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Förord 

Preface 

Årspublikationen Fiske har utkommit sedan 1914. 
Redovisningen, som huvudsakligen avser saltsjöfisket, har i allt väsentligt 

utformats på samma sätt som i den senast utgivna publikationen, Fiske 
1964—1966. I jämförelse med tidigare årsredogörelser innebär detta vissa 
smärre nedskärningar, vilka närmare berörs i inledningsavsnittet. 

Byrådirektör Bengt Lindfors och 1 :e aktuarie Kerstin Antman har svarat 
för bearbetningen samt för utarbetandet av redogörelsen. 

Stockholm i april 1969 

INGVAR OHLSSON 

Knut Medin 
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Swedish-English Vocabulary1 

Annan, annat Other 
Antal Number 
Avelsfångst Catch for breeding 
Avlägsnare More distant 
Avrens Guts 

Backor Long-lines 
Beredning Processing 
Besättning Crew 
Binäringsfiskare Occasional fishermen 
Bottengarn Pound net 
Bottentrål Otter trawl 
Bruttotonnage (BRT) Gross tonnage (GRT) 
Båt Boat 

Direktlandning i utlandet Direct landing abroad 
Diverse Various 
Djurföda Forage 
Drivgarn Drift gill net 
Däckad Decked 
Därav Of which 
Dörj Whiffing-line 

Ekolod Echo sounder 
Enbart Only 

Filetering Filleting 
Fiske Fishery, fishing 
Fiskeläge Fishing village 
Fiskmjöl Fishmeal 
Fiskolja Fish-oil 
Fiskrom Spawn 
Fiskslag Species of fish 
Flyttrål Pelagic trawl 
Fångst Catch 
Fångstområde Fishing area 
Färsk Fresh 
Fördelning Distribution 

Försåld Sold 

Förändring Change 

Garn Nets 

Hamn Port 

Hommor Fyke nets 
Hk H.P. 
Hästkraft Horsepower 
Infrysning Freezing 
Insjöfiske Inland lake fisheries 

Kaviar Caviar 
Kilnot Pound net 
Kokt Boiled 
Kommersiell Commercial 
Konservering Preserving 
Krokredskap Hooks 
Kuststräcka Coastal district 
Kyld Chilled 

Landad fångst Landings 
Landning Landing 
Landvad Drag net 
Laxsätt Pound net 
Linor Lines 
Långrevar Longlines 
Län County 

Maskinstyrka Engine power 
Medellast Average cargo 
Medelpris Average price 
m m etc. 
Motorbåt Powered craft 
Månad Month 
Mängd Quantity 

Not Drag net 

Nät Nets 

Ostkusten East coast 

Pilk Jig 

Prisregleringsförening Price regulation association 
Pålkranar Pile drivers 

Radiotelefon Radio telephone 
Redskap Gear 

1 Names of fish and shellfish, etc. in Swedish, Latin and English, see app. A. 
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Revar Longlines 
Ringvad Purse seine 
Ryssjor Fyke nets 
Rökt Smoked 

Saltad Salted 
Saltsjöfiske Sea-fishery 
Samtliga Total 
Skaldjur Shellfish 
Skotar Nets 
Snurrevad Danish seine 
Snörpvad Purse seine 
Sortering Size-group 
Sportfiske Sport fishing 
Storryssja Big trap 
Summa Total 
Sumpar Well-boats 
Sydkusten South coast 
Särskild Special 

Tillägg Additions 
Tillstånd Condition 
Tinor Pots 
Ton (Metric) tons 

Torkad Dried 
Trål Trawl 
Tågvirke Cordage 

Utrustning Equipment 

Vattendrag Watercourse 
Vikt Weight 
Värde Value 
Västkusten West coast 

Yrkesfiskare Professional fishermen 

Är Year 

Återanskaffningsvärde Replacement value 

Älv River 

Öresund The Sound 

Öppen Open 
Östersjön The Baltic 
Överskott Surplus 
övriga Other 

Summary 

In the present publication an account 
is given of Swedish fisheries during 
1967. 

The statistics mainly cover the sea-
fisheries. 

At the end of 1967 there was a total 
of 11393 fishermen, 7 440 being pro
fessional. The decline observed for 
several years in the total number of 
fishermen has continued during 1967. 

In the sea-fisheries the gear was 
valued at mkr 104.9 and the craft at 
mkr 523.0. 

The modernization of the fishing 
fleet, that has been going on in recent 
years on a considerable scale, was 
again in evidence during 1967. New 
boats and gear have been acquired, 
and new and more powerful engines 
as well as up-to-date technical equip
ment were installed in the boats. 

At the end of 1967 data on boats 
with special equipment (table 6) are 
restricted to those of more than 30 
H.P. Out of 1 201 boats in this group, 
1 100 have echo sounders, 829 radio 
telephones, 574 automatical navigators 
and 419 radar. There were 538 boats 
with engines of more than 200 H.P., 
259 of them having engines of more 
than 400 H.P. 

The total catch amounted in 1967 
to 339 700 tons, round fresh weight. 
That was 7 % more than the 1966 
catch. 

The herring and Baltic herring catch, 
representing abt. 50 % of the entire 
quantitative yield of the sea-fisheries, 
increased by 1 %, the catches of in
dustrial fish, mostly consisting of 
herring, by 26 Vc, of mackerel by 10 °Ic 
and of deep-water prawn by 12 %. 

On pages 18 and 19 two graphs 
show the changes in the catches and 
their composition. 

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 o/oo, in the 
Gulf of Bothnia only 3—5 » oo, and 

t l— 690069. Fiskc 1967 
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Catches in the sea-fisheries 
by fishing areas 

still less in the inner archipelagos of 
the Baltic, whereas in the Skagerak 
it is about 30—34 o/oo. 

The total value of the catch was mkr 
228.7, a decrease by 8 % in comparison 
with the 1966 value. 

In the table above the catch has 
been broken down according to 
fishing areas. 

The biggest proportion of the yield 
was from the Kattegat, the Skagerak 
and the North Sea. It was mainly 
taken by West coast fishermen. The 
table below shows the quantitities and 
values of landings by West coast 

fishermen in various fisheries. 
Landings by Swedish fishermen in 

Norway, Denmark, Western Germany, 
the Netherlands and the United 
Kingdom are included in the total 
catch. The total amount of fish landed 
abroad was 188 000 tons (mkr 86.1). 
These landings mainly consisted 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 1967 they amounted to 1 352 

tons (mkr 5.6), mostly deep-water 
prawn and Atlantic salmon, taken by 
Danish fishermen. 

Total imports of fish, shellfish and 
preserved or processed fishery com
modities amounted to 170 000 tons 
(mkr 343). 

Total exports, including Swedish 
fishermen's landings abroad in 1967 
amounted to 206 000 tons (mkr 126). 

In app. A the Swedish, Latin and 
English names of species of fish, 
shellfish, etc. are given. 

Landings by West coast 
fishermen in various 
fisheries 
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Inledning 

Introduction 

I fråga om fiskestatistikens historiska utveckling och 
dess organisation samt de vid insamlandet av primär-
uppgifterna använda blanketterna hänvisas till redo
görelser för tidigare år, bl a 1914 och 1949. Den sist
nämnda innehåller bilagor, som i huvudsak återger de 
för uppgiftsinhämtandet alltjämt använda blanketterna. 

Enligt Kungl brev till fiskeristyrelsen den 16 novem
ber 1962 skall fiskeristyrelsen och statistiska central
byrån gemensamt utfärda föreskrifter rörande sättet 
för insamlande av primäruppgifter, fastställa blanket
ter samt bestämma om tid och ordning i övrigt för 
uppgifternas avgivande. 

Uppgiftsinsamlingen för år 1967 har ombesörjts av 
fiskerikonsulenterna vid lantbruksnämnderna, vilka i 
vissa fall anlitat lokalombud. På grundval av fiskares 
uppgifter om båt- och redskapsinnehav samt fångster 
under året har länssammandrag upprättats, vilka där
efter av SCB lagts till grund för den följande årsredo-
görelsen. Denna metod har dock endast i begränsad 
utsträckning kunnat utnyttjas för redovisningen av fis
ket från Göteborgs och Bohus län. Uppgiftsinsamlingen 
har där under senare år varit förenad med betydande 
svårigheter, för vilka närmare redogjorts i föregående 
publikation (Fiske 1964—1966). Som grund för 1967 
års redovisning har huvudsakligen lagts uppgifter från 
fiskauktioner, fiskförsäljningsföreningar och andra 
fångstmottagare i första handelsledet på Sveriges väst
kust. Uppgifter om ilandföringar av fångster i utlandet 
har erhållits genom utländska myndigheters rapporte
ring, i första hand till statens jordbruksnämnd. 

Förfaringssättet överensstämmer med det som till-
lämpades för åren 1964—1966. Det har ej kunnat und
vikas att statistiken härigenom blivit något mindre 
differentierad än den, som framlades under åren före 
1964. Detta gäller huvudsakligen västkustfiskets upp

delning på fångstområden och fiskemetoder. 
Med hänsyn till ovannämnda omständigheter har 

SCB år 1968 framlagt förslag till reformer av fiskesta
tistiken, bl a innebärande att fångststatistiken skall 
läggas upp som en försäljningsstatistik, baserad på 
månadssammandrag över omsättningen i första han-
delsledet enligt fångstmottagarnas rapportering direkt 
till SCB. Omläggningen, som i första skedet berör väst
kustfisket, har i princip tillstyrkts av Kungl Maj :t (prop 
nr 1/1969) och kan troligtvis genomföras fr o m kalen
deråret 1970. Vid en senare, ännu ej fastställd tidpunkt 
beräknas en omläggning av statistiken över östersjö-
fisket ske enligt likartade principer. 

