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Förord 

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

Årsboken innehåller huvudsakligen uppgifter som avser kalenderåret 1975. Sta
tistiken över fiskare, båtar och redskap som sedan 1970 grundas på riksomfattande 
fiskeriinventeringar vart tredje år, avser emellertid förhållanden vid fiskeri-
inventeringen 1973. 

Efter en omläggning av statistiken för västkusten redovisas fr o m i år västkust
fisket även efter fångstområden och fiskeredskap. I samband med denna omlägg
ning har dessutom en översyn gjorts av Fiskestatistisk årsbok som bl a resulterat i 
nya avsnitt om fångstregleringar, offentlig administration och internationell sta
tistik. 

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

Redaktionen för Fiskestatistisk årsbok har bestått av byrådirektör Monica 
Helander, förste aktuarie Anders Nyrén och förste aktuarie Marine Bergman. 

Stockholm i december 1976. 

INGVAR OHLSSON 

Frithiof Billström 
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(antal i tusental) 
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med uppdelning på kuststräckor 
1956—1975 (miljoner kg, hel färsk
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års penningvärde enligt konsument
prisindex, tusental kronor 

29 Gross and net receipts and 
costs in boat-team fishing in 1973; 
costs and net receipts as percen
tages of gross receipts. Grouped 
according to vessel H.P; Skr and 
percentages 

International statistics 
30 Catch quantities 1965—1974 in 
the ten greatest fishing nations and 
in ICES countries fishing in the 
northeast Atlantic; metric tons 
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31 Catch quantities in 1974 in 
ICES countries fishing in the north
east Atlantic. Fishing area, metric 
tons 
32 Number of fishermen, number 
of fishing vessels by gross tonnage 
groups and total gross tonnage in 
1973, ICES countries fishing in the 
northeast Atlantic 

Charts 
Geographical divisions 
1 Map of fishing areas, coastal 
districts, coastal counties and larg
est lakes 
Structure of fishing enterprises: Fish
ermen, fishing craft and fishing gear 
2 Number of fishermen in sea-
fisheries divided into professional 
and occasional fishermen 
1930—1973 (number in thousands) 
3 Number of fishing vessels by 
gross tonnage groups 1961—1975 
(number in thousands) 

Catches from sea-fisheries: landings 
4 Total catch in sea-fisheries by 
coastal districts 1956—1975 (round 
fresh weight, mill. kg) 

5 Total catch by main groups of 
species 1956—1975 (round fresh 
weight, mill. kg) 

The assessed income and expandi-
ture, etc. of professional fishermen 
and the receipts and costs of fish
ing-teams 
6 Assessed net income of fishing by 
coastal districts and freshwater fish
eries 1966—1974. In current value 
of money and in 1974's value of 
money according to consumer price 
index; Skr (thousands) 
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95 7 Taxerad nettointäkt av fiske 
med uppdelning på typ av fiske 
1969—1974. I löpande penning
värde samt i 1974 års penningvärde 
enligt konsumentprisindex, tusental 
kronor 

96 8 Behållen förmögenhet med upp
delning på kuststräckor och söt-
vattensfiske 1966—1974, tusental 
kronor 

101 9 Beräknad manslott för båtlag i 
Göteborgs och Bohus län med upp
delning på hästkraftsklasser 
1968—1974, tusental kronor 

102 10 Beräknad manslott för båtlag i 
Hallands län med uppdelning på 
hästkraftsklasser 1968—1974, tusen
tal kronor 

Bilaga 
108 Förteckning över i berättelsen före

kommande fiskar och skaldjur m m 
med deras latinska och engelska 
namn 

7 Assessed net income of fishing 
by type of fishing 1969—1974. In 
current value of money and in 
1974's value of money according to 
consumer price index; Skr (thous
ands) 
8 Amount of capital held by 
coastal districts and freshwater fish
eries; Skr (thousands) 

9 Estimated net receipts for fisher
men in Göteborgs and Bohus 
county by horse-power groups 
1968—1974; Skr (thousands) 
10 Estimated net receipts for fish
ermen in Halland county by horse
power groups 1968—1974; Skr 
(thousands) 

Appendix 
List of fish and shellfish, etc. 
occurring in this report. Names of 
species in Swedish, Latin and Eng
lish. 
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Förändringar i Fiskestatistisk årsbok mellan 1975 
och 1976 

Nya och förändrade avsnitt 
Endast större förändringar är medtagna. 

Kapitel 3 Fångstregleringar är nytt för i år. 
Kapitel 4 Saltsjöfiskets fångster: landningar är ihopslaget 

av föregående års kapitel 3 Saltsjöfiskets fångster: Dandföring 
på västkusten, 4 Saltsjöfiskets fångster: Fiske från syd- och 
ostkustlänen (ej uppdelningen på fångstmetoder), 5 Saltsjö-
fiskets fångster: Svenska fiskares ilandföringar i utlandet samt 
utländska fiskares ilandföringar i Sverige och 6 Hela saltsjö
fiskets fångster. Dessa tidigare kapitel återfinns i nuvarande 
kapitel 4 som olika delavsnitt. 

Kapitel 5 Saltsjöfiskets fångster: fångstområden och 
fångstredskap är nytt för i år vad gäller västkustfiskets redo
visning på fångstområden och fångstredskap. Uppdelningen 
av syd- och ostkustfisket på fångstredskap återfanns före
gående år i kapitel 4 Saltsjöfiskets fångster: Fiske från syd-
och ostkustlänen. 

Kapitel 7 Fiskkonsumtion (föregående år kapitel 9) har 
utökats med värdet av konsumtionen och en jämförelse med 
konsumtionen av några köttvaror. Dessutom har ett avsnitt 
om konsumentpriser och konsumentprisindex tillkommit. 

I kapitel 9 Offentlig administration och prisreglering pä 
fisk är avsnittet om offentlig administration nytt. Avsnittet 
om prisreglering på fisk motsvarar föregående års kapitel 11. 

Kapitel 12 Internationell statistik är nytt för i år. 

Tabellernas motsvarighet i Fiskestatistisk årsbok 1975 

Tabeller som utgått 
Tabellnumren hänför sig till Fiskestatistisk årsbok 1975. 

4 Förstahandsförsäljning av svensk fångad fisk m m på 
västkusten år 1974 med fördelning efter uppköparkategori, 
landad vikt. 

16 Bruttointäkter av fiske, kostnader i fiske, beräknat 
kontant netto av fiske samt summa taxerade nettointäkter 
för yrkesfiskare med fullständig redovisning av fiske 1973; 
medeltal per yrkesfiskare. Index 1965=100 

17 Nettointäkter och förmögenhet i medeltal för yrkes
fiskare i skilda åldersgrupper; saltsjöfiske efter kuststräckor 
samt sötvattensfiske år 1973 

21 Fiskelagens bruttointäkter, kostnader och nettoin
täkter 1973; medeltal per fiskelag samt per delägare. Göte
borgs och Bohus län samt Hallands län med distriktsindelning 
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Tecken och förkortningar 
Symbols and abbreviations 

» Upprepning Repetition 
— Intet finns att redovisa Magnitude nil 
0 Mindre än 0,5 av enheten Magnitude less than half of unit em

ployed 
.. Uppgift ej tillgänglig eller alltför osä
ker för att anges 

Data not available 

. 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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Summary 

This publication gives an account of Swedish fisheries mainly 
during 1975. 

This years edition of »Fiskestatistisk årsbok» has been 
enlarged in several aspects. It includes, for instance, a new 
chapter on important catch regulations, and a special chapter 
on international statistics concerning catch quantities, the 
number of fishermen and the number of fishing vessels. 

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 fishermen, 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). 
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 altogether 4955 profes
sional fishermen - 309 of these in freshwater fisheries — and 
2499 occasional fishermen - 642 of these in freshwater 
fisheries. The gear was valued at mkr 162.2 and the craft at 
mkr 646.8. 

Comparisons with statistics from 1969 and earlier may 
prove difficult, as the related data since 1970 are obtained 
directly from fishermen themselves and no longer based upon 
estimates worked out by rapporteurs. 

The steep decline (see chart 2) in the number of occa
sional 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 fisherman does not intend to sell it, he is included in the 
groups of fishermen fishing for their 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 years. 

Since 1971 information of the size and composition of 
registered fishing vessels are worked out twice a year. The 
primary material is based on two official registers (»skepps
registret» and »båtregistret»). In these registers, all vessels in 
sea-fisheries with a length of at least 6 meters must be 
included. In some parts of the coastal districts also vessels 
below this limit are registered. 

Information about the catches is based on two different 
systems according to coastal districts. 

On the West coast a new system was introduced in 1975. 
According to this system, information about quantity and 
value of the catch is obtained from the contract notes from 
every landing. Information about fishing area, fishing gear 
etc. is obtained from a special form filled in by the fisherman 
himself when landing the catch. Information about fishing 
power etc. is based on the ADP-register of registered vessels. 

The statistics from the South and East coast counties are 
based on reports worked out by the County Agricultural 
Boards and thus similar to statistics from earlier years. 

The total catch in sea-fisheries in 1975 amounted to 
204,876 tons, round fresh weight. 

The herring and Baltic herring for human consumption, 
constituting about 40 % of the entire quantitative yield of 
the sea-fisheries, was almost the same as in the last years in 
spite of international restrictions established in herring 
fisheries. It should be noticed, however, that catches of 
industrial fish, mostly herring, showed a great decline 
between 1970 and 1971 when the restrictions were 
introduced. 

Chart 5 shows 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 o/oo in the Baltic, only 3-5 o/oo in the Gulf of Bothnia 
and even less in the inner archipelagoes of the Baltic, as 
compared to 30-34 o/oo in the Skagerrak. 
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Chart 4 shows the total catch according to coastal dis
tricts. 

About two thirds of the landings were made by West coast 
fishermen. In chapter 5 these catches are presented according 
to fishing area and fishing gear. It appears that 91 % of the 
West coast fishermen's catches could be divided into fishing 
areas. 35 % of the catch were taken in the Kattegat, 25 % in 
the North Sea, 19 % in the Skagerrak and 11 % in the Baltic. 

The investigation into the financial situation of profes
sional fishermen shows that the highest assessed net receipts 
from fishing were received by fishermen from the West coast 
counties. When fishermen are divided into groups according 
to types of fishing, the highest net receipts are found by 
fishermen in trawl-fisheries. 

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. Charts 9 and 10 show 
how full income per participant1 has developed 1968-1974. 

The total value of the catch was mkr 253.2, a decrease of 

5 % in comparison with the 1974 value. 
Landings by Swedish fishermen in Denmark and Norway 

are included in the total catch. The total amount was 46,824 
tons (mkr 45.5). The landings mainly consisted of herring 
and industrial fish. 

