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Förord 

Preface 

Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed första årgången av Fiskesta-
tistisk årsbok, som ger en samlad resultatredovisning från fiskestatistikens olika 
grenar. 

Den nya publikationen har utformats enligt förslag, som framlades 1968 av en 
särskild arbetsgrupp för översyn av fiskestatistiken. I arbetsgruppen ingick repre
sentanter för SCB. fiskeristyrelsen och statens jordbruksnämnd. 

I samband med utgivningen av den nya årsboken nedläggs publikationen Fiske 
(SOS). Den har utgivits för redovisningsåren 1914—1969. 

I fråga om fiskestatistikens historiska utveckling och dess organisation fram till 
redovisningsåret 1970 hänvisas till redogörelser i publikationen Fiske för tidigare 
år, bl a 1914 och 1949. 

De senaste årens omläggningar av fiskestatistiken har i hög grad påverkat ut
formningen av Fiskestatistisk årsbok. Sålunda bygger redovisningen av fångsterna 
vid västkusten på det from 1970 införda systemet med rapportering av fisk
uppköpen i första handelsledet. Fångststatistiken från syd- och ostkusten baseras 
dock i likhet med tidigare år på material insamlat av lantbruksnämndernas fiskeri-
konsulenter. Vid en senare tidpunkt beräknas även en omläggning av statistiken 
avseende dessa kuststräckor ske. 

I samband med omläggningarna har den mycket begränsade statistik, som 
tidigare gjordes över sötvattensfisket (fisket i Vättern samt lax- och sikfisket 
i vissa vattendrag) utgått. 

Uppgifter om antalet fiskare, båtar och redskap inhämtas numera genom sär
skilda fiskeriinventeringar vart tredje år. Dessa är riksomfattande och avser 
således även sötvattensfisket. Den första inventeringen verkställdes per den 31 
december 1970. Resultaten redovisas i denna publikation. 

För värdefullt bistånd från myndigheter och organisationer vid utarbetandet 
av årsboken betygar verket sin tacksamhet. 

Den allmänna uppläggningen av Fiskestatistisk årsbok har åvilat avdelnings
direktör Bengt Lindfors, vilken även tjänstgjort som sekreterare och utrednings
man i den ovan nämnda arbetsgruppen. Redaktör för årsboken har varit byrå
direktör Monica Helander. 

Stockholm den 

INGVAR OHLSSON 

Knut Medin 
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2—Fiske 1971 
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Swedish-English vocabulary1 

(for list of terms used in the tables in appendix 1, 

see appendix 2) 

Annan, annat Other 
Anslutning Connection 
Antal Number 
Använda Use 
Arbetslott Share to the crew 
Avdrag Abatement 
Avlägsnare More distant 
Avrens Guts 
Avskrivning Amount written off 
Avvika Differ 

Bearbetning, beredning Processing 
Begränsning Restriction 
Beräkna Estimate 
Besvär Appeal 
Besättning Crew 
Bilaga Appendix 
Binäringsfiskare Occasional fisherman 
Bortfall Non-response 

Bottengarn Pound net 
Bristfällig Insufficient 
Bruttointäkter Gross receipts, earnings 
Bruttotonnage (Brt) Gross tonnage 
Båt Boat, vessel 
Båtlott Share to the boat-owners 

Deklaration Income tax return 
Deltagare Participant 
Delägare Part-owner 

Direktlandning i utlandet Direct landing abroad 
Diverse Various 
Djurföda Forage 
Driftskostnader Operating expenditures 

Däckad Decked 
Därav Of which 

Ekolod Echo sounder 
Enbart, endast Only 

Fastighet Real estate 
Fiskare Fisherman 
Fiske Fishery, fishing 
Fiskelag Fishing-team 

Fiskmjöl Fishmeal 
Fiskolja Fish-oil 
Fiskrom Spawn 
Fiskslag Species of fish 
Fångst Catch 
Färsk Fresh 
Fördelning Distribution 

Förhållanden Conditions 
Förmögenhet Wealth, capital, property 
Förskjuta Displace 
Försåld Sold 
Förvärvskälla Source of income 
Förändring Change 

Garn och skotar Nets 

Genomsnittlig Average 
Grupp Group 

Hamn Port 
Havsfiske Sea-fisheries 
Hästkrafter (hk) Horse-power (H.P.) 

Högre Higher 
Höja Raise 

Inaktuell Not current 
Infrysning Freezing 
Inkomster Income 
Insjöfiskare Inland fisherman 
Insjöfiske Inland lake fisheries 

Kaviar Caviar 
Kokt Boiled 
Kommersiell Commercial 
Kommun Municipality 
Konservering Preserving 
Kontant Cash 
Kostnader Costs, expenditure 

Krokredskap Hooks 
Kuststräcka Coastal district 
Kyld Chilled 

Landad fångst Landings 
Landning Landing 
Laxfiske Salmon fishery 

Lott Share 

' Names of fish and shellfish, etc. in Swedish, Latin and English, see app. 3. 
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Län County 
Länsstyrelse County Administrative Board 

Maskinstyrka Engine power 

Medeltal Average 
Minska Decrease 
m m etc. 

Motorbåt Powered craft 
Motsvarande Corresponding 
Månad Month 
Mängd Quantity 

Netto Net 
Nettointäkt Net receipts 
Not Drag net 
Nät Net 

Ofullständig Incomplete 
Olja Fuel 

Omfattning Extent 
Områdesindelning Regional division 
Ostkusten East coast 

Redovisning Account 
Redskap Gear 
Restvärde Remaining value 
Ryssja Fyke net 
Rökt Smoked 
Rörligt redskap Drifting line and net 

Saltad Salted 
Saltsjöfiske Sea-fisheries 
Samtliga Total 
Sill- och strömmingsfiske Herring and Baltic herring 

fisheries 
Självdeklaration Income tax return 
Skaldjur Shellfish 
Skillnad Difference 
Skulder Liabilities 

Skotar Nets 
Småmaskig Small-meshed 
Sortering Size group 

Stickprovsundersökning Random sampling 
Stor Large 

Storleksgrupp Size class 
Stormaskig Large-meshed 
Summa Total 
Sydkusten South coast 
Särskild Special 

Taxerad Assessed 
Taxering Assessment of taxes 

Tillgångar Assets 
Tillgänglig Available 
Tillägg Addition 
Tillstånd Condition 
Ton (Metric) tons 
Torkad Dried 
Trål Trawl 

Underhåll Maintenance 
Undersökning Investigation, survey 
Urval Sample 
Utgifter Expenditure 
Utom Except 
Utredning Investigation 
Utrustning Equipment 

Utsträckning Extent 
Utveckling Development 

Vad Seine 
Var sjätte Every sixth 
Var tredje Every third 
Vattendrag Watercourse 

Vikt Weight 
Värde Value 
Värdeminskning Depreciation 

Västkusten West coast 

Yrkesfiskare Professional fisherman 

År Year 
Återanskaffningsvärde Replacement value 

Öppen Open 
Östersjön The Baltic 

Överskott Surplus 
Övriga Other 
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Summary 

This publication gives an account of 
Swedish fisheries during 1970. 

The statistics include numbers of fish
ermen, craft and gear in sea- and fresh
water fisheries, catches in sea-fisheries, 
the financial situation for professional 
fishermen in sea-fisheries and certain 
lakes, etc. 

All specifications regarding fishermen, 
craft and gear are based on the results 
from the 1970 census of fishery, a com
plete report of which is to be found in 
appendix 1 (for a summary, see table 1). 

At the end of 1970 there were alto
gether 5498 professional fishermen—321 
of these in freshwater fisheries—and 
2478 occasional fishermen—659 of these 
in freshwater fisheries. 

Comparisons with earlier statistics may 
prove difficult, as the new data are ob
tained directly from fishermen them
selves and no longer based upon esti
mates worked out by rapporteurs. 

The steep decline in the number of 
occasional fishermen is partly due to 
changes in the interpretations of the 
definition of fisherman. In the census of 
fishery a fisherman is defined as a per
son whose intention is to sell the catch. 
If the catch is small and the fisherman 
does not intend to sell it, he is included 
in the group of fishermen fishing for 
their own households. This group is not 
included in the census. 

In the sea-fisheries the gear has been 
valued at mkr 109.4 and the craft at 
mkr 570.0. 

When comparing the number of fish
ing vessels with figures from earlier 
years, it should be noticed that the cen

sus does not include vessels not used in 
1970. 

As to the statistics of catches, a new 
method is applied on the West coast, 
where the statistics are based upon the 
accounting kept at fish-auctions, by the 
sales organizations and by other first
hand purchasers. 

The statistics of catches from the 
South and East coast counties are based 
upon estimates worked out by the Cen
tral Agricultural Boards and are thus 
similar to statistics from earlier years. 

Due to the introduction of the new 
system on the West coast, the earlier re
port of catches according to fishing areas 
has been excluded. Nor has it been pos
sible to break down the catches on the 
West coast according to fishing methods. 

The total catch in 1970 amounted to 
284,180 tons, round fresh weight, an in
crease of 6 % since 1969. 

The herring and Baltic herring catch 
for human consumption, constituting 
about 30 % of the entire quantitative 
yield of the sea-fisheries, decreased by 
28 %. This means that the observed de
cline in herring and Baltic herring has 
accelerated since 1967. However, the 
catches of industrial fish, mostly herring, 
increased by 79 % (61,302 tons). 

On pages 40 and 41 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, as for instance 5—8 %c in 
the Baltic, only 3—5 %, in the Gulf of 
Bothnia and even less in the inner archi
pelagoes of the Baltic, as compared to 
30—34 %o in the Skagerak. 

The total value of the catch was mkr 
211.1, an increase by 3 % in comparison 
with the 1969 value. 

Landings by Swedish fishermen in 
Norway, Denmark, Western Germany 
and the United Kingdom are included in 
the total catch. The total amount of fish 
landed abroad was 151,000 tons (mkr 

70.6). These landings consisted mainly of 
industrial fish, mostly herring. 

On the other hand, the catches landed 
by foreign fishermen in Swedish ports 
are not included in the fishery statistics. 
They are, however, insignificant when 
compared with the Swedish landings 
abroad. In 1970 they amounted to 1484 
tons (mkr 2.8), mostly deep-water prawn 
taken by Danish fishermen and industrial 
fish taken by Icelandic and Norwegian 
fishermen. 

Total imports of fish, shellfish and 
preserved or processed fishery commodi
ties amounted to 190,000 tons (mkr 511). 

Total exports, including landings 
abroad by Swedish fishermen in 1970 
amounted to 164,000 tons (mkr 118). 

The investigation into the financial 
situation of professional fishermen shows 
that the highest assessed net receipts 
from fishing were received by fishermen 
on the West coast (20,200 Swedish kro
nor per professional fisherman). 

In this investigation fishermen on the 
South and East coasts are divided into 
groups according to types of fishing. The 
results show that the highest net receipts 
from fishing are found among fishermen 
in trawl fisheries on the South coast 
(18,800 Swedish kronor per professional 
fisherman) and pound net fisheries for 
eel (17,200 Swedish kronor per profes
sional fisherman). 