Även statistiken över fiskarantal samt båt- och red
skapsbestånd beräknas bli omlagd år 1970 på så sätt, 
att uppgiftsinsamlingen skall ske vart tredje år vid sär
skilda riksomfattande fiskeriinventeringar. Viss redo
visning rörande fiskare och båtar kommer dock att 
framläggas även för mellanliggande år. 

Ett tidigare framlagt förslag till en mera genomgri
pande omläggning av fångststatistiken får t v anses 
som vilande, då det ej erhållit det stöd från fiskar
organisationernas sida, som ansetts utgöra en nödvän
dig förutsättning för dess genomförande. 

Uppgifterna i tab 1, 3 och 4 i denna publikation hän
för 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 Blekinge län, mellan »sydkusten» och 
»Öresund» vid Skanör och Falsterbo, mellan »Öresund» 
och »skånekusten vid Kattegatt» vid Kullen samt slutli
gen mellan den sistnämnda kuststräckan och »västkus
ten» vid gränsen mellan Kristianstads och Hallands län. 
Därjämte redovisas fångsten även efter fångstområde 
(tab 2). Den härvid genomförda indelningen måste av 
naturliga skäl bli mer ungefärlig. 

Sedan 1940-talet har fångstmängderna omräknats till 
att avse hel färskvikt. Detta beskrivs närmare i det 
följande. 

En förteckning över i berättelsen upptagna fiskar 
och skaldjur jämte deras latinska och engelska namn 
samt en förteckning över fisksorteringar på Sveriges 
västkust ingår som bilagor till här föreliggande redo
görelse. 
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1. Hela saltsjöfisket 

All sea-fisheries 

1.1. Fiskare 
Gränsen mellan yrkes- och binäringsfiskare är något 
oklar. Enligt den för uppgiftsinsamlarna utfärdade in
struktionen skall som yrkesfiskare anses person, som 
har sin huvudsakliga inkomst av fisket. Lokala skilj
aktigheter i redovisningen förekommer emellertid. 
Sport- och amatörfiskare liksom fiskare, som enbart 
fiskar för husbehov, har ej tagits med i redovisningen. 

I tab 1 redovisas antalet yrkesfiskare och antalet bi
näringsfiskare fördelade på län och kuststräckor. An
talet yrkesfiskare har fortsatt att sjunka. För hela riket 
har minskningen pågått oavbrutet sedan år 1946. 

I Göteborgs och Bohus län har, som framgår av föl

jande tablå, den under senare år observerade ökningen 
av antalet yrkesfiskare förbytts i en markerad nedgång. 

Under redovisningsåret var ca 58 % av hela antalet 
yrkesfiskare bosatta i Göteborgs och Bohus län. Antalet 
yrkesfiskare var större än antalet binäringsfiskare i 
Gävleborgs, Stockholms, Södermanlands och Kalmar län 
samt i syd- och västkustlänen. I övriga län var förhål
landet det omvända. 

Den procentuella fördelningen på kuststräckor av an
talet yrkes- resp binäringsfiskare samt av redskaps- och 
båtvärdena framgår av tab A. Till sydkusten har här 
räknats även Öresund och skånekusten vid Kattegatt. 

Tabell A Relativ fördelning efter kuststräckor av fiskare, redskaps- och båt
värden samt förändring av de senare, åren 1957, 1966—1967 
Relative distribution of fishermen, values of fishing gear, fishing craft and changes in 
1957, 1 966—1967 by coastal districts 
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1.2. Fiskebåtar 
I tab 1 redovisas båtarnas antal och värde vid slutet av 
år 1967. I båtvärdet ingår värdet av ekolod, radar, ra
diotelefon o d. 

Enligt anvisningarna till uppgiftsinsamlarna skall 
värderingen av båtar och redskap göras på grundval av 
återanskaffningsvärdet, men eftersom uppgifterna här
rör från ett stort antal uppgiftslämnare, har det ej helt 
kunnat undvikas, att värderingsprinciperna blivit något 
varierande. 

Av tab A framgår, att västkustens andel av hela båt
värdet sedan år 1957 ökat från cirka två tredjedelar till 
cirka fyra femtedelar. 

Hela antalet däckade motorbåtar har under redogörel
seåret minskat med 78 enheter. Nedgången var störst 
för båtar med motorstyrka upp till 30 hk, vilka minska
de med 66 st. Större båtar i hästkraftsklasserna över 
200 ökade däremot med 23 enheter. 

Antalet öppna båtar med motor minskade med 1 348 
och antalet öppna båtar utan motor med 989. I tab B 

redovisas däckade och öppna båtar efter motorstyrka 
och kuststräckor. 

Trots antalsminskningen ökade totalvärdet av de däc
kade motorbåtarna från slutet av 1966 till slutet av 1967 
med 2,6 mkr. Medelvärdet per däckad båt ökade från 
198 200 kr till 206 200 kr. 

Registret över fiskebåtar samt förteckningen över 
fiskefartyg i Sveriges skeppslista har utnyttjats för jäm
förelse med båtuppgifterna i det statistiska materialet. 
I allmänhet har de jämförts ort för ort. Jämförelsen 
har begränsats till de större båtarna, dvs de som även 
redovisats i tab 6. 

Enligt fiskefartygsregistret och Sveriges skeppslista ut
ökades fiskeflottan år 1967 med 19 nybyggda större far
tyg med en genomsnittlig maskinstyrka av ca 950 hk. 
Av nytillskottet var 17 båtar byggda i stål och 2 i trä. 
Under 1967 försåldes 3 ståltrålare till utlandet. Vid 
slutet av aret ingick i fiskeflottan sammanlagt 108 mo
derna ståltrålare. De nyaste och största av dessa repre
senterade var för sig ett värde överstigande 2 mkr. 

Tabell B Däckade och öppna båtar efter motorstyrka och kuststräckor 
Decked and open powered craft by H. P.-classes in coastal districts 
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Genom sammanställning av tillgängliga registerupp
gifter för de större fiskefartygen har dessa i följande 
tablå fördelats efter bruttotonnage i de fall detta över
stigit 25 bruttoregisterton. De mindre båtarna, för vilka 
registeruppgifter i regel ej funnits att tillgå, har sam
manförts i en restgrupp, som framkommit genom sub
traktion från hela antalet däckade och öppna motorbå
tar enligt tab 1. Med denna metod kan det sammanlag
da bruttotonnaget dock ej beräknas. 

1.3. Redskap 
Bland redskapen har gruppen ryssjor, hommor och bot
tengarn det största värdet. Nästan lika högt värde redo
visas för gruppen trålar och snurrevadar. I denna grupp 
ingår ca 4 400 bottentrålar och ca 700 flyttrålar. Grup
pen skotar, sill- och strömminggarn minskade i såväl 
antal som värde, medan gruppen notar, landvalar och 
snörpvadar ökade i antal och värde. Fr o m år 196") 
ingår ringvadar i gruppen. En mer detaljerad redovis
ning av redskapen lämnas för östersjö- och öresunds
fisket i tab F samt för västkustfisket i tab Q. 

1.4. Totalfångst i saltsjöfisket 
I tab 2 redovisas fångstmängder och fångstvärden med 
fördelning på fångstområden. Den före år 1964 tilläm
pade uppdelningen på fångstområden, enligt vilken Kat
tegatt-Skagerack redovisades för sig och Nordsjön jämte 
mera avlägsna fångstområden för sig, har med hänsyn 
till primärmaterialets beskaffenhet ej kunnat bibehållas. 
Samtliga nämnda områden redovisas därför samman
tagna. 

I tab 3 lämnas uppgifter om fångstmängder och fångst
värden länsvis efter fiskarnas hemorter enligt samma 
redovisningsprinciper, som tillämpats tidigare. De sär
skilda västkustfiskena, som ofta bedrivs inom fångstom
råden utan direkt anslutning till hemortslänens kust
sträckor, redovisas i tab T. 

1.4.1. Komplettering av primärmaterialet 
Det fiskestatistiska primärmaterialet är behäftat med vis
sa ofullständigheter, särskilt i avseende på fångstredo
visningen. Detta framgår bl a av jämförelser med upp
gifter, som erhållits från andra källor och som kunnat 
utnyttjas som kontrollmaterial. Med ledning av detta har 
kompletteringar gjorts i de fall, då fångsterna enligt 
kontrollmaterialet varit större än de, som uppgivits i 
primärmaterialet. 

För kontrollen har huvudsakligen använts uppgifter 
från fångstmottagarna i första försäljningsledet, rappor
tering från utländska myndigheter beträffande svenska 
fiskares direktlandningar i utlandet samt sammanställ
ningar i styrelseberättelser från fiskarnas ekonomiska 
föreningar, dvs i princip samma material, som ligger 
till grund för den preliminära årsstatistiken Saltsjöfis
kets fångster. Nedan lämnas en detaljerad förteckning 
över de olika uppgiftslämnarna samt arten av de erhåll
na uppgifterna. 

I. För västkusten: 
a) försäljningen av fisk vid fiskauktionerna i Göte

borg, Kungshamn, Smögen, Lysekil och Strömstad (er-
hålles månadsvis, se tab 5; publiceras cirka två måna
der senare i Jordbruksekonomiska meddelanden), 

b) försäljningen av prisreglerad fisk på andra plat
ser än de under a omnämnda fiskauktionshamnarna. 
Antalet dylika platser utgör ett tjugutal. Försäljningen 
av fisk vid fiskauktionerna i Marstrand och Rönnäng 
ingår här (även b erhålles månadsvis, men publiceras 
endast för helår). 

