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Summary 

In the present publication an account is 
given of the fisheries in Sweden in 1963. 

As from the year 1924 the fishery sta
tistics mainly cover data relating to sea-
fisheries. 

At the end of 1963 there was a total of 
15 295 fishermen, 8 306 being professional 
fishermen. The decline observed for several 
years in the total number of fishermen has 
continued during the past year. 

At the same time, as shown below, equip
ment has been largely modernized and, as 
a result, larger catches have been taken. 

The fishermen themselves mostly own 
the fishing boats and the fishing gear, also 
in the deep-sea-fisheries. Fishermen, who 
are not part-owners, are commonly not 
wage-earners but members of a fishing 
team formed by the whole crew. The net 
receipts (gross receipts minus operating 
expenditures and costs for repair and 
maintenance) are divided into shares, which 
are distributed among all hands on board 
and among the part-owners. 

Quite apart from this very old practice, 
the fishermen during the last few decades 
have developed strong branch unions, fish 
sales associations, purchase associations 
and prize regulation organizations, which 
are described in FAO Fisheries Study No. 4, 
1957. Through these associations they run 
a large part of the wholesale trade and fish 
processing. 

In the sea-fisheries the gear and craft 
used were valued at Sw. kr 388.4 mill., gear 
accounting for 84.9 and craft for Sw. kr 
303.5 mill. The modernization of the fish
ing 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 were installed in the 
boats. 

At the end of 1963 data on boats with 
special equipment are restricted to those of 
more than 45 h.p. Out of 1098 boats in 
this group, 1 042 have echo sounders, 743 
radio telephones and 625 radio direction 
finders. Decca navigators have been in
stalled in 305 boats and radar in 105. There 
were 422 fishing vessels with engines of 
more than 200 h.p., 167 of them having 
engines of more than 400 h. p. 

The total catch amounted in 1963 to 
340 500 tons, round fresh weight. That is 
16 % more than the preceding year's catch. 

The herring and Baltic herring catch, 
representing 57 % of the entire quantita
tive yield of the sea-fisheries, was increased 
by 21 %. In respect of other important 
species, the catches of saithe were in
creased by 20 %, of mackerel by 12 %, of 
eel by 10 % and of Norway lobster by 
10 %. On the other hand, for ling, haddock, 
sprat, turbot, whiting and witch there was 
a drop of 20—33 % and for lemon sole, 
trout, pike and lobster a drop of 12—19 %• 

On page 24 and 25 two graphs show the 
changes in the catches and their composi
tion. 

The large quantity of freshwater fish 
included in the catch is a peculiar feature 
of the Swedish sea-fisheries. The reason 
for this is 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 archipelagos of 
the Baltic, whereas in the Skagerrak it is 
about 30—34 «/m. 

The total value of the eatch was Sw. kr 
218 mill., i.e. the same value as in the 
preceding year. 

In the following table the catch has been 
broken down according to fishing areas: 



13 

The biggest proportion (81 %) of the 
yield from the sea-fisheries is from the 
Kattegat, the Skagerrak and the North Sea. 
It was taken by West coast fishermen. 

The fishing activity of two ports, Gra-
varne and Smögen, has been specially 
studied, and fishing effort data are shown 
in graph no. 3 (page 48) and in tables X, 
Y, 9 and 10. 

The following table shows the quantities 
landed by West coast fishermen in various 
fisheries as well as the corresponding values 
in 1963. 

61 000 tons of fish (about 56 % of the 
West coast landings) were sold at fish auc
tions. The Göteborg auction alone account
ed for 43 500 tons. 

Fish landed by Swedish fishermen in 
Denmark, Norway, the Netherlands, the 
United Kingdom and Western Germany are 
included in the total catch. The total 
amount of fish landed abroad in 1963 was 
163100 tons, which is 46 000 tons more 
than the landings in 1962. 143 000 tons 
(value Sw. kr 58.1 mill.) were landed in 
Denmark, 4 300 tons (0.9 mill.) in Norway, 
200 tons (0.1 mill.) in the Netherlands, 
3 800 tons (2.1 mill.) in the United King

dom and 11 800 tons (6.5 mill.) in Wester» 
Germany. The bulk of these catches consist
ed of herring. 

On the other hand, the catches landed 
by foreign fishermen in Swedish ports are 
not included in the fishery statistics. They 
are insignificant when compared with the 
Swedish landings abroad. In 1963 they 
amounted to 396 tons and Sw. kr 1.6 mill., 
most of which were obtained from landings 
of Atlantic salmon, taken by Danish fisher
men in the Baltic. 

Total imports of fish, shellfish and pre
served or processed fishery commodities 
amounted to 149 200 tons (Sw. kr 221.6 
mill.) in 1963, while exports, Swedish 
fishermen's landings abroad included, were 
about 204 300 tons (Sw. kr 118.1 mill.). 

On page 80, app. A, the Swedish, Latin 
and English names of various species of 
fish, shellfish, etc. are given. 





Inledning 

I fråga om fiskestatistikens historiska 

utveckling och dess organisation samt 

de vid insamlandet av primäruppgif

ter använda blanketterna hänvisas till 

föregående års redogörelser, särskilt för 

åren 1914, 1919, 1920, 1925, 1931, 1942, 

1944 och 1949. De fem sistnämnda inne

håller i bilagor avtryck, som i huvud

sak återger nu gällande blanketters ut

seende. 

Enligt Kungl. brev till fiskeristyrel-

sen den 16 november 1962 skall fiskeri-

styrelsen och statistiska centralbyrån 

gemensamt utfärda föreskrifter rörande 

sättet för insamlande av primäruppgif

ter, fastställa blanketter samt bestäm

ma om tid och ordning i övrigt för upp

gifternas avgivande. 

Uppgiftsinsamlingen handhas av hus

hållningssällskapens fiskeritjänstemän 

samt av dem anlitade ombud. Uppgif

terna insänds till vederbörande fiskeri-

intendent, som efter en förberedande 

granskning vidarebefordrar dem till 

statistiska centralbyrån. Vissa uppgif

ter inhämtas dock på annat sätt. Bl. a. 

har fiskefartygsregistret (K. kung. nr 

555/1958) använts för en mera specifi

cerad redovisning av de större båtarna. 

Uppgifterna i tab. 1, 3 och 4 hänför 

sig till de kuststräckor, där fiskarna 

är bosatta. För de kuststräckor, som 

jämte länen redovisas i tab. 1 och 4, 

går gränsen mellan >ostkusten» och 

»sydkusten» vid Torhamns udde i Ble

kinge län, mellan »sydkusten» och 

»Öresund» vid Skanör och Falsterbo, 

mellan »Öresund» och »skånekusten 

vid Kattegatt» vid Kullen samt slutligen 

mellan den sistnämnda kuststräckan 

»västkusten» vid gränsen mellan Kris

tianstads och Hallands län. Därjämte 

redovisas fångsten även efter fångstom

råde (tab. 2 ) . Den härvid genomförda 

indelningen måste av naturliga skäl Wi 

mer ungefärlig. 

Tab. 5, 7 och 8 gäller ilandförda 

fångster, som bl. a. är fördelade efter 

kuststräckor eller landningsplatser. 

Efter år 1923 har statsbidrag utgått 

endast för insamling av uppgifter till 

saltsjöfisket, varför endast detta redo

visas fullständigt. Därjämte meddelas 

dock uppgifter om fisket i Vättern samt 

lax- och sikfiskena ni. m. i en del stör

re vattendrag. 

I avsikt att undersöka, om en ny in

samlingsmetod är möjlig att införa för 

fångstuppgifterna, ha r provundersök

ningar pågått dels vid Gravarnes fisk

auktion sedan den 1 juli 1953, dels vid 

Smögens fiskauktion sedan den 1 juli 

1954 och dels vid Göteborgs fiskauktion 

åren 1957 och 1958. Några huvudresul

tat från dessa undersökningar för 1963 

meddelas i tab. X och Y samt i tab. 9 

och 10. 

Sedan 1940-talet har fångstmängder

na omräknats till att avse hel färskvikt. 

Detta beskrives närmare i det följande. 

En förteckning över i berättelsen 

upptagna fiskar och skaldjur jämte de

ras latinska och engelska namn samt en 

förteckning över fisksorteringar på Sve

riges västkust ingår som bilagor till här 

föreliggande redogörelse. 



I. Saltsjöfisket 

I :1 . Fiskare 

Gränsen mellan yrkes- och binärings-
fiskare är något oklar. Enligt den för 
uppgiftsinsamlarna utfärdade instruk
tionen skall som yrkesfiskare anses per
son, som har sin huvudsakliga inkomst 
av fisket. Lokala skiljaktigheter i redo
visningen förekommer emellertid. Sport-
och amatörfiskare liksom fiskare, som 
enbart fiskar för husbehov, har ej ta
gits med i redovisningen. 

Av tab. 1 framgår, att saltsjöfisket år 
1963 utövades såsom huvudyrke av 
8 306 personer och såsom binäring av 
6 989. Yrkesfiskarnas antal har under 
redogörelseåret sjunkit med 288 eller 
3 % och antalet binäringsfiskare med 
67 eller 1 r/c. För hela riket har denna 
minskning av antalet yrkesfiskare på
gått sedan år 1946. Nedgången under 
1963 är dock mindre än den genom
snittliga under perioden. 

I Göteborgs och Bohus län har, som 
framgår av följande tablå, antalet yr
kesfiskare minskat med 39. Under pe
rioden 1946—1963 har antalet yrkes
fiskare i länet minskat med något över 
2 000 personer. 

Av hela antalet yrkesfiskare var 55 % 
bosatta i Göteborgs och Bohus län mot 
53 % ett år tidigare. Antalet yrkesfis
kare var större än antalet binärings
fiskare i Gävleborgs och Söderman
lands län samt i syd- och västkustlä
nen. I övriga län var förhållandet det 
omvända. 

Den procentuella fördelningen på 
kuststräckor av antalet yrkes- resp. bi
näringsfiskare samt av redskaps- och 
båtvärdena framgår av nedanstående 
tablå. Till sydkusten har här räknats 
även Öresund och skånekusten vid Kat
tegatt. 

I: 2. Fiskebåtar och redskap 

Enligt tab. 1 fanns i saltsjöfisket år 1963 
båtar och redskap till ett värde av 
388,4 milj. kr, varav redskap för 84,9 
och båtar för 303,5 milj. kr; ekolod, ra-
diopejl och radiotelefon m. m. är inräk
nade i båtvärdet. Redskapsvärdet har 
under redogörelseåret ökat med 4 % 
och båtvärdet med 18 %. 

Enligt anvisningarna till uppgiftsin-
samlarna skall värderingen av båtar 
och redskap göras på grundval av åter-
anskaffningsvärdet, men eftersom upp
gifterna härrör från ett stort antal upp-
giftslämnare, har det ej helt kunnat und
vikas, att värderingsprinciperna blivit 
något varierande. 

Av tablån på sid. 17 framgår, att väst
kustens andel av hela båtvärdet sedan 
år 1953 ökat från ca två tredjedelar till 
ca tre fjärdedelar och att dess andel av 
redskapsvärdet ökat från ca en fjärde-
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del till ca en tredjedel. Minskningar har 
i motsvarande grad skett på ostkusten, 
medan sydkustens andel av båt- och 
redskapsvärdet i stort sett är oföränd
rad under perioden. 

I: 2.1. Fiskebåtar 

Som framgår av tab. 1 har hela antalet 
däckade motorbåtar under år 1963 
minskat med 161 enheter. Enligt tab. A 

Tab. A. Däckade och öppna motorbåtar efter motorstyrka och kuststräckor 

2—660269. Fiske 1963 
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har nedgången varit störst för båtar 

med motorstyrka upp till 30 hk, vilka 

minskade med 169 st. Större båtar i 

hästkraftklasserna över 200 ha r däre

mot ökat med 23 enheter. 

Antalet öppna båtar med motor ökade 

med 231; antalet öppna båtar utan mo

tor minskade med 474, 

Trots antalsminskningen ökade to

talvärdet av de däckade motorbåtarna 

under året med 44 milj. kr eller 19 c/c 

Medelvärdet per båt steg med 27 %, 

från 87 900 kr till 111500 kr. 

Registret över fiskebåtar samt för

teckningen över fiskefartyg i Sveriges 

skeppslista år 1964 har utnyttjats för 

jämförelse med båtuppgifterna i det 

statistiska materialet. I allmänhet har 

de jämförts ort för ort. Jämförelsen har 

begränsats till större båtar, från 46 

hk och uppåt. Även i tab. 6, som för de 

olika kuststräckorna visar båtarnas för

delning efter maskinstyrka och särskil

da utrustning, har denna undre gräns 

tillämpats. 

