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Förord 

Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed femte årgången av Fiskestatistisk 
årsbok, som ger en samlad resultatredovisning från fiskestatistikens olika grenar. 

Årsboken innehåller huvudsakligen uppgifter som avser kalenderåret 1974. Sta
tistiken över fiskare, båtar och redskap som sedan 1970 grundas på riksomfattande 
fiskeriinventeringar vart tredje år, avser emellertid förhållanden vid fiskeriin-
venteringen 1973. 

Det redaktionella arbetet har delvis utförts i samverkan med andra statistikpro
ducenter. Verket vill härmed betyga sin tacksamhet för värdefullt bistånd. 

Redaktör för Fiskestatistisk årsbok har varit byrådirektör Monica Helander. 

Stockholm i september 1975. 

Ingvar Ohlsson 
Frithiof Billström 
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Summary 

This publication gives an account of 
Swedish fisheries mainly during 1974. 

The statistics include numbers of 
fishermen, craft and gear in sea- and 
freshwater fisheries, catches in sea-
fisheries, the financial situation for 
professional fishermen in sea- and 
freshwater fisheries, etc. 

All specifications regarding fisher
men, craft and gear are based on the 
results from the 1973 Fishery census, 
a complete report of which is to be 
found in the Statistical Yearbook of 
Fisheries 1974 (for a summary, see 
Table 1 a). This is the second census 
undertaken. Fishery censuses are 
made with intervals of three years; the 
first one in 1970. 

At the end of 1973 there were alto
gether 4955 professional fishermen— 
309 of these in freshwater fisheries— 
and 2499 occasional fishermen—642 
of these in freshwater fisheries. The 
gear was valued at mkr 1(S2.2 and the 
craft at mkr 646.8. 

Comparisons with statistics from 
1969 and earlier may prove difficult, 
as the related data since 1970 are ob
tained directly from fishermen them
selves and no longer based upon esti
mates worked out by rapporteurs. 

The steep decline (see Diagram 1) 
in the number of occasional fishermen 
between 1969 and 1970 is partly due 
to changes in the interpretations of the 
definition of fishermen. In the Fishery 
censuses a fisherman is defined as a 
person whose intention is to sell the 
catch. If the catch is small and the fis

herman does not intend to sell it, he is 
included in the groups of fishermen 
fishing for their own households or 
just for recreation. These groups are 
not included in the censuses. 

When comparing the number of 
fishing vessels with figures from years 
before 1970, it should also be noticed 
that the censuses only include vessels 
used for fishing during the census ye
ars. 

Since 1971 information of the size 
and composition of registered fishing 
vessels are worked out twice a year. 
The primary material is a register con
taining data of fishing vessels registe
red by the customs. The register inclu
des all vessels in sea-fisheries with a 
length of at least 8 meters. In some 
parts of the coastal districts also ves
sels below this limit are registered. 

As to the statistics of catches, a new 
method was applied on the West coast 
in 1970. Since then the statistics are 
based upon the accounting kept at fish-
auctions, by the sales organizations 
and by other firsthand purchasers. 

The statistics of catches from the 
South and East coast counties are ba
sed upon reports worked out by the 
County Agricultural Boards and are 
thus similar to statistics from earlier 
years. 

Current Swedish Statistics gives 
information of catches according to 
species and month but not according 
to fishing area, fishing gear, fishing 
power or fishing effort. As a result of 
international negotiations about fish

ing regulations during the last years, 
the need of this information has beco
me obvious. Therefore, a new method 
in order to get information about fish
ing area, fishing effort etc was intro
duced the first of January 1975. The 
results according to the new method 
will be available in the next yearbook. 

The total catch in sea-fisheries in 
1974 amounted to 203,238 tons, 
round fresh weight, a decrease of 7 % 
since 1973. 

The herring and Baltic herring 
catch for human consumption, consti
tuting about 409r of the entire, quan
titative yield of the sea-fisheries, was 
almost the same as in the last three 
years in spite of international restric
tions established in herring fisheries. 
It should be noticed, however, that 
catches of industrial fish, mostly 
herring, showed a great decline be
tween 1970 and 1971 when the restric
tions were introduced. 

On pages 38 and 39 two graphs 
show the changes in the catches and 
their compositon. 

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 
5-8r/fr in the Baltic, only 3-5'<< in 
the Gulf of Bothnia and even less in 
the inner archipelagoes of the Baltic, 
as compared to 30— 'bY'K in the Ska-
gerak. 

The total value of the catch was 
mkr 265.1, an increase of %ci in com-

i — Fiske 1975 
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parison with the 1973 value. 
Landings hy Swedish fishermen in 

Norway. Denmark and (he United 
Kingdom are included in the total 
catch. The total amount of fish landed 
abroad was 50.363 tons (mkr 54.6). 
which means a decrease of 3()r'r com
pared to the amount in 1973. The lan
dings mainly consisted of herring and 
industrial fish. 

On the other hand, the catches lan
ded by foreign fishermen in Swedish 
ports are not included in the fishery 
statistics. They are, however, insignifi
cant when compared with the Swedish 
landings abroad. In 1974 they 
amounted to 635 tons (mkr 2.8). most
ly fish for reduction and salmon taken 
by Danish fishermen. 

Total imports of fish, shellfish and 
preserved or processed fishery com
modities amounted to 171.100 tons 
(mkr 779.3). 

Total exports, including landings 

abroad by Swedish fishermen, in 1974 
amounted to 89.100 tons (mkr 194.7). 

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 (35.500 
Swedish kronor per professional 
fishermen). 

In this investigation fishermen 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 fishe
ries after herring on the West coast 
(55.300 Swedish kronor per professio
nal fishermen). 

The figures for professional fisher
men on the West coast are supp
lemented 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 di
strict of Göteborg receive the largest 

calculated average full income per 
part-owner is related to the size of the 
fishing vessels (the larger vessels the 
higher income). 

The figures for professional fisher
men on the West coast are supp
lemented 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 di
strict of Göteborg receive the largest 
calculated average full income per 
participant1. The value of full income 
per part-owner is related to the size of 
the fishing vessels (the larger vessels 
the higher income). 

'Full income per participant: the in
come of a fisherman taking part in 
almost all fishing trips of the fishing 
team. 
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1 Områdesindelningen 

Områdesindelningen i fiskestatistiken bygger sedan gammalt 
på kuststräckor. Tidigare har en kuststräckeindelning som 
inte helt följer länsgränserna tillämpats. 1 de olika statistik
grenarna användes dessutom ej helt jämförbara indelningar. 
Med anledning härav genomfördes vissa ändringar i sam
band med att ett nytt fiskestatistiskt program antogs 1969. 

F r o m 1970 tillämpas en indelning av kuststräckorna som 
helt följer länsgränserna (för de ekonomiska undersökningar
na har denna områdesindelning tillämpats sedan 1969). 1 det
ta sammanhang har också en ändring av redovisningsord
ningen av kuststräckorna företagits. Denna innebär att man 
börjar med den betydelsefullaste kuststräckan, västkusten, 
och slutar med ostkusten. Vidare har en uppdelning av ost
kusten på södra resp norra delen gjorts för att få fisket i norr
landslänen särredovisat. 