På grund av prisregleringssystemets utformning er
hålls ej genom b uppgifter i alla hänseenden, varför 
andra vägar måste anlitas, nämligen för 

c) överskottsfisken, om vilken i stället uppgifter in
hämtas från Västkustfisk, förening u p a, samt 

d) skarpsillen, för vilken uppgifter om kollektivför
säljningen lämnas av Västkustfiskarnas fiskförädling, 
ekonomisk förening. 

Kompletteringar av de under a—d omnämnda upp
gifterna sker med 

e) uppgifter från Bohusläns islandsfiskares förening 
m fl i fråga om västkustfiskares fångster av islandssill, 

f) uppgifter från Storsjöfiskarnas försäljningsförening 
i fråga om fisket efter långa och lubb, 
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g) uppgifter från Västkustfiskarnas fiskförädling om 
kollektivförsäljningen av ål samt 

h) uppgifter från Göteborgs fiskhamn i fråga om 
ilandförd osåld fisk. 
II. För sydkusten: 

a) sydkustfiskares fångster enligt uppgifter från fis-
ketillsynsmännen i Skåne och Blekinge, 

b) västkustfiskares försäljning av fisk i sydsvenska 
hamnar enligt uppgifter från Västkustfiskarnas fiskför
ädling, 

(II a + b publiceras månadsvis på samma sätt som 
I a) 

c) överskottsfisk enligt uppgifter från Sydkustfisk, 
förening u p a. 

III. För ostkusten: 
av fiskförsäljningsföreningarna mottagen strömming 

(publiceras månadsvis som I a) . 
IV. Om svenska fiskares utrikes ilandföring inhämtas 
uppgifter från statliga myndigheter i de olika länderna 
(publiceras månadsvis som I a) . 

För Göteborgs och Bohus län har ovan nämnda ma
terial använts som huvudsakligt underlag för statistiken 
åren 1964—1967. Det har sedan kompletterats med vis
sa av fiskerikonsulenten i länet direkt insamlade upp
gifter. 

Vidare kan nämnas, att fiskmjölsfabriker, djurupp
födare m fl regelbundet inköper stora mängder skrap-
fisk (sill, skarpsill, makrill, torsk, vitling m m), dvs fisk 
som ilandförs i syfte att användas till annat än männi
skoföda. Skrapfisken erhålls huvudsakligen vid trålfis
ket. Uppgifter om fångsternas storlek har inhämtats från 
de viktigaste uppköparna. Härav framgår, att leveran
serna till fiskmjölsfabrikerna under år 1967 uppgick 
till ca 23 300 ton till ett värde av 3,6 mkr. Är 1966 var 
motsvarande kvantitet 16 200 ton med värdet 2,7 mkr. 

Det bör observeras, att dessa siffror ej inkluderar de 
avsevärda kvantiteter fiskavfall, som fiskmjölsfabriker
na inköpt, och som redan inräknats i fångststatistiken. 
Ej heller ingår den överskottsfisk, som ej kunnat avsät
tas till människoföda; den redovisas i tabellerna under 
resp fiskslag. 

Djuruppfödare inköpte, enligt uppgifter från fiskauk
tioner m fl, år 1967 omkring 7 500 ton skrapfisk för an
vändning som foder åt minkar, svin och höns. Försälj

ningsvärdet uppgick till 1,6 mkr. Dessutom ilandförde 
svenska fiskare i utlandet, främst i Danmark, år 1967 
50 600 ton skrapfisk till ett värde av 8,8 mkr. Motsva
rande kvantitet år 1966 var 36 200 ton med värdet 8,9 
mkr. 

Genom tillägg av de uppgifter i det fiskestatistiska 
primärmaterialet, vilka ej ingår i ovannämnda summor, 
kan de totala skrapfiskfångsterna slutligt fastställas till 
88 800 ton med värdet 15,7 mkr år 1967. 

1.4.2. Avrenstillägg, omräkningsfaktorer 
En del av fångsterna rensas ombord på fiskefartygen. 
Uppgifter om rensningens omfattning ingår i primär
materialet. De används för omräkningar av de kvanti
tativa fångstuppgifterna från s k landad vikt till s k hel 
färskvikt, dvs fångsten i orensat skick. I nedanstående 
tablå redovisas länsvis den procentuella andelen av 
fångsten, som uppgivits vara rensad. 

1 Islandssill och övrig sj osaltad sill. 
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Avsevärda skillnader föreligger mellan procenttalen 
för de olika länen. De tidsmässiga och regionala varia
tionerna beror främst på förändringar i fångsternas 
artsammansättning. 

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 försäljningen. Även den sjösaltade islands-
och fladensillen rensas helt. 

I den nedre tablån på s 15 anges för de olika fisksla
gen de procentuella tilläggen, som gjorts vid omräk
ningen från »rensad vikt» till hel färskvikt. Talen (av-
renstilläggen) har fastställts i samråd med fiskeribio-
loger. 

I bredvidstående tablå anges det framräknade totala 
vikttillägget, fördelat på län och fiskslag. Summan av 
de beräknade tilläggen uppgick till 2,3 % av totalfångs
ten i hel färskvikt. 

1.4.3. Fångstens storlek och artsammansättning 
År 1967 uppgick totalfångsten i hela saltsjöfisket till 
339 700 ton i hel färskvikt, vilket motsvarar 331 700 ton 
i s k landad vikt. Detta innebär en uppgång med 7 % 
jämfört med 1966 års fångst. 

År 1967 levererades 75 % av hela fångstmängden av 
fiskare från Göteborgs och Bohus län. Fiskare från Ble
kinge, Hallands och Kristianstads län svarade för 16 % 
och övriga läns fiskare för resterande 9 % av total
fångsten. 

De olika fångstområdenas procentuella andelar av 
hela fångsten framgår av tab C, där dock den före år 
1964 tillämpade uppdelningen på områden ej helt kun
nat bibehållas. 

Diagram 1 belyser utvecklingen av totalfångstens stor
lek vid saltsjöfisket åren 1914—1967 med uppdelning 
på kuststräckor. För att möjliggöra en rättvisande jäm
förelse mellan åren har kvantiteterna genomgående an
givits i landad vikt. För tidigare år beräknades nämli
gen inga avrenstillägg. 

Tabell C Fångstens storlek och värde. Procentuell fördelning efter fångstom
råden åren 1958—1967 
Quantity and value of the catch as percentages by fishing areas during 1958—1 967 
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Diagram 1 Totalfångstens storlek vid saltsjöfisket åren 1914—1967 med upp
delning på kuststräckor, milj kg (exklusive avrenstillägg) 

Total catch in the sea-fisheries during 1914—1967 by coastal districts (mill, kg, landed 
weight) 

+2—690069. Fiske 1967 
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Diagram 2 Fångstens sammansättning åren 1946—1949 samt 1958—1967, 
olika huvudgrupper av fiskslag, milj kg (exklusive avrenstillägg) 
Total catch by main groups of species during 1946—1949 and 1958—1967 (mill, kg 
landed weight) 
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Diagram 2 ger för några efterkrigsperioder en bild av 
fångstmängdens fördelning på huvudgrupper av fisk
slag. 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 när
mast föregående års fångstmängder göras. 

Ett säreget drag hos det svenska saltvattensfisket är 
den stora mängd sötvattensfiskar, som ingår i fångsten, 
såsom abborre, gädda, sik, braxen, mört, id, lax m fl. 
Bortsett från strömmingen är det sålunda dessa fisk
sorter, som övervägande fångas i Östersjön från och 
med Norrbottens län till och med Östergötlands län. I 
Kalmar län och, ehuru i mindre grad, i Blekinge och på 
Gotland fångas ännu mycket sötvattensfisk. Orsaken till 
denna lokala fördelning är bl a, att vattnets salthalt 
gradvis avtager från 3 % och däröver i Nordsjön och 
Skagerack till endast några få °/oo i övre delen av Bot
tenviken och i den inre skärgården vid Östersjön. 

1.5. Priser 
De genomsnittliga priser, till vilka de olika fisk- och 
skaldjursslagen försåldes av fiskarna, anges i tab D för 
hela riket. Av denna framgår, att genomsnittspriserna 
varit lägre under 1967 än under 1966 för de flesta och 
de ur omsättningssynpunkt viktigaste fisk- och skal-
djursarterna. På grund av brister i primärmaterialet 
är prisuppgifterna i en del fall något osäkra. 

Medelpriserna för den strömming, som fiskarna leve
rerade till fiskförsäljningsföreningarna på ostkusten, 
framgår av en tablå på s 24 och priserna vid Göte
borgs fiskhamnsauktion av tab V, s 34. För den pris-
reglerande verksamheten redogörs i kap 4, s 35. 

1.6. Fångstvärdet 
Det totala fångstvärdet uppgick år 1967 till 228,7 mkr, 
vilket är 19,3 mkr (8 %) lägre än fångstvärdet år 1966. 
Den kvantitativa uppgången motsvarades alltså ej av 
någon värdeökning, vilket beror på den ovannämnda 
prisutvecklingen. 

Av den värdemässiga nedgången faller 15,1 mkr på 
Göteborgs och Bohus län, 2,0 mkr på Hallands län och 
1,3 mkr på Stockholms län. För övriga län redovisas 
endast smärre förändringar i såväl positiv som negativ-
riktning. 

Inom ostkustens fångstområde sjönk fångstvärdet med 
5 %, inom sydkustens med 1 % och inom västkustens 
(Kattegatt, Skagerack, Nordsjön och mera avlägsna om
råden) med 9 %. För öresundsfisket redovisas en vär
deökning med 4 %. 