The figures for professional fishermen 
on the West coast are supplemented with 
a special study of gross receipts, costs, 
net receipts, etc. for all fishing teams. 
According to this study, the fishing 
teams in the southern and northern dis
tricts of Göteborg and in Halland coun
ty receive the largest calculated average 
full income per part-owner' . The value 
of full income per part-owner is related 
to the size of the fishing vessels (the 
larger vessels the higher income). 

1 Full income per part-owner: the in
come of a fisherman taking part in al
most all fishing trips of the fishing team. 
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Symboler m m i 
tabellerna 

Explanation of symbols, etc. 

» Upprepning Repetition 
— Intet finns att redovisa Magnitude nil 

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

·· Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker Data not available 
för att anges 

· Uppgift kan ej förekomma Category not applicable 

mkr Miljoner kronor Millions of Swedish kronor 
tkr Tusen kronor Thousands of Swedish kronor 
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1. Områdesindelningen 

Geographical divisions 

Områdesindelningen i fiskestatistiken bygger sedan gammalt 
på kuststräckor. Tidigare har en kuststräckeindelning som 
inte helt följer länsgränserna tillämpats. Inte heller har in
delningarna för fångststatistiken och de ekonomiska un
dersökningarna rörande fisket stämt överens. Vissa skill
nader gentemot den av statens jordbruksnämnd tillämpade 
indelningen föreligger dessutom. Det har därför ansetts 
lämpligt att bringa de olika områdesindelningarna till större 
överensstämmelse. 

F r o m 1970 tillämpas en indelning av kuststräckorna, 
som helt följer länsgränserna (för de ekonomiska under
sökningarna har denna områdesindelning tillämpats sedan 
1969). I detta sammanhang har också en ändring av redo
visningsordningen av kuststräckorna företagits. Den nya 
ordningen innebär, att man börjar med den betydelsefullaste 
kuststräckan, västkusten, och slutar med ostkusten. Vidare 
har en uppdelning av ostkusten på södra resp norra delen 
gjorts för att få fisket i norrlandslänen särredovisat. 

Nedan visas områdesindelningen dels enligt de gamla in
delningarna som tillämpades i publikationen »Fiske» och i 
Statistiska meddelanden över yrkesfiskarnas inkomster och 
utgifter m m, dels enligt den nya indelningen. 

Områdesindel
ningen i publika
tionen Fiske 
(län) 

Västkusten 

Hallands 
Göteborgs o 

Bohus 

Skånekusten vid 
Kattegatt 

Kristianstads (del) 

Malmöhus (del) 

Öresund 

Malmöhus (del) 

Sydkusten 

Blekinge (del) 

Kristianstads (del) 

Malmöhus (del) 

Ostkusten 

Norrbottens 
Västerbottens 
Västernorrlands 
Gävleborgs 
Uppsala 
Stockholms 
Södermanlands 
Östergötlands 
Kalmar 
Gotlands 
Blekinge (del) 

Områdesindelningen 
före 1969 i de 
ekonomiska under
sökningarna rörande 
fisket (län) 

Västkusten 

Hallands (norra delen) 
Göteborgs o Bohus 

Södra östersjö- och 
öresundskusten 

Öland o Gotland 
Kalmar (södra delen) 
Blekinge 
Kristianstads 
Malmöhus 
Hallands (södra delen) 

Ostkusten 

Norrbottens 
Västerbottens 
Västernorrlands 
Gävleborgs 
Uppsala 
Stockholms 
Södermanlands 
Östergötlands 
Kalmar (norra delen) 

Nya områdes
indelningen 
(län) 

Västkusten 

Hallands 
Göteborgs o 

Bohus 

Sydkusten 

Blekinge 
Kristianstads 
Malmöhus 

Ostkusten (södra) 

Stockholms 
Uppsala 
Södermanlands 
Östergötlands 
Kalmar 
Gotlands 

Ostkusten (norra) 

Gävleborgs 
Västernorrlands 
Västerbottens 
Norrbottens 
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2. Företagsstruktur: Fiskare, båtar 
och redskap 

Structure of fishing enterprises: Fishermen, fishing 
craft and fishing gear 

Uppgifter om fiskare, båtar och redskap har fram t o m 
1969 insamlats tillsammans med de definitiva fångstupp
gifterna via lantbruksnämndernas fiskeriavdelningar (före 
1967 via hushållningssällskapens fiskeritjänstemän). 

Enligt Kungl brev till fiskeristyrelsen den 16 november 
1962 skall fiskeristyrelsen och statistiska centralbyrån (SCB) 
gemensamt utfärda föreskrifter rörande sättet för insam
landet av primäruppgifter till fiskestatistiken, fastställa blan
ketter samt bestämma om tid och ordning i övrigt för upp
gifternas avgivande. 

I anslutning till en allmän översyn av fiskestatistiken, där 
även representanter för fiskeristyrelsen och jordbruksnämn
den medverkade, framlade SCB 1968 en serie förslag till 
reformer. Statsmakterna beslutade senare i enlighet med 
förslagen. 

För statistiken över företagsstrukturen i fisket innebär 
reformerna att uppgifter om fiskare, båtar och redskap i 
fortsättningen skall insamlas vart tredje år vid särskilda riks
omfattande fiskeriinventeringar. Den första fiskeriinvente-
ringen verkställdes per den 31 december 1970. Vid redovis
ningen av resultaten har dock kommunindelningen per den 
1 januari 1971 tillämpats. 

2.1. Primärmaterial 

Fiskeriinvcnteringen omfattar primärt dels alla personer 
som i förvärvssyfte (dvs med avsikt att försälja fångsten) 
bedriver fiske i salt- och sötvatten, dels alla av tullen re
gistrerade fiskefartyg'. 

För dem som bedriver fiske har insamlats uppgifter om 

1 Alla svenska fartyg med minst 8 meters längd och som i för
värvssyfte nyttjas till saltsjöfiske skall jämlikt SFS 555/1958 och 
kungl generaltullstyrelsens kungörelse nr 39/1959 vara registre
rade i tullens fiskefartygsregister. För vissa delar av västkusten 
och sydkusten gäller registreringsplikten även fartyg under an
given längd. 

ålder, sysselsättningsgrad, inriktning på fisketyp samt inne
hav av redskap och båtar (se blankett bil 4). 

För de registrerade fiskefartygen har detaljerade upp
gifter om utrustning m m insamlats på särskild blankett (se 
bil 5). 

Till uppgiftslämnarnas hjälp vid ifyllandet av invente
ringsblanketterna hade SCB utarbetat särskilda anvisningar. 
Utsändningen av blanketter och anvisningar ombesörjdes av 
lantbruksnämnderna genom deras fiskeriavdelningar. Nämn
dernas medverkan har förutom utsändningen omfattat hela 
uppföljningsverksamheten med bl a granskning och kom
plettering av materialet. Direktiv för denna medverkan gavs 
i särskilda anvisningar. Vidare hölls en kurs med berörda 
tjänstemän på lantbruksnämnderna där problem av olika 
slag behandlades. 

På lantbruksnämnderna förbereddes utsändningen bl a 
genom att man upprättade preliminära namn- och adress
förteckningar över fiskare. Särskilda åtgärder för att under
lätta uppgiftsinsamlingen var annonsering i press och radio 
samt affischering vid större fiskeplatser m m. Vid utsänd
ningen av blanketter till uppgiftslämnarna för de tullre-
gistrerade fiskebåtarna utnyttjades det centrala fiskefartygs-
registret2 hos SCB. 

I samband med att det insamlade materialet granskats 
och kompletterats har återanskaffmngsvärden åsatts båtar 
och redskap. Dessa värden är beräknade och tar inte hän
syn till förslitning o d. De anger endast vad det skulle kosta 
att ersätta båten eller redskapet med ett nytt. 

De granskade blanketterna har sänts till SCB där de ko
dats, stansats och slutligen ADB-behandlats. I den maski
nella behandlingen har härutöver viss rimlighetsgranskning 
samt dubblettkontroll företagits. 

2.2. Jämförbarhet med tidigare statistik 

Övergången till nytt insamlingsförfarande medför vissa svå
righeter vid jämförelser mot tidigare år. Detta samman
hänger bl a med att uppgiftslämnarna till inventeringen kan 
förutsättas ha mera ingående kunskaper om sina egna båtar 
och redskap än vad de tidigare uppgiftsinsamlarna hade. 
När det gäller redskapsinnehavet bör risken för att inte alla 
redskap medtagits ha minskat betydligt. Förhållandet är lik
artat för mindre fiskebåtar. Här gäller dock att endast de 

2 Det centrala fiskefartygsregistret som omfattar de tullregistre-
rade fiskebåtarna överflyttades 1969 enligt beslut av Kungl Maj:t 
från fiskeristyrelsen till statistiska centralbyrån. 
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båtar som utnyttjats i förvärvsfiske under 1970 medtagits 
i inventeringen. 

Vissa definitions- och klassificeringsproblem framträder 
också i samband med övergången till ny metodik. Detta 
gäller särskilt definitionen på binäringsfiskare. Med binä
ringsfiskare avses numera fiskare som har för avsikt att 
sälja fångsten och som inte är yrkesfiskare (dvs har fisket 
som enda yrke eller huvudyrke). Då det ibland varit för
knippat med stora svårigheter att avgöra om en person har 
för avsikt att sälja fångsten eller ej har tillämpats en tum
regel, som säger att fiskaren skall ha en årsinkomst av 
fisket på minst 1 000 kronor för att räknas som binärings
fiskare. I annat fall har han ansetts fiska enbart till hus
behov. Därmed har han inte omfattats av inventeringen. 

2.3. Resultat 

Resultaten från fiskeriinventeringen redovisas i sammandrag 
i tab 1 och fullständigt i bilaga 1. 

Antalet fiskare har minskat kraftigt ända sedan 1945 (se 
diagram 1). Enligt 1970 års fiskeriinventering fanns det 
5 177 yrkesfiskare och 1 819 binäringsfiskare i saltvattens
fisket. Dessa tal är dock inte helt jämförbara med mot
svarande uppgifter för tidigare år. Framför allt gäller detta 
antalet binäringsfiskare där vissa definitionsproblem åter
speglas (se ovan avsnitt 2.2). Det bör också observeras att 
bland yrkesfiskarna fanns 542 personer som var folkpen
sionärer. För att kunna urskilja dessa har i tabellerna i 
bil 1 personer under 67 år resp 67 år och äldre särredo-
visats. 

