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Summary 

In the present publication an account is 
given of the fisheries in Sweden in 1961. 

As from the year 1924 the fishery sta
tistics mainly cover data relating to salt
water fisheries. 

At the end of 1961 the total number of 
fishermen was 16 153, of whom 8 967 were 
professional fishermen. The decline ob
served for several years past in the total 
number of fishermen continued during the 
last year. 

At the same time, as shown below, 
equipment has been largely modernized, 
new fishing areas have been sought, and, 
as a result, larger catches are taken. 

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 
orew, 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, pur
chase associations and price regulation 
organizations, accounted for in FAO Fish
eries Study No. 4, 1957. Through these 
associations they run a great part of the 
wholesale trade and fish processing. 

In the salt-water fishery the gear and 
craft used were valued at 293,9 mill. Sw. 
kr, gear accounting for 76,4 and craft for 
217,5 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 under 
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 radio tele
phones and echo sounding devices were in
stalled in older boats. At the end of 1961, 
existing data on boats with special equip
ment are restricted to those of more than 
45 H. P. Out of the 1 025 boats in this group, 
about 943 have echo sounders, 593 radio 
telephones and 574 radio direction finders. 
420 boats have all these three devices. A 
Decca navigator is found in 219 boats, and 

a radar in 28 boats. At the same time there 
were 344 fishing vessels with engines of 
more than 200 H. P. and 114 of more than 
400 H. P. 

The total catch amounted in 1961 to 
about 267 000 tons (round fresh weight), 
which is 3 % more than the preceding 
year's catch, about 259 000 tons. 

The herring and Baltic herring catch, 
representing 56 % of the entire quantita
tive yield in the salt-water fishery, was 
inconsiderably increased. Of other im
portant species the catches of eel were 
enlarged by 26 %, those of atlantic salmon 
by 25 and of sprat and lemon sole by 19 %. 
On the contrary, for witch, turbot, ling and 
flounder there was a drop of 6 to 11 %. 

On pages 19 and 20 are two graphs show
ing 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 archi
pelago of the Baltic, whereas in the Skager-
rak it is about 30—34 «/oo. 

The combined value of the catch was 188 
mill. Sw. kr, or 9 % more than in the 
preceding year. 

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

The biggest proportion (74 %) of the 
yield from the salt-water fisheries is taken 
in the Kattegat, the Skagerrak, the North 
Sea and Icelandic waters by fishermen 
coming from the West coast (see table 2). 
About 59 % of all the professional fisher
men live in that part of the country. 
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Especially the North Sea fisheries are 
increasing. The modernization of the fish
ing fleet makes this possible. 

For two ports, Gravarne and Smögen, the 
fishing effort has been studied. See graph 
no. 3 (page 49) and tables C and 9. 

The following table shows the quantities 
landed by the West-coast fishermen at the 
various fisheries in 1961 as well as the 
corresponding values: 

The bulk of the West-coast catches are 
sold at fish auctions. About 71 000 tons or 
66 % of the total catches landed on the 
West coast, were sold at the fish auctions 

there, Göteborg alone accounting for 51 500 
tons. 

Swedish fishermen's landings of fish in 
Denmark, Great Britain, the German 
Federal Republic and the Netherlands are 
included in the total catch. The landings 
in Norway have not been recorded, but are 
presumably of lesser importance. The total 
of fish landed abroad in 1961 was 85 000 
tons, which is 20 000 tons more than the 
landings in 1960 and 3 000 tons more than 
the landings in 1959 (82 000 tons or the 
highest figure recorded). Of this total catch 
58 000 tons (value 25 mill. Sw. kr) were 
landed in Denmark, 5 300 tons (2,9 mill.) in 
Great Britain and 21 600 tons (12,2 mill.) in 
the German Federal Republic. The bulk of 
these catches consisted of herring. 

On the other hand, the sales by foreign 
fishermen in Swedish ports are not in
cluded in the fishery statistics. They are 
inconsiderable as compared to the Swedish 
landings abroad. Out of 322 tons, valued 
at 1 600 000 Sw. kr, 161 tons and 1,4 mill, 
kr come from landings of atlantic salmon 
taken in the Baltic by Danish fishermen. 
The total imports of fish, shellfish and 
their products amounted to about 57 600 
tons in 1961, while the exports, Swedish 
fishermen's landings abroad included, were 
about 133 000 tons. 

On page 81 the English names of the 
various kinds of fish and shellfish are 
given. The contents of the tables and the 
table headings are also translated into 
English (see Index). 

Symboler 

Explanation of symbols 

Repetition » Repetition 
Intet finnes att redovisa — Magnitude nil 

Mindre än 0,5 
0,05 av enheten 0 

0,0 Magnitude less than half of unit employed 

Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för 
att angivas .. Data not available 

Logiskt omöjlig uppgift . Category not applicable 
Preliminär uppgift * Provisional or estimated figure 
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Inledning 

I fråga om fiskestatistikens historis
ka utveckling och dess organisation samt 
de vid insamlandet av primäruppgif ter 
använda blanketterna hänvisas till före
gående redogörelser, särskilt för åren 
1914, 1919, 1920, 1925, 1931, 1942, 1944 
och 1949. De fem sistnämnda innehåller 
i en bilaga avtryck, som i huvudsak åter
ger nu gällande blanketters utseende. 
De nuvarande bestämmelserna för insam
landet av primäruppgifter för fiskesta
tistik fastställes enligt kungörelsen den 
17 juni 1948 (nr 502) av statistiska cen
t ra lbyrån och fiskeristyrelsen gemen
samt. Det nya fiskefartygsregistret (k. 
kung. 21/11 1958, nr 555) har använts till 
en mera specificerad redovisning av 
båtarna i 1958 och 1959 års berättelser. 
Redovisningen har fr. o. m. 1960 års be
rättelse på denna punkt inskränkts till 
de större båtarna. 

Uppgiftsinsamlingen handhaves för
utom av hushållningssällskapens fiskeri-
tjänstemän även av ombud, som anlitas 
av dem; i Göteborgs och Bohus län fun
gerade dock intill utgången av redovis
ningsåret havsfiskeföreningens ortsom
bud. Uppgifterna insändes till vederbö
rande fiskeriintendent, som efter en för
beredande granskning vidarebefordrar 
materialet till statistiska centralbyrån. 

Uppgifterna i tab. 1, 3 och 4 hänför sig 
till de kuststräckor, där fiskarna är bo
satta. För de kuststräckor, som jämte lä
nen redovisas i tab. 1 och 4, går gränsen 
mellan »Ostkusten» och »Sydkusten» vid 
Torhamns udde i Blekinge län, mellan 
»Sydkusten» och »Öresund» vid Skanör 
och Falsterbo, mellan »Öresund» och 

»Skånekusten vid Kattegatt» vid Kullen 
samt slutligen mellan den sistnämnda 
kuststräckan och »Västkusten» vid grän
sen mellan Kristianstads och Hallands 
län. Därjämte redovisas fångsten även 
efter fångstområde (tab. 2) . Den härvid 
genomförda indelningen måste av na
turliga skäl bli mer ungefärlig. 

Tab. 5, 7 och 8 gäller ilandförda 
fångster, som bl. a. är fördelade efter 
kuststräckor eller landningsplatser. 

Efter år 1923 ha r statsbidrag utgått 
endast för insamling av uppgifter till 
saltsjöfisket, varför endast detta redovi
sas 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, har provundersök
ningar pågått dels vid Gravarnes fisk
auktion sedan den 1 juli 1953, dels vid 
Smögens fiskauktion sedan den 1 juli 
1954, dels slutligen vid Göteborgs fisk
auktion för åren 1957 och 1958. Några 
huvudresultat från dessa undersökningar 
för 1961 meddelas i tab. C och D samt i 
tab. 9 och 10. 

Sedan 1940-talet har fångstmängderna 
korr igerats till att avse hel vikt. Detta 
beskrives närmare i det följande. 

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 ingår 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 skal] som yrkesfiskare anses person, 
som har sin huvudsakliga inkomst av 
fisket. Lokala skiljaktigheter i redovis
ningen förekommer emellertid. Sport-
och amatörfiskare liksom husbehovsfis
kare är ej medtagna i redovisningen. 

Av tab. i framgår, att saltsjöfiske år 
1961 utövades såsom huvudyrke av 
8 967 personer och såsom binäring av 
7 186. Yrkesfiskarna hade under redogö
relseåret sjunkit i antal med 74 eller 
ej fullt 1 </o och antalet binäringsfiskare 
med 154 eller något mer än 2 %. För he
la riket räknat har denna minskning av 
antalet yrkesfiskare pågått sedan år 
1946. 

Den totala minskningen från år 1960 
till år 1961 är dock ej lika stark som un
der tidigare år, vilket har sin orsak i det 
förhållandet, att för Göteborgs och Bohus 
län en icke oansenlig ökning i antalet 
yrkesfiskare kan redovisas. Som framgår 
av följande tablå har nämligen där den 
sedan år 1948 ständigt nedåtgående ten
densen åtminstone tillfälligt brutits. 

Den tidigare redovisade nedgången 
har satts i samband med den fortgående 

rationaliseringen av fisket. Inom olika 
slag av s. k. kustfisken, ofta drivna i li
ten skala och med dålig lönsamhet som 
följd, har nedgången varit betydande. 
Samtidigt har andra slag av fisken med 
rationellare driftsformer dragit till sig 
flera yrkesutövare. Särskilt gäller detta 
för trålfisket, där flera och framför allt 
större trålbåtar med behov av större be
sättning satts in. För denna utveckling 
redogöres närmare i det följande. 

Av hela antalet yrkesfiskare var 54 % 
bosatta i Göteborgs och Bohus län mot 
52 % ett år tidigare. Yrkesmännen ut
gjorde den övervägande andelen av to
tala antalet fiskare, om alla län samman
räknas. Antalet yrkesfiskare var högre 
än antalet binäringsfiskare endast i 7 
län, nämligen i Gävleborgs och Söder
manlands län samt i sydkust- och väst
kustlänen; i övriga län var binäringsfis
karna talrikast. 

Relativa fördelningen på kuststräckor 
av antalet yrkes- resp. binäringsfiskare 
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samt av värdet på redskap och båtar 
framgår av tablån på sid. 12, där till Syd
kusten räknats även Öresund och skåne
kusten vid Kattegatt. Västkustens domi
nans i fråga om yrkesfiskare och Ost
kustens i fråga om binäringsfiskare är 
som synes markant och har sedan år 
1950 ytterligare accentuerats. 

Redskap och båtar 
Enligt tab. 1 användes vid saltsjöfis

ket år 1961 redskap och båtar till ett 
värde av 293,9 milj. kr, varav redskap 
för 76,4 och båtar för 217,5 milj. kr; 
ekolod, radiopejl och radiotelefon m. m. 
är inräknade i båtvärdet. Redskapsvär
det har under redogörelseåret ökat med 
3 % och båtvärdet med 37 %. I det
ta sammanhang kan nämnas, att all 
materiel skall upptagas till återanskaff-
ningsvärdet, men då uppgifterna härrör 
från en mängd olika uppgiftslämnare, 
kan det icke undvikas, att värderings
grunderna blir skiftande. Av tablån på 
sid. 12 framgår, att Västkustens andel av 
hela båtvärdet sedan år 1950 ökat från 
två tredjedelar till tre fjärdedelar och 
att även dess andel av redskapsvärdet 
stigit och nu utgör en tredjedel. Sydkus
tens andel av redskapsvärdet har ökat 
något vid jämförelse med år 1950, men i 

övrigt visar Syd- och Ostkustens andelar 
minskning, vilket delvis sammanhänger 
med den kraftiga ökningen för Västkus
tens del. Den senaste utvecklingen, från 
1960 till 1961, är i stort sett likartad; 
starkast ökade båtvärdet på Västkusten 
(53 % ) . 

Det största värdet bland redskapen 
kom på grupperna ryssjor, hommor och 
bottengarn. Näst högsta värdet redovisas 
för gruppen trålar och snurrevadar, vars 
värde ökat med 8 % under året. I sist
nämnda grupp (6187 redskap) ingår 
5 213 bottentrålar och 694 flyttrålar, av 
vilka flertalet tillhörde Göteborgs och 
Bohus län. Såväl gruppen skotar, sill-
och strömmingsgarn som gruppen no-
tar, landvadar och snörpvadar minska
de under året i både antal och värde. 
En mer detaljerad fördelning av redska
pen lämnas för östersjö- och öresunds
fisket på sid. 27 samt för västkustfisket 
på sid. 36. 

De viktigaste fiskebåtarna utgjordes 
av däckade båtar med motor, såsom 
framgår av tab. 1. Dessas antal har un
der året minskat med 25. Bland dem 
har liksom föregående år inräknats en 
del fraktfartyg, som endast under en 
del av året användes för främst islands
fiske. Däckade båtar utan motor finns 
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numera ej kvar. Antalet öppna båtar med 
motor ökade med 28 och öppna båtar 
utan motor minskade med 354. 

Totalvärdet ökade under redogörel
seåret betydligt för gruppen däckade 
motorbåtar, varigenom medelvärdet per 
båt steg från 48 100 kr till 68 900 kr el
ler med 43 %. För övriga grupper höll 
sig värdet ungefär oförändrat. 

Registret över fiskebåtar samt förteck
ningen över fiskefartyg i Sveriges 
skeppslista år 1962 har utnyttjats för 
jämförelse med båtuppgifterna i det sta
tistiska materialet. I allmänhet har de 
jämförts ort för ort ; för Västkustens del 
har även förteckningen över fiskebåtar i 
Göteborgs och Bohus läns havsfiskeför
enings årsbok 1961 begagnats. Jämförel
sen har vidare begränsats till större bå
tar, från 46 hästkrafter och uppåt. Även 
i tab. 6 har denna undre gräns til lämpats. 

Antalet fiskebåtar i de olika styrke-
klasserna enligt det fiskestatistiska pr i 
märmaterialet har efter avstämning mot 
de nämnda registren korrigerats. Här
igenom har för Göteborgs och Bohus län 
antalet fiskebåtar med motorstyrka från 
91 till 150 hkr ökats med 30 st; häst
kraftsklassen 151—200 har minskats med 
22 båtar och högsta hästkraftsklassen, 
med mer än 200 hkr, ökats med 26 bå
tar. Primäruppgifterna har uppenbarl i
gen varit ofullständiga samt eftersläpan
de i avseende på redovisningen av de 
ofta förekommande bytena till starkare 
motorer. 

I övrigt har inga korr igeringar av an-
talsuppgifterna verkställts. Visserligen 
har vid jämförelsen mellan fiskestatisti
kens primäruppgifter och registermatc-
rialet smärre differenser framkommit, 
men kontrollmaterialet har ej varit lika 
detaljerat som för Västkusten, varför till
räckliga skäl för ändr ingar ej ansetts fö
religga. Avvikelsernas storlek fram

kommer vid en jämförelse mellan tablån 
på sid. 13 (primärmaterialet) och tab. 6 
(kontrollmaterialet) . 

Enligt Sveriges skeppslista utökades 
fiskeflottan år 1961 med 64 nya fartyg 
med minst 46 hkr motorstyrka. Härav 
tillfördes Västkusten 60 st samt Syd- och 
Ostkusten vardera 2 st. Av de nya väst
kustbåtarna var 32 byggda i stål. Vid slu
tet av år 1961 ingick i den svenska fiske
flottan sammanlagt 49 moderna ståltråla-
re, värda omkring 500 000—750 000 kr per 
styck. Denna betydande investering har 
gjorts under åren 1959—1961, samtidigt 
som 84 större fiskebåtar byggda i t rä 
och värda omkring 300 000—500 000 kr 
per styck nyanskaffats. 