En beräkning av de olika fiskslagens andel av total
värdet visar att sill- och strömmingfångsterna kom 
främst med ca 4 3 % . Därnäst följde torskfångsterna 
med 9 %, räkfångsterna med 9 %, skrapfiskfångsterna 
med 7 % och ålfångsterna med 6 %. Även i de olika 
länen var oftast sill- och strömmingfångsterna de vär-

Tabell D Genomsnittliga priser i första försäljningsledet åren 1965—1967 
Average prices at the first-hand sales in 1965—1 967 
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demässigt största; undantag utgjorde Norrbottens och 
Gotlands län, där laxfångsterna var mest betydande, 
Kalmar och Malmöhus län, där ålfångsterna represen
terade det största värdet samt Kristianstads län, där 
torskfångsterna var de värdemässigt största. 

1.7. Fångstuppgifter per månad 
Med ledning av uppgifter från olika källor har 90 % av 
totalfångsten kunnat fördelas efter ilandföringsmåna-
der. Redovisningen har framlagts i tab 5 i kombination 
med uppgifter dels om fiskslag, dels om ilandförings-
platser. 
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2. östersjö- och öresundsfisket1 

Baltic fisheries 

Redogörelsen för östersjö- och öresundsfisket omfattar 
uppgifter om sill- och strömmingfisket, trål- och snurre-
vadsfisket, storryssjefisket, bottengarnsfisket samt 
snörpvadsfisket. Uppgifter om säsongvariationerna i 
fisket från Skåne och Blekinge ingår även. 

östersjö- och öresundsfiskets relativa betydelse fram
går av att dess andel av hela avkastningen från saltsjö-
Norrbottens län — Malmöhus län. 

fisket utgjorde 20 % av fångstmängden och 27 % av 
fångstvärdet. Fångstmängden ökade från år 1966 till år 
1967 med 9%. Fångstvärdet minskade dock med 3 % , 
främst beroende på nedgången av sill- och strömming-
priset. 

2.1. Fiskemetoder och redskap 
I tab E redovisas de olika specialfiskenas relativa om
fattning samt deras utveckling under den senaste tio
årsperioden. Fiskare, som bedrivit olika slag av fisken 
under samma år, ingår jämte motsvarande materielvär-
den på mer än ett ställe i tabellen. Fångsten av sill och 
strömming redovisas i sin helhet i kolumnen för detta 
fiske samt i berörda delar i kolumnerna för de olika 
specialfiskena. 

Tabellen visar även, att antalet fiskare i östersjö- och 
öresundsfisket under tioårsperioden minskat till hälf
ten, under det att fångstmängden ökat med 10 %. Detta 

Tabell E östersjö- och öresunds
fisket: Den relativa omfattningen av 
viktigare fisken åren 1957, 1966 och 
1967 

The relative extent of more important 
fisheries in 1957, 1966 and 1967 
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Tabell F Östersjö- och öresunds
fisket: Redskapens antal och värde 
Number and value of the gear 

Tabell G Östersjö- och öresunds
fisket: Fångstmängd och fångstvärde 
efter fiskslag 

Quantity and value of the catch by 
species 
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sammanhänger med trålfiskets starka utveckling. Trål
fisket svarade år 1967 för cirka tre fjärdedelar av 
fångstmängden och cirka hälften av fångstvärdet i 
östersjö- och öresundsfisket. 

Uppdelningen i primärmaterialet är ej så långtgående, 
att en särredovisning motsvarande den i tab E kan gö
ras för sill- och strömmingfisket med skotar, garn och 
notar. Fångstuppgifter från detta fiske ingår dock i 
tab H. 

För redskap vid östersjö- och öresundsfisket förelig
ger utförligare uppgifter än de som framlagts i tab 1. 
Dessa anges i sammandrag i tab F. 

Det största värdet representerade gruppen botten
garn, kilnotar och laxsätt; därnäst kom gruppen skotar, 
sill- och strömminggarn. 

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

2.2. 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 torskfångsterna med avseende på kvantiteten 
och av ålfångsterna med avseende på värdet. Även 
fångsterna av lax ger stort värdemässigt utbyte. Tillsam
mans svarade de fyra nämnda fiskslagen för 88 % av 
hela fångstvärdet vid östersjö- och öresundsfisket. 

2.3. Sill- och strömmingfisket 
Fisket efter sill och strömming redovisas i dess helhet 
i tab i, som innehåller uppgifter för de olika länen. 

Under år 1967 utövades sill- och strömmingfiske från 
östersjö- och öresundsdistrikten av 2 010 yrkesfiskare 
och 1 288 personer med fisket som binäring mot 
2 154 resp 1 656 under år 1966. Den under flera år ob
serverade minskningen av antalet fiskare har sålunda 
fortgått. 

Bland redskapen intar skotar samt sill- och ström-
minggarn en framträdande plats med 55 % av det to
tala redskapsvärdet, trots en viss nedgång under senare 
år. Gruppen sill- och strömmingtrålar ökade under pe
rioden i värde med 5 %. 

I sill- och strömmingfisket används på ostkusten mest 
öppna motorbåtar, medan de däckade överväger på syd
kusten. 

För hela området uppgick fångstmängden vid detta 
fiske år 1967 till 36 686 ton, vilket innebar en ökning 
med 20 % jämfört med år 1966. Fångstvärdet var 24,4 
mkr eller 4 % högre än föregående år. 

De olika länens andelar av de totala fångstvärdena 
framgår av tablån överst till vänster på s 24. Som van
ligt dominerar Blekinge län. 

I tab H har sill- och strömmingfångsterna åren 1957, 
1966 och 1967 fördelas på de olika förekommande fiske
metoderna. 

Tabell H Östersjö- och öresunds
fisket: Sill- och strömmingfångster 
efter redskapstyp åren 1957, 1966 
och 1967 

Catches of herring and Baltic herring 
by fishing methods in 1957, 1966 and 
1967 
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Praktiskt taget hela fångsten såldes i färskt tillstånd. 
Endast 274 ton (0,7 %) användes av fiskare till bered
ning. 

Priserna för försålda fångster varierade från län till 
län, såsom framgår av tablån ovan. 

Medelpriset per kg sjönk från 76 öre år 1966 till 67 
öre år 1967. Som jämförelse redovisas i tablån även 

medelpriserna för den strömming, som fiskarna leve
rerade till försäljningsföreningarna; slutlikvider är häri 
inräknade. 

Vid en jämförelse med föreningspriserna framträder 
mindre differenser, vilka bl a beror på att en del av 
fångsten säljs direkt till konsumenter och då vanligtvis 
till högre priser an de, som erhålls vid leveranser till 
föreningarna. 

För ostkustfiskarnas föreningsrörelse redogörs i kap 5. 
Säsongvariationerna i fiskarnas strömmingleveranser 

månadsvis till fiskförsäljningsföreningarna i ostkustlä
nen utom Norrbottens län belyses i nedanstående tablå. 

2.4. Trål- och snurrevadsfisket 
Trålfisket bedrivs numera i hela Östersjön. Längs ost
kusten har det nästan enbart inriktats på fångst av 
strömming. I Norrbottens län har det dock under senare 
år bedrivits som ett siklöjefiske. 

1 södra Östersjön görs stora fångster av sill och ström
ming på sommaren och av torsk på vintern och våren. 

Snurrevadsfisket bedrivs i Östersjön endast i mycket 
begränsad omfattning. 

Av tab l framgår att 1 123 fiskare deltog i dessa fis
ken. Därvid kom 1 587 trålar, 13 snurrevadar och 393 
båtar till användning. Enbart i sill- och strömmingfis
ket med trål deltog 989 fiskare med 301 båtar. 

Den fångst som i tab J redovisas som »diverse 
ospec», utgjordes huvudsakligen av skrapfisk. 

I trålfisket i Östersjön deltog även fiskelag från väst
kusten, för vilket redogörs i kapitlet om västkustfisket. 
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Tabell I Östersjö- och öre
sundsfisket: Fiskare, red
skap och båtar i trål- och 
snurrevadsfisket 

Fishermen, fishing gear and 
fishing craft in trawl and 
Danish seine fisheries 

2.5. Övriga specialfisken 
Storryssjefisket bedrivs främst efter norrlandskusten. 
Fisket börjar i allmänhet i maj månad och håller på 
fram till eller in i spetember. Lokala skiljaktigheter fö
rekommer dock. I södra Östersjön är säsongen ofta nå
got längre. 

I tab K redovisas antalet fiskare i storryssjefisket 
samt antal och värden av använda redskap och båtar. 

Norrbottens och Västerbottens län redovisar tillsam
mans cirka två tredjedelar av antalet fiskare i detta 
fiske. 

Fångstmängder och fångstvärden redovisas i tab L. 
Lax, sik, strömming och laxöring var de viktigaste fisk
slagen. 

Storryssjor användes för strömmingfiske enbart i lä
nen efter norrlandskusten och i Stockholms län; fångst 

Tabell J Östersjö- och öresundsfisket: Fångst i trål- och snurrevadsfisket 
Catches in trawl and Danish seine fisheries 

+3—690069. Fiske 1967 
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Tabell K Östersjö- och 
öresundsfisket: Fiskare, 
redskap och båtar i stor-
ryssjefisket 

Fishermen, fishing gear and 
fishing craft in big trap fisheries 

1 Därav 48 laxkittor till ett värde av 65 600 kr. — 2 Därav 47 laxkittor till ett värde av 60 300 kr. 

av siklöja redovisades endast för Norrbottens län. Pos
ten »diverse ospec.» i Norrbottens län utgörs till största 
delen av sik- och löjrom — därav det höga värdet. 

Fisket med bottengarn, kilnotar och laxsätt i öster-
sjön och Öresund samt vid Skånes västkust bedrevs av 
fiskare från Kalmar, Blekinge, Kristianstads och Mal
möhus län samt i mindre omfattning från enstaka plat
ser i Stockholms län. Antalet fiskare, redskap och bå
tar samt redskapens och båtarnas värden i de olika lä
nen framgår av tab M. 

