jämväl värdet av icke fasta 
motorer. — 4 Häri ingår även värdet av däckade bå

tar utan motor: år 1958 4 st till ett värde av 3 000 kr 
i Malmöhus län (öresundsdelen) och 4 st till ett värde 
av 3 000 kr i Göteborgs och Bohus län. — 5 Här 
upptagas endast sillgarn; andra driv- och sättgam 
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inga i gruppen nät. — 6 Häri ingå vissa fraktfar
tyg, som en del av aret användas vid fiske. — 
7 Därav 452 landvadar till ett värde av 496000 

kr och 148 snörpvadar till ett värde av 1 610 000 
kr. — 8 Därav 377 snurrevadar till ett värde av 
309000 kr. 
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Tab. 2 . Saltsjöfiskets avkastning fördelad på olika fångstområden, mängd och värde, år 

The yield of the salt-water fishery in different fishing areas, quantity (tons) and value (Sw. kr 

Fångstmängden är redovisad i hel färskvikt (inkl. avrenstillägg) med undantag för den i utlandet försålda 
weight except for landings abroad (col. 8). 

1 Häri inga även fiskena i avlägsnare farvatten; se texten. — 2 Av svenska fiskare i Danmark, Stor
fisk: ar 1958 14 402 ton till ett värde av 2 307 000 kr, år 1957 4 889 ton till ett värde av 831000 kr. 
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1958 
1000), in 1958 
fisken (kol. 8), för vilken uppgifterna avse den ilandförda vikten. The quantities are given in round fresh 

britannien och Förbundsrepubliken Tyskland försåld fisk. — 3 Därav i Danmark landad s. k. industri -
Fördelningen av skrapfisken på Kattegatt och Skagerack resp. Nordsjön är rätt osäker. 
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Tab. 3 . Saltsjöfiskets avkastning, länsvis, mängd och värde, år 1958 

The yield of the salt-water fishery, by counties, quantity (tons, round fresh weight) and value (Sw. 

Fängstmängden är redovisad i hel färskvikt (inkl. avrenstillägg). 

1 Därav i Danmark landad ». k. industrifisk: i r 1958 14 402 ton tiU ett värde av 2 307 000 kr, ar 1957 
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kr 1000), in 1958 

4 889 ton till ett varde »v 831000 kr. 



56 

Tab. 4 . Sill- och strömmingsfisket utom i Hallands samt Göteborgs och Bohus län, 

Herring fishing (including Baltic herring), by counties, except for the counties of Göteborg & 
Fångstmängden är redovisad i hel färskvikt. 

1 Mängden och värdet avse den beredda varan. — 
' Dessutom bereddes surströmming; i Västernorrlands 
län 16 960 kg till ett värde av 27 136 kr, i Gävle
borgs län 1 300 kg till ett värde av 6 200 kr samt 

kryddad strömming i Gävleborgs län, 6 420 kg till 
ett värde av 11 560 kr. — 3 Ej inräknat i värdet 
av de särskilda redskapen. — ' I bitarnas värde 
inräknas jämväl värdet av icke fasta motorer. — 
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länsvis, år 1958 

Bohus and Halland, in 1958 (round fresh weight basis) 

5 Hit räknas även halrdäckade båtar. — 6 Dess
utom 4 ton skrapfisk till ett värde ar 1000 kr. — 
7 Därav 7 kakuam till ett värde av 28 000 kr och 
2 garnsumpar till ett värde av 4 000 kr. — 8 Intet 

särskilt fiske efter sill har förekommit under aret. 
— 9 Därav 21 gnörpvadar till ett värde av 231000 
kr. 