Redovisningen av antalet fiskebåtar 

i de olika styrkeklasserna enligt det fis

kestatistiska pr imärmater ialet har efter 

avstämningen mot de nämnda registren 

kurrigeruts. 

Enligt fiskefartygsregistret och Sveri

ges skeppslista utökades fiskeflottan år 

1963 med 21 nybyggda fartyg med 

minst 40 hk maskinstyrka. Härav till

fördes västkusten 16 st, sydkusten 2 st 

och ostkusten 3 st. Av de nya västkust-

båtarna var 2 st byggda i stal. Vid slu

tet av år 1963 ingick i fiskeflottan sam

manlagt 67 moderna ståltrålarc, värda 

mellan 1/2 och 1 milj. kr per styck. 

Denna investering har gjorts under år 

1959—1963, samtidigt som 123 större 

fiskebåtar byggda i t r ä och vanligen 

värda omkring 1/2 milj. kr per styck 

nyanskaffats. 

Det är främst fiskelag från Göteborgs 

skärgårdsområde samt från Tjörndi-

striktet, som gjort dessa nyförvärv. Far

tygen är försedda med en högklassig 

teknisk utrustning för navigation och 

fisksökning samt med starka dieselmo

torer, som ger dem hög fart och stor 

kraft att draga större och effektivare 

redskap, än vad som tidigare var möj

ligt. Lastförmågan är även god; fångs

ter på 40—50 ton kan tagas ombord 

per fiskeresa. 

I samband med denna nyanskaffning 

har de tidigare ägda fartygen försålts, 

ofta till fiskare på andra kuststräckor, 

vilket även där möjliggjort en kvalita

tiv utbyggnad av fiskeflottan. 

Genom sammanställning av tillgäng

liga registeruppgifter för de större fis

kefartygen har dessa i följande tablå 

fördelats efter bruttotonnage i de fall 

detta överstigit 25 bruttoregisterton. De 

mindre fartygen, för vilka registerupp

gifter i regel ej funnits att tillgå, har 

sammanförts i en restgrupp, som fram

kommit genom subtraktion från hela 

antalet däckade och öppna motorbåtar 

enligt tab. 1. Av denna anledning har 

det sammanlagda bruttotonnaget ej kun

nat beräknas. 
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I:2 .2 . Redskap 

Bland redskapen har gruppen ryssjor, 
horamor och bottengarn det största vär
det. Nästan lika högt värde redovisas 
för gruppen trålar och snurrevadar, 
vars värde ökat med nära 10 % under 
året. Denna ökning är dock betydligt 
mindre än under närmast föregående 
år. 

I denna grupp ingår 6 224 redskap, 
varav 5 373 bottentrålar och 740 flyt-
trälar. Gruppen skotar, sill- och ström-
minggarn minskade i såväl antal som 
värde, medan gruppen notar, landva-
dar och snörpvadar minskade något i 
antal och ökade obetydligt i värde. En 
mer detaljerad redovisning av redska
pen lämnas för östersjö- och Öresunds-
fisket i tab. F samt för västkustfisket 
i tab. Q. 

I: 3 . Totalfångst i saltsjöfisket 

I tab. 2 redovisas fångstmängder och 

fångstvärden med fördelning på fångst-

områden; i tab. 3 framläggs motsvaran

de uppgifter länsvis efter fiskarnas 

hemorter. De särskilda västkustfiskena, 

som ofta bedrivs inom fångstområden 

utan direkt anslutning till hemortslä

nens kuststräckor, redovisas i tab. T. 

I: 3.1. Komplettering av primär
materialet 

Det fiskestatistiska primärmaterialet är 

behäftat med vissa ofullständigheter, 

särskilt i avseende på fångstredovis

ningen. Detta framgår bl. a. av jämfö

relser med uppgifter, som erhållits frän 

andra källor och som kunnat utnyttjas 

som kontrollmaterial. Med ledning av 

detta har kompletteringar gjorts i de 
fall, då fångsterna enligt kontrollmate
rialet varit större än de, som uppgivits 
i pr imärmater ia le t . 

För kontrollen har huvudsakligen an
vänts uppgifter från fångstmottagarna 
i första försäljningsledet, rapporter ing 
från utländska myndigheter beträffan
de svenska fiskares direktlandningar 
i utlandet samt sammanställningar i 
styrelseberättelser från fiskarnas eko
nomiska föreningar, dvs. i p r inc ip sam
ma material, som ligger till grund för 
den prel iminära årsstatistiken Saltsjö
fiskets fångster. Nedan lämnas en detal
jerad förteckning över de olika upp-
giftslämnarna samt arten av de erhåll
na uppgifterna; 

I. För västkusten: 

a) försäljningen av fisk vid fiskauk
tionerna i Göteborg, Gravarne, Smögen, 
Lysekil och Strömstad (erhålles må
nadsvis, se tab. 5; publiceras cirka två 
månader senare i Jordbruksekonomis
ka meddelanden) , 

b) försäljningen av prisreglerad fisk 
på andra platser än de under a om
nämnda fiskauktionshamnarna. Antalet 
dylika platser utgör ett tjugutal. För
säljningen av fisk vid fiskauktionerna i 
Marstrand och Rönnäng ingår här (även 
b erhålles månadsvis, men publiceras 
endast för he lå r ) . 

På grund av prisregleringssystemets 
utformning erhålls ej genom b upp
gifter 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 
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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 ef

ter länga och lubb, 

g) uppgifter från Västkustfiskarnas 

fiskförädling om kollektivförsäljningen 

av al 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 prel iminära 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 sta

tistiken. Statistiken omfattar 

a) sydkustfiskares fångster, 

b) västkustfiskares försäljning av 

fisk i sydsvenska hamnar (II a -j- b 

publiceras 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) prel iminära årsuppgifter från hus

hållningssällskapens fiskeritjänstemän 

om fångsterna av torsk, lax, ål och 

.skrapfisk samt 

c) approximativa tillägg för övrig 

fångst vid ostkusten. 

IV. Om svenska fiskares utrikes ilandfö-

ring inhämtas uppgifter från statliga 

myndigheter i de olika länderna (pub

liceras månadsvis på sätt ovan sagts) . 

Kompletteringar av primärmaterialet 

med ledning av ovan angivna kontroll

uppgifter ha r gjorts huvudsakligen för 

Göteborgs och Bohus län. För detta re

dogörs närmare i kap. I : 5. 

Vidare kan nämnas, att fiskmjölfabri

ker, djuruppfödare m. fl. regelbundet 

inköper stora mängder skrapfisk (sill, 

skarpsill, makrill , torsk, vitling m. m.) , 

dvs. fisk som ilandförs i syfte att an

vändas till annat än människoföda. 

Skrapfisken erhålls huvudsakligen vid 

trålfisket. Uppgifter om fångsternas 

storlek har inhämtats från de viktigas

te uppköparna. Härav framgår, att le

veranserna till fiskmjölfabrikerna un

der år 1963 uppgick till ca 22 700 ton 

till ett värde av 2,6 milj. kr. 

Det bör observeras, att dessa siffror 

ej inkluderar de avsevärda kvantiteter 

fiskavfall, som fiskmjölfabrikerna in

köpt, och som redan inräknats i fångst-

statistiken. Ej heller ingår den över

skottsfisk, som ej kunnat avsättas till 

människoföda; den redovisas i tabeller

na under resp. fiskslag. 

Djuruppfödare inköpte, enligt uppgif

ter från fiskauktioner m. fl., omkring 

7 300 ton skrapfisk till ett värde av 1,2 

milj. kr för användning som foder åt 

minkar, svin och höns. Dessutom iland-

förde svenska fiskare i utlandet, främst 

i Danmark, 24 700 ton skrapfisk till 

ett värde av 4,1 milj. kr. 

Skrapfiskleveranserna uppgick sålun

da enligt uppköparnas uppgifter till 

sammanlagt 54 700 ton till ett värde 

av 7,9 milj. kr. Genom tillägg av de 
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uppgifter i det fiskestatistiska pr imär-

materialet, vilka ej ingår i ovannämn

da summor, kan den totala skrapfisk-

fångsten år 1963 slutligt fastställas till 

ca 59 000 ton och dess försäljningsvär

de till 9,3 milj. kr. Uppköparnas sam

manlagda redovisning av mottagen 

skrapfisk överstiger med 21 500 ton och 

3,3 milj. kr vad som totalt uppgivits 

i det ursprungliga fiskestatistiska pr i 

märmaterialet . 

I: 3.2. Avrenstillägg, omräknings-

faktorer 

En del av fångsterna rensas ombord på 

fiskefartygen. Uppgifter om rensning

ens omfattning ingår i pr imärmater ia

let. De används för omräkningar av de 

kvantitativa fångstuppgifterna från s. k. 

landad vikt till s. k. hel färskvikt, dvs. 

fångsten i orensat skick. I nedanståen

de tablå redovisas länsvis den procen

tuella andelen av fångsten, som upp

givits vara rensad. 

Rikssiffran för rensningsgraden var 

15 %, vilket är 3 % lägre än år 1962. 

Avsevärda skillnader föreligger mellan 

procenttalen för de olika länen. De tids

mässiga och regionala variationerna be

ror främst på förändringar i fångster

nas artsammansättning. De senare årens 

starka ökning av västkustfiskarnas sill-

och skrapfiskfångster — sortiment, som 

i regel ej rensas — har bidragit till 

minskningen av rensningsgraden. Ost

kust- och sydkustlänens procenttal på

verkas starkt av resultatet av torskfis

ket i Östersjön; torsken är där nästan 

det enda fiskslag, som rensas i nämn

värd omfattning. 

Givetvis är behovet att rensa fisken 

större ju längre fiskeresorna utsträcks. 

Vid de stora trålfiskena från västkusten 

är det en regel nästan utan undantag 

att fångster av andra fiskslag än sill, 

skarpsill och makrill rensas före för

säljningen. Även den sjösaltade islands-

och fladensillen rensas helt. 

För följande fiskslag uppgavs att 

hela fångsten ilandförts i rensat skick: 

kolja, vitling, gråsej, långa, lubb, kum

mel, rödtunga, hälleflundra, tonfisk, 

marulk, haj och rocka. Fångsterna av 

torsk, lyrtorsk, bergtunga, slätvar och 

havskatt var rensade till 90—99 % och 

av sandskädda, piggvar och sjötunga till 

80—89 %. Vidare uppgavs att 79 'k av 

1 Islandssill och övrig sjösaltad sill. 
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rödspottan, 57 % av laxen, 14 c/c av 

skrubbskäddan och 1 % av sillen var 

rensad. 

I föregående tablå anges för de olika 

fiskslagen de procentuella tilläggen, 

som gjorts vid omräkningen från »ren

sad vikt» till hel färskvikt. Talen (av-

renstilläggen) har fastställts i samråd 

med fiskeribiologer. 

I ovanstående tablå anges det fram-

räknade totala vikttillägget, fördelat på 

län och fiskslag. Summan av de beräk

nade tilläggen uppgick till 8 800 ton el

ler 2,6 % av totalfångsten i hel färsk

vikt. 

I: 3 .3 . Fångstens storlek och 
artsammansättning 

Den totala fångsten i hel färskvikt upp

gick år 1963 till 340 500 ton, vilket är 

den största fångst som noterats. Den 

överstiger med 47 700 ton eller 16 % 

den tidigare rekordfångsten från år 

1962. 

Fångstökningen har varit ojämförligt 

störst i Göteborgs och Bohus län. Där 

föreligger en ökning med 51 100 ton, 

dvs. mer än den sammanlagda ökning

en för riket. Nedgången för de övriga 

länen är dock ej genomgående; för fyra 

ostkustlän (Norrbottens, Västerbottens, 

Västernorrlands och Södermanlands 

län) redovisas en viss uppgång. 

Något mer än 75 % av hela fångsten 

levererades av fiskare från Göteborgs 

och Bohus län. Närmast följde Ble

kinge, Hallands och Kristianstads län. 

Fångstmängden från de olika fångst

områdena, redovisade i tab. 2, visar 

vid jämförelse med föregående år ök

ning för Nordsjön och mera avlägsna 

farvatten ( + 34 %) och för Kattegatt 

och Skagerack ( + 9 % ) , medan fångs

terna från Öresund minskat med 13 %, 

från sydkusten med 10 % och från ost

kusten med 5 %. 