I tab X redovisas fångsten, som huvudsakligen be

stod av ål; dess värde motsvarade 88 % av hela fångst
värdet vid bottengarnsfisket. Dessutom fångades även 
andra fiskslag i icke obetydlig omfattning, särskilt torsk. 

Fisket med snörpvadar efter sill och strömming var 
liksom under de senaste åren av ringa omfattning. Det 
bedrevs under år 1967 endast av fiskare från Blekinge 
län. Detta fiske redovisas i tab O. 

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

Tabell L Östersjö- och 
öresundsfisket: Fångst i 
storryssjefisket 
Catches in big trap fisheries 
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Tabell M Östersjö- och 
öresundsfisket: Fiskare, 
redskap och båtar i fisket 
med bottengarn, kilnotar 
och laxsätt 

Fishermen, fishing gear and 
fishing craft in pound net 
fisheries 

2.6. Säsongvariationer i fisket från sydkusten 
För ilandförda fångster i Skåne och Blekinge lämnas 
uppgifter om fördelningen månadsvis. De är hämtade 
från statens jordbruksnämnds månadsstatistik över fis
ket från sydkusten. För denna statistik utnyttjas i regel 
samma uppgiftslämnare som för centralbyråns årssta
tistik. Redovisningen skiljer sig från årsstatistiken där
igenom, att den avser den fångst, som ilandförts vid 
kuststräckan, medan årsstatistiken är uppställd efter 
dels fångstområde, dels fiskarens hemort. I månadssta
tistiken anges vidare fångsten i landad vikt. Dessa skilj
aktigheter är dock av mindre betydelse, om siffrorna 

används för att belysa säsongvariationerna. I tab 7 re
dovisas de absoluta talen och i tab P den procentuella 
fördelningen. 

Av sistnämnda tabell framgår fisketiderna för vikti
gare fiskslag vid sydkusten. Fördelningen iir tämligen 
lika från år till år. 

I fråga om medelpriserna i Skåne och Blekinge för 
en del viktigare fiskslag under de olika månaderna av 
redogörelseåret hänvisas till Jordbruksekonomiska med
delanden, tabellavdelningen, där priserna från statens 
jordbruksnämnds månadsstatistik är angivna. 

Tabell N Östersjö- och 
öresundsfisket: Fångst i 
fisket med bottengarn, 
kilnotar och laxsätt 

Catches in pound net fisheries 
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Tabell O Östersjö- och öresundsfisket: Fiskare, 
redskap, båtar och fångst i snörpvadsfisket efter 
sill och strömming 
Fishermen, fishing gear, fishing craft and catches in 
purse seine fisheries for herring and Baltic herring 

Tabell P Procentuell för
delning av månadsvis i 
Skåne och Blekinge iland-
förda fångster efter 
fiskslag 

Monthly landings as percent
ages by species on the South 
coast 
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3. Västkustf isket 

West Coast fisheries 

I det följande redovisas fisket från Hallands samt Göte
borgs och Bohus län. Fisket från skånekusten vid Katte
gatt fördelas efter fiskarnas hemorter i resp län i tab 1, 
3 och 4 men hänförs vid fördelningen efter fångstom
råden i tab 2 till Kattegatt och Skagerack, då fångsten 
ägt rum där. Detta fiske har dock ej tagits med i föl
jande redogörelse utan ingår i kap 2 under östersjö-
och öresundsfisket. 

3.1. Fiskare, båtar och redskap 
Enligt tab 1 uppgick antalet fiskare vid västkusten vid 
slutet av år 1967 till 5 879, varav 4 659 yrkes- och 1 220 
binäringsfiskare. Detta innebär, att antalet yrkesfiskare 
under år 1967 minskat med 334 och antalet binärings
fiskare med 307. 

Båtvärdet uppgick vid samma tidpunkt till 431,3 mkr 
och var därmed i det närmaste oförändrat jämfört med 
år 1966. Häri ingår värdet av den tekniska utrustning
en för navigation och fisksökning, såsom ekolod, radar 
o d. De större fiskefartygens utrustning i nämnda hän

seende framgår av tab 6, som har särskilda uppgifter 
för västkusten. 

Redskapsvärdet, som enbart avser fiskredskapen, upp
gick till 45,2 mkr eller 1,2 mkr mer än år 1966. I tab Q 
har redskapen fördelats efter typ. Under »annan red
skap» ingår bl a hummer- och krabbtinor, pålkranar 
och sumpar. 

3.2. Fångstens storlek och artsammansättning 
Västkustfiskarnas totala fångstmängd uppgick år 1967 
till 272 900 ton och fångstvärdet till 166,8 mkr; år 1966 
utgjorde mängden 257 100 ton och värdet 183,9 mkr. 
Detta innebar att mängden ökade med 6 % samtidigt 
som värdet minskade med 9 %. I Göteborgs och Bohus 
län enbart ökade fångstmängden med 7 % under det 
att fångstvärdet minskade med 9 %. I Hallands län 
minskade fångstmängden med 5 % och fångstvärdet 
med 15 %. 

Västkustfiskets andel av hela saltsjöfiskets fångst
mängd utgjorde 80 % och av fångstvärdet 73 ch. 

Fångstmängdens och fångstvärdets fördelning på de 
viktigaste fisk- och skaldjursarterna framgår av tab R. 
Av hela fångsten vid västkustfisket kom 49 % av mäng
den och 45 % av värdet på sillen. På andra plats 
i fråga om kvantitet kom skrapfisken, som huvudsakli
gen bestod av sill. Därnäst följde makrill och torsk. I 
avseende på fångstvärdet följde nordhavsräkan närmast 
efter sillen; därefter kom skrapfisk, makrill och torsk 
i nu nämnd ordning. 

Tabell Q Västkustfisket: Redska
pens antal och värde 

Number and value of the gear 
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Tabell R Västkustfisket: Fångst
mängd och fångstvärde efter fiskslag 

Quantity and value of the catch by 
species 

3.3. Särskilda västkustfisken 
Det starkt utvecklade västkustfisket ar inriktat på flera 
fiskarter än östersjöfisket. Många arter fångas med sär
skilt för dem anpassade fiskemetoder, under 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 fiskeme
toderna. De sammanställda uppgifterna för dessa sär
skilda fisken återges i tab T samt beskrivs kortfattat i 
det följande. 

Vissa av de särskilda fiskena utövas blott under en 
mindre del av året. Såväl fiskare som båtar och red
skap återfinns därför som regel på mer än ett ställe 
i tab T, som alltså ej kan summeras i dessa hänseenden. 
Åtskillnad har ej kunnat göras mellan yrkesfiskare och 
binäringsfiskare; de flesta fiskena bedrivs dock endast 
av yrkesmän. Helt skarpa gränser har ej kunnat dras 
mellan de olika fiskena. 

3.3.1. Sillfisket 
Praktiskt taget hela sillfångsten i västkustfisket (99,7 % 
under år 1967) togs med trål. Fångstmängden utgjorde 

49 % och fångstvärdet 45 % av västkustfiskets hela 
avkastning. Sillfisket med trål framstår därför som det 
mest betydande specialfisket. 

Enligt den sillstatistik, som publiceras i Svenska väst
kustfiskarnas centralförbunds (SVC) styrelseberättelse 
hade år 1967 73 % av den i Sverige landade trålsillen 
tagits med flyttrål. 

Den största delen av trålsillen fångas vid det s k fla-
denfisket, som bedrivs under sommaren och hösten på 
Fladen Ground och angränsande delar av Nordsjön, hu
vudsakligen med bottentrål. 
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Tabell S Västkustfisket: Fångsten 
i trålfisket procentuellt fördelad 
efter fiskslag 

Catches in trawl fisheries as percentages 
by species 

Som fladensill betecknar man numera all nordsjösill, 
som fångas under juli—oktober. År 1967 ilandfördes 
i Sverige 1 600 ton sådan sill. Värdet uppgick till 0,8 
mkr. Utrikes landad svenskfångad fladensill har beräk
nats utgöra 80 % av totala ilandföringen av sill i Dan
mark och 100 % av den sill, som landats i övriga län
der under ifrågavarande period. Är 1967 uppgick dessa 
utrikes ilandföringar av fladensill till 37 200 ton med 
värdet 19,2 mkr. 

Av den i Sverige landade fladensillen utgjorde 24 ton 
sjösaltad vara. 

De genomsnittliga priser till vilka den svenskfångade 
fladensillen försåldes under åren 1965—1967 framgår 
av tablån på s 30. 

Av annan trålsill än fladensill landades år 1967 i 
Sverige 15 900 ton och i utlandet 79 000 ton. Det sam
manlagda värdet uppgick till 54,7 mkr. 

3.3.2. Trålfisket 
Följande tablå belyser hur fångstmängden vid trålfis
kena från västkusten utvecklats under de senaste fem 
åren. 

Förutom trålfisket i västerhavet bedriver västkust
fiskarna trålfiske efter torsk i Östersjön på vintern och 
våren. Ar 1967 deltog häri 94 fiskare med 14 båtar. 

Fördelningen av trålfångsterna på fisk- och skaldjurs
arter inom de olika fångstområdena framgår av tab S, 

där de särskilda trålfiskena efter skarpsill och nord-
havsräka dock ej ingår. 

3.3.3. Övriga specialfisken 
Skarpsill fiskas med flyt- eller bottentrål samt med 
land- och snörpvadar. Fångsten av skarpsill minskade 
under år 1967 med 400 ton till 3 900 ton. 53 % av denna 
fångst togs med trålar. 