I samband med förvärv av nya båtar 
ha r fiskelagen som regel sålt de t idigare 
ägda fartygen till andra fiskelag, ofta i 
andra distrikt. Härigenom ha r norra 
Bohuslän, Halland och Sydkusten till
förts större och starkare båtar än vad 
som tidigare fanns på dessa kuststräc
kor. I sin tur har detta medfört att även 
Ostkusten fått möjlighet att förvärva 
större fiskebåtar. Dessutom har en viss 
export till Finland ägt rum. 

I fiskebåtsregistret ingår ett 30-tal far
tyg, vilka i Sveriges skeppslista redovi
sas som fraktfartyg. Under tidigare år 
torde de flesta av dem under säsongen 
för islandsfisket ha deltagit i detta och 
därför medräknats bland fiskefartygen i 
statistiken. En undersökning av dessa 
fartygs aktuella anknytning till fisket 
har givit vid handen, att endast tolv av 
dem bör kvarstå i redovisningen, däri
bland de sju, vilka år 1961 deltog i sill
fisket vid Island. 

Uppgifterna i tab. 6 har format sig till 
en kombinerad indelning efter motor
styrka och utrustning. Trålutrustning är 
i detta sammanhang givetvis jnte med
räknad, och ej heller vanliga radiomot-
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tagare. Eftersom ekolodet är utan jämfö
relse vanligast av de instrument det hä r 
gäller, har en specificering gjorts av de 
flesta kombinationer i vilka ekolod in
går. Hela antalet båtar med ekolod var 
943. Vid jämförelse med föregående års 
uppgifter skulle ca 73 ekolod ha tillkom
mit det sista året bland ifrågavarande 
större båtar. Här måste framhållas, att 
även en mängd båtar under 45 hkr är 
utrustade med ekolod. 

Radiotelefon har nu redovisats för 
tillhopa 593 båtar mot ca 510 ett år tidi
gare. Radiopejlanläggning förekommer 
på 574 båtar mot ca 460 föregående år. 
Emellertid torde registeruppgifterna va
ra ofullständiga när det gäller radiotele
fon på Sydkusten. Möjligt men inte sä
kert är att uppgifterna om radiopejlan
läggning även släpar efter. 

I tab. 6 har från och med innevarande 
år även medtagits uppgifter rörande anta
let fiskebåtar som utrustats med naviga
tor resp. radar . Sammanlagt 219 fartyg 
var vid årsskiftet 1961—62 utrustade 
med navigator och 28 med radar . 

Genom sammanställning av registrens 
uppgifter har en klassifikation efter 
bruttotonnage kunnat verkställas. Den 
upptar båtar över 25 bruttoton. Den 
lägsta storleksklassen har därefter be
räknats genom subtraktion av nämnda 
antal från hela antalet däckade och öpp
na motorbåtar enligt fiskestatistikens 
primärmaterial . De ovan omtalade han
delsfartygen ingår. 

Det sammanlagda tonnaget har ej kun
nat erhållas. 

Nedgången från 15 fartyg år 1960 till 
3 fartyg år 1961 i högsta tonnageklassen 
beror på den ovannämnda uteslutningen 
av fraktfartyg, vilka ej längre deltar i 
fiske. 

Fångstens mängd och värde 

I tab. 2 lämnas redogörelse för fångst
mängd och fångstvärde med fördelning 
på fångstområden. Tab. 3 ä r däremot 
uppställd länsvis efter fiskarnas hem
orter. De viktigare fall, där kuststräcka 
och fångstområde icke gränsar intill 
varandra och där fiskare alltså färdas 
längre väg för att komma till fångst
platsen, gäller västkustlänen och fram
går av tab. B. Vid jämförelser med ti
digare år bör observeras, att den i Dan
mark landade s. k. industrifisken fr. o. m. 
år 1956 inräknas bland skrapfisken, som 
därvid redovisas på särskild rad i tab. 2 
och 3. 

Korrigering. Centralbyrån är medve
ten om att de fiskestatistiska uppgif
terna delvis, särskilt i fråga om fångs
terna, är ganska ofullständiga och osäk
ra. För kontroll har använts försäljnings
siffrorna från aukt ionshamnarna vid 
Västkusten, uppgifter om svenska fiska
res i utlandet ilandförda fångster, upp
gifter om fiskares strömmingsförsäljning 
till fiskförsäljningsföreningarna på Ost
kusten samt, på senare tid, de allt utförli
gare uppgifterna i Svenska västkustfis
karnas centralförbunds styrelseberättel
ser. Korrigering har skett, om kontroll
siffrorna givit större resultat; vid rät
telsernas fördelning på olika fångstom
råden och på olika typer av fiske tages 
även hänsyn till resultaten av provun
dersökningarna. Kontrolluppgifterna och 
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preliminärstatistiken bygger på följande 
material: 

I. För Västkusten: 
a) försäljningen av fisk vid fiskauk

tionerna i Göteborg, Gravarne, Smögen, 
Lysekil och Strömstad (erhålles månads
vis; publiceras cirka två månader se
nare i Jordbruksekonomiska meddelan
den; se tab. 5), 

b) försäljningen av prisreglerad fisk 
på andra fiskmottagningsplatser än de 
under a omnämnda fiskauktionshamnar-
na. Antalet dylika platser utgör ett 
trettiotal. Försäljningen av fisk vid 
fiskauktionerna i Marstrand och Klä
desholmen ingår här (även b erhålles 
månadsvis, men publiceras endast för 
helår). 

På grund av prisregleringssystemets 
utformning erhålls ej genom b uppgifter 
i alla 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 lämnas av 
Västkustfiskarnas fiskförädling, ek. för. 

Kompletteringar av de under a—d 
omnämnda uppgifterna sker 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 om kollektivförsäljningen 
av ål samt 

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

Dessutom görs 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, dvs. samma personer, som 
är uppgiftslämnare för den definitiva 
statistiken. Statistiken omfattar 

a) sydkustfiskares fångster, 
b) västkustfiskares försäljning av fisk 

i sydsvenska hamnar (II a + b publice
ras månadsvis på samma sätt som I a). 

III. För Ostkusten: 

Statistiken omfattar 
a) av fiskförsäljningsföreningarna 

mottagen strömming (publiceras må
nadsvis som I a och II a + b), 

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 iland-
föring inhämtas uppgifter från statliga 
myndigheter i de olika länderna (publi
ceras månadsvis på sätt ovan sagts). 

I regel tjänstgör alltså mottagaren av 
fisken som uppgiftslämnare vid denna 
statistik. För år 1961 redovisade den 
preliminära årsstatistiken en totalfångst 
av 253 000 ton till ett värde av 184 milj. 
kr. 

Rättelser med ledning av nämnda 
kontrolluppgifter har gjorts huvudsakli
gen för Göteborgs och Bohus län. Här
för redogöres under avd. Västkustfisket. 

Vidare kan nämnas, att till fiskmjöls
fabriker, djuruppfödare m. fl. regel
bundet avyttras en stor mängd s. k. 
skrapfisk (sill, skarpsill, torsk, vitling, 
makrill m. m.). Med skrapfisk avses så-
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dan fisk, som ilandföres i syfte att säljas 
för annan användning än som människo
föda. Skrapfisken erhålles mestadels vid 
trålfisket. För att man skulle få en så till
förlitlig uppgift som möjligt om den un
der år 1961 av fiskare försålda skrap-
fiskkvantiteten har de största fiskmjöls
fabrikerna, vissa fiskauktionsförestånda-
re m. fl. tillfrågats angående den av dem 
omhändertagna skrapfiskmängden. Leve
ranserna till fiskmjölsfabrikerna belöpte 
sig enligt vad som kommit till central
byråns kännedom till 11 700 ton till ett 
värde av 1 345 000 kr. 

Det är att märka, att dessa siffror en
dast avser skrapfisk och att fabrikerna 
dessutom inköpte stora kvantiteter fisk
avfall, vilka ej redovisas här, eftersom 
de redan inräknats i fångststatistiken, 
ävensom överskottsfisk, som ej kunnat 
avsättas till människoföda men i tabell
bilagan är upptagen under resp. fisk
slag. 

Djuruppfödare inköpte enligt uppgif
ter från fiskauktioner m. fl. omkring 
5 700 ton skrapfisk till ett värde av 
907 000 kr att användas till föda åt höns, 
minkar och svin. Härtill kommer den i 
utlandet, framför allt Danmark, försålda 
skrapfisken (se tab. 8), 4 400 ton, värde 
727 000 kr. Tillsammans finns alltså kon
trolluppgifter för 21 800 ton till ett värde 
av 2 979 000 kr, vartill hänsyn tagits vid 
korrigeringen i fråga om västkustfisket. 

I SOS Fiske för år 1955 och tidigare 
är skrapfisken i tab. 2 och 3 inräknad 
under rubriken Andra eller ej specifi
cerade. Under avd. Prisregleringar och 
fiskarnas organisationer redovisas 1961 
års mängder av överskottsfisk dels vid 
Sydkusten och dels vid Västkusten. 

Det bör vidare observeras, att avrens 
i växande omfattning tillvaratages även 
för utfordring vid pälsdjursfarmer, där 
enligt Sveriges pälsdjursuppfödares riks

förbund numera ca 50 000 ton (avrens 
och skrapfisk tillsammantagna) konsu
meras per år. 

Slutligen bör framhållas, att fiskarbe
folkningens egen fiskkonsumtion åt
minstone vid Västkusten ofta ej torde 
medräknas i fångstuppgifterna liksom 
ej heller skrapfisken i den mån den an
vändes i av fiskarna själva drivna päls
djursfarmer. 

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 rätt länge på uppgiftsblan
ketterna sökt erhålla uppgifter i fråga 
om rensningens omfattning för att kun
na verkställa erforderliga korrigeringar. 
Uppgifterna, som de första åren var 
ganska ofullständiga, användes till en 
början endast för att i textframställning
en möjliggöra en beräkning av hela 
fångsten i orensad form eller s. k. hel 
vikt. Uppgiftslämnarna lämnar numera 
tämligen allmänt kvantitetsuppgifter för 
rensad fångst, men de är dock långt 
ifrån fullständiga. Emellertid har man 
ansett sig kunna korrigera för rensning 
fr. o. m. 1949 såväl i tabellerna (fram
för allt 2 och 3) som i texten. Det måste 
beaktas vid tidsjämförelser av fångst
kvantiteter. 

Med ledning av de erhållna uppgif
terna om rensningen har uträknats föl
jande procenttal, utvisande den rensade 
fångstens del av totalfångsten i landad 
vikt år 1961 i de län, där rensning en
ligt uppgifterna förekom, samt vid salt
sjöfisket i dess helhet. 

Rikssiffran för rensningsgraden var i 
likhet med år 1960 20 %. Länssiffrorna 
är mera instabila och skillnaderna år 
från år är ofta avsevärda. En faktor av 
största vikt är därvid torskfångstens ut-

2—630392 
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fall, då torsken är det viktigaste och 
i Östersjön nästan enda fiskslag som ren
sas. 

Givetvis är behovet att rensa fisken 
större, ju längre fiskeresorna utsträckes. 
Vid de stora trålfiskena från Västkus
ten är det en regel nästan utan undan
tag, 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. För nedan 
nämnda fiskslag uppgick den del av 
fångsten som rensats enligt uppgifterna 
för år 1961 till: torsk, kolja, vitling, 
gråsej, lyrtorsk, långa, lubb, kummel, 
bergtunga, rödtunga, slätvar, hälleflund
ra, tonfisk, marulk, havskatt, haj och 
rocka 90—100 %, piggvar 84 %, sjö
tunga 70 %, rödspotta 71 %, lax 52 %, 
flundra 27 %, makrill och sill 2 %. 

Av följande tablå framgår, hur stort 
procentuellt tillägg, som enligt från sak
kunnigt håll inhämtade uppgifter bör på
läggas för olika fiskslag med hänsyn till 
avrens. Vidare anges i en annan tablå det 
framräknade totala vikttillägget fördelat 
dels på fiskslag och dels på län. 

Summan av de beräknade tilläggen 
uppgick till 9 900 ton, vilket utgjorde 
3,7 % av hela fångstmängden. 

Fångstmängden. Den totala fångsten 
i hel vikt uppgick år 1961 till 267 300 
ton, vilket är 600 ton mindre är 1959 års 
rekordfångst och därmed den näst störs
ta som noterats. I förhållande till år 1960 
redovisas en ökning med 8 200 ton ( + 
3,2 %). Vid jämförelse med åren 1955 
och tidigare bör man beakta, att skrap-
fisken då var mera ofullständigt redovi
sad. 
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Diagram 1. Totalfångstens storlek vid saltsjöfisket åren 1914—1961 med uppdelning på kuststräckor, milj. kg 
(exklusive avrenstillägg) 

The size of the total catch in the salt-water fishery during the period 1914—1961, by sections of coast, in mill. kg, landed weight basis 



20 Diagram 2. Fångstens sammansättning åren 1936—1961, olika huvudgrupper av fiskslag, milj. kg 
(exklusive avrenstillägg) 

The composition of the catch during the period 1936—1961, main groups of fish, in mill. kg, landed weight basis 
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Länsvis betraktade och jämförda med 
föregående år visar fångsterna på Ost
kusten minskning i Västerbottens, Väs
ternorrlands, Stockholms, Söderman
lands, Östergötlands och Gotlands län. På 
Sydkusten redovisas en mindre nedgång 
för Kristianstads län samtidigt som 
fångsterna i Blekinge och Malmöhus län 
ökat. Den största absoluta ökningen re
dovisas för Västkusten, där fångstmäng
den för Göteborgs och Bohus län samt 
Hallands län sammanlagt ökat med mer 
än 9 000 ton, dvs. med nära 5 %. Relativt 
sett har dock ökningen varit större i 
några ostkustlän, nämligen Uppsala län 
( + 5 1 %) , Gävleborgs län ( + 24 %) och 
Kalmar läns södra del ( + 1 3 % ) . I 
absoluta tal — och i jämförelse med 
Västkusten — framstår dessa ökningar 
dock som mindre anmärkningsvärda, 
även om man häri möjligen kan spåra 
resultaten av en påbörjad övergång till 
rationellare fiskemetoder. 

Något mer än 70 % av hela fångsten 
levererades av fiskare från Göteborgs 
och Bohus län. Närmast därefter kom 
Blekinge, Kristianstads och Hallands län. 

Fångstmängden fördelad på olika om
råden (tab. 2) visar vid jämförelse med 
föregående år ökning för Nordsjön m. m. 
med 1 %, för Kattegatt och Skagerack 
med 10 %, för Sydkusten med 2 % men 
minskning för Ostkusten med 3 %; för 
Öresund är ändringen obetydlig. 

Sett på längre sikt har Nordsjöns och 
i någon mån Sydkustens andelar av 
fångstmängden ökat men Kattegatt-Ska
geracks och i synnerhet Ostkustens an
delar gått ned. Det framgår närmare av 
procenttalen i tablån nedan. 

Tablån visar även, att nordsjöområ-
det, som år 1960 gav den största avkast
ningen i såväl fångstmängd som fångst
värde, under år 1961, trots kvantitativ 
överlägsenhet, ej uppnått lika högt 
fångstvärde som Kattegatt och Skage
rack. Orsaken är att priserna på nordsjö-
sill varit något lägre än år 1960, varige
nom fångstvärdena för Nordsjön gått 
ned, medan fångsterna från Kattegatt och 
Skagerack ökat i såväl mängd som värde. 
Enbart räkfångsterna i Skagerack har 
höjt fångstvärdet med nära 5 milj. kr. 