De olika fångstområdenas procentu-

Tab. B. Fångstens storlek och värde. Procentuell fördelning efter fångstområden åren 1950—1963 
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ella andelar av hela fångsten framgår 
av tab. B. Den visar bl. a. att mer än 
hälften av totalfångsten numera erhål-
les från nordsjöområdet. 

Diagram 1 belyser utvecklingen av 
totalfångstens storlek vid saltsjöfisket 
åren 1914—1963 med uppdelning på 
kuststräckor. För att möjliggöra en rätt
visande jämförelse mellan åren har 
kvantiteterna genomgående angivits i 
landad vikt. För tidigare år beräkna
des nämligen inga avrenstillägg. 

Diagram 2 ger för en förkrigs- och 
några efterkrigsperioder en bild av 
fångstmängdens fördelning på huvud
grupper av fiskslag. I grupp 4 ingår 
skrapfisken, som huvudsakligen består 
av sill. 

Av tab. 3 kan fångstresultatet för de 
olika fisk- och skaldjursarterna utläsas 
och en jämförelse med 1962 års fångst
mängder göras. För följande arter redo
visas mer betydande fångstökning: 
Sill och strömming ( + 21 %>), gråsej 
( + 20% ), makrill ( + 12 %) samt ål och 
havskräfta ( + 1 0 % ) . Dessutom ökade 
fångsten av skrapfisk med 47 %. Minsk
ning i förhållande till 1962 års fångs
ter föreligger för långa (—33 % ) , kol
ja (—32 % ) , skarpsill och piggvar 
(—30 % ) , vitling (—27 % ) , rödtunga 
(—21 % ) , bergtunga och braxen 
(—19 % ) , laxöring (—18 % ) , gädda 
(—13 %) och hummer (—12 % ) . 

Ett säreget drag hos det svenska salt
vattenfisket är den stora mängd söt- el
ler bräckvattenfiskar, som ingår i fångs
ten, såsom abborre, gädda, sik, braxen, 
mört, id, lax m. fl. Bortsett från ström
mingen är det sålunda dessa fisksorter, 
som övervägande fångas i Östersjön från 
och med Norrbottens län till och med 
Östergötlands län. 1 Kalmar län och, 

ehuru i mindre grad, i Blekinge och på 
Gotland fångas ännu mycket sötvatten-
fisk. År 1963 var dock i Kalmar län tors
ken det fiskslag, som näst strömmingen 
lämnade de största kvantiteterna. På 
Gotland kom strömming främst, följd 
av torsk och skrubbskädda. I Blekinge 
och Skåne gav torsken de största fångst
mängderna. I Halland gav sillen mest, 
närmast följd av torsken. I Göteborgs 
och Bohus län dominerade sillen; där
näst kom makrill och torsk. Orsaken till 
denna lokala fördelning är bl. a., att 
vattnets salthalt gradvis avtager från 
3 % och däröver i Nordsjön och Ska
gerack till endast några få 70o i övre 
delen av Bottenviken och i den inre 
skärgården vid Östersjön. 

Årets fångst och dess procentuella 
fördelning på fiskslag och fångstområ
den belyses ytterligare i tab. C. Av dess 
vänstra del framgår den relativa art
sammansättningen inom resp. fångst
område och av dess högra den relativa 
områdesfördelningen för resp. fisk
slag. Av tabellen kan vidare utläsas att 
mer än hälften av totalfångsten 
(56,9 %)) bestod av sill och strömming 
och att därnäst följde skrapfisk (hu
vudsakligen sill) och torsk. Tillsam
mans utgjorde dessa tre sortiment 85 %> 
av hela fångsten. 

I :3 .4 . Priser 

De genomsnittliga priser , till vilka de 
olika fisk- och skaldjurslagen försåldes 
av fiskarna, anges i tab. D för hela ri
ket. Pr iserna enligt den prel iminära 
årsstatistiken har införts inom paren
tes. På grund av brister i primärrnate-
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Diagram 1. Totalfångstens storlek vid saltsjöfisket åren 1914—1963 med uppdelning på kuststräckor, milj. kg (exklusive avrenstillägg) 
Total catch in the sea-fisheries during 1914—1963 by coastal districts (milj. kg, landed weight) 
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Diagram 2. Fångstens sammansättning åren 1936—1939 samt 1950—1963, olika huvudgrupper av fiskslag, milj. kg (exklusive avrenstillägg) 
Total catch by main groups oj species during 1936—1939 and 1950—1963 (mill. kg, landed weight) 
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Tab. C. Fångstmängden procentuellt fördelad efter fiskslag inom varje fångstområde samt på 
fångstområden för varje fiskslag år 1963 

rialet är prisuppgifterna i en del fall 
något osäkra. 

Av en jämförelse med 1962 års upp
gifter framgår att priserna stigit för 
flertalet fisk- och skaldjursarter. Sill
priset liar dock sjunkit från 60 till 48 
öre, vilket till väsentlig del torde sam
manhänga med den stora fångstökning
en under år 1963. 

Medelpriserna för den strömming, 
som fiskarna levererade till fiskförsälj-
ningsföreningarna på ostkusten, fram

går av en texttablå på sid. 31 och pri
serna vid Göteborgs fiskhamnsauktion 
av tab. V, sid. 44. För den prisregle-
rande verksamheten redogörs i kap. 
1:7, sid. 49. 

I: 3.5. Fångstvärdet 

Det totala fångstvärdet år 1963 uppgick 
till 217,7 milj. kr mot 217,8 milj. kr år 
1962. Den kraftiga ökningen av fångst
mängden har sålunda ej medfört nå-
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Tab. D. Genomsnittliga priser i första försäljningsledet åren 1962 och 1963 

gon värdemässig uppgång. Den vikti

gaste förklaringen härtil l är prisfallet 

på den 1 sammanhanget så betydelse

fulla sillen. Trots den .kvantitativa ök

ningen med 21 % sjönk totalvärdet av 

sill- och strömmingfångsten med 2 % . 

Fångstvärdet sjönk dessutom bl. a. för 

koljan med 34 %, för långan med 29 % 

och för vitlingen med 1 9 % . 

Värdemässig ökning redovisas för 

skrapfisk ( + 3 8 % ) , gråsej ( + 1 5 % ) , 

makrill ( + 1 2 % ) , nordhavsräka 

( + 7 % ) , ål ( + 6 %) och lax ( + 3 % ) . 

Av ostkustlänen uppvisade Västerbot

tens, Västernorrlands, Södermanlands 

och Gotlands län högre fångstvärden 

än föregående år. På sydkusten ökade 

värdet för Blekinge och Malmöhus län 

och på västkusten för Göteborgs och 

Bohus län. I samtliga övriga län var 

fångstvärdet lägre än år 1962. Oftast 

var förändringarna dock relativt små. 

För de olika fångstområdena redovi

sas följande förändringar av fångstvär

det: ostkusten — 1 %, sydkusten — 5 %, 

Öresund — 8 % , Kattegatt, Skagerack, 

Nordsjön och mera avlägsna farvatten 

+ 1 %. De olika områdenas andelar av 

hela fångstvärdet framgår av tab. B. I 

värdemässigt hänseende dominerar 

nordsjöområdet ej lika påtagligt som 

i fråga om fångstkvantiteten. Förkla

ringen härtil l är att fångsterna från 

Nordsjön huvudsakligen består av sill 

och andra prisbilliga sortiment, medan 

exempelvis fångsterna från Kattegatt 

och Skagerack även omfattar dyrare 

fiskslag och skaldjursarter. 

En beräkning av de olika fiskslagens 

andel av totalvärdet visar, att sill- och 
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strömmingfångsterna kommer främst 

med 44 %. Därnäst följer värdet av räk-

och torskfångsterna med 11 % vardera. 

Även i de olika länen var oftast sill-

och slrömmingfängsterna de värdemäs

sigt största; undantag utgjorde Norr

bottens län, där laxfängsten var mest 

betydande, Kalmar och Malmöhus län, 

där älfängsterna representerade det 

största värdet samt Blekinge och Kris

tianstads län, där torskfångsterna var 

de värdefullaste. 

I: 3.6. Fångstuppgifter per månad 

Svenska fiskares totala ilandföring av 

fångster i Sverige och utlandet upp

gick år 1963 till 331 700 ton, räknat i 
landad vikt. Med ledning av uppgifter 

från olika källor har 288 100 ton (87 %) 

därav kunnat fördelas efter ilandfö-

ringsmänader. Redovisningen har fram

lagts i tab. 5 i kombination med upp

gifter, dels om fiskslag, dels om iland-

föringsplatser. 

I: 4 . Östersjö- och öresundsfisket 

(Norrbottens län—Malmöhus län) 

I föregående avsnitt har redogjorts för 

saltsjöfisket i dess helhet. I det följan

de behandlas något utförligare det fis

ke, som bedrivs av fiskare, bosatta vid 

östersjökusten från Bottenviken till och 

med Öresund samt vid kuststräckan från 

Kullen till Båstad. I ett därpå följande 

avsnitt lämnas en översikt av fisket från 

västkustlänen, varvid även västkustfis

karnas fiske i Östersjön berörs. 

Redogörelsen för östersjö- och öre

sundsfisket omfattar uppgifter om sill-

och strömmingfisket, trål- och snurre-

vadfisket, storryssjefisket, bottengarn-

Tab. E. Den relativa omfattningen av viktigare fisken åren 1953, 1962 och 1963 
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fisket samt snörpvadfisket. Uppgifter 

om .säsongvariationerna i fisket från 

Skåne och Blekinge ingår även. 

östersjö- och öresundsfiskets relativa 

betydelse framgår av att dess andel av 

hela avkastningen från saltsjöfisket ut

gjorde 18,6 % av fångstmängden och 

26,0 c/i av fångstvärdet. Avkastningen år 

1963 innebar dock en tillbakagång jäm

fört med år 1962. Sålunda sjönk fångst

mängden med 4,6 'A och fångstvärdet 

med 0,8 /,. 

I: 4 .1 . Fiskemetoder och redskap 

I tab. E. redovisas de olika specialfis

kenas relativa omfattning samt deras 

utveckling under den senaste tioårspe

rioden. Fiskare, som bedrivit olika slag 

av fisken under samma år, ingår jämte 

motsvarande materielvärden på mer än 

ett ställe i det beräkningsmässiga un

derlaget till tabellen. Av samma anled

ning har fångsten av sill och ström

ming redovisats i sin helhet i kolum

nen för detta fiske samt i berörda de

lar i kolumnerna för de olika special

fiskena. 

Tabellen visar även, att färre fiska

re än år 1953 numera fångar mera fisk 

än då, vilket sammanhänger med trålfis

kets starka utveckling. Detta svarade 

år 1963 för ca tre fjärdedelar av fångst-

mängden och ca hälften av fångstvär

det i östersjö- och öresundsfisket. 

Uppdelningen i primärmaterialet är 

ej så långtgående, att en särredovisning 

motsvarande den i tab. E kan göras för 

sill- och strömmingfisket med skotar, 

garn och notar. Fångstuppgifter från 

detta fiske ingår dock i tab. H. 

För redskap vid östersjö- och öre

sundsfisket föreligger utförligare upp-

Tab. F. Redskapens antal och värde 

gifter än de som framlagts i tab. 1. Des

sa anges i sammandrag i tab. F. 

Det största värdet representerade 

gruppen bottengarn, kilnotar och lax-

Tab. G. Fångstmängd och fångstvärde efter fisk
slag 



30 

sätt; därnäst kom gruppen skotar, sill-

och strömminggarn. Storryssjorna in

tog vad värdet beträffar tredje platsen. 

Bland diverse krokredskap ingår ål-

och gäddrevar, ängel- och s tåndkrokar 

och liknande redskap. »Annan red

skap» utgörs till stor del av sumpar och 

pålkranar vid bottengarnfisket. 

I: 4.2. Fångstens storlek och 

artsammansättning 

Fångstmängder och fångstvärden för 

de olika fiskslagen framgår av tab. G. 

Såväl kvantitativt som värdemässigt 

kommer sill- och strömmingfångsterna 

främst, närmast följda av torskfångs

terna. Fångsterna av ål och lax ger 

även stort värdemässigt utbyte. Till

sammans svarade de fyra nämnda fisk

slagen för 87,4 % av hela fångstvärdet 

vid östersjö- och öresundsfisket. 

