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Fisket i uken til 22 9 januar var sterkt hindret av stormfullt vær
men det i~ntraff allikevel viktige begivenheter, idet vintersildfisk~t
slo til~ Arets forste storre drivgarnfangster ble innbrakt til Bulandet o~ Oygare~ den 20.Ja~uar.og se~ere har fisket utviklet seg me~et
gunstlg. Fetslld- og smaslldflsket l Nord-Norge og Trondelag har pa
gru~n av værforholdene gitt lite fangstutbytte. Det ovrige kystfiske har
ogsa vært lite. I Nord-Norge var det fortsatt agnmangel og dessuten dårlig vær, lenger syd var værforholdene dårlige.
Vintersildfisket: Den 19~ januar kom en driver inn til Solsvik med 3
hl sild og den 20. januar 2 drivere til 'Bulandet hver med 40 hl, som ble
tatt i lbpet av ganske kort drivtid. Til Blomvåg i Oygaren ble det innbrakt 4 drivgarnfangsteF - de to storste på 60 og 180 hl, til Glesvær
fangster på opptil 120 hl og til Bakkasund fangster på opptil 90 hl.
Den 21/1 var det uvær, den 22/1 også uvær, men 2 drivere tok 200 hl hver
kloss under land ved Sandoy i Bulandet. Samtidig rapportertes gode utsikter for landnotfiske og snurpefiske. Om ettermiddagen den 23/1 kom
snurperne i aktivitet nord for Bu~andet og likeledes i Stromfjorden utfor Solund. I Stromfjorden ble det tatt gode fangster på inntil 1600 hl,
men flåten ble overfalt av storm og enkelte fartoyer led svære redskapstap. Senere har storsildfisket utvi~let seg videre og det later til å
være seget inn store sildetyngder på strekningen ~ulandet - ~ygaren.
Landnotfiske har slått t~l i Bulandet. Solund og Oygaren, snurping dri_lærves i utstrakt målestokk i bygaren og drivgarnfangstene er rike. Lenger
nord enn Bulandet var det til og med 25~ januar ingen utseiling, men det
antas at utsiktene er bra.
Det ser ut for at en står overfor en rik sildeperiode, såfremt værforholdene stiller seg lagelige~
Fetsi1d- og småsildfiske: Storm hindret fisket i Nord-Norge og Trondelag i siste uke. Forst den 20e januar meldes det om fiske i Nord-Norge~
Det ble tatt 200 hl småsild i Sifjord i Senja, som ble levert til agn og
dessuten aV 2 snurpere tatt 1400 hl mussa i Meloyfjorden i Rodoy. Fra 2c~
til 25 januar var det uvær. Den 25. ble det tatt 1700 hl sild av. storrolse 10711 sentimeter i Repparfjord (~innmark) og aV flere snurpere tilsammen 2000 hl i Sorfjord i Ullsfjord (Lyngen)~ I Sorfjord bestod silden
i en blanding av bladsild og krill.
I Tr6ndelag har det foregått litt fiske i Sj6rna, hvor det i lBpet av
uken er tatt ca. 1000 hl småsild, som tildels var oppblandet med sild av
storrelse 13/19 stykker pr. kilo. Forovrig meldes det om pågående fiske
med settegarn ved Halte~ og i Knarlagsund, hvor det fåes storfallen blandingssild.

Kystfisket formvrig: Det foreligger ingen nærmere rapporter om pågående torskefiske. Det fiskes riktignok en del på forskjellige redskaper i Vest-Finnmark, men storm og agnmangel har lagt en demper på
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aktiviteten~ Fra Tromso meddeles at det gr~nnetagnmange1 og uvær ikke
ble tilfort fisk i siste uke~ Noe oppsyn med torskefiskeriene i Troms
og Vesterålen er forelopig ikke blitt satt I Lofoten blir oppsynet satt
2b januar og i More og Romsdal 31 januar.
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Om fisket i More og Romsdal meldes 9 at dette var lite og uværshindreii i siste uke", Fangstmengden for Kristiansund N var 17, + tonn, Brems-'
nes 6 tonn> Smala 3,4 tonn, Bud 2,4 tonn, Ona 0,8 tonn og Alesund 4
tonno Fra Kristiansund N meldes at seifisket med garn er i avtakende.
Ukepartiet bestod hoyedsakelig av seio For Bremsnes vedk8mmende ble det
innbrakt 5 tonn sei og l tonn torsk~ Forovrig ble det tatt litt torsk,.
sei, hyse, lange~ brosme etc~
Fra Malay meldes om lite fiska i siste uke. Det ble innbrakt 1)5
tonn pigghå og 2 tonn annen fisk, hvora,T nevnes l, l tonn hyse og 0,7
tonn torsk Bergen hadde i siste uke sine storste seitilforsler hittil
i vinter, nemlig i uken 81,9 tonn, men dette kvantuÆ var ikke tilstrekkelig til dekning av be,hovet" Forovrig innbraktes l~ 6 tonn torsk J 0,3
tonn hyse, o~5 tonn håbrann og 0,6 tonn pigghåo Tilsammen i uken var
partiet på 85 tonno
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