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Abstrakt 

I detta arbete utfördes en extrapolering 10 år framåt i tiden från dagens förhållanden, för 

att få en bild av hur norra Öresunds turfiskebåtars koncept kan komma se ut för att 

driftsprofilen ska vara ekonomisk lönsam och uppfylla Transportstyrelsens regler samt 

gällande marknadskrav. Intervjuer med redare, skeppare och kunder genomfördes för att 

få större inblick i hur marknaden ser ut. Resultaten visar att kundgruppen i merpart består 

av sporadiska sportfiskare som fiskar upp till en gång i månaden. Om rederierna kan 

erbjuda vad kunderna tycker gör en turfiskebåt attraktiv och andra önskemål som redovisas 

i detta arbete, samt att få de sporadiska sportfiskarna att fiska en eller två gånger mer per 

månad, ökar möjligheterna att rederierna ska bli lönsamma. Vidare diskuteras bl.a. sänkta 

bränsle- och personalkostnad genom att erbjuda en snabbgående turfiskebåt med upp till 

12 fiskande under vardagar med låg efterfrågan. På så sätt frångår man kraven från 

Transportstyrelsen angående årliga besiktningar, certifikat och godtycke bland 

Transporstyrelsens inspektörer samtidigt som mera krävande kunders önskemål 

tillgodoses.  
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Abstract 

In this thesis an extrapolation 10 years ahead in time from today's conditions is performed. 

This is done to get an idea of how the game fishing vessels, in northern Oeresund, concepts 

may look like so the operating profile will be economic viable, meet the Swedish Transport 

Agency regulations and at the same time meet the markets demands. Interviews with owners, 

skippers and customers are made to gain greater insight in how the market works. The results 

show that the greater part of the customers consists of sporadic anglers who fish up to once 

a month. If the game fishing companies can offer what the customers thinks make a vessel 

attractive and other requests presented in this work, and to get the occasional anglers to fish 

once or twice more in a month, they increase the possibilities to make their game fishing 

company more profitable. Also discussed, inter alia, are reduced fuel and personnel costs by 

offering a high-speed tour boat for up to 12 anglers during weekdays with low demand. In 

this way the companies can circumvent the demands from the Swedish Transport agency 

regarding annual inspections, certificates and arbitrariness among the Swedish Transports 

agency´s inspectors while more demanding customer requirements are met. 
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1  Introduktion 

Sportfiske till havs kan bedrivas från egen båt eller s.k. turfiskebåtar. En turfiskebåt är ett 

fartyg med en kapten och jungman som erbjuder dagsturer med fiske. Denna möjlighet 

till fisketurer har funnits sedan 1949 i Öresund. Turfiskebåtarna kör fisketurer året runt 

så länge det finns ett minimum på tio betalande kunder. Turerna varierar mellan fyra, sex 

och sju timmar. Beroende på säsong erbjuds fiske efter sill/torsk/makrill och plattfisk. 

Vanligast är sportfisket efter torsk, eftersom det kan bedrivas året runt, medan en del 

andra fiskarter är säsongsberoende. 

För tio år sedan fanns det fem rederier med åtta turfiskebåtar som bedrev turfiske i norra 

Öresund. Av de åtta turfiskebåtarna finns idag fyra kvar och är verksamma inom samma 

område, norra Öresund, som för tio år sedan. Skeppen är byggda i trä och medelåldern är 

82 år bland de fyra fartygen. Av de fem rederier som fanns för 10 år sen finns idag ett 

kvar. Resterande har sålts, gått i konkurs eller lagts ner.   

Tre nya rederier har kommit till och i dagsläget finns det totalt fyra rederier på 

marknaden i norra Öresund. De tre nyare rederierna har funnits i tre år medan det fjärde 

har funnits längre än tio år. Av dessa fyra rederier är det möjligt att se 2014 års bokslut 

för tre av dem. Ett av de nya rederierna är inte ett aktiebolag utan enskild firma, varför 

det inte är möjligt att erhålla bokslut för detta rederi. Boksluten visar att ett rederi går 

med förlust, ett rederi går plus minus noll och ett rederi går med vinst. Priserna för 

fisketurerna varierar endast marginellt mellan rederierna. Det rederi som går med vinst 

är Peter Hartford Rederi AB (Bolagsverket 2014). Det som skiljer Peter Hartford Rederi 

AB från övriga företag med redovisat bokslut är främst en av redarens tre turfiskebåtar, 

M/S Linda som är byggd i metall och har marschfarten 14 knop.  

Författarens relation till turfiskebåtarna väckte intresset för denna uppsats. Redan som 

tolvåring började jag sommarjobba ombord på M/S Vandia, vilket så småningom övergick 

till aktivt sportfiske. Under åren har idéer och åsikter diskuterats med andra sportfiskare 

om turbåtsfiske till havs. Detta ligger till grund för skapandet av rapporten och dess syfte.  
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1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att studera hur turfiskebåtarnas koncept kan komma att se ut 

om 10 år för att driftsprofilen ska vara ekonomisk lönsam och uppfylla 

Transportstyrelsens regler samt gällande marknadskrav.  

Arbetet besvarar följande tre frågor: 

 Hur ser driftsprofilen ut idag för turfiskebåtarna i norra Öresund?  

 Vad gör en turfiskebåt ekonomiskt lönsam och eftertraktad bland 

sportfiskare?  

 Innebär gällande regelverk merkostnader för olika typer av turfiskebåtar? 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Arbetet avgränsas till de svenska turfiskebåtar som är verksamma i norra Öresund med 

utgångspunkt från Landskrona, Råå och Helsingborg.  
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2  Bakgrund 

Öresund är ett vattenområde som avgränsar Sverige från Danmark. Sundet sträcker sig 

från Kullens fyr till Falsterbo på den Svenska sidan. Havet täcker en sträcka på 118 km 

(Worm, Meesenburg & Ventegodt 2009). År 1932 infördes trålförbud i Öresund (Lensell 

2014).  En trål är ett nät som dras efter en fiskebåt, alternativt drar två båtar en trål 

mellan varandra. Trålen fungerar som ett instängningsredskap och det som hamnar i 

dess väg fångas. Fiskesättet används av yrkesfiskare. Trålförbud infördes aldrig i 

Öresunds närliggande hav Kattegatt och Östersjön. En rapport som jämförde 

fiskebeståndet i Öresund med Kattegatt visar en större reproduktion bland fiskarna i 

Öresund. Rapporten beräknar att det kan produceras upp till 100 gånger så mycket fisk i 

Öresund per areal, i ton, jämfört med Kattegatt. Detta innebär att den mängd fisk som tar 

en timme att fånga i Öresund tar 100 timmar i Kattegatt (Svedäng 2010).   

Sedan 1932 har det bara varit tillåtet att fiska med handredskap och garn för 

yrkes/sportfiskare i Öresund. Trålförbudet har lett till ett kraftigt bestånd av torsk och 

stor artrikedom i Öresund. Det gör sundet attraktivt för sportfiskare. Statistiska 

centralbyrån redovisar år 2013 att det finns närmare 1,6 miljoner fritidsfiskare i Sverige 

(Carlstrand 2013).   

Under sommarhalvåret besöks turfiskebåtarna även av utländska turister. Turisterna 

bidrar till sysselsättning och inkomster hos företag (Terpstra 2015). Även under 

vintermånaderna december - mars kommer utländska turister för att bedriva vinterfiske. 

Att fiska i Öresund är ett billigare alternativ än att havsfiska i Norge (Nordic Sea Angling 

2016), varför det är attraktivt bland européer. Fram till 2020 finns en vision om att 

besöksnäringen och turismen i Sverige ska fördubblas. Fisketurismen beräknas här spela 

en viktig roll för att bidra till Sveriges utveckling som besöksland (Jordbruksverket & 

Havs och Vatten myndigheterna 2013). 

