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Fiskeridieæektoratet
Bergen den 13~ januar 1944.
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Eiskeri i uken til 8~ januar 19~4.
~isk8t i uken til ~~ januar ble darlig. Der var dårlige værforhold
og stor agnmangel. Fetsile- og smasildfisket i ~ord-Norge er av beskjedent omfang. Det ble tatt en del småsi+dfangster den 4~ 5. og 11" januaro I Trbndelag ble det fisket litt i ~fjord. Storsildfisket ga i beretningsuken enkelte Smd fangster 'pa settegarn i lJordre vygaren og en
forsakseriver hdc~de oppti1150 stykker silct 1>3. Korsfjordfeltet ..c~ystfic
ket forevrig var u.værshindret og led under agnrl1an b elen •

. ~'etsild~ og s~Asilcfisket: Fra harstad ble det 66 januar telegrafErt
4il og 5il Kjosen 01lsfjord (Lyngen) sperret 4000, Sbrfjord. i Ullsfjord
poset looo~ Burfjord (~venangen) 400, Repparfjord (Vest-Finnmark) 400 alt
hl;, starrelse småsild fra krill til 150 stykker kiloen. ~este melding om
sileefiske gjelder den 11. januar og lyder: Repparfjord 8 bruk tils~en
5500 hl krill, JIallfjord (Troms0:iTsund) :50 hl storrelse )0 stk. pr. kg.
E:brf j ord i Ullsf j ord lo bruk 200 til 400 hl fabriklcvare. Ofoten 3 bruk
tilsamC1ei1 400 hl s·tbrrelse ;0/32 stl{" pr. kg.
:1 Trbndel?g har det siden fredag 7. januar om kvelden pågått noe
landnotfiske i Af jord; hvor det in~til sandag var opptatt vel 1000 hl. Ved
Levanger er det utsikter for fiSke, bruk er til$tede, men i det siste har
det vært værhindring.
Storsilofisket: Det later til at en liten stråle sild har seget inn
mot oygaren, hvor ost i slutten av forlbpne uke ble tatt settegarnfanget8~
ved Hervar og Hjelmevågen på op)til l hl, Drivere som samtidig forsbkte
seg i Ejeltefjorden fikk bare noen få stykker sild. lå feltene utfor
Hegsholm1n og Korsfjorden har forsbksdribere provet seg. på sistnevnte
felt fikk en båt 150 sild og det annet en båt 14 stk. Fbrst i inneværende uke er f-?ncstene korn.m.et hayere opp, idet det er blitt tatt inntil 8
gl utfor ckarvby.
.
Som forholdene lig~er an idet dette skrives~ kan det ikke sies at
sildefisket har slått til enno og det er og Sd på det uvisse lied utsiktEtie
Kystfisket forbvrig:~=-et forelig~er forelbpig ikke noe særskilt nytt
om torskefiskeriene i 30rd-Norge. :[~-\1~ut.;,EIJ.i.nn.arJ: -;'1" vO.st im.idlært:iID.+--fi~te~
~:rh.geel t::lrslc, såvidt vites hovE;:dsakeli.:.:, med not og snurrevad. Værforholdene i det siste har vært da.rlige og agnl!langelen er prekær.
Fra Kristiansund N meldes at uvær hindret fisket i siste uke. Det tle
tilfart byen 7,3 tonn sei ellers intet. Bremsnes melder at det ikke foregikk noe fiske. Fra .c.\.lesund meldes om :·-ærhindring. Der ble innbrakt 15
tonn torsk og 4 tonn hyse formodentlig snurreJtadfanget fis.l~. Fra .I.\,.2~lty
foreligger ~ngen meldingo Utfor Bulandet har håbrannfiskere væ~t Qte eLkelte dager. Fangstene har dreiet seg om opp!i1 6-7 fisk pr. bata Bergen
ble meget knapt forsynt med fisk i uken til b. januar. Det ble omsatt ~9
tonn~ hvorav 11 tonn torsk, 37,5 tonn sei, litt brosme og håbrann. Av
torsken var 10,5 tonn frossen vare og av seien 11,3 tonn. Seifisket begynner forbvrig å f~ st0rre betydnin~ no.
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