På sid. 19 har intagits ett diagram, ut
visande totalfångstens storlek vid salt
sjöfisket åren 1914—1961 med uppdel
ning på kuststräckor. För att inte störa 
jämförelsen med äldre år, då landad 
vikt användes i berättelserna, har av-
renstilläggen här frånräknats. Av dia
grammet framgår, vilken avgörande be
tydelse västkustfisket har för det totala 
fångstresultatet. 

Ett annat diagram, som är avsett atl 
belysa fångstens sammansättning av oli
ka huvudgrupper av fiskslag, är infört 
på sid. 20. Även här räknas enbart med 
landad vikt. 

1 Den i Danmark landade s. k. industrifisken är numera inräknad fr. o. m. 1950. För 1950—1954. 
då talen är ganska små, är de utan vidare undersökning hänförda till Kattegatt—Skagerack. 
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Det bör observeras, att perioden 
1940—1945 uteslutits på grund av 
världskrigets störande inverkan på fis
ket. Sill-, strömmings- och skarpsillfis
kenas allt starkare dominans framträ
der tydligt. Vid betraktandet av grupp 
4 bör ihågkommas, att skrapfisken, som 
ingår däri, i synnerhet före 1956 torde 
vara ojämnt redovisad. Den i Danmark 
landade skrapfisken (s. k. industrifisk), 
varom uppgifter föreligger fr. o. m. år 
1950, liar markerats särskilt. 

Av tab. 3 kan utläsas årets utfall av 
fisket för olika fisksorter jämfört med 
föregående års fångst. Den största pro
centuella ökningen visar av viktigare 
fisk- och skaldjursslag ålen med 26 och 
laxen med 25 %; därnäst kommer skarp
sillen och bergtungan med 19 %, sik
löjan med 16 %, laxöringen med 12 % 
och nordhavsräkan med 10 %. Sill och 
strömming företer en i jämförelse med 
år 1960 obetydligt ökad totalfångst. Den 
tidigare observerade nedgången på Ost
kusten har för flera län förbytts i upp
gång — ett förhållande som även synes 
gälla för Sydkusten. För västkustfiskar
nas del synes en viss stagnation i sill-
fångsterna ha inträtt. Minskning i för
hållande till 1960 års fångster redovisas 
för rödtunga (—11 %), piggvar (—8%), 
långa (— 7 %) , flundra (— 6 %) samt 
vitling (— 3 r/n). 

Ett säreget drag hos det svenska salt
vattensfisket är den stora mängd söt-
cller bräckvattensfiskar, som ingår i 
fångsten, såsom abborre, gädda, sik, 
braxen, mört, id, lax in. 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 tors
ken under en följd av år intagit platsen 
efter strömmingen. I Kalmar län och, 

ehuru i mindre grad, i Blekinge och på 
Gotland fångas ännu mycket sötvattens-
fisk; dock är i Kalmar län näst ström
mingen ålen eller torsken vanligen det 
fiskslag som lämnar största kvantiteter
na. På Gotland kommer numera sill och 
strömming främst, följda av torsk och 
flundra. I Blekinge och Skåne ger tors
ken de största fångstmängderna. I Hal
land ger sillen numera mest, närmast 
följd av torsken. I Göteborgs och Bohus 
län dominerar sillen alltmer; därnäst 
kommer makrill och torsk. Orsaken till 
denna lokala fördelning är bl. a., att vatt
nets salthalt gradvis avtager från 3 % 
och däröver i Nordsjön och Skagerack 
till endast några få 7„„ i övre delen av 
Bottniska viken och i den inre skärgår
den vid Östersjön. 

Årets fångst och dess procentuella för
delning belyses vidare i tab. A. Mer än 
hälften bestod av sill och strömming. 
Om man frånser skrapfisken, som ock
så övervägande torde bestå av sill, kom
mer därnäst torsk, makrill, kolja, skarp
sill, nordhavsräka, gråsej, vitling, ål och 
långa. 

I tabellens vänstra del visas motsva
rande procentfördelning för de olika 
fångstområdena, vilkas totalfångst såle
des satts = 100. För Ostkusten i dess 
helhet konstateras, dels att de nämnda 
söt- eller bräckvattensfiskarna har stör
re betydelse endast för detta fångstom
råde, dels att strömmingen har domine
rande betydelse och dels att torsken 
kommer på andra plats. För såväl Syd
kusten som Öresund är torsk den vikti
gaste fisksorten; i det förstnämnda 
fångstområdet följes den närmast av sill 
och strömming, i det sistnämnda av 
ål och flundra. För Kattegatt och Skage
rack är sillen åter den förhärskande 
fisksorten och i Nordsjön gav den un
der 1960 76 % av totalfångsten. 1 det 
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Tab. A. Fångstmängden procentuellt fördelad efter fiskslag inom varje fångstområde 
samt på fångstområden för varje fiskslag år 1961 

The quantity of the catch in percentage by kinds of fish in each fishing area and 
by fishing areas for each kind of fish in 1961 

förra området följdes den av torsk, 
skarpsill, nordhavsräka och makrill, i 
det senare av makrill, kolja och torsk. 

I högra delen av tab. A anges slutligen 
huru de olika fångstområdena bidrager 
till totalfångsten av varje fiskslag. Det 
senare talet har alltså här uttryckts med 
100. Den största andelen av lax och an
nan söt- och bräckvattensfisk samt ål 

och flundra kommer på Ostkusten. Tors
ken tages övervägande på Sydkusten. Från 
Kattegatt-Skagerack kommer största 
mängden av skarpsill, lyrtorsk, rödspotta, 
rödtunga och havskatt samt olika slag av 
skaldjur ävensom skrapfisk. Det framåt-
gående nordsjöfisket gör, att de fisksorter 
vars fångst övervägande hämtas inom det 
området, är fler än förut: sill, kolja, vit-



24 

ling, gråsej, långa, kummel, makrill, mar-
ulk, haj och rocka. 

Priser. De genomsnittliga priser, till 
vilka de olika fisk- och skaldjursslagen 
försåldes av fiskarna, angives för lan
det i dess helhet i följande tablå. In
om parentes har angivits priserna en
ligt den preliminära årsstatistiken. Ef
ter att en tid ha beräknats på helvikten 
har medelpriserna fr. o. m. år 1953 be
räknats på den landade vikten av fångs
ten. På grund av brister hos primärma
terialet är prisuppgifterna i en del fall 
något osäkra. För året kan ifrågasättas, 
om inte medelpriset på långa bort vara 
något högre, bl. a. av den anledningen 
att det preliminära priset avviker betyd
ligt uppåt. 

De fisksorter, som visade prisstegring 
jämfört med närmast föregående år, var 
betydligt fler än de som visade minsk
ning. Av viktigare fiskslag visar flertalet 
ökat pris. Något direkt samband mellan 
förändringar av priser och fångstmängder 
synes som regel ej föreligga. Sålunda re
dovisas de största prishöjningarna för 
lax, ål och nordhavsräka, av vilka fångs

terna samtidigt ökat avsevärt. För skarp
sillens del torde dock prisfallet bero på 
den oväntat stora fångstökningen, som 
skapat avsättningssvårigheter på grund 
av konservindustriens otillräckliga möj
ligheter att tillvarataga fångsten. 

Medelpriset för all fångst (inklusive 
avrenstillägg men exklusive skrapfisk) 
steg med S öre eller från 71,3 öre år 1960 
till 7G,3 öre år 1961. 

I fråga om priserna för den till fisk-
försäljningsföreningarna försålda ström
mingen och de till Göteborgs fiskauktion 
levererade fiskslagen finns särskilda re
dogörelser på sid. 29 och 44. 

För den prisreglerande verksamheten 
redogöres i särskild avdelning. 

Fångstvärdet. Om 1961 års fångst 
kvantitetsmässigt var den näst största, 
så är den värdemässigt den högsta som 
hittills registrerats. Tab. 3 visar att to
talvärdet var 188,1 milj. kr eller 9 % 
högre än 1960 års värde, 172,5 milj. kr. 
Sillens totalvärde ökade med 2,5 milj. kr 
och torskens med 2 milj. kr. Största vär
deökningen redovisas dock för nord
havsräkan och ålen, vilka höjde det to
tala fångstvärdet med 4,5 resp. 3,4 milj. 
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kr. Endast vitling och skrapfisk uppvisar 
värdeminskning med 0,3 resp. 0,7 milj. 
kr. 

Länen vid Ostkusten och Sydkusten 
visar genomgående ökning, med undan
tag för Stockholms, som har samma to
talvärde, Södermanlands och östergöt-
lands med en svag minskning samt Got
lands med en något kraftigare nedgång 
av värdet. Hallands samt Göteborgs och 
Bohus län företer något ökat värde. 

På grund av sillens betydelse i Göte
borgs och Bohus län är länets andel av 
totala fångst värdet (66 %) lägre än dess 
andel av fångstmängden (71 % ) . 

Tab. 2 visar följande utveckling från 
1960 till 1961 vad angår fångstvärdet 
från de olika fångstområdena: Ostkusten 
+ 13 %, Sydkusten + 6 %, Kattegatt och 
Skagerack + 16 % samt Nordsjön och 
avlägsnare vatten + 2 %. 

Även i fråga om fångstvärdet kom 
sill och strömming främst av alla fisk
slag med 41 % av hela fångstvärdet vid 
saltsjöfisket. Detta fiskslag lämnade även 
det största ekonomiska utbytet i de flesta 
län; undantag var Norrbottens län, där 
laxen som vanligt var den viktigaste fisk
sorten, Västerbottens län, där värdet av 
sikfångsten var störst, Kalmar län och 
Malmöhus län, där ålen representerade 
det största värdet samt Blekinge och 
Kristianstads län, där torsken överträf
far sillen i värde. I sistnämnda länet 
översteg även värdet av ålfångsten år 
1961 sillens värde. 

Fångstsiffror månadsvis. Största delen 
av fångsterna kan fördelas månadsvis. 
Dessa uppgifter är från olika källor 
sammanförda i tab. 5, som ger dem dels 
fiskslagsvis och dels efter ilandförings-
orter (eller auktionsorter) inom och 
utom landet. Den landade vikten är 
grunden för kvantitetsuppgifterna. 

Östersjö- och öresundsfisket 
(Norrbottens—Malmöhus län) 

I föregående avdelning har redogjorts 
för saltsjöfisket i dess helhet. Följande 
framställning avser att något utförligare 
belysa det fiske, som bedrives av fiska
re, bosatta vid Bottniska viken och Ös
tersjön samt sträckan Öresund—Skalder-
viken—Båstad; i ett följande kapitel 
lämnas motsvarande översikt för det 
fiske, som bedrives av fiskarna i de bå
da västkustlänen, varvid medräknas 
även vad västkustfiskare fångat i öster-
sjön. Bedogörelsen rörande östersjö- och 
öresundsfisket omfattar, förutom en in
ledande översikt, uppgifter för sill- och 
strömmingsfisket, storryssjefisket, bot-
tengarnsfisket, trål- och snurrevadsfis-
ket samt snörpvadsfisket; däri ingår 
även uppgifter om säsongväxlingarna i 
fisket vid Skåne och Blekinge. 

För att belysa östersjö- och öresunds
fiskets omfattning må nämnas, att av 
hela fångstvärdet vid saltsjöfisket 29,6 % 
kom på detta område. Om av västkust
fiskare gjorda fångster i Östersjön med
räknas, blir procenttalet 30,9. 

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 öv
riga ovan nämnda specialfisken. Undan
tag gäller det fiske med skotar, notar 
och garn, som avser sill och strömming, 
dock endast med avseende på fångsten. 
Det har särredovisats nedan under sill-
och strömmingsfisket. 

1 tablån på sid. 26 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 är inräknade de tre i tablån nämnda 
specialfiskena, när det gäller fångst av 
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sill och strömming samt motsvarande 
fiskare och materiel; många fiskare be
driver mer än ett fiske under året, lik
som samma båtar kan användas i flera 
fisken; de kan således ingå på mer än 
ett ställe på en rad i tablån. Utveck
lingen av varje slag av fiske från ett år 
till ett annat framgår däremot av sam
manställningen. 

Tablåns nedre avdelning visar, att 
färre fiskare än år 1951 numera fångar 
mera fisk än då och att detta beror hu
vudsakligen på trålfiskets starka utveck
ling, ökningen av trålfångsterna är stör
re än ökningen av fiskarantalet ombord 
på trålarna. Av tablåns övre del kan 
bl. a. utläsas, att trålfisket år 1961 re
presenterade två femtedelar av fångst
värdet och hälften av fiskeflottans vär
de, men endast 7 % av redskapsvärdet. 
Det är just under de senaste åren, som 
trålfiskets fångstmängd överflyglat sill-

och strömmingsfiskets, när man betrak
tar östersjöområdet i dess helhet. 

Hela fångstmängden vid östersjö- och 
öresundsfisket minskade med 1,4 % jäm
fört med år 1960, medan fångstvärdet 
ökade med 9,5 %, huvudsakligen till 
följd av lax- och ålfiskets gynnsamma 
utfall. 

För redskap vid östersjö- och öre
sundsfisket föreligger utförligare upp
gifter än vad som meddelas i tab. 1. 
Dessa angives i sammandrag för hela 
området i följande tablå. 

Det största värdet representerade 
gruppen skotar, sill- och strömmings
garn; därnäst störst och ej långt däref
ter var gruppen bottengarn, kilnotar 
och laxsätt. Storryssjorna intog vad vär
det beträffar tredje platsen. 

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

Fångstmängdens och fångstvärdets 
fördelning efter fiskslag framgår av ne
danstående sammanställning. 

De utan jämförelse största fångst-
mängderna lämnade sill och strömming 
samt torsk. I fråga om värdet kom vis
serligen sill och strömming fortfarande 
främst, men deras relativa betvdelse in

om området har gått ned från 39 % år 
1951 till 32 % under redogörelseåret. 
Torsk, ål och lax kommer i ordning 
därefter, värdemässigt sett. De fyra nu 
nämnda fiskslagen motsvarar tillsam
mans 86 % av hela 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 östergöt-
lands län samt Kalmar läns norra del 
fiskas i allmänhet året runt; fisket med 
notar, som där har sitt förnämsta om
råde, bedrives dock mest om våren och 
sommaren, men i Stockholms läns södra 
del, Södermanlands och Östergötlands 
län delvis som ett vinterfiske. Fisketi
den räcker i Kalmar läns södra del från 
mars eller april mestadels till oktober— 
december. Fisket från Gotland bedrives 
i allmänhet under hela året. I fråga om 
säsongväxlingarna för fisket vid Ostkus
ten i dess helhet under åren 19C0 och 
1961 hänvisas till tablån på sid. 30. Trål
fisket efter sill och strömming har olika 
årstider i norr och i söder, såsom när
mare beskrives på sid. 32. Snörpvads-
fisket får också sin särskilda beskriv
ning nedan. För Blekinge och skånelä
nen angives i tablån längre fram fördel
ningen månadsvis; denna visar, att fis
ket är obetydligt under vintermånader
na. Sillfisket i Öresund och Kattegatt är 
begränsat till eftersommaren och hös
ten. Naturligtvis varierar tiderna från 
år till år på grund av väderleken, vat
tentemperaturen, isförhållandena o. d. 
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Under år 1961 utövades sill- och 
strömmingsfisket från länen i fråga av 
2 867 yrkesfiskare och 2 398 personer 
med fisket som binäring mot 3 022 resp. 
2 655 föregående år. Den sedan flera år 
observerade minskningen av antalet fis
kare har sålunda fortgått under år 1961. 