Även beträffande redskapens antal och återanskaffnings-
värden måste stor försiktighet iakttas vid jämförelser mot 
tidigare år. Bl a redovisas redskapstillbehör såsom wire, tåg
virke, ankare, draggar o d ej längre separat. F r o m 1970 
återfinns dessa tillbehör under respektive redskap. Detta är 
den viktigaste orsaken till att posten »övriga redskap» i 
tab 1 visar en så stor nedgång 1970. Ändringen förklarar 
även en del av den värdemässiga ökningen för de olika red
skapstyperna. Antalet ryssjor är fördubblat jämfört med 
1969, medan värdet visar en måttlig ökning. Detta beror 
på att parryssjorna räknats som två ryssjor i inventeringen 
mot att tidigare ha räknats som en ryssja. 

Totala värdet av fiskeredskapen i saltsjöfisket uppgick 
1970 till 109 mkr. Äteranskaffningsvärdena visar genom
gående högre siffror än tidigare år. Detta gäller även fiske
båtarna. En av orsakerna till att båtarna värderats högre 

vid inventeringen är att man haft mer detaljerade uppgifter 
om båtarna än tidigare. Dessutom har enhetligare regler för 
värderingen tillämpats. 

Analogt med att antalet binäringsfiskare minskat kraftigt 
visar också antalet mindre fiskebåtar, framför allt öppna 
båtar utan motor, en kraftig nedgång. Emellertid har även 
antalet större fiskebåtar minskat. Vid fiskeriinventeringen 
har endast de båtar som använts i fisket under 1970 tagits 
med, vilket förklarar en del av denna minskning. 

Totala båtvärdet i saltsjöfisket 1970 uppgick till 570 mkr. 
I tab B.l—B.5 i bil 1 ges en beskrivning av hela fiskar

kåren efter sysselsättningsgrad (enda yrke, huvudyrke och 
biyrke), ålder och fisketyp. 

Av dessa tabeller framgår att 56 % av fiskarna hade 
fisket som enda yrke, 13 % som huvudyrke och 31 % som 
biyrke. Vidare framgår att drygt hälften av alla fiskare är 
över 50 år och 10 % är 67 år eller äldre. Av yrkesfiskarna 
under 67 år hade 55 % trålfiske som vanligaste fisketyp 
(73 % på västkusten, 44 % på sydkusten och 26 resp 23 % 
på ostkusten, södra resp norra delen). 

I tab B.6 och B.7 i bil 1 redovisas redskapsinnehavet i 
salt- och sötvattensfisket 1970. Värdemässigt viktigaste red
skapsgruppen var trålarna med 27 % av hela redskapsvär
det. 

I tab B.8 och B.9 i bil 1 redovisas antal och återanskaff-
ningsvärden för oregistrerade båtar i salt- och sötvattens
fisket. 1 tab B. 10 och Bil sker motsvarande redovisning 
för registrerade båtar i saltvattensfisket1. 

Totala antalet oregistrerade båtar uppgick till 6 069 med 
värdet 49 mkr och totala antalet registrerade båtar till 1 900 
med värdet 529 mkr. 

Tab B.12—B.20 visar antalet motordriva båtar efter driv
medelsslag. Bland de däckade båtarna drevs huvudparten 
(91 %) med dieselolja, medan bland de öppna båtarna fler
talet drevs med bensin eller fotogen. 

I tab B.21—B.26 redovisas slutligen de registrerade fiske
båtarna efter byggnadsmaterial, byggnadsår, om de är trå-
lare eller ej samt efter motorstyrka och bruttodräktighet. 
Dessutom anges sammanlagda motorstyrkan inom häst
kraftsklasser och sammanlagda bruttotonnaget inom ton
nageklasser. 

I detta sammanhang bör noteras att statistik över registre
rade fiskebåtar f r o m 1971 redovisas halvårsvis i serien 
Statistiska meddelanden. 

1 Båtar i sötvattensfiske registreras ej. 

3 —Fiske 1971 
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Tabell 1 Fiskare, redskap och båtar vid saltsjöfisket länsvis den 31 december 1970 

Fishermen, fishing gear and fishing craft in the sea-fisheries by counties at the end 
of 1970 

1 Häri ingår 2 saltvattensfiskare från Älvsborgs län. — 2 Fr o m 1970 redovisas redskapstillbehör (wire, tågwirke, ankare, draggar 
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o d) ej särskilt utan återfinns under olika redskap. För åren 1966—1969 återfinns redskapstillbehören under posten »övriga redskap». 
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Diagram 1 Antalet yrkes- och binäringsfiskare åren 1930—1970 

Number of professional and occasional fishermen during 1930—1970 
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3. Saltsjöfiskets fångster: 
Ilandföring på västkusten 

Swedish sea-fisheries: Landings on the West coast 

3.1. Primärmaterial 

Uppgiftsinsamlingen till fiskestatistiken har fram till 1970 
ombesörjts av fiskerikonsulenterna vid lantbruksnämnderna 
(se kap 2). Dessa har på grundval av fiskarnas uppgifter 
om fångster upprättat länssammandrag, vilka därefter lagts 
till grund för SCBs årsredogörelse. För Göteborgs och 
Bohus län har denna metod sedan 1964 emellertid endast 
kunnat utnyttjas i begränsad utsträckning. Som grund för 
redovisningen därifrån har huvudsakligen lagts uppgifter 
från fiskauktioner, fiskförsäljningsföreningar och andra 
mottagare i första handelsledet. Det har varit förknippat 
med stora svårigheter att få en någorlunda tillförlitlig sta
tistik för västkusten. 

Med hänsyn bl a till ovannämnda omständigheter fram
lade SCB 1968 förslag till reformer av fiskestatistiken, vilket 
bl a medfört att fr o m 1970 insamlas uppgifter rörande 
västkustfisket enligt en ny metodik. Denna innebär en syste
matisering och utvidgning av den metod, som under de 
senaste åren tillämpats på västkusten. Dvs samtliga före
tag, som i första handelsledet (direkt från fiskare) inköper 
fångster av fisk, kräftdjur och blötdjur, skall lämna månads
sammandrag över inköpen till SCB. Statistiken är alltså en 
försäljningsstatistik och uppgifterna är redovisade efter för
säljningsställenas belägenhet. 

Resultaten publiceras månadsvis i Statistiska meddelan
den, serie J. I bilaga 6 visas den blankett (fångstmottag-
ningsrapport) som använts vid den månatliga redovisningen 
till SCB. 

F n finns knappt 200 uppgiftslämnare till fångstmottag-
ningsstatistiken. Kontroll över nytillkomna samt ej längre 

uppgiftsskyldiga företag görs årligen av SCB delvis i sam
arbete med fiskerikonsulenterna på västkusten. 

Svarsfrekvensen av registrerade uppgiftsskyldiga är när
mast 100-procentig. Endast ett fåtal fångstmottagare har ej 
fullgjort sin uppgiftsskyldighet. De fångster som därför ej 
ingår i primärmaterialet kan dock antas vara så små att de 
kan negligeras. 

En följd av omläggningen är att redovisningen av fångst
områden, vilken redan tidigare var bristfällig, har måst 
slopas. Inte heller har det varit möjligt att fördela fångster
na efter fiskemetoder. 

3.2. Resultat 

I tab 2 redovisas ilandföringen på västkusten med fördel
ning på månader. I tabellen redovisas konsumtionsfisk, 
kräftdjur och blötdjur grupperade efter arter. Vidare har 
en fördelning på benfisk och broskfisk gjorts. »Skrapfisken» 
(fisk som ilandförts i syfte att användas till annat än män
niskoföda) har uppdelats på industrifisk och fisk till djur
föda. Tab 3 redovisar förstahandsförsäljningen i Hallands 
och Göteborgs och Bohus län med fördelning efter försälj
ningsplats och lab 4 redovisar förstahandsförsäljningen med 
fördelning efter uppköparkategori. Observeras bör att i 
tabellerna 3 och 4 har uppdelningen på län gjorts efter för
säljningsställets belägenhet. 

I tab 2 har fångstuppgifterna räknats om till att avse hel 
färskvikt, dvs fångsten i orensat skick. I primärmaterialet 
för västkusten ingår uppgifter om rensningens omfattning 
endast för gråsej, torsk och makrill. I den mån rensningens 
omfattning inte direkt framgår av fångstmottagningsrap-
porten räknas all fisk som rensad utom sill, skarpsill och 
makrill. I kap 6 redogörs närmare för förfarandet vid 
omräkningarna och de uppräkningsfaktorer som använts. 
I tabellerna 3 och 4 sker redovisningen i landad vikt så som 
uppgifterna meddelats till SCB. 

I de redovisade fångstvärdena ingår de efterlikvider, som 
vissa fiskförsäljningsföreningar har utbetalat under år 1971, 
avseende år 1970. 
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Tabell 2 Ilandföring av svenskfångad fisk m m på västkusten månadsvis under år 
1970. hel färskvikt 

Monthly landings on the West coast in 1970, round fresh weight 

1 Benfisk. — 2 Broskfisk. — 3 Fisk till fiskmjöls- och fiskoljetillverkning. 
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Tabell 3 Förstahandsförsäljning av svenskfångad fisk m m på västkusten år 1970 
med fördelning efter försäljningsplats, landad vikt 

First-hand sales on the West coast in 1970 according to selling places, landed weight 

1 Uppdelningen på län är gjord efter försälj-
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ningsställets belägenhet. — ' Inklusive lever och rom. 

4 —Fiske 1971 
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Tabell 4 Förstahandsförsäljning av svenskfångad fisk m m på västkusten år 1970 
med fördelning efter uppköparkategori, landad vikt 

First-hand sales on the West coast in 1970 according to categories of purchasers, 
landed weight 

1 Uppdelningen på län är gjord efter försäljningsställets belägenhet. — 2 Inklusive lever och rom. 
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4. Saltsjöfiskets fångster: Fiske från 
syd- och ostkustlänen 

Swedish sea-fisheries: Catches from the South and 

East coast counties 

4.1. Primärmaterial 

Uppgiftsinsamlingen från syd- och ostkustlänen har, i likhet 
med tidigare år, ombesörjts av lantbruksnämndernas fiskeri-
konsulenter, vilka i vissa fall anlitat lokalombud. På grund
val av fiskarnas uppgifter om fångster under året har läns
sammandrag upprättats, vilka därefter av SCB lagts till 
grund för den fortsatta årsredogörelsen. 

F r o m 1970 används nya blanketter för uppgiftsinsam
lingen (se bil 7—12) eftersom uppgifter om fiskare, båtar 
och redskap numera samlas in via särskilda fiskeriinvente-
ringar. Vidare har uppdelningen på fångstområden slopats 
eftersom denna blivit meningslös då sådan uppdelning ändå 
ej kan erhållas för västkusten. 

Fångsterna på syd- och ostkusten fördelas regionalt allt
jämt efter fiskarnas hemorter till skillnad från fångsterna på 
västkusten, som redovisas efter uppköparnas geografiska till
hörighet. Vid en senare tidpunkt beräknas även en omlägg
ning av statistiken på syd- och ostkusten ske efter samma 
metoder som för västkusten. 

4.2. Resultat 

I tab 5 redovisas den totala avkastningen av saltsjöfisket 
från syd- och ostkustlänen. Sill- och strömmingfångsterna 
kommer främst; de upptar 56 % av fångstmängden och 
39 % av fångst värdet. 