2.1 Svenska turfiskebåtar i Öresund 

För tio år sedan fanns det fem rederier och åtta turfiskebåtar i norra Öresund.  Det var 

fyra turfiskebåtar och två rederier i Helsingborg. Ellinor, Tärnö och Vandia drevs av 

Djurberg Chempack AB och båten Kermith drevs av redaren Manfred Nagel. I Råå fanns 
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tre turfiskebåtar och två rederier. Svalandia och Confident drevs av Rååbåtarna AB. 

Wittskär drevs av företaget Wittskär AB. I Landskrona fanns turfiskebåten Lilly. Hon 

drevs av ägaren som enskild firma. Under åren har Kermith sålts till Djurberg Chempack 

AB. Hon bytte namn till Emma och såldes igen för några år sedan till Peter Hartford Rederi 

AB. 2012 såldes Ellinor till ett rederi i Malmö. 2013 sålde Djurberg Chempack AB 

turfiskebåten Vandia till Nielsen Sportfiske AB. Resterande turfiskebåt Tärnö såldes till 

Nielsen sportfiske AB den förste januari 2015. Wittskär AB gick i konkurs 2013 och 

fartyget Wittskär köptes indirekt av Rååbåtarna AB. Hon bytte namn till Svalandia. 

Ägaren till Lilly i Landskrona la ner verksamheten pga. sjukdom. Båten skrotades. 

För närvarande finns det tio turfiskebåtar som är verksamma i norra Öresund. De ägs av 

fyra rederier. Nielsen Sportfiske AB (benämns som Helsingborgsbåtarna i arbetet) kör 

från Helsingborg,  Peter Hartford Rederi AB (benämns som Landskronabåtarna i arbetet) 

utgår från Landskrona, Rååbåtarna AB (benämns som Rååbåtarna i arbetet) från Råå och 

enskilda firman Fisketurer i Öresund från Landskrona. I bilaga 1 redovisas 

driftsprofilerna för respektive turfiskebåt. Åtta av de tio nuvarande fartygen som 

används för turfisket i norra Öresund är ombyggda trålare eller lastbåtar. Ett fartyg (M/S 

Linda),byggt för 42 år sedan, konstruerades ursprungligen för sportfiske. Hon är, till 

skillnad från nio andra turfiskebåtar, byggd i metall.  Lindas avstånd från vattenlinjen till 

relingen är högt runt om hela fartyget, till skillnad från fartygen byggda i trä. Högt avstånd 

mellan vattenlinje till relingen underlättar för sportfiskare eftersom det gör underhands-

kast lättare. Hon har en marschfart på 14 knop och kan ta 47 fiskande gäster. Detta gör 

fartyget till norra Öresunds största och snabbaste turfiskebåt. En turfiskebåt med hög 

marschfart hinner testa många olika fiskeplatser under en tur, vid behov. Det kan leda till 

mer fångst och i sin tur nöjda kunder. Marschfarten för den snabbaste turfiskebåten i 

Öresund byggd i trä är nio knop.  

2.2  Fartyg och certifikat 

Ett fartyg kan i gemene mans vokabulär täcka diverse uttryck för flytande objekt. 

Transportstyrelsen definierar fartyg som en farkost med styrförmåga och skrov. Det som 

avgör om ett fartyg är en båt eller ett skepp är längden och bredden. Ett fartyg är ett skepp 

när det minst är 12 meter långt och minst 4 meter brett. Ett fartyg som har mindre längd 

och bredd kallas båt (Transportstyrelsen A). Samma lagar men olika regler gäller för 
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båtar och skepp. Trots Transportstyrelsens definition användes i arbetet generellt 

benämningen turfiskebåtar.  

Bruttotonnage hos ett fartyg avgör vilken behörighet skepparen behöver för att framföra 

fartyget. Med bruttotonnage avses den totala inneslutande volymen i ett fartyg (IMO 

1969). För turfiskebåtarna i Öresund, upp till 71 brutto och över 6 meter, krävs 

fartygsbefäl klass VIII. Om fartyget är under 6 m, 20 brutto och maximalt tar 12 

passagerare, ställs inga krav på föraren av fartyget (Transportstyrelsen C).  

Ett fartyg som kan ta fler än tolv passagerare benämns passagerarfartyg. Nio utav tio 

turfiskebåtar i norra Öresund är passagerarfartyg. De certifikat som krävs av 

Transportstyrelsen för ett passagerarfartyg som kör fisketurer i norra Öresund är 

följande: Passagerarfartygscertifikat, Fribordscertifikat och Certifikat om godkänd 

säkerhetsorganisation (Transportstyrelsen B).   

De nio turfiskebåtarna som klassas som passagerarfartyg måste utföra besiktningar för 

att behålla sina certifikat och få fortsätta köra turer för passagerare i Öresund. På varvet 

i Gilleleje, Danmark utför man årligt underhåll av turfiskebåtarna. Här kan redarna också 

mot en kostnad för svensk inspektör, utföra årliga besiktningar. Dessa kan exempelvis 

vara; årlig sjövärdighetsbesiktning, fribordsbesiktning, 

säkerhetsorganisationsbesiktning och bottenbesiktning. Den sistnämnda kräver 

torrsättning av fartygen minst 2 gånger under en femårsperiod.  

Fartyg under 20 bruttoton som har möjlighet att ta fler än 12 passagerare klassas som 

passagerarfartyg. Ett fartyg som understiger 20 bruttoton och inte tar fler än 12 

passagerare behöver ej några certifikat eller årlig besiktning av inspektörer från 

Transportstyrelsen eftersom det inte klassas som ett passagerarfartyg. Fartygen 

omfattas av fartygssäkerhetslagen i den meningen att fartyget ska vara i sjövärdigt skick 

(Transportstyrelsen C). I nuläget finns det enbart några turfiskebåtar i norra Öresund 

som inte klassas som passagerarfartyg men bedriver samma typ av turer som resterande 

turfiskebåtar på marknaden. Rikke ditte 2  heter ett av dessa fartyg som drivs av rederiet 

Fisketurer i Landskrona. Kraven för årlig besiktning gäller ej  henne.  

 



  6 
 

2.3 Kostnader 

Underhåll är en kostnad som redare inte kommer undan. Exempel på årligt underhåll på 

träbåtar kan vara däck, styrhytter, skrov, reling etc. Utöver underhållskostnader 

tillkommer en obligatorisk besiktningskostnad, beroende på fartygets tonnage, för att en 

inspektör från Transportstyrelsen ska besiktiga fartyget och skriva ut certifikat. 

Tonnaget på fartyget spelar roll för underhållskostnaderna. För ett större fartyg behövs 

det mer underhåll än hos ett mindre fartyg av samma typ. 

Personal och diesel är ytterligare kostnader. Fartygets tonnage och ålder på motorer 

påverkar bränslekonsumtionen. Om skeppare/jungmän är heltidsanställda eller 

timanställda påverkar lönekostnaderna för rederierna.  

Försäkrings- och hamnkostnader är också kostnader som ökar allt efter fartygets tonnage 

(Nielsen 2010).  

Marknadsföringskostnader tillkommer och varierar allt efter rederiets storlek och år på 

marknaden (Nielsen 2010).  

Kapitalkostnader varierar allt efter insatt kapital och kostnad för inköp av båtar samt 

investeringar i vad som inte är direkt underhåll (Nielsen 2010). 
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3  Metod 

3.1  Val av metod 

Tre frågeställningar utformades för att svara på arbetets syfte. För att besvara 

frågeställningarna ”Hur ser driftsprofilen ut idag för turfiskebåtarna i norra Öresund?” 

och ”Innebär gällande regelverk merkostnader för olika typer av turfiskebåtar?” har en 

kombination av litteratursökning och intervjuer använts. För att besvara frågeställningen 

”Vad gör en turfiskebåt ekonomiskt lönsam och eftertraktad bland sportfiskare?” har 

enbart intervjuer använts. För att besvara arbetets syfte ”Hur turfiskebåtarnas koncept 

kan komma att se ut om 10 år för att driftsprofilen ska vara ekonomisk lönsam och 

uppfylla Transportstyrelsens regler samt gällande marknadskrav förs en diskussion 

kring de tre föregående frågeställningarna och deras resultat.   