Bland redskapen hade skotar samt 
sill- och strömmingsgarn den ojämför
ligt största betydelsen med 71 % av red
skapsvärdet. Gruppen sill- och ström
mingstrålar visar sedan en följd av år 
oavbruten ökning i antal och värde, ök
ningen av trålarnas värde från år 1960 
till år 1961 uppgår till 430 000 kr eller 
24 %. Antalet sill- och strömmingsnotar 
är sedan länge och antalet snörpvadar 
sedan några år på nedgående. Hela red
skapsvärdet har under de två senast ob
serverade åren sjunkit med omkring en 
halv miljon kronor årligen. 

Av båtar kom mest Öppna båtar med 
motor till användning. Däckade motor
båtar övervägde dock i Gotlands, Ble
kinge, Kristianstads och Malmöhus län. 

För hela området utgjorde fångst
mängden vid detta fiske år 1961 27 465 
ton och fångst värdet 17,9 milj. kr. Jäm
fört med föregående år har fångstmäng
den gått upp med 2 % och fångstvärdet 
med 5 %. ökningen är dock ej jämnt 
fördelad. Endast 6 av de 13 berörda lä
nen redovisar fångstökning nämligen 
Gävleborgs, Uppsala, Stockholms, Kal
mar, Kristianstads och Malmöhus län. 

För övriga ost- och sydkustlän har sill-
och strömmingsfångsten minskat, men 
denna nedgång uppvägs mer än väl av 
ökningen i ovannämnda län. De värde
mässiga förändringarna har som regel 
gått i samma riktning som de kvantitati
va. De olika länens andel av totalvärdet 
framgår av följande tablå. I denna do
minerar Blekinge län såsom vanligt. 
Stockholms län innehar andra platsen 
sedan åtskilliga år. 

I fråga om fångslen av strömming och 
sill kan de olika fiskemetoderna särre-
dovisas såsom skett i nedanstående sam
manställning. 

Trålfisket har sålunda utträngt sköt
fisket från dess tidigare rangplats. Än-
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nu år 1951 fångades tre fjärdedelar av 
all sill och strömming i detta område 
med skotar, notar och garn, men år 
1961 endast en tredjedel medan trål
fisket svarade för 65 %. — De övriga 
specialfiskenas andel av sill- och ström
mingsfångsten var liksom tidigare obe
tydlig. 

Den allra största delen av fångsten 
vid sill- och strömmingsfisket såldes i 
färskt tillstånd. Endast 140 ton eller 
0,5 % av fångsten användes av fiskare 
till beredning för avsalu. I fråga om 
denna del se vidare under avd. Bered
ning. 

1 Tre ej auktoriserade fiskförsäljningsförening-
ars medelpris. — 2 Avser enbart de tio auktori
serade föreningarnas medelpris. 

Priserna för försålda fångster var 
ganska olika inom olika områden, såsom 
ovanstående tablå visar. Det förefaller 
inte som om en utjämning skulle ske 
mellan länen. Differensen mellan högsta 
och lägsta pris var nämligen åren 1950, 
1955 och 1961 resp. 17, 33 och 51 öre 
(ändå bortsett — som av tablån framgår 
— från en mindre kuststräcka, som ej är 
jämförbar med länen). Till jämförelse 
redovisas i tablån även medelpriserna 

för den strömming, som fiskarna leve
rerade till försäljningsföreningarna; 
slutlikvider är — till skillnad mot för
farandet före 1959 —- häri inräknade. 
Jämfört med år 1960 steg medelpriset 
från 63 till 65 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 är 
följande. Den av fiskarna till hemma-
konsumtion och hemmaberedning an
vända strömmingen, som ofta värderas 
lägre än den till föreningarna leverera
de, ingår ej i föreningarnas försäljnings
siffror. Vidare säljes en del av fångsten 
direkt till konsumenterna vid sidan av 
föreningarna. Denna strömming säljes 
av fiskarna i allmänhet till ett högre 
pris än den, som levereras till för
eningarna. En särställning synes i detta 
avseende intas av Kalmar läns södra 
del, där direktförsäljningen har stor 
omfattning, som ger sig tillkänna däri, 
att det totala medelpriset överstiger för
eningspriset med hela 15 öre. Vid över
skott på strömming i orten levererar ett 
flertal fiskare sina fångster hos annan 
försäljningsförening, och avsättning sker 
då ofta till ett lägre pris än hos deras 
egen förening. Härav följer, att för
eningspriset hos en del föreningar kom
mer att ligga högre, hos andra förening
ar lägre än det medelpris, som fiskarna 
i motsvarande län utvinner. Slutligen 
torde en del av differenserna ha föror
sakats av felaktigheter vid uppgiftsin
samlingen. 

Rörande ostkustfiskarnas föreningsrö
relse hänvisas till avd. Prisregleringar 
och fiskarnas organisationer. 

Ostkustfisk, centralförening u. p. a., 
uppgör också statistik över fiskförsälj-
ningsföreningarnas verksamhet. Enligt 
denna utgjorde den sammanlagda ström-
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mingstillförseln till föreningarna år 1961 
14 720 ton, vilket är något mera än året 
förut. Häri ingår även fångster, som 
fiskare från Sydkusten levererat till fisk-
försäljningsföreningarna. Omkring 69 % 
av den mottagna strömmingen avsattes 
för färskkonsumtion och rökning. 

Säsongvariationerna belyses i följan
de tablå över fiskarnas strömmingsleve
ranser månadsvis till de tio föreningar
na under åren 1960 och 1961. 

Storryssjefisket bedrives i större om
fattning främst utefter norrlandskusten. 
Fisket börjar i allmänhet i maj månad 
och fortsätter fram till eller in i sep
tember. Lokala skiljaktigheter förekom

mer dock. I södra Östersjön är säsongen 
ofta något längre. 

Såsom framgår av tablån här nedan 
utgjorde antalet deltagande fiskare 1 122 
år 1961 eller något färre än föregående 
år. Norrbottens län uppvisade det störs
ta antalet. Här deltog 77 % av länets 
fiskare. Vid fisket användes sammanlagt 
3 153 storryssjor, värda 4,5 milj. kr. 
Fångstmängden vid storryssjefisket 
steg enligt nästföljande tablå något i för
hållande till år 1960. Fångstvärdet ökade 
med mer än 1 milj. kr, främst beroende 
på att laxfångsten mer än fördubblades. 

Lax, sik, laxöring och strömming var 
de viktigaste fiskslagen vid detta fiske år 
1961. Storryssjor användes 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 praktiskt ta
get endast i Norrbottens län. Av hela 
fångstvärdet kom 68 % på Norrbottens, 
12 % på Västerbottens, 11 % på Väster
norrlands och 6 % på Gävleborgs län 
men endast 3 % på övriga län tillsam
mantagna. 

Fisket med bottengarn, kilnotar och 
laxsätt i Östersjön och Öresund och vid 

Fiskare, redskap och båtar i storryssjefisket 

1 Dessutom tågvirke till ett värde ar ca 273000 kr. — 2 Därav 60 st laxkittor till ett värde av 
67 500 kr. 
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Fångstresultatet vid storryssjefisket 

Skånes västkust bedrivs i större omfatt
ning av fiskare från Kalmar läns södra 
del, Blekinge, Kristianstads och Malmö
hus län och i något mindre utsträck
ning från Kalmar läns norra del även
som från enstaka platser i Stockholms 
och Gotlands län. Fisket är i allmänhet 
förlagt till eftersommaren och hösten. 
På vissa håll bedrivs det dock även un
der våren och försommaren, särskilt i 
Öresund och vid Skånes västkust men 
också i Kalmar läns södra del. 

Antalet deltagande fiskare år 1961 var 

991. I fisket användes 1 805 bottengarn, 
kilnotar och laxsätt samt 891 båtar. An
talet fiskare, redskap och båtar samt 
redskapens och båtarnas värde i de oli
ka länen redovisas i följande tablå. 

Därefter följer en tablå över fångst
resultatet, som till mängden ökat med 
22 % och till värdet med 34 % jämfört 
med år 1960. För Kalmar läns södra del 
uppgick fångstvärdet vid detta fiske till 
60 % av länsdelens hela fångstvärde 
och för Malmöhus län till 50 %. Ål ut
gjorde den huvudsakliga fångsten och 

Fiskare, redskap och båtar i fisket med bottengarn, kilnotar och laxsätt 
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Fångstresultatet vid fisket med bottengarn, kilnotar och laxsätt 

motsvarade 92 % av värdet, men vid 
sidan därav fångades även andra fisk
slag i icke obetydlig omfattning, sär
skilt torsk. 

Trål- och snurrevadsfisket, som ännu 
år 1951 bedrevs endast från Skåne, Ble
kinge och Gotland, har sedan dess ut
brett sig alltmera norrut och nådde år 

1960 Norrbottens län. Som framgår av 
tablån nedan, bedrivs det norr om Ble
kinge län praktiskt taget helt som ett 
strömmingsfiske. 

I Bottniska viken och norra Östersjön 
är det ett vinterfiske. I södra Östersjön 
är det igång under större delen av året, 
varvid de stora fångsterna av sill och 
strömming görs på sommaren och av 

Fiskare, redskap och båtar i trål- och snurrevadsfisket 



33 

Fångstresultatet vid trål- och snurrevadsfisket 

torsk på vintern och våren. På grund 
av trålfiskets stora betydelse slår detta 
igenom i den tablå på sid. 34, som vi
sar fördelningen på månader av all fångst 
som ilandförts i Skåne och Blekinge. 

Som tablån på sid. 32 visar, deltog 
år 1961 totalt 1 173 fiskare; därvid kom 
1 651 trålar, 18 snurrevadar och 382 
båtar till användning. Av dessa var det 
1 112 fiskare med 946 trålar och 349 
båtar, som fiskade sill och strömming. 

Hela fångstmängden vid trål- och 
snurrevadsfisket uppgick år 1961 till 
42 007 ton, varav största delen kom på 
Blekinge, Kristianstads och Gotlands 
län. Fångsten var obetydligt större och 
värdet 2 % högre än år 1960. Som redan 
antytts, var sill, strömming och torsk de 
väsentliga fiskslagen i detta fiske; 
skrapfisk utgjorde huvuddelen av de 

5 489 ton, som i ovanstående tablå redo
visats under rubriken Annan fisk. — 
I trålfisket i Östersjön deltog även 428 
fiskare med 79 båtar från Västkusten, 
för vilket redogöres under rubriken Väst
kustfisket. 

Snörpvadsfisket efter sill och ström-
ming var liksom de senaste åren av ringa 
omfattning mot vad tidigare varit fallet 
och bedrevs av blekingefiskare (se tab
lån på sid. 34). Fångsterna gjordes i 
Karlskrona skärgård under tiden febru
ari—april samt i november. 

För övriga slag av fisken på Ost- och 
Sydkusten finns inga uppgifter om an
tal fiskare, redskap och båtar. Det rör 
sig här om olika slag av krok- och garn
fiske utefter kusten. 

3—630392 
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Fiskare, redskap och båtar samt fångst i snörpvadsfisket efter sill och strömming 

För ilandförda fångster i Skåne och 
Blekinge lämnas uppgifter över fördel
ningen månadsvis. De är hämtade från 
statens jordbruksnämnds månadsstatis
tik över fisket från Sydkusten. För den
na statistik används i regel samma upp-
giftslämnare som för centralbyråns års
statistik. Redovisningen skiljer sig i det 
avseendet från årsstatistiken, att den 
upptager den fångst, som ilandförts vid 
kuststräckan, medan årsstatistiken är 
uppställd efter fiskarens hemort och 
fångstområdet. Månadsstatistiken anger 
vidare fångsten i landad vikt. Dessa 
skiljaktigheter är dock av mindre be
tydelse, om siffrorna endast används för 
att belysa säsongvariationerna. I tab. 7 
redovisas de absoluta talen, och i tablån 
nedan meddelas den procentuella för
delningen. 

Av tablån framgår fisketiderna under 
år 1961 för viktigare fiskslag vid Syd
kusten. Fördelningen är tämligen lika 

från det ena året till det andra. Sillen 
fångades som vanligt övervägande un
der den varmare årstiden. Torskfisket 
pågick mest på vintern och våren men 
var i övrigt rätt jämt fördelat. Fisket av 
rödspotta var särskilt stort under vinter
månaderna. Flundrefisket var mest gi
vande under februari—mars, och under 
de övriga månaderna var fångsterna rätt 
jämnt fördelade. Makrillfisket ägde näs
tan uteslutande rum under juni—augus
ti, medan laxfisket pågick till största 
delen under mars—april och september 
—oktober samt ålfisket under septem
ber—november. 

I fråga om medelpriserna i Skåne och 
Blekinge för en del viktigare fiskslag 
under de olika månaderna av redogö
relseåret hänvisas till Jordbruksekono
miska meddelanden, tabellavdelningen, 
där priserna från statens jordbruks
nämnds månadsstatistik är angivna. 

Månadsvis fördelning av ilandförda fångster i Skåne och Blekinge 
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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 fördelas efter fiskarnas 
hemorter i resp. län i tab. 1, 3 och 4 
men hänföres vid fördelning efter 
fångstområden i tab. 2 till Kattegatt och 
Skagerack, då fångsten ägt rum där. 
Detta fiske är ej medtaget i följande re
dogörelse utan återfinnes under öster
sjö- och öresundsfisket. 

De i början av berättelsen omnämnda 
korrigeringarna av de fiskestatistiska 
uppgifterna har bestått i en höjning av 
fångstmängden med 52 300 ton och av 
fångstvärdet med 23,5 milj. kr, praktiskt 
taget allt hänfört till Västkusten. De vik
tigaste höjningarna har gjorts för föl
jande fiskslag: Sill med 32 500 ton, mak
rill med 7 200 ton, torsk med 1 100 ton, 
gråsej med 700 ton och skrapfisk med 
9 600 ton jämte värdetillägg. Rättelserna 
har huvudsakligen hänförts till trålfis
ket i Nordsjön. Det torde vara här, och 
särskilt i direktlandningarna utrikes, 
som luckorna i primärmaterialet blir 
störst med den insamlingsmetod som an
vändes. Även fångsterna vid trålfisket i 
Kattegatt och Skagerack samt i södra 
Östersjön redovisas med vissa korrige
ringstillägg. 

Enligt tab. 1 var antalet fiskare vid 
Västkusten vid redogörelseårets slut 
6115, varav 5 242 yrkes- och 873 binä
ringsfiskare. Detta innebär att antalet 
yrkesfiskare ökat sedan år 1960 med 116 
personer, dvs. med något mer än 2 % 

samtidigt som antalet binäringsfiskare 
minskat med 37 personer eller med 4 %. 
ökningen av yrkesfiskarkåren faller helt 
på Göteborgs och Bohus län och har ut
förligare redovisats och kommenterats 
på sidan 12. 

Båtvärdet uppgick till 160,3 milj. kr 
mot 104,7 milj. kr år 1960. Häri är, som 
förut nämnts, ekolod och radioutrust
ning m. m. inräknade; för fördelningen 
av dessa hjälpmedel på olika storleks
grupper efter maskinstyrkan redogöres i 
tab. 6, som har särskilda uppgifter för 
Västkusten. 

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, 
1960 och 1961. 

Den fortskridande förskjutningen mot 
både större och starkare båtar framträ
der här. 