I tabellerna 6—9 redovisas fångsterna i vissa specialfisken 
från syd- och ostkustlänen. Tab 6 redovisar fångsterna i 
trål- och snurrevadsfisket. Fyra femtedelar av fångstmäng
den och hälften av fångstvärdet i syd- och ostkustfisket här
rörde år 1970 från detta fiske. I tab 7 anges fångsterna i 
sill- och strömmingfisket med skotar, garn och notar. Tab 8 
redovisar fångsterna i fisket med bottengarn, där den värde
mässigt dominerande fångsten utgörs av ål. Av tab 9 fram
går fångsterna i storryssjefisket. Detta bedrivs främst efter 
norrlandskusten. Posten »diverse ospec.» för Norrbottens 
län i tab 9 består till största delen av löjrom — därav det 
höga värdet. 

I tabellerna anges fångstmängderna i hel färskvikt. Upp
gifter om rensningens omfattning har ingått i primärmate
rialet. På grundval av dessa uppgifter har fångsterna räk
nats om till att avse hel färskvikt på sätt som närmare be
skrivs i kap 6. 

Snörpvadsfisket efter sill har under år 1970 bedrivits från 
endast ett län på syd- och ostkusten, Blekinge län. Fångsten 
var år 1970 i detta fiske 479 ton med ett värde av 364 tkr. 
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Tabell 5 Saltsjöfiskets avkastning från syd- och ostkust
länen år 1970, hel färskvikt 

The yield of sea-fisheries from the South and East coast 
counties in 1970, round fresh weight 
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Tabell 6 Fiske från syd- och ostkustlänen: Fångst i trål- och snurrevadsfisket år 
1970, hel färskvikt 

Catches in trawl and Danish seine fisheries in 1970, round fresh weight 
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Tabell 7 Fiske från syd- och ost
kustlänen: Fångst i sill- och ström
mingfisket med skotar, garn och notar 
år 1970, hel färskvikt 

Catches in net fisheries for herring 
and Baltic herring in 1970, round 
fresh weight 

Tabell 8 Fiske från syd- och ostkustlänen: Fångst i fisket med bottengarn år 1970, 
hel färskvikt 

Catches in pound net fisheries in 1970, round fresh weight 
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Tabell 9 Fisks från syd- och ostkustlänen: Fångst i storryssjefisket år 1970, hel 
färskvikt 

Catches in big trap fisheries in 1970, round fresh weight 
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5. Saltsjöfiskets fångster: Svenska 
fiskares ilandföringar i utlandet 
samt utländska fiskares iland
föringar i Sverige 

Swedish sea-fisheries: Landings abroad by Swedish 
fishermen and landings in Sweden by foreign fishermen 

5.1. Primärmaterial 

Uppgifter om svenska fiskares i Danmark ilandförda fångs
ter rapporteras månadsvis av de danska myndigheterna via 
statens jordbruksnämnd. Uppgifter om svenska fiskares 
direktlandningar i övriga länder rapporteras från respektive 
länders myndigheter direkt till SCB. Ar 1970 ilandförde 
svenska fiskare fångster i Danmark, Norge, Västtyskland 
och Storbritannien. 

Uppgifter om utländska fiskares ilandföringar i Sverige 
erhåller SCB månadsvis via statens jordbruksnämnd. År 
1970 har danska, finska, isländska, norska och västtyska 
fiskebåtar gjort direktlandningar i Sverige. 

5.2. Resultat 

I tab 10 redovisas de svenska fiskarnas i utlandet iland
förda fångster, månadsvis och med fördelning på länder. 
Fångsterna har redovisats i landad vikt vid rapporteringen 
till SCB. Före resultatredovisningen har omräkning till hel 
färskvikt gjorts med hjälp av de omräkningsfaktörer, som 
anges i kap 6. All konsumtionsfisk utom sill, skarpsill och 
makrill har här räknats som rensad. 

Något mer än hälften av den svenska totalfångsten direkt-
landades i utlandet år 1970. Värdet uppgick till ungefär 
en tredjedel av det totala fångstvärdet. 

De i utlandet ilandförda fångsterna består huvudsakligen 
av sill och skrapfisk. Av den utomlands ilandförda fångst
mängden utgjordes 29 % av sill och 63 % av skrapfisk år 
1970. Motsvarande andelar för fångstvärdet var 54 resp 
30 %. 

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

Av följande tablå framgår utländska fiskares ilandföring 
i Sverige under år 1970. 

Betydligt större kvantiteter utländskfångad fisk omsätts 
årligen vid Göteborgs fiskhamnsauktion. Det är här dock 
fråga om fisk, som importerats i vanlig ordning med last
fartyg. 
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Tabell 10 llandföring av svensk-
fångad fisk m m i utlandet 
månadsvis under år 1970, hel 
fårskvikt 

Monthly landings abroad by 
Swedish fishermen in 1970, 
round fresh weight 

1 Benfisk. — 2 Broskfisk. 
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6. Hela saltsjöfiskets fångster 

All sea-fisheries 

6.1. Primärmaterial 

För att få saltsjöfiskets fångster för hela riket har fångster
na i fisket från syd- och ostkustlänen lagts samman med 
ilandförda kvantiteter på västkusten och i utlandet. Som 
framgått av tidigare kapitel (3 och 4) hänför sig redovis
ningen av fångsterna på västkusten till var uppköparna 
finns och fångsterna på syd- och ostkusten till var fiskarna 
har sina hemorter. För att undvika dubbelredovisning har 
därför avdrag gjorts för kända kvantiteter som sydkust
fiskare sålt på västkusten. Av samma skäl har avdrag gjorts 
för kända fångster som syd- och ostkustfiskare ilandfört i 
utlandet. 

Västkustfiskares fångster i Östersjön ingår inte alls i redo
visningen eftersom uppgift om fiskslag saknas för denna 
fångst (ca 250 ton). 

Omläggningen av fångststatistiken på västkusten medför, 
att resultaten för olika kuststräckor och för tidigare år inte 
blir helt jämförbara. I detta sammanhang måste också be
aktas de justeringar i gränsdragningen mellan kuststräckor
na som företagits. 

6.2. Avrenstillägg, omräkningsfaktorer 

Redovisningen till SCB sker i landad vikt. Omräkning till 
hel färskvikt görs på basis av uppgifterna om den landade 
vikten med hjälp av omräkningsfaktorer. Skillnaden mellan 
hel färskvikt och landad vikt härrör främst från rensning 
och beredning ombord i fiskebåtarna. Av väsentlig bety
delse är om man vid rensningen avlägsnar fiskens huvud. 
Skilda omräkningsfaktorer krävs därför för de fiskslag, som 
rensas med resp utan huvud. Kvantiteten avrens varierar 
dessutom per fiskslag beroende på de olika arternas ana
tomiska uppbyggnad. Av beredning förekommer inom 
svenskt fiske huvudsakligen sjösaltning av sill och långa 
samt kokning av räkor. Dessa processer medför viktför-

lusler. Särskilda omräkningsfaktorer för dessa varuslag har 
framräknats. 

I nedanstående tablå anges för de olika fiskslagen de om
räkningsfaktorer, som tillämpats för år 1970. De har fast
ställts i samråd med fiskenbiologer. Jämfört med tidigare 
år har en del justeringar gjorts. 

I tablå sid 37 anges det framräknade totala vikttillägget 
fördelat på län och fiskslag. Summan av de beräknade till
läggen uppgick till 5 272 ton, 1,9 % av totalfångsten i hel 
färskvikt. Om de gamla omräkningsfaktorerna hade till-
lämpats skulle det totala avrenstillägget ha uppgått till 6 018 
ton. 

6.3. Resultat 

Tab 11 visar fångsterna i saltsjöfisket med fördelning på 
kuststräckor. Uppgifter om fisket från »västkusten» har er
hållits genom att lägga samman llandföringen på västkusten 
och i utlandet och därifrån dra de kända kvantiteter, som 
sydkustfiskare sålt på västkusten och som syd- och ostkust
fiskare ilandfört i utlandet1. Uppgifter om fisket från syd-

1 I uppgifterna om fisket från västkusten ingår ej ca 250 ton, 
som av västkustfiskare fångats i Östersjön. 
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kusten, ostkustens södra och ostkustens norra del erhålls 
genom att lägga samman fångstuppgifter för länen efter 
respektive kuststräckor. 

I tab 12 redovisas den procentuella fördelningen av 
fångsten efter kuststräckor åren 1956—1970. Denna för
delning har gjorts för både fångstmängd och fångstvärde. 

Diagram 2 belyser utvecklingen av fångstmängdens stor
lek vid saltsjöfisket åren 1956—1970 med uppdelning på 
kuststräckor. Diagram 3 ger en bild av fångstmängdens för
delning på huvudgrupper av fiskslag under samma period. 
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Tabell 11 Saltsjöfiskets avkastning år 1970 
med fördelning på kuststräckor, hel färskvikt 

The yield of sea-fisheries by coastal districts 
in 1970, round fresh weight 
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Tabell 12 Fångstens storlek och värde. Procentuell fördelning efter kuststräckor 
åren 1956—1970 

Quantity and value of the catch as percentages by coastal districts during 
1956—1970 
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Diagram 2 Total fångstens storlek vid saltsjöfisket åren 1956—1970 med uppdel
ning på kuststräckor (milj kg, hel färskvikt) 

Total catch in the sea-fisheries during 1956—1970 by coastal districts (mil l . kg 
round fresh weight) 
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Diagram 3 Totalfångstens sammansättning åren 1956—1970, olika huvudgrupper 
av fiskslag (milj kg, hel färskvikt) 

Total catch by main groups of species during 1956—1970 (mil l . kg round fresh 
weight) 

6— Fiske 1971 
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7. Utrikeshandel med fisk och 
fiskprodukter 

Imports and exports of fish and fish products 

Utrikeshandeln med fisk och fiskprodukter omfattar dels 
den egentliga importen och exporten, dvs de varupartier 
som in- eller utförts över landets tullgränser, dels den ex
port som sker då svenska fiskare llandför fångster från 
internationellt vatten direkt till utländska hamnar. Den sist
nämnda exporten är i den officiella utrikeshandelsstatistiken 

ej inräknad i utförseluppgifterna. Däremot ingår utländska 
fiskares ilandföringar i Sverige i mförsemppgifterna. 

Tab 13 utgör ett sammandrag för år 1970 över all ut
rikeshandel med fisk och fiskprodukter. Fiskestatistikens 
uppgifter om de svenska direktlandnmgarna i utlandet har 
sålunda lagts samman med de exportuppgifter, som jämte 
importuppgifter härrör från utrikeshandelsstatistiken. 

Av tab 13 framgår även hur utrikeshandeln med fisk och 
fiskprodukter år 1970 kvantitativt och värdemässigt var för
delad på olika länder. Av de nordiska länderna var Norge 
som vanligt vår viktigaste leverantör, närmast följt av Dan
mark. Sistnämnda land är dock vår viktigaste handelspart
ner 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 torde reexporteras. 