1 bredvidstående tablå visas områdesindelningen dels en
ligt de gamla indelningarna som tillämpades i publikationen 
"Fiske" och i Statistiska meddelanden över yrkesfiskarnas 

inkomster och utgifter m m, dels enligt den nuvarande områ
desindelningen. 

Regionalt uppdelas kuststräckorna i regel på län. 1 
fångststatistiken uppdelas västkusten dessutom på försälj
ningsställen. I fiskeriinventeringarna redovisas uppgifter 
även för kommuner och församlingar och fr o m 1973 även 
för hamnar. I fiskeriinventeringarna och de ekonomiska un
dersökningarna, som även omfattar sötvattensfisket. särredo-
visas dessutom de fyra största insjöarna. 

Som en följd av pågående omläggningar av havsfiskestatis
tiken kommer redovisningen av fångsterna fr o m nästa år 
även att kunna fördelas efter fångstområden. 

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) 

Väst k usten 
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 

4 — Fiske 1975 
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2 Företagsstruktur: Fiskare, båtar och redskap 

Uppgifter om fiskare, båtar och redskap grundas fr o m 1970 
pä vart tredje år genomförda fiskeriinventeringar samt på 
halvarsvisa bearbetningar av fiskefartygsregistret.1 

Före 1970 insamlades sådana uppgifter tillsammans med 
den definitiva fängststatistiken. Insamlingen ombesörjdes da 
av lantbruksnämndernas fiskerikonsulenter (före 1967 av 
hushållningssällskapens fiskeritjänstemän). som gjorde sam
manställningar för socknar och fiskelägen pä särskilda blan
ketter. 

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

Detta innebär att uppgifter om fiskare, båtar och redskap 
skulle insamlas direkt frän fiskarna vid särskilda riksomfat
tande fiskeriinventeringar vart tredje ar. Inventeringar har 
företagits 1970 och 1973 och redovisats i Fiskestatistisk ars-
bok 1971 resp 1974. 

För ar mellan fiskeriinventeringar insamlas inga uppgifter 
om fiskare, båtar och redskap. Statistik över registrerade 
hatar1 presenteras dock t va ganger om aret och grundas på 
bearbetningar av fiskefartygsregistret. 

Utformningen av blanketter samt övriga föreskrifter för 
insamlandet av primäruppgifter till fiskestatistiken fastställs 
enligt Kungl brev till fiskeristyrelsen (16 november 1962) av 
fiskeristyrelsen och SCB gemensamt. 

2.1 Fiskeriinventeringen 1973 
2.1.1 Priinärmaterial 
Fiskeriinventeringen omfattar primärt dels alla personer som 
i förvärvssyfte (dvs med avsikt att försälja fångsten) bedriver 
fiske i salt- och sötvatten, dels alla av tullen registrerade fis
kefartyg. 

För dem som bedriver fiske har insamlats uppgifter om 
ålder, sysselsättningsgrad, inriktning på fisketyp samt inne
hav av redskap och båtar. 

För de registrerade fiskefartygen har detaljerade uppgifter 
om utrustning m m insamlats på särskild blankett. 

Utsändning och insamling av blanketterna till fiskeriin-
venteringarna ombesörjs av lantbruksnämnderna. Det åvilar 
nämnderna att se till att alla som bedriver fiske i förvärvssyf
te samt alla registrerade fiskefartyg omfattas av undersök
ningarna. För detta ändamål upprättar nämnderna i förväg 
preliminära namn- och adressförteckningar. För de registre
rade fiskefartygen utnyttjas information från fiskefartygsre
gistret. 

Nämndernas medverkan omfattar dessutom hela uppfölj
ningsverksamheten med bl a granskning och komplettering 
av uppgifterna på blanketterna. Direktiv för denna medver
kan ges i särskilda anvisningar samt vid överläggningar med 
berörda tjänstemän. 

I direktiven har bl a regler för avgränsning av populatio-
nen givits. För att underlätta gränsdragningen mellan bi
näringsfiskare och fiskare som enbart fiskar för det egna 
hushållet har en särskild tumregel måst tillämpas. Enligt 
denna skall fiskaren för att räknas som binäringsfiskare ha 
en uppskattad årsinkomst av fiske pä minst 1 000 kr brutto. I 
annat fall anses han fiska enbart till husbehov och omfattas 
därmed inte av inventeringen. 

Vid granskningen har utsorterats alla båtar som inte ut
nyttjats för fiske under inventeringsåret. Eftersom reglerna 
för registrering av fiskebåt ej har denna tidsaspekt visar anta
let fiskebåtar en markant nedgång år då fiskeriinventeringar 
genomförs. 

I samband med att det insamlade materialet granskats och 
kompletterats har återanskaffningsvärden asatts båtar och 
redskap. Dessa värden är beräknade och tar inte hänsyn till 
förslitning o d. De anger endast vad det skulle kosta att ersät
ta båten eller redskapet med ett nytt. 

'Alla svenska fartyg med minst 8 meters längd och som i förvärvs
syfte nyttjastill saltsjöfiske skall jämlikt SFS 555/1958 och kungl 
generaltullstyrelsens kungörelse nr 39/1959 vara registrerade i 
tullens fiskefartygsregister. För vissa delar av västkusten och 
sydkusten gäller registreringspliktcn även fartyg under angiven 
längd. Sedan 1969 finns en kopia av tullens fiskefartygsregister hos 
SCB. 
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De granskade blanketterna har sänts till SCB där de ko
dats, stansats och slutligen ADB-behandlats. I den maskinel
la behandlingen har viss rimlighetsgranskning samt dubblett-
kontroll företagits. 

2.1.2 Resultat 
Ett sammandrag av resultaten från 1973 års fiskeriin-
ventering återfinns i tub 1 a. För den fullständiga redovis
ningen hänvisas till Fiskestatistik årsbok 1974, bilaga 1. 

Antalet fiskare i saltvattensfisket har minskat kraftigt ända 
sedan 1945 (se diagram I). Den mycket kraftiga nedgången 
som noteras mellan åren 1969 och 1970 bör dock beaktas 
med viss försiktighet eftersom ny insamlingsmetodik inför
des 1970. 

Enligt 1973 års fiskeriinventering fanns det 4 955 yrkesfis
kare och 2 499 binäringsfiskare. Det totala redskapsvärdet i 
det förvärvsmässiga fisket värderades till 162 mkr och det 
totala båtvärdet till 647 mkr. Här bör dock observeras att det 
är återanskaffningsvärden, som inte tar hänsyn till förslitning 

0 d och som påverkas av prisnivån vid inventeringstillfället. 
Regionalt finns fiskeriinventeringsresultaten redovisade 

förutom efter kuststräckor och län även efter kommuner, 
församlingar och hemmahamnar. 