Redskapsvärdet (vari sålunda ekolod, 
radioutrustning o. d. icke är inräknade) 
var 25,1 milj. kr eller 1,3 milj. kr högre 
än år 1960. I efterföljande tablå har de 
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vid Västkusten vid redogörelseårets slut 
befintliga redskapen fördelats efter red
skapstyp. Under »annan redskap» har 
bl. a. upptagits hummer- och krabbti-
nor, pålkranar och sumpar . Jämfört 
med år I960 har flertalet typer av red
skap minskat i antal, ibland även i vär
de. Det gäller särskilt sillgarn (antal 
— 8 7c värde — 3 %). 

Fångstmängden uppgick år 1961 till 
203 571 ton och fångstvärdet till 132,4 
milj. kr mot 194 430 ton och 121,6 milj. 
kr år 1960, dvs. fångstmängden ökade 
med 5 % och fångstvärdet med 9 7c, för 
Göteborgs och Bohus län enbart var mot
svarande tal + 5 och + 9 7c samt för 
Hallands län — 2 och + 5. 

Västkustfiskets andel av hela saltsjö
fiskets fångstmängd utgjorde 76 %; mot
svarande tal var för fångstvärdet 70 7c 
och för materielvärdet (totalvärdet av 
redskap och båtar) 63 7c. 

Fisk- och skaldjurssorter. Fångstmäng
dens och fångstvärdets fördelning på de 
mer betydande fisk- och skaldjurssorter
na framgår av följande tablå. 

Sillen har samma dominerande ställ
ning vid Västkusten som strömmingen vid 
Ostkusten. Den utgjorde det senaste året 
61 % av fångstmängden och 45 7c av 
fångstvärdet; dessutom utgöres troligen 

huvuddelen av skrapfisken av sill. När
mast i fråga om värdet kom nordhavs
räka, torsk, makrill , kolja och skarpsill 
och i fråga om kvantiteten skrapfisk, 
torsk och makrill. Jämfört med år 1960 
steg fångstmängden av mera betydande 
fiskslag kraftigast för skarpsill (25 7c), 
torsk (21 %) och skrapfisk (20 7c). Sill
fångsten var något större än året innan. 
Bland skaldjuren redovisas den största 
fångstökningen för krabba (28 7c) medan 
den totalt sett mera betydelsefulla fångs
ten av nordhavsräka ökade med 10 7c 
För följande fiskslag var fångsterna år 
1961 lägre än år 1960: vitling (— 3 7c), 
långa (— 7 7c), rödtunga (— 11 7°). 
Fångsterna av hummer och havskräfta vi
sar nedgång med 13 resp. 3 7c Föränd
ringarna i värdet påverkas för de flesta 
fisk- och skaldjursslagen av höjda å-pri
ser, vilket i kombination med större 
fängstmängder i flera fall givit betydande 
värdeökningar. Sålunda har t. ex. värdet 
av ålfångsten ökat med 94 7c och av räk-
fångsten med 29 7c För de ökade skarp
sill- och skrapfiskfångsterna har dock 
prisfall medfört att värdeförändringarna 
blivit obetydliga. 
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Särskilda fisken. Det starkt utveckla
de västkustfisket är inriktat på flera fisk
arter än östersjöfisket. Många arter fång
as med särskilt för dem anpassade fiske
metoder, under det att redskap och båtar 
i andra fall inrättats för att fånga flera 
fiskarter samtidigt. De insamlade uppgif
terna har formen av speciella redogörel
ser för de olika fiskemetoderna. De sam
manställda uppgifterna för dessa särskil
da fisken återgives i tab. B samt beskri-
ves kortfattat i det följande. I fråga om 
fångsten ger tabellen även en återblick 
för de senaste fem åren. 

Vissa av de särskilda fiskena utövas 
blott under en mindre del av året, och 
såväl fiskare som redskap och båtar 
återfinns därför i regel på mer än ett 
ställe i tabellen, som sålunda icke kan 
summeras i dessa hänseenden. Åtskillnad 
har icke kunnat göras mellan yrkesfis
kare och binäringsfiskare; vid de flesta 
av fiskena förekommer dock endast yr
kesmän. Redskapsuppgifter har icke in
fordrats för alla fisken, och uppgifterna 
om båtar är icke heller alldeles fullstän
diga. 

De särskilda fiskena åtskiljes inte all
tid i primärmaterialet. Som exempel må 
nämnas skarpsillfisket med trål och det 
stora trålfisket. Fångster i skarpsilltrål 
av sill, torsk etc. redovisas i Hallands 
län helt på det stora trålfisket, under 
det att i Göteborgs och Bohus län såda
na fångster till ungefär halva mängden 
upptagits på blanketten för det allmän
na trålfisket och till halva mängden på 
blanketten för skarpsillfisket med trål. 
Det bör beaktas, att tab. B följer denna 
redovisning i båda länen. 

Med avseende på antalet deltagare 
kom för Göteborgs och Bohus län trål
fisket i Kattegatt och Skagerack i första 
rummet, därefter trålfisket i Nordsjön, 
hummerfisket, kustfisket, skarpsillfisket 

med trål samt det på stark frammarsch 
varande räktrålfisket. I fråga om värdet 
på redskap och båtar har trålfisket i 
Nordsjön nu avgjort överflyglat samma 
fiske i Kattegatt-Skagerack. Båtarna är 
fortfarande flera i de närbelägna farvatt
nen, men de som användes längre bort 
(ofta på båda hållen) är större och star
kare. Denna ordning har i åtskilliga år 
rått mellan Nordsjöns och Kattegatt-Ska
geracks trålfisken. Som tredje fiske i frå
ga om fångstmängd står skarpsillfisket 
med trål före fisket efter nordhavsräka. 
Men den värdefullare räkan gör att ord
ningsföljden mellan de båda senare fis
kena kastas om, när man ser till fångst
värdet. 

Även i Hallands län var trålfisket det 
främsta med hänsyn till antalet fiskare, 
materielvärde, fångstmängd och fångst
värde. 

Innan de olika västkustfiskena be
handlas, görs här en sammanfattning av 
de olika sillfiskena. Dessa bedrivs vart 
och ett under sin särskilda period — 
utom trålfisket, som pågår nästan hela 
året — nämligen snörpvadsfisket under 
vinter- och vårmånaderna, drivgarnsfis
ket i Kattegatt-Skagerack under våren 
och under hösten samt fisket vid Island 
under sommaren och hösten. Sillfiske
nas inbördes ordning påvisas i tablån på 
sid. 40 under jämförelse med år 1960. 

De tre i tablån upptagna trålfiskena 
gav år 1901 tillsaminantagna 99 % av 
västkustfiskarnas hela sillfångst mot 74 % 
år 1949. Däremot får de gamla speciella 
fiskena efter sill allt mindre betydelse. 

Trålfiskets dominerande ställning är 
till stor del beroende på den alltmer ut
bredda användningen av flyttrålar och 
moderna båtar, försedda med ekolod, 
radiotelefon och radiopejl. I samband 
med insamlingen av primäruppgifter till 
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Tab. B. De särskilda västkustfiskena åren 1957—19611 

The separate West-coast fisheries in 1957—1961 

" Börande rensningsgraden vid de olika, fiskena, se texten. Sen i Danmark landade s. k. industrifisken 
19 ton till ett värde av 10 000 kr. — • Förekommer även vid andra fisken, jfr tab. 2. 
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är inräknad i fångstuppgifterna för de fem redovisade åren. — 2 I fångsten ingår även sill: år 1961 
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Fiske 1961 har för första gången begärts 
särskilda uppgifter om antalet t rålare i 
Göteborgs och Bohus län. Härvid ha r 
sammanlagt 623 fiskebåtar redovisats som 
trålbåtar, vilket antal bör ses mot bak
grunden av redovisningen i tab. 1, som 
upptar 1 156 däckade motorbåtar , samt 
tab. 6, som för hela Västkusten redovisar 
729 fiskebåtar med minst 46 hkr motor
styrka. Särskild uppgift om antalet trå
lare i Hallands län ha r ej begärts, men 
detta kan beräknas uppgå till 60—70 st. 

Allt eftersom flyttrålfiskets utbredning 
ökat, ha r tillförseln av sill blivit jäm
nare än förr. Som framgår av tab. C och 
9 användes flytträlen huvudsakligen un
der vinterhalvåret. Att döma av den sill
statistik, som publiceras i Svenska väst
kustfiskarnas centralförbunds (SVC) sty
relseberättelse, skulle av den / Sverir/e 
landade trälsillen år 1961 över hälften ha 
fångats med flyttrål. 

De i det föregående omnämnda korr i 
geringar av fångstuppgifterna, som skett 
ined ledning av kontrolluppgifter hu
vudsakligen i Göteborgs och Bohus län, 
har — rätt naturligt — särskilt gällt 
trålfisket såsom det största. 

Man skulle kunna räkna sillfisket med 
trål som ett särskilt fiske •— så sker i 
SVC:s stvrelseberättelse. Det bleve då det 

största specialfisket (fångstmängd 60,2 % 
och fångstvärde 44,6 % av hela det väst
svenska fisket). 

Av de båda huvudområdena för sill
fisket med trål ger Nordsjön största av
kastningen, under år 1961 95 000 ton el
ler drygt tre fjärdedelar. En del därav 
hä r rö r från det s. k. fladenfisket, som 
började 1945 och pågår under sommar 
och höst på Fladen ground men även 
annorstädes i Nordsjön, huvudsakligen 
med bottentrål. Som fladensill betecknar 
man numera all nordsjösill som fångas 
under juli—oktober. År 1961 togs och 
landades i Sverige 14 900 ton sådan sill. 
Utrikes landad svenskfångad fladensill 
ha r man beräknat till ca 30 300 ton, ut
gående från all landning under juli—ok
tober i Storbri tannien, Nederländerna 
och Västtyskland och ca 4 /5 av land
ningarna i Danmark under den t iden. 
Hela den svenska fladensillfångsten 
skulle enligt detta utgöra ca 45 000 ton 
och därmed ligga 2 000 ton över 1960 
års fångst, som var den hittills största. 

Av den sverigelandade fladensillen ut
gjorde 2 800 ton sjösaltad vara, vilket var 
20 % mindre än året innan. Saltsillen sål
des i öppna marknaden. Däremot är det 
inte känt, hur mycket som sjösaltats av 
direktlandningarna utrikes. Västkustfisk 
har för prisreglering övertagit huvudpar
ten av färsksillfångsterna, som frysts och 
exporterats (se avd. Prisregleringar e t c ) . 
Till export i färskt tillstånd gick emel
lertid 2 300 ton. 

Fladensillen såldes i Sverige till i me
deltal 48 öre per kg för färsk och 78 
öre för sjösaltad vara ; i Danmark blev 
medelpriset ca 48 öre, i Storbritannien 
53 och i Västtyskland 60 öre. Differen
serna är ungefär de vanliga och beror 
möjligen bl. a. på olika proport ioner av 
sjösaltad sill. 

Annan trålsill än fladensillen företer 
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för redogörelseåret följande fångstsiff
ror. Utrikes direktlandad mängd (dels 
från Nordsjön utom fladensäsongen, dels 
från Kattegatt-Skagerack) var 40 600 ton 
och sverigelandad från samma områden 
36 800 ton, summa 77 400 ton med vär
det 35,2 milj. kr. Den sverigelandade de
len överstiger med 5 000 ton och 2,9 
milj. kr vad som redovisats av SVC. 
Skillnaden utgöres väsentligen av s. k. 
överskottssill, som har sålts utanför auk
tionerna. 

Gör man sammanfattningsvis en jäm
förelse mellan trålfisket efter sill och 
övriga trålfisken (efter »fisk», skarpsill 
och räka) och sträcker ut den över de 
senaste fem åren, får man en klar bild 
av hur starkt det förra utvecklats, me
dan de övriga sammanlagt visar en obe
tydlig ökning av fångstmängden. Räkan, 
betraktad särskilt, visar dock en annan 
bild, se därom nedan. Skrapfisken har 
här tagits upp för sig, därför att den fö
reter stora fluktuationer. 

Nyss gjord uppställning visade att 
99 % av västkustsillen togs med trål. 
Motsvarande tal för all annan fångst var 
86 % och för hela västkustfisket 94 %, 
proportioner som har stigit år från år. 

I motsats till trålfisket i Västerhavet, 
som bedrives året runt, driver västkust

fiskarna trålfiske i Östersjön endast på 
våren, med högsäsong i mars—april, och 
huvuddelen av fångsten utgöres av torsk. 
Det var 428 fiskare med 79 båtar som 
deltog häri år 1961 eller ca 70 resp. 20 
fler än föregående år. Torskfångsterna 
torde helt bli rensade. 

Fördelningen av fångstmängden vid 
trålfisket på olika slag av fiskar och 
skaldjur var rätt olika i de tre område
na, såsom framgår av nedanstående tablå, 
i vilken dock ej medtagits de speciella 
trålfiskena efter skarpsill och nordhavs
räka. Rensning sker praktiskt taget helt 
utom för sill (för fladensill se dock 
ovan), makrill, skaldjur och skrapfisk. 

Av övriga i tablån på sid. 40 upptagna 
sillfisken bedrevs sillfisket vid Island 
under tiden juli—september i mindre ut
sträckning än förut eller av 7 båtar mot 
12 år 1960. De fiskade enbart med driv-
garn. Fångsten blev totalt 570 ton eller 
i medeltal 80 ton per båt mot 70 ton 
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föregående år. Medelpriset, räknat på 
den ilandförda vikten, uppgick till 112 
öre. Sillen blev huvudskuren samt saltad 
eller sockersaltad och kryddad ombord. 
Den ilandförda kvantiteten har liksom 
eljest omräknats till hel färskvikt. 

Drivgarnsfisket efter sill i Kattegatt 
och Skagerack sysselsätter numera ett 
fåtal fiskare. År 19C1 var det 12, som 
fiskade på våren vid Måseskär i Skage
rack. Fångsten blev endast 13 ton. 

Sillfisket med snörpvad i Kattegatt och 
Skagerack bedrevs under år 1961 av fem 
vadlag. 

För kustfisket, där sillfångsten (219 
ton mot 189 ton år 1960) var av under
ordnad betydelse, redogöres längre fram. 

Skarpsill fiskas huvudsakligen med 
trål (såväl flyttrål som bottentrål). Fis
ket bedrives intensivast under vinter
halvåret. För alla de tre i tab. B upp
tagna slagen av skarpsillfiske tillsam
mantagna ökade fångsten av skarpsill 
med en fjärdedel jämfört med år 1960 
och blev 5 300 ton trots att sträng fångst
ransonering upprätthölls på grund av 
konservindustriens begränsade möjlig
heter att omhändertaga fångsterna. 

Andra fångster än skarpsill i skarp-
silltrål redovisas sedan gammalt under 
detta fiske, men såsom redan har sagts 
är redovisningen här inte enhetlig, utan 
en del upptages under det stora trålfis
ket. 

Av 1961 års makrillfångst föll över 
fyra femtedelar på trålfisket, huvudsak
ligen det i Nordsjön, och endast 2 100 
ton på de speciella makrillfiskena, driv
garnsfisket, dörjfisket och vadfisket, al
la i Kattegatt och Skagerack. Drivgarns
fisket är det viktigaste, men antalet del
tagare har under flera år gått starkt till
baka. Vadfisket hade under året myc

ket ringa omfattning. Dörjfisket är delvis 
ett fritidsfiske och fångstuppgifterna 
osäkra. Nästan hela fångsten av makrill 
synes ha varit orensad. Drivgarnsfisket 
pågick under tiden maj—juli, dörjfisket 
under maj—oktober och vadfisket under 
juni—september. — Uppgifterna om 
fångst av makrill har måst korrigeras 
med stora tillägg på trålfisket. 

Fiske med krok efter tonfisk bedrevs 
i Kattegatt av 11 båtar från Halland. 
Fångsten rensades helt. 