Tabell 13 Import och export av fisk och fiskpro
dukter m m år 1970 
Imports and exports of fish and fish products, etc. 
in 1970 
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8. Industriell framställning och 
beredning av fiskprodukter 

Fish processing 

Enligt den officiella industristatistiken, som hittills i allmän
het endast omfattat företag med minst fem sysselsatta i års
genomsnitt, avser senast tillgängliga uppgifter år 1969. Då 

fanns 81 st fiskkonservfabriker och fiskberedningsanstalter 
(salterier, rökerier o d) med sammanlagt 2 774 anställda, 
ett saluvärde av 263,0 mkr och ett förädlingsvärde av 113,8 
mkr. 

Mängden industriellt framställda fiskprodukter samt vär
det därav under åren 1968 och 1969 redovisas i tab 14. 
Konservindustrin anses vara fullständigt redovisad. På grund 
av förutnämnda begränsning torde dock en stor del av fisk
beredningen falla utanför statistiken. Fiskberedning varmed 
åsyftas saltning, kryddning, rökning och torkning bedrivs 
nämligen ofta av småföretag samt i form av s k hemma-
beredning, utförd av fiskarna själva. Den sistnämnda syns 
dock alltmer avtaga. 

Tabell 14 Industriell framställning och beredning 
av fiskprodukter m m åren 1968 och 1969 

Industrially processed fishery commodities during 
1968 and 1969 
Källa: Industri (SOS) 
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9. Fiskkonsumtion 

Consumption of fish 

Inom jordbruksnämnden utförs beräkningar över fiskkon
sumtionen. Därmed avses konsumtionen av färsk fisk i lan
dad vikt samt frysta filéer och konserverad och beredd fisk 
i produktvikt (för konserver inkl spad). En omläggning av 
konsumtionsberäkningarna inom statens jordbruksnämnd 
har gjort det möjligt att särredovisa fler delposter av fisk
konsumtionen. I följande tabell redovisas konsumtionen av 
frysta filéer i produktvikt, vilken utgör ca 1/3 av den lan
dade vikten. 

Vid beräkningar av konsumtionen av färsk fisk utgår 
man från den officiella statistikens uppgifter om totalfångst 
i landad vikt, varefter avdrag görs för skrapfisk, fisk till 
konservering, beredning, export och djurföda m m samt för 
kassation i handeln. Till den sålunda erhållna kvantiteten 
läggs importen av färsk fisk samt den beräknade fångsten 
vid insjöfisket. Hänsyn tages även till lagerförändringar av 
helfryst fisk. Vissa av dessa avdrags- eller tilläggsposter kan 
noggrant beräknas, medan andra såsom kassation (10 % för 
hel fisk) och kvantiteten insjöfisk uppskattas. I beräkningar
na ingår fiskarbefolkningens hemmakonsumtion endast till 
den del densamma inräknats i totalfångsten enligt den offi
ciella fiskestatistiken. Sport- och fritidsfiskarnas konsumtion 
av egna fångster har ej kunnat tas med i beräkningen. 

Konsumtionen av frysta filéer samt konserver och beredd 
fisk har beräknats på grundval av uppgifter om tillverkning, 
import, export och kända lagerförändringar. 

Ett sammandrag av ovannämnda beräkningar för åren 
1966—1970 framgår av tab 15. 

Tabell 15 Konsumtion av fisk och fiskprodukter 
m m åren 1966—1970 

Consumption of fish and fish products, etc. during 
1966—1970 
Källa: Statens jordbruksnämnd 

1 Preliminära uppgifter. — ' Även ej filéad fryst fisk ingår här. — 
3 Uppgifterna baseras på ett bristfälligt statistiskt material och är därför 
osäkra. 
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10. Fiskarnas organisationer 

Fishermen's organizations 

10.1. Fackliga organisationer 

Fiskarnas fackliga organisationer omfattar fem fackförbund 
med tillhörande lokalavdelningar. Det största förbundet är 
Svenska västkustfiskarnas centralförbund (SVC) med 5 431 
medlemmar fördelade på 48 lokalavdelningar (1 jan 1971). 
Övriga fackförbund är Svenska ostkustfiskarenas centralför
bund (SOC) med 2 115 medlemmar, Skånes fiskareförbund 
med 735 medlemmar, Svenska sydkustfiskarnas centralför
bund (SSC) med 636 medlemmar och Svenska insjöfiskare
nas centralförbund med 3 641 medlemmar, varav 665 yrkes
män. 

Sveriges fiskares riksförbund är en samarbetsorganisation 
för de ovannämnda fackförbunden. 

Förutom den rent fackliga verksamheten har fackför
bunden etablerat ett intimt samarbete med den ekonomiska 
föreningsrörelsen. 

10.2. Ekonomiska organisationer 

Verksamheten inom fiskarnas ekonomiska föreningar om
fattar ej blott mottagning och marknadsföring av fiskarnas 
fångster, utan även olika slag av industriell beredning. Ett 
flertal föreningar förmedlar dessutom fiskredskap, driv
medel och andra förnödenheter till fiskarna. 

Till de ekonomiska föreningarna kan räknas även de 

ovannämnda prisregleringsföreningarna Svensk fisk och Ost
kustens prisregleringsförening. 

På västkusten verkar dessutom Västkustfisk SVC AB, 
bildat under 1969 genom samordning av verksamheten i 
Svenska västkustfiskarnas centralförbunds tre affärsdrivan
de företag, Västkustfiskarnas fiskförädling, AB Göteborgs 
torskmjölsfabrik och AB Pontus Nilsson & Co. Företagets 
verksamhet omfattar inköp och försäljning av sill och fisk 
samt produkter därav på hemmamarknaden och på export
marknader. Vidare bedrivs förädling av sill och fisk. Från 
Västkustfiskarnas fiskförädling har den kommersiella delen 
av kollektivförsäljningen av ål och i vissa fall av räka och 
skarpsill övertagits. En annan rörelsegren gäller produk
tionen av fiskmjöl och -olja, dvs den förutvarande verksam
heten hos Göteborgs torskmjölsfabrik. Från fiskarna i norra 
Bohuslän mottar företaget dessutom s k minkfisk, som för
säljs till pälsdjursuppfödare. 

Svensk andelsfisk som 1 januari 1971 bytt namn till AB 
Nordhav ägs av Kooperativa förbundet och räknar 14 lo
kala fiskarföreningar i Hallands och Göteborgs och Bohus 
län som medlemmar. Företaget har till uppgift att inköpa 
och försälja fisk och fiskprodukter på inhemsk marknad 
och för export, att bedriva industriell förädlingsverksamhet 
samt förmedla förnödenheter. 

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

På sydkusten finns bl a fiskfördelningsföreningen Ble
kingefiskarnas centralförening i Karlskrona med mottag
ningsplatser även i Karlshamn, Nogersund och Hörviken. 
Blekingefiskarnas inköpsförening förmedlar redskap och 
drivmedel till fiskarna. 

I Skåne finns bl a föreningen Trelleborgsfisk, som mottar 
torsk för fileing och djupfrysning samt några ålfiskarför-
eningar och andra lokala fiskförsäljningsföreningar. 

På ostkusten finns elva fiskförsäljningsföreningar. 
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11. Prisreglering på fisk 

Regulation of fish prices 

Statlig prisreglering på fisk i syfte att förhindra alltför stark 
nedpressning av förstahandspriserna vid riklig tillförsel in
fördes redan före andra världskriget. Efter en omläggning 
år 1946 har formerna för prisregleringsverksamheten varit 
i huvudsak oförändrade fram till den 1 juli 1966, då pris
regleringen för strömming på ostkusten omlades, och den 
1 juli 1968, då formerna för prisregleringen på syd- och 
västkusten ändrades. 

Det nya systemet innebär att en särskild prisreglerings-
förening, Svensk fisk, ekonomisk förening, bildats — där 
staten, fiskarorganisationerna och sammanslutningar inom 
industri och handel är företrädda — för att fr o m den 
1 juli 1968 svara för marknadsreglerande åtgärder på fiskets 
område. Verksamhetsområdet för föreningen är t v begrän
sat till syd- och västkusten. Prisregleringen på dessa kust
sträckor innebär i stort sett, att föreningen Svensk fisk fast
ställer minimipriser på viktigare fiskslag. Den fisk, för vil
ken fiskaren ej kan få lägst minimipriset vid försäljningen, 
dvs den s k överskottsfisken, övertas av föreningen till ett 
av föreningen fastställt garantipris. Detta är sålunda det 
pris, som fiskaren lägst kan påräkna. 

För finansiering av prisregleringsverksamheten upptar 
jordbruksnämnden avgifter i samband med förstahandsför-
säljningen av viss svenskfångad och importerad saltvattens
fisk. 

De under åren 1968—1970 av prisregleringsföreningarna 
(Svensk fisk resp dess föregångare Sydkustfisk och Väst
kustfisk) mottagna kvantiteterna överskottsfisk framgår av 
följande tablå. 

Prisregleringsföreningarna nyttiggör den övertagna fisken 
huvudsakligen genom försäljning som djurföda eller till 
fiskmjölsfabnker eller för export. För verksamheten med 
omhändertagandet av fisken erhåller föreningarna enligt i 
förväg fastställda grunder bidrag ur jordbruksnämndens 
prisregleringskassa för fisk. 

Från och med den 1 juli 1966 avskaffades handelsregle
ringen för strömming på ostkusten och i samband därmed 
ändrades prisregleringssystemet. Det nu gällande systemet 
innebär i huvudsak, 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-
försäljmngsförenmgar tillskjuter. Medlen skall användas 
bl a för tillskott till de priser, som fiskarna erhåller för 
strömming som inte kan avsättas för färskkonsumtion eller 
rökning inom landet. 

För att ha hand om stödet har bildats en särskild för
ening, Ostkustens prisregleringsförenmg, ekonomisk för
ening, i vars styrelse ingår representanter för staten, fiskar
nas organisationer och handeln. Någon statlig prisreglerings
avgift på strömming uttages ej efter den 30 juni 1966. 
Liksom tidigare är den enskilde fiskaren på ostkusten ej 
tillförsäkrad vare sig minimi- eller garantipriser för sina 
strömmingleveranser. Den helt övervägande delen av ström
mingfångsten tages emot av fiskförsäljningsföreningar längs 
ostkusten, vilka bestämmer de priser som strömmingen 
skall betinga vid försäljning resp mottagning för olika 
ändamål. Totalmängden prisreglerad strömming utgjorde 
4 807 ton år 1970. 
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12. Yrkesfiskarnas inkomster och 
utgifter samt fiskelagens intäkter 
och kostnader 

The assessed income and expenditure, etc. of 
professional fishermen and the receipts and costs of 
fishing-teams 

Undersökningar om yrkesfiskarnas inkomster och utgifter 
m m har utförts årligen sedan början av 40-talet. Huvud
syftet med dessa undersökningar är att belysa de relativa 
förändringarna i yrkesfiskarnas ekonomiska förhållanden. 

