Fiske
Senare delen av 1800-talet innebar ett genombrott för det moderna havsfisket i Bohuslän.
1877 gick sillen till vid kusten och genom goda transportmöjligheter och stabila marknader
kom sillperioden länet tillgodo.	
  
Vid sekelskiftet var perioden slut. Nya metoder innebar dock att man	
  kunde fortsatta fisket ute
till havs. En av förutsättningarna var snörpvaden som prövades redan på 1880-talet. 1903
sattes den första motorn in i	
  en fiskebåt. Efter första världskriget fick snurrevaden och trålen
ett	
  verkligt genombrott. Den tekniska utvecklingen av redskapen krävde	
  sedan en (ökning av
båtarnas storlek och kapacitet).	
  
Expansionen bröts inte förrän under 1960-ta1et. Då inleddes en drastisk strukturförändring, bl
a som ett resultat av utfiskning och åtföljande	
  nationella och internationella bestämmelser om
fiskegränser och fiskekvoter. Begränsningarna drabbade hårt då stort kapital investerats i
båtar och utrustning. Många fiskare fick lämna yrket, några har övergått	
  till ett småskaligt
kustfiske eller kombinerar säsongsfiske med andra	
  verksamheter.	
  
Konkurrensen om de knappa resurserna har lett till konflikter mellan	
  yrkesfiske och övrigt
fiske.	
  
Fiske- och sjöfartssamhället har i manga fall förändrats till avfolkningsbygder och
fritidsmiljöer vilket inneburit stora omställningar i	
  ekonomiskt, socialt och kulturellt
avseende.	
  
Under 1970-talets slut marks en viss stabilisering och anpassning till de	
  nya villkoren, och en
försiktig nyetablering, också av yngre fiskare kan	
  noteras.
Under de senaste decennierna har det skett en koncentration av havsfisket till tre regioner i länet.
Kring Koster dominerar räkfisket. Det bedrivs med mindre båtar av äldre typ, ofta med två till fyra
mans besättning. Också i Smögen - Kungshamnsdistriktet är räkfisket av stor betydelse, jämsides
med det s k fiskfisket. Under hösten är skarpsillfisket en	
  viktig inkomstkälla för många båtlag. Den
tredje regionen är skärgården	
  utanför Göteborg, med Fiskebäck som ledande ort. Här satsar man i
första hand på sillfiske. med hjälp av mycket kapitalkrävande båtar och redskap, som häcktrålare och
ringnot.	
  
	
  
Bohusläns samhälls- och näringsliv. 1. Bakgrund och uppläggning. Bohusläns museum.
Etnologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