Särskilt fiske efter haj har inte före
kommit under åren 1957—1960. År 1961 
återupptogs detta fiske, dock i obetydlig 
omfattning. Huvudparten av den i tab. 2 
redovisade fångsten erhölls vid trål- och 
snurrevadsfiskena. Fångsten av haj ren
sades helt. 

Koljebackefisket utövades år 1961 av 
ungefär lika många fiskare som föregå
ende år; fångstmängden var också gan
ska lika. Sedan år 1949 har fisket gått 
starkt tillbaka. Fisket, som bedrives 
utanför kusten med backor, pågick som 
vanligt huvudsakligen under vintern, vå
ren och hösten. Fångsten, som till större 
delen bestod av torsk, uppgavs till över
vägande delen vara rensad. 

Snurrevadsfisket bedrevs under hela 
redogörelseåret i Nordsjön, Kattegatt och 
Skagerack. Det hade något mindre om
fattning än år 1960 och gav en fångst på 
3 400 ton, varav ca 1/3 kolja och ca 1/4 
torsk. Hela fångsten angavs vara rensad. 
Fångstuppgifterna har för ett par fisk
slag korrigerats. 

Som storsjöfiske betecknar man sedan 
gammalt det fiske med storbackor, hu
vudsakligen efter långa, som under som-
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maren bedrives i avlägsnare farvatten. 
Förutom i vattnen kring Shetlandsöarna 
har det på senaste åren bedrivits i grund
områdena vid Rockall i Atlanten och vid 
Islands sydvästkust. Detta fiske utövades 
under året av 20 båtar mot 28 år 1960. 
Medelstorleken var 82 bruttoton och ma
skinstyrkan 290 hkr år 1961. Fångsten 
utgjorde 1 391 ton i hel vikt. Av långan 
var endast en obetydlig mängd sjösaltad. 

Förut är sagt, att fisket efter nord
havsräka, som tages med en speciell räk-
trål, numera näst det egentliga trålfis
ket är det ekonomiskt viktigaste; dess 
fångstvärde, 21,0 milj. kr, utgjorde 15,9 
% av värdet vid alla västkustfisken och 
var 28 % högre än 1960 års siffra. Det be
drevs i Skagerack av fiskare från mel
lersta och norra Bohuslän. Alla fångster 
försåldes i svenska hamnar, främst 
Strömstad, Smögen och Gravarne. 

Av redovisningen i tab. B för de se
naste fem åren framgår, att detta spe
ciella trålfiske på senare tid har haft en 
lika gynnsam utveckling som silltrålfis-
ket. Vid fisket erhölls också mycken 
skrapfisk. 

Hummerfisket hade som vanligt stort 
deltagarantal, 1 392 fiskare, men jämfö
relsevis lågt värde av redskap och bå
tar. Såväl deltagarnas som redskapens 
antal har emellertid under senare år 
gått tillbaka. Fisket bedrives med tinor 
(kupor) och garn under vår, försom
mar och höst, huvudsakligen av äldre 
fiskare. Fångstresultatet, 145 ton till ett 
värde av 1,6 milj. kr, var medelgott. 

Även krabbfisket bedrives med tinor 
och garn. Fisket är förlagt till sensom
maren och hösten. Fångsten, 183 ton, 
var något större än föregående år. För

utom vid svenska kusten ägde krabb-
fiske rum vid Läsö och Anholt. 

Vid bottengarnsfisket, som är ett 
strandfiske, var deltagarantalet, 96, nå
got mindre än föregående år. Redskapen 
fördelade sig på 102 bottengarn, 25 kil-
notar, 11 laxsätt och 7 pålkranar. Fångs
ten, 246 ton eller något större än 1960 
års fångst, bestod mest av torsk, makrill, 
näbbgädda, sill och lax. Uppgifterna om 
rensning är ofullständiga. 

övriga småfisken utefter kusten och 
inomskärs har sammanfattats under ru
briken kustfisket. Det är främst äldre 
fiskare, som deltager häri, och fångsten 
går ofta till hemmakonsumtion. Fisket 
kan ej anses fullständigt redovisat. I jäm
förelse med år 1960 ökade fångstmäng
den med 15 9c och fångstvärdet med 
43 %. Fångsten, 2 510 ton, bestod till 37 % 
av torsk, 19 9c av blåmussla, 12 % av ål 
och 11 % av makrill. Även här är rens
ningsgraden ofullständigt deklarerad. Fö
religgande data tyder dock på att i Göte
borgs och Bohus län åtminstone en del 
av torsken rensats och i Hallands län all 
torsk. 

Fiskauktionerna. Av västkustfiskets 
fångster försäljes den övervägande delen 
vid de sju stora i tablån på sid. 44 upp
tagna fiskauktionerna. 

Om man bortser från den i utlandet 
ilandförda fångsten och från västkust
fiskarnas trålfångster i Östersjön samt 
räknar i landad vikt liksom fiskauktio
nerna, uppgick västkustfiskarnas total
fångst till 108 000 ton, och av detta sål
des 71 000 ton eller 66 % vid de sju auk
tionerna. Därav kom enbart på Göteborg 
51 500 ton. Vid fiskauktionen i Göteborg 
omsattes alltså 48 % av västkustfiskets 
i Sverige landade fångst år 1961. 
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Omsättningen av svenskfångad fisk vid Västkustens fiskauktioner åren 1957—1961 

För var och en av ovan nämnda fisk-
auktioner utom Klädesholmens och Mar
strands redovisas i tab. 5 försäljningens 
fördelning på månader. För uppgifter 
om fördelningen på viktigare fiskslag 
och efter sortering vid auktionerna i 
Gravarne och Smögen tillsammans hän
visas till nästa textavdelning och tab. 
10. 

Göteborgsauktionens siffror har an
vänts för en uträkning av medelpriserna 
för de olika fiskslagen. De återges i ne
danstående tablå för åren 1960 och 1961. 
Motsvarande riksmedelpriser är redovi
sade på sid. 24. 

Vid fiskauktionerna och i utlandet sål
des även 67 ton lever och rom för 47 000 
kr; detta värde är ej inräknat i tab. 2 
och 3. 

Provundersökningar vid fiskauktionerna 
i Gravarne 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 Göte
borgs och Bohus läns havsfiskeförenings 
ortsombud samt i Hallands län av spe
ciella statistikinsamlare. Ofta sker den
na insamling först efter redovisnings
årets slut, och det är då mestadels svårt 
för fiskarna att i detalj redogöra för 
var, när och hur fångsterna gjorts un
der året och hur mycket av hela fångs
ten, som faller på de olika fiskslagen. 
Det har därför under senare år disku
terats, om man ej skulle kunna gå en 
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annan väg vid uppgiftsinsamlingen. Sta
tistiska centralbyrån har i denna fråga 
samrått med representanter för jord
bruksdepartementet, fiskeristyrelsen, fis-
keriintendenterna och Svenska väst
kustfiskarnas centralförbund. Man har 
därvid funnit det lämpligt att, delvis 
efter danskt och brittiskt mönster, prö
va metoden att insamla uppgifterna vid 
förstahandsförsäljningen av fisken. Vid 
planläggningen av undersökningen har 
rekommendationer från Förenta natio
nernas fackorgan FAO varit till god led
ning. 

Provundersökningar har ägt rum och 
fortgår alltjämt fr. o. m. den 1 juli 1953 
i fråga om fiskauktionen i Gravarne och 
fr. o. m. den 1 juli 1954 i fråga om 
Smögen, medan däremot provundersök
ningarna vid Göteborgs fiskauktion ägt 
rum endast för åren 1957 och 1958. Re
sultaten av provundersökningarna för 
år 1961 framlägges nedan samt i tab. 9 
och 10. 

Genom denna insamlingsmetod kan 
fångsten redovisas även efter sortering, 
vilket ej förut varit möjligt. — För in
nebörden av i tabellerna använda be
teckningar på olika sorteringar redogö-
res i bil. B. — Dessutom erhålles uppgif
ter om besättning och fisketid; för upp
gifter om båtarnas motorstyrka och 
bruttotonnage hänvisas till redogörelsen 
för 1959 års fiske. 

Primärmaterialet. Auktionsprotokoll 
upprättas för varje landning av en båt 
(i fråga om flyttrålfisket ett båtpar) se
dan auktionen avslutats. Kopior av dessa 
protokoll används som primärmaterial. 
I auktionsprotokollet finns bl. a. följan
de uppgifter: 

a) säljare (dvs. i allmänhet båtens 
bokstavsbeteckning och nummer, t. ex. 
LL 201) och 

b) kvantitet och värde av de olika 
fiskslagen. 

Med auktionsföreståndarna har cen
tralbyrån träffat överenskommelse om 
att infordra ytterligare uppgifter av fis
karna för statistiskt ändamål, nämligen 
om 

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

särskild plats på protokollen. Fr. o. m. 
år 1959 specificeras, i fråga om fisket 
i Nordsjön, fiskeplatsen genom angi
vande av viss ruta på det sjökort, som 
ligger till grund för digram 3 (t. ex. 
H 15). 

Kopiorna av auktionsprotokollen in
sänds månadsvis till centralbyrån, där 
de efter granskning bearbetas. 

Redovisning. Kortfattade uppgifter för 
år 1961 med fördelning på olika typer 
av fiske lämnas i tab. 9 och 10 för fisk
auktionerna i Gravarne och Smögen till
sammantagna. Tab. 9 visar månadsvis 
antalet deltagande båtar och landning
ar samt totalfångsten, medan av tab. 10 
framgår fångstens fördelning på fisk
slag och sortering (se bilaga B) i kom
bination med fångstvärde och pris per 
kg. Vid behov kan från arbetstabeller 
förvarade hos centralbyrån erhållas för
delning månadsvis av de i tab. 10 pub
licerade data för fiskauktionerna i Gra
varne och Smögen var för sig. Med un
dantag för den sjösaltade sillen, som för 
Gravarne och Smögen omräknats till hel 
färskvikt, redovisas fångsten i landad 
vikt. Säsongvariationerna och utveck-
ligen åren 1957—1961 belyses i tab. C. 

Antalet landningar på dessa platser 
karakteriseras för flyttrålfisket (både i 
Kattegatt-Skagerack och Nordsjön) av 
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Tab. C. Antalet landningar månadsvis för vissa viktigare typer av fiske åren 1957—1961 i vad avser 
försäljning vid fiskauktionerna i Gravarne och Smögen 

Landings in each month of the years 1957—1961 by type oj fishery for the fish auctions at Gravarne and 
Smögen 

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

1 Ena båten i ett båtpar har landat i annan hamn. 
2 Sillen landad i Danmark. 
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Tab. D. Besättning och fisketid i medeltal per resa för olika typer av fiske i vad avser vid 
fiskauktionerna i Gravarne och Smögen försålda fångster år 1961 

Average crew and fishing time for various fisheries (Gravarne and Smögen) 

stora variationer från år till år, för fisk-
bottentrålfisket av först nedgång och 
sedan åter en viss uppgång, för räk-
bottentrålfisket av en stark och oavbru
ten ökning, för makrillgarnsfisket av 
nedgång och för dörj- och pilkfisket av 
uppgång till år 1960 men därefter åter 
nedgång. 

Tillgängliga uppgifter om besättning 
och fisketid i medeltal har sammanförts 
i tab. D; man ser att de olika fiskeme
toderna har sina typiska medeltal, som 

inte särdeles mycket ändras från det 
ena året till det andra. 

Jämför man diagram 3 med motsva
rande diagram i 1958 års berättelse, som 
avsåg landningarna i Hirtshals, finner 
man att i båda fallen fångsten tagits i 
samma område utanför sydvästra Norge. 

Fångstens fördelning på fångstområ
den framgår av nedanstående tablå i vad 
angår fiskauktionerna i Göteborg, Gra
varne och Smögen samt Skagen (land
ningar av svenska fiskare). 
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Prisregleringar och fiskarnas organisa-
tioner 

Redan före andra världskriget före
kom vissa statliga prisregleringar i frå
ga om fisk, avsedda att utgöra ett stöd 
för fiskerinäringen. Under krigsåren 
fick prisregleringarna på fiskets områ
de liksom jordbrukets prisregleringar 
sin speciella prägel av då rådande brist-
hushållning. I april 1946 omlades emel
lertid prisregleringarna på fisk, och de 
fick då sin sedan dess i huvudsak be
stående form. Avsikten med reglerings
systemet är numera främst att förhind
ra en alltför stark nedpressning av 
förstahandspriserna vid riklig tillförsel 
av fisk. 

Prisregleringarna på fisk har utfor
mats i viss mån olika för å ena sidan 
Syd- och Västkusten och å andra sidan 
Ostkusten. På Syd- och Västkusten in
nebär prisregleringarna i stort sett, att 
statens jordbruksnämnd efter överlägg
ningar med fiskarorganisationerna där 
fastställer minimipriser på viktigare 
fiskslag (på Sydkusten sill och torsk, 
på Västkusten dessutom kolja, vitling, 
gräsej, lyrtorsk, lubb, kummel, rödspot-
ta, sandskädda, rödtunga och makrill). 
Den fisk, för vilken fiskaren ej kan få 
lägst minimipriset vid försäljningen, 
övertages av för ändamålet särskilt bil
dade prisregleringsföreningar (Sydkust
fisk, förening u. p. a., och Västkustfisk, 
förening u. p. a.) till ett av vederböran
de förening fastställt garantipris (i prin
cip lägre än minimipriset). Garantipri
set är sålunda det pris, som fiskaren 
lägst kan påräkna för sina leveranser 
av fisk. Prisregleringsföreningarna nyt
tiggör den övertagna fisken huvudsakli
gen genom försäljning på export i färskt 
eller berett skick; en del partier säljs 
inom landet till konservfabriker eller 

går till djurföda och fiskmjöl. För verk
samheten med omhändertagandet av fis
ken erhåller föreningarna av jordbruks
nämnden vissa i förväg bestämda stat
liga bidrag, s. k. pristillägg, tidigare be
stämda till visst belopp per kg överta
gen fisk, men numera utgörande ett fast 
belopp för varje år. Såsom villkor för 
erhållande av pristillägg gäller bland 
annat, att prisregleringsförening icke 
får sälja överskottsfisk för färskkonsum
tion inom landet till lägre pris än mi
nimipriset. 

Prisregleringen 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 ensam
rätt bestämmer de auktoriserade fiskför-
säljningsföreningarna de priser, som 
strömmingen skall betinga vid försälj
ning till olika ändamål. För Ostkustens 
vidkommande innebär prisregleringen, 
att jordbruksnämnden till fiskförsälj-
ningsföreningarnas huvudorganisation 
Ostkustfisk, centralförening u. p. a., ut
betalar vissa statliga medel, s. k. pris-
utjämningsbidrag, att användas såsom 
tillskott till de priser, föreningarna er
håller vid försäljningen av strömmings
fångster, som ej kan avsättas till färsk
konsumtion eller rökning inom landet. 
Till skillnad mot den prisreglering, som 
upprätthålles på Syd- och Västkusten, 
är prisregleringen på strömming ej så 
utformad, att den enskilde fiskaren blir 
tillförsäkrad vare sig ett av staten be
stämt lägsta pris för den strömming, 
som avsattes på färskmarknaden inom 
landet, eller ett fast pris (garantipris) 
för strömmingsöverskottet. 
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Diagram 3 . Fiskeplatser för landningar från Nordsjön, försålda i Gravarne och Smögen år 1961 

Fishing area for landings from the North Sea at Gravarne and Smögen in 1961 

Övre raden i varje ruta = sillbottentrål, antal landningar (49) 
Nedre raden i varje ruta = flyttrål, antal landningar ( = antalet gemensamma landningar av partrå-

Inrna = 42) 

4—630392 
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För finansiering av prisreglerings-
verksamheten upptar jordbruksnämnden 
avgifter i samband med förstahandsför-
säljningen av viss svenskfångad och 
importerad saltvattensfisk. En utredning 
om prisregleringssystemet pågar, som 
siar i samband med Sveriges medlem
skap i KKTA. 

