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Fiskeridirektorat"3t,
Bergen den 3 (; februar 1944.
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}l'lsket i u.ken som endte 29
januar viser tilsammen et godt :c-esul tat
:på grunn av det. forholdsvis gode vintersildfiske c Værforholden var imidlerti'
fortsatt mindre gunstige, kanskje særlig i Sor-Norge 1 og satte sitt preg
på driften på hele kysten~ Fetsild- og småsildfisket i Nord-Norge og Tron.,..
delag gir fortaatt bare ganske beskjedne fangster ø Torskefisket i Nord-Nor,
ge er 1:oJTh.'1let i p;ang 9 men i Lofoten er resultatet fore16pig helt ubetydelig,
Q

V~.g~~;rflj~,lgJ:'i.sJf§~t1.. I fuopet av uken som end te 29 <, j a:q.uar har _det vist
seg å sta silO. langs Kysten fra 3vinoyhavet i nord ti=~ Oygaren i sor. På
grunn av de dårlige fiskeforhold. har fisket imidlertid mest konsentrert
seg i 6ygarsområdet~ Silden står på strekningen fra Bulandet' til Gygaren
tett LInder l an (l, , tj.ldels et godt stykke inne i fjordmunningen" Under dis.·
~e forhold har.6gså landnotflsket.slått til~ I 15pet avouk~n er det sål~-

ai~,'3nt9-~ct2\~ tJ~gt±"J.:fle~~lE~ t~&åj ~ ~ GVært'0~H6i~~ti~) h§Bl!:t~~ll.gta~~~gl1~nJ~+Hldeh!lm)

v:'31en for utb.yttelse av de muligheter som var tilstede i Bulandet og i sto::'
Cltstr8kning også i vygaren" I siste helg imidlertid slo det til med stor-·
.t\>~.f:rting i områd.e ved. KOlgrov i Solund",
E~nurplY.lg hEtt' pågå tt i Strijrnf jorden 7ed Solund i
~.:;rH;.ere i stor ut,s trekning i F~nsf jorden ved Rautingen
'Tidere i FBd}~~()sen og nordre OygarenQ Fangs tene har i

begynnelsen av uken)
og Aråsvågen 1 enn·det store hele vært

gode og lastede snurpere har vært alminnelige.
Drivgarnfisket hadde den 26 januar en god dag med fan~ster på opp.,..
, til 400 J:(L på Svlnoyhavet på SUl1nmore Samme dag ble det ogsa innbrakt bra
fa~agster fra f el tene utfor Brenanger? Flora l Bulandet og Solund c. Fremfor-,
alt har d:i.."ivgarnfisket -vært godt i Hjeltefjorden i Oygaren~ hvor f'angstene
clat~ for da? g.J' 8nnorngående har ligget over 100 hl i gj ennomsni tt med toppfangster pa over 500 hl .. Spesielt var lordag 29f1 en god dag med 258 fang~teI'
på tilsammen 30," 000 hl,..
Som forholdene lå an på sildefeltene ved utgangen av uken er det beT'e-:::;tig'3G å reg:18 med et godt fiske i Sogn og Fjordane