3.2  Litteratursökning   

Data har insamlats genom elektroniska källor. För att kunna besvara frågeställningarna i 

arbetet har bland annat data hämtats från Transportstyrelsen, Bolagsverket och redarnas 

egna webbsidor. Ytterligare information som anses användbar och nödvändig för att 

kunna presentera driftsprofil för turfiskebåtarna, och inte har funnits att tillgodoses via 

digitala vägar, har insamlats genom intervjuer med redarna och skeppare på båtarna. 

Länkar till litteratur som använts i inledning och bakgrund har funnits via sökmotorn 

Google.   

3.3  Strukturerade intervjuer  

Individuella intervjuer med redarna och skeppare på båtarna samt sportfiskare på olika 

turfiskebåtar har utförts (se bilaga 2&3). Intervjuerna bestod av på förhand uppställda 

frågor som de utfrågade muntligt fick svara på. Denna metod valdes för att skapa ett 

förtroende mellan intervjuare och intervjuad samt att det var ett direkt tillvägagångssätt 

(Eriksson. 2006). Med direkt tillvägagångssätt menas att utfrågaren erhöll muntligt svar 

från den svarande.   

Frågorna till sportfiskarna var av kvantitativ och kvalitativ typ. Vissa av frågorna hade 

fasta svarsalternativ (Ja/Nej) eller bedömningsalternativ, dvs den svarande kan välja 

mellan olika alternativ eller rangordna alternativen. Detta möjliggjorde att de 

kvantitativa resultaten kunde bearbetas  och presenteras i procentform och 
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tabeller/diagram (Trost. 2001). Vidare ställdes i slutet av intervjun en kvalitativ fråga för 

att lyfta fram sportfiskarens personliga tankar och åsikter utan de begränsningar som 

kvantitativa frågor kan medföra. 

Alla sportfiskare som utfrågades fick besvara samma frågor. Detsamma gällde redarna 

och skepparna med undantag för ändrade namn på frågor angående deras båtar. 

Frågorna till redarna var både kvantitativa och kvalitativa. Av sju frågor är fråga fem, sex 

och sju kvalitativa frågor. Anledningen är att frågorna bland annat behandlar ett 

resonemang om framtiden, där inget är givet, varför datan kommer vara kvalitativa. 

Intervjuerna utfördes under turfiskebåtarnas fisketurer. Tillvägagångssättet var att 

under torsdag, fredag, lördag och söndagar månaden februari göra ett obundet 

slumpmässigt urval. För att kunna göra ett sannolikhetsurval måste varje objekt i 

målpopulationen kunna ingå i urvalet med en positiv sannolikhet (SCB 2008).   

Anledningen att göra intervjuerna under veckodagar torsdag och fredag var för att nå ut 

till de sportfiskare som eventuellt jobbar lördag och söndag. Intervjuer lördag och 

söndagar gjordes för att komma i kontakt med dem som jobbar under veckodagarna. 

Detta gjordes för att täcka så stor del av målpopulationen som möjligt.  

Personerna väljes, vid ett obundet slumpmässigt urval, oberoende bland de närvarande i 

urvalet i ett i förväg bestämt antal (Esaiasson. 2012).  

För detta arbete valdes personerna för intervju genom att dra tio slumpmässiga nummer 

i förväg från en påse. Numren representerade fiskeplatsen på fartygen. Beroende på 

fartyg varierades antal nummer, dvs från 1-35 eller 1-48. Detta var även en praktisk fråga, 

medan det var lätt att hitta rätt person, eftersom platserna är numrerade på respektive 

fartyg. Om det inte stod en person vid draget nummer eller personen inte ville svara 

frågades den till vänster om och i andra hand den till höger om. 

Samtliga av de 80 slumpmässigt utvalda sportfiskarna deltog. Undersökningen gjordes 

på åtta utav tio båtar för att få så stort urval av fiskare som möjligt. Samtidigt blev tre 

redare och sex skeppare intervjuade. Alla redare är också skeppare på någon av deras 

turfiskebåtar.  

M/S Confident gick ej på turer under februari varför någon intervju av sportfiskare ej 

kunde ske. Rikke ditte 2 gick oregelbundet varför inga intervjuer kunde ske. 
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3.4 Analys 

Svaren från sportfiskarna presenterades i tabellform och diagram. Alla svar på den 

kvalitativa frågan 4.1.8 ”Om du själv får bestämma, hur ska en turfiskebåt se ut” finns att 

tillgå i bilaga 4. 

Svaren från redarna presenteras i tabellform och diagram. De tre kvalitativa frågorna 

4.2.5 – 4.2.7 (se bilaga 3) presenteras genom att ge exempel på svar.  

3.5 Metodkritik 

Frågorna ska vara ställda på ett korrekt sätt och de frågor man ställer de intervjuade ska 

vara formulerade på ett lättförståeligt sätt för att vara tillförlitliga (Ejlertsson. 1996). 

Eftersom ingen pilotundersökning utfördes fanns risken att frågorna inte uppfyller 

ovanstående. Denna problematik hanterades genom att den intervjuande ställde 

frågorna. Om det var några oklarheter kring frågorna kunde dessa utredas på plats med 

den intervjuade.  

De intervjuade sportfiskarnas svar kan inte ses som ett representativt urval av 

sportfiskare i norra Öresund, eftersom den intervjuade populationen på 80 personer är 

alldeles för liten för att dra några generella slutsatser. Likväl kan svaren ses som en 

förstudie/grundläggande studie av frågor som ej varit undersökta tidigare. Och 

resultaten, som tagits fram i detta arbete, kan därför fungera som en indikation på vilka 

teman som kan vara relevanta för framtida och fördjupande studier i ämnet. 

Angående redare/skeppare intervjuades hela populationen bortsett från 

redare/skeppare på Rikke ditte 2. Resultaten täcker nio av tio turfiskebåtar i norra 

Öresund och kan därmed anses vara representativa. 
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4  Resultat 

4.1 Intervju med sportfiskare 

I detta kapitel redovisas resultaten från intervjuerna med sportfiskarna från rubrik 4.1.1 

till 4.1.8. ”Fiskerapport på hemsidan” kallas det när skepparen eller redaren har 

rapporterat in hur fisket har varit under dagen. Det görs till rederiets hemsida. På 

frågorna 4.1.3 ”Vilken tid på året fiskar du mest i turordning” och 4.1.4 ” Vad är viktigast 

i turordning där 1 är viktigast” kunde svarsalternativ 1 väljas flera gånger på frågorna, 

varför totala svarsresultaten i ”1:a val” uppgår till fler än 80. En sammanställning av 

driftsprofilerna för respektive turbåt finns att tillgå under ”Bilaga 1”. 

4.1.1 Hur ofta fiskar du i månaden? 

Figur 1 De intervjuade sportfiskarnas svar på frågan 4.1.1 

 

Resultaten visade att 40% (32 personer) av de som intervjuades fiskade mindre än en 

gång i månaden från en turfiskebåt. Näst störst andel 25% (20 personer) var de som 

fiskade mellan två till fyra gånger i månaden. Tätt intill var de som fiskade endast en gång 

i månaden från turfiskebåt 24% (19 personer). De som fiskade fler än fyra gånger i 

månaden utgjorde 11% (9 personer) av de tillfrågade.   