On the other hand, the catches landed by foreign fisher
men in Swedish ports are not included in the fishery 
statistics. They are, however, insignificant when compared 
with the Swedish landings abroad. In 1975 they amounted to 
224 tons (mkr 3.5), mostly salmon taken by Danish fisher
men. 

Total imports of fish, shellfish and preserved or processed 
fishery commodities amounted to 172,700 tons (mkr 702,9). 

Total exports, including landings abroad by Swedish 
fishermen in 1975 amounted to 89,100 tons (mkr 169.1). 

1) Full income per participant: the income of a fisherman taking part 
in almost all fishing trips of the fishing team. 
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List of terms 

annan, annat other 
anslutning connection 
antal number 
använda use 
arbetslott share to the crew 
avdrag abatement, deduction 
avkastning yield 
avlägsnare more distant 
avrens guts 
avskrivning amount written off 
avvika differ 

bearbetning, beredning processing 
begränsning restriction 
behållen förmögenhet amount of capital held 
beräkna estimate 
besvär appeal 
besättning crew 
bilaga appendix 
binäringsfiskare occasional fisherman 
bortfall non-response 
bottengarn pound net 
bristfällig insufficient 
bruttodräktighet gross tonnage 
bruttointäkter gross receipts, earnings 
bruttotonnage (Brt) gross tonnage 
bruttotonnageklass gross tonnage group 
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 
fiskebåt fishing, vessel 
fiskelag fishing-team 
fiskemetod fishing gear 
fiskkonsumtion consumption of fish 
fiskmjöl fishmeal 
fiskolja fish-oil 
fiskprodukter fish products 
fiskrom spawn 
fiskslag species of fish 
fångst catch 
fångstområde fishing area 
färsk fresh 
fördelning distribution 
företagsstruktur structure of fishing enterprises 
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.) 
hästkraftsklass H.P. group 
högre higher 
höja raise 

ilandföring landing 
inaktuell not current 
infrysning freezing 
inkomster income 
insjöfiskare lake fisherman 
insjöfiske lake fisheries 
intäkt receipts 

kaviar caviar 
kokt boiled 
kommersiell commercial 
kommun municipality 
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konservering preserving 
konsumentprisindex consumer price index 
kontant cash 
kostnader costs, expenditure 
krokredskap hooks and lines 
kronor Swedish crowns 
kuststräcka coastal district 
kvantitet quantity 
kyld chilled 

land country 
landad fångst landings 
landning landing 
laxfiske salmon fishery 
lott share 
län county 
länsstyrelse county administrative board 
löpande penningvärde current money value 

maskinstyrka engine power 
medeltal average 
minska decrease 
m m etc. 
motorbåt powered craft 
motordriven powered 
motorstyrka engine capacity 
motsvarande corresponding 
månad month 
mängd quantity 

netto net 
nettointäkt net receipts 
not drag net, seine 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 
sammanlagt total 
samtliga total 
sill- och strömmingfiske herring and baltic herring 

fisheries 
Skr Swedish crowns 
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 
sötvattensfiske freshwater fisheries 

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 
utlandet abroad 
utländsk foreign 
utredning investigation 
utrustning equipment 
utsträckning extent 
utveckling development 

vad seine 
var tredje every third 
vattendrag watercourse 
vikt weight 
värde value 
värdeminsking depreciation 
västkusten west coast 

yrkesfiskare proffesional fisherman 

åldersklass age group 
år year 
återanskaffningsvärde replacement value 

öppen open, undecked 
Östersjön the Baltic 
överskott surplus 
övriga other 
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1 Områdesindelningen 

Områdesindelningen i fiskestatistiken bygger sedan gammalt 
på kuststräckor. F r o m 1970 tillämpas en indelning av 
kuststräckor som helt följer länsgränserna (för de ekonomis
ka undersökningarna har denna indelning tillämpats sedan 
1969). Regionalt uppdelas kuststräckor i regel på län. I 
fångststatistiken uppdelas västkusten dessutom på försälj
ningsställen. I fiskeriinventeringen redovisas uppgifter även 
för kommuner och församlingar och fr o m 1973 dessutom 
för hamnar. I fiskeriinventeringen och de ekonomiska under
sökningarna, som även omfattar sötvattensfisket, särredovisas 
de fyra största insjöarna. Tidigare områdesindelningar finns 
beskrivna i Fiskestatistisk årsbok 1975. 

Som en följd av omläggningen av havsfiskestatistiken är 
redovisningen fr o m i år även fördelad efter fångstområden. 
Dessa fångstområden, som är samma som internationella 
havsforskningsrådets (ICES') statistikområden (se kap 12), är 
uppbyggda av ett kvadratiskt rutnätssystem. Rutorna är 
uppbyggda av varje halv breddgrad och varje hel längdgrad 
(30 x 30 sjömil). Dessa rutor slås samman till olika fångstom
råden vars gränser anges med längd- och breddgrader eller 
räta sammanbindningslinjer mellan landfasta punkter. 

I bredvidstående karta finns de ovan beskrivna områdesin
delningarna utmärkta. Kartan omfattar de försvenska fiskare 
viktigaste fångstområdena. 
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FIGUR 1 Karta över fiskeområden,1 kuststräckor, kustlän och största sjöar 
Map of fishing areas, coastal districts, coastal counties and largest lakes 

1 Områdesindelning enligt ICES 

2 — Fiske 1976 
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2 Företagsstruktur: Fiskare, båtar och redskap 

Uppgifter om fiskare, båtar och redskap grundas fr o m 1970 
på vart tredje år genomförda fiskeriinventeringar samt på 
halvårsvisa bearbetningar av fiskefartygsregistret (se avsnitt 
2.2). 

Före 1970 insamlades sådana uppgifter tillsammans med 
den definitiva fångststatistiken. Insamlingen ombesörjdes då 
av lantbruksnämndernas fiskerikonsulenter (före 1967 av 
hushållningssällskapens fiskeritjänstemän), som gjorde sam
manställningar för socknar och fiskelägen på 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 innebar att uppgifter om fiskare, båtar och redskap 
skulle insamlas direkt från fiskarna vid särskilda riksomfat
tande fiskeriinventeringar vart tredje år. Inventeringar har 
företagits 1970 och 1973 och redovisats i Fiskestatistisk 
årsbok 1971 resp 1974. För närvarande förbereds nästa 
inventering som skall äga rum den 31 december 1976. 

För år mellan fiskeriinventeringar insamlas inga uppgifter 
om fiskare, båtar och redskap. Statistik över registrerade 
båtar presenteras dock två gånger om året 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 
Fiskeriinventeringen omfattar primärt dels alla personer som 
i förvärvssyfte (dvs med avsikt att försälja fångsten) bedriver 
fiske i salt- och söt vatten, dels alla registrerade fiskefartyg. 

För dem som bedriver fiske har insamlats uppgifter om 
ålder, sysselsättningsgrad, inriktning på fisketyp samt innehav 
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 fiskeriinven-
teringarna ombesörjs av lantbruksnämnderna. Det åvilar 
nämnderna att se till att alla som bedriver fiske i 
förvärvssyfte samt alla registrerade fiskefartyg omfattas av 
undersökningarna. För detta ändamål upprättar nämnderna i 
förväg preliminära namn- och adressförteckningar. För de 
registrerade fiskefartygen utnyttjas information från fiskefar
tygsregistret. 

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

I direktiven har bl a regler för avgränsning av populationen 
givits. För att underlätta gränsdragningen mellan binärings
fiskare 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 på 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 
utnyttjas för fiske under inventeringsåret. Eftersom reglerna 
för registrering av fiskebåt ej har denna tidsaspekt visar 
antalet fiskebåtar en markant nedgång år då fiskeriinven
teringar genomförs. 

I samband med att det insamlade materialet granskats och 
kompletterats har återanskaffningsvärden åsatts båtar och 
redskap. Dessa värden är beräknade och tar inte hänsyn 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 
kodats, stansats och slutligen ADB-behandlats. I den maski
nella behandlingen har viss rimlighetsgranskning samt dubb-
lettkontroll företagits. 
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2.2 Fiskefartygsregistret 
I samband med omläggning av fiskestatistiken 1970 överför
des till SCB det register över fiskebåtar som tidigare fördes av 
fiskeristyrelsen. Registret utgjorde av hos tullen registrerade 
fiskefartyg. I princip omfattades alla fartyg över 8 meter och 
som nyttjades i saltsjöfiske av registreringsplikt. Fr o m 1976 
ombesörjs registrering av fartyg av en ny registermyndighet 
»Sjöfartsregistret». I samband härmed har registreringsplikten 
för fiskefartyg utökats att gälla alla båtar som utnyttjas i 
saltsjöfiske med en längd av minst 6 meter (enligt SFS 
1973:1063, 1975:602 och 1975:604). För vissa kuststräckor 
gäller registreringsplikten även båtar som är mindre än 6 
meter om de används i fiske (enligt SFS 1976533). 

Uppdateringen av det hos SCB förda registret görs numera 
fortlöpande från utdrag ur Sjöfartsregistret (enligt SFS 
1975527). Vart tredje år i samband med fiskeriinventeringar-
na ges dessutom möjlighet att göra en grundligare upp
datering av registret eftersom samtliga ägare till registrerade 
båtar då tillställs särskilda frågeformulär angående det regist
rerade fartyget. 

Registret bearbetas 2 gånger per år. Vid dessa bearbet
ningar beräknas antal fartyg, sammanlagda bruttotonnaget 
och motorstyrkan inom olika hästkrafts- och tonnage klasser. 
Resultaten av bearbetningarna redovisas i Statistiska med
delanden, serie J. 

2.3 Resultat 
I tabell 1 redovisas från fiskeriinventeringarna 1970 och 1973 
bl a antal fiskare, antal båtar och redskap samt dess värde för 
län, kuststräckor och vissa insjöar. 

I figur 2 redovisas antal yrkes- och binäringsfiskare från 
1930 fram till 1973. För 1970 och 1973 är uppgifterna tagna 
från fiskeriinventeringarna. Tidigare insamlades uppgifterna 
till SCB med en annan metodik varför siffrorna före 1970 ej 
är helt jämförbara med dem 1970 och 1973. 

I tabell 2 redovisas antal yrkes- och binäringsfiskare efter 
åldersklass för 1973. 

I tabell 3 redovisas åldersfördelningen för yrkes- och 
binäringsfiskare förde olika kuststräckorna 1973. 

Uppgifterna i tabellerna 2 och 3 är tagna från fiskeriinven-
teringen 1973. 