87 % av makrillfångsterna erhölls vid trålfisket; res
ten erhölls vid de speciella makrillfiskena med drivgarn 
och dörjar i Kattegatt och Skagerack. Dörjfisket är del
vis ett fritidsfiske och fångstuppgifterna är osäkra. 

I ringvadsfisket efter sill och makrill deltog 25 fiska
re med 2 större fiskefartyg och 4 mindre hjälpbåtar. 
Fångsten redovisas ej separat i tab T. 

Snurrevadsfisket bedrevs i Nordsjön, Kattegatt och 
Skagerack. 90 fiskare deltog i detta fiske. Fångsten blev 
3 600 ton, huvudsakligen kolja och torsk. 



32 

Tabell T De särskilda västkustfiskena ären 1964—1967 
West coast fisheries during 1964—1967 

1 Redovisas ej skilt från övriga fisken. — 2 Dessutom 27 s k Iysbåtar till ett värde av 1 080 tkr. — 3 Därav i Nordsjön 1 958 ton till ett värde av 

Som storsjöfiske betecknas det fiske med storbackor 
huvudsakligen efter långa, vilket under sommaren be
drivs i farvattnen kring Shetlandsöarna och i grund
områdena vid Rockall i Atlanten. 132 fiskare med 17 
båtar deltog mot 55 fiskare med 7 båtar år 1966. Fångs
ten uppgick till 1 900 ton. 

Fisket efter nordhavsräka kom i avseende på fångst
värdet närmast efter det övriga trålfisket. 625 fiskare 

med 196 båtar deltog i räktrålfisket år 1967. Fångsten 
blev 1 800 ton räka och 2 200 ton fisk och övriga skal
djur. Jämfört med år 1966 ökade räkfångsten kvantita
tivt och värdemässigt med 12 %. 

Hummerfisket bedrevs av 1 102 fiskare och gav en 
avkastning på 63 ton och 1,4 mkr. Fångsten i krabbfis-
ket uppgick till 186 ton med ett värde av 1,3 mkr. 

Vid bottengarnsfisket var deltagarantalet 117. Fångs-
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2 054 tkr. 

ten, 274 ton till ett värde av 0,7 mkr, bestod främst av-
torsk, lax, näbbgädda och makrill. 

Olika slag av småfisken, som bedrivs invid kusten 
har sammanfattats under benämningen kustfisket. Re
dovisningen kan dock ej anses fullständig. Fångsten be
stod främst av torsk, blåmussla, ål, makrill och sill. 

3.4. Fiskauktioner 
Tab U redovisar kvantiteter och värden för den svensk-
fångade fisk, som försålts vid västkustens fiskauktioner. 

Om man bortser från den i utlandet ilandförda fångs
ten och från västkustfiskarnas trålfångster i Östersjön 
samt räknar i landad vikt liksom fiskauktionerna, upp-
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Tabell U Omsättningen av svenskfångad fisk vid västkustens fiskauktioner 
åren 1963—1967 

Sales of fish landed by Swedish fishermen at the West coast auctions during 1963—1967 

1 I-öre 1961 = Gravarne. 

gick totalfångsten vid västkustfiskct år 1967 till 80 500 
ton. Därav såldes 46 % vid de sju auktionerna tillsam
mantagna. 

För Göteborgs, Kungshamns, Lysekils, Smögens och 

Strömstads fiskauktioner anges i tab 5 den månatliga 
kvantitativa och värdemässiga omsättningen. 

Medelpriserna vid göteborgsauktionen framgår av 
tab V och motsvarande riksmedeltal av tab D. 

Tabell V Medelpriser vid auktionerna i Göteborgs fiskhamn åren 1966 och 1967 
Average prices at the Göteborg fish auctions in 1966 and 1967 
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4. Prisreglering på fisk 

Regulation of fish prices 

Statlig prisreglering på fisk i syfte att förhindra alltför 
stark nedpressning av förstahandspriserna vid riklig 
tillförsel infördes redan före andra världskriget. Efter 
en omläggning år 1946 har formerna för prisreglerings
verksamheten varit i huvudsak oförändrade fram till 
den 1 juli 1966, då prisregleringen för strömming på 
ostkusten omlades. 

På syd- och västkusten innebar prisregleringarna i 
stort sett, att statens jordbruksnämnd efter överlägg
ningar med fiskarorganisationerna fastställer minimi-
priser på viktigare fiskslag. Den fisk, för vilken fiska
ren ej kan få lägst minimipriset vid försäljningen, dvs 
den s k överskottsfisken, övertas av de för ändamålet 
särskilt bildade prisregleringsföreningarna Sydkustfisk 
och Västkustfisk till ett av vederbörande förening fast
ställt garantipris. Detta är sålunda det pris, som fiska
ren lägst kan påräkna. 

För finansiering av prisregleringsverksamheten upp
tar jordbruksnämnden avgifter i samband med första-
handsförsäljningen av viss svenskfångad och importe
rad saltvattensfisk. 

De under åren 1965—1967 av prisregleringsförening
arna mottagna kvantiteterna överskottsfisk framgår av 
följande tablå. 

Prisregleringsföreningarna nyttiggör den övertagna 
fisken huvudsakligen genom försäljning för export i 
färskt eller berett skick. En del partier säljs inom lan
det till konserv- och fiskmjölsfabriker eller som djur
föda. För verksamheten med omhändertagandet av fis
ken erhåller föreningarna av jordbruksnämnden bidrag 
i form av »pristillägg». 

Prisregleringen på ostkusten var intill den 1 juli 1966 
knuten till en handelsreglering som innebar att aukto
riserade fiskförsäljningsföreningar hade ensamrätt att 
för försäljning mottaga färsk strömming från fiskare. 
Fiskförsäljningsföreningarnas huvudorganisation Ost

kustfisk erhöll från jordbruksnämnden »prisutjäm-
ningsbidrag» att användas som tillskott till de priser 
föreningarna erhöll vid försäljning av strömming-
fångster som ej kunde avsättas till färskkonsumtion 
eller rökning inom landet. 

Från och med den 1 juli 1966 avskaffades handels
regleringen och i samband därmed ändrades prisregle
ringssystemet. Det nu gällande systemet innebär i hu
vudsak att under en tid av sex år årliga bidrag utgår 
från prisregleringskassan för fisk till strömmingfiskare 
med belopp, som står i visst samband med storleken av 
de interna avgifter som medlemmarna i ostkustens fisk
försäljningsföreningar tillskjuter. Medlen skall använ
das bl a för tillskott till de priser, som fiskarna erhåller 
för strömming som inte kan avsättas för färskkonsum
tion eller rökning inom landet. 

För att ha hand om stödet har bildats en särskild 
förening, Ostkustens prisregleringsförening, ekonomisk 
förening, i vars styrelse ingår representanter för staten, 
fiskarnas organisationer och handeln. Någon statlig 
prisregleringsavgift på strömming uttages ej efter den 
30 juni 1966. Liksom tidigare är den enskilde fiskaren 
på ostkusten ej tillförsäkrad vare sig minimi- eller ga
rantipriser för sina strömmingleveranser. Den helt över
vägande delen av strömmingfångsten tages emot av fisk
försäljningsföreningar längs ostkusten, vilka bestämmer 
de priser som strömmingen skall betinga vid försälj
ning resp mottagning för olika ändamål. Totalmängden 
prisreglerad strömming utgjorde 5 324 ton är 1967. 
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5. Fiskarnas organisationer 

Fishermen's organizations 

5.1. Fackliga organisationer 
Fiskarnas fackliga organisationer omfattar fem fack
förbund med tillhörande lokalavdelningar. Det största 
förbundet är Svenska västkustfiskarnas centralförbund 
(SVC) med G 716 medlemmar fördelade på 51 lokalav
delningar (1 jan 1968). övriga fackförbund är Svenska 
ostkustfiskarenas centralförbund (SOC) med 2 391 med
lemmar, Svenska sydkustfiskarnas centralförbund 
(SSC) med 1 002 medlemmar, Skånes fiskareförbund 
med 790 medlemmar och Svenska insjöfiskarenas cen
tralförbund med 3 305 medlemmar, varav 700 yrkesmän. 

Sveriges fiskares riksförbund är en samarbetsorga
nisation för de ovannämnda fackförbunden. 

Förutom den rent fackliga verksamheten har fack
förbunden etablerat ett intimt samarbete med den eko
nomiska föreningsrörelsen. 

5.2. Ekonomiska organisationer 
Verksamheten inom fiskarnas ekonomiska föreningar 
omfattar ej blott mottagning och marknadsföring av 
fiskarnas fångster, utan även olika slag av industriell 
beredning. Ett flertal föreningar förmedlar dessutom 
fiskredskap, drivmedel och andra förnödenheter till 
fiskarna. 

Till de ekonomiska föreningarna räknas givetvis även 
de ovannämnda prisregleringsföreningarna Västkust
fisk, Sydkustfisk och Ostkustfisk. 

På västkusten verkar dessutom bl a Västkustfiskarnas 
fiskförädling, som på uppdrag av SVC omhänderhar 
kollektivförsäljning av vissa fiskslag samt administre
rar direktlandningar i Västtyskland, Storbritannien och 
Xederländerna. Dessutom uppträder föreningen vid 
auktioner som köpare av råräka samt handhar på SVCs 
uppdrag prisgaranti pa kokt räka. Föreningens verk
samhet omfattar även filetering och frysning. 

Svensk andelsfisk, som ägs av Kooperativa förbundet 

och som räknar 14 lokala fiskarföreningar 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 in
dustriell förädlingsverksamhet samt förmedla förnöden
heter. 