I: 4.3. Sill- och strömmingfisket 

Fisket efter sill och strömming redovi

sas i dess helhet i tab. i, som innehål

ler uppgifter för de olika länen. 

Under är 1963 utövades sill- och 

strömmingfiske från östersjö- och öre

sundsdistrikten av 2 554 yrkesfiskare 

ocli 2 040 personer med fisket som bi

näring mot 2 745 resp. 2 246 föregåen

de år. Den under flera år observerade 

minskningen av antalet fiskare har så

lunda fortgått under år 1963. 

Bland redskapen intar skotar samt 

sill- och strömminggarn en domine

rande plats med 06 CU av det totala 

redskapsvärdet, trots en viss nedgång 

under senare år . Gruppen sill- och 

strömmingtrålar ökade i värde från 

år 1962 till å r 1963 med 10 %. 

I sill- och strömmingfisket används 

på ostkusten mest öppna motorbåtar , 

medan de däckade överväger på syd

kusten. 

För hela området uppgick fångst

mängden vid detta fiske år 1963 till 

27 833 ton och fångstvärdet till 18,3 

milj. kr. Jämfört med år 1962 hade 

fångstmängden minskat med 12 % och 

fångstvärdet med 8 %. Nedgången var 

ej jämnt fördelad. Kraftigaste kvantita

tiva minskningen redovisas för de tre 

sydkustlänen med 2 895 ton eller 19 %; 

för mellanområdet — från Uppsala till 

och med Kalmar och Gotlands län — 

minskade fångsten med 1 193 ton eller 

10 %. Däremot ökade fångsten vid 

norrlandskusten med 369 ton eller 9 %. 

De olika länens andel av totalvärdet 

framgår av följande tablå. Som vanligt 

dominerar Blekinge län. 

I tab. II har sill- och strömming-

fångsterna åren 1953 och 1963 förde

lats på de olika förekommande fiske-

metoderna. 
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Tab. H. Sill- och strömmingfångster efter redskapstyp åren 1953 och 1963 

Trålfisket har under t ioårsperioden 

undanträngt skötfisket från dess tidi

gare rangplats. 

Praktiskt taget hela fångsten såldes 

i färskt tillstånd. Endast 132 ton eller 

0,5 % användes av fiskare till bered

ning. I fråga om denna del se vidare 

kap. I: 9. 

Priserna för försålda fångster varie

rade från län till län, såsom framgår 

av följande tablå. 

Medelpriset per kg steg från 63 öre 

1962 till 66 öre 1963. Som jämförelse 

redovisas i tablån även medelpriserna 

för den strömming, som fiskarna leve

rerade till försäljningsföreningarna; 

slutlikvider är här i inräknade. 

Vid en jämförelse med föreningspri

serna framträder mindre differenser, 

vilka bl. a. beror på att en del av fångs

ten säljs direkt till konsumenter och 

då till vanligtvis högre priser än de, 

som erhålls vid leveranser till förening

arna. 

För ostkustfiskarnas föreningsrörel

se redogörs i kap. I : 8. 

Ostkustfisk, centralförening u. p . a. 

1 Tre ej auktoriserade fiskförsåljningsför-
eningars medelpris. — 2 Avser enbart de auk
toriserade föreningarnas medelpris. 
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sammanställer viss statistik över fisk-

försäljningsföreningarnas verksamhet. 

Enligt denna utgjorde den sammanlag

da tillförseln av strömming till för

eningarna år 1963 13 704 ton, vilket var 

8 '/c mindre än året förut. Häri ingår 

även fångster, som fiskare från sydkus

ten levererat till fiskförsäljningsför-

eningarna. Av den mottagna ström

mingen avsattes 05 rA för färskkonsum

tion och rökning. 

Säsongvariationerna i fiskarnas ström

mingleveranser månadsvis till de tio 

föreningarna under åren 1962 och 1963 

belyses i föregående tablå. 

I: 4.4. Trål- och snurrevadfisket 

Trålfisket bedrivs numera i hela öster-

sjön. Längs ostkusten har det nästan 

enbart inriktats på fångst av ström

ming. I Norrbottens län har det dock 

under senare år bedrivits som ett sik-

löjefiske. 

I södra Östersjön görs stora fångster 

av sill och strömming på sommaren 

och av torsk på vintern och våren. 

Snurrevadfisket bedrivs i Östersjön 

endast i mycket begränsad omfattning. 

Enl. tab. I deltog i dessa fisken år 

1963 totalt 1 251 fiskare; 1 606 trålar, 

14 snurrevadar och 402 båtar kom till 

användning, därav i sill- och ström

mingfisket 1 129 fiskare med 333 båtar. 

Hela fångsten uppgick år 1963 till 

46 676 ton. Jämfört med år 1962 inne

bar detta en minskning med 2 % sam

tidigt som fångstvärdet ökade med 2 %. 

Som redan antytts var sill, s trömming 

och torsk de viktigaste fiskslagen i det

ta fiske. 

De 6 077 ton, som i tab. J redovisas 

som »annan fisk», utgjordes huvudsak

ligen av skrapfisk. 

I trålfisket i Östersjön deltog 71 fis

kare med 12 båtar från västkusten, för 

vilket redogörs i kapitlet om västkust

fisket. 

Tab. I. Fiskare, redskap och båtar i trål- och snurrevadfisket 
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Tab. J. Fångst i trål- och snurrevadfisket 

I: 4.5. Övriga specialfisken 

Storryssjefisket bedrivs främst efter 
norrlandskusten. Fisket börjar i all
mänhet i maj månad och håller på fram 
till eller in i september. Lokala skilj
aktigheter förekommer dock. I södra 
Östersjön är säsongen ofta något längre. 

Som framgår av tab. K deltog 998 
fiskare år 1963, vilket är 5 % färre än 
föregående år. Norrbottens län uppvi
sade det största antalet. Här deltog 
77 % av länets fiskare. Vid fisket an
vändes sammanlagt 3 028 storryssjor, 
värda 4,3 milj. kr. 

Av tab. L framgår, att sedan föregå

ende år fångstmängden ökat med 9 %, 
medan fångstvärdet minskat med 7 %. 
Detta sammanhänger främst med en 
nedgång av laxfångsten och en upp
gång av strömmingfångsten. 

Lax, sik, strömming och laxöring var 
de viktigaste fiskslagen vid detta fiske 
år 1963. 

Storryssjor användes för strömming
fiske nästan enbart i länen efter norr
landskusten och i Stockholms län; från 
övriga län var fångsten av strömming 
vid storryssjefisket obetydlig; fångst 
av siklöja redovisas endast för Norr
bottens län. Av totala fångstvärdet i 
detta fiske kom 57 % på Norrbottens 

3—660269. Fiske 1963 
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Tab. K. Fiskare, redskap och båtar i storryssjefisket 

1 Därav 52 laxkittor till ett värde av 58 700 kr. — 2 Därav 60 laxkittor till ett värde av 
67 500 kr. 

län, 18 % på Västerbottens län och 

13 % på Västernorrlands län. 

Fisket med bottengarn, kilnotar och 

laxsätt i Östersjön och Öresund samt 

vid Skånes västkust bedrivs av fiskare 

från Kalmar, Blekinge, Kristianstads 

och Malmöhus län samt i mindre om

fattning från enstaka platser i Stock

holms och Gotlands län. 

Antalet deltagande fiskare år 1963 

var 932. I fisket användes 1 842 botten

garn, kilnotar och laxsätt samt 936 bå-

Tab. L. Fångst i storryssjefisket 
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Tab. M. Fiskare, redskap och båtar i fisket med bottengarn, kilnotar och laxsätt 

tar. Antalet fiskare, redskap och båtar 

samt redskapens och båtarnas värden i 

de olika länen framgår av tab. M. 

I lab. N redovisas fångstresultatet, 

som till mängden ökat med 3 % och till 

värdet med 2 %. Fångstvärdet i detta 

fiske utgjorde i Malmöhus län 58 % och 

i Kalmar län 48 % av hela fångstvärdet 

i resp. län. Fångsten bestod huvudsak

ligen av ål; dess värde motsvarade 

92 % av hela fångstvärdet vid detta 

fiske. Dessutom fångades även andra 

fiskslag i icke obetydlig omfattning, 

särskilt torsk. 

Tab. N. Fångst i fisket med bottengarn, kilnotar och laxsätt 
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Tab. O. Fiskare, redskap, båtar och fångst i snörpvadfisket efter sill och strömming 

Fisket med snörpvadar efter sill och 
strömming var liksom under de senas
te åren av ringa omfattning. Det be
drevs av fiskare från Kalmar läns söd
ra del samt från Blekinge. Detta fiske 
redovisas i tab. O. 

För övriga särskilda fisken på ost-
och sydkusten har uppgifter om fiska
re, redskap och båtar ej insamlats. 
Det rör sig här främst om olika slag 
av krok- och garnfisken. 

I: 4.6. Säsongvariationer i fisket från 
sydkusten 

För ilandförda fångster i Skåne och 
Blekinge lämnas uppgifter om fördel

ningen månadsvis. De är hämtade från 
statens jordbruksnämnds månadsstati
stik över fisket från sydkusten. För 
denna statistik utnyttjas i regel sam
ma uppgiftslämnare som för centralby
råns årsstatistik. Redovisningen skiljer 
sig från årsstatistiken därigenom, att 
den avser den fångst, som ilandförts 
vid kuststräckan, medan årsstatistiken 
är uppställd efter dels fångstområde, 
dels fiskarens hemort. I månadsstatisti
ken anges vidare fångsten i landad 
vikt. Dessa skiljaktigheter är dock av 
mindre betydelse, om siffrorna används 
för att belysa säsongvariationerna. I 
tab. 7 redovisas de absoluta talen och 
i tab. P den procentuella fördelningen. 

Tab. P. Procentuell fördelning av månadsvis i Skåne och Blekinge ilandförda fångster efter fiskslag 
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Av sistnämnda tabell framgår fiske
tiderna för viktigare fiskslag vid syd
kusten. Fördelningen är tämligen lika 
från år till år. Sillen fångades som 
vanligt övervägande under sommar
halvåret. Fisket efter torsk och röd-
spotta pågick mest på vintern och vå
ren. Flundrefisket pågick under hela 
året, makrillfisket under maj—septem
ber och laxfisket under mars—novem
ber. Ålfisket bedrevs huvudsakligen un
der höstmånaderna. 

I fråga om medelpriserna i Skåne 
och Blekinge för en del viktigare fisk
slag under de olika månaderna av re
dogörelseåret hänvisas till Jordbruks
ekonomiska meddelanden, tabellavdel
ningen, där priserna från statens jord
bruksnämnds månadsstatistik är an
givna. 

I: 5. Västkustfisket 

(Hallands samt Göteborgs och Bohus 
län) 
Efter en redogörelse för västkustfisket 
i dess helhet följer i detta kapitel en 
översikt över de olika specialfiskena. 
Vidare lämnas en sammanställning över 
försäljningarna vid västkustens fisk
auktioner. Det bör observeras, att fis
ket från skånekusten vid Kattegatt för
delas 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 fångs
ten ägt rum där. Detta fiske har dock ej 
tagits med i följande redogörelse utan 
ingår i kap. I: 4 under östersjö- och öre
sundsfisket. 

I. 5.1. Fiskare, båtar och redskap 

Enligt tab. 1 uppgick antalet fiskare 
vid västkusten vid slutet av år 1963 

till 5 861, varav 4 956 yrkes- och 905 
binäringsfiskare. Detta innebär att an
talet yrkesfiskare minskat sedan år 
1962 med 65 personer, dvs. något mer 
än 1 %. Antalet binäringsfiskare har 
däremot ökat med 60 personer eller 
7%. 

Båtvärdet uppgick till 230,8 milj. kr 
mot 190,6 år 1962. Häri ingår värdet av 
den tekniska utrustningen för naviga
tion och fisksökning, såsom ekolod, ra-
diopejl, radar m. m. De större fiske
fartygens (över 45 hk) utrustning i 
nämnda hänseende framgår av tab. 6, 
som har särskilda uppgifter för väst
kusten. 

Redskapsvärdet, som enbart avser 
fiskredskapen, uppgick till 30,8 milj. kr 
eller 1,3 milj. kr mer än år 1962. I 
tab. Q har redskapen fördelats efter 
typ. Under »annan redskap» ingår 
bl. a. hummer- och krabbtinor, palkra-
nar och sumpar. 