Kommentar: Nästan majoriteten (40%) av de intervjuade fiskade mindre än en gång per 

månad. Detta kan bero på att de var tillfällighetsfiskare, att de kom långväga ifrån eller 

att de har egen båt och endast sporadiskt fiskar från en turfiskebåt. Lägges de ihop som 

fiskade mindre än en gång per månad plus de som fiskar en gång per månad så erhålls 

64% av de intervjuade. Dvs nästan 2/3 delar av de intervjuade. Således finns det en stor 

40%

24%

25%

11%

<1 1 2 till 4 >4
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potential för redarna att öka beläggningen genom att få dessa grupper att öka sitt turfiske 

med en gång per månad. 25% fiskade två till fyra gånger per månad samt 11% fler än fyra 

gånger per månad. Dessa kan kallas de entusiastiska sportfiskarna. Dock utgör de endast 

1/3 av turfiskarna.  

4.1.2 Vilken veckodag fiskar du helst på? 

Figur 2 De intervjuade sportfiskarnas sammanställda svar på frågan 4.1.2 

 

56% (43 personer) av de tillfrågade föredrog att fiska lördag eller söndag. 22% (17 

personer) föredrog torsdag eller fredag, medan 14% (11 personer) föredrog måndag, 

tisdag eller onsdag. För 8% (6 personer) spelade dagarna ingen roll.   

Kommentar: Mer än majoriteten föredrog att fiska på lördagar/söndagar. Detta kan bero 

på arbete under vardagar samt att enligt föregående fråga 2/3 fiskar mindre eller bara en 

gång per månad. 36% föredrog någon dag mellan måndag till fredagar, dvs ca 1/3 del av 

fiskarna. Detta kan bero på att de är pensionärer eller arbetar under lördagar/söndagar. 
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4.1.3 Vilken tid på året fiskar du mest i turordning? 

Diagram 1 De intervjuade sportfiskarnas sammanställda svar på frågan 4.1.3 

 

Diagrammet visar att det är jämnt mellan alla årstider i förstavalet. Sommaren är dock 

den årstid som flest fiskar under, 39 personer. Efter kommer vintern med 36 personer 

följt av hösten med 34 personer och våren med 31 personer. En större skillnad är det i 2a 

valet med hösten  i topp hos 31 personer, följt av vinter med 21 och sommar 18 och vår 

13. I tredjevalet får våren flest röster med 18 personer.  

Kommentar: Då högsäsongen enligt redarna är juli-september avviker resultaten från 

förväntat dvs att flest fiskar under juli – september. 
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4.1.4 Vad är viktigast i turordning där 1 är viktigast? 

Diagram 2 De intervjuade sportfiskarnas sammanställda svar på frågan 4.1.4 

 

 

Utifrån ovanstående diagram kan vi avläsa att 70 av 80 sportfiskare tyckte att skepparen 

var viktigast och valde turfiskebåt efter det. Av de 80 intervjuade tyckte 31 att 

väderprognosen var lika viktig som skeppare och 24 att fiskerapporten var lika viktig 

som skeppare och väderprognos samt 12 att turens längd och 4 att fartygets hastighet 

var lika viktig som skeppare och väderprognos. Högst i 2:a val tyckte 35 personer var 

turens längd och 30 väderprognos samt 16 hastighet, fiskerapport 13 och skeppare 6. 

Fartygets hastighet fick flest röster i tredje val, 15 personer osv. 

Kommentar: Skeppare (70 personer) dominerade starkt följt av väderprognos (31 

personer) och fiskerapport (24 personer). De intervjuade sportfiskarna prioriterar 

turens längd (35 personer) högst i 2:a hands valet följt av väderprognos (30 personer) 

samt hastighet 16, fiskerapport 13 och skeppare 6. Hastigheten prioriteras inte i första 

eller andra valet medan det är högst i tredjevalet. 
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4.1.5 Skulle du fiska oftare om priset var 50 kr lägre/högre per tur? 

Figur 3 De intervjuade sportfiskarnas sammanställda svar frågan 4.1.5  

 

Av de tillfrågade svarar 84% (67 personer) att de inte hade fiskat oftare om priset var 50 

kr lägre. 15% (12 personer) svarade att dom hade fiskat oftare medan 1% (1 person) inte 

visste.  

Figur 4 De intervjuade sportfiskarnas sammanställda svar frågan 4.1.5 

 

90% (72 personer) svarade att dom fortfarande hade fiskat om priset hade höjts 50 kr 

per tur. 9% (7 personer) hade inte fiskat medan 1% (1 person) inte visste.  

Kommentar: Svaren visar att sportfiskarna inte är direkt priskänsliga. Dock skulle 9% 

försvinna vid 50 kr högre pris per tur. Vid ett pris av 260 kronor och 20 passagerare 
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skulle en prisökning om 50 kr ge 20 × 50 = 1000 𝑘𝑟 mer i intäkt. Dock skulle bortfallet 

på 9% fiskare dvs ca två personer motsvara 2 × 260 = 520 𝑘𝑟. Totalt 1000 − 520 =

480 𝑘𝑟 i merintäkter. Vid samma pris och tio passagerare ger en prissänkning på 50 kr 

en  minskad inkomst på 10 × 50 = 500 𝑘𝑟. Dock skulle ökningen bli 15% ca två personer 

och merintäkten 520 kr. Totalt 520 −  500 = 20 𝑘𝑟 i merintäkter.  

Vid högre beläggning med 40 personer ger en prisökning på 50 kronor 2000 kr mer i 

intäkt. Bortfallet blir 9% dvs ca fyra personer och motsvarar 4 × 260 = 1040 𝑘𝑟. Totalt 

2000 − 1040 = 960 𝑘𝑟 i merintäkt.   

Vid högre beläggning med 20 personer ger en prissänkning med 50 kronor en minskad 

inkomst på 50 × 20 = 1000 𝑘𝑟. Dock skulle ökningen bli 15% dvs tre personer och 

merintäkten 780 kr. Totalt 780 − 1000 = −220 𝑘𝑟 dvs intäkterna minskar med 220 kr. 

Slutsatsen är att vid tidpunkter med låg beläggning om tio personer är det inte lönsamt 

att sänka priset och redan vid 20 personer innebär det en förlust. Vid tidpunkter med 

beläggning om 10 personer eller fler är det lönsamt att höja priset med 50 kronor, dvs 

10 × (260 + 50) = 3100 − 1 × 310 = 2790 − 10 × 260 = +190  𝑘𝑟 i merintäkt. 
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4.1.6 Hur många fiskande ska det vara på en tur? 

Figur 5 De intervjuade sportfiskarnas sammanställda svar frågan 4.1.6 

 

57% (46 personer) föredrog att fiska med en turfiskebåt som tar emellan 20 till 30 

personer. 30% (24 personer) tyckte att turfiskebåten skulle ta mellan 10 till 20 personer. 

3% (2 personer) tyckte att turfiskebåten skulle ta emellan 30 till 50 personer medan för 

10% (8 personer) kvittar det hur stor turfiskebåten är. 

Kommentar: En majoritet på 57% föredrog en turfiskebåt på 20-30 personer. 30% 

föredrog en turfiskebåt på 10-20 personer. Totalt föredrog 87% en turfiskebåt på mellan 

10-30 personer varför turfiskebåtarna inte behöver vara mycket större än 30 

passagerare för att majoriteten ska vara nöjd. Dock är minsta avståndet mellan 

sportfiskarna väsentligt för många enligt fråga 4.1.8 och ju fler personer över 30 desto 

större intäkter med samma personalkostnad på fartygen. 
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4.1.7 Betygsätt denna båt från 1-10 där 10 är bäst  

Tabell 1 De intervjuade sportfiskarnas sammanställda svar på frågan 4.1.7 

Turfiskebåt  Betyg  
Landskronabåtarna    
Linda  9,2  
Emma  8,2  
Emelie  8,6  
    
Helsingborgsbåtarna    
Tärnö  8,2  
Vandia  8,6  
    
 
Rååbåtarna 

   

Confident  -  
Svalandia  7,9  
Siam  8,7  
Islandia  8,1  
    

 

Kommentar: På en skala där 10 är bäst låg flertalet fartyg mellan 7,9 – 8,7. Främst var den 

snabbgående M/S Linda med 9,2 i medelvärde.  