2.2 Fiskefartygsregistret 
2.2.1 Primärmaterial 
I samband med omläggning av fiskestatistiken 1970 överför
des till SCB det register över fiskebåtar som tidigare fördes 
av fiskeristyrelsen. Registret utgörs av hos tullen registrerade 
fiskefartyg. 1 princip omfattas alla fartyg över 8 meter och 
som nyttjas i saltsjöfiske av registreringsplikt. För vissa kust
sträckor gäller denna plikt även mindre båtar. 

Uppdateringen av det hos SCB förda registret sker genom 
att tullen månatligen sänder in kopior av tullregisterkort1 

med uppgift om nytillkomna och avregistrerade fiskefartyg 
samt om övriga ändrade registerdata. Vart tredje år i sam
band med fiskeriinventeringarna ges dessutom möjlighet att 
göra en grundligare uppdatering av registret eftersom samt
liga ägare till registrerade båtar då tillställs särskilda fråge
formulär angående det registrerade fartyget. 

Registret bearbetas 2 gånger per år. Vid dessa bear
betningar beräknas antal fartyg, sammanlagda bruttotonna
get och motorstyrkan inom olika hästkrafts- och tonna
geklasser. 

2.2.2 Resultat 
Totala antalet registrerade fiskebåtar uppgick den 31 decem
ber 1974 till 2 668. Jämfört med 1973 innebär det en 
minskning med 194 båtar. Minskningen som huvudsakligen 

berör de minsta båtarna beror på att man i samband med fis-
keriinventeringen 1973 rensade registret från fiskebåtar som 
inte utnyttjats i förvärvsmässigt fiske under 1973. 

I tab lb redovisas antal båtar efter hästkraftsklasser och i 
tab le sammanlagda motorstyrkan i dessa klasser. 

Sammanlagda motorstyrkan uppgick till 263 000 hk varav 
drygt två tredjedelar på västkusten. 

I tab Id redovisas antal båtar länsvis efter tonnageklasser 
och i tab le sammanlagda bruttotonnaget i dessa klasser. 

Sammanlagda bruttotonnaget uppgick till 45 539 ton brut
to, varav 71 % på västkusten. 

1Enl SFS !971:48. 
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Tabell 1 a Fiskare, redskap och båtar den 31 december 1973. Saltvattensfisket medfördelning på län och kuststräckor 

samt sötvattensfisket med fördelning på de fyra större insjöarna 

Fishermen, fishing gear and fishing craft at the end of 1973. Counties, coastal districts and certain lakes 

1 Häri ingår b fiskare som bedriver saltvattensfiske men är kyrkobokförda i inlandslän. 
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Tabell 1 b Registrerade båtar i saltsjöfisket, antal inom hästkraftsklasser den 31 december 1974 . 

Län och kuststräckor 

Registered vessels in sea-fisheries by H.P. groups, number at the end of 1974. 

Counties and coastal districts 

Tabell 1 c Sammanlagd motorstyrka för registrerade båtar i saltsjöfisket den 31 december 1974. 

Kuststräckor 

Total engine capacity by H.P. groups at the end of 1974. Coastal districts 
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Tabell 1 d Registrerade båtar i saltsjöfisket, antal inom bruttotonnageklasser den 31 

december 1974. Län och kuststräckor 

Registered vessels in sea-f isheries by tonnage groups, number at the end of 1974. 

Counties and coastal districts 

Tabell 1 e Sammanlagd bruttodräktighet för registrerade båtar i saltsjöfisket den 31 december 
1974. Kuststräckor 

Total gross tonnage by tonnage groups at the end of 1 974. Coastal districts 
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Diagram 1 Antalet fiskare i saltvattensfisket 1930—19731 med uppdelning på yrkes- och 
binäringsfiskare 
Number of fishermen in sea-fisheries during 1930—19731 divided into profes
sional and occasional fishermen 

1 1970 infördes en ny metodik vilket medfört att siffrorna före detta årtal inte är helt jämförbara med 
de efter. Detta har i diagrammet markerats med streckade linjer. 
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3 Saltsjöfiskets fångster: Ilandföring på 
västkusten 

3.1 Primärmaterial 
Uppgiftsinsamlingen till fiskestatistiken ombesörjdes fram 
till 1970 helt av fiskerikonsulenterna vid lantbruksnämnder
na (se kap 2). Dessa upprättade på grundval av fiskarnas 
uppgifter om fångster länssammandrag, vilka därefter lades 
till grund för SCBs årsredogörelse. För Göteborgs och Bohus 
län kunde denna metod sedan 1964 emellertid endast ut
nyttjas i begränsad utsträckning. Som grund för redovisning
en därifrån lades huvudsakligen uppgifter från fiskauktioner, 
tiskförsäljningsföreningar och andra mottagare i första han
delsledet. Det var förknippat med stora svårigheter att få en 
någorlunda tillförlitlig statistik för västkusten. 

Med hänsyn bl a till ovannämnda omständigheter framla
de SCB 1968 förslag till reformer av fiskestatistiken, vilket 
bl a medförde att f r o m 1970 insamlas uppgifter rörande 
västkustfisket enligt en ny metodik. Denna innebär en syste
matisering och utvidgning av den metod, som under slutet av 
60-talet tillämpats på västkusten. Dvs samtliga företag, som i 
första handelsledet (direkt från fiskare) inköper fångster av 
fisk. kräftdjur och blötdjur, skall lämna månadssammandrag 
över inköpen till SCB. Statistiken är alltså en försäljningssta
tistik och uppgifterna är redovisade efter försäljningsställe
nas belägenhet. 

Resultaten publiceras månadsvis i Statistiska meddelan
den, serie J. 

F n finns ca 150 uppgiftslämnare till fångstmottagnings-
statistiken. Kontroll över nytillkomna samt ej längre upp
giftsskyldiga företag görs årligen av SCB delvis i samarbete 
med fiskerikonsulenterna på västkusten. 

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

Redovisningen enligt det nuvarande systemet innebär 
dock att fångsten inte kan fördelas efter fångstområden, fis
kemetoder m m. Behovet av dylika uppgifter har emellertid 
blivit allt större, speciellt p g a de internationella 
överenskommelserna om fångstbegränsningar. Uppgifterna 
behövs bade som underlag för beräkning av hur stora mäng

der fisk som får fångas samt som underlag för kvotering mel
lan olika länder. Den 1 januari 1975 genomfördes därför en 
väsentlig utvidgning av havsfiskestatistiken. Omläggningen 
sker i etapper och omfattar i ett första skede hela västkustfis
ket, dvs såväl fångster landade på västkusten som i utlandet. 
Den nya metodiken innebär att fångstmottagaren lämnar 
uppgift om mottagna fångster (kvantitet och värde per fisk
slag) och fiskaren lämnar uppgift om fångstområde, fiskeme
tod, fisketid etc. Resultaten från den utvidgade uppgiftsin
samlingen kommer att publiceras i nästa årsbok. 

3.2 Resultat 
1 tab 2 redovisas ilandföringen på västkusten med fördelning 
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 människoföda) 
har uppdelats på industrifisk och fisk till djurföda. Tab 3 
redovisar förstahandsförsäljningen i Hallands och Göteborgs 
och Bohus län med fördelning efter försäljningsplats och tab 
4 redovisar förstahandsförsäljningen med fördelning efter 
uppköparkategori. Observeras bör att i tabellerna 3 och 4 
har uppdelningen på län gjorts efter försäljningsställets belä
genhet. I detta sammanhang bör påpekas att huvuddelen av 
de skrapfiskfångster som landas i Hallands län f r o m 1971 
transporteras per bil till Göteborgs och Bohus län där de 
redovisas som ilandförda. 