Tab. Q. Redskapens antal och värde 

I: 5.2. Fångstens storlek och 
artsammansättning 

Västkustfiskarnas totala fångstmängd 
uppgick år 1963 till 277 091 ton och 
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fångstvärdet till 161,2 milj. k r ; år 1962 

utgjorde mängden 226 322 ton och vär

det 160,9 milj. kr. Detta innebär att 

kvantiteten ökade med 22 % samtidigt 

som värdet steg endast obetydligt. För 

Göteborgs och Bohus län enbart steg 

fångstmängden med 24 % och värdet 

med 1 %. I Hallands län förelåg en 

fångstminskning med 2 % och en värde

minskning med 14 %. 

Västkustfiskets andel av hela saltsjö-

fiskets fängstmängd utgjorde 81 % och 

av fångstvärdet 74 %. 

De i kap. 1:3.1 omnämnda komplet

teringarna av uppgifterna i det fiske

statistiska primärmaterialet har med

fört en ökning av den totala fångst

mängden med 46 800 ton och av fångst

värdet ined 12,2 milj. kr. Tilläggen har 

praktiskt taget helt gjorts på västkust-

fisket, främst trålfisket i Nordsjön. På 

grund av att fångsterna vid detta fiske 

i stor utsträckning direktlandas i ut

ländska hamnar , har de lokala stati-

st ikinsamlarna i västkustdistrikten ej 

haft tillräcklig överblick över fisket 

och ilandföringen av fångsterna och 

därför ej kunnat lämna fullständiga 

primäruppgifter. De gjorda komplette-

ringstilläggen är, som tidigare fram

hållits, grundade på utländska myndig

heters rapporter ing och kan bedömas 

vara tillförlitliga. 

De viktigaste höjningarna har gjorts 

för följande fiskslag: Skrapfisk 

( + 21500 ton) , sill ( + 13 400 ton) , 

makrill ( + 8 600 ton) , gråsej ( + 1 3 0 0 

ton) och vitling ( + 700 ton) . 

Fångstmängdens och fångstvärdets 

fördelning på de viktigaste fisk- och 

skaldjursarterna framgår av tab. R. 

Av lieia fångsten vid västkustfisket kom 

60 % av mängden och 48 % av värdet 

på sillen. På andra plats i fråga om 

kvantitet kom skrapfisken, som huvud

sakligen bestod av sill. Därnäst följde 

makrill och torsk. I avseende på fångst

värdet följde nordhavsräkan närmast 

efter sillen; därefter kom makrill, torsk 

och skrapfisk i nu nämnd ordning. 

Tab. R. Fångstmängd och fångstvärde efter fisk
slag 

Jämfört med år 1962 steg fångst

mängden förhållandevis mest för 

skrapfisk ( + 5 6 % ) , sill ( + 2 9 % ) , ål 

( + 27 % ) , kummel ( + 22 %) och grå

sej ( + 20 % ) . Av skaldjursarterna re

dovisas ökning endast för havskräfta 

( + 1 0 % ) . Den största kvantitativa 

nedgången visar fångsterna av långa 

( — 3 3 % ) , kolja ( — 3 2 % ) , skarpsill 

( — 2 9 % ) , rödtunga ( — 2 1 % ) och 

torsk ( — 1 5 % ) . Hummerfångsten 

minskade med 12 %, krabbfångsten 

med 6 % och räkfångsten ined 2 %. 

Värdeförändringarna följer i stort 
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sett de kvantitativa ändringarna; mar
kerade undantag utgör dock värdena av 
sill- och skarpsillfångsterna, vilka trots 
de stora mängdförändringarna var 
praktiskt taget lika med fjolårsvärdena. 

I: 5.3. Särskilda västkustfisken 

Det starkt utvecklade västkustfisket är 
inriktat på flera fiskarter än östersjö-
fisket. Många arter fångas med särskilt 
för dem anpassade fiskemetoder, un
der det att båtar och redskap i andra 
fall inrättats för fångst av flera fiskslag 
samtidigt. De insamlade uppgifterna 
har formen av speciella redogörelser 
för de olika fiskemetoderna. De sam
manställda uppgifterna för dessa sär
skilda fisken återges i tab. T samt be
skrivs kortfattat i det följande. I fråga 
om fångsten ger tabellen även en åter
blick för de senaste fem åren. 

Vissa av de särskilda fiskena utövas 
blott under en mindre del av året. Så
väl fiskare som båtar och redskap åter
finns därför som regel på mer än ett 
ställe i tab. T, som alltså ej kan sum
meras i dessa hänseenden. Åtskillnad 
har ej kunnat göras mellan yrkesfiska

re och binäringsfiskare; de flesta fis
kena bedrivs dock endast av yrkesmän. 
Helt skarpa gränser har ej alltid kun
nat dras mellan de olika fiskena. 

I: 5.3.1. Sillfisket 

Under beteckningen »sillfisket» har här 
sammanfattats flera olika fisken efter 
sill. Med undantag för trålfisket, som 
pågår nästan hela året, bedrivs dessa 
fisken under särskilda säsonger: snörp-
vadfisket under vinter- och vårmåna
derna, drivgarnfisket i Kattegatt och 
Skagerack under våren och hösten samt 
fisket vid Island under sommaren. Sill
fiskenas omfattning framgår av tab. S, 
av vilken även trålfiskets dominerande 
ställning framgår. I tab. S har det för
söksfiske med flyttrål, som under som
maren 1963 bedrevs vid Island, sam
manförts med trålfisket i Nordsjön; 
särskilda uppgifter därom ingår i 
tab. T. 

Enligt den sillstatistik, som publice
ras i Svenska Västkustfiskarnas Cen
tralförbunds (SVC) styrelseberättelse 
hade 46 % av den i Sverige landade 
trålsillen tagits med flyttrål. 

Om man räknar sillfisket med trål 

Tab. S. Sillfångster efter fångstområde och redskapstyp åren 1962 och 1963 

1 Inkl. sill vid trålfiskena efter skarpsill och nordhavsräka. 



40 

Tab. T. De särskilda västkustfiskena åren 1959—19631 

1 Rörande rensningsgraden vid de olika fiskena, se texten. — " I långsten ingår även sill: år 
4 Försöksfiske. 
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1963 21 ton till ett värde av 6 000 kr. — a Förekommer även vid andra fisken, jfr tab. 2. — 



42 

som ett särskilt fiske, framstår detta 

som det mest betydande specialfisket. 

Fångstmängden uppgick nämligen till 

60 % och fängstvärdet till 48 rA av 

västkustfiskets hela avkastning. Mer än 

80 % av trålsillen fångades i Nordsjön, 

därav en stor del vid det s. k. fladen-

fisket, som bedrivs under sommaren 

och hösten på Fladen Ground och an

gränsande delar av Nordsjön, huvud

sakligen med bottentrål. 

Som fladensill betecknar man nume

ra all nordsjösill, som fångas under 

juli—oktober. År 19G3 ilandfördes i 

Sverige 14 300 ton sådan sill. Utrikes 

landad svenskfångad fladensill har be

räknats till ca 39 500 ton, utgående från 

alla landningar under nämnda tid i 

Storbritannien, Nederländerna och 

Västtyskland samt 80 % av landning

arna i Danmark. Hela den svenska fla-

densillfångsten skulle här igenom ut

göra ca 54 000 ton och därmed översti

ga 1962 års fångst med 14 000 ton och 

1961 års fångst (den dittills största) 

med 9 000 ton. 

Av den i Sverige landade fladensil-

len utgjordes 1 500 ton av sjösaltad 

vara, vilket var 7 'A mindre än året 

innan. 

Färsk fladensill såldes i Sverige till 

ett genomsnittspris av 49 ö re /kg ; för 

den sjösaltade erhöll fiskarna 104 öre. 

I Danmark blev medelpriset 42 öre, i 

Storbritannien 52 öre, i Västtyskland 

57 öre och i Nederländerna 67 öre. 

Samtliga priser var lägre än under år 

1962. 

Av annan trälsill än fladensill lan

dades i Sverige 29 100 ton och i utlan

det 81 900 ton. Det sammanlagda vär

det uppgick till 51,6 milj. kr . Den sve-

rigelandade delen översteg med 3 700 

ton vad som redovisats av SVC. Skill

naden utgörs främst av s. k. överskotts

sill, som sålts utanför auktionerna. 

Drivgarnfisket efter sill i Kattegatt 

och Skagerack bedrevs under året av 

endast 11 fiskare. Fångsten blev 31 

ton. 

Sillfisket med snörpvad bedrevs av 

45 fiskare i 7 vadlag, varvid en fångst 

på 227 ton sill erhölls. 

För kustfisket, där sillfångsten upp

gick till 292 ton, redogörs senare i det

ta kapitel. 

I: 5.3.2. Trålfisket 

Enligt det föregående utgjorde den 

trålfångade sillen 99,6 % av hela sill

fångsten. Motsvarande tal för övriga 

fisk- och skaldjursarter var 90,3 % och 

för västkustfisket i dess helhet 95,9 %. 

Följande tablå belyser hur fångst

mängden vid trålfiskena från västkus

ten utvecklats under de senaste fem 

åren. 

Förutom trålfisket i västerhavet be

driver västkustfiskarna trålfiske efter 

torsk i Östersjön på vintern och våren. 

Är 1963 deltog häri 71 fiskare med 12 

båtar, vilket innebär minskning med 

182 man och 30 båtar jämfört med år 

1962. 

Fördelningen av trålfångsterna på 

fisk- och skaldjursarter inom de tre 

stora fångstområdena framgår av ovan-
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slående tablå, där de särskilda trålfiske

na efter skarpsill och nordhavsräka 

dock ej ingår. 

I: 5.3.3. Övriga specialfisken 

Skarpsill fiskas med flyt- eller botten

trål samt med land- och snörpvadar. 

År 1963 erhölls en fångst på 3 400 ton, 

varav 61 % togs med trålar . 1962 års 

fångst som var 1 400 ton större, togs 

till övervägande del med vadar. 

Fångsten av makrill erhölls till 4 /5 

vid trålfisket, huvudsakligen det i 

Nordsjön; resten (ca 3 600 ton) erhölls 

vid de speciella makrillfiskena med 

drivgarn, vadar och dörjar i Kattegatt 

och Skagerack. Antalet fiskare i dessa 

fisken har under flera år gått starkt 

tillbaka. Dörjfisket är delvis ett fri

tidsfiske och fångstuppgifterna är 

osäkra. 

Snurrevadfisket bedrevs under hela 

året i Nordsjön, Kattegatt och Skage

rack. Det hade betydligt mindre om

fattning än under år 1962 — antalet 

fiskare gick ned från 227 till 90. Fångs

ten blev 3100 ton, mest kolja och 

torsk. 

Som storsjöfiske betecknas det fiske 

med storbackor huvudsakligen efter 

långa, vilket under sommaren bedrivs 

i farvattnen kring Shetlandsöarna och 

i grundområdena vid Rockall i Atlan

ten. I detta fiske deltog 63 fiskare med 

8 båtar mot 84 fiskare med 11 båtar 

året innan. Båtarnas genomsnittliga 

bruttotonnage uppgick till 80 brt och 

maskinstyrkan till 285 hk. Fångsten 

blev 518 ton i hel färskvikt. Av långan 

var endast en obetydlig mängd sjö-

saltad. 

Fisket efter nordhavsräka kom i av

seende på fångstvärdet närmast efter 

det övriga trålfisket. I räktrålningen 

deltog 979 fiskare med 278 båtar. 

Fångsten uppgick till 5 091 ton räka 

och 3 171 ton fisk och övriga skaldjur, 

därav 2 600 ton skrapfisk. Det sam

manlagda fångstvärdet var 25,5 milj. 

kr, vilket motsvarar 16 % av västkust

fiskets totala värde. Jämfört med år 

1962 minskade räkfångsten kvantitativt 

med 3 % men ökade värdemässigt med 

6 % . 

Fisket bedrevs under hela året i Ska

gerack av fiskare från mellersta och 
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Tab. U. Omsättningen av svenskfångad fisk vid västkustens fiskauktioner åren 1959—1963 

norra Bohuslän. Praktiskt taget all 
fångst såldes i svenska hamnar, främst 
Strömstad, Smögen och Gravarne. 

Hummerfisket bedrevs av 1 353 fiska
re och gav en avkastning på 104 ton 
och 1,5 milj. kr. I krabbfisket erhölls 
en fångst på 203 ton, värd 0,7 milj. kr. 
Fångstuppgifterna från dessa fisken 
måste betecknas som osäkra. 

Vid bottengarnfisket var deltagaran
talet 74, dvs. något lägre än år 1962. 