Primärmaterialet består av självdeklarationer från ett riks
omfattande urval av yrkesfiskare (1 126 personer år 1969) 
samt av båt- och samfiskebilagor från fiskelag inom Hal
lands samt Göteborgs och Bohus län (514 fiskelag år 
1969). För en fullständig redovisning av undersökningen 
hänvisas till Statistiska meddelanden J 1971: 17. 

12.1. Fiskarundersökningen 

Totalpopulationen utgörs av samtliga yrkesfiskare på ost-, 
syd- och västkusten samt vid de fyra stora mellansvenska 
insjöarna. Som yrkesfiskare har räknats personer som har 
sin huvudsakliga inkomst av fiske och som undersöknings
året ej uppnått 67 år. 

Urvalsmetoden för yrkesfiskare på ostkusten, sydkusten 
och i insjöarna är en form av stratifierad sampling i kom
bination med systematiskt urval. Som stratifieringsvariabel 
har fisketypen (1—7) i nedanstående tablå utnyttjats. För 
västkustfiskarnas del har systematiskt urval skett. Ingen 
stratifiering efter fisketyp har här genomförts. 

Nytt urval uttogs 1967. Från och med 1963 gäller föl
jande urvalsfraktioner: 

1. Storryssjefiskare på ostkusten samtliga 
2. Strömmingfiskare med garn och skotar 

a) på ostkusten en tredjedel 
b) på sydkusten samtliga 

3. Laxfiskare på ost- och sydkusten samtliga 
4. Ålbottengarnsfiskare på ost- och sydkusten en tredjedel 

5. Trålfiskare på ost- och sydkusten en tredjedel 
6. Övriga saltsjöfiskare på ost- och sydkusten en tredjedel 
7. Insjöfiskare samtliga 
8. Västkustfiskare en sjättedel 

Av de från länsstyrelserna infordrade 1 611 deklaratio
nerna har 344 avgivits av personer, som inte kunde karak
teriseras som yrkesfiskare. Här märks bl a personer som 
haft större inkomst av andra förvärvskällor än fiske. Av de 
återstående 1 267 har 69 (5,4 %) bortfallit p g a att själv
deklarationerna ej varit tillgängliga för bearbetning. En av 
de viktigaste orsakerna till detta bortfall har varit före
komsten av besvärs- och utredningsärenden vid taxeringar
na, varigenom deklarationerna ej kunnat utlånas från läns
styrelserna. I mindre utsträckning beror bortfallet på att 
ifrågavarande deklarationer ej kunnat återfinnas av taxe
ringsmyndigheterna p g a ofullständiga identifieringsdata 
eller att vederbörande fiskare ej deklarerat. Drygt 5 % av 
de till SCB inkomna deklarationerna har ej kunnat bearbe
tas p g a ofullständig redovisning bl a till följd av skön-
taxering. 

Vid beräkning av yrkesfiskarnas intäkter och de däremot 
svarande kostnaderna har endast de deklarationer kunnat 
användas i vilka lämnats fullständig redovisning av fisket. 
Detta medför att denna redovisning enbart avser sydkust-, 
ostkust- och insjöfiskare, eftersom antalet västkustfiskare 
med fullständig redovisning av bruttointäkter och kostnader 
är för litet för att framlägga beräkningsresultat. Havsfisket 
av västkustfiskare bedrivs numera nästan helt i fiskelag med 
samfälld intäkts- och kostnadsredovisning (se avsnitt 12.2). 

I tab 16 framläggs medeltal av bruttointäkter och kost
nader i fiske, beräknat kontant netto av fiske samt summa 
taxerade nettointäkter. I denna del av undersökningen ingår 
628 deklarationer, varav 258 avgivits av sydkustfiskare, 290 
av ostkustfiskare och 80 av fiskare vid de fyra största in
sjöarna. Av tabellen framgår att yrkesfiskarna på sydkusten 
har avsevärt högre bruttointäkter och kostnader än de på 
ostkusten och vid insjöarna. Skillnaden i taxerade netto
intäkter är däremot betydligt mindre. 

Vid beräkning av yrkesfiskarnas nettointäkter och för
mögenhet har emellertid hela deklarationsmaterialet (1 126 
deklarationer) kunnat utnyttjas. 

I tab 17 har nettointäkter och förmögenhet i medeltal 
för yrkesfiskare i skilda åldersgrupper beräknats. Av tabel
len framgår att summa nettointäkter varierar avsevärt inom 
olika åldersgrupper på syd- och ostkusten. De högsta netto-



48 

intäkterna på sydkusten återfinns i åldrarna 35—49 år och 
på ostkusten i åldrarna 20—34 år. På västkusten är där
emot de genomsnittliga nettointäkterna relativt lika för samt
liga åldersgrupper utom för den högsta som visar lägre 
värden. Beträffande förmögenhetsförhållanden gäller att 
tillgångar i båtar och redskap är störst i de två mellersta 
åldersgrupperna. Samma förhållande gäller skulderna me
dan däremot övriga tillgångar synes öka med fiskarnas 
stigande ålder. I detta sammanhang bör observeras, framför 
allt när det gäller västkustfiskare, att tillgångar i båtar och 
redskap ofta är nettotillgångar (dvs skulderna är redan av
dragna). 

Yrkesfiskarnas beräknade kontanta netto av fiske, taxe
rad nettointäkt och förmögenhetsställning 1969 redovisas i 
tab 18. Högsta taxerade nettointäkterna återfinns i Hallands 
och Göteborgs och Bohus län och de lägsta i Uppsala, 
Stockholms och Södermanlands län. De största förmögen
hetstillgångarna finns däremot i Uppsala, Stockholms och 
Södermanlands län samt i Göteborgs och Bohus län. I det 
sistnämnda länet finns också de största skulderna, varför 
genomsnittlig behållen förmögenhet blir jämförelsevis låg 
här. 

Resultat från en jämförelse mellan yrkesfiskarnas och 
jordbrukarnas ekonomiska förhållanden, där uppgifterna för 
jordbrukarna erhållits från en liknande undersökning, åter
finns i Statistiska meddelanden J 1971: 17. 

Vidare görs en beräkning av de olika fiskenas lönsamhet. 
I tah 19 lämnas uppgifter om beräknat kontant netto av 
fiske, taxerad nettointäkt och förmögenhetsställning 1969 
för yrkesfiskarna i storryssjefisket, sill- och strömming
fisket med garn och skotar, laxfisket med rörligt redskap, 
ålbottengarnsfisket och trålfisket. Trålfisket på sydkusten 
var under 1969 det lönsammaste av fisketyperna tätt följt 
av ålbottengarnsfisket. 

12.2. Fiskelagsundersökningen 

Populationen i fiskelagsundersökningen, som f r o m 1968 
är en fristående totalundersökning, utgörs av samtliga fiske
lag på västkusten som bedriver fiske med båtar med mer 

än 30 hk maskinstyrka. Avgränsningen nedåt har gjorts 
bl a för att skilja ut mindre företag, som ej tillämpar de för 
fiskelagen vedertagna redovisningsprinciperna. 

I fiskelagsundersökningen indelas västkusten i följande 
distrikt: 

1. Göteborgs södra skärgårdsdistrikt 
2. Göteborgs norra skärgårdsdistrikt 
3. Tjörn—Orustdistriktet 
4. Lysekilsdistriktet 
5. Strömstadsdistriktet 
6. Hallands län 

I tab 20 redovisas fiskelagens bruttointäkter, kostnader 
och nettointäkter i medeltal per fiskelag inom grupper efter 
båtarnas motorstyrka och i tab 21 inom olika distrikt. 
Vidare redovisas genomsnittliga antalet fulla manslotter1 

samt beräknat genomsnittligt värde på dessa. Värdet av 
full manslott visar ett klart samband med båtarnas storlek 
(ju större båt dess högre värde). Högre genomsnittligt 
värde per full manslott redovisas för Hallands län än för 
Göteborgs och Bohus län för samma båtstorlek. 

I tab 20 redovisas dessutom fiskelagens kostnader och 
nettointäkter i procent av bruttoförsäljningssumman grup
perade efter län och hästkraftsklasser. Kostnadernas rela
tiva andel av bruttoförsäljningssumman är högre i Göte
borgs och Bohus län än i Hallands län. Begränsar man jäm
förelsen till att gälla endast driftskostnaderna så är det 
ingen nämnvärd skillnad mellan de bägge länen. 

I undersökningen ingår också en beräkning av taxerings-
mässigt restvärde2, förmögenhetsvärde'' samt skuld på båt. 
Resultaten härifrån återfinns i Statistiska meddelanden J 
1971: 17. 

1 Med full manslott avses den arbetslott som erhållits av en 
fiskare som deltagit i huvudparten av fiskelagets fiskeresor. 
2 Inköpspris minus begärda och erhållna värdeminskningsavdrag 
inklusive s k direktavskrivning av tidigare försäljningsvinster. 
3 Bruttovärde enligt taxeringsnämndens beräkningar (som regel 
inköpspris minus fast årligt värdeminskningsavdrag; till s k 
direktavskrivningar har hänsyn ej tagits). 
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Tabell 16 Bruttointäkter av fiske, kostnader 
i fiske, beräknat kontant netto av fiske 
samt summa taxerade nettointäkter för 
yrkesfiskare med fullständig redovisning 
av fisket 1969. Index 1965 = 100 

Gross receipts of fishing, costs, estimated 
net cash receipts of fishing and assessed 
net income in 1969 

Tabell 17 Nettointäkter och förmögenhet i medeltal för yrkesfiskare i skilda ålders
grupper; saltsjöfiske efter kuststräckor samt insjöfiske år 1969 

Net receipts and amount of capital held; averages for professional fishermen in 
different age groups in 1969 

7 —Fiske 1971 
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Tabell 18 Beräknat kontant netto av fiske, taxerad nettointäkt 
och förmögenhetsställning 1969. Medeltal per yrkesfiskare 

Estimated net cash receipts of fishing, assessed net income and 
capital held in 1969; averages per professional fisherman 

Tabell 19 Beräknat kontant netto av fiske, taxerad nettointäkt 
och förmögenhetsställning 1969 för yrkesfiskare i olika typer av 
fiske vid ostkusten och sydkusten; medeltal per yrkesfiskare 

Estimated net cash receipts of fishing, assessed net income and 
capital of professional fishermen in different types of fishing on 
the East and South coasts in 1969; averages per fisherman 
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Tabell 20 Fiskelagens bruttointäkter, kostnader och nettointäkter samt kostnader 
och nettointäkt i % av bruttoförsäljningssumman 1969. Fiskelag inom Göteborgs och 
Bohus län samt Hallands län fördelade efter båtarnas motorstyrka (hästkraftsklasser) 