4.1.8 Om du själv får bestämma, hur ska en turfiskebåt se ut? 

35 kvalitativa svar erhölls, se bilaga 4. De som nämndes mer än en gång är: ordning och 

reda, ökat utbud av mat, rymligt på däck, god överblick på turfiskebåt, varm och rymlig 

kabyss, rejält avstånd mellan de fiskande, fräscha toaletter, hjälpsam personal, fler 

sittplatser på däck, som Siam.  

Svar som endast sades en gång: längre skepp, sittplatser på däck saknas på Emelie, som 

Islandia, servera öl, inte för många på båten, som Tärnö, 10 meter och 20 knop, bättre 

toalett än på Tärnö, långt ner till vattenlinje, stabil båt, fler spöhållare, all inclusive, fräsch 

båt. 
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4.2 Intervjuer med redare/skeppare 

Resultaten från intervjuerna med redare/skeppare redovisas från rubrik 4.2.1 till 4.2.7. 

Merparten av svaren från redarna presenteras här medan svaren på maximalt antal 

fiskande per båt, förbrukning och marschfart presenteras i driftsprofiler (se bilaga 1). 

4.2.1 Vilka tider på året är respektive turfiskebåt ekonomisk lönsam? 

Tabell 2 De intervjuade redarnas sammanställda svar på frågan 4.2.1 

 

Kommentar: Alla turfiskebåtarna är lönsamma under perioden juli-sept. Då domineras 

marknaden av turister och sillafiskare (Landskronabåtarna). Tre turfiskebåtar - Emma, 

Confident och Svalandia är lönsamma under kortare perioder övrig tid som vissa lördagar 

-söndagar och helger (Rååbåtarna). Tärnö och Vandia är inte lönsamma under 

månaderna maj och december (Helsingborgsbåtarna). 

 

 

 

 

 

Turfiskebåt Jan – Mars April – Juni Juli – Sep Okt - December  

Landskronabåtarna      
Linda X X X X  
Emma - - X -  
Emelie X X X X  
      
Helsingborgsbåtarna      
Tärnö X X X X  
Vandia X X            X X  
      
Rååbåtarna      
Confident - - X -  
Svalandia - - X -  
Siam X X X X  
Islandia X X X X  
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4.2.2 Hur höga var underhållskostnaderna under 2014+2015 ? 

Tabell 3 De intervjuade redarnas sammanställda svar på frågan 4.2.2 

Turfiskebåt  Underhållskostnad 2014 + 2015  

Landskronabåtarna    
Linda  580 Tkr  
Emma  1,4 Mkr  
Emelie  700 Tkr  
    
Helsingborgsbåtarna    
Tärnö  130 Tkr (2015)  
Vandia  800 Tkr  
    
Rååbåtarna    
Confident  240 Tkr  
Svalandia  350 Tkr  
Siam  400 Tkr  
Islandia  300 Tkr  
    

 

Kommentar: Kostnaderna för underhåll, dvs service, reparationer och besiktning är höga 

för alla rederier. Landskronabåtarna har gjort stora investeringar i båtarna (till exempel 

Emma där man bytte ursprungliga brädgångsstötta, brädgång och reling, som var byggt i 

trä, till rostfritt material), varav andra delar ingick i nödvändigt underhåll. 

Helsingborgsbåtarna hade höga reparationskostnader för Vandia 2014-2015. Tärnö 

förvärvades först den förste januari 2015. Rååbåtarna hade lägst underhållskostnader 

under perioden. 
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4.2.3 Personal – olika för olika båtar? Heltidsanställd och/eller timanställd, 

egna företagare? 

Tabell 4 De intervjuade redarnas sammanställda svar på frågan 4.2.3 

 

Kommentar: Landskronabåtarna har fyra heltidsanställda, varav tre skeppare. Övriga 

rederier har egna företagare och/eller timanställda. Jungmän/skeppare som är egen 

företagare innebär att de har enskild firma, där de själva svarar för skatt och sociala 

avgifter på sin ersättning. Och ersättningen betalas endast då turer sker medan 

heltidsanställda erhåller en fast inkomst under hela året.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Turfiskebåt  Skeppare  Jungman  

Landskronabåtarna      
Linda  Heltidsanställd  Heltidsanställd  
Emma  Heltidsanställd  Timanställd  
Emelie  Heltidsanställd  Timanställd  
      
Helsingborgsbåtarna      
Tärnö  Egen företagare  Egen företagare  
Vandia  Egen företagare  Timanställd  
      
Rååbåtarna      
Confident  Egen företagare  Egen företagare  
Svalandia  Timanställd  Timanställd  
Siam  Egen företagare  Timanställd  
Islandia  Timanställd  Timanställd  
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4.2.4 Hur ser rederiets marknadsplaner ut kommande år? 

Tabell 5 De intervjuade redarnas/skepparnas sammanställda svar på frågan 4.2.4 

Turfiskebåt   

   
Landskronabåtarna Pga. det stora antalet heltidsanställda försöker rederiet bredda sin 

verksamhet. From 1:a april 2016 kommer rederiet att sköta 
småbåtshamnen för Landskrona Kommun. För dagen finns inga planer 
på att utöka fartygsflottan för turfiske. Under övrig tid på året än juli – 
september alternerar i första hand Emelie och Linda måndag – fredagar. 
Vissa tider på året går två fartyg torsdag – fredag där Emelie går 4-
timmars tur och linda 6/7 timmars tur. På lördag – söndagar och helger 
går vid behov alla tre båtarna. Abonnemang av företag, fiskeklubbar och 
skolor förekommer också under vardagar och lördag- söndagar.  

 

   
Helsingborgsbåtarna Inom 10 år kommer en snabbgående katamaran-liknande turfiskebåt ha 

köpts in. Hög marschfart upp till 25 knop. Kommer ej ta fler än 12 
fiskande. Enmans besättning ombord för att hålla nere personalkostnad. 
För övrigt är fartygsflottan komplett för att täcka efterfrågan. Under 
sommarsäsongen juni – augusti är Tärnö stationerad i Bua på västkusten 
för turfiske. Vandia går veckans sju dagar under juli och augusti från 
Helsingborg. Under övrig tid på året alternerar Vandia och Tärnö 
varannan vecka för turfiske enligt turlistan. Abonnemang av företag, 
fiskeklubbar och skolor täcker upp en del av den lediga tiden.   

 

   
Rååbåtarna Planer på försäljning av båtar pga. kommande pension. Under övrig tid 

än juli – september sköter Islandia turlistan alla dagar, medan övriga 
båtar, i första hand Siam, kompletterar vid behov i första hand lördag – 
söndagar samt helger. Siam, Confident och Svalandia går periodvis på 
abonnemang av företag, fiskeklubbar och skolor övrig tid. Under 
sommarsäsongen juni – aug upprätthåller Rååbåtarna turlistan varje dag 
mellan Råå och Ven. I första hand med Confident och Svalandia. 

 

   

 

4.2.5 Påverkar Transportstyrelsens regler för sjöfart lönsamheten för 

rederiets turfiskebåtar?  