I figur 3 redovisas antal båtar efter bruttotonnageklasser 
från 1961 fram till 1975. För åren 1970 och 1973 är 
uppgifterna tagna från fiskeriinventeringarna. För åren 1971, 
1972, 1974 och 1975 har uppgifterna tagits från fiskefartygs-
registret utom för oregistrerade båtar (enbart båtar mindre än 
25 Brt) för vilka en linjär skattning gjorts, utgående från 

fiskeriinventeringarna 1970 och 1973. Uppgifterna för 
1961—1969 insamlades av SCB tillsammans med de definitiva 
fångstuppgifterna via lantbruksnämnderna (före 1967 via 
hushållningssällskapens fiskeritjänstemän). Dessutom gjordes 
jämförelser med fiskebåtsregistret som tullstyrelsen hade 
hand om. Eftersom uppgifterna tagits fram med olika meto
dik och skattningar gjorts bör resultaten användas med viss 
försiktighet. 

I tabell 4 redovisas antal båtar efter hästkraftsklasser för 
län och kuststräckor. 

I tabell 5 redovisas den sammanlagda motorstyrkan efter 
hästkraftsklasser för kuststräckor. 

I tabell 6 redovisas antal båtar efter bruttotonnageklasser 
för län och kuststräckor. 

I tabell 7 redovisas sammanlagda bruttotonnaget efter 
bruttotonnageklasser för kuststräckor. 

Uppgifterna i tabellerna 4, 5, 6 och 7 är tagna från 
fiskefartygsregistret. 
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Tabell 1 Fiskare, redskap och båtar den 31 december 1973. Saltvattensfisket med fördelning pä län och kuststräckor samt 
sötvattensf isket med fördelning på de fyra större insjöarna. Antal och kronor 
Fishermen, fishing gear and fishing craft at the end of 1973. Counties, coastal districts and certain lakes. Number and 
Skr 

1) Häri ingår 6 fiskare som bedriver saltvattensfiske men är kyrkobokförda i inlandslän. 
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FIGUR 2 Antal fiskare i saltvattensfiske med uppdelning på yrkes- och binäringsfiskare 
1930-1973 (antal i tusental) 
Number of fishermen in sea-fisheries divided into professional and occasional 
fishermen 1930-1973 (number in thousands) 

1 1970 infördes en ny metodik vilket medfört an siffrorna före detta årtal inte är helt jämförbara med 
de efter. Detta har i diagrammet markerats med streckadelinjer. 
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Tabell 2 Antal yrkes- och binäringsfiskare fördelat efter åldersklas
ser, 1970 och 1973. Salt- och sötvattensfiske 
Number of professional and occassional fishermen by age 
groups, 1970 and 1973. Sea- and freshwater fisheries 

Tabell 3 Yrkes- och binäringsfiskare procentuellt 
fördelade efter åldersklasser, 1973. Kust
sträckor och sötvattensfiske 
Professional and occassional fishermen as 
percentage of age groups, 1973. Coastal 
districts and freshwater fisheries 
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FIGUR 3 Antal fiskebåtar fördelade efter bruttotonnageklasser 1961—1975 (antal i tusental) 
Number of fishing vessels by gross tonnage groups 1961-1975 (number in thousands) 

Kommentar: Åren 1970 och 
1973 har inventeringar gjorts 
varvid båtar som ej använts i 
fiske rensats ut dessa år. 
För klassen »—25» är antalet o-
registrerade båtar skattade lin
järt för åren 1971, 1972, 1974 
och 1975. Eftersom dessutom 
en större andel båtar registre
rats f rom 1972, pga märknings
bestämmelser av redskap som 
har införts på västkusten, bör 
resultaten i klassen »—25» an
vändas med försiktighet. 
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Tabell 4 Registrerade båtar i saltsjöfisket, antal inom hästkraftsklasser den 31 december 1975. Län 
och kuststräckor 
Registered vessels in sea-fisheries by horse-power groups, number at the end of 1975. 
Counties and coastal districts 

Tabell 5 Sammanlagd motorstyrka för registrerade båtar i saltsjöfisket den 31 december 1975. 
Kuststräckor 
Total engine capacity by horse-power groups at the end of 1975. Coastal districts 
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Tabell 6 Registrerade båtar i saltsjöfisket, antal inom bruttotonnageklasser den 31 december 
1975. Län och kuststräckor 
Registered vessels in sea-fisheries by gross tonnage groups, number at the end of 1975. 
Counties and coastal districts 

Tabell 7 Sammanlagd bruttodräktighet för registrerade båtar i saltsjöfisket den 31 december 
1975. Kuststräckor 
Total gross tonnage by tonnage groups at the end of 1975. Coastal districts 
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3 Fångstregleringar 

För att skydda fiskbestånden har det sedan lång tid tillbaka 
funnits bestämmelser om hur fisket får bedrivas t ex hur 
redskapen skall se ut, fredningstider och fredningsområden. 
Eftersom fisket till stor del bedrivs på internationellt vatten 
grundas dessa skyddsåtgärder i allt högre grad på internatio
nella rekommendationer. År 1960 ratificerade Sverige Nord
ostatlantiska fiskerikonventionen som reglerar fisket i bl a 
Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Arbetet inom ramen för 
konventionen utförs av Nordostatlantiska fiskerikommissio-
nen (NEAFC) som stiftats för detta ändamål. I kommissio
nen, som utfärdar rekommendationer till medlemsstaterna, 
ingår representanter för de länder som skrivit under konven

tionen. Dessa rekommendationer avsåg tidigare huvudsakli
gen bestämmelser om maskstorlekar i redskapen och mini-
mått för fisk som får fångas, men sedan fiskekrisen i slutet av 
60-talet har rekommendationerna alltmer kommit att gälla 
hur mycket fisk som får fångas. För att rädda sillbestånden 
beslöts t ex ett sillfiskestopp vissa perioder under åren 
1970-1974, och sedan 1974 har fångsten av ett flertal 
fiskarter begränsats. I nedanstående tablå framgår de regle
ringar som har betydelse för svenskt fiske. Tablån anger 
totalt tillåten fångstkvantitet samt den till Sverige tilldelade 
kvoten. 

*Varje lands kvot bestämdes för år 1975 och 1976 till vissa procentsatser av makrillfångsten det bästa av 
åren 1972 och 1973. För Sveriges del gällde att Sverige fick fånga lika mycket som Danmark. 

Storleken på de kvoter som tilldelats ett land beror bl a på 
hur stora fångster landet tidigare haft inom de berörda 
områdena. Förutom ovanstående kvoter har Sverige gemen
samt med andra länder tilldelats vissa kvoter bl a för äkta 
tunga och rödspotta. De olika bestämmelser inom området 
för Nordostatlantiska fiskerikonventionen som gäller för 
svenska fiskare regleras enligt kungörelse (se SFS 1976:11). 

För fisket i Östersjön och Bälten har Sverige ratificerat en 
särskild konvention. I anslutning till denna har en fiskerikom-
mission för Östersjön (International Baltic Sea Fishery 
Commission) bildats. Kommissionen höll sitt första samman
träde i oktober 1974 och då antogs en rekommendation om 
minsta maskstorlek i fiskredskap, minimått för fisk mm. 
Fiskereglerna trädde i kraft den 1 juli 1975 och är för 
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svenska fiskare reglerade enligt kungörelse (se SFS 
1975:448). Även inom ramen för fiskerikonventionen för 
Östersjön kan en kvantitativ reglering av fisket komma att 
införas. 

Inom ramen för Förenta Nationernas havsrättskonferens 
har frågan om en utvidgning av kuststaternas ensamrätt till 
fisket från nuvarande 12 sjömil till 50 eller 200 sjömil 

diskuterats. En sådan utvidgning av gällande fiskegränser 
skulle kunna begränsa möjligheterna till fortsatt svenskt fiske 
i Nordsjön. För närvarande diskuteras bl a rätten till fortsatt 
fiske för geografiskt missgynnade nationer, dit även Sverige 
hör. Därutöver har Sverige också deltagit i bilaterala dis
kussioner för att svenska fiskare skall få rätt att fiska inom 
andra nationers utvidgade fiskegränser. 
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4 Saltsjöfiskets fångster: landningar 

UppgiftsinsamJingen till fiskestatistiken ombesörjdes fram till 
1970 helt av fiskerikonsulenterna vid lantbruksnämnderna 
(se kap 2). Dessa upprättade pä grundval av fiskarnas upp
gifter om fångster länssammandrag, vilka därefter lades till 
grund för SCBs årsredogörelse. För Göteborgs och Bohus län 
kunde denna metod sedan 1964 emellertid endast utnyttjas i 
begränsad utsträckning. Som grund för redovisningen däri
från lades huvudsakligen uppgifter från fiskauktioner, fiskför-
säljningsföreningar och andra mottagare i första handelsledet. 
Det var förknippat med stora svårigheter att fä en någorlunda 
tillförlitlig statistik för västkusten. 

Med hänsyn bl a till ovannämnda omständigheter framlade 
SCB 1968 förslag till reformer av fiskestatistiken, vilket bl a 
medförde att för åren 1970—1974 lämnade samtliga företag 
på västkusten, som i första handelsledet (direkt från fiskare) 
inköpte fångster av fisk, kräftdjur och blötdjur, månadssam
mandrag över inköpen till SCB. 

Redovisningen enligt detta system innebar dock att 
fångsten inte kunde fördelas efter fångstområden, fiskemeto
der m m. Avsaknad av en fångstområdesbaserad statistik ut
gjorde problem bl a vid internationella överläggningar om 
fångstbegränsningar t ex vid fängstkvoteringar mellan olika 
länder. Mot denna bakgrund beslöt statsmakterna 1974 om 
en utbyggnad av havsfiskestatistiken. 

Den 1 januari 1975 startade SCB omläggningen av havs
fiskestatistiken. Omläggningen sker i etapper och omfattar i 
ett första skede hela västkustfisket, dvs såväl fångster landade 
på västkusten som i utlandet. Den nya metodiken som tilläm
pas för västkustfisket innebär att fångstmottagaren lämnar 
uppgift om mottagna fångster (kvantitet och värde per fisk
slag) och fiskaren lämnar uppgift om fångstområde, fiske
metod, fisketid etc. Resultaten från den utvidgade uppgiftsin
samlingen för västkusten redovisas i avsnitt 4.2 (kvantitet och 
värden) samt i avsnitt 5.1 (fängstomräden, fiskemetod etc). I 
dessa avsnitt beskrivs också den nya metodiken mera ingåen
de. 

Uppgiftsinsamlingen till fiskestatistiken för syd- och ost
kusten ombesörjes liksom tidigare av fiskerikonsulenterna vid 
lantbruksnämnderna. En liknande omläggning som den för 
västkusten beräknas för sydkusten ske under 1977. för ost
kusten något senare. 

Uppgifter om svenska fiskares i Danmark ilandförda 
fångster bygger tills vidare på de rapporter som månadsvis 
lämnas av de danska myndigheterna. Övergång till det nya 
systemet kommer att ske när omläggningen av sydkustfisket 
genomförts. Direktlandningar i övriga länder rapporteras 
direkt till SCB. 