Gross and net receipts and costs in boat-team fishing in 1969; costs and net receipts 
as percentages of gross receipts. Grouped according to vessel H. P. 
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Tabell 21 Fiskelagens (båtlagens) bruttointäkter, kostnader och nettointäkter 1969; 
medeltal per fiskelag samt per delägare, Hallands län samt Göteborgs och Bohus län 
med distriktsindelning 

Gross and net receipts and costs in boat-team fishing in 1969; averages for boat-
teams and part-owners 

1 Gemensamma kostnader för proviant omförs slutligt på dem som deltagit i fisket och belastar därför ej fiskelaget. 



Bilaga 1 

Appendix 1 

FISKERI I N V E N T E R I N G E N 
DEN 31 DECEMBER 1970 

Antal fiskare, båtar och redskap samt åter-
anskaffningsvärden1 för båtar och redskap. 
Resultaten redovisas enligt kommunindel
ningen per den 1 januari 1971 

1 Ateranskaffningsvärden är beräknade värden, som inte tar hänsyn ti l l för
slitning o d. De är i primärmaterialet angivna i 100-tals kronor. I de publicerade 
tabellerna anges de dock i 1000-tals kronor, vilket resulterat i att höjningar 
och sänkningar av sista siffran ibland medfört att summan av delarna inte 
blir lika med den redovisade summan. 
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Tabell B.1 Antal fiskare efter ålder (under resp över 67 år) och sysselsättnings
grad 1970. Län, kommuner och församlingar 

Number of fishermen by age groups and degrees of employment in 1970. Counties, 
municipalities and parishes. (For list of terms, see appendix 2) 

1 Endast kommuner och församlingar med minst 10 fiskare 

S —Fiske 1171 
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1 Se sid 57 
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' Se sid 57 
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1 Se sid 57 
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' Se sid 57 



62 

1 Se sid 57 
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1 Se sid 57 
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Tabell B.2 Antal fiskare efter ålder (under resp över 67 år) och sysselsättnings
grad 1970. Län, kuststräckor, vissa insjöar och hela riket 

Number of fishermen by age groups and degrees of employment in 1970. Counties, 
coastal districts, certain lakes and the whole country. (For list of terms, see appendix 2) 
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9 —Fiske 1971 
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Tabell B.3 Antal fiskare efter ålder och sysselsättningsgrad 1970. Hela riket, 
län och vissa insjöar 

Number of fishermen by age groups and degrees of employment in 1970. The whole 

country, counties and certain lakes. (For list of terms, see appendix 2) 
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Tabell B.4 Antal fiskare efter fisketyp2 och sysselsättningsgrad 1970. Län och 
hela riket 

Number of fishermen by types of fishing and degrees of employment in 1 970. Counties 
and the whole country, (For list of terms, see appendix 2) 

1 Trålfiske utan särskild inriktning på räka eller skrapfisk 
2 Endast fisketyper med minst 3 fiskare 
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' Se sid 68 
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1 Se sid 68 
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Tabell B.5 Antal fiskare efter ålder, sysselsättningsgrad och fisketyp4 1970. 
Hela riket, kuststräckor och vissa insjöar 

Number of fishermen by age groups, degrees of employment and types of fishing in 
1970. The whole country, coastal districts and certain lakes. (For list of terms, see 
appendix 2) 

1 Trålfiske med inriktning på räka 
2 Trålfiske med inriktning på skrapfisk 
3 Trålfiske utan särskild inriktning på räka eller skrapfisk 
4 Endast fisketyper med minst 10 fiskare 
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Tabell B.6 Antal fiskredskap (detaljgrupper) samt redskapens återanskaff-
ningsvärden (tkr) . Saltvattensfisket efter kuststräckor samt sötvattensfisket 

Number and replacement values of fishing gear in 1970. Sea-fishing by coastal 
districts and freshwater fishing. (For list of terms, see appendix 2) 

1 »Stormaskiga» avser trålar med maskstorlek 70 mm och däröver 
2 »Smémaskiga» avser trålar med maskstorlek mindre än 70 mm 
3 Även för strömming 
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10 —Fiske 1971 
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Tabell B.7 Antal fiskredskap (huvudgrupper) samt redskapens återanskaff-
ningsvärden (tkr) i saltvattens- resp sötvattensfiske 1970. Län, kuststräckor, 
vissa insjöar och hela riket 

Number and replacement values of fishing gear (main groups) in 1970. Counties, 

coastal districts, certain lakes and the whole country. (List of terms, see appendix 2) 
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Tabell B.8 Oregistrerade fiskebåtar i salt- och sötvattensfiske, antal inom 
hästkraftsklasser samt återanskaffningsvärden (tkr) 1970. Län, kommuner och 

församlingar 

Unregistered fishing vessels in sea- and freshwater fisheries by H.P. groups, number 

and replacement values in 1970. Counties, municipalities and parishes. (For list of terms, 

see appendix 2) 

1 Endast kommuner och församlingar med minst 10 fiskare 
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1 Se sid 78 
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1 Se sid 78 
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1 Se sid 78 

11 —Fiske 1971 
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1 Se sid 78 
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1 Se sid 78 
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1 Se sid 78 
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' Se sid 78 



86 

Tabell B.9 Oregistrerade fiskebåtar i salt- resp sötvattensfiske, antal inom 
hästkraftsklasser och återanskaffnirrgsvärden (tkr) 1970. Län, vissa insjöar 
samt hela riket 

Unregistered fishing vessels in sea- and freshwater fisheries by H.P. groups, number 
and replacement values in 1970. Counties, certain lakes and the whole country. 
(For list of terms, see appendix 2) 

' Här ingår även ev däckade betar som saknar motor 
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1 Se sid 86 
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Tabell B.10 Registrerade1 båtar i saltvattensfiske2, antal inom hästkrafts
klasser samt återanskaffningsvärden (tkr) 1970. Län, kommuner och för
samlingar 

Registered vessels in sea-fisheries by H.P. groups, number and replacement values in 
1970. Counties, municipalities and parishes. (For list of terms, see appendix 2) 

1 I fiskefartygsregistret införda båtar som under 1970 använts i förvärvsmässigt fiske 
2 Båtar i sötvattensfiske registreras ej 
3 Endast län, kommuner och församlingar med minst 5 båtar 
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1 Se not 3, sid 88 

1 2 — F i s k e 1971 
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' Se not 3, sid 88 



91 

1 Se not 3, sid 88 
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Tabell B.11 Registrerade1 båtar i saltvattensfiske2, antal samt äteranskaff-
ningsvärden (tkr) inom hästkraftsklasser 1970. Län, kuststräckor och hela riket 

Registered vessels in sea-fisheries by H.P. groups, number and replacement values in 
1970. Counties, coastal districts and the whole country. (For list of terms, see appendix 2) 

' Se motsvarande not till tab B 10 
2 Se motsvarande not till tab B.10 
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Tabell B.12 Antal motordrivna fiskebåtar (registrerade och oregistrerade) 
efter motorstyrka (HK) , motortyp och drivmedelsslag 1970. Hela riket 

Number of powered fishing vessels by H.P. groups and types of engine and fuel in 
1970. The whole country. (For list of terms, see appendix 2) 

' 32 båtar i saltvattensfisket och 1 båt i sötvattensfisket saknar uppgift om drivmedels

slag 
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Tabell B.13 Antal motordrivna fiskebåtar (registrerade och oregistrerade) 
efter motorstyrka (HK) , motortyp och drivmedelsslag 1970. Västkusten 

Number of powered fishing vessels by HP . groups and types of engine and fuel in 1970. 
The West coast. (For list of terms, see appendix 2) 

1 20 båtar saknar uppgift om drivmedelsslag 

13 — F i s k e 1971 
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Tabell B.14 Antal motordrivna fiskebåtar (registrerade och oregistrerade) 
efter motorstyrka (HK) , motortyp och drivmedelsslag 1970. Sydkusten 

Number of powered fishing vessels by HP. groups and types of engine and fuel in 
1970. The South coast. (For list of terms, see appendix 2) 

1 10 båtar i saltvattensfisket och 1 båt i sötvattensfisket saknar uppgift om driv

medelsslag 
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Tabell B.15 Antal motordrivna fiskebåtar (registrerade och oregistrerade) 
efter motorstyrka (HK) , motortyp och drivmedelsslag 1970. Ostkusten, södra 
delen 

Number of powered fishing vessels by HP. groups and types of engine and fuel in 

1970. The East coast, the southern part. (For list of terms, see appendix 2) 
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Tabell B.16 Antal motordrivna fiskebåtar (registrerade och oregistrerade) 
efter motorstyrka (HK) , motortyp och drivmedelsslag 1970. Ostkusten, norr-a 
delen 

Number of powered fishing vessels by H.P. groups and types of engine and fuel in 1970. 
The East coast, the northern part. (For list of terms, see appendix 2) 

' 2 båtar i saltvattensfisket saknar uppgift om drivmedelsslag 



101 

Tabell B.17 Antal motordrivna fiskebåtar efter motorstyrka (HK) , motortyp 
och drivmedelsslag 1970. Mälaren 

Number of powered fishing vessels by HP . groups and types of engine and fuel in 
1970. Lake Mälaren. (For list of terms, see appendix 2) 

Tabell B.18 Antal motordrivna fiskebåtar efter motorstyrka (HK) , motortyp 
och drivmedelsslag 1970. Hjälmaren 

Number of powered fishing vessels by HP. groups and types of engine and fuel in 
1970. Lake Hjälmaren. (For list of terms, see appendix 2) 
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Tabell B.19 Antal motordrivna fiskebåtar efter motorstyrka (HK), motortyp 
och drivmedelsslag 1970. Vättern 

Number of powered fishing vessels by H.P. groups and types of engine and fuel in 
1970. Lake Vättern. (For list of terms, see appendix 2) 

Tabell B.20 Antal motordrivna fiskebåtar efter motorstyrka (HK), motortyp 
och drivmedelsslag 1970. Vänern 

Number of powered fishing vessels by H.P. groups and types of engine and fuel in 
1970. Lake Vänern. (For list of terms, see appendix 2) 
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Tabell B.21 Antal registrerade däckade båtar i saltvattensfisket efter motor
styrka fördelade på trålare och övriga 1970. Län, kuststräckor och hela riket 

Number of registered decked fishing vessels in sea-fisheries—trawlers and others—by 
HP. groups in 1970. Counties, coastal districts and the whole country. (For list of terms, 
see appendix 2) 
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Tabell B.22 Antal registrerade båtar1 i saltvattensfisket efter bruttodräktighet 
(BRT) 2 och byggnadsmaterial 1970. Län, kusts t räckor och hela riket 

Number of registered fishing vessels by tonnage groups and building material in 1970. 
Counties, coastal districts and the whole country. (For list of terms, see appendix 2) 

1 I tab B.22—B.26 saknas ett fiskefartyg på sydkusten 
2 Bruttodräktighet = Inre rymden av slutna rum (med vissa undantag) i ett fartyg. 