Redskapen utgjordes av 91 bottengarn, 
22 kilnotar, 5 laxsätt och 5 pålkranar. 
Fångsten, 171 ton, var mindre än året 
innan. Den bestod främst av torsk, 
näbbgädda, lax och makrill. 

Särskilt fiske efter haj bedrevs icke 
under år 1963. Den i tab. 2 redovisade 
hajfångsten erhölls vid trål- och snurre-
vadfiskena. 

Olika slag av småfisken, som bedrivs 
invid kusten har sammanfattats under 

Tab. V. Medelpriser vid auktionerna i Göteborgs fiskhamn åren 1962 och 1963 
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benämningen kustfisket. Redovisningen 

kan dock ej anses fullständig. Fångs

ten, som var 20 % mindre än föregå

ende år, bestod främst av torsk, makrill , 

blåmussla, sill och ål. 

I: 5.4. Fiskauktioner 

Av västkustfiskarnas fångster försäljs 

den övervägande delen vid de i tab. U 

upptagna fiskauktionerna. 

Om man bortser från den i utlandet 

ilandförda fångsten och från västkust-

fiskarnas trålfångsfer i Östersjön samt 

räknar i landad vikt liksom fiskauktio

nerna, uppgick totalfångsten vid väst

kustfisket till 109 700 ton. Därav såldes 

Cl 300 ton eller 56 % vid de sju auk

tionerna tillsammantagna, varav 43 500 

ton eller 40 % enbart vid auktionen 

i Göteborgs fiskhamn. 

Fiskauktionen i Klädesholmen upp

hörde under år 1962 med verksamhe

ten. 

För Göteborgs, Gravarnes, Lysekils, 

Smögens och Strömstads fiskauktioner 

anges i tab. 5 den månatliga kvantitati

va och värdemässiga omsättningen. Me

ra detaljerade uppgifter från fiskauk

tionerna i Gravarne och Smögen ingår 

i tab. 10. 

Medelpriserna vid göteborgsauktio

nen framgår av lab. V och motsvarande 

riksmedeltal av tab. D. 

Vid fiskauktionerna och i utlandet 

såldes även 103 ton lever och rom för 

73 000 kr. Mängd och värde ingår ej i 

tab. 2 och 3. 

I: 6. Provundersökningar vid fiskauk
tionerna i Gravarne och Smögen 

Provundersökningar i syfte att under

söka möjligheterna att insamla det för 

fiskestatistiken erforderliga pr imärma

terialet redan vid förstahandsförsälj-

ningen av fångsterna har pågått vid 

Gravarnes fiskauktion sedan den 1 juli 

1953, vid Smögens fiskauktion sedan 

den 1 juli 1954 samt vid göteborgsauk

tionen under åren 1957 och 1958. 

En redogörelse för provundersök

ningarnas uppläggning ingår i var och 

en av publikat ionerna Fiske 1953—1962 

samt i särskilda halvårsvis utgivna re

dogörelser.1 

I denna publikation lämnas en sam

manfattning av resultaten från 1963 års 

undersökning. Tab. 9 visar månadsvis 

antalet deltagande båtar, antalet land

ningar samt totalfångsten i olika slag 

av fisken. I tab. 10 ha r fångsten i de 

särskilda fiskena fördelats efter art och 

sortering.2 Mängderna har angivits i 

landad vikt. 

Säsongvariationerna och utveckling

en 1959—1963 belyses i tab. X. Antalet 

landningar på dessa platser av fångster 

från silltrålfisket ha r under perioden 

gått ned från 851 till 73 per år. Land

ningarna från fiskbottentrålningen har 

däremot stadigt ökat från 1 404 till 

2 648. Det för dessa platser så betydel

sefulla räkbottentrélfisket mattades nå

got under år 1963, i det att antalet land

ningar, som år 1962 uppgick till 12 081, 

sjönk till 11 302. Makrillgarnfisket vi

sar en stadig tillbakagång. Tillgängliga 

uppgifter om besättning och fisketid i 

medeltal per fiskeresa har samman

förts i tab. Y. Dessa medeltal har visat 

sig undergå blott obetydliga föränd

ringar år från år. 

1 Redogörelsen för år 1963 ingår i serien Sta
tistiska meddelanden nr J 1964:16. Sedermera 
har även resultaten från 1964 års undersökning 
framlagts i nr J 1965:19. 

2 Innebörden av använda beteckningar för 
olika sorteringar framgår av bil. B. 
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Tab. X. Landningar per månad av fångster från vissa fisken enligt provundersökningarna vid Gravarnes 
och Smögens fiskauktioner åren 1959—1963 

Vid flyttrålfisket räknas gemensam landning av par t rå lare som en landning. 

1 Ena båten i ett bå tpar har landat i annan hamn. 
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1 Ena båten i e t t bå tpar har landat i annan hamn. 

Från och med år 1959 insamlas även 
detaljuppgifter om fångstområden i 
Nordsjön, från vilka fångster iland-
förts till Gravarne eller Smögen. Anta
let landningar från dessa områden har 

införts i diagram 3, där fångstområdena 
angivits i enlighet med den av Interna
tionella havsforskningsrådet rekom
menderade rutnätindelningen. 

Tab. Y. Besättning och fisketid i medeltal per fiskeresa vid vissa fisken enligt provundersökning
arna vid Gravarnes och Smögens fiskauktioner år 1963 
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Diagram 3 . Antal landningar ar fångster från Nordsjön, försålda i Gravarne och Smögen år 1963 
fördelade på fångstplatser enligt Internationella havsforskningsrådets indelning 

Fishing areas and number of landings from the North Sea at Gravarne and Smögen in 1963 

Överst i varje ruta : anta l landningar från sillbottentrålfisket (24 1/2 st) 
I mitten av varje ruta: antal landningar från räkbottentrålfisket (180 st) 
Nederst i varje ruta : antal landningar från flyttrålfisket (241/2 st) 

Vid flyttrålfisket räknas gemensam landning av partrålare som en landning. 

IVa1 = Nordvästra Nordsjön IVa2 = Nordöstra Nordsjön 
IVb = Mellersta Nordsjön IVc = Södra Nordsjön 
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I: 7. Prisreglering på fisk 

Statlig prisreglering på fisk i syfte att 

förhindra alltför stark nedpressning av 

förstahandspriserna vid riklig tillför

sel infördes redan före andra världs

kriget. Efter en omläggning år 1946 har 

formerna för prisregleringsverksamhe-

ten varit i huvudsak oförändrade. 

Pä syd- och västkusten innebär pris

regleringarna i stort sett, att statens 

jordbruksnämnd efler överläggningar 

med fiskarorganisationerna fastställer 

minimipriser på viktigare fiskslag. Den 

fisk, för vilken fiskaren ej kan få lägst 

minimipriset vid försäljningen, dvs. 

den s. k. överskottsfisken, övertas av de 

för ändamålet särskilt bildade prisreglc-

ringsföreningarna Sydkustfisk och Väst-

kustfisk till ett av vederbörande för

ening fastställt garantipris. Detta är så

lunda det pris, som fiskaren lägst kan 

påräkna. 

De under åren 1961—1963 av pris

regleringsföreningarna mottagna kvan

titeterna överskottsfisk framgår av föl

jande tablå. 

Prisregleringsföreningarna nyttiggör 

den övertagna fisken huvudsakligen ge

nom försäljning för export i färskt el

ler berett skick. En del par t ier säljs 

inom landet till konserv- och fiskmjöl

fabriker eller som djurföda. För verk

samheten med omhändertagandet av 

fisken erhåller föreningarna av jord

bruksnämnden bidrag i form av »pris

tillägg». 

Prisregleringen på ostkusten har an

knutits till gällande handelsreglering 

på strömming. De auktoriserade fisk-

försäljningsföreningarna, som har en

samrätt att för försäljning mottaga 

färsk strömming från fiskare, faststäl

ler de priser , som strömmingen skall 

betinga vid försäljning till olika ända

mål. Den enskilde fiskaren är dock ej 

tillförsäkrad vare sig minimi- eller ga

rant ipr is för sina strömmingleveran-

scr. Fiskförsäljningsföreningarnas hu

vudorganisation Ostkustfisk erhåller 

från jordbruksnämnden »prisutjäm-

ningsbidrag» att användas som tillskott 

till de pr iser föreningarna erhåller vid 

försäljning av strömmingfångster, som 

ej kan avsättas till färskkonsumtion el

ler rökning inom landet. 

Totalmängden prisreglerad ström

ming utgjorde under året 3 678 ton. 

Från överskotts- till underskottsområ-

den förmedlades 2 630 ton strömming. 

Den »överskottsströmming», som Ost

kustfisk för föreningarnas räkning ex

porterade till Östtyskland uppgick till 

709 ton. Dessutom exporterades 50 ton 

till Finland. 

För finansiering av prisreglerings

verksamheten upptar jordbruksnämn

den avgifter i samband med första-

handsförsäljningen av viss svenskfång-

ad och imporlerad saltvattenfisk. 

4—660269. Fiske 1963 
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I: 8. Fiskarnas organisationer 

I: 8.1. Fackliga organisationer 

Fiskarnas fackliga organisationer om
fattar fem fackförbund med tillhöran
de lokalavdelningar. Det största för
bundet är Svenska västkustfiskarnas 
centralförbund (SVC) med 6 507 med
lemmar fördelade på 51 lokalavdelning
ar (1 jan. 1964). övriga fackförbund 
är Svenska ostkustfiskarenas central
förbund (SOC) med 2 829 medlemmar, 
Svenska sydkustfiskarnas centralför
bund (SSC) med 1 066 medlemmar, 
Skånes fiskareförbund (SF) med 901 
medlemmar och Svenska insjöfiskare
nas centralförbund med 3 079 medlem
mar, varav 661 yrkesmän. 

Sveriges fiskares riksförbund är en 
samarbetsorganisation för de ovan
nämnda fackförbunden. 

Förutom den rent fackliga verksam
heten har fackförbunden etablerat ett 
intimt samarbete med den ekonomiska 
föreningsrörelsen. 

I: 8.2. Ekonomiska organisationer 

Verksamheten inom fiskarnas ekono
miska föreningar omfattar ej blott mot
tagning och marknadsföring av fiskar
nas fångster, utan även olika slag av in
dustriell beredning. Ett flertal för
eningar förmedlar dessutom fiskred
skap, drivmedel och andra förnöden
heter till fiskarna. 

Till de ekonomiska föreningarna räk
nas givetvis även de ovannämnda pris
regleringsföreningarna Västkustfisk, Syd
kustfisk och Ostkustfisk. 

På västkusten verkar dessutom bl. a. 
Västkustfiskarnas fiskförädling, som på 
uppdrag av SVC onihänderhar kollek-

tivförsäljning av vissa fiskslag samt ad
ministrerar direktlandningar i Väst
tyskland, Storbritannien och Nederlän
derna. Dessutom uppträder föreningen 
vid auktioner som köpare av råräka 
samt handhar på SVC:s uppdrag pris
garanti på kokt räka. Föreningens verk
samhet omfattar även filetering och 
frysning. 

Svensk andelsfisk, som ägs av SVC 
och Kooperativa förbundet gemensamt 
och dessutom räknar 14 lokala fiskar
föreningar i Hallands och Göteborgs 
och Bohus län som medlemmar, har till 
uppgift att inköpa och försälja fisk och 
fiskprodukter på inhemsk marknad och 
för export, att bedriva industriell för
ädlingsverksamhet samt förmedling av 
förnödenheter. 

AB Pontus Nilsson & Co ägs helt av 
SVC. Företaget inköper färsk sill för 
saltning samt sjösaltad sill och är be
träffande salt fladen- och. kattegattsill 
huvudleverantör till den svenska mark
naden. Det mottar även skrapfisk för 
vidare leverans till fiskmjölfabriker 
eller till pälsdjurfarmer och har för öv
rigt ett flertal funktioner inom fisk
distributionen. 

I de båda västkustlänen finns vidare 
ett trettiotal lokala fiskförsäljnings- och 
inköpsföreningar. 

På sydkusten finns bl. a. fiskför-
delningsföreningarna östersjöfiskarnas 
fiskcentral i Simrishamn och Blekinge
fiskarnas centralförening i Karlskrona 
med mottagningsplatser även i Karls
hamn, Nogersund och Hörviken. Bland 
föreningsägda företag märks Blekinge 
andelsfisk, som bedriver partihandel 
med fisk och fiskprodukter samt bered
ning, främst filetering. Kooperativa för
bundet innehar hälften av andelarna. 
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Tab. Z. Kvantiteter och värden av industriellt framställda fiskprodukter m. m. åren 1961-1963 
Källa: SOS Industri 1961-1963 

Blekingefiskarnas inköpsförening för

medlar redskap och drivmedel till fis

karna. 