Kraven på turfiskebåtarna är samma som för tex de stora färjerederierna trots att 

turfiskebåtarna är kustnära sjöfart (Rååbåtarna). En årlig kostnad på 25.000 per båt plus 

merkostnader för att besiktiga i Gilleleje i Danmark plus en extra timavgift på 1500 vid 

ombesiktning av någon punkt (Landskronabåtarna). Under 2015 kostade det tex 70.000 

att flytta livflottarna från däck till taket på Islandia styrhytt (Rååbåtarna). Kostnaden för 

att byta bord av ek på skrovet är 5-6000 DKR per löpmeter beroende på dimension 

(Landskronabåtarna). Kommentarer från alla rederierna är att olika inspektörer gör olika 
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bedömningar. Allt efter vem som besiktigar varierar betoningen vid besiktningen. Vissa 

betonar maskineri och elektronik medan andra betonar skrov etc. Vandias skrov dömdes 

mer eller mindre ut för fyra år sen. 16 bord skulle bytas ut men efter besiktning av en 

annan inspektör ändrades antalet till 9. Det ändrade antalet bord medförde att det var 

ekonomiskt försvarbart att utföra underhållet på Vandia istället för att skrota henne. 

Kommande år: Hos Transportstyrelsen pågår ett flertal utredningar för nationell sjöfart 

som kommer att påverka turfiskebåtarna  framöver. Dessa presenteras nedan. 

Nya regler för nationell sjöfart - Målsättningen är ”att ta fram ett modernt och 

funktionsbaserat  regelverk och ett tillhörande tillsynssystem” (Transportstyrelsen D). 

Målet är besiktningar som utföres av rederierna själva och kontrolleras periodvis av 

myndigheten. ”Nya föreskrifter och ett nytt tillsynssystem ska finnas  på plats 1 januari 

2017, men förändringen sker därefter under flera år” (Transportstyrelsen D).  

Transportstyrelsens mål är funktionsbaserade regler som anger vad som ska uppnås, 

istället för detaljerade krav. Arbetet beräknas vara slutfört i december 2016. 

Funktionsbaserade regler och egenkontroll är att skapa utrymme för olika lösningar 

beroende på hur verksamheterna ser ut. Det ger upphov till kostnadseffektiva lösningar 

och teknisk utveckling (Regeringskansliet). I praktiken innebär detta att redaren själv 

intygar att fartygen uppfyller reglerna i stället för att inspektörer ställer detaljerade krav, 

vilka kan se olika ut från inspektör till inspektör. En riskbaserad tillsynsmodell skapas av 

Transportstyrelsen.  

Ändringar i tillsynsföreskrifterna (sjöfart)-  ”Syftet är att förenkla regelverket genom 

bl.a. en översyn av tillsynsintervall, reglerna om bottenbesiktning och SE-beteckning 

samt ritningsgranskning” (Transportstyrelsen E). 

Ändringar i föreskriften om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord-  ”Syftet är att 

förenkla regelverket genom bl.a. en översyn av reglerna om stabilitetsdokumentation för 

fartyg”  (Transportstyrelsen F).  

Kommentar: Turfiskebåtarna som utgår från Varberg var tvungna att bygga om sina 

turfiskebåtar år 2010 för att fortsätta sin verksamhet. Anledningen var nya regler på 

vattentäta skott för fartyg som inte går kustnära (SJÖFS 2002:17).  
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4.2.6  Hur bedömes fiskebeståndet förändras kommande år (upp till 10 år)? 

Redarna/skepparna tycker att bestånden av torsk har förbättrats under de senaste åren. 

Åtta av nio tror att fiskebeståndet kommer att bli bättre framöver. En har ingen 

uppfattning. Mycket småfisk (under 45 cm) finns som kommer att växa till sig. Under 

januari – februari 2016 har ett trettiotal torskar fångats på svenska turfiskebåtar i norra 

Öresund, med högre vikt än 10 kg. Det bådar gott för turfisket kommande år.  

4.2.7  Hur bedömes kundernas krav (önskemål) förändras kommande år 

(upp till 10år)? 

Utökad service, ordning och reda, väl underhållna båtar är några av kommentarerna. 

Mindre och snabbgående turfiskebåtar som tar upp till 12 fiskeentusiaster till något 

högre avgifter är en kommentar från Helsingborgsbåtarna som också nämner att det är 

sunt med konkurrens för då skärper sig alla.  

Landskronabåtarna funderar på att koppla ekolodet till en tv-skärm i byssan, efter 

kundönskemål, så att sportfiskare kan följa utslagen på ekolodet. De har även anpassat 

sig till den digitala världen genom att erbjuda online bokning av fisketurer. 
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5   Diskussion och slutsats 
 

5.1  Hur ser driftsprofilen ut idag för turfiskebåtarna i norra Öresund?  

Medelåldern för de undersökta turfiskebåtarna är 72 år. Bland de nio undersökta 

turfiskebåtarna är åtta byggda i trä och en i metall. Det yngsta fartyget (Linda) är 46 år 

gammalt medan det äldsta är 117 år gammalt (Confident), se driftsprofil för respektive 

turbåt.  

Av turfiskebåtarna går, förutom under juli och augusti, M/S Islandia varje dag i veckan, 

M/S Vandia och M/S Tärnö dagligen med byte vardagar varannan vecka och Emelie varje 

dag i veckan. Detta gäller under förutsättning att det finns tio betalande kunder och inte 

under måndagar. Emma och Linda går vid behov även under vardagar. Lördagar – 

Söndagar samt helger går vid behov Emma, Linda, Siam, Svalandia och Confident. Under 

juli - augusti går dagligen, vid behov, alla turfiskebåtar.  

Marschfarten för det snabbaste fartyget (Linda) är 14 knop medan det näst snabbaste 

(Svalandia) är nio knop. Resterande sju fartyg har en marschfart på åtta knop. Linda har 

en marschfart som är sex knop mer än sju av åtta träfartyg.   

Lägst bränsleförbrukning har Emelie på 15 liter diesel i timmen medan Svalandia har 

högst konsumtion med 50 liter per timma. Bland träfartygen ligger konsumtionen mellan 

15-50 liter i timmen. Fartyget Linda som är byggt i aluminium drar 35 liter i timmen.  

Underhållskostnaderna skiljer sig emellan rederierna. Helsingborgsbåtarna har lagt ner 

930 tusen kronor för underhåll av Vandia 2014/2015 och Tärnö 2015. 

Landskronabåtarna har under 2014/2015 lagt ner 2,68 miljoner kronor för underhåll och 

förbättring utav tre turfiskebåtar. Billigast i underhåll bland de tre turfiskebåtarna var 

aluminiumfartyget Linda. Rååbåtarna betalade 1,29 miljoner kronor i underhåll för deras 

4 turfiskebåtar under 2014/2015 och är således de som kommit billigast undan.  

Vandia, Tärnö, Emelie och Islandia är de turfiskebåtar som i första hand kör turer under 

vardagar. Gemensamt för dessa är relativt låg bränsleförbrukning upp till 25 liter/h och 

att de tar upp till 40 personer.  
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5.2 Vad gör en turfiskebåt ekonomiskt lönsam och eftertraktad bland 

sportfiskare? 

Genom att erbjuda turer i varierande längder, professionella skeppare och en turfiskebåt 

med högre hastighet (exempelvis Linda, 14 knop) så ökar man chanserna att täcka 

behoven hos sportfiskarna och således öka intäkterna åt rederiet.  

Inom turfiskebranschen är det känt att vardagarna måndag – fredag har lägre täckning 

än helgerna, då det finns folk som vill åka ut på tur om vädret tillåter. Här finns det 

möjligheter att öka priserna för turerna under lördagar – söndagar och helger enligt fråga 

4.1.5. Dock är det inte lönsamt att sänka priserna från dagens priser enligt fråga 4.1.5.  

Totalt föredrar 87% en turfiskebåt på mellan 10-30 personer (4.1.6). Detta innebär att 

turfiskebåtar med 30-35 personer som Islandia, Emelie och Vandia är vid normal 

efterfrågan tillräckligt stora. Linda, Emma, Tärnö, Svalandia och Siam tar över 35 

personer, vilket först behövs vid hög efterfrågan som juli-september och lördagar-

söndagar samt helger med bra fiske enligt rederiernas hemsidor. 

