
























Häststormarna förstörde fisket. Under den tid, som detta fiske pågick, lämnade 

det ett mycket gott utbyte. 

Fisket vid övriga delar av kusten var emellertid mycket dåligt. Fiskarena vid 

fiskelägena i Gästrikland lämnade i många fall ganska tidigt fisket och övergick 

till annat arbete, där tillfälle till sådant erbjöds. 

Till fiskförsäljningsföreningen hade länets fiskarelevererat 1 964 051 kg 

strömming. Siffran innebar en ökning med cirka 280 ton. Det förbättrade 

fångstresultatet kom helt på hälsingekusten; för fiskelägena vid Gästrikekusten 

hade strömmingsfångsten minskat med cirka 30 ton. Medel priset utgjorde från 

fiskförsäljningsföreningen 66,88 öre mot 60,81 under år 1954. 

De försök med märkning av strömming, som påbörjades under 1954 fortsattes 

under året. Sammanlagt märktes något över 1 000 strömmingar. Märkningarna 

ägde rum vid Skatan, på gränsen mellan Medelpad och Hälsingland, i 

Mellanfjärden och i Stocka i Harmångers socken. De senare märkningarna 

försiggick på hösten. Återfångsten av märkta strömmingar uppgick till cirka 

10%. 

Vinterfisket i mellersta Östersjön m m: Det båtlag som under vintern bedrivit 

fiske i farvatten utanför Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län, 

lyckades mycket bra. Fisket var dock förenat med så stora strapatser, risker och 

extra kostnader, att antalet båtlag som deltog i fisket minskade år från år. 

1956. Strömmingsfisket torde kunna betecknas som det sämsta i känd tid. 

Förhoppningarna om ett bra fiske, grundat på den rikliga strömmingstillgången 

under hösen 1955, kom helt på skam. Till fiskförsäljningsföreningen levererades 

endast 1 094 532 kg strömming från länets fiskare. Leveranssiffran understeg 

1955 års siffra med ca 890 ton. Hälsingland svarade för den största 

minskningen, över 700 ton, men även de södra delarna av länet vidkändes en 

betydande minskning av fångsterna. Jämförelser gjordes mellan detta års 

fångstsiffra och t ex siffran från ett av de goda strömmingsåren i början av 

1940-talet, då fångsterna uppgick till över 8 milj kg. Men då deltog betydligt fler 

fiskare i fisket och även antalet fiskenätter för den enskilde fiskaren var många 

fler. Tillräckligt antal fiskare hade dock bedrivit fiske för att man skulle kunna 

konstatera, att tillgången på strömming hade varit så liten, att även med ett 

mycket intensivt fiske skulle fångstsumman ändå ha blivit obetydligtstörre. 

Den onormalt sena våren försenade fisket över en månad. Först i senare delen 

av maj blev Bottenhavet isfritt och först i slutet av maj kom vårfisket igång. Vid 
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