AB Pontus Nilsson & Co ägs av SVC. Företaget in
köper färsk sill för saltning samt sjösaltad sill och är 
beträffande salt fladen- och kattegattsill huvudleveran
tör till den svenska marknaden. Det mottar även skrap-
fisk för vidare leverans till fiskmjölsfabriker eller till 
pälsdjursfarmer och har för övrigt ett flertal funktio
ner inom fiskdistributionen. 

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

På sydkusten finns bl a fiskfördelningsföreningarna 
Östersjöfiskarnas fiskcentral i Simrishamn och Ble
kingefiskarnas centralförening i Karlskrona med mot
tagningsplatser även i Karlshamn, Nogersund och Hör
viken. Bland föreningsägda företag märks Blekinge an
delsfisk, som bedriver partihandel med fisk och fisk
produkter samt beredning, främst filetering. Koopera
tiva förbundet innehar hälften av andelarna. Blekinge
fiskarnas inköpsförening förmedlar redskap och driv
medel till fiskarna. 

I Skåne finns bl a föreningen Trelleborgsfisk, som 
mottar torsk för filetering och djupfrysning samt några 
ålfiskarföreningar och andra lokala fiskförsäljnings-
föreningar. 

På ostkusten finns elva fiskförsäljningsföreningar. 
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6. Industriell framställning och 
beredning av fiskprodukter 

Fish processing 

Enligt den officiella industristatistiken, som hittills i 
allmänhet endast omfattat företag med minst fem sys
selsatta i årsgenomsnitt, fanns år 1967 30 st fiskbered-
ningsanstalter (salterier, rökerier o d) med 613 anställ
da, ett saluvärde av 38,9 mkr och ett förädlingsvärde 
av 13,5 mkr. Vidare fanns 52 fiskkonservfabriker med 
2 295 anställda, ett saluvärde av 206,4 mkr och ett för
ädlingsvärde av 83,4 mkr. 

Mängden industriellt framställda fiskprodukter samt 
värdet därav under åren 1966 och 1967 redovisas i 
tab X. Konservindustrin anses vara fullständigt redo
visad. På grund av förutnämnda begränsning torde 
dock en stor del av fiskberedningen falla utanför sta
tistiken. Fiskberedning, varmed åsyftas saltning, krydd-
ning, rökning och torkning, bedrivs nämligen ofta av 
småföretag samt i form av s k hemmaberedning utförd 
av fiskarna själva. Den sistnämnda syns dock alltmer 
avtaga. 

Om hemmaberedningen av strömming lämnas upp
gifter i tab 4. Den bedrivs mest i Norrland. 

Statens jordbruksnämnd utför årligen beräkningar 
över råvaruåtgången till beredning och produktion av 
beredd fisk till människoföda inom landet. Nämndens 
beräkningar, som har olika grad av noggrannhet för 
olika beredningssätt har för åren 1966 och 1967 sam
manfattats i tab Y. 

Tabell X Kvantiteter och värden av 
industriellt framställda fiskpro
dukter m m aren 1966 och 1 9 6 7 

Industrially processed fishery commodities 

during 1966 and 1967 

Käl la: Industri (SOS). 

Tabell Y Råvaruåtgången ti l l bered
ning och produktion, tusen ton 

Consumption of raw products for 
processing and production 
Käl la: Statens jordbruksnämnd. 

1 övrig saltning samt torkning och rökning. 
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7. Fiskkonsumtion 

Consumption of fish 

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 konserver inkl spad). Till färsk fisk 
förs även frysta filéer och skaldjur (skaldjursinlägg
ningar ingär under konserver). Frysta fiskfiléer har 
omräknats till landad vikt, vilken är ca 3 gånger filé
vikten. Vid beräkningen av konsumtionen av färsk fisk 
utgår man från den officiella statistikens uppgifter om 
totalfångst i landad vikt, varefter avdrag görs för skrap-
fisk, fisk till konservering, beredning, export och djur
föda ni ni samt för kassation i handeln. Till den så
lunda erhållna kvantiteten läggs importen av färsk fisk 
samt den beräknade fångsten vid insjöfisket. Hänsyn 
tages även till lagerförändringar av hel fryst fisk och 
frysta filéer. Vissa av dessa avdrags- eller tilläggsposter 
kan noggrant beräknas, medan andra, såsom kassatio-
nen (15 % för hel fisk) och kvantiteten insjöfisk upp
skattas. 

I beräkningen ingår fiskarbefolkningens hemmakon-
sumtion endast till den del densamma inräknats i total-
fångsten enligt den officiella fiskestatistiken. Sport- och 
fritidsfiskarnas konsumtion av egna fångster har ej 
kunnat tagas med i beräkningen. 

Konsumtionen av konserver och beredd fisk har be
räknats på grundval av uppgifter om tillverkning, im
port, export och kända lagerförändringar av färdig-
beredd fisk. 

Ett sammandrag av ovannämnda beräkningar för 
åren 1963—1967 ingår i tab Z. 

Tab Z Fiskkonsumtionen åren 1963—1967, tusen ton 
Consumption of fish during 1963—1967 
Källa: Statens jordbruksnämnd. 

1 Filéer omräknade till landad vikt. 
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8. Ilandföringshamnar 

Ports of landings 

De viktigaste ilandföringshamnarna i Sverige och ut
landet för svenska fiskares fångster år 1967 framgår av 

tab Aa, som bygger på av lantbruksnämnderna gjorda 
sammanställningar av uppgifter från bl a fångstmot
tagare och hamnmyndigheter. Redovisningen omfattar 
hamnar där minst 100 ton svenskfångad fisk ilandförts. 
De ilandförda kvantiteterna anges i avrundade tal. De 
innefattar i vissa fall fångster, som landats pa annan 
plats och därefter transporterats vidare med fraktbåtar 
eller lastbilar till den hamn, där försäljningen ägt rum; 
å andra sidan 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. 

Tabell Aa Hamnar där under är 
1967 ilandförts minst 100 ton 
svenskfångad fisk m m 
Ports where more than 100 tons of fish, 
etc. were landed by Swedish fishermen 
in 1967 
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9. Direktlandningar i utlandet 

Swedish landings abroad 

Uppgifter om svenska fiskares i utlandet ilandförda 
fångster framgår av tab 8, där den årliga ilandföringen 
per land redovisas med uppdelning på viktigare fisk
slag. I tab 5 anges den totala ilandföringen per land 
och månad. 

Under år 1967 landades 55 % av den svenska total
fångsten i utlandet. Räknat endast på västkustfisket, 
som svarar för nära nog all direktlandning, utgjorde 
andelen 69 9c. 

Jämfört med år 1966 ökade kvantiteten med 11 %. 
Totalvärdet sjönk dock med 14 %, vilket främst beror 
på prisfallet för konsumtionssill och skrapfisk. 

Som vanligt gick de direktlandade fångsterna främst 
till Danmark, övriga länder, där svenska direktland
ningar gjordes var Norge, Västtyskland, Nederländerna 
och Storbritannien. 

Sillen dominerade helt bland de direktlandade fisk
slagen (ca 60 c/c av mängden och ca 75 % av värdet). 
Därnäst i fråga om såväl mängd som värde kom skrap-
fisken. På Bornholm landades huvudsakligen av syd-
kustfiskare ca 290 ton torsk år 1967. 

Uppgifter om antalet landningar samt medellasten 
per landning i olika utländska hamnar framgår av tab 
Ab. Antalet landningar i Norge är ej känt. 

Skillnaderna i fråga om medellast sammanhänger 
dels med den genomsnittliga båtstorleken, dels med de 
olika stora fångstransoner, som västkustfiskets organi
sationer fastställer för de skilda länderna. 

Hur försäljningsvärdet för de i Sverige och utlandet 
ilandförda fångsterna fördelats per månad framgår av 
tab Ac, som är framräknad från uppgifter i tab 5. 

Av betydligt mindre omfattning är utländska fiskares 
direktlandningar i Sverige. De ilandförda fångsterna 
ingår — till skillnad mot de svenska landningarna ut
rikes — i den svenska statistiken över utrikeshandeln. 

Under år 1907 gjorde 218 danska fiskebåtar 778 land

ningar i Sverige, därav 505 på ostkusten, 2 på sydkus
ten och 271 på västkusten. Därvid ilandfördes 1 336 
ton fisk och skaldjur till ett värde av 5,5 mkr. På ost
kusten ilandfördes huvudsakligen lax och på västkus
ten råräka till konservindustrien. Vidare gjorde 17 
västtyska båtar 47 landningar på Gotland; därvid leve
rerades 12 ton lax till ett värde av 120 000 kr. Finska 
båtar till ett antal av 8 gjorde 21 landningar på Got
land, varvid ilandfördes 4 ton lax till ett värde av 
36 100 kr. 

Betydligt större kvantiteter utländskfångad fisk om
sätts årligen vid Göteborgs fiskhamnsauktion. Det är 
här dock fråga om fisk, som importerats i vanlig ord
ning med lastfartyg. 
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Tabell A b Svenska fiskares landningar samt medellast 
per landning i utländska hamnar 
Landings by Swedish fishermen in foreign ports. Average cargo 

Tabell A c Försäljningsvärdets 
procentuella fördelning per månad 
vid ilandföring av fångster i 
Sverige och utlandet 

Sales values of landings in Sweden 
and abroad in percentage per month 
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10. Utrikeshandel med fisk m m 

Imports and exports of fish, etc. 

Utrikeshandeln med fisk och fiskprodukter omfattar 
dels den egentliga importen och exporten, dvs de varu
partier 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 exporten är i den officiella 
utrikeshandelsstatistiken ej inräknad i utförseluppgif

terna. Däremot ingår utländska fiskares ilandföringar 
i Sverige i införseluppgifterna. 