Utifrån årstider och fiskesäsong är vissa områden bättre än andra. I sådana fall är det inte 

ovanligt att sportfiskarna väljer att åka  med den turfiskebåt som har kortast avstånd till 

fiskeplatserna där det fångats fisk. Detta kan sportfiskarna läsa på rederiernas hemsida 

(fiskerapport på hemsida).  

5.3 Innebär gällande regelverk merkostnader för olika typer av 

turfiskebåtar? 

Transportstyrelsens regler medför merkostnader för turfiskebåtar som tar fler än 12 

personer eller är större än 20 bruttoton. Fartygen som inte tar fler än 12 personer klassas 

inte som passagerarfartyg. I praktiken innebär detta att kraven på certifikat och brand- 

och livräddningsutrustning inte gäller fartygen. På så sätt behöver fartygen inte utföra 

underhåll med samma krav som passagerarfartygen. Eftersom inga certifikat krävs så 

finns det inga krav för en godkänd säkerhetsbesättning ombord. Det gör att fartyget kan 

framföras och bedriva fisketurer med endast skepparen ombord. På så sätt hålls 

personalkostnader nere utöver underhållskostnaderna, försäkrings- och 

hamnkostnader. 
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Enligt intervjuerna med redarna och skepparna (4.2.5) gör olika inspektörer olika 

bedömningar, vilket leder till  godtycke. Detta leder till merkostnader, eftersom allt efter 

vem som besiktigar varierar betoningen på olika moment. Moment som skulle godkännas 

av en inspektör godkänns inte av en annan. 

Vid låg efterfrågan, som tex måndag-fredag under annan tid än juli-september, har båtar 

med kapaciteten upp till 12 personer stor konkurrensfördel pga. lägre kostnader, vilket 

snedvrider konkurrensen.  Enligt en redare var det som att få en kniv i ryggen. 

5.4 Slutsatser 

Transportstyrelsens regler är under utredning enligt fråga 4.2.5. Stora förändringar är på 

gång med egenbesiktningar, vilket kan leda till att godtycket vid besiktningar minimeras. 

Ett mindre antal inspektörer gör besiktningar vid längre tidsintervaller. Detta kan leda 

till större likhet i bedömningarna. Dessutom kommer besiktningskostnaden per båt 

slopas. För Helsingborgsbåtarna AB kommer detta medföra en minskad kostnad om 47 

000  per år, för två båtar enligt redaren. För rederierna med fler båtar kommer detta 

innebära en ännu större besparing. 

Ändringar i föreskrifter om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord är även på gång. 

Detta är något som rederierna i Varberg som inte fiskar kustnära har fått medfara år 

2010, genom höga ombyggnadskostnader eller försäljning av båtar.  Om kravet på 

vattentäta skott skulle införas även vid kustnära sjöfart  skulle flertalet turfiskebåtar i 

norra Öresund försvinna från marknaden pga. för höga kostnader för att bygga om 

turfiskebåtarna som är byggda i trä. Den enda turfiskebåten med vattentäta skott i norra 

Öresund är turfiskebåten M/S Linda. 

Vid låg efterfrågan främst vardagar under året kan dagens turfiskebåtar ersättas av 

mindre och snabbgående metallbåtar med upp till 12 personer vid oförändrade regler 

hos Transportstyrelsen pga. lägre omkostnader. Dessa mindre turfiskebåtar kräver även 

endast en skeppare, varför personalkostnaden nästan halveras per tur samtidigt är 

bränslekostnaden också hälften (15 liter/h) mot vad som är vanligt för turfiskebåtar  

(Nielsen 2010).   

Prissättningen på turfiskebåtarna kan förändras genom att differentiera prissättningen 

mera, så att väsentligt högre priser tas ut vid hög efterfrågan som lördagar-söndagar och 
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helger. Intervjun med sportfiskarna (4.1.5) visade att de inte var priskänsliga. Dagens 

priser kan ökas med 10-15% utan att intäkterna minskas för rederierna. 

Antalet rederier och ägandet av rederier kan komma att förändras på 10 års sikt pga. av 

dålig lönsamhet eller pensionering. Vissa av träbåtarna kan komma att försvinna om 10 

år pga. för höga underhållskostnader.  

Antalet sportfiskare i norra Öresund kan förväntas öka pga. fler utlandsturister och ökat 

fiskeintresse i Sverige samtidigt som fiskebeståndet både när det gäller artrikedom som 

bestånd förväntas förbättras enligt fråga 4.2.6.  

Idag fiskar ca 66% mindre eller lika med en gång på turfiskebåt per månad enligt 

intervjuerna fråga 4.1 Stora pengar är att tjäna för rederierna om sportfiskarna kan 

påverkas att fiska med turfiskebåtar en eller två gånger per månad. Online bokning, 

fiskerapporter på hemsida, fler ekolod per båt, ekolod på tv-skärm i kabyssen, ordning 

och reda på båtarna, fler spöhållare och sittplatser på däck, servicen rensning och fileing 

på turfiskebåtar, fiskereportage i dagstidningar och tv-program är några medel att 

bredda marknaden kommande 10 år. 
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Bilaga 1 
 
M/S Linda - Landskronabåtarna 
 
Bygd år 1970  
Bygd i: Sverige  
Bygd i material L: Lättmetall  
Motorstyrka: 494kW  
Dräktighet i brutto ton: 53 
Dräktighet i netto ton: 15 
Längd: 23,69 m 
Största bredd i meter: 5,07  
Betyg: 9,2 
Max antal fiskare: 47 
Pris per timme vid abonnemang:  
1700 sek 
Marschfart: 14 knop 
Medelsförbrukning/h: 35 
Underhållskostnad 2014/2015 : 580 tkr 
Skeppare: Heltidsanställd 
Ombordanställd: Heltidsanställd 
Lönsamhet: Hela året 
 

M/S Emelie - Landskronabåtarna 
 
Bygd år 1947  
Bygd i: Danmark  
Bygd i material T: Trä 
Motorstyrka: 189 kW  
Dräktighet i brutto ton: 49 
Dräktighet i netto ton: 14 
Längd: 18,75 m 
Största bredd i meter: 5,11  
Betyg: 8,2 
Max antal fiskare: 38 
Pris per timme vid abonnemang:  
1500 sek 
Marschfart: 8 knop 
Medelsförbrukning/h: 15 
Underhållskostnad 2014/2015: 700 tkr 
Skeppare: Heltidsanställd 
Ombordanställd: Timanställd 
Lönsamhet: Hela året 
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M/S Emma - Landskronabåtarna 

Bygd år 1946  
Bygd i: Sverige  
Bygd i material T: Trä 
Motorstyrka: 220 kW  
Dräktighet i brutto ton: 65 
Dräktighet i netto ton: 19 
Längd: 20,61 m 
Största bredd i meter: 6,13  
Betyg: 8,6 
Max antal fiskare: 43 
Pris per timme vid abonnemang: 
1500 
Marschfart: 8 knop 
Medelsförbrukning/h: 20 
Underhållskostnad 2014/2015 : 1,4 Mkr 
Skeppare: Heltidsanställd 
Ombordanställd: Timanställd 
Lönsamhet: Juli-september 
 

 

M/S Confident - Rååbåtarna 

Bygd år 1899  
Bygd i: Danmark 
Bygd i material T: Trä 
Motorstyrka: 90 kW  
Dräktighet i brutto ton: 68 
Dräktighet i netto ton: 20 
Längd: 21,14 m 
Största bredd i meter: 5,92  
Betyg : - 
Max antal fiskare: 38 
Pris per timme vid abonnemang: 
1500 
Marschfart: 8 knop 
Medelsförbrukning/h: 30 
Underhållskostnad 2014/2015: 240 tkr 
Skeppare: Egen företagare 

Ombordanställd: Egen företagare 

Lönsamhet: Juli-september 
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M/S Svalandia - Rååbåtarna 