Fackligt sett finns fem större för
bund, nämligen Svenska ostknstfiskar-
nas centralförbund. Svenska sydkustfis
karnas centralförbund (omfattar endast 
Blekinge I, Skånes fiskareförbund, Sven
ska västktistfiskarnas centralförbund 
och Svenska insjöfiskarnas centralför
bund ined Sveriges fiskares riksförbund 
som samarbetsorganisation och med lo
kala underavdelningar. 

Ostkusten. På Ostkusten finns tio auk
toriserade försäljningsföreningar med 
Ostkustfisk som centralförening samt i 
Norrbotten tre fristående lokala försälj
ningsföreningar. De auktoriserade för
eningarnas ensamrätt att för försäljning 
mottaga strömming, som ilandförts inom 
respektive förenings område, gäller med 
vissa undantag. Fiskarna äger i allmän
het rätt att sälja direkt till konsumenter 
i hemorten. Vidare kan företag eller en
skilda personer beviljas särskilt tillstånd 
att köpa direkt från fiskarna. Vid sidan 
av sin prisreglerande verksamhet för
medlar centralföreningen Ostkustfisk 
även leveranser frän överskotts- till un-
derskottsomraden samt förnödenheter för 
fisket in. ni. Totalmängden prisreglerad 
strömming uttfjordc 3f>8(> ton. Fran över
skotts- till underskottsomraden förmed
lades 2 570 ton. Den »överskottsströtn-
ming» som Ostkustfisk för föreningarnas 
räkning exporterade huvudsakligen till 
Östtyskland uppgick år 1961 till 1 388 ton 
(varav 1 187 ton djupfryst) motsvarande 
8 ''< av hela strömmingsfangsten. 

År 19"i8 bildades Ostkustens trål- och 

havsfiskareförbund. Ett par förbund för 
ålfiskare finns även. 

Sydkusten. I Blekinge finns endast tre 
försäljningsföreningar, nämligen Ble
kingefiskarenas centralförening, ekono
misk förening, som handhar kollektiv
försäljning av torsk och sill, Blekinge
fiskarnas inköpsförening u. p . a., som 
förmedlar redskap och drivmedel, och 
Blekinge andelsfisk, ekonomisk för
ening, endast till hälften ägd av fiskar
na och deras organisationer (andra hälf
ten ägs av Kooperativa förbundet) , som 
driver part ihandel med fisk och fiskpro
dukter samt beredning, särskilt av filéer. 
Mera mångskiftande är föreningsfloran 
inom Skånes fiskareförbunds område. 
Här skall nämnas, att tillverkning av 
torskfiléer bedrivs av Trelleborgsfisk, 
förening u. p . a. Flera ålfiskareförening-
ar och andra lokala försäljningsförening
ar finns. Tillsammans med fiskhandlare 
ni. fl. har fiskarorganisationerna bildat 
Sydsvensk exportfisk, förening u. p . a., 
för att tillgodose gemensamma intressen 
i fråga om länder med centraliserad im
port (se mera nedan) . Blekinge läns 
havsfiskeförening, Skånska ostkustens 
havsfiskeförening och Malmöhus läns 
havsfiskeförening är ideella föreningar 
med syfte att i olika avseenden bevaka 
fiskarnas intressen. — Prisreglerings-
föreningen Sydkustfisk omfattar såväl 
Blekinge som skånekusten; den övertog 
är 1901 1 870 ton sill, motsvarande 17 '/, 
av hela fångsten, men därutöver ingen 
torsk utan endast litet flundra, överskott 
av torsk, fångad av västkustfiskare i Ös
tersjön, (ivertages av Västkustfisk (se ne
dan) . 

Västkusten. På Västkusten finns ett 
tiotal lokala försäljningsföreningar, som 
driver part ihandel med fisk och av vilka 
flera är delägare i fryserier. Till de 
största bör Varbergsfiskarnas andelsföre-



51 

ning och Falkenbergsfiskarnas fiskför-
säljningsförening u. p. a. — Bohusläns 
islandsfiskares förening u. p. a. och 
Storsjöfiskarnes försäljningsförening u. 
p. a. har till uppgift kollektivförsäljning 
av resp. islandssill och långa. Tre sär
skilda föreningar för räkfiskare finns, 
av vilka den största är Strömstadsfiskar
nas andelsförening u. p. a., som driver 
partihandel med räkor i ganska stor ska
la. Den utan jämförelse viktigaste för
eningen är dock Svensk andelsfisk, eko
nomisk förening, i vilken andelarna ägs 
dels av Kooperativa förbundet, dels av 
Svenska västkustfiskarnas centralför
bund och vissa lokala fiskarorganisatio
ner. Svensk andelsfisk har till uppgift så
väl att inköpa och försälja fisk och fisk
varor både för inhemsk marknad och för 
export som att förmedla drivmedel och 
andra förnödenheter direkt till fiskarna 
och driver jämväl fryserirörelse. Väst
kustfiskarnas fiskförädling, som helt ägs 
av Svenska västkustfiskarnas centralför
bund, har till uppgift att för fiskarnas 
räkning omhänderha de kollektiva för
säljningarna av sill, skarpsill, tonfisk, ål 
och råräka samt den torsk, som västkust
fiskare landar på Sydkusten ävensom di
rektlandningarna av sill i Tyskland, 
Storbritannien och Holland; man bedri
ver vidare filetering och frysning. Svens
ka västkustfiskarnas centralförbund äger 
AB Pontus Nilsson, som numera bl. a. 
är verksamt som grossistföretag avseen

de salt och kryddad sill m. m. — Den 
ovan nämnda prisregleringsföreningen 
Västkustfisk övertog åren 1959—1961 till 
garantipriser nedanstående kvantiteter 
»överskottsfisk» i ton. 

Det är huvudsakligen sill, som över-
tas av föreningen, medan torskfiskar till 
skillnad mot tidigare nästan helt funnit 
avsättning till eller över minimipriset. 

Göteborgs och Bohus läns havsfiskeför
ening upphörde vid utgången av år 1961. 
Dess verksamhet, omfattande bl. a. fiske
tillsyn, utplantering av romhummer, 
kontroll över byggande av fiskefartyg 
samt insamling och viss publicering av 
fiskestatistik, har fr. o. m. 1962 övertagits 
av Göteborgs och Bohus läns hushåll
ningssällskap i Uddevalla. 

För fiskexport till länder med centra
liserad import har det under år 1960 in
ledda samarbetet mellan de olika kust
sträckornas exportintressenter fortsatt. 
Exporten förberedes och övervakas av 
ett affärsutskott och exportförhandling
arna sker genom en permanent förhand
lingsdelegation. 

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 äger 
del i båt och redskap, utgår båt- och 
redskapslotter. 

4f—630392 
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I fråga om insjöfisket saknas all pris
reglering. Jämte den fackliga samman
slutningen, Svenska insjöfiskarnas cen
tralförbund, finns bl. a. en större för
säljningsförening, Svenska insjöfiskarnas 
försäljningsförening u. p. a. i Stockholm, 
samt för fiskevård m. m. Svenska fiske
vårdsförbundet med lokala underavdel
ningar och 40 000 medlemmar ävensom 
Södra Sveriges fiskeriförening u. p. a. 

För närmare detaljer hänvisas till Chr. 
Hessle and S. Verständig, Fishermen's 
Organizations and the Regulation of Fish 
Prices in Sweden (FAO Fisheries Study 
No. 4), Rome 1957, samt I. Gerhard, Väst
kustfisket, dess organisationer och eko
nomi, Göteborg 1955. 

Beredning och konsumtion 

Mängden industriellt framställda fisk-
produkter samt värdet därav har bru
kat meddelas i berättelsen. Omläggning 
av varuklassifikationen i industristatisti
ken har emellertid försenat denna, så att 
data för 1961 ännu inte föreligger. 

Statens jordbruksnämnd utför årligen 
överslagsberäkningar över råvaruåtgång-
en till beredning och produktionen av 
beredd fisk till människoföda inom lan
det. Nämndens beräkningar har olika 
grad av noggrannhet för olika bered
ningssätt. De kan för 1961 sammanfattas 
sålunda: 

Om den s. k. hemmaberedningen av 
strömming lämnas uppgifter i tab. 4. Den 
bedrives mest i Norrland; 140 ton ström
ming åtgick härvid till 41 ton saltad 
strömming, 60 ton rökt och 9 ton kryd
dad strömming. Det av fiskarna beräk
nade priset på den beredda varan ut
gjorde i genomsnitt för saltströmming 
166, för rökt strömming 206 och för 
kryddad strömming 317 öre/kg. 

Inom jordbruksnämnden utföres ock
så beräkningar över fiskkonsumtionen 
till människoföda. Därmed avses kon
sumtionen av färsk fisk i landad vikt 
och konsumtionen av konserverad och 
beredd fisk i produktvikt (för konser
ver inkl. spad). Till färsk fisk föres även 
frysta filéer och skaldjur (skaldjursin
läggningar ingår under konserver). Frys
ta fiskfiléer har beräknats i landad vikt, 
vilken är ca 3 gånger filévikten. Beräk
ningen av färsk fisk erhålles såsom en 
restpost sedan landningarna enligt den 
officiella statistiken reducerats för av-
renstillägg, skrapfisk, fisk till konserve
ring, beredning, export, djurföda ni. m. 
samt kassation i handeln. Till detta läg-

1 Inkl. skaldjur. — 2 Filéer omräknade till 
landad vikt. — 3 Preliminärt. 
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ges importen av färsk fisk samt den be
räknade fångsten vid insjöfisket. Juste
r ingar vidtages för lagerförändringar av 
hel fryst fisk och frysta filéer. Vissa av 
dessa avdrags- eller tilläggsposter kan 
noggrant beräknas medan andra såsom 
kassationen (15 % för hel fisk) och in
sjöfisken uppskattas. I denna beräkning 
ingår endast den hemmakonsumtion som 
redovisats i fiskestatistiken. Såsom på 
annat ställe har sagts, är antagligen fis
karbefolkningens konsumtion ofullstän
digt redovisad. Beräkningen av konsum
tionen av konserver och beredd fisk ut
går från tillverkning, import, export och 
kända lagerförändringar av färdigberedd 
fisk. I föregående tablå redovisas beräk
ningarna för åren 1957—1961, tusen ton. 

Ilandföringshamnar; direktlandningar 

och annan utrikeshandel med fisk 

Fångsten landas oftast på annan ort 
än där resp. fiskebåt hör hemma; iland-
föringen är mera koncentrerad än fis
karnas hemorter och blir det allt mera. 
I tab. E uppräknas de viktigaste iland-
föringshamnarna för av svenska fiskare 
fångad fisk år 19G1; kvantiteten för varje 
hamn meddelas i avrundade tal. I de 
fyra största hamnarna, Göteborg, Skagen, 
Hirtshals och Cuxhaven, landades nära 
hälften av fångsten. Siffrorna är av va
r ie rande noggrannhetsgrad; för Göte
borg t. ex. har här anförts fiskauktio
nens tal med tillägg för islandssillen, 
som inte går på auktion. Men å ena sidan 
har en hel del av den vid auktionen sål
da fisken kommit till auktionen per bil 
och sålunda ej landats där, å andra si
dan landas i Göteborg åtskilligt vid si
dan om auktionen (särskilt skrapfisk). 

Förutom i tab. E lämnas uppgifter i 
tab. 5 och tab. 8 om den av svenska fis

kare i utlandet direkt landade fisken. 
Varje land upptages för sig, i tab. 5 med 
fördelning månadsvis, i tab. 8 med för
delning på fiskslag. 

För alla länderna tillsammantagna var 
kvantiteten 31 % och värdet 35 7» högre 
iin år 1960. Nedgången detta år var tyd
ligen endast av tillfällig karaktär . På 
längre sikt ökar ilandföringen i utlandet 
såsom en följd av rationalisering inom 
fisket, vilken medför större lastningska
pacitet och kortare gångtider. 

De direktlandade fångsterna har som 
vanligt mest gått till Danmark (68 % 
av mängden och 62 % av värdet) . Till 
Västtyskland (25 resp. 30 7<) och Stor
britannien (6 resp. 7 %) har levererats 
28 resp. 1 % mer än föregående år. All
deles dominerande är sillen i direktland
ningarna i alla länder. Närmast till mängd 
och värde kommer makrillen. Det bör 
här nämnas, att fördelningen efter fisk
slag i den danska Fiskeriberetning inte 
alldeles överensstämmer. Orsaken ä r vä
sentligen, att vad som i svensk statistik 
kallas skrapfisk (fångst ej använd till 
människoföda) i den danska statistiken 
fördelats på fiskslag; det gäller ca 2 500 
ton, huvudsakligen sill. 

På Bornholm och i Kiel landades fångs
ter från södra Östersjön. Landningarna i 
Skagen torde till största delen ha utgjorts 
av fångster från Kattegatt och Skagerack. 
Huvuddelen av utlandslandningarna i 
övrigt utgjordes av fångster från Nord
sjön. 

De uppgifter som föreligger om antalet 
landningar i utlandet ger en möjlighet 
att bedöma fiskefartygens lastkapacitet 
och därmed indirekt medelstorleken vid 
direkt landning i de olika länderna och 
de viktigaste hamnarna . Resultatet fram
går av tablån på sid. 55. 

Iögonenfallande är den nära överens
stämmelsen mellan de olika tyska ham-
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Tab. E. Hamnar, där under år 1961 ilandförts minst 100 ton svenskfångad fisk etc. 
Ports, where in 1961 more than 100 tons of fish, etc. was landed by Swedish fishermen 

narna (och den holländska) i fråga om 
medellasten per båt. Lika utpräglad är 
differensen mellan de nämnda hamnar
na och de danska; medellasten uppgick 
här blott till en sjättedel av genomsnittet 

för de förutnämnda hamnarna. Dessa 
differenser — vilka förefaller varaktiga 
— tyder på att fördelningen på länder 
inte i första hand beror på fångstfäl
tet utan mer på båtstorleken och de olika 
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stora fångstransoner, som västkustfiskets 
organisationer fastställer för de skilda 
länderna. Nordsjöflottans mindre båtar 
synes föredra Danmark för direktland
ning, ehuru vinsten i restid inte kan vara 
så stor. Till Storbritannien beger sig en
dast nordsjöbåtar och, synes det, mest 
båtar i en mellanklass. 

Hur försäljningsvärdet av direktland
ningarna i olika länder fördelar sig må
nadsvis framgår av nedanstående tablå, 
som är grundad på tab. 5. Landningarna 
i Storbritannien och Tyskland var kon
centrerade till sommaren och hösten un

der det att i Danmark mycket landades 
även under vintern. 

Tablåns kolumn för sverigelandade 
fångster visar rätt naturligt en jämnare 
fördelning över året. 