Ett bruttoregisterton (BRT) = 100 eng kubikfot = 2,83 m3 
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Tabell B.23 Antal registrerade båtar3 i saltvattensfisket efter bruttodräktighet 
(BRT) och byggnadsår 1970. Kuststräckor och hela riket 

Number of registered fishing vessels by tonnage groups and year of construction in 
1970. Coastal districts and the whole country. (For list of terms, see appendix 2) 

1 38 båtar vars byggnadsår ar okända har hänförts t i l l perioden före 1920 
; Öppna båtar 
' Se not 1 tab B.22 
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Tabell B.24 Antal registrerade båtar3 i saltvattensfisket efter motorstyrka 
(HK) och bruttodräktighet (BRT) 1970. Kuststräckor och hela riket 

Number of registered fishing vessels by H.P. groups and tonnage groups in 1970. 

Coastal districts and the whole country. (For list of terms, see appendix 2) 

' Båtar utan motor 
2 öppna båtar 
3 Se not 1 tab B.22 
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Tabell B.25 Sammanlagda motorstyrkan (HK) inom hästkraftsklasser för 
registrerade båtar1 i saltvattensfisket 1970. Kuststräckor och hela riket 

Total engine capacity by H.P. groups in 1970. Coastal districts and the whole country. 

(For list of terms, see appendix 2) 
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Tabell B.26 Sammanlagda bruttodräktigheten (BRT) inom storleksgrupper 
(BRT-klasser) för registrerade båtar1 i saltvattensfisket 1970. Kuststräckor 
och hela riket 

Total gross tonnage (GRT) by tonnage groups in 1970. Coastal districts and the whole 

country. (For list of terms, see appendix 2) 
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Bilaga 2 
List of terms used in the tables 
in Appendix 1 

Saltvattensfiske Sea-fisheries 
Sötvattensfiske Freshwater fisheries 

Hela riket The whole country 
Län County 
Kommun Municipality 
Församling Parish 
Kuststräcka Coastal district 

Västkusten The West coast 
Sydkusten The South coast 

Ostkusten, södra delen The East coast, the 
southern part 

Ostkusten, norra delen The East coast, the 
northern part 

Vissa insjöar Certain lakes 

Antal Number 

Värde Value 
Samtliga Total 
Summa Total 
År Year 
Därav Of which 

Tabell B.l— B.3 Tables B.l—B.3 

Antal fiskare Number of fishermen 
Ålder Age 

Sysselsättningsgrad Degree of employment 
Enda yrke Sole occupation 
Huvudyrke Principal occupation 
Biyrke Subsidiary occupation 

Tabell B.4 och B.5 Tables B.4 and B.5 

Antal fiskare Number of fishermen 

Fisketyp Type of fishing 
Sysselsättningsgrad Degree of employment 
Enda yrke Sole occupation 
Huvudyrke Principal occupation 

Biyrke Subsidiary occupation 
Trålfiske med inriktning på Trawl fisheries; trawling for 

räka deep-water prawn 

Trålfiske med inriktning på Trawl fisheries; trawling for 
skrapfisk industrial fish 

Trålfiske utan särskild inriktn. Trawl fisheries; except trawling 
på räka el skrapfisk for deep-water prawn or 

industrial fish 

Ringvadsfiske Ring net fisheries 
Snörpvadsfiske Purse seine fisheries 
Garn- eller skötfiske Gill net fisheries 
Laxfiske med rörligt redskap Salmon fisheries with drifting 

nets or lines 
Storryssjefiske Trap net fisheries 
Ålbottengarnsfiske Pound net fisheries for eel 
Övriga havs- och kustfisken Other sea-fisheries 

Tabell B.6 och B.7 Tables B.6 and B.7 

Fiskredskap Fishing gear 
Redskapstyper Types of gear 
Återanskaffningsvärde Replacement value 

Stormaskiga bottentrålar Large-meshed bottom-trawls 
för fisk for fish 
för havskräfta for norway lobster 

Småmaskiga trålar Small-meshed trawls 
Bottentrålar för sill Bottom-trawls for herring 
Bottentrålar för skarpsill Bottom-trawls for sprat 
Bottentrålar för räka Bottom-trawls for deep-

water prawn 
Bottentrålar för havskräfta Bottom-trawls for Norway 

lobster 
Bottentrålar för siklöja Bottom-trawls for vendace 

Bottentrålar för övrigt Bottom-trawls for others 
Flyttrålar för sill Pelagic trawls for herring 
Flyttrålar för skarpsill Pelagic trawls for sprat 

Flyttrålar för övrigt Pelagic trawls for others 
Ringvadar Ring nets 
Snörpvadar för sill och skarp- Purse seines for herring and 

sill sprat 

Snörpvadar för makrill Purse seines for mackerel 

Snurrevadar Danish seines 
Landvadar Beach seines 

Notar för sill Other seines for herring 
Notar för fisk Other seines for fish 

Garn, skotar och nät Gill nets 
för sill for herring 
för strömming for Baltic herring 
för makrill for mackerel 
för lax och öring for salmon and trout 
för torsk for cod 

för flundrefiskar for flounders 
för krabba for edible crab 
Övriga Others 

Ryssjor, tinor o d Trap nets, fyke nets, pots etc. 
Strömmings- och siklöje- Trap nets for Baltic herring 

ryssjor and vendace 
Lax- och sikryssjor Trap nets for salmon and 

whitefish 
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Torskryssjor Fyke nets for cod 
Ålryssjor. ålhommor Fyke nets for river eels 
Uäddryssjor Fyke nets for pike 
Hangryssjor, lakstrutar Fyke nets for burbot 
Krabbtinor Crab-pots 
Hummertinor Lobster-pots 
Altinor Eel-pots 

Övriga Others 
Bottengarn o d Pound nets, etc. 

Bottengarn Pound nets 

Kilnotar Pound nets 
Laxsätt Pound nets for salmon 
Flytgarn Floating pound nets 
Kakuam "Kakuam" 

Övriga Others 
Krokredskap Lines, etc. 

Storbackor Long lines 
Andra backor och revar Other lines 
Laxlinor Salmon lines 
Dörjar och pilkar Troll-lines, hand lines 
Saxkrok Trap hooks 
Övriga Others 

Fasta laxfisken i älvar Fixed salmon traps in rivers 
Sumpar, kvassar Sumps, wells 
Pålkranar Pile drivers 
Motorslädar, snöskoter Snow scooters 
Ospecificerade redskap Unspecified gear 

Tabell B.8 och B.9 Tables B.8 and B.9 

Fiskebåtar Fishing vessels 
Oregistrerade Unregistered 
Hästkraftsklasser H.P. groups 
Åtcranskaffningsvärden Replacement values 
Öppna båtar Undecked vessels 

Dackade båtar Decked vessels 

Tabell B.10 och B.ll Tables B.10 and B.I 1 

Registrerade Registered 
Håstkraftsklasser H.P. groups 
Åtcranskaffningsvärden Replacement values 
Öppna båtar Undecked vessels 
Däckade båtar Decked vessels 

Tabell B.12—B.20 Tables B.12—B.20 

Motordrivna fiskebåtar Powered fishing vessels 
Motortyp Type of engine 
Drivmedelsslag Type of fuel 
Öppna båtar Undecked vessels 
Däckade båtar Decked vessels 

Utombordsmotor Outboard motor 
Inombordsmotor Inboard motor 

Dieselolja Dieseloil 
Bensin Petrol 
Fotogen Paraffin-oil 

Tabell B.21 Table B.21 

Registrerade Registered 
Däckade båtar Decked vessels 
Trål = Trålare Trawlers 
Övr= Övriga Others 
Hästkraftsklasser H.P. groups 

Tabell B.22 Table B.22 

Registrerade Registered 
Bruttodräktighet (Brt) Gross tonnage 
Brt-klasser Tonnage groups 
Byggnadsmaterial Building material 

S = Stål Steel, iron 
T = Trä Wood 
A = Annat Other materials 

Tabell B.23 Table B.23 

Registrerade Registered 
Bruttodräktighet (Brt) Gross tonnage 

Brt-klasser Tonnage groups 
Byggnadsår Year of construction 

Tabell B.24 Table B.24 

Registrerade Registered 
Motorstyrka (hk) Engine capacity (H.P.) 
Bruttodräktighet (brt) Gross tonnage 
Brt-klasser Tonnage groups 
Hästkraftsklasser H.P. groups 

Tabell B.25 Table B.25 

Sammanlagda motorstyrkan Total engine capacity 

(hk) 
Hästkraftsklasser H.P. groups 
Registrerade Registered 

Tabell B.26 Table B.26 

Sammanlagda bruttodräktig- Total gross tonnage 

heten (brt) 
Storleksgrupper (brt-klasser) Tonnage groups 
Registrerade Registered 
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Bilaga 3 
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 
Bergtunga (bergskädda) Microstomias kitt Lemon sole 
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 1 Dogfishes 

håbrand, sillhaj Lämna cornubica J 
Havskatt Anarhichas lupus Catfish, Wolffish 
Havskräfta Nephrops norvegicus Norway lobster 
Hummer Homarus vulgaris Lobster 
Hälleflundra Hippoglossus hippoglossus Halibut 
Knot Trigla gurnardus Grey gurnard 
Kolja Melanogrammus aeglefinus Haddock 
Krabba: krabbtaska Cancer pagurus 1 E d i b , e c r a b 

strandkrabba Carcinus masnas ( 
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 
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 
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 

1 Enligt F A O : International Standard Statistical Classification of Aquatic Animals and Plants. 

15 —Fiske 1971 
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Svenska Latin Engelska 

Taggmakrill (malcrillstör) 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 4 
Blankett använd vid 1970 års 
Fiskeriinventering 
Form used in the 1970 census 
of fishery 
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Bilaga 5 
Blankett använd vid 1970 års 
Fiskeri inventering 
Form used in the 1970 census 
of fishery 
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Bilaga 6 
Fångstmottagningsrapport för 
månadsstatistiken på västkusten 
Form used in the monthly reports 
of catches landed on the West coast 
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Bilaga 7 
Blankett för definitiv fångst
statistik på sydkusten och ostkusten 
Form used for definitive statistics 
of catches from the South and 
East coast counties 
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Bilaga 8 
Blankett för definitiv fångst
statistik på sydkusten och ostkusten 
Form used for definitive statistics 
of catches from the South and 
East coast counties 
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Bilaga 9 
Blankett för definitiv fångst-
statistik på sydkusten och ostkusten 
Form used for definitive statistics 
of catches from the South and 
East coast counties 
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Bilaga 10 
Blankett för definitiv fångst
statistik på sydkusten och ostkusten 
Form used for definitive statistics 
of catches from the South and 
East coast counties 
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Bilaga 11 
Blankett för definitiv fångst-
statistik på sydkusten och ostkusten 
Form used for definitive statistics 
of catches from the South and 
East coast counties 
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Bilaga 12 
Blankett för definitiv fångst
statistik på sydkusten och ostkusten 
Form used for definitive statistics 
of catches from the South and 
East coast counties 
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