6f— S9177S 
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Tab. 5 . Saltsjöfiskets avkastning månadsvis i landad vikt i fråga om den del av fångsten, för 

The yield oj the salt-water fishery in each month (landed weight basis) as far as the yield is applicable to 

1 Uppgifter från de tio auktoriserade strömmingsförsäljningsföreningarna; värdet ar här beräknat efter 
Danmark landade skarpsillen. — 3Se tab. 6. — 4 Enligt fiskauktionernas uppgifter. 
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vilken fördelningen månadsvis är känd, år 1958 

months, in 1958 

årets genomsnittepris. — 2 Avser endast den av Västkustfiskarnas fiskförädling kollektivförs&Ida och den i 



60 Tab. 6. Saltsjöfiskets avkastning i Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län under varje månad år 1958 

The yield of the salt-water fishery in the counties of Blekinge, Kristianstad and Malmöhus in each month in 1958 
(landed weight basis) 

Enligt statens jordbruksnämnds månadsstatistik. Fångstmängden är redovisad i ilandförd rikt. 
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Tab. 7. De svenska fiskebåtarna vid saltsjöfisket, fördelade områdesvis efter maskinstyrka och efter utrustning med 
ekolod och radiotelefon, år 1958 

Fishing crajt in the Swedish salt-water fishery, by counties, by horse-power and by equipment with echo-sounding devices and 
with radiotelephones, in 1958 
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Tab. 8. Vid Gravarnes och Smögens fiskauktioner försåld fångst av fisk m. m., fördelad 
efter typ av fiske och fångstområde, antal deltagande båtar och antal landningar, 
månadsvis år 1958 

The catch of fish (landed weight basis) etc., sold at the Gravarne and Smögen fish auctions, by type 
of fishery and fishing area, in 1958 

Vid flyttrålfisket avses med antalet landningar antalet 
gemensamma sådana av partrålarna. Fängstmängden 
är redovisad i landad vikt med undantag för den sjö-
saltade fladensillen, som omräknats till hel färskvikt. 

In floating-trawl fishing, a landing effected jointly by 
two trawlers, working in pair, is reckoned as one landing. 

1 Huvuddelen av fångsten (sill) landad i Danmark. 
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1 Huvuddelen av fångsten (flill) landad i Danmark. 
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Tab. 9. Fångstkvantitet och fångstvärde samt priser med fördelning efter fiskslag och 
sortering (se sid. 77) för olika fångstområden och olika typer av fiske, enligt provun
dersökningarna vid fiskauktionerna i Gravarne och Smögen, år 1958 

The catch of fish etc., sold at the Gravarne and Smögen fish auctions, by kinds of fish, 
assortments (v. fage 77), fishing areas and prices, in 1958 
Medelpriserna grunda sig på ej avrundade tal. 

1 Därav 191,2 ton sjösaltad vara. — ' Dessutom 2,3 ton osåld sill. — 2 Dessutom 2,2 ton osåld sill. — 
' Häri ingå 3,9 ton råräkor. — ' Dessutom 10,7 ton osåld makrill. — 6 Inklusive råräkor. 
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1 Dessutom 0,8 ton osåld sill. — 2 Därav 6,0 ton sjösaltad vara. •— ' Dessutom 8,7 ton osåld makrill. — 
4 Därav 3,9 ton råräkor. — s Inklusive Tåräkor. — 6 Dessutom 1,5 ton osåld sill. ' Därav 185,2 ton 
sjösaltad vara. — ' Dessutom 2,0 ton osåld makrill. 
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' Dessutom 2,2 ton osåld sill. 
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Tab. 10. Vid Göteborgs fiskauktion försåld fångst av fisk m. m., fördelad efter typ 
av fiske och fångstområde, antal deltagande båtar och antal landningar, 
månadsvis år 1958 

The catch of fish (landed weight basis) etc., sold at the Göteborg fish auction, by type 
of fishery and fishing area etc., in 1958 

Vid flytträlfisket avses med antalet landningar antalet gemensamma sådana av partrålarna. 
In floating4rawl fishing, a landing effected jointly by two trawlers, working in pair, is reckoned as one landing. 

6—S91T7» 
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Tab. 11. Fångstens fördelning efter fiskslag och sortering (se sid. 77) för olika 
fångstområden och olika typer av fiske, enligt provundersökningen vid fiskauktionen 
i Göteborg, år 1958 

The catch of fish (landed weight basis) etc., sold at the Göteborg fish auction, by assortments 
(v. page 77) etc., in 1958 
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Tab. 12. Fisket vid vissa lax- och sikfisken m. m. år 1958 
Salmon- and whitefish-fisheries etc. in certain rivers in 1958 (round fresh weight basis) 

I sportfisket deltagande personer och deras redskap ingå ej i redovisningen. Däremot har fångsten i detta fiske medtagits. Fångstmängden är 
redovisad i hel färskvikt. 