1 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 omfatt
ning inte direkt framgår av fångstmottagningsrapporten räk
nas 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 medde
lats till SCB. 

I de redovisade fångstvärdena ingår de efterlikvider. som 
vissa fiskförsäljningsföreningar har utbetalat under år 1975. 
avseende år 1974. 

6 —Fiske 1975 
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Tabell 2 Ilandföring av svenskfångad fisk m m på västkusten månadsvis under år 1974 , hel färskvikt 

Monthly landings on the West coast in 1974, round fresh weight 

1 Benfisk. — 'Broskfisk. — 3 Kvantiteten lever och rom har inräknats under torsk. — 4 Fisk till fiskmjöls- och fiskoljetillverkning. 
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Tabell 3 Förstahandsförsäljning av svenskfångad fisk m m på västkusten år 1974 med fördelning efter försäljningsplats, 

landad vikt 

First-hand sales on the West coast in 1974 according to selling places, landed weight 

'Uppdelningen pä län är gjord efter försäljningsställets belägenhet, —inklusive lever och rom. 
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Tabell 4 Förstahandsförsäljning av svenskfångad fisk m m på västkusten år 1974 med fördelning efter uppköpar-

kategori, landad vikt 

First-hand sales on the West coast in 1974 according to categories of purchasers, landed weight 

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

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 eftersom uppgifter om fiskare, båtar och redskap 
numera samlas in via särskilda fiskeriinventeringar. 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. En samordning med den pågående omläggningen 
av västkustfisket (se sid 21) beräknas ske 1977 för sydkust
fisket och vid en senare tidpunkt även för ostkustfisket. 

4.2 Resultat 
I tab 5 redovisas den totala avkastningen av saltsjöfisket från 
syd- och ostkustlänen. Sill- och strömmingsfångsterna kom
mer främst; de upptar 63% av fångstmängden och 42% av 
fångstvärdet. 

1 tabellerna 6—9 redovisas fångsterna i vissa specialfisken 
från syd- och ostkustlänen. Tab 6 redovisar fångsterna i trål-
och snurrevadsfisket. Cirka tre fjärdedelar av fångstmängden 
och hälften av fångstvärdet i syd- och ostkustfisket härrörde 
år 1974 från detta fiske. I tab 7 anges fångsterna i sill- och 
strömmingsfisket med skotar, garn och notar. Tab 8 redo
visar fångsterna i fisket med bottengarn, där den domineran
de fångsten utgörs av ål. Av tab 9 framgår fångsterna i 
storryssjefisket. Detta bedrivs främst efter norrlandskusten. I 
posten "diverse ospec." för Norrbottens län i tab 6 ingår 47 
ton löjrom och i tab 9 ingår 3 ton löjrom och 1 ton sikrom 
— därav de höga värdena för dessa poster. 

I tabellerna anges fångstmängderna i hel färskvikt. Upp

gifter om rensningens omfattning har ingått i primärmateria
let. På grundval av dessa uppgifter har fångsterna räknats om 
till att avse hel färskvikt på sätt som närmare beskrivs i kap 
6. 

Kvantiteten "lever och rom" är således inräknad under 
resp "fiskslag", dock ej löjrom i Norrbottens län, eftersom 
motsvarande kvantitet siklöja ej inrapporterats. Värdet av 
"lever och rom" särredovisas däremot i samtliga län. 

Snörpvadsfisket efter sill har under 1974 bedrivits från 
endast ett län på syd- och ostkusten, Blekinge län. Fångsten 
var år 1974 i detta fiske 914 ton sill (872 tkr) och 18 ton 
skrapfisk (7 tkr). 
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Tabell 5 Saltsjöfiskets avkastning från syd- och ostkustlänen år 1974, hel färskvikt 
The yield of sea-fisheries from the South and East coast counties in 1974, round fresh weight 

1 Kvantiteten lever och rom inräknas under resp fiskslag. I Norrbottens län redovisas dock 61 ton löjroni och 2 ton sikrom som ej räknas in under 
siklöja resp sik. 
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Tabell 6 Fiske från syd- och ostkustlänen: Fångst i trål- och snurrevadsfisket år 1974 , hel färskvikt 

Catches in trawl and Danish seine fisheries in 1974, round fresh weight 

Tabell 7 Fiske från syd- och ostkust

länen : Fångst i sill- och 

strömmingfisket med skö

tar, garn och notar år 1974 . 

hel färskvikt 

Catches in net fisheries for 

herring and Baltic herring in 

1974, round fresh weight 

'Dessutom 14 ton skrapfisk till ett värde av 
Stkr. 
-Dessutom 6 ton skrapfisk till ett värde av 
2tkr 
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Tabell 8 Fiske f rån syd- och os tkus t länen: Fångst i fisket med bottengarn år 1974 , hel färskvikt 

Catches in pound net fisheries in 1974. round fresh weight 

Tabell 9 Fiske f rån syd- och os tkus t länen: Fångst i s torryssjef isket år 1974 , hel färskv ik t 

Catches in big trap fisheries in 1974, round fresh weight 
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5 Saltsjöfiskets fångster: Svenska fiskares 
ilandföringar i utlandet samt utländska 
fiskares ilandföringar i Sverige 

5.1 Primärmaterial 
Uppgifter om svenska fiskares i Danmark ilandförda fångster 
rapporteras månadsvis av de danska myndigheterna via sta
tens jordbruksnämnd. Uppgifter om svenska fiskares direkt
landningar i övriga länder rapporteras från respektive län
ders myndigheter direkt till SCB. Är 1974 ilandförde sven
ska fiskare fångster i Danmark. Norge och Storbritannien. 

Uppgifter om utländska fiskares ilandföringar i Sverige 
erhåller SCB månadsvis via statens jordbruksnämnd. Ar 
1974 har danska, finska och västtyska fiskebåtar gjort direkt
landningar i Sverige. 

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

De i utlandet direktlandade fångsterna har fortsatt att 
minska och utgjorde 1974 25"c av hela den svenska total
fångsten. Det är. jämfört med 1973 en minskning av kvanti
teten mod 30%. Värdet uppgick till ungefär en femtedel av 
det totala fångstvärdet. 

De i utlandet ilandförda fångsterna består huvudsakligen 
av sill och skrapfisk. Av den år 1974 utomlands ilandförda 
fängstmängden utgjordes 53% av sill och 38% av skrapfisk. 
Motsvarande andelar för fångstvärdet var 73 resp 14% . 

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

Av följande tablä framgår utländska fiskares ilandföringar 
i Sverige under ar 1974. 