I Skåne finns bl. a. föreningen Trel

leborgsfisk, som mottar torsk för file

tering och djupfrysning samt några ål-

fiskarföreningar och andra lokala fisk-

försäljningsföreningar. 

På ostkusten finns tio auktoriserade 

fiskförsäljningsföreningar samt dess

utom tre icke auktoriserade föreningar 

i Norrbottens län. 

I: 9. Industriell framställning och 
beredning av fiskprodukter 

Enligt den officiella industristatistiken, 

som hittills i allmänhet endast omfat

tat företag med minst fem sysselsatta 

i årsgenomsnitt, fanns år 1963 24 st 

fiskberedningsanstalter (salterier, rö

kerier o. d.) med 570 anställda, ett 

saluvärde av 28,0 milj. kr och ett för

ädlingsvärde av 8,2 milj. kr. Vidare 

fanns 57 fiskkonservfabriker med 2 309 

anställda, ett saluvärde av 130,5 milj. 

kr och ett förädlingsvärde av 46,7 milj. 

kr. 

Mängden industriellt framställda fisk

produkter samt värdet därav under 

åren 1961—1963 redovisas i tabell Z. 

Konservindustrin anses vara fullstän

digt redovisad. På grund av förutnämn

da begränsning, torde dock en stor del 

av fiskberedningen falla utanför sta

tistiken. Fiskberedning, varmed åsyftas 

saltning, kryddning, rökning och tork

ning, bedrivs nämligen ofta av småföre

tag samt i form av s. k. hemmabered

ning utförd av fiskarna själva. Den 

sistnämnda syns dock alltmer avtaga. 

Om hemmaberedningen av ström

ming lämnas uppgifter i tab. 4. Den be

drivs mest i Norr land; 132 ton ström

ming användes till beredning av 42 

ton saltströmming, 37 ton böckling, 6 

ton surströmming och 2 ton krydd-

strömming. 

Statens jordbruksnämnd utför årli

gen beräkningar över rävaruåtgftngen 

till beredning och produktion av be

redd fisk till människoföda inom lan

det. Nämndens beräkningar har olika 

grad av noggrannhet för olika bered

ningssätt. De kan för 1963 sammanfat

tas sålunda: 

+4—660269. Fiske 1963. 
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I: 10. Fiskkonsumtion 

Inom jordbruksnämnden utförs också 
beräkningar över fiskkonsumtionen. 
Därmed avses konsumtionen av färsk 
fisk i landad vikt och av konserverad 
och beredd fisk i produktvikt (för kon
server inkl. spad). Till färsk fisk förs 
även frysta filéer och skaldjur (skal
djursinläggningar ingår under konser
ver). Frysta fiskfiléer har omräknats 
till landad vikt, vilken är ca 3 gånger 
filévikten. Vid beräkningen av kon
sumtionen av färsk fisk utgår man från 
den officiella statistikens uppgifter om 
totalfångst i landad vikt, varefter av
drag görs för skrapfisk, fisk till kon
servering, beredning, export och djur
föda ni. ni. samt för kassation i han
deln. Till den sålunda erhållna kvan
titeten läggs importen av färsk fisk samt 
den beräknade fångsten vid insjöfisket. 
Hänsyn tages även till lagerförändring
ar av hel fryst fisk och frysta filéer. 
Vissa av dessa avdrags- eller tilläggs
poster kan noggrant beräknas, medan 
andra, såsom kassationen (15 % för 
hel fisk) och kvantiteten insjöfisk upp
skattats. 

I beräkningen ingår fiskarbefolk
ningens hemmakonsumtion endast till 
den del densamma inräknats i total

fångsten enligt den officiella fiskesta
tistiken. Sport- och fritidsfiskarnas 
konsumtion av egna fångster har ej 
kunnat tagas med i beräkningen. 

Konsumtionen av konserver och be
redd fisk har beräknats på grundval av 
uppgifter om tillverkning, import, ex
port och kända lagerförändringar av 
färdigberedd fisk. 

Ett sammandrag av ovannämnda be
räkningar för åren 1959—1963 ingår 
i tab. Aa. 

Tab. Aa. Fiskkonsumtionen 1959—1963, tusen 
ton, enligt statens jordbruksnämnd 

1 Filéer omräknade till landad vikt. 

I: 11. Ilandföringshamnar 

De viktigaste ilandföringshamnarna i 
Sverige och utlandet för svenska fiska
res fångster år 1963 framgår av tab. Ab. 
De ilandförda kvantiteterna anges i av
rundade tal. De innefattar i vissa fall 
fångster, som landats på annan plats 
och därefter transporterats vidare med 
fraktbåtar eller lastbilar till den hamn, 
där försäljningen ägt rum; å andra si-
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Tab. Ab. Hamnar där under år 1963 ilandförts minst 100 ton svenskfångad fisk etc. 

dan torde ilandföringen av skrapfisk ej 
alltid ingå i de angivna talen. 

I de tre hamnarna Skagen, Hirtshals 
och Göteborg landades mer än hälften 
av totalfångsten. 

I: 12. Direktlandningar i utlandet 

Uppgifter om svenska fiskares i utlan
det ilandförda fångster framgår av 
tab. 8, där den årliga ilandföringen per 
land redovisats med uppdelning på vik-
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tigare fiskslag. I tab. 5 anges den to

tala ilandföringen per land och månad. 

Ilandföringen av fångster direkt i ut

ländska hamnar ökar för varje år. År 

1963 landades 48 % av den svenska 

totalfångsten i utlandet. Räknat endast 

på västkustfisket, som svarar för nära 

nog all direktlandning, utgjorde an

delen 59 Ve. 

Jämfört med år 1962 ökade kvantite

ten med 38 V< ; totalvärdet sjönk däre

mot med 3 %, vilket främst beror på 

prisfallet på konsumtionssillen. 

Som vanligt gick de direktlandade 

fångsterna främst till Danmark (88 Vo 

av mängden och 86 % av värdet) . 

Mängden var 33 % större men värdet 

8 % mindre än år 1962. I övriga länder, 

där direktlandning gjordes år 1963 

(Norge, Västtyskland, Nederländerna 

och Storbritannien) var såväl kvanti

teter som värden större än året innan. 

Sillen dominerade helt bland de di

rektlandade fiskslagen (74 % av mäng

den och 78 % av värde t ) . Därnäst i 

fråga om mängd kom skrapfisken och 

i fråga om värde makrillen. På Born

holm landades huvudsakligen av syd

kustfiskare ca 900 ton torsk. 

Uppgifter om antalet landningar samt 

medellasten per landning i olika ut

ländska hamnar framgår av följande 

tablå. Antalet landningar i Norge är 

ej känt. Landningarna på Bornholm 

har skett i Rönne, Nexö och Allinge. 

Skillnaderna i fråga om medellast 

sammanhänger dels med den genom-

Tab. Ac. Försäljningsvärdets procentuella fördelning per månad vid ilandföring av fångster i Sve
rige och utlandet 
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snittliga båtstorleken, dels med de oli

ka stora fångstransoner, som västkust

fiskets organisationer fastställer för de 

skilda länderna. 

Hur försäljningsvärdet för de i Sve

rige och utlandet i landförda fångsterna 

fördelats per månad framgår av tab. Ac, 

som är framräknad från uppgifter i 

tab. 5. Landningarna i Danmark gav 

största utbytet under oktober och syns 

med undantag för sommarmånaderna 

ha varit tämligen jämnt fördelade över 

året. Landningarna i Neder länderna 

ägde rum i juni och juli; i Västtyskland 

och Storbritannien gjordes de flesta di

rekt landningarna under andra halvåret. 

Av betydligt mindre omfattning är 

utländska fiskares direktlandningar i 

Sverige. De ilandförda fångsterna in

går — till skillnad mot de svenska 

landningarna utrikes — i den svenska 

statistiken över utrikeshandeln. 

Danska fiskebåtar till ett antal av 200 

gjorde sammanlagt 450 landningar , där

av 252 på ostkusten, 12 på sydkusten 

och 186 på västkusten. Därvid ilandför-

des 388,6 ton fisk och skaldjur till ett 

värde av 1,6 milj. kr. På ostkusten 

ilandfördes huvudsakligen lax och på 

västkusten råräkor . Vidare gjorde 14 

västtyska båtar 24 landningar på ost

kusten och en landning på sydkusten; 

därvid levererades 6,8 ton lax till ett 

värde av 90 000 kr samt något torsk. 

Betydligt större kvantiteter utländsk-

fångad fisk omsätts årligen vid Göte

borgs fiskhamnsauktion. Det är hä r 

dock fråga om fisk, som importerats i 

vanlig ordning med lastfartyg. Värdet 

uppgick år 1963 till 3,9 milj. kr. Ej hel

ler ett mindre parti norska räkor, som 

såldes vid strömstadsauktionen, var di-

rektlandade. 

I: 13 . Utrikeshandel med fisk m. m. 

Utrikeshandeln med fisk och fiskpro

dukter omfattar dels den egentliga im

porten och exporten, dvs. de varupar

tier som in- eller utförts över landets 

tullgränser, dels den export som sker 

då svenska fiskare ilandför fångster 

från internationellt vatten direkt till 

utländska hamnar . Den sistnämnda ex

porten är i den officiella utrikeshan

delsstatistiken ej inräknad i utförsel

uppgifterna. Däremot ingår utländska 

fiskares ilandföringar i Sverige i in

förseluppgifterna. 

Tab. Ad utgör ett sammandrag över 

all utrikeshandel med fisk och fisk

produkter . Fiskestatistikens uppgifter 

om de svenska direkt landningarna i ut

landet har sålunda lagts samman med 

de exportuppgifter, som jämte import

uppgifterna hä r rö r från utrikeshan

delsstatistiken. 

Ehuru exporten år 1963 kvantitativt 

översteg importen, var importvärdet 

betydligt högre än exportvärdet. Detta 

berodde på att exporten mest bestod av 

sill och andra billiga fiskslag, medan 

importen huvudsakligen omfattade dy

rare fiskslag, skaldjur och beredda fisk

produkter . 

Värdet av de svenska direktlandning

arna i utlandet utgjorde år 1963 57 % av 

värdet av hela fiskexporten. Motsva

rande procenttal för år 1962 var 59 %. 

Av tab. Ad framgår även hur utrikes

handeln med fisk och fiskprodukter 

kvantitativt och värdemässigt var för

delad på olika länder. Av de nordiska 

länderna var Norge som vanligt vår 

viktigaste leverantör, närmast följt av 

Danmark. Sistnämnda land är dock vår 

viktigaste handelspartner på detta om

råde, i det att den svenska fiskexpor-
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Tab. Ad. Impart och export av fisk och fiskprodukter m. m. år 1963 

1 Import c. i. f., export f. o. b . 

ten dit under en lång följd av år va

rit betydligt större än till något annat 

land. Är 1963 gick 72 % av den expor

terade kvantiteten till Danmark, vilket 

motsvarar 59 % av värdet av hela ex

porten av fisk och fiskprodukter. Hu

vudparten av de i Danmark direktlan-

dade svenska fångsterna torde reexpor-

teras. 

II. Sötvattenfisket 

I fråga om sötvattenfisket liar uppgif

ter kunnat erhållas endast för fisket i 

Vättern samt för fisket efter lax, lax

öring, sik och nejonöga i vissa vatten

drag. 

Vad fisket i Vättern betriiffar, läm

nas i tab. Ae uppgifter om fiskare, red

skap och båtar ar 1963 samt i tab. Af 

om fångsten, dels för de olika länsde

larna år 1963, dels för Vättern i dess 

helhet åren 1961—1963. 

Genomsnittspriserna blev för röding 

kr 9: 18, laxöring 9: 10, sik 2 :35 , sik

löja 1:78, abborre 1:63, gädda 2 :34 

och lake 1: 62. Pr iserna för röding, lax

öring, sik och lake var högre än år 
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Tab. Ae. Fiskare, redskap och båtar i vätterfisket 

1962. Jämförda med pr iserna vid salt

sjöfisket var de lägre för gädda och 

lake men högre för övriga här redo

visade fiskslag. 

