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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
Ja
A.4 Beställare
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: Statistiska centralbyrån
MR/LEP
701 89 Örebro
Kontaktperson: Lars Hagblad
Telefon: 019 - 17 64 15
Telefax: 019 - 17 64 17
e-post: lars.hagblad@scb.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Enligt Fiskeriverkets föreskrifter om kontroll på fiskets område:
Fiskeriverkets författningsförsamling FIFS 1995:23
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 personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som påbörjats
före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns dessutom
särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (1995:606) och förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik.
A.8 Gallringsföreskrifter
Arbete med framtagning pågår.
A.9 EU-reglering

Saknas
A.10 Syfte och historik
Statistiken om yrkesmässigt fiske i sötvatten har, i nuvarande omfattning, tagits
fram sedan år 1987. Uppgifter inhämtas sedan 1994 månadsvis från fiskare i de
fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Från övriga inlandsvatten där yrkesfiske bedrivs inhämtas uppgifter en gång per år. Dessa finns i
Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skånes, Hallands,
Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Jämtlands och Norrbottens län. Som
yrkesfiskare betraktas de som har yrkesfiskelicens och de som av andra skäl
skall lämna in fiskestatistik i de stora sjöarna.
A.11 Statistikanvändning
Fiskeriverket och länsstyrelser: Resursöversikt och resursförvaltning,
Internationell rapportering,
Uppgifterna ingår även som en del i den allmänna information som den
officiella statistiken skall täcka in. Användare här är bl.a. massmedia och
allmänhet.
A.12 Uppläggning och genomförande
Undersökningen är en totalundersökning för samtliga fiskare i populationen.
Uppgifterna insamlas med hjälp av fångstjournaler där fiskaren fyller i uppgifter
om fångst, fångstvärde och redskapsanvändning uppdelat på fiskslag.
T.o.m. 1994 samlades uppgifterna in av fiskenämnder/fiskeenheter i respektive
län. Fr.o.m. 1995 har Fiskeriverket utfört insamling, registrering och granskning.
Statistiska centralbyrån har utfört resultatsammanställning och publicering.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
Inga förändringar.

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning

1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
Årets resultat avseende
- fångstmängd
- fångstvärde
- redskapsinsats (redovisas ej i Statistiskt meddelande avseende fisket år 2001)
För jämförelse redovisas dessutom resultat för det närmast föregående året.
1.1.1 Objekt och population
Undersökningspopulationen består av yrkesfiskare i de stora sjöarna
1.1.2 Variabler
- Inlandsvatten
- Fiskslag

- Fångstmängd uttryckt i ton
- Fångstvärde uttryckt i 1000-tals kronor
- Redskapstyp (redovisas ej i Statistiskt meddelande avseende fisket år 2001)
- Redskapsmängd (redovisas ej i Statistiskt meddelande avseende fisket år 2001)
1.1.3 Statistiska mått
- Aggregerade summor (kvantitet och värde)
1.1.4 Redovisningsgrupper
Statistiken redovisas med fördelning på inlandsvatten och fiskslag.
1.1.5 Referenstider
Kalenderår
1.2 Fullständighet
Undersökningen av yrkesmässigt fiske i sötvatten är en totalundersökning för
alla yrkesfiskare i populationen. Fångstjournaler har erhållits av praktiskt taget
samtliga fiskare vilkas verksamhet bedöms vara av betydelse för undersökningsresultaten.
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Tillförlitligheten bedöms vara tillfredsställande
2.2 Osäkerhetskällor
De beräknade resultaten är behäftade med viss osäkerhet, beroende på bl.a. bortfallsfel, mätfel och uppgiftslämnarfel.
2.2.1 Urval
Nej
2.2.2 Ramtäckning
2.2.3 Mätning
Mätfel: Uppgiftslämnarfel som ej kan kvantifieras. I de fall fångsten har angetts
i rensad vikt görs omräkning till hel färskvikt vid tabellframställning.
2.2.4 Svarsbortfall
Bortfallsfel: Praktiskt taget samtliga fiskare vilkas verksamhet bedöms vara av
betydelse för undersökningsresultaten har redovisat uppgifter. Ingen korrigering
för objektsbortfall görs.
2.2.5 Bearbetning
De insamlade uppgifterna granskas dels enskilt, dels på aggregerad nivå.
När uppgift om försäljningspris inte finns noterat på journalen ersätts denna med
ett genomsnittspris per art, månad och sjö utifrån de som lämnat uppgift om
motsvarande fångstvärde.
Vid oklarheter kontaktas 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 årligen.
3.2 Framställningstid
Det statistiska meddelandet är planerat att publiceras i maj månad det efterföljande året.
3.3 Punktlighet
Publicering skall ske enligt publiceringsplan.
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Undersökningen om det yrkesmässiga fisket i sötvatten har inte undergått några
väsentliga förändringar i definitioner eller metod sedan 1987. Fr.o.m. år 1995
samlas uppgifterna in av Fiskeriverket från enskilda fiskare. Före 1995 samlades
motsvarande uppgifter in av fiskenämnderna/fiskeenheterna i respektive län.
Jämförbarheten mellan åren är god.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
God samanvändbarhet med Raska-projektets resursöversikt. (RASKA: Resursövervakning Av Sötvattensfisk inklusive Katadroma och Anadroma arter)
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Statistiska meddelanden
5.2 Presentation
Presentation framgår av SM
5.3 Dokumentation
Dokumentation sker i SM och i denna produktbeskrivning
5.4 Tillgång till primärmaterial
Primärdata som ej gallrats finns arkiverat vid Riksarkivet eller för senare år
sparat vid Fiskeriverket i avvaktan på arkivering eller gallring.
5.5 Upplysningstjänster
Vid frågor om statistiken kontaktas vid Fiskeriverket: Stefan Sjögren, telefon
019-32 35 20, e-post stefan.sjogren@fiskeriverket.se
vid SCB: Olle Funcke, telefon 019-17 60 51, e-post olle.funcke@scb.se