Betydligt större kvantiteter utländskfångad fisk omsätts 
årligen vid Göteborgs fiskhamnsauktion. Det är här dock 
fråga om fisk, som importerats i vanlig ordning med lastfar
tyg. 
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Tabell 10 Ilandföring av svenskfångad fisk m m i utlandet månadsvis under år 1974 , hel färskvikt 

Monthly landings abroad by Swedish fishermen in 1974, round fresh weight 
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'Benfisk.-2Broskfisk. 
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6 Hela saltsjöfiskets fångster 

6.1 Primärmaterial 
För att få saltsjöfiskets fångster för hela riket har fångsterna i 
fisket från syd- och ostkustlänen lagts samman med ilandför-
da kvantiteter på västkusten och i utlandet. 

Uppgifter om västkustfiskares fångster i Östersjön landade 
i sydkusthamnar framgår inte av primärmaterialet. Enligt 
jordbruksnämndens preliminära rapportering av fisket från 
sydkusten uppgår dessa fångster till 103 ton med ett värde av 
132 tkr, vilket tillagts västkusten i totalredovisningen. 

Västkustfiskares fångster kan med nuvarande insam
lingsteknik av statistikuppgifter ej fördelas på fångster från 
Östersjön resp fångster från Västerhavet. Fångsterna från 
Östersjön tenderar att öka, bl a som en följd av de internatio
nella överenskommelserna om fångstbegränsningar i 
Nordsjön och Skagerack. För 1974 uppskattas 25 000 ton av 
västkustfiskarnas totala fångster vara hämtade i Östersjön. 
Fisket har i huvudsak bedrivits under första halvåret och 
fångsterna har till största delen utgjorts av skrapfisk. Fiskare 
från syd- och ostkusten fiskar huvudsakligen i Östersjön. Av 
215 ton lax redovisade i Gotlands län härrör dock 29 ton 
från fångster i Nordatlanten. 

Omläggningen av fångststatistiken på västkusten medför 
att resultaten för olika kuststräckor och för åren före 1970 
inte blir helt jämförbara. 1 detta sammanhang måste också 
beaktas de justeringar i gränsdragningen mellan kuststräc
korna 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 färsk
vikt och landad vikt härrör främst från rensning och be
redning ombord i fiskebåtarna. Av väsentlig betydelse är om 
man vid rensningen avlägsnar fiskens huvud. Skilda omräk
ningsfaktorer krävs därför för de fiskslag, som rensas med 
resp utan huvud. Kvantiteten avrens varierar dessutom per 
fiskslag beroende på de olika arternas anatomiska uppbygg
nad. Av beredning förekommer inom svenskt fiske huvud

sakligen sjösaltning av sill och kokning av räkor. Dessa pro
cesser medför viktförluster. Särskilda omräkningsfaktorer 
för dessa varuslag har framräknats. 

I nedanstående tablå anges för de olika fiskslagen de om
räkningsfaktorer. som tillämpats sedan år 1970. De har 
fastställts i samråd med fiskeribiologer. 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 tilläg
gen uppgick till 4 310 ton, 2,1 % av totalfångsten i hel färsk
vikt. 

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 ilandföringen på västkusten 
och i utlandet. Dessutom har västkustfiskares fångster i Ös
tersjön landade i sydkusthamnar tillagts västkusten. 
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Tabell 11 Saltsjöfiskets avkastning år 1974 med fördelning på kuststräckor, hel färskvikt 

The yield of sea-fisheries by coastal districts in 1974, round fresh weight 

'Benfisk. —2Broskfisk. -3 Parentes anger alt kvantiteten lever och rom har inräknats under resp fiskslag 
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Totalt vikttillägg fördelat på fiskslag och län Tabell 12 Fångstens storlek och värde. Procentuell fördel
ning efter kuststräckor åren 1956—1974 

Quantity and value of the catch as percentages by 

coastal districts during 1956—1974 

Uppgifter om fisket från sydkusten, ostkustens södra och 
norra del erhålls genom att lägga samman fångstuppgifter för 
länen efter respektive kuststräckor. 

Den totala fångstmängden uppgick till 203 238 ton. vilket 
jämfört med 1973 är en minskning med 1%. Fångstvärdet 
var 265 054 tkr, vilket innebär en ökning med 8% jämfört 
med 1973. Genomsnittsvärdet har ökat för nästan alla fisk
slag. 

1 tab 12 redovisas den procentuella fördelningen av fångs
ten efter kuststräckor åren 1956—1974. Denna fördelning 
har gjorts för både fångstmängd och fångstvärde. 

Diagram 2 belyser utvecklingen av fångstmängdens 
storlek vid saltsjöfisket åren 1956—1974 med uppdelning på 
kuststräckor. Diagram 3 ger en bild av fångstmängdens för
delning på huvudgrupper av fiskslag under samma period. 
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Diagram 2 Totalfångsten vid saltsjöfisket åren 1956—1974 med uppdelning på kuststräckor (milj kg, hel färskvikt} 
Total catch in the sea-fisheries during 1956—1974 by coastal districts (mill. kg round fresh weight) 
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Diagram 3 Totalfångstens sammansättning åren 1956—1974, huvudgrupper av fiskslag (milj kg, hel färskvikt) 
Total catch by main groups of species during 1956—1974 (mill. kg round fresh weight) 
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7 Utrikeshandel med fisk och fisk
produkter m m 

Utrikeshandeln med fisk och fiskprodukter omfattar dels den 
egentliga importen och exporten, dvs de varupartier som in
dier utförts över landets tullgränser, dels den export som 
sker då svenska fiskare ilandför fångster från internationellt 
vatten direkt till utländska hamnar. Den sistnämnda expor
ten är i den officiella utrikeshandelsstatistiken ej inräknad i 
utförseluppgifterna. Däremot ingår utländska fiskares iland-
föringar i Sverige i införseluppgifterna. 

Tab 13 utgör ett sammandrag för år 1974 över all utrikes
handel med fisk och fiskprodukter. Under varuposten "fetter 
och oljor" ingår även havsdäggdjur som ej kunnat särskiljas. 
Fiskestatistikens uppgifter om de svenska direktlandningarna 
i utlandet har sålunda lagts samman med de exportuppgifter, 
som jämte importuppgifter härrör från utrikeshandelsstatisti 
ken. 

Av tab 13 framgår även hur utrikeshandeln med fisk och 
fiskprodukter år 1974 kvantitativt och värdemässigt var för
delad på olika länder. Av de nordiska länderna var Norge 
som vanligt var viktigaste leverantör, närmast följt av Dan
mark. Sistnämnda land är dock vår viktigaste handelspartner 
pa detta område, eftersom den svenska fiskexporten dit un
der en lång följd av är 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 fiskprodukter m m 

år 1974 

Imports and exports of fish and fish products etc. 

in 1974 

1Preliminära siffror. 
Källa: Utrikeshandel (SOS) 
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8 Industriell framställning och beredning av 
fiskprodukter 

Enligt den officiella industristatistiken, som hittills i allmän
het endast omfattat företag med minst fem sysselsatta i årsge
nomsnitt, avser senast tillgängliga uppgifter år 1973. Då 
fanns inom fisk- och fiskkonservindustrin 81 st arbetsställen 
(salterier, rökerier o d) med sammanlagt 2 652 anställda, ett 
saluvärde av 344,5 mkr och ett förädlingsvärde av 150,9 
mkr. 