4.1 Hela saltsjöfiskets fångster 
4.1.1 Primärmaterial 
För att få saltsjöfiskets fångster för hela riket har fångsterna i 
fisket från syd- och ostkustlänen lagts samman med iland
förda kvantiteter pä västkusten och i utlandet. 

Uppgifter om västkustfiskares fångster landade i sydkust
hamnar framgår inte av primärmaterialet. Enligt jordbruks
nämndens preliminära rapportering av fisket från sydkusten 
uppgår dessa fångster till 979 ton med ett värde av 1 067 tkr, 
vilket tillagts västkusten i totalredovisningen. 

Eftersom metodiken vid uppgiftsinsamlingen för väst
kusten ändrats såväl 1970 som 1975 bör viss försiktighet 
iakttagas vid jämförelser mellan aren för denna kuststräcka. I 
detta sammanhang måste också beaktas de justeringar i gräns
dragningen mellan kuststräckorna som företagits. 

4.1.2 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 frän rensning och 
beredning ombord i fiskebåtarna. Av väsentlig betydelse är 
om man vid rensningen avlägsnar fiskens huvud. Skilda om
räkningsfaktorer 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 huvudsak
ligen sjösaltning av sill och kokning av räkor. Dessa processer 
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 fast
ställts i samrad med fiskeribiologer. Jämfört med tidigare är 
har en del justeringar gjorts. 
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Tabell 8 Saltsjöfiskets avkastning år 1975 med fördelning på kuststräckor, hel färskvikt 
The yield of sea-fisheries by coastal districts in 1975, round fresh weight 

1) Benfisk. 
2) Broskfisk. 
3) Parentes anger att kvantiteten lever och rom har inräknats under resp fiskslag. 
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I följande tablå anges det framräknade totala vikttillägget 
fördelat på län och fiskslag. Summan av de beräknade 
tilläggen uppgick till 3 971 ton, 1,9 % av totalfångsten i hel 
färsk vikt. 

4.1.3 Resultat 
Tabell 8 visar fångsterna i saltsjöfisket med fördelning på 
kuststräckor. Uppgifter om fisket från »västkusten» har erhål
lits genom att lägga samman ilandföringen på västkusten och 
i utlandet. Dessutom har västkustfiskares fångster landade i 
sydkusthamnar tillagts västkusten. 

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 204 876 ton, vilket 
jämfört med 1974 är en ökning med 1 "k. Fängstvärdet var 
253 166 tkr, vilket innebär en minskning med 4,5 % jämfört 
med 1974. 

/ tabell 9 redovisas den procentuella fördelningen av 
fångsten efter kuststräckor åren 1956-1975. Denna fördel
ning har gjorts för både fångstmängd och fängstvärde. 

Figur 4 belyser utvecklingen av fångstmängdens storlek 
vid saltsjöfisket åren 1956 1975 med uppdelning på kust
sträckor. Figur 5 ger en bild av fängstmängdens fördelning pä 
huvudgrupper av fiskslag under samma period. 

Totalt vikttillägg fördelat på fiskslag och län 

Tabell 9 Fångstens storlek och värde. Procentuell fördel
ning efter kuststräckor åren 1956-1975 
Quantity and value of the catch as percentages by 
coastal districts during 1956-1975 
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FIGUR 4 Totalfångsten vid saltsjöfiske med uppdelning på kuststräckor 1956-1975 
(miljoner kg, hel färskvikt) 
Total catch in sea-fisheries by coastal districts 1956—1975 (round fresh weight, 
mill kg) 
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FIGUR 5 Totalfångstens sammansättning med uppdelning efter fiskslag 1956—1975 
(miljoner kg, hel färskvikt) 
Total catch by main groups of species 1956-1975 (round fresh weight, 
mill kg) 

3 — Fiske 1976 
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4.2 Ilandföring av fångster på västkusten 
4.2.1 Primärmaterial 
Sedan den 1 januari 1975 tillämpas en ny metodik för 
insamling av primärmaterial till fångststatistiken för väst
kusten. Det nya primärmaterialet som består av avräknings-
kopior och månadssammandrag ersätter de månadsvisa sam
mandragen som tidigare lämnades till SCB av uppköpare i 
första handelsledet. Nuvarande metodik innebär att samtliga 
företag som i första försäljningsledet uppköper fångster av 
fisk, skaldjur m m direkt från fiskare eller i förekommande 
fall förmedlar dylika försäljningar (t ex fiskauktioner) skall 
till SCB översända en kopia av den avräkning som upprättas 
mellan företaget och fiskaren i samband med försäljningen. 
Avräkningskopian skall innehålla uppgift om kvantitet och 
försäljningsvärde per fiskslag, dag och plats för försäljningen 
samt säljarens identitet (fiskebåtens registreringsnummer). 

Av praktiska skäl omfattas vissa näringsställen och enskil
da hushåll ej av uppgiftsskyldigheten. Däremot skall fiskare 
som försäljer fisk och skaldjur direkt till restauranger, privata 
hushåll och andra konsumenter eller använder fisk i egen 
rörelse t ex djuruppfödning lämna uppgift på mänadssam-
mandrag om fångstmängd och fångstvärde. 

För närvarande översänder ett 80-tal fångstmottagare 
totalt ca 5 000 avräkningskopior varje månad. Ett 20-tal 
fångstmottagare rapporterar på månadssammandrag. Fångst
mängden som redovisas pä månadssammandrag utgör mindre 
än 1 % av den totala fångstmängd som redovisas för väst
kusten. Sä gott som samtliga fångstmottagare har fullgjort sin 
uppgiftsskyldighet. De fångster som därför ej ingår i primär
materialet kan negligeras. 

Kontroll av nytillkomna uppgiftsskyldiga görs fortlöpande 
bl a i samarbete med jordbruksnämnden som använder 
primärmaterialet som underlag för uppbörden av prisregle
ringsavgifter för fisk. 

Fångststatistiken redovisas månadsvis i Statistiska med
delanden serie J. 

4.2.2 Resultat 
I tabell 10 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 människofö
da) har uppdelats på industrifisk och fisk till djurföda. Tabell 
II redovisar förstahandsförsäljningen i Hallands och Göte
borgs och Bohus län med fördelning efter försäljningsplats. 
Observeras bör att i tabell 11 har uppdelningen på län gjorts 
efter försäljningsställets belägenhet. I detta sammanhang bör 

påpekas att huvuddelen av de skrapfiskfångster som landas i 
Hallands län fr om 1971 transporteras per bil till Göteborgs 
och Bohus län där de redovisas som ilandförda. 

I tabell 10 har fångstuppgifterna räknats om till att avse hel 
färskvikt, dvs fångsten i orensat skick. I den mån rensningens 
omfattning inte direkt framgår av fångstmottagningsrappor-
ten räknas all fisk som rensad utom sill, skarpsill och makrill. 
I avsnitt 4.1 redogörs närmare för förfarandet vid omräkning
arna och de uppräkningsfaktorer som använts. I tabell 11 
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 1976 
avseende år 1975. Dessutom har 1 448 tkr lagts till fångst
värdet på västkusten. Tillägget utgörs av det särskilda prisstöd 
som under perioden 1975—09—01 — 12-31 utbetalades av 
Svensk Fisk. Prisstödet uppgick under tidsperioden till 6 
öre/kg och avsåg torsk samt icke prisreglerade fiskslag (dock 
ej skaldjur). Av tillägget har 1 229 tkr utbetalts via Västkust
fisk SVC AB för skrapfisk. Återstoden 219 tkr har utbetalts 
via andra fångstmottagare på västkusten men har ej kunnat 
fördelas på fiskslag. 

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

Fångsterna på syd- och ostkusten fördelas regionalt allt
jämt efter fiskarnas hemorter till skillnad frän fångsterna på 
västkusten, som redovisas efter uppköparnas geografiska 
belägenhet. 

4.3.2 Resultat 
I tabell 12 redovisas den totala avkastningen av saltsjöfiskct 
från syd- och ostkustlänen 1975 fördelat efter fiskarnas hem
orter. Fångstmängden anges i hel färskvikt. Uppgifter om 
rensningens omfattning har ingått i primärmaterialet. På 
grundval av dessa uppgifter har fångsterna räknats om till att 
avse hel färskvikt på sätt som närmare beskrivs i avsnitt 4.1. 
Tabeller som redovisar fångsterna efter typ av fiske återfinns 
i avsnitt 5.2. 
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4.4 Svenska fiskares ilandföringar i utlandet samt utländska 
fiskares ilandföringar i Sverige 

4.4.1 Primärmaterial 
Uppgifter om svenska fiskares i Danmark ilandförda fångster 
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. År 1975 ilandförde 
svenska fiskare fångster i Danmark och Norge. 

Uppgifter om utländska fiskares ilandföringar i Sverige er
håller SCB månadsvis via statens jordbruksnämnd. År 1975 
har danska, finska, polska och västtyska fiskebåtar gjort 
direktlandningar i Sverige. 

4.4.2 Resultat 
I tabell 13 redovisas de svenska fiskarnas i utlandet ilandförda 
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 omräkningsfaktorer, som anges i avsnitt 4.1. 
All konsumtionsfisk utom sill, skarpsill och makrill har här 
räknats som rensad. 

De i utlandet direktlandade fångsterna har fortsatt att 
minska och utgjorde 1975 23 % av hela den svenska total
fångsten. Det är, jämfört med 1974, en minskning av kvanti
teten med 7 %. Värdet uppgick till ungefär en sjättedel av det 
totala fångstvärdet. 

De i utlandet ilandförda fångsterna består huvudsakligen 
av sill och skrapfisk. Av den är 1975 utomlands ilandförda 
fångstmängden utgjordes 57 % av sill och 34 % av skrapfisk. 
Motsvarande andelar för fångstvärdet var 81 resp 8 %. 

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 ilandföringar 
i Sverige under är 1975. 

Betydligt större kvantiteter utländskfångad fisk omsätts 
ärligen vid Göteborgs fiskhamnsauktion. Det är här dock 
fråga om fisk. som importerats i vanlig ordning med last
fartyg. 