Av betydligt mindre omfattning är ut
ländska fiskares direktlandningar i 
svenska hamnar, men även de ser ut att 
öka. De ingår — till skillnad mot de 
svenska landningarna utrikes — i den 
svenska statistiken över utrikeshandeln. 
Separata uppgifter föreligger för år 1961 
hos statens jordbruksnämnd (332 ton, 
1,6 milj. kr). Ca 235 danska fiskebåtar 
gjorde ca 410 resor och landade 322 ton, 
varav 161 ton på Ostkusten, 10 ton på 
Sydkusten och 151 ton på Västkusten; 
88 % av ostkustfångsten såldes på Got
land för 1,2 milj. kr och bestod troligen 
helt av lax. Två tyska båtar gjorde 7 
landningar i Göteborg samt en landning 
i Trelleborg, medförande 10 ton, värda 
17 000 kr. Cirka 70 % av de direktlandade 
mängderna kom in under andra halvåret. 
— Helt andra och större kvantiteter ut-
ländskfångad fisk omsattes årligen vid 
Göteborgs fiskauktion (värde f. n. om
kring 3 milj. kr), men detta är fisk som 
importerats i vanlig ordning med lastfar
tyg. Ej heller de norskfångade räkor som 



56 

brukar säljas vid strömstadsauklionen 
(1901 00 ton, 0,4 milj. kr) var direktlan-
dade. 

Inräknar man de svenska direktland
ningarna i utlandet i exportsiffrorna, lik
som de utländska fiskarnas försäljningar 
i svenska hamnar redan ingår i impor
ten, blir resultatet som ovanstående tablå 
visar (hämtad ur en artikel av G. Froster 
i Jordbruksekonomiska meddelanden nr 
8/1902). 

Ehuru exporten sålunda kvantitativt 
var mer an dubbelt så stor som impor
ten, var importvärdet betydligt högre än 
exportvärdet, beroende pa att exporten 
huvudsakligen bestod av färskvaror, im
porten däremot mest av beredd vara. 

Direktlandningarnas ovan påvisade ök
ning har gett dem en växande andel i 
fiskexporten (1938 mindre än 40, 1961 
över 00 ''< ) . Redogörelseårets totalexport 
var bade till mängd och värde den störs

ta som noterats. Import- och exportvärde
nas (inklusive direktlandningarna) för
delning på olika länder åren 1938 och 
1901 framgår av nedanstående tablå 
(samma källa) . 

Även om penningvärdets fall tages med 
i beräkningen, är det tydligt att sedan år 
1938 den internationella handeln med fisk 
blivit avsevärt livligare, vartill frystekni-
ken torde ha bidragit. 

Av de nordiska länderna är Norge i 
handeln med fisk vår största leverantör. 
Danmark är andra landet i svensk im
port men det första när det gäller vår 
export. Huvuddelen av den till Danmark 
exporterade eller där direkt landade fis
ken torde därifrån reexporteras i mer 
eller mindre förädlat skick. 

Som tredje import land kommer som 
vanligt Island och som fjärde Sovjet
unionen. 
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Sötvattensfisket 

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

Vad fisket i Vättern beträffar, lämnas 
i följande två tablåer uppgifter om fis
kare, redskap och båtar samt fångst för 
de fyra länsdelarna år 19C1 samt för 
hela fisket aren 1959, 1960 och 1901. 

Antalet fiskare har sedan länge sakta 
sjunkit. Fiskare och materiel vid sport
fisket har inte medräknats. Vid sötvat
tensfisket torde det vara ännu svårare 
att draga gränsen mellan yrkes- och bi
näringsfiskare än vid saltsjöfisket. Upp

gifterna för Skaraborgs län gäller för 
endast omkring hälften av fiskarna inom 
länsdelen. 

Genomsnittspriserna blev för röding 
kr 7:29, laxöring 7:14, sik 2:05, sik-
löja 1: 48, abborre 1: 33, gädda 2:11 och 
lake 1: 30 per kg. De steg för röding, lax
öring, sik och abborre men sjönk för sik
löja, gädda och lake. I jämförelse med 
priserna vid saltsjöfisket (sid. 24), där 
röding inte förekommer, är de högre för 
laxöring, siklöja och abborre men lägre 
för sik, gädda och lake. 

I tab. 11 återgives de till slatistiska 
centralbyrån inkomna uppgifterna om 
fisket av lax, laxöring, sik och nejonöga 
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i vissa älvar. För flera av älvarna är 
uppgifterna ofullständiga. Faxälven re
dovisas åter eftersom laxfisket återupp
tagits. 

Det har befunnits önskvärt att skilja 

på kommersiell fångst och avelsfångst. 
Hur mycket av avelsfisken, som endast 
upptransporterats har också särskilt an
givits. Sportfisket har ej heller här med-
tagits annat än beträffande fångsten. 



TABELLER 
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Tab. 1. Fiskare, redskap och båtar vid saltsjöfisket, länsvis, den 31 december 1961 

Fishermen, fishing gear and fishing craft in the salt-water fishery, by counties, in 1961 

Uppgifterna avser även sill- och strömmingsfisket. 

Ej inräknat i värdet av de särskilda redskapen. 
— ' Hit räknas även halvdäckade båtar. — 2 I bå
tarnas värde inräknas jämväl värdet av icke fasta 

motorer. — 4 Här upptages endast sillgarn; andra 
driv- och sättgarn ingår i gruppen nät. — s Häri 
ingår vissa fraktfartyg, som en del av året använ-
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des vid fiske. — 6 Därav 384 landvadar till ett 
värde av 477 000 kr och 123 snörpvadar till ett 
värde av 1248 000 kr. — ' Därav 280 snurre-

vadar till ett värde av 368 000- kr. •— 8 Häri ingår 
även värdet av däckade båtar utan motor. 
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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 Av svenska fiskare i Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Förbundsrepubliken Tyskland för-
år 1960 3661 ton till ett värde av 600000 kr. Fördelningen av skrapfisken på Kattegatt och Skagerack 
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1961 
1000), in 1961 
fisken (kol. 8), för vilken uppgifterna avser den ilandförda vikten. The quantities are given in round fresh 

såld fisk. — 2 Därav i Danmark landad s. k. industrifisk: år 1961 4 182 ton till ett värde av 701000 kr, 
resp. Nordsjön är rätt osäker. 
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Tab. 3. Saltsjöfiskets avkastning, länsvis, mängd och värde, år 1961 

The yield of the salt-water fishery, by counties, quantity (tons, round fresh weight) and value (Sw. 
Uppgifterna hänför sig till de kuststräckor, där fiskarna är bosatta. Fångstmängden är redovisad i hel 

1 Därav i Danmark landad s. k. industrifisk: i r 1961 4 182 ton till ett värde av 701 000 kr, år 1960 



65 

kr 1000), in 1961 

färskvikt (inkl. avrenstillägg). 

3661 ton till ett värde av 600000 kr. 
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Tab. 4. Sill- och strömmingsfisket utom i Hallands samt Göteborgs och Bohus län, 

Herring fishery (including Baltic herring), by counties, except for the counties of Göteborg & 

Uppgifterna hänför sig till de kuststräckor, där fiskarna är bosatta. Fångstmängden är redovisad i hel 

1 Mängden och värdet avser den beredda varan. — 
1 Dessutom bereddes dela surströmming: Gävleborgs 
län 175 kg till ett värde av 350 kr; dels kryddad 

strömming: Gävleborgs län 8700 kg, 27 600 kr. 
— 3 Ej inräknat i värdet av de särskilda red
skapen. — 4 I båtarnas värde inräknas jämväl 
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länsvis, år 1961 

Bohus and Halland, in 1961 (round fresh weight basis) 

färskvikt. 

värdet av inke fasta motorer. — s Hit räknas även 
halvdäckade båtar. — ' Därav 3 kakutim till ett 

värde av :i!l 500 kr, — 7 Därav 11 snörpvndar till 
e t t värde av 120 000 kr. 
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Tab. 5. Saltsjöfiskets avkastning månadsvis i landad vikt i fråga om den del av fångsten, för 

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

1 Uppgifter (endast om strömming;) från do tio auktoriserade strömmingsforeningarna; värdoangivningen ej 
landade skarpsillen. -— 3 Inräknat en mindre iniingd ej speeifiewade fiskslag. — 4 Se tal». 7. — 5 Enligt 
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vilken fördelningen månadsvis är känd, år 1961 

months, in 1961 

fullt enhetlig. — 2 Avser endast den av Västkustfiskarnas fiskförädling kollektivförsålda och den i Danmark 
fiskauktionernas uppgifter. 

5—630303 
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Tab. 6. Större fiskebåtar och deras utrustning vid 1961 års slut 

Registered greater fishing vessels with special equipment 

1 I utrustningen ingår 34 ekolod, 7 radiopcjlanläggningar samt 30 radiotelefoner. 
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Tab. 7. Ilandförda fångster i Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län under varje månad år 1961 

Catch of fish, etc. landed in the counties of Blekinge, Kristianstad and Malmöhus in each month in 1961 
(landed weight basis) 

Enligt statens jordbruksnämnds månadsstatistik. Fångstmängden är redovisad i ilandförd vikt. 
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Tab. 8. Svenska fiskares ilandföringar i utrikes hamnar år 1961 

Swedish fishermen's landings of fish abroad in 1961 

1 Landningarna i Neksö, Danmark, redovisas ej i tab. 5, då fördelningen månadsvis ej är känd. — 2 En mindre mängd fisk lär ha landats i 
Norge: närmare uppgifter har ej kunnat erhållas. 
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Tab. 9. 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 1961 

Catch of fish (landed weight basis), etc., sold at the Gravarne and Smögen fish auctions, by type 
of fishery and fishing area, in 1961 
Vid flyttrålfisket avses med antalet landningar antalet 
gemensamma sådana av partrålarna. Fångstmängden 
är redovisad i landad vikt med undantag för den sjö-
saltade fladensillen, som omräknats till hel färskvikt. 

In floating4rawl fishing, a landing effected jointly by 
two trawlers, working in pair, is reckoned as one landing. 

1 Sillen landad på Malö. — 2 Vid en resa har en båt landat sillen i Danmark. 
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Tab. 10. Fångstkvantitet och fångstvärde samt priser med fördelning efter fiskslag och 
sortering (se bilaga) för olika fångstområden och olika typer av fiske, enligt provun-
dersökningarna vid fiskauktionerna i Gravarne och Smögen, år 1961 

Catch of fish, etc., sold at the Gravarne and Smögen fish auctions, by kinds of fish, 
assortments and fishing areas, in 1961 

Medelpriserna grundar sig på ej avrundade tal. 

1 Därav 480,6 ton sjösaltad vara. — 2 Dessutom 4,1 ton osålda råräkor. 
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Tab. 11. Fisket vid vissa lax- och sikfisken m. m. år 1961 
Salmon and whitefish fisheries, etc. in certain rivers in 1961 (round fresh weight basis) 
I sportfisket deltagande personer och deras redskap ingår ej i redovisningen. Däremot har fångsten i detta fiske medtagits. 
Fångstmängden är redovisad i hel färskvikt. 

1 Ej inräknat personalen vid avelsfisket. — 2 Avser enbart värdet av redskap i kol. 4—6. — 3 Utom värdet av avclsfångst. — 4 Därav upptranspor
terade 226 st. — 6 Ingår i laxen. — 8 Därav upptransporterade 870 st. — 7 D:o 97 st. —• H Aterutsatta på fcuigstplatsen. — 8 Därav upptransporterade 
2666 st. — 10 4 113 st uppvandrade gm laxtrapp.ui, 897 st upptransporterade. — " 112 st uppvundrade gm laxtrappan, 79 st upptransporterade. — 
11 Byarna Brännland, Klabböle och Baggböle. •— " Endast Fällfors laxfiske. •— " Därav upptransporterade 204 st, 1 070 kg. 
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Bilaga A 

Förteckning över i berättelsen förekommande fiskar och skaldjur jämte inälvor 
av fisk med deras latinska och engelska namn 

Svenska Latin Engelska 
Abborre Perca fiuviatilis Perch 
Bartelfisk (fjällbrosme) Phycis blennoides Greater fork beard 
Bergtunga (bergskädda) Pleuronectes microcephalia Lemon sole 
Blålånga Molva byrkelange Blue ling, Trade ling 
Blåmussla Mytilus edulis Blue mussel 
Bläckfisk Loligo vulgaris Squid 
Braxen (panka) Abramis bräma Common bream 
Fjärsing Trachinus draco Greater weever 
Flundra: skrubbskädda Pleuronectes flesus 

sandskädda » limanda 
Flounder, Dab 

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

gråhaj Galeus vulgaris 
håbrand Lämna cornubica 

Dogfishes 

Harr Thy mal lus vulgaris Grayling 
Havskatt Anarrhichas lupus Catfish, Wolffian 
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 asglefinus Haddock 
Krabba: krabbtaska Cancer pagurus 

strandkrabba Careinus marnas 
Edible crab 

Kummel Merluccius merluccius Hake 
Kungsfisk Scbastus marinus Redfish 
Lake Lota vulgaris Burbot 
Lax Salmo salar Atlantic salmon 
Laxöring (forell, vätterlax) Salmo trut ta Sea trout 
Lerskädda Hippoglossoides platessoides Long rough Dab 
Lever — Liver 
Lubb (brosme) Brosmius brosme Tusk 
Lyrtorsk (bleka) Gadus pollachius Pollack, Lythe 
Långa Molva molva king 
Makrill Scomber scombrus Mackerel 
Marulk Lophius piscatorius Monk, Anglerfish 
Mört Leuciscus rutilus Roach 
Nejonöga Petromyzon fiuviatilis Lamprey 
Nordhavsräka Pandalus borealis Deep-water prawn 
Näbbgädda (horngädda, hornfisk) Belone belone Garfish 
Ostron Ostrea edulis Oyster 
Piggvar Rhombus maximus Turbot 
Rocka Raja spec. Skate, Ray 
Rom —• Roe 
Räka, se nordhavsräka, strandräka 
Röding Salmo salvelinus Char 
Rödspotta (rödspätta) Pleuronectes platessa Plaice 
Rödtunga Pleuronectes cynoglossus Witch 
Sandskädda, se flundra 
Sik Coregonus lavaretus Gwyniad, Whitefish, Powan 
Siklöja Coregonus albula Vendace 
Sill Clupea harengus Herring 
Sjurygg (stenbit, kvabbso) Cyclopterus lumpus Lumpsucker 
Sjötunga (äkta tunga) Solea vulgaris Common sole 
Skarpsill (vassbuk) Clupea sprattus Sprat 
Skrapfisk — Industrial fish 
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Svenska Latin Engelska 
Skrubbskädda (skrubba), se flundra 
Slätvar Rhombus lsevis Brill 
Strandräka Leander adspersus, L. squilla Shrimp 
Strömming, se sill — Baltic herring 
Strömsill: silverfisk Argentina sphyraena Greater silver smelt 

guldlax Argentina sUus Lesser silver smelt 
Taggmakrill (makrillstör) Trachurus traehurus Horse mackerel 
Tonfisk Thunnus thynnus Tunny 
Torsk Gadus callarias Cod 
Var, se piggvar, slätvar 
Vitling Gadus merlangus Whiting 
Ål Anguilla vulgaris Eel 

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 28 — 30 cm 

Vitling 1 30 cm— 
2 28—30 cm 

Gråsej 1 75 cm— 
2 55—75 cm 
3 under 55 cm 

Lyrtorsk 1 50 cm— 
2 under 50 cm 

Kummel 0 80 cm— 
1 54—80 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 cm men total

längd minst 30 cm 

Makrill 1 28 cm— 
2 under 28 cm (till stjärt

fenans mellersta strålar) 

Ål 1 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 « 24 » » 

4 mindre än sortering 3 

Skarpsill, trålfångad 1 A 12 cm— 
1 B 10—12 cm 

» vad fångad 1 A 11 cm— 
1 B 9—11 cm 

Utkom från trycket den 25 september 1963. 
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