Mängden industriellt framställda fiskprodukter samt vär

det därav under åren 1972 och 1973 redovisas i tab 14. Kon
servindustrin anses vara fullständigt redovisad. På grund av 
förutnämnda begränsning torde dock en stor del av fiskbe
redningen falla utanför statistiken. Fiskberedning varmed 
åsyftas saltning, kryddning, rökning och torkning bedrivs 
nämligen ofta av småföretag samt i form av s k hemmabered
ning, utförd av fiskarna själva. Den sistnämnda syns dock 
alltmer avtaga. 

Tabell 14 Industriell framställning och beredning av fiskprodukter 
m m åren 1972 och 1973 

Industrially processed fishery commodities during 1972 

and 1973 

Källa: Industri (SOS) 
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9 Fiskkonsumtion 

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). 

Vid beräkningar av konsumtionen av färsk fisk utgår man 
från den officiella statistikens uppgifter om totalfångst i lan
dad vikt, varefter avdrag görs för skrapfisk, fisk till konser
vering, beredning, export och djurföda m m samt för kassa
tion i handeln. Till den sålunda erhållna kvantiteten läggs 
importen av färsk fisk samt den beräknade fångsten vid in
sjöfisket. 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 beräkningarna ingår 
fiskarbefolkningens hemmakonsumtion endast till den del 
densamma inräknats i totalfångsten enligt den officiella fis
kestatistiken. 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 
1970-1974 framgår av lab 15. 

Tabell 15 Konsumtion av fisk och fiskprodukter m m åren 

1 9 7 0 - 1 9 7 4 

Consumption of fish and fish products, etc. during 

1 9 7 0 - 1 9 7 4 

'Preliminära uppgifter. — 2Även ej filéad fryst fisk ingår här. —'Uppgifter -
na baseras på ett bristfälligt statistiskt material och är därför osäkra. — 
'Minskningen i konsumtionen mellan 1972 och 1973 av djupfryst filéad 
fisk beror huvudsakligen på att panerade fiskfiléer och fiskpinnar fr o m 
1973 klassificeras som beredda produkter i utrikeshandelsstatistiken. Järn -
för tillkomsten av ny produktgrupp under beredd fisk. 
Källa: Statensjordbruksnämd 
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10 Fiskarnas organisationer 

10.1 Fackliga organisationer 
Fiskarnas fackliga organisationer omfattar fem fackförbund 
med tillhörande lokalavdelningar. Det största förbundet är 
Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC) med 4 130 
medlemmar fördelade på 45 lokalavdelningar (31 dec 1974). 
Övriga fackförbund är Svenska Ostkustfiskarenas Central
förbund (SOC) med 1 885 medlemmar. Skånes Fiskareför
bund med 780 medlemmar, Svenska Sydkustfiskarnas Cen
tralförbund (SSC) med 528 medlemmar och Svenska Insjö
fiskarenas Centralförbund med 4 618 medlemmar, varav 
379 yrkesmän. 

Svenges fiskares riksförbund är en samarbetsorganisation 
för de ovannämnda fackförbunden. 

Förutom den rent fackliga verksamheten har fackförbun
den etablerat ett intimt samarbete med den ekonomiska för
eningsrörelsen. 

10.2 Ekonomiska organisationer 
Verksamheten inom fiskarnas ekonomiska föreningar omfat
tar 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 kan räknas även de i kap 
11 nämnda prisregleringsföreningarna Svensk Fisk och Ost
kustens Prisregleringsförening. 

På västkusten verkar Västkustfisk SVC AB, bildat under 
1969 genom samordning av verksamheten i Svenska Väst
kustfiskarnas Centralförbunds tre affärsdrivande företag. 
Västkustfiskarnas Serviceförening, AB Göteborgs Torsk-
mjölsfabrik och AB Pontus Nilsson & Co. Företagets verk
samhet omfattar inköp och försäljning av sill och fisk samt 
produkter därav på hemmamarknaden och på exportmarkna

der. Vidare bedrivs förädling av sill och fisk. Andra rörelse
grenar gäller den kommersiella delen av kollektivförsäljning
en av ål och i vissa fall av räka och skarpsill samt produktio
nen av fiskmjöl och -olja. Fiskmjölsfabriker finns på Änghol
men och Malö. Angholmenanläggningen arbetar med färsk
vara medan Malöfabriken specialiserat sig på avfall från 
konservfabriker och salterier. Förbrukningen av fiskmjöl har 
sedan 1950 ökat starkt och det svenska lantbruket använder i 
dag ca 90 000 ton fiskmjöl. SVC AB bidrar här med drygt 10 
% — resten måste importeras. Från fiskarna i norra Bohus
län mottar företaget dessutom s k minkfisk, som försäljs till 
pälsdjursuppfödare. Den serviceinriktade verksamheten har 
fortsatt inom Västkustfiskarnas Serviceförening, som fr o m 
1973 ombildats till aktiebolag, Västkustfiskarnas Service 
Aktiebolag. 

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 ålfiskar-
föreningar och andra lokala fiskförsäljningsföreningar. 

På väst- och sydkusten verkar dessutom AB Nordhav som 
ägs av Kooperativa Förbundet och utgörs av förutvarande 
Svensk Andelsfisk och Blekinge Andelsfisk. Företaget har till 
uppgift att inköpa och försälja fisk och fiskprodukter på in
hemsk marknad och för export samt bedriva industriell för
ädlingsverksamhet. 

På ostkusten finns åtta fiskförsäljningsföreningar. 
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11 Prisreglering på fisk 

Statlig prisreglering på fisk i syfte att förhindra alltför stark 
nedpressning av förstahandspriserna vid riklig tillförsel in
fördes redan före andra världskriget. Vissa omläggningar av 
formerna för prisregleringsverksamheten har under åren 
skett. Från och med den 1 juli 1968 svarar en särskild pris
regleringsförening. Svensk Fisk. ekonomisk förening, för de 
marknadsreglerande åtgärderna på fiskets område. I för
eningen är representanter för staten, fiskarorganisationerna 
och sammanslutningar inom industri och handel företrädda. 
Föreningens verksamhetsområde var ursprungligen be
gränsat till västkusten norr om Skåne samt till kusterna av 
Skåne och Blekinge. Från och med 1 juli 1972 svarar Svensk 
Fisk även för regleringsverksamheten på ostkusten. 

För finansiering av prisregleringsverksamheten upptar sta
tens jordbruksnämnd avgifter i samband med förstahandsför-
säljningen av viss svenskfångad och importerad saltvattens
fisk. Enligt i förväg fastställda grunder överförs sedan medel 
ur jordbruksnämndens prisregleringskassa för fisk till Svensk 
Fisk för att bestrida kostnaderna för föreningens verksamhet. 

Prisregleringen pä väst- och sydkusten innebär i huvudsak, 
att Svensk Fisk fastställer minimipriser pa viktigare fiskslag. 
Den fisk som fiskaren inte kan sälja till lägst minimipris, den 
s k överskottsfisken, övertas av Svensk Fisk till ett av för
eningen fastställt garantipris. Detta är det pris som fiskaren 
sålunda lägst kan påräkna. 