36 4 Saltsjöfiskets fångster: landningar 

Tabell 10 Ilandföring av svenskfängad fisk m m på västkusten månadsvis under år 1975, hel färskvikt 
Monthly landings on the West coast in 1975, round fresh weight 

DBenfisk. 
2) Brosklisk. 
3) Kvantiteten lever och rom har inräknats under torsk. 
4) Fisk till fiskmjöls- och fiskoljetillverkning. 
5) Summan inkluderar det särskilda prisstöd med 1 219 tkr som utbetalts via Västkustfisk SVC AB för industrifisk. 
6) Summan inkluderar det särskilda prisstöd med 10 tkr som utbetalts via Västkustfisk SVC AB för fisk till djurföda. 
7) Summan inkluderar förutom prisstöden enligt not 5 och 6 även det särskilda prisstöd med 219 tkr som utbetalts via andra fångstmottagare på 
västkusten. 
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Tabell 11 Förstahandsförsäljning av svenskfångad fisk m m på västkusten år 1975 med fördelning efter försäljningsplats, 
landad vikt 
First-hand sales on the West coast in 1975 according to selling places, landed weight 

1) Uppdelningen på län är gjord efter försäljningsställets belägenhet. 
2) Inklusive lever och rom. 
3) Summan inkluderar det särskilda prisstöd med 1 229 tkr som utbetalades via Västkustfisk SVC AB i Göteborg för industrifisk och fisk till 
djurföda under perioden 1975-09-01—12-31. 
4) Det särskilda prisstödet som utbetalades under perioden 1975-09-01—12-31 inkluderas i summan av fångstvärden med fördelning på 
följande försäljningsplatser: Göteborg (1 419 tkr, inklusive not 3), Lysekil (1 tkr), Smögen-Kungshamn (10 tkr), Strömstad (2 tkr), övriga 
försäflningsplatser i Göteborgs och Bohus län (3 tkr), Falkenberg-Träslövsläge (13 tkr). 
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1) Uppdelningen på län är gjord efter försäljningsställets belägenhet. 
2) Inklusive lever och rom. 
3) Summan inkluderar det särskilda prisstöd med 1 229 tkr som utbetalades via Västkustfisk SVC AB i Göteborg för industrifisk och fisk till 
djurföda under perioden 1975-09-01—12-31. 
4) Det särskilda prisstödet som utbetalades under perioden 1975-09-01—12-31 inkluderas i summan av fångstvärden med fördelning på 
följande försäljningsplatser: Göteborg (1 419 tkr, inklusive not 3), Lysekil (1 tkr), Smögen-Kungshamn (10 tkr), Strömstad (2 tkr), övriga 
försäljningsplatser i Göteborgs och Bohus län (3 tkr), Falkenberg-Träslövsläge (13 tkr). 
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Tabell 12 Saltsjöfiskets avkastning från syd- och ostkustlänen år 1975, hel färskvikt 
The yield of sea-fisheries from the South and East coast counties in 1975, round fresh weight 

1) Kvantiteten lever och rom inräknas under resp fiskslag. 1 Norrbottens län redovisas dock 71 ton löjrom och 2 ton sikrom som ej räknas in 
under siklöja resp sik. 
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Tabell 13 Ilandföring av svenskfångad fisk m m i utlandet månadsvis under år 1975, hel färskvikt 
Monthly landings abroad by Swedish fishermen in 1975, round fresh weight 
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1) Benfisk. 
2) Broskfisk. 
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5 Saltsjöfiskets fångster: fångstområden och 
fångstredskap 

Som en första etapp i den av statsmakterna beslutade 
utbyggnaden av havsfiskestatistiken genomfördes omlägg
ningen för västkustfisket den 1 januari 1975. Omläggningen 
innebär att förutom uppgifter om fångstmängd och 
fångstvärde även uppgifter om fångstplats, fångstredskap etc 
samlas in. 1 avsnitt 5.1 nedan redovisas västkustfisket efter 
fångstområde och fångstredskap. 

Syd- och ostkustfisket kan med nuvarande insamlings-
metoder ej redovisas efter fångstområde. En fångstområdes-
baserad statistik för sydkustfisket beräknas tidigast kunna 
redovisas 1978. Fiskare från syd- och ostkusten fiskar dock 
huvudsakligen i Östersjön. Av de 185 ton lax som i år redo
visas i Gotlands län härrör dock 29 ton från fångster i Nord
atlanten. I avsnitt 5.2 nedan redovisas syd-och ostkustfisket 
efter fångstmetoder. 

5.1 Västkustfisket efter fångstområde och fångstredskap 
5.1.1 Primärmaterial 
Fr o m 1 januari 1975 insamlas uppgifter om fiskets bedriv
ande direkt från fiskarna på särskilda fiskarblanketter. Alla 
fiskare på västkusten som bedriver fiske i saltvatten skall vid 
ilandföring av fisk, skaldjur mm lämna fiskarblankett till 
fångstmottagaren (auktionen, fiskförsäljningsföreningen eller 
annan uppköpare i första handelsledet). På blanketten skall 
uppgift om fångstområde, fångstredskap och fisketid anges. 
Dessutom skall bl a uppgift lämnas om fångstens försäljnings
datum och fiskarens identitet (fiskebåtens registrerings
nummer). 

Uppgifter om fångstens storlek och värde inhämtas liksom 
tidigare från fångstmottagarna. För att kunna kombinera 
fångsten från en viss fiskeresa med uppgifter om hur och var 
fisket bedrivits baseras uppgifterna sedan år 1975 på de av-
räkningsnotor som fångstmottagaren upprättar med fiskaren. 
Kopior av dessa avräkningsnotor samt mottagna fiskarblank
etter skall av fångstmottagaren översändas till SCB minst en 
gång i månaden. Insamlings förfarande m m för avräknings-
kopior från fångstmottagare på västkusten beskrivs i avsnitt 
4.2. 

Västkustfiskares skyldighet att lämna fiskarblankett gäller 
såväl vid ilandföringar i Sverige som i utlandet. Med fångst-
mottagare i Danmark har avtal träffats både vad gäller att 
översända avräkningskopior och att mottaga och vidarebefor
dra fiskarblanketter. Medtodiken för insamling av fiskeupp-
gjfter från ilandföringar i Danmark överensstämmer med det 
insamlingsförfarande som tillämpas på västkusten. Uppgifter
na om fångstens storlek och värde bygger i den fångstområ-
desbaserade statistiken på uppgifter från danska fångstmot
tagare, medan försäljningsstatistiken, vad gäller uppgifter om 
fångstens storlek och värde vid ilandföringar i Danmark bygg
er på rapporter från de danska myndigheterna (se kapitel 4). 
I övriga länder ilandför västkustfiskare ej några större 
fångster och därför har inga avtal beträffande avräknings
kopior och fiskarblanketter träffats. Eventuella fångster som 
ilandförs i dessa länder kan alltså ej redovisas efter fångstom
råde, fångstredskap etc. 

På grund av att utbyggnaden av havsfiskestatistiken sker i 
olika etapper uppkommer vissa överlappningar i insamlings-
förfarandena vilket medför att västkustfiskares ilandföringar i 
sydkusthamnar ej kan redovisas efter fångstområde, fångst
redskap etc. 

Primärmaterialet till statistiken över fångst fördelad efter 
fångstområde omfattar tills vidare uppgifter om västkust
fiskares ilandföringar av fångster på västkusten och i Dan
mark. Tilläggas bör att för de fångstmottagare - fiskare som 
rapporterar på månadssammandrag (se avsnitt 4.2) kan ej 
fångsten av bearbetningstekniska skäl fördelas på fångstom
råden, fångstredskap etc. Dessa fångster, som utgör ca 1 % av 
totalfångsten, kan dock huvudsakligen hänföras till kustfiske 
längs västkusten. 

Primärmaterialet kompletteras med uppgifter om de i fisk
et använda båtarna. Uppgifterna som hämtas från fiskefar
tygsregistret (se avsnitt 2.2) avser främst uppgifter om båtens 
storlek (bruttotonnage) och motorstyrka. 

Under 1975 fungerade uppgiftsinsamlingen från fiskarna 
inte tillfredställande. För att kunna redovisa 1975 års fångs
ter efter fångstområde och fångstredskap har därför omfatt-
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ande kontakter med fiskare för kompletteringar av fiskar-
blanketter måst göras. Att i efterhand komplettera uppgift 
om fisketid har emellertid inte ansetts möjlig. 

Efter gjorda kompletteringar har ca 91 % av fångsten 
kunnat fördelas efter fångstområde och fiskemetod. 8 % av 
fångsten har inte kunnat fördelas på grund av vägran från 
uppgiftslämnarna, svårigheter att i efterhand ange hur och var 
fisket bedrivits samt problem att nå ansvarig fiskare. 

5.1.2 Resultat 
I tabellerna 14, 15 och 16 redovisas ilandföringen av fisk, 
skaldjur etc under 1975 i första hand på fångstområden. 

Indelning i fångstområden framgår av figur 1, kapitel 1. 
Fångstens storlek har räknats om till att avse hel färskvikt, 
dvs fångsten i orensat skick. Omräkning till hel färskvikt be
skrivs i avsnitt 4.1.2. Med »skrapfisk» avses fisk som iland-
förts i syfte att användas till annat än människoföda. 

Fördelning av ilandförd fångst på fångstområden framgår 
av nedanstående tablå. 

Fördelning av ilandförd fångst på fångstområden 

Av tablån framgår att 91 % av fångstmängden har kunnat 
fördelas på avgränsade områden. 1 % av fångsten har hänförts 
till kustfiske längs västkusten och 8 % av fångsten har ej 
kunnat fördelas på fångstområden. 

I tabell 14 redovisas fångsten för varje fångstområde på 
fiskslag och månader. Konsumtionsfisk, kräftdjur och blöt-
djur redovisas grupperade efter arter. Vidare har en för
delning av benfisk och broskfisk gjorts. »Skrapfisken» har ej 
kunnat fördelas på fiskslag. I tabell 15 har fångsten för varje 
fångstområde fördelats på fiskslag och redskap. Gruppering 
av fångsten på fiskslag har gjorts på samma sätt som i tabell 
14. Gruppen »Flera olika redskap» omfattar huvudsakligen 
redskap som används vid kustfiske, dvs bottengarn, ryssjor, 
tinor, dörj, pilk etc. När uppgift om fångstredskap har sak
nats har detta förts till gruppen »Redskap okänt». 

I tabell 16 slutligen redovisas fångsten för varje fångstom

råde på vissa fiskslag och redskap samt för varje redskap även 
på bruttotonnageklasser. I bruttotonnageklass 0 ingår gene
rellt alla öppna båtar samt en del däckade båtar vars brutto
tonnage inte registrerats på grund av att meddelande om 
registrering inte erhållits i tid från registermyndigheten. 
Under området »Kustfiske längs västkusten» kan ingen upp
delning i bruttotonnageklasser ske. Samtliga båtar har förts 
till bruttotonnageklass 0. 

Utförligare råtabeller av resultaten finns tillgängliga på 
SCB. 

5.2 Syd- och ostkustfisket efter fångstredskap 
5.2.1 Primärmaterial 
För insamlingsförfarandet se avsnitt 4.3.1. 

Uppgifter om rensningens omfattning har ingått i primär
materialet. På grundval av dessa uppgifter har fångsterna räk
nats om till att avse hel färskvikt på sätt som närmare be
skrivs i avsnitt 4.1. 