1 Ej inräknat personalen vid avelsfisket. — "- Avser enbart värdet av redskap i kol. 3—-r>. - - 3 Byarna Baggböle, Brännland och Klabböle. — 
' Endast Fällfors laxfiske. 
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Bilaga A 

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

Svenska Latin Engelska 
Abborre Perca f luviatilis Perch 
Bartelfisk (f jällbrosme) Phycis blennoides Greater fork beard 
Bergtunga (bergskädda) Pleuronectes microcephalus Lemon sole 
Blålånga Molva byrkelange Blue ling, Trade ling 
Blåmussla Mytilus edulis Mussel 
Bläckfisk Loligo vulgaris Squid 
Braxen (panka) Abramis bräma Bream 
Fiärsine Trachinus draco Greater weever 
Flundra: skrubbskädda Pleuronectes flesus 

sandskädda » limanda 
Flounder, Dab 

Glasvar Lepidorhombus whiff Megrim 
Gråsej Gadus virens Saithe 
Gädda Esox lucius Pike 
Haj: pigghaj Acanthias vulgaris! 

gråhaj Galeus vulgaris 
håbrand Lämna cornubiea 

Dogfishes 

Harr Thymallus vulgaris Grayling 
Havskatt Anarrhichas lupus Catfish, Wolffish 
Havskräfta Nephrops norvegicus Norway lobster 
Hummer Homarus vulgaris Lobster 
Hälleflundra Hippoglossus vulgaris Halibut 
Id (ort) Leuciscus idus Ide 
Knot Trigla gurnardus Grey gurnard 
Kolja Gadus seglefinus Haddock 
Krabba: krabbtaska Cancer pagurus 

strandkrabba Carcinus msenas 
Crab 

Kummel Merluccius merluccius Hake 
Kungsfisk Sebastus marinus Redfish 
Lake Lota vulgaris Burbot 
Lax Salmo salar Salmon 
Laxöring (forell, vätterlax) Salmo trutta Trout 
Lerskädda Hippoglossoides platessoides Long rough Dab 
Lubb (brosme) Brosmius brosme Torsk 
Lyrtorsk (bleka) Gadus pollachius Pollack, Lythe 
Långa Molva molva Ling 
Makrill Scomber scombrus Mackerel 
Marulk Lophius piscatorius Monk, Angler 
Mört Leuciscus rutilus Roach 
Nejonöga Petromyzon finviatilis Lamprey 
Nordhavsräka Pandalus borealis Prawn 
Näbbgädda (horngädda, hornfisk) Belone belone Garfish 
Ostron Ostrea edulis Oyster 
Piggvar Rhombus maximus Turbot 
Rocka Raja spec. Skate, Ray 
Röding Salmo salvelinua Char 
Rödspotta (rödspätta) Pleuronectes platessa Plaice 
Rödtunga Pleuronectes cynoglossus Witch 
Sik Coregonus lavaretus Gwyniad, Whitefish 
Siklöja Coregonus albula Vendace 
Sill Clupea harengus Herring 
Sjurygg (stenbit, kvabbao) Cyclopterus lumpus Lumpsucker 
Sjötunga (äkta tunga) Solea vulgaris Sole 
Skarpsill (vassbuk) Clupea sprattus Sprat 
Slätvar Rhombus lsevis Brill 
Strandräka Leander adspersus, L. aquilla Shrimp 
Strömming se sill Baltic herring 
Strömsill Argentina silus Greater silver smelt 
Taggmakrill (makrillstör) Trachurus trachurus Horse mackerel 
Tonfisk Thunnus thynnus Tunny 
Torsk Gadus callarias Cod 
Vitling Gadus merlangus Whiting 
Ål Anguilla vulgaris Eel 
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Bilaga B 