Bygd år 1949  
Bygd i: Sverige 
Bygd i material T: Trä 
Motorstyrka: 364 kW  
Dräktighet i brutto ton: 89 
Dräktighet i netto ton: 26 
Längd: 23,42 m 
Största bredd i meter: 6,18  
Betyg: 7,9 
Max antal fiskare: 48 
Pris per timme vid abonnemang: 
1600 
Marschfart: 9 knop 
Medelsförbrukning/h: 50 
Underhållskostnad 2014/2015: 350 tkr 
Skeppare: Timanställd 
Ombordanställd: Timanställd 
Lönsamhet: Juli - september 
 

 

M/S Siam - Rååbåtarna 

Bygd år 1954  
Bygd i: Danmark 
Bygd i material T: Trä 
Motorstyrka: 257 kW  
Dräktighet i brutto ton: 79 
Dräktighet i netto ton: 23 
Längd: 21,8 m 
Största bredd i meter: 6,16  
Betyg: 8,7 
Max antal fiskare: 40 
Pris per timme vid abonnemang: 
1600 
Marschfart: 8 knop 
Medelsförbrukning/h: 30 
Underhållskostnad 2014/2015: 400 tkr 
Skeppare: Egen företagare 

Ombordanställd: Timanställd  

Lönsamhet: Hela året 
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M/S Islandia - Rååbåtarna 

Bygd år 1960  
Bygd i: Danmark 
Bygd i material T: Trä 
Motorstyrka: 162 kW  
Dräktighet i brutto ton: 35 
Dräktighet i netto ton: 12 
Längd: 18,29 m 
Största bredd i meter: 5,06  
Betyg: 8.1 
Max antal fiskare: 33 
Pris per timme vid abonnemang: 
1600 
Marschfart: 8 knop 
Medelsförbrukning/h: 20 
Underhållskostnad 2014/2015: 300 tkr 
Skeppare: Timanställd 
Ombordanställd: Timanställd 
Lönsamhet: Hela året 
 

 

M/S Vandia - Helsingborgsbåtarna 

Byggd år 1940  
Byggd i: Sverige 
Byggd i material T: Trä 
Motorstyrka: 187 KW 
Dräktighet i brutto ton: 48 
Dräktighet i netto ton: 15 
Längd: 18,37 m 
Största bredd i meter: 5,98  
Betyg: 8,6  
Max Antal fiskare: 35 
Pris per timme vid abonnemang: 
1600 
Marschfart: 8 knop 
Medelsförbrukning/h: 20 
Underhållskostnad 2014/2015: 800 tkr 
Skeppare: Egen företagare 
Ombordanställd: Timanställd 
Lönsamhet: Året runt exkl. maj och december 
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M/S Tärnö - Helsingborgsbåtarna 
 
Byggd år 1942  
Byggd i: Sverige 
Byggd i material T: Trä 
Motorstyrka: 224 KW 
Dräktighet i Brutto ton: 62 
Dräktighet i Netto ton: 18 
Längd: 20,58 m 
Största bredd i meter: 5,93 m 
Betyg: 8,2  
Max Antal fiskare: 40 
Pris per timme vid abonnemang: 
1600 
Marschfart: 8 knop 
Medelsförbrukning/h: 25 
Underhållskostnad 2015: 130 tkr 
Skeppare: Egen företagare 
Ombordanställd: Egen företagare 
Lönsamhet: Året runt exkl. maj och december 
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Bilaga 2 

Antal Fiskare på turfiskebåten   ______  Veckodag  _____            

Datum  ________     Pris på tur _____ 

Förnamn   ____________________    

  

4.1.1 Hur ofta fiskar du i månaden?  _______     

4.1.2 Vilken veckodag helst?   ___________ 

4.1.3 Vilken tid på året fiskar du mest i turordning   

sommar (juni-aug) ______ höst (aug-nov) ______  vinter (dec-mars) ______ 

vår (april-maj) ______ 

 

4.1.4 Vad är viktigast i turordning där 1 är viktigast ? 

 

* Skeppare       ______ 

 

* Båt med hög hastighet     ______ 

 

* Fiskerapport på hemsida    ______ 

 

* Turens längd       ______ 

 

* Väderprognos      ______ 
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                                                                                                            JA / NEJ 

4.1.5 Skulle du fiska oftare om priset var 50 kr lägre per tur?           _______                                               

 Skulle du fiska om priset var 50 kr högre per tur?                                     _______

                                

 

 10 – 20       20-35        35-50 

4.1.6 Hur många fiskande ska det vara på en tur   ____     ____    ____ 

4.1.7 Betygsätt denna båt från 1-10 där 10 är bäst           ______ 

                     

4.1.8 Om du själv får bestämma, hur ska en turfiskebåt se ut ?   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  37 
 

Bilaga 3 

Maximalt antal fiskare M/S Emelie _________  datum 

 Marschfart och förbrukning/Nm 

 

M/S Emelie __________________ M/S Linda ___________________ M/S Emma ________________  

 

4.2.1 Vilka tider på året är resp. turfiskebåt ekonomiskt lönsam? 

 

M/S Emelie  _______________________________________________________________________ 

M/S Linda  ________________________________________________________________________    

M/S Emma ________________________________________________________________________ 

 

Om en eller fler turfiskebåtar inte är lönsamma året runt ange varför  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.2.2 Hur höga var underhållskostnaderna under 2014 och 2015 (  serv, reperationer, besiktning )    

M/S Emelie  _______________________________________________________________________ 

M/S Linda  ________________________________________________________________________    

M/S Emma ________________________________________________________________________ 

 

4.2.3 Personal -olika för olika båtar?  

anställd på heltid eller på timbasis?  

 - egna företagare med procent på turavgifter?  

 - cafeteria, shop utarrenderad? 

M/S Emelie  _______________________________________________________________________ 

M/S Linda   ________________________________________________________________________    

M/S Emma ________________________________________________________________________ 

 

4.2.4 Hur ser rederiets marknadsplaner ut kommande år?  (upp till 10 år) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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4.2.5 Påverkar Transportstyrelsens regler för sjöfart lönsamheten för rederiets turfiskebåtar? 

 Vid ja, vilka regler och kostnader ?  

-  2014 - 2015 

 - kommande år (upp till 10 år) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.2.6 Hur bedömes fiskebeståndet förändras kommande år (upp till 10 år)? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.2.7 Hur bedömes kundernas önskemål (krav) förändras kommande år (upp till 10 år)? (ex. längre 

turer än 7h, kattegatt turer, erbjuda rensning och fileande mot avgift )  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 

”Större utbud av mat”  

”Längre skepp” 

”Sittplatser på däck saknas på Emelie” 

”Värme i kabyss”  

”Större avstånd mellan fiskarna”  

”Öppet däck, rymlig”  

”Varmt i kabyssen”  

”Rymlig kabyss”  

”Alla ska kunna få plats där nere” 

”Som Islandia” 

”Rymlig plus öppen på däck ”  

”Servera öl”  

”Öppet på däck, varmt där nere” 

”Som denna” (Vandia) 

”Fräscha toaletter”  

”Varmt nere i mässen, bättre utbud mat”  

”Hjälpsam personal är viktigt”  

”Rymligt på däck, ordning och reda”  

”gott om plats att sitta, inte för många på båten” 

”Bra toalett, bra besättning”  

”Som Tärnö” 

”Rymlig, gott om plats”  

”10m, 20 knop” 

”Bättre toalett än på Tärnö”  

”Bra med yta och bord på däck” 

”Rymlig, varm kabyss, bra toalett”  

”Långt ner till vattenlinje, stabil båt” 

”Fler spöhållare, som gamla Svalanda dvs öppen båt med stor kabyss” 

”Ordning och reda, trevlig personal”  

”Avståndet mellan fiskare på båten ska vara rejält”  

”All inclusive” 

”Öppen, bred”  

”Som Siam” 

”Fräsch båt” 

”Öppen yta”  

”Siam” 

 