Tab Ad utgör ett sammandrag över all utrikeshandel 
med fisk och fiskprodukter. Fiskestatistikens uppgifter 
om de svenska direktlandningarna i utlandet har så
lunda lagts samman med de exportuppgifter, som jämte 
importuppgifter härrör från utrikeshandelsstatistiken. 

Av tab Ad framgår även hur utrikeshandeln med fisk 
och fiskprodukter kvantitativt och värdemässigt var 
fördelad på olika länder. Av de nordiska länderna var 
Norge som vanligt vår viktigaste leverantör, närmast 
följt av Danmark. Sistnämnda land är dock vår vikti
gaste handelspartner på detta område, i det att den 
svenska fiskexporten dit under en lång följd av år varit 
betydligt större än till något annat land. Huvudparten 
av de i Danmark direktlandade svenska fångsterna tor
de reexporteras. 

Tabell A d Import och export av fisk och fiskprodukter m m åren 1966 och 1967 

Imports and exports of fish and fishproducts, etc. in 1966 and 1967 

1 Import cif, export fob. 



43 

11. Sötvattensfisket 

Freshwater fisheries 

I fråga om sötvattensfisket har uppgifter kunnat erhål
las endast för fisket i Vättern samt för fisket efter lax, 
laxöring, sik och nejonöga i vissa vattendrag. 

Vad fisket i Vättern beträffar, lämnas i tab Ae upp
gifter om fiskare, redskap och båtar samt i tab Af om 
fångsten fördelad på länsdelar. 

I tab 9 återges de till statistiska centralbyrån in
komna uppgifterna om fisket efter lax, laxöring, sik 
och nejonöga i vissa älvar. Fångster vid sportfisket 
ingår i redovisningen; sportfiskare och deras materiel 
har däremot ej tagits med. Kommersiell fångst och 
avelsfångst redovisas separat. Hur mycket av avels-
fisken som upptransporterats har särskilt angivits. 



44 

Tabell A e Fiskare, redskap och båtar i vätterfisket 
Fishermen, fishing gear and fishing craft in the fisheries in Lake Vättern 

Tabell A f Fångst i vätterfisket 
Catches in the fisheries in Lake Vättern 



TABELLER 
TABLES 
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Tabell 1 Fiskare, redskap och båtar vid saltsjöfisket, länsvis den 31 december 
1967 

Fishermen, fishing gear and fishing craft in the sea-fisheries by counties at the end of 
1967 

1 

Ej inräknat i värdet av de särskilda redskapen. — 2 Hit räknas även halvdäckade båtar. — 3 I båtarnas värde inräknas jämväl värdet av 
5 om en del av året användes vid fiske. — 6 Därav 38 landvadar till ett värde av 523 tkr, 51 snörpvadar till ett värde av 2 982 tkr 
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icke fasta motorer. — 4 Här upptages endast sillgarn; andra driv- och sättgarn ingår i gruppen nät. — 5 Här ingår vissa fraktfartyg, 
samt 2 ringvadar till ett värde av 525 tkr. — 6 Därav 95 snurrevadar till ett värde av 231 tkr. 
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Tabell 2 Saltsjöfiskets avkastning fördelad 
på fångstområden, mängd och värde år 1967 

The yield of the sea-fisheries by fishing areas, 
quantities and values in 1967 

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

1 Av svenska fiskare i Norge, Danmark, Västtyskland, Nederländerna och Stor-



49 

britannien försåld fisk. 
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Tabell 3 Saltsjöfiskets avkastning, mängd 
och värde, länsvis år 1967 

The yield of the sea-fisheries by counties, quantities 
and values in 1967 

Uppgifterna hänför sig till de kuststräckor, där 
fiskarna är bosatta. Fångstmängden är redovisad i 
hel färskvikt (inkl avrenstillägg). Round fresh weight. 
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Tabell 4 Sill- och strömmingfisket från ost- och sydkustlänen år 1967 

Herring and Baltic herring fisheries from the East and South coast counties in 1967 

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

är redovisad i hel färskvikt. Round fresh weight. 

1 Mängden och värdet avser den beredda varan. — 2 Dessutom bereddes dels surströmming: Västernorrlands län 37 ton till ett värde av 
3 Ej inräknat i värdet av de särskilda redskapen. — 4 I båtarnas värde inräknas jämväl värdet av icke fasta motorer. — 5 Hit räknas även 
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110 tkr, Gävleborgs län 15 ton till ett värde av 22 tkr; dels kryddad strömming: Gävleborgs län 1 ton till ett värde av 3 tkr. — 
halvdäckade båtar. — 6 Kakuam. — 7 Därav 9 snörpvadar till ett värde av 181 tkr. 
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Tabell 5 I Sverige och utlandet ilandförda fångster månadsvis år 1967 

Monthly landings by species in Sweden and abroad in 1967 

Fångstmängden är angiven i landad vikt. I tabellen redovisas 90 % av totala iland-
föringen, motsvarande den del därav, för vilken månadsuppgifter kunnat erhållas. Landed 
weight. Monthly data are available for 90 % of all landings. 

1 Uppgifter (endast om strömming) från försäljningsföreningarna; värdeangivningen ej fullt enhetlig. — 2 Avser endast den av Väst-



55 

kustfiskarnas fiskförädling kollektivförsålda och den i utlandet landade skarpsillen. — 3 Se tab 7. — 4 Enligt fiskauktionernas uppgifter. 
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Tabell 6 Större fiskebåtar och deras utrustning vid slutet av fir 1967 

Large fishing vessels with special equipment at the end of 1967 

1 Här ingår 12 öppna båtar. — 2 Här ingår 1 öppen båt. 
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Tabell 7 I Blekinga, Kristianstads och Malmöhus län ilandförda fångster 
månadsvis fir 1967 

Monthly landings by species on the South coast in 1967 

Enligt statens jordbruksnämnds månadsstatistik. Fångstmängden är redovisad i ton 
landad vikt. Landed weight, tons. 



Tabell 8 Svenska fiskares fångster, direktlandade i utlandet år 1967 

Landings abroad by Swedish fishermen in 1967 

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

1 Varav 345 ton sill till ett värde av 105 tkr. — 2 Landningarna i Norge redovisas ej i tab 5, då fördelningen månadsvis ej är känd. 

Tabell 9 Fiskare, redskap och fångst vid 
vissa lax- och sikfisken m m år 1967 

Salmon and whitefish fisheries, etc. in certain rivers 
in 1967 

I sportfisket deltagande personer och deras redskap 
ingår ej i redovisningen. Däremot har fångsten i 
detta fiske tagits med. Fångstmängden är redovisad 
i hel färskvikt. Round fresh weight. 

1 Ej inräknat personalen vid avelsfisket. — 2 Avser 
enbart värdet av notar, nät och ryssjor.— 3 Utom 
värdet av avelsfångst. — 4 Återutsatta. — 5 140 
st, varav 136 st, 793 kg återutsatta. — 6 24 st, 
41 kg upptransporterade; 64 st, 111 kg återut
satta. — 7 95 st varav 51 st, 80 kg upptranspor
terade. — 8 Därav 658 st, 1 580 kg upptranspor
terade. — 9 575 st, varav 200 st, 400 kg upptrans
porterade. — 10 Därav 1 766 st, 4 207 kg upptrans
porterade. — 11 Därav avelsfångst 50 kg. — 12 208 
st, varav 198 st, 590 kg återutsatta. — 13 Därav 
avelsfångst 748 kg. — 14 146 st, varav 50 st, 79 kg 
återutsatta. — 15 Därav 2 030 st, 10 150 kg upp
vandrade genom laxtrappan vid Norrfors samt 56 
st, 448 kg återutsatta. — 16 103 st varav 67 st, 167 
kg uppvandrade genom laxtrappan samt 27 st, 68 
kg återutsatta. — 17 Därav avelsfångst 77 kg. — 
18 Endast Fällfors laxfiske. 
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Bilaga A 

Förteckning över i berättelsen 
förekommande fiskar och skal
djur m m med deras latinska och 
engelska namn 

List of 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) Microstomus 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 

håbrand, sillhaj 
Squalus acantias 
Lämna comubica 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 aeglefinus Haddock 
Krabba: krabbtaska 

strandkrabba 
Cancer pagurus 
Carcinus mamas 

Edible crab 

Kummel Merluccius merluccius Hake 
Kungsfisk Sebastus marinus Redfish 
Lake Lota vulgaris Burbot 
Lax Salmo salar Atlantic salmon 
Laxöring (forell, vätterlax) Salmo trutta Trout 
Lerskädda Hippoglossoides platessoides Long Rough Dab 
Lever — Liver 
Lubb (brosme) Brosme brosme Tusk 
Lyrtorsk (bleka) Pollachius pollachius Pollack, Lythe 
Långa Molva molva Ling 
Makrill Scomber scombrus Mackerel 
Marulk Lophius piscatorius Monk, Angler 
Mört Leuciscus rutilus Roach 
Nejonöga 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 
Sill Clupea harengus Herring 
Sjurygg (stenbit, kvabbso) Cyclopterus lumpus Lumpsucker 
Sjötunga (äkta tunga) Solea solea Sole 
Skarpsill (vassbuk) Sprattus sprattus Sprat 
1 Enligt FAO: International Standard Statistical Classification of Aquatic Animal and Plants. 
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Svenska Latin Engelska 

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 
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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 0 57 cm— 
1 39—57 cm 
2 35—39 cm 
3 30—35 cm 
4 28—30 cm 

Vitltng 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 stjärtroten) 
3 under 29 cm men totallängd 

minst 30 cm 

Bergtunga 1 32 cm— 
2 27—32 cm 

Sandskädda 1 25 cm— 

Makrill 1 30 cm— 
2 under 30 cm (till stjärt fenans 

mellersta strålar) 

Al 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 » 24 » » » 
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 22 maj 1969 
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