Fisksorteringar på Sveriges västkust 

torsk 1 60—cm 
2 40—60 cm 
3 30—40 cm 

kolja 0 57—cm 
1 39—57 cm 
2 35—39 cm 
3 30—35 cm 
4 2 8 - 3 0 cm 

vitling 1 30—cm 
2 28—30 cm 

gråsej 1 80—cm 
2 55—80 cm 
3 under 55 cm 

lyrtorsk 1 50—em 
2 under 50 cm 

kummel 1 54—cm 
2 45—54 cm 
3 35—45 cm 

långa 1 86—cm 
2 under 86 cm 

lubb 1 50—cm 
2 under 50 cm 

rödspotta 1 30—cm 
2 27—30 cm 

rödtunga 1 33—cm (till stjärtroten) 
2 29—33 cm (till stjärtroten) 
3 under 29, men totallängd 

minst 30 cm 

makrill 1 28—cm 
2 under 28 (till stjärtfenans 

mellersta strålar) 

ål 1 över 47 cm 
2 37—47 cm 

sill 1 högst 50 st per 5 kg 
(vinter- 2 » 80 » » 5 » 
sillfisket) 3 » 120 » » 5 » 

4 mindre än sortering 3 

sill 0 högst 8 per kg 
(sommar- 1 » 10 » » 
och höst- 2 » 18 » » 
fisket) 3 t 24 » » 

4 mindre än sortering 3 

skarpsill, trålfångad 1 A 12—cm 
2 B 10—12 cm 

» vadf ångad 1 A 11—cm 
1 B 9—11 cm 












	Fiske 1958 = Fisheries 1958
	Inledning
	Fiske 1958
	Innehållsförteckning
	Symboler använda i tabellerna
	Text
	Engelsk översikt
	Inledning
	Saltsjöfisket
	Fiskare
	Redskap och båtar
	Fångstens mängd och värde
	Östersjö- och öresundsfisket
	Västkustfisket
	Provundersökningar vid fiskauktionerna iGöteborg, Gravarne och Smögen m. m.
	Prisregleringar och fiskarnas organisationer
	Beredning
	Ilandföringshamnar, försäljning i utlandetav svenskfångad fisk, import och exportav fisk m. m.

	Sötvattensfisket

	Texttabeller
	Tab. A. Fångstmängden procentuellt fördeladefter fiskslag inom varje fångstområdesamt på skilda fångstområden år1958
	Tab. B. De särskilda västkustfiskena åren1954—1958
	Tab. C. Antal landningar månadsvis förvissa viktigare typer av fiske åren 1956—1958 i vad avser försäljning vid fiskauktionernai Gravarne och Smögen (A) ochår 1958 i vad avser svenska landningar iHirtshals (B)
	Tab. D. Besättning och fisketid i medeltalper resa samt motorstyrka i medeltal perbåt för olika typer av fiske år 1958
	Tab. E. Hamnar, där under år 1958 ilandförtsminst 100 ton svenskfångad fisk m. m.

	Tabeller
	Tab. 1. Fiskare, redskap och båtar vid saltsjöfisket,länsvis, den 31 december1958
	Tab. 2. Saltsjöfiskets avkastning fördelad påolika fångstområden, mängd och värde,år 1958
	Tab. 3. Saltsjöfiskets avkastning, länsvis,mängd och värde, år 1958
	Tab. 4. Sill- och strömmingsfisket utom iHallands samt Göteborgs och Bohuslän, länsvis, år 1958
	Tab. 5. Saltsjöfiskets avkastning månadsvis i landad vikt i fråga om den del av fångsten, för vilken fördelningen månadsvisär känd, år 1958
	Tab. 6. Saltsjöfiskets avkastning i Blekinge,Kristianstads och Malmöhus län undervarje månad år 1958
	Tab. 7. De svenska fiskebåtarna vid saltsjöfisket,fördelade områdesvis efter maskinstyrkaoch efter utrustning medekolod och radiotelefon, år 1958
	Tab. 8. Vid Gravarnes och Smögens fiskauktionerförsåld fångst av fisk m. m.,fördelad efter typ av fiske och fångstområde,antal deltagande båtar ochantal landningar, månadsvis år 1958
	Tab. 9. Fångstkvantitet och fångstvärde samtpriser med fördelning efter fiskslag ochsortering (se sid. 77) för olika fångstområdenoch olika typer av fiske, enligtprovundersökningarna vid fiskauktionernai Gravarne och Smögen,år 1958
	Tab. 10. Vid Göteborgs fiskauktion försåldfångst av fisk m. m., fördelad eftertyp av fiske och fångstområde, antaldeltagande båtar och antal landningar,månadsvis år 1958
	Tab. 11. Fångstens fördelning efter fiskslag ochsortering (se sid. 77) för olika fångstområdenoch olika typer av fiske, enligtprovundersökningen vid fiskauktioneni Göteborg, år 1958
	Tab. 12. Fisket vid vissa lax- och sikfiskenm. m. år 1958