I tab. 11 återges de till statistiska 

centralbyrån inkomna uppgifterna om 

fisket efter lax, laxöring, sik och ne-

jonöga i vissa älvar. Fångster vid sport

fisket ingår i redovisningen; sportfis

kare och deras materiel har däremot ej 

tagits med. Det har befunnits önskvärt 

att skilja på kommersiell fångst och 

avelsfångst. Hur mycket av avelsfisken 

som upptransporterats ha r särskilt an

givits. 

Tab. Af. Fångst i vätterfisket 
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Tab. 1. Fiskare, redskap och båtar vid saltsjöfisket, länsvis den 31 december 1963 

Fishermen, fishing gear and fishing craft in the sea-fisheries by counties at the end of 1963 

1 Ej inräknat i värdet av de särskilda redskapen. 
— 2 Hit räknas även halvdäckade båtar . — a I bå
tarnas värde inräknas jämväl värdet av icke fasta 
motorer. — 3 Här upptages endast sillgarn; andra 

driv- och sät tgarn ingår i gruppen nä t . — 5 Häri in
går vissa fraktfartyg, som en del av året användes vid 
fiske. — 6 Därav 249 landvadar till e t t värde av 
477 000 kr och 82 snörpvadar till e t t värde av 
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1176 000 kr. — ' Därav 111 snurrevadar till ett värde 
av 159 000 kr. — 8 Korrigerade uppgifter. Värdet av 
öppna motorbåtar i Norrbottens län angavs i Fiske 

1962 felaktigt till 143 000 kr. Det rätta värdet skall 
vara 1 427 000 kr. — 9 Häri ingår även värdet av 
däckade båtar utan motor. 
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Tab. 2. Saltsjöfiskets avkastning fördelad på fångstområden, mängd och värde år 1963 
The yield of the sea-fisheries by fishing areas, quantities and values in 1963 

Fångstmängden är redovisad i hel färskvikt (inkl. avrenstillägg). Round fresh weight. 

1 Av svenska fiskare i Norge, Danmark, Västtyskland, Nederländerna och Storbritannien försåld 
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fisk. — 2 Landad vikt. 
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Tab. 3. Saltsjöfiskets avkastning, mängd och värde, länsvis år 1963 
The yield of the sea-fisheries by counties, quantities and values in 1963 

Uppgifterna hänför sig till de kuststräckor, där fiskarna är bosatta. Fångstmängden är redovisad i hel 
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färskvikt (inkl. avrenstillägg). Round fresh weight. 
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Tab. 4. Sill- och strömmingfisket från ost- och sydkustlänen år 1963 

Herring and Baltic herring fisheries from the East and South coast counties in 1963 
Uppgifterna hänför sig till de kuststräckor, där fiskarna är bosatta. Fångstmängden är redovisad i hel 

1 Mängden och värdet avser den beredda varan. 
2 Dessutom bereddes dels surströmming: Väster
norrlands län 1 800 kg till ett värde av 14 400 kr, 

Gävleborgs län 1 550 kg, 1 700 kr; dels kryddad 
strömming: Gävleborgs län 1 950 kg, 5 100 kr. 
- 3 Ej inräknat i värdet av de särskilda redskapen. 
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färskvikt. Round fresh weight. 

— 4 I båtarnas värde inräknas jämväl värdet av 
icke fasta motorer. — s Hit räknas även halv-
däckade båtar. — 6 Därav 5 kakuam till ett värde 

av 40 500 kr. — 7 Därav 9 snörpvadar till ett 
värde av 131 000 kr. 
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Tab. 5. I Sverige och utlandet ilandförda fångster månadsvis år 1963 
Monthly landings by species in Sweden and abroad in 1963 

Fångst mängden är angiven i landad vikt. I tabellen redovisas 87 % av totala ilandföringen, motsvarande den del 

Landed weight. Monthly data are available for 87 % of all landings. 

1 Uppgifter (endast om strömming) frän de tio auktoriserade strömmingsföreningarna; värdeangivningen ej fullt 
skarpsillen. — 2 Se tab. 7. — 4 Enligt fiskauktionernas uppgifter. 
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därav, för vilken månadsuppgifter kunnat erhållas. 

enhetlig. — 2 Avser endast den av Västkustfiskarnas fiskförädling kolleklivförsålda och den i utlandet landade. 
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Tab. 6. Större fiskebåtar och deras utrustning vid slutet av år 1963 
Large fishing vessels with special equipment at the end of 1963 

1 I utrustningen ingår 67 ekolod, 6 radiopejlanläggningar samt 63 radiotelefoner. 
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Tab. 7. I Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län ilandförda fångster månadsvis år 1963 
Monthly landings by species on the South coast in 1963 

Enligt statens jordbruksnämnds månadsstatistik. Fångstmängden är redovisad i landad vikt. 

Landed weight. 

5—
660269. F

iske 1963 
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Tab. 8. Svenska fiskares fångster, direktlandade i utlandet år 1963 
Landings abroad by Swedish fishermen in 1963 

Fångstmängden är (fr. o. m. år 1963 redovisad i hel färskvikt (inkl. avrenstillägg). 

Hound fresh weight. (1959 - 1962 landed weight.) 

1 Varav 4 112 ton sill till ett värde av 789 000 kr. — 2 Landningarna i Norge redovisas ej i tab. 5, då fördelningen månadsvis ej är känd. 
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Tab. 9. Vid Gravarnes och Smögens fiskauktioner försålda fångster, antal deltagande båtar och antal land
ningar efter typ av fiske och fångstområde månadsvis år 1963 
Catches of fish, etc., sold at the fish auctions at Gravarne and Smögen, number of vessels and landings by fishing 
areas and fishing methods in 1963 

Vid flyttrålfisket avses med antalet landningar antalet gemensamma sådana av partrålarna. Fångstmängden 
är redovisad i landad vikt. 

In pair trawfishing, landings effected jointly by two trawlers is registered as one landing. Landed weight. 

1 En av partrålarna har landat i Danmark. — 2 En båt har landat sillen på annan plats. — 3 Två båtar har 
landat sillen på annan plats. 
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Tab. 10. Fångstmängder och fångstvärden samt priser efter fiskslag, sorteringar, fångstområden och olika 
typer av fiske enligt provundersökningarna vid fiskauktionerna i Gravarne och Smögen år 1963 

Catches of fish, etc., sold at the fish auctions at Gravarne and Smögen, by species, size-groups, fishing areas 
and fishing methods in 1963 

Fångstmängden är redovisad i landad vikt. Innebörden av använda beteckningar för olika sorteringar 
framgår av bil. B. Medelpriserna grundar sig på ej avrundade tal. Landed weight. 

1 Dessutom 0,7 ton osåld råräka. 
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Tab. 11. Fiskare, redskap och fångst vid vissa lax- och sikfisken m. m. år 1963 
Salmon and whitefish fisheries, etc. in certain rivers in 1963 

I sportfisket deltagande personer och deras redskap ingår ej i redovisningen. Däremot har fångsten i 

1 Ej inräknat personalen vid avelsfisket. — 2 Av
ser enbart värdet av notar, nät och ryssjor.—3 Utom 
värdet av avelsfångst. — 4 Därav 136 st återut-
satta. — 5 204 st varav 201 st återutsatta. — 
6 Därav 175 st upptransporterade, 46 st återut

satta. — 7 Ingår i laxen. — 8 Därav upptransporte
rade 1213 st, 4 325 kg. — » 159 st varav 70 st, 
150 kg upptransporterats. — 10 Därav 703 st, 
1933 kg upptransporterade. —• " Avelsfångst. — 
l s Återutsatta. — " 867 st, samtliga återutsatta. 
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detta fiske tagits med. Fångstmängden är redovisad i hel färskvikt. Round fresh weight. 

— " Därav avelsfångst 1420 kg. — " Därav upp
transporterade 1372 st, 5 841 kg. — " Därav 1 903 
st, 7 612 kg uppvandrade gm laxtrappan vid Norr
fors samt 53 st, 432 kg avsatta för avel och åter-
utsatta. — " 290 st varav 248 st, 372 kg upp

vandrade gm laxtrappan samt 42 st, 63 kg avsatta 
för avel och återutsatta. — " Byarna Brännland, 
Klabböle och Baggböle. — " Endast Fällfors lax
fiske. 
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Bilaga A 

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

List oj fish and shellfish, etc. occurring in this report. 
Names of species in Swedish, Latin and English 

Svenska Latin1 Engelska1 

Abborre Perca fluviatilis Perch 
Bartelfisk (fjällbrosme) Phycis blennoides Greater fork beard 
Bergtunga (bergskädda) Microstomia kitt Lemon sole 
Blålånga Molva dypterygia Blue ling, Trade ling 
Blåmussla Mytilus edulis Blue mussel 
Bläckfisk Loligo forbesi Squid 
Braxen (panka) Abramis bräma Common bream 
Fjärsing Trachinus draco Greater weever 
Flundra: skrubbskädda Platichtys flesus Flounder 

sandskädda Limanda limanda Dab 
Glasvar Lepidorhombus whiffiagonis Megrim 
Gråsej Pollachius virens Saithe 
Gädda Esox lucius Pike 
Haj: pigghaj Squalus acantias 

håbrand, sillhaj Lämna cornubica 
Dogfishes 

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

strandkrabba Carcinus msenas 
Edible crab 

Kummel Merluccius merluccius Hake 
Kungsfisk Sebastus marinus Redfish 
Lake Lota vulgaris Burbot 
Lax Salmo salar Atlantic salmon 
Laxöring (forell, välterlax) Salmo trutta Trout 
Lerskädda Hippoglossoides platessoides Long Rough Dab 
Lever — Liver 
Lubb (brosme) Brosme brosme Tusk 
Lyrtorsk (bleka) Pollachius pollachius Pollack, Lythe 
Länga Molva molva Ling 
Makrill Scomber scombrus Mackerel 
Marulk Lophius piscatorius Monk, Angler 
Mört Leuciscus rutilus Roach 
N'ejoniiga Petromyzon fluviatilis Lamprey 
Nordhavsräka Pandalus borealis Deep-water prawn 
Näbbgädda (horngädda, hornfisk) Belone belone Garfish 
Ostron Ostrea edulis Oyster 
Piggvar Psetta maxima Turbot 
Rocka Raja spp. Skate, Ray 
Rom — Roe 
Räka, se nordhavsräka, strandräka 
Röding Salvelinus alpinus Char 
Rödspotta (rödspätta) Pleuronectes platessa Plaice 
Rödtunga Glyptocephalus cynoglossus Witch 
Sandskädda, se flundra 
Sik Coregonus spp. Gwyniad, Whitefish, Powan 
Siklöja Coregonus albula Vendace 

1 Enligt FAO: International Standard Statistical Classification of Aquatic Animal and Plants. 



81 

Svenska Latin Engelska 

Sill Clupea harengus Herring 
Sjurygg (stenbit, kvabbso) Cyclopterus lumpus Lumpsucker 
Sjötunga (äkta tunga) Solea solea Sole 
Skarpsill (vassbuk) Sprattus sprattus Sprat 
Skrapfisk — Industrial fish 
Skrubbskädda (skrubba), se flundra 
Slätvar Scophthalmus rhombus Brill 
Strandräka Crangon vulgaris Shrimp 
Strömming, se sill — Baltic herring 
Strömsill: silverfisk Argentina sphyraena Greater silver smelt 

guldlax Argentina silus Lesser silver smelt 
Taggmakrill (makrillstör) Trachurus trachurus Horse mackerel 
Tonfisk Thunnus thynnus Bluefin tuna 
Torsk Gadus morhua Cod 
Var, se piggvar, slätvar 
Vitling Merlangius merlangus Whiting 
Ål Anguilla anguilla Eel 

Bilaga B 

Fisksorteringar på Sveriges västkust 

List of size-groups used on the West coast 

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

Kolja O 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 60—75 cm 
3 52—60 cm (krokfångad) 

Lyrtorsk 1 60 cm— 
2 40—60 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 st järtroten) 
3 under 29 cm men total längd 

minst 30 cm 

Bergtunga l 32 cm— 
2 27—32 cm 

Sandskädda 1 25 cm— 
Makrill 1 30 cm— 

2 under 30 cm (till stjärtfenans 
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 st per kg 
(sommar- l a » 10 » » » 
och höst- I b » 12 » » » 
fisket) 2 » 18 » » » 

3 » 2 4 » » » 
4 mindre än sortering 3 

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

» vadfångad A 11 cm— 
B 9—11 cm 

Utkom från trycket den 1 september 1966 
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