5.2.2 Resultat 
I tabell 17 redovisas fångsternas mängd och värde för trål-
och snurrevadsfisket för år 1975. Redovisningen är efter län 
och fiskarter. 

I tabell 18 redovisas fångsternas mängd och värde i sill-
och strömmingsfisket med skotar, garn och notar för år 
1975. Redovisningen är efter län. 

I tabell 19 redovisas fångsternas mängd och värde i fisket 
med bottengarn för år 1975. Redovisningen är efter län och 
fiskarter. 

I tabell 20 redovisas fångsternas mängd och värde i stor-
ryssjefisket för år 1975. Redovisningen är efter län och fisk
arter. 

Fångstmängderna anges i hel färskvikt. 
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Tabell 14 
Fångster i saltsjöfisket per 
fångstområde månadsvis under 
år 1975, hel färskvikt, hundra
tals kilogram 

Catches in seafishery per 
fishingarea monthly during 
1975, round fresh weight, 
kilograms (hundreds) 
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4 — Fiske 1976 
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Tabell 15 Fångster i saltsjöfisket per fångstområde och fångstredskap under år 1975, hel färskvikt, hundratals kilogram 
Catches in seafishery per fishingarea and fishinggear during 1975, round fresh weight, kilograms (hundreds) 
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5 — Fiske 1976 
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Tabell 16 Fångster i saltsjöfisket per fångstområde, fångstredskap och bruttotonnageklass under år 1975, hel färskvikt, kilogram 

Catches in seafishery per fishingarea, fishinggear and tonnage groups during 1975, round fresh weight, kilograms 
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6 — Fiske 1976 
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Tabell 17 Fiske från syd- och ostkustlänen: fångst i trål- och snurrevadsfisket år 1975, hel färskvikt 
Catches in trawl and Danish seine fisheries in 1975, round fresh weight 

Tabell 18 
Fiske från syd- och ostkustlänen: 
fångst i sill- och strömmingfis
ket med skötar, garn och notar 
år 1975, hel färskvikt 
Catches in net fisheries for her
ring and Baltic herring in 1975, 
round fresh weight 

1) Dessutom 1 ton skrapfisk till ett 
värde av 0 tkr. 
2) Dessutom 2 ton skrapfisk till ett 
värde av 0 tkr och 1 ton nors till ett 
värde av 2 tkr. 



84 5 Saltsjöfiskets fångster: fångstområden och fångstredskap 

Tabell 19 Fiske frän syd- och ostkustlänen: fångst i fisket med bottengarn år 1975, hel färskvikt 
Catches in pound net fisheries in 1975, round fresh weight 

Tabell 20 Fiske frän syd- och ostkustlänen: fångst i storryssjefisket år 1975, hel färskvikt 
Catches in big trap fisheries in 1975, round fresh weight 
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6 Industriell framställning och beredning av 
fiskprodukter 

Enligt den officiella industristatistiken, som hittills i allmän
het endast omfattat företag med minst fem sysselsatta i 
årsgenomsnitt, avser senast tillgängliga uppgifter år 1974. Då 
fanns inom fisk- och fiskkonservindustrin 77 st arbetsställen 
(salterier, rökerier o d) med sammanlagt 2 722 anställda, ett 
saluvärde av 408,9 mkr och ett förädlingsvärde av 174,9 mkr. 

Mängden industriellt framställda fiskprodukter samt 
värdet därav under åren 1972, 1973 och 1974 redovisas i 

tabell 21. Konservindustrin anses vara fullständigt redovisad. 
På grund av förutnämnda begränsning torde dock en stor del 
av fiskberedningen falla utanför statistiken. Fiskberedning 
varmed åsyftas saltning, kryddning, rökning och torkning 
bedrivs nämligen ofta av småföretag samt i form av s k 
hemmaberedning, utförd av fiskarna själva. Den sistnämnda 
syns dock alltmer avtaga. 

Tabell 21 Industriell framställning och beredning av fiskprodukter m m 1972, 1973 och 1974. 
Ton och tusen kronor 
Industrially processed fishery products, etc., 1972, 1973 and 1974; metric tons and 
Skr (thousands) 

Källa: Industri (SOS). 
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7 Fiskkonsumtion 

7.1 Mängd och värde 
Inom jordbruksnämnden utförs beräkningar över fiskkon
sumtionen. Därmed avses konsumtionen av färsk fisk i landad 
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 
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 

Tabell 22 Konsumtion av fisk och fiskprodukter m m, 1971—1975. Tusen ton och miljoner kronor 
Consumption of fish and fish products, etc., 1971—1975; metric tons (thousands) and Skr (millions) 

1) Preliminära uppgifter. - 2) Även ej filéad fryst fisk ingår här. - 3) Uppgifterna baseras på ett bristfälligt statistisk material och är därför 
osäkra. - 4) 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. Jämför tillkomsten av ny produktgrupp under beredd 
fisk. - 5) I det angivna totalbeloppet ingår en justering om 41,9 milj kr, som sammanhänger med en konstaterad eftersläpning i importstatistiken 
för detta år. 
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läggs importen av färsk fisk samt den beräknade fångsten vid 
insjöfisket. Hänsyn tages även till lagerförändringar av hel-
fryst 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 offici
ella 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 
1971-1975 framgår av tabell 22. 

Inom jordbruksnämnden utförs dessutom schablonmässiga 
omräkningar av de konsumerade kvantiteterna till hel färsk
vikt. Dessa uppgifter redovisas i tabell 23. Som jämförelse 
redovisas där även konsumtionen av vissa köttvaror uttryckta 
i vara med ben. 

Tabell 23 Konsumtionen av fisk- och köttvaror, 1960—1975. Tusen ton och kg/person och år 
Consumption of fish and meat products, 1960—1975; metric tons (thousands) and kilogram/person and year 

1) Preliminära uppgifter. 
2) Redovisas omräknat till hel färskvikt. 
3) Avser vara med ben. 
4) Avser urtagen vara. 
5) Får-, häst- och renkött, kött av vilt samt inälvor. Vissa av uppgifterna i denna grupp baseras på ett bristfälligt statistiskt material och är därför 
osäkra. 

7.2 Konsumentpriser och konsumentprisindex 
Som ett mått på prisutvecklingen för varor och tjänster 
beräknas inom SCB index för olika grupper av varor. För en 
utförligare redovisning se serien SOS, Konsumentpriser och 
indexberäkningar. 

I nedanstående tablå visas prisindex för huvudgruppen 
livsmedel samt för undergruppen fisk och fiskkonserver. Som 
jämförelse är även undergrupperna kött och fläsk medtagna. 
Nedgången 1974 för kött och fläsk beror på de under 1974 
ökade statliga subventionerna av vissa baslivsmedel. 

Källa: Konsumentpriser och indexberäkningar (SOS). 
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För vissa s k representantvaror, vilka används som grund för 
indexberäkningar, redovisar SCB även årsmedelpriser. I tabell 

24 redovisas årsmedelpriser för några olika fiskvaror samt 
som jämförelse några kött- och fläskvaror. 

Tabell 24 Årsmedelpriser, 1971-1975. Kronor 
Annual average prices, 1971—1975; Skr 

Källa: Konsumentpriser och indexberäkningar (SOS). 
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8 Utrikeshandel med fisk och fiskprodukter 
m m 

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

Tabell 25 utgör ett sammandrag för år 1975 över all 
utrikeshandel med fisk och fiskprodukter. Under varuposten 
»fetter och oljor» ingår även havsdäggdjur som ej kunnat 
särskiljas. Piskestatistikens uppgifter om de svenska direkt
landningarna i utlandet har sålunda lagts samman med de 
exportuppgifter, som jämte importuppgifter härrör från ut
rikeshandelsstatistiken . 

Av tabell 25 framgår även hur utrikeshandeln med fisk 
och fiskprodukter år 1975 kvantitativt och värdemässigt var 
fördelad 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 handelspartner 
på detta område, eftersom 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 25 Import och export av fisk och fiskprodukter 
m m, 1975. Miljoner kg och miljoner kr 
Imports and exports of fish and fish products 
etc. in 1975. Kilogram (millions) and Skr 
(millions) 

1) Preliminära siffror. 

Källa: Utrikeshandel (SOS). 
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9 Offentlig administration och prisreglering 
på fisk 

9.1 Offentlig administration 

9.1.1 Statens centrala administration 

Fiskeristyrelsen är den centrala förvaltningsmyndigheten för 
ärenden rörande fiske och fiskerinäringen. Styrelsen, som är 
lokaliserad i Göteborg, är dessutom chefsmyndighet för 
statens lokala fiskeriadministration. 

Styrelsen skall tillvarataga både yrkesfiskets och fritids
fiskets intressen. I dess arbetsuppgifter ingår bl a att ge stöd 
till fiskets utövare, förbättra utnyttjandet av fiskbestånden, 
medverka till förbättringar av fångstmetoder, främja avsätt
ningen av fisk och fiskprodukter samt tillsammans med sina 
av Regeringen tillsatta sakkunniga fatta beslut om fiskerilån. 
Dessutom skall styrelsen utföra praktiska och vetenskapliga 
undersökningar på fiskets område. För denna verksamhet 
finns statliga laboratorier, försöksstationer och fartyg som 
styrelsen har överinseende över. 

Styrelsen skall samarbeta med lantbruksnämnderna och 
skall ge dem kännedom om förhållanden som är av värde för 
deras arbete med fiskefrågor. 

9.1.2 Statens lokala administration 
Statens lokala administration omfattar fiskeriintendentor-
ganisationen, statens fiskeriingenjör, statens fiskodlingsan
stalt. Vid sidan av denna administration finns lantbruksnämn
derna med sina fiskerikonsulenter. 

Fiskeriintendentorganisationen omfattar två kust- och havs
distrikt samt fem distrikt för sötvattensfisket, varav ett 
omfattar visst kustområde. 

Intendenten har bl a till uppgift att verka för god fiske
vård och fiskets utveckling, lämna allmänheten råd och 
upplysningar i fiskefrågor, göra undersökningar och beskriv
ningar av fiskevatten, följa fiskets utveckling i sjöar och 
vattendrag som berörs av vattenbyggnadsföretag och i samar
bete med länsstyrelsen arbeta för att förhindra vattenför
oreningar och andra för fisket skadliga ingrepp i fiskevatten. 

Dessutom skall intendenten på begäran tillhandagå domstolar 
och andra myndigheter som sakkunnig samt samverka med 
lantbruksnämnderna i fiskefrågor. 

Statens fiskeriingen/ör har till uppgift att utarbeta förslag och 
ritningar till anordningar för fiskens framkomst i vatten
dragen, till fiskdammar och fiskodlingsanstalter. 