	Diagram
	Diagram 1. Totalfångstens storlek vid saltsjöfisketåren 1914—1958 med uppdelningpå kuststräckor, milj. kg
	Diagram 2. Fångstens sammansättning åren1936—1958, olika huvudgrupper av fiskslag,milj. kg
	Diagram 3. Fiskeplatser för svenska landningari Hirtshals år 1958

	Bilagor
	A. Förteckning över i berättelsen förekommandefiskar och skaldjur med deras latinskaoch engelska namn
	B. Fisksorteringar på Sveriges västkust



	Fisheries 1958
	Contents
	Explanation of symbols used in the tables
	Text
	Summary
	Introduction
	Salt-water fishery
	Fishermen
	Fishing gear and fishing craft
	The quantity and value of the catch
	The fishery in the Baltic and in the Sound
	The fishery on the West coast
	Pilot surveys at the fish auctions inGöteborg, Gravarne and Smögen
	Price-fixing and fishermen's organizations
	The preparation of fish
	Ports, where fish is landed, exports and importsof fish, etc.

	Fresh-water fishery

	Tables in text
	Table A. The quantity of the catch inpercentage by kinds of fish in each fishingarea and by separate fishing areas, in1958
	Table B. The separate west-coast fisheriesin 1954—1958
	Table C. Landings each month of the period1956—1958 by type of fishery for the fishauctions at Gravarne and Smögen (A) and ofthe year 1958 for Swedish landings at Hirtshals(B)
	Table D. Average crew, fishing time and motorpower by various fisheries in 1958
	Table E. Ports, where in 1958 is sold morethan 100 tons of fish etc.

	Tables
	Table 1. Fishermen, fishing gear and fishingcraft in the salt-water fishery, by counties,in 1958
	Table 2. The yield of the salt-water fisheryin different fishing areas, quantity (tons)and value (Sw. kr 1000), in 1958
	Table 3. The yield of the salt-water fishery,by counties, quantity (tons) and value(Sw. kr 1000), in 1958
	Table 4. Herring fishing (including Balticherring), by counties, except for the countiesof Göteborg & Bohus and Halland, in 1958
	Table 5. The yield of the salt-water fishery ineach month (landed weight basis) as far asthe yield is applicable to months, in 1958
	Table 6. The yield of the salt-water fisheryin the counties of Blekinge, Kristianstadand Malmöhus in each month in 1958
	Table 7. Fishing craft in the Swedish salt-waterfishery, by counties, by horse-power and byequipment with echosounding devices andwith radiotelephones, in 1958
	Table 8. The catch of fish (landed weightbasis) etc., sold a t the Gravarne and Smögenfish auctions, by type of fishery and fishingarea, in 1958
	Table 9. The catch of fish etc., sold at the Gravarne and Smögen fish auctions, by kinds of fish, assortments (v. page 77), fishing areas and prices, in 1958
	Table 10. The catch of fish (landed weightbasis) etc., sold at the Göteborg fish auction,by type of fishery and fishing area etc.,in 1958
	Table 11. The catch of fish (landed weightbasis) etc., sold at the Göteborg fish auction,by assortments (v. page 77) etc., in 1958
	Table 12. Salmon- and whitefish-fisheries etc.in certain rivers in 1958

	Diagrams
	Diagram 1. The size of the total catch inthe salt-water fishery during the period1914—1958 by stretches of coast, in mill.kg
	Diagram 2. The composition of the catchduring the period 1936—1958, differentmain groups of fish, in mill. kg
	Diagram 3. Fishing area for Swedish landingsat Hirtshals in 1958

	Appendices
	A. List of fish and shell-fish, in Swedish,Latin and English, occurring in the survey
	B. List of assortments used on the West coast