De under åren 1971 — 1974 av Svensk Fisk övertagna 
kvantiteterna överskottsfisk på väst- och sydkusten framgår 
av följande tablå. 

Svensk Fisk nyttiggör den övertagna fisken huvudsakligen 
genom försäljning till djurföda eller för export. 

På ostkusten innebär prisregleringen endast att Svensk 
Fisk betalar tillskott till de priser som erhålls vid försäljning 
av strömming till djurföda och export, s k överskottsförsälj
ning. 

Nedanstående tablå visar mängden prisreglerat överskott 
på ostkusten åren 1971—1974. 
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12 Yrkesfiskarnas inkomster och utgifter samt 
fiskelagens intäkter och kostnader 

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

Primärmaterialet består av självdeklarationer från ett riks
omfattande urval av yrkesfiskare (1 541 personer år 1973) 
samt av båt- och samfiskebilagor från fiskelag inom Hallands 
samt Göteborgs och Bohus län (383 fiskelag år 1973). För en 
fullständig redovisning av undersökningen hänvisas till Sta
tistiska meddelanden J 1974:66. 

12.1 Fiskarundersökningen 
Totalpopulationen utgörs av samtliga yrkesfiskare på ost-, 
syd- och västkusten samt i sötvattensfisket enligt fiskeriin-
venteringen 1973. Med yrkesfiskare avses här personer som i 
inventeringen angivit fisket som enda yrke eller huvudyrke 
och som inte uppnått 67 års ålder. 

Urvalsmetoden är en form av stratifierad sampling i kom
bination med systematiskt urval. Som stratifieringsvariabel 
har fisketypen utnyttjats. Urvalsfraktionerna framgår av 
nedanstående tablå. 

Västkusten 
Trålfiskare 
i Hallands län hälften 
i Göteborgs och Bohus län en tredjedel 
Sillfiskare med garn en tredjedel 
Snörpvadsfiskare en tredjedel 
Hummer- och krabbfiskare en tredjedel 
Övriga en tredjedel 

Syd- och ostkusten 
Trålfiskare hälften 
Sill- och strömmingsfiskare 
med garn och skotar 
på sydkusten samtliga 
på ostkusten hälften 
Laxfiskare samtliga 
Storryssjefiskare samtliga 
Albottengarnsfiskare en tredjedel 
Övriga en tredjedel 

Sötvattensfiske 
Sötvattensfiskare i Mälaren, 
Hjälmaren, Vänern, Vättern samtliga 
Övriga sötvattensfiskare samtliga 

Från de lokala skattemyndigheterna infordrades 2 089 
deklarationer. Av dessa har 412 avgivits av personer som 
inte kunde karaktäriseras som yrkesfiskare (s k avgångar). 
Här märks bl a personer som haft större inkomst av andra 
förvärvskällor än fiske. Av de återstående 1 677 deklaratio
nerna har 17 bortfallit p g a att de ej varit tillgängliga för be 
arbetning. En av de viktigaste orsakerna till detta bortfall 
har varit förekomsten av besvärs- och utredningsärenden vid 
taxeringarna. Deklarationerna har härigenom ej kunnat utlå
nas från skattemyndigheterna. 119 deklarationer har dess
utom ej kunnat bearbetas p g a ofullständig redovisning m m. 
De viktigaste orsakerna härtill är sköntaxering, militärtjänst 
samt sjukskrivning. Antalet avgångar (412) är således avse
värt större än antalet bortfall (136). Huvudparten av av
gångarna avsåg personer som räknas som binäringsfiskare, 
dvs vars inkomster av fiske var mindre än inkomster av övri
ga förvärvskällor. Den stora andelen avgångar i urvalet synes 
främst bero på att definitionen av yrkesfiskare varit olika i 
totalpopulationen enligt fiskeriinventeringen och i deklara
tionsundersökningen. I inventeringen har som yrkesfiskare 
räknats personer som angivit fisket som enda yrke eller hu
vudyrke. I deklarationsundersökningen däremot räknas en
dast personer som haft minst hälften av sin inkomst av fiske 
som yrkesfiskare. 

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 sötvattensfiskare eftersom antalet väst!;ustfiska-
re med fullständig redovisning av bruttointäkter och kostna
der är för litet för att framlägga beräkningsresultat. Havsfis
ket av västkustfiskare bedrivs numera nästan helt i fiskelag 
med samfälld intäkts- och kostnadsredovisning (se avsnitt 
12.2.). 
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I tab 16 framläggs medeltal av bruttointäkter och kostna
der i fiske, beräknat kontant netto av fiske samt summa taxe
rade nettointäkter. I denna del av undersökningen ingår 737 
deklarationer, varav 235 avgivits av sydkustfiskare, 380 av 
ostkustfiskare och 122 av sötvattensfiskare. För år 1973 re
dovisas för första gången Mälaren, Hjälmaren, Vänern och 
Vättern var för sig, varför inga indextal finns medtagna. För 
övrigt sötvattensfiske var bortfallet så stort att ingen redovis
ning görs för denna grupp för år 1973. 

Vid beräkning av yrkesfiskarnas nettointäkter och förmö
genhet har emellertid hela deklarationsmaterialet (1 541 
deklarationer) kunnat utnyttjas. 

I tab 17 har nettointäkter och förmögenhet i medeltal för 
yrkesfiskare i skilda åldersgrupper beräknats. Jämfört med 
föregående år har summa nettointäkter ökat för nästan samt
liga åldersgrupper. I detta sammanhang bör observeras, 
framför allt när det gäller västkustfiskare, att tillgångar i 
båtar och redskap ofta är nettotillgångar (dvs skulderna är 
redan avdragna). 

Yrkesfiskarnas beräknade kontanta netto av fiske, taxerad 
nettointäkt och förmögenhetsställning 1972 redovisas i tab 
18. Taxerad nettointäkt av fiske visar kraftiga ökningar för 
samtliga områden, där jämförelser med tidigare år kan göras. 

1 tab 19 redovisas en beräkning av de olika fiskenas lön
samhet. Uppgifter lämnas där om beräknat kontant netto av 
fiske, taxerad nettointäkt och förmögenhetsställning 1973 
för yrkesfiskarna i trålfisket, storryssjefisket och garn- eller 
skötfisket efter sill och strömming, laxfisket med rörligt red
skap samt ålbottengarnsfisket på syd- och ostkusten. För år 
1973 redovisas för första gången resultat för västkustfiskare i 
denna tabell. Uppdelning görs på olika typer av trålfiske 
samt övrigt fiske. 

Resultat från en jämförelse mellan yrkesfiskarnas och 
jordbrukarnas ekonomiska förhållanden, där uppgifterna 
för jordbrukarna erhållits från en liknande undersökning 
återfinns i Statistiska meddelanden J 1974:66. 

12.2. Fiskelagsundersökningen 
Populationen i fiskelagsundersökningen, som f r o m 1968 är 
en fristående totalundersökning, utgörs av samtliga fiskelag 
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. 