Lantbruksnämnderna skall biträda fiskeriintendenterna i de
ras arbetsuppgifter. Till lantbruksnämnderna är knuten en 
fiskerinämnd som bl a bereder ärenden rörande fiskerilån. 
Hos 24 lantbruksnämnder finns för närvarande 40 fiskerikon
sulenter, varav 4 stycken för fritidsfisket och 3 stycken vid 
rennäringsdelegationerna. 

Fiskerikonsulenten skall tillvarataga både fritidsfiskets och 
yrkesfiskets intressen i samverkan med fiskeristyrelsen och 
fiskeriintendenten. I konsulentens arbetsuppgifter ingår bl a 
att verka för fiskets utveckling och god fiskevård, lämna 
allmänheten råd och beskrivningar över fiskevatten inom sitt 
tjänstgöringsområde samt arbeta för att förhindra vattenför
oreningar och andra för fisket skadliga ingrepp i fiskevattnen. 

9.1.3 Övriga myndigheter 

Domänverket förvaltar kronans fiskevatten samt har hand om 
den lokala fisketillsynen och fiskevårdsarbetet. 

Statens jordbruksnämnd har hand om prisregleringsfrågor 
och vissa avsättningsfrågor. 

Statens naturvärdsverk har till uppgift att sköta det statliga 
stödet till det rörliga friluftslivet som bl a omfattar service-
anordningar för fritidsfisket. 

Länsstyrelsen har det regionalpolitiska ansvaret för utveck
lingen inom länet och skall samarbeta med olika centrala 
fackmyndigheter. Dessutom har länsstyrelsen vissa besluts
funktioner som att ge tillstånd till fiske med fasta redskap i 
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allmänt vatten, utfärda lokala fiskebestämmelser m m. 

Vissa speciella uppgifter inom fisketillsynen fullgöres av 
polis och tull. Fisketillsynsmännen förordnas dock av 
länsstyrelsen som är chefsmyndighet för polisen. 

9.2 Prisreglering på fisk 
Statlig prisreglering på fisk i syfte att förhindra alltför stark 
nedpressning av förstahandspriserna vid riklig tillförsel inför
des redan före andra världskriget. Vissa omläggningar av 
formerna för prisregleringsverksamheten har under åren 
skett. Från och med den 1 juli 1968 svarar en särskild 
prisregleringsförening, 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 begränsat 
till västkusten norr om Skåne samt till kusterna av Skåne och 
Blekinge. Från och med den 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 på väst- och sydkusten innebär i huvudsak 
att Svensk Fisk fastställer minimipriser på 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—1975 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 att Svensk Fisk beta
lar tillskott till de priser som erhålls vid försäljning av 
strömming till djurföda och export, s k överskottsförsäljning. 
Fr o m maj 1975 är även torsk, som mottas av vissa förening
ar inom Kalmar och Gotlands län prisreglerad. Denna prisreg
lering sker på samma sätt som för torsk landad på syd- och 
västkusten, överskottet uppgick till 307 ton. 

Nedanstående tablå visar mängden prisreglerat överskott 
av strömming på ostkusten åren 1971-1975. 
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10 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. Huvudsyftet 
med dessa undersökningar är att belysa de relativa föränd
ringarna i yrkesfiskarnas ekonomiska förhållanden. 

Primärmaterialet består av självdeklarationer från ett riks
omfattande urval av yrkesfiskare (1 449 personer år 1974) 
samt av båt- och samfiskebilagor från fiskelag inom Hallands 
samt Göteborgs och Bohus län (359 fiskelag år 1974). För en 
fullständig redovisning av undersökningen hänvisas till Statis
tiska meddelanden J 1975:63. 

10.1 Fiskarundersökningen 
Populationen omfattar samtliga yrkesfiskare på ost-, syd- och 
västkusten samt i sötvattensfisket enligt fiskeriinventeringen 
1973. Med yrkesfiskare avses 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 
kombination med systematiskt urval. Som stratifierings-
variabel har fisketypen utnyttjats. Urvalsfraktionen framgår 
av nedanstående tablå. 

Västkusten 
Trål fiskare i 

Hallands län hälften 
Göteborgs o Bohus län en tredjedel 

Sillfiskare med garn hälften 
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 
ostkusten hälften 

Laxfiskare samtliga 
Storryssjefiskare samtliga 
Ålbottengarnsfiskare en tredjedel 

Övriga en tredjedel 

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

Från de lokala skattemyndigheterna infordrades 2 024 
deklarationer. Av dessa har 454 avgivits av personer som inte 
kunde karaktäriseras som yrkesfiskare (s k avgångar). Huvud
parten av avgångarna avsåg personer som räknas som binä
ringsfiskare, dvs vars inkomster av fiske var mindre än 
inkomsterna av övriga förvärvskällor. Den stora andelen 
avgångar i urvalet synes främst bero på att definitionen av 
yrkesfiskare varit olika i fiskeriinventeringen och i deklara
tionsundersökningen. I inventeringen har som yrkesfiskare 
räknats personer som angivit fisket som enda yrke eller 
huvudyrke. I deklarationsundersökningen däremot räknas 
endast personer som haft minst hälften av sin inkomst av 
fiske som yrkesfiskare. Av de återstående 1 570 deklara
tionerna har 7 bortfallit pga att de ej varit tillgängliga för 
bearbetning. En av de viktigaste orsakerna till detta bortfall 
har varit förekomsten av besvärs- och utredningsärenden vid 
taxeringarna. Deklarationerna har härigenom ej kunnat ut
lånas från skattemyndigheterna. 114 deklarationer har dess
utom ej kunnat bearbetas pga ofullständig redovisning m m. 
De viktigaste orsakerna härtill är sköntaxering, militärtjänst 
samt sjukskrivning. Av följande tablå framgår bortfallet och 
avgångarnas fördelning på olika distrikt. 
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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 västkustfis
kare med fullständig redovisning av bruttointäkter och kost
nader är för litet för att framlägga beräkningsresultat för. 
Havsfisket bedrivs av västkustfiskare numera nästan helt i 
fiskelag med samfälld intäkts- och kostnadsredovisning (se 
avsnitt 10.2). Däremot har beräkningar av yrkesfiskarnas 
nettointäkter och förmögenhet kunnat baseras på hela det 
tillgängliga deklarationsmaterialet. 

10.2 Fiskelagsundersökningen 
Populationen i fiskelagsundersökningen, som fr 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 
inkommer 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, exempelvis rörelse
bilaga. SCB har de senaste åren infordrat och bearbetat 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 fiskelag ej har bedrivits. Vissa båtbilagor har ej 
bearbetats på grund av att fiske ej bedrivits helt år (båten har 
köpts eller sålts under året). 1 nedanstående tablå visas 
antalet båtbilagor som ej bearbetats, fördelade efter bortfalls
orsak. 

10.3 Resultat från fiskarundersökningarna 
Yrkesfiskarnas taxerade nettointäkt av fiske redovisas i figur 
6 dels i löpande penningvärde, dels i 1974 års penningvärde, 
enligt konsumentprisindex. Uppgifterna redovisas dels för 

saltvattensfiskare efter kuststräckor, dels för sötvattensfis
kare och avser åren 1966—1974. 

I figur 7 redovisas samma variabler som i figur 5 men 
redovisningen sker efter typ av fiske och avser syd- och 
ostkusten. 

Yrkesfiskarnas behållna förmögenhet redovisas i figur 8 
för åren 1966—1974 efter kuststräckor för saltvattensfiskare 
samt för sötvattensfiskare. 

I tabell26 redovisas bl a yrkesfiskarnas beräknade kontan
ta netto av fiske, taxerade nettointäkter och förmögenhets
ställning 1974. Redovisningen görs efter län för saltsjöfiskare 
och för större sjöar för sötvattensfiskare. 

1 tabell 27 redovisas samma variabler som i tabell 26 men 
efter dika typer av fiske för västkusten samt syd- och 
ostkusten. 

I tabell 28 redovisas median- och kvartiltal för taxerade 
nettointäkter av fiske åren 1972-1974 efter län för saltsjö-
fisket och förde större sjöarna för sötvattensfisket. 

10.4 Resultat från fiskelagsundersökningarna 
l figur 9och iOredovisas genomsnittliga manslotter efter klasser av 
båtarnas motorstyrka för Göteborgs och Bohus län samt för 
Hallands län, åren 1968-1974. Med en manslott avses den 
arbetslott som erhållits av en fiskare som deltagit i huvud
parten av fiskelagets fiskeresor. 

I tabell 29 redovisas bl a fiskelagens bruttointäkter, kost
nader, nettointäkter samt kostnader och nettointäkt i % av 
bruttoförsäljningssumman 1974. Redovisningen är uppdelad 
på klasser av båtarnas motorstyrka för dels Göteborgs och 
Bohus län, dels Hallands län. 



94 10 Yrkesfiskarnas inkomster och utgifter samt fiskelagens intäkter och kostnader 

FIGUR 6 Taxerad nettointäkt av fiske med uppdelning på kuststräckor och sötvattensfiske 
1966—1974. i löpande penningvärde samt i 1974 års penningvärde enligt kon
sumentprisindex, tusental kronor 
Assessed net income of fishing by coastal districts and freshwater fisheries 1966— 
1974. In current value of money and in 1974's value of money according to 
consumer price index; Skr (thousands) 
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FIGUR 7 Taxerad nettointäkt av fiske med uppdelning på typ av fiske 1969—1974. I löp
ande penningvärde samt i 1974 års penningvärde enligt konsumentprisindex, 
tusental kronor 
Assessed net income of fishing by type of fishing 1969—1974. In current value 
of money and in 1974's value of money according to consumer price index; 
Skr (thousands) 
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FIGUR 8 Behållen förmögenhet 1 med uppdelning på kuststräckor och sötvattensfiske 1966— 
1974, tusental kronor 
Amount of capital held by coastal districts and freshwater fisheries; Skr (thousands) 

1 Förmögenhet i fastigheter, båtar, redskap och övriga tillgångar — summa skulder = behållen förmögenhet 
2 1970 genomfördes allmän fastighetstaxering, vilket förklarar en del av ökningen mellan 1969 och 1970 



Tabellerna 26 och 27, se nästa uppslag 

7 — Fiske 1976 
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Tabell 26 Beräknat kontant netto av fiske, värdeminskning, avdrag för ökade levnadsomkostnader, taxerade nettointäkter och 
förmögenhetsställning 1974. Län och de större sjöarna, kronor 
Estimated net cash receipts of fishing, depreciation, deduction for increased costs of living, net income and amount 
of capital held in 1974. Counties and the largest lakes; Skr 

1) Häi ingår ersättning utbetalad från arbetslöshetskassan. 
2) År 1974 utgör ersättning från försäkringskassan för första gången beskattningsbar inkomst. 
3) Kontant netto av fiske - värdeminskning - avdrag för ökade levnadsomkostnader = taxerad nettointäkt av fiske. 
4) Siffrorna kan vara osäkra pga redovisningstekniken, se därför båtlagsundersökningen för västkusten. 

