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A. Allmänna uppgifter 

A.1 Ämnesområde

Jord- och skogsbruk, fiske 

A.2 Statistikområde 

Fiske 

A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 

A.4 Ansvarig 

Myndighet/organisation: Fiskeriverket 
401 26  Göteborg 
Kontaktperson: Robin Lundgren  
Telefon: 031 - 743 03 93 
Telefax: 031 - 743 04 44 
e-post: robin.lundgren@fiskeriverket.se 

A.5 Producent 

Myndighet/organisation: Fiskeriverket 
401 26 Göteborg 
Kontaktperson: Robin Lundgren  
Telefon: 031 - 743 03 93 
Telefax: 031 - 743 04 44 
e-post: robin.lundgren@fiskeriverket.se 

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Enligt Fiskeriverkets föreskrifter om kontroll på fiskets område: 
Fiskeriverkets författningsförsamling FIFS 2004:25 

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100). 
 
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personupp-
giftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för 
personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den 
officiella statistiken. 
A.8 Gallringsföreskrifter 

Arbete med framtagning pågår 
 

A.9 EU-reglering 

Rådets förordning EEG nr 2847/93 
 



A.10 Syfte och historik 

Statistiken belyser avkastningen från det förvärvsmässigt bedrivna havsfisket, 
dels fångstmängder per havsområden, dels ilandförda kvantiteter och deras för-
säljningsvärden i första handelsledet. Årlig statistik finns sedan år 1913. SCB:s 
månadsstatistik över svenska fiskares fångster i saltsjöfisket har sammanställts 
sedan januari 1970. Fr o m 1981 bygger statistiken på uppgifter från första han-
delsledet över omsättningen av fisk, kräftdjur och blötdjur. 
 
Ca 160 fångstmottagare lämnar för närvarande uppgifter till Fiskeriverket röran-
de inköp av fisk från fiskelag och enskilda fiskare. 
 
Uppgifterna om svenska fiskares ilandföringar i Danmark bygger på uppgifter 
som lämnas av det danska Fiskeriministeriet. 

A.11 Statistikanvändning 

Fiskeriverket: Jämförelser mellan ilandföring av fångster och fångstdata enligt 
loggboksrapportering. Avstämningar inom ramen för kvotavräkning. 
 
Sveriges Fiskares Producentorganisation: Överskottshantering enligt EU-modell 
med lägsta- och överskottspriser samt marknadsstatistik, 
 
Övriga användare är bl a Sveriges Fiskares Riksförbund samt internationell 
rapportering till FAO, ICES och Eurostat. 

A.12 Uppläggning och genomförande 

Undersökningen är en totalundersökning för samtliga fångstmottagare i popula-
tionen. Dessa sänder in till Fiskeriverket kopior av de avräkningar som görs med 
fiskeslag och enskilda fiskare i samband med förstahandsförsäljningen av fångs-
terna. Avräkningsnotorna registreras och resultatbearbetas av Fiskeriverket.  

A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Fr.o.m. januari 2004 utför Fiskeriverket även resultatbearbetning och 
publicering. I samband med detta har artgrupperingen för västkusten förändrats. 
Övrig benfisk och övrig broskfisk har samlats under övrig saltvattenfisk. 
Dessutom har arten skarpsill brutits ut ur övrig saltvattenfisk på syd- och 
ostkusten samtidigt som lerskädda numera ingår som övrig flundrefisk. 
 

B. Kvalitetsdeklaration 

1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

Årets resultat avseende 
- fångstmängd 
- försäljningsvärde 
 
För jämförelse redovisas dessutom resultat för det närmast föregående året. 

1.1.1 Objekt och population 

Undersökningspopulationen består av svenska fiskares landningar av fisk, där 
fisken sålts till auktoriserade fångstmottagare 
 



1.1.2 Variabler 

- Månad 
- Kuststräcka 
- Fiskslag 
- Fångstmängd uttryckt i kilo och ton 
- Försäljningsvärde uttryckt i kronor 

1.1.3 Statistiska mått 
- Aggregerade summor (kvantitet och värde)  

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Statistiken redovisas med fördelning på månad, kuststräcka och fiskslag 

1.1.5 Referenstider 

Hela månader och kalenderår 

1.2 Fullständighet 
Undersökningen av saltsjöfiskets fångster är en totalundersökning för ilandförd 
fisk i populationen. Avräkningsnotor har erhållits av praktiskt taget samtliga 
fångstmottagare vilkas verksamhet bedöms vara av betydelse för undersöknings-
resultaten. 

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
Tillförlitligheten bedöms vara tillfredsställande. En viss handel med fisk sker 
vid sidan av de registrerade uppgiftslämnarna. Omfattningen av detta kan ej 
anges. 

2.2 Osäkerhetskällor 

De beräknade resultaten är behäftade med viss osäkerhet, beroende på bl a bort-
fallsfel, mätfel och uppgiftslämnarfel. 

 

2.2.1 Urval 
Nej 

2.2.2 Ramtäckning 

- 

2.2.3 Mätning 

Mätfel: Uppgiftslämnarfel som ej kan kvantifieras. 

2.2.4 Svarsbortfall 
De auktoriserade fångstmottagarna är skyldiga att sända in uppgifter enligt FIFS 
2004:25. 

2.2.5 Bearbetning 

De insamlade uppgifterna granskas av Fiskeriverket i anslutning till dataregistre-
ringen av avräkningsnotorna, dels enskilt, dels på aggregerad nivå. Vid oklar-
heter tas kontakt med uppgiftslämnarna. 

2.2.6 Modellantaganden 

Om fångsten anges i rensad vikt sker omräkning till hel färskvikt. 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
Nej 



3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Resultat från denna undersökning publiceras månadsvis och årligen 

3.2 Framställningstid 

Månadsstatistiken publiceras ca 30 dagar efter månadens slut. Årsstatistiken 
publiceras i juni månad det efterföljande året. 

 

3.3 Punktlighet  
Publicering sker enligt publiceringsplan. 

4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

Kuststräcka har tidigare härletts från fångstmottagarens adresspostanstalt. Från 
och med januari 2001 avgör istället landningshamnens länstillhörighet till vilken 
kuststräcka redovisningen sker. I övrigt har denna undersökning inte undergått 
några väsentliga förändringar i definitioner eller metod sedan 1983. 

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

- 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

Fiskets avkastning avser täcka det totala förvärvsmässiga fisket medan logg-
boksstatistik som tas fram av Fiskeriverket täcker de licensierade fiskarnas 
fångster. 

  

5 Tillgänglighet och förståelighet 

5.1 Spridningsformer 

Statistiska meddelanden 

5.2 Presentation 

Presentation framgår av SM 

5.3 Dokumentation 

Dokumentation sker i SM 

5.4 Tillgång till primärmaterial 
Primärdata som ej gallrats finns arkiverat vid Riksarkivet eller för senare år 
sparat vid SCB i avvaktan på arkivering eller gallring. 

5.5 Upplysningstjänster 

Vid frågor om statistiken kontaktas vid Fiskeriverket: Robin Lundgren, telefon 
031-743 03 93, e-post robin.lundgren@fiskeriverket.se 
 
2005-04-01 