Till SCB infordras alla båt- och samfiskebilagor som in
kommer till taxeringsmyndigheterna i de två västkustlänen. 
Eftersom båtbilagan ej är en obligatorisk blankett täcker 
inte primärmaterialet hela populationen. Ett fåtal fiskelag 

lämnar nämligen sin redovisning på annan bilaga, exempel
vis rörelsebilaga. SCB har de senaste åren infordrat och be
arbetat även sådana bilagor. 

Antalet båtar i fiskelagsundersökningen är dock lägre än 
det i fiskeriinventeringen 1973 redovisade antalet fiskebåtar 
med mer än 30 hk motorstyrka. De främsta orsakerna till 
denna skillnad är att endast en person deltagit i fisket eller 
att båten ej utnyttjats i fiske under året, dvs något fiske i fis
kelag har ej bedrivits. Vissa båtbilagor har ej bearbetats på 
grund av att fiske ej bedrivits helt år (båten har köpts eller 
sålts under året). 

I fiskelagsundersökningen indelas västkusten i följande 
distrikt: 
1. Göteborgs södra skärgårdsdistrikt 
2. Göteborgs norra skärgårdsdistnkt 
3. Tjörn—Orustdistnktet 
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 be
räknat genomsnittligt värde på dessa. Jämfört med år 1972 
har fiskelagens genomsnittliga nettointäkter ökat i samtliga 
distrikt i Göteborgs och Bohus län och i Hallands län. 

I undersökningen ingår också en beräkning av taxerings-
mässigt restvärde, förmögenhetsvärde samt skuld på båt. 
Resultaten härifrån återfinns i huvudrapporten. 

1 Med full mansion avses den arbetslott som erhållits av en fiskare 
som deltagit i huvudparten av fiskelagets fiskeresor. 
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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 1973; medeltal per yrkesfiskare. Index 1 9 6 5 = 1 0 0 

Gross receipts of fishing, costs, estimated net cash receipts of fishing and assessed 

net income in 1973 ; average per professional f isherman. Index numbers ( 1 9 6 5 = 1 0 0 ) 

1Bortfallet i denna grupp är relativt stort, varför viss försiktighet rekommenderas vid tolkningen av resultaten. 

Tabell 17 Nettointäkter och förmögenhet i medeltal föryrkesfiskare i skilda åldersgrupper; 
saltsjöfiske efter kuststräckor samt sötvattensfiske år 1973 

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

age groups in 1973 

'Det bör observeras att på västkusten är tillgångar i båtar och redskap ofta nettotillgångar (dvs skulderna är 
redan avdragna). 
2Här ingår även fiskare under 20 år. 
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Tabell 18 Beräknat kontant netto av fiske, taxerad nettointäkt och förmögenhetsställning 1973 ; medeltal per yrkesfiskare 

Estimated net cash receipts of fishing, assessed net income and capital held in 1973 ; average per professional fisherman 

'Bortfallet i denna grupp är relativt stort, varför viss försiktighet rekommenderas vid tolkningen 
av resultaten. 

Tabell 19 Beräknat kontant netto av fiske, taxerad nettointäkt och förmögenhetsställning 1973 för yrkesfiskare i olika 

typer av fiske vid sydkusten och ostkusten; medeltal per yrkesfiskare 

Estimated net cash receipts of fishing, assessed net income and capital of professional fishermen in different types of 

fishing on the South and East coasts in 1973; average per f isherman 
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Tabell 20 Fiskelagens bruttointäkter, kostnader och nettointäkter samt kostnader och nettointäkt i % av bruttoförsälj
ningssumman 1973. Fiskelag inom Göteborgs och Bohus län samt Hallands län fördelade efter båtarnas motor
styrka (hästkraftsklasser) 

Gross and net receipts and costs in boat-team fishing in 1973 ; costs and net receipts as percentages of gross receipts. 

Grouped according to vessel H. P. 
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Tabell 21 Fiskelagens bruttointäkter, kostnader och nettointäkter 1973; medeltal per fiskelag samt per delägare. 

Göteborgs och Bohus län samt Hallands län med distriktsindelning 

Gross and net receipts and costs in boat-team fishing in 1973; averages for boat-teams and part owners 

'Gemensamma kostnader för proviant omförs slutligt pä dem som deltagit i fisket och belastar därför ej fiskelaget-
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Bilaga Förteckning över i berättelsen förekommande fiskar och skaldjur m m med deras 
latinska och engelska namn 

Svenska Latin' Engelska' 

Abborre Perca fluviatilis Perch 
Bergtunga (bergskädda) Microstomus 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 Platichthys flesus European flounder 

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

håbrand, sillhaj Lämna nasus Porbeagle 
Havskatt Anarhichas lupus Wolffish 
Havskräfta Nephrops norvegicus Norway lobster 
Hummer Homarus vulgaris European lobster 
Hälleflundra Hippoglossus hippoglossus Halibut 
Industrifisk - Industrial fish 
Knot Trigla gurnardus Grey gurnard 
Kolja Melanogrammus ;eglefinus Haddock 
Krabba: krabbtaska Cancer pagurus Edible crab 

strandkrabba Carcinus marnas Green shore crab 
Kummel Merluccius merluccius Hake 
Kungsfisk Sebastes marinus Redfish 
Lake Lota vulgaris Burbot 
Lax Salmo salar Atlantic salmon 
Laxöring (forell, vätterlax) Salmo trutta Trout 
Lerskädda Hippoglossoides platessoides American plaice 
Lever — Liver 
Lubb (brosme) Brosme brosme Tusk 
Lyrtorsk (bleka) Pollachius pollachius Pollack 
Långa Molva molva Ling 
Makrill Scomber scomber Mackerel 
Marulk Lophius piscatorius Anglerfish 
Nordhavsräka Pandalus borealis Deepwater prawn 

Näbbgädda (horngädda, hornfisk) Belone belone Garfish 
Ostron Ostrea edulis Oyster 
Piggvar Rhombus maximus Turbot 
Rocka Raja spp. Skate 
Rom - Roe 
Räka. se nordhavsräka 
Röding Salvelinus alpinus Char 
Rödspotta (rödspätta) Pleuronectes platessa European plaice 
Rödtunga Glyptocephalus cynoglossus Witch 

'Enligt FAO (FAO Fisheries Circular No. 441): Classification of Aquatic Animals and Plants 
for statistical purposes. 
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Svenska Latin Engelska 
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 Common sole 
Skarpsill (vassbuk) Sprattus sprattus Sprat 
Skrapfisk — Fish for reduction 
Skrubbskädda (skrubba). se flundra 
Slätvar Scophthalmus rhombus Brill 
Strömming, se sill — Baltic herring 
Taggmakrill (makrillstör) Trachurus trachurus Horse mackerel 
Tonfisk Thunnus thynnus Bluefin tuna 
Torsk Gadus morhua Cod 
Var, se piggvar, slätvar 
Vitling Merlangius merlangus Whiting 
Al Anguilla anguilla Eel 

Utkom från trycket den 17 oktober 1975 
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