Tabell 27 Beräknat kontant netto av fiske, värdeminskning, avdrag för ökade levnadsomkostnader, taxerade nettointäkter och 
förmögenhetsställning 1974. Typ av fiske, kronor 
Estimated net cash receipts of fishing, depreciation, deduction for increased costs of living, net income and amount 
of capital held in 1974. Type of fishing; Skr 

1) Här ingår ersättning utbetalad från arbetslöshetskassan. 
2) År 1974 utgör ersättning från försäkringskassan för första gången beskattningsbar inkomst. 
3) Kontant netto av fiske - värdeminskning - avdrag för ökade levnadsomkostnader = taxerad nettointäkt av fiske. 
4) Siffrorna kan vara osäkra pga redovisningstekniken, se därför båtlagsundersökningen. 



99 10 Yrkesfiskarnas inkomster och utgifter samt fiskelagens intäkter och kostnader 



100 10 Yrkesfiskarnas inkomster och utgifter samt fiskelagens intäkter och kostnader 

Tabell 28 Median- och kvartiltal för taxerade nettointäkter av 
fiske, 1972-1974. Kronor 
Medians and quartils of net income of fishing, 1972— 
1974; Skr 



101 10 Yrkesfiskarnas inkomster och utgifter samt fiskelagens intäkter och kostnader 

FIGUR 9 Beräknad manslott för båtlag i Göteborgs och Bohus län med uppdelning på häst
kraftsklasser 1968—1974, tusental kronor 
Estimated net receipts for fishermen in Göteborgs och Bohus län by horse-power 
groups 1968-1974; Skr (thousands) 
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FIGUR 10 Beräknad manslott för båtlag i Hallands län med uppdelning på hästkraftsklasser 
1968—1974. tusental kronor 
Estimated net receipts for fishermen in Hallands län by horse-power groups 1968— 
1974; Skr (thousands) 
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Tabell 29 Fiskelagens bruttointäkter, kostnader och nettointäkter samt kostnader och nettointäkt i % av bruttoförsäljningssumman 1974. Fiskelag 
inom Göteborgs och Bohus län samt Hallands län fördelade efter båtarnas motorstyrka (hästkraftsklasser). Kronor och procent 
Gross and net receipts and costs in boat-team fishing in 1974; costs and net receipts as percentages of gross receipts. Grouped according to 

vessel H. P.; Skr and percentages 

1) Med en manslott avses den aibetslott som erhållits av en fiskare som deltagit i huvudparten av fiskelagets fiskeresor. 
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11 Fiskarnas organisationer 

11.1 Fackliga organisationer 
Fiskarnas fackliga organisationer omfattar fem fackförbund 
med tillhörande lokalavdelningar. Det största förbundet är 
Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC) med 3 806 
medlemmar fördelade på 45 lokalavdelningar (31 december 
1975). Övriga fackförbund är Svenska Ostkustfiskarenas Cen
tralförbund (SOC) med 1 797 medlemmar, Skånes fiskareför-
bund med 686 medlemmar, Svenska Sydkustfiskarnas Cen
tralförbund (SSC) med 496 medlemmar och Svenska Insjö
fiskarenas Centralförbund med 514 medlemmar som är 
yrkes- eller binäringsfiskare. 

Sveriges Fiskares riksförbund är en samarbetsorganisation 
för de ovannämnda fackförbunden. 

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

11.2 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 den i 
kapitel 9 nämnda prisregleringsföreningen Svensk Fisk. På 
västkusten verkar Västkustfisk SVC AB, bildat under 1969 
genom samordning av verksamheten i Svenska Västkustfiskar
nas Centralförbunds tre affärsdrivande företag, Västkust
fiskarnas Serviceförening, AB Göteborgs Torskmjölsfabrik 
och AB Pontus Nilsson & Co. Sedermera ingår även Bohus-
räkor AB och Fiskebröderna AB som självständiga företag i 
koncernen. Verksamheten omfattar inköp och försäljning av 
sill och fisk samt produkter därav på hemmamarknaden och 
på exportmarknaden. Vidare bedrivs förädling av sill och fisk. 

Andra rörelsegrenar gäller den kommersiella delen av kollek
tivförsäljningen av ål och i vissa fall av räka och skarpsill samt 
produktionen av fiskmjöl och -olja. Fiskmjölsfabriker finns 
på Ängholmen och Malö. Ängholmenanläggningen arbetar 
med färskvara medan Malöfabriken specialiserat sig på avfall 
från konservfabriker och salterier. Förbrukningen av fiskmjöl 
har sedan 1950 ökat starkt och det svenska lantbruket 
använder idag ca 75 000 ton fiskmjöl. SVC AB bidrar här 
med drygt 15 % — resten måste importeras. Från fiskarna i 
norra Bohuslän mottar företaget dessutom s k minkfisk, som 
försäljs till pälsdjursuppfödare. Bohusräkors omsättning do
mineras av försäljning av räkprodukter, men även torsk- och 
spättasortiment ökar i betydelse. Fiskebröderna fullföljer i 
SVCs ägo sina traditioner inom fisk- och konservbranschen 
med tyngdpunkt på kvalitet. Den serviceinriktade verksam
heten har fortsatt inom Västkustfiskarnas Serviceförening, 
som fr o m 1973 ombildats till aktiebolag, Västkustfiskarnas 
Service Aktiebolag. 

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 driv
medel till fiskarna. I Skåne finns bl a föreningen Trelleborgs
fisk, som mottar torsk för filéing och djupfrysning samt 
några ålfiskarföreningar och andra lokala fiskförsäljnings-
föreningar. 

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 
inhemsk marknad och för export samt bedriva industriell 
förädlingsverksamhet. 

På ostkusten finns sex fiskförsäljningsföreningar. 
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12 Internationell statistik 

Fiskets omfattning inom skilda länder belyses bl a i statistik 
som sammanställs och publiceras av FAO (Food and Agri
culture Organization, FNs speciella organ för livsmedels- och 
jordbruksfrågor). Denna statistik baseras på direkta förfråg
ningar hos respektive länder. I vissa fall görs även uppskatt
ningar. FAOs statistik om fiske publiceras i den av FAO 
utgivna Yearbook of Fishery Statistics, Catches and 
Landings, som är tillgänglig ca ett år efter redovisningsårets 
utgång. 

Omfattningen av fisket i nordöstra Atlanten belyses av 
statistik som sammanställs och publiceras av ICES (Inter
national Council for the Exploration of the Sea). ICES 
bildades 1902 men dess nuvarande organisation trädde i kraft 
1968. Dess viktigaste aktiviteter är: att samla och publicera 
hydrologiska data, standardisering av undersökningsmetoder 
och instrument, att samla och publicera statistik om med
lemsstaternas fiske samt att publicera olika studier. Nuvaran
de medlemmar är Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frank
rike, Irland, Island, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, 
Portugal, Sovjetunionen, Spanien, Storbritannien, Sverige, 
USA, Västtyskland och Östtyskland. Statistik om medlems
staternas fiske (de som fiskar i nordöstra Atlanten) publiceras 
i den av ICES utgivna Bulletin Statistique des PSches Mari
times som utkommer ca två år efter redovisningsårets utgång. 

Resultat 
I tabell 30 redovisas totalfångster av fisk från 1964 fram till 
1974 för de 10 största fiskenationerna samt de medlemssta
ter i ICES som fiskar i nordöstra Atlanten. Uppgifterna är 
tagna från FAOs Yearbook of Fishery Statistics. Eftersom 
statistiken kan skilja sig mellan länderna, vissa siffror kan 
vara preliminära och uppskattningar förekommer, bör tabel
len användas med försiktighet. 

I tabell 31 redovisas fångsten av fisk 1974 för olika länder 
fördelad på fångstområde (fångstområdena finns beskrivna i 
kapitel 1). Dessutom finns fångsten av sill specificerad. 

I tabell 32 redovisas antal fiskare, samt därav yrkesfiskare 
och antal båtar efter bruttotonnageklasser samt totalt brutto
tonnage för olika länder 1973. 

I tabellerna 31 och 32 avser redovisningen de länder som 
är medlemmar i ICES och fiskar i nordöstra Atlanten. 
Uppgifterna är tagna från ICES' publikation Bulletin 
Statistique des Péches Maritimes. Eftersom skillnader i defini
tioner finns mellan olika länder, t ex hur yrkesfiskare defini
eras, bör tabellerna användas med försiktighet. 
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Tabell 30 Fångstens storlek 1965—1974 i de 10 största fiskenationerna samt i de ICES-länder som fiskar i nordöstra Atlanten, 
miljoner kilogram 
Catch quantities 1965—1974 in the ten greatest fishing nations and in ICES countries fishing in the northeast 
Atlantic; kilograms (millions) 

1) Uppskattning gjord av FAO. 
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Tabell 31 Fångstens storlek 1974 i de ICES-länder som fiskar i nordöstra Atlanten. 
Fångstområden, ton 
Catch quantities in 1974 in ICES countries fishing in the northeast Atlantic. Fishing 
area, metric tons 

Tabell 32 Antal fiskare och antal fiskebåtar efter bruttotonnageklasser (Brt) samt sammanlagd bruttodräktighet, 1973. 
ICES-länder som fiskar i nordöstra Atlanten 
Number of fishermen, number of fishing vessels by gross tonnage groups and total gross tonnage in 1973. ICES 
countries fishing in the northeast Atlantic 

1) Inkluderar ej oregistrerade båtar eller 141 registrerade båtar som saknar uppgift om Brt. 
2) Folkräkning 1970. 
3) Medeltal av anställda fiskare, månadsvis. 
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Bilaga Förteckning över i berättelsen förekommande fiskar och skaldjur m m med deras 
latinska och engelska namn 

Svenska Latin1 Engelska1 

Abborre Perca fluviatilis Perch 
Bergtunga (bergskädda) Microstomia 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 Anamichas 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 aeglefinus Haddock 
Krabba: krabbtaska Cancer pagurus Edible crab 

strandkrabba Carcinus maenas 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 (homgädda, hornfisk) Belone belone Garfish 
Ostron Ostrea edulis Oyster 
Piggvar Rhombus maximus Turbot 
Rocka Raja spp. Skate 
Rom — Roe 

1) Enligt FAO (FAO Fisheries Circular No. 441): Classification of Aquatic Animals and Plants for 
statistical purposes. 
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Svenska Latin Engelska 

Räka, se nordhavsräka 
Röding Salvelinus alpinus Char 
Rödspotta (rödspätta) Pleuronectes platessa European 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 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 
Ål Anguilla anguilla Eel 

Utkom från trycket den 18 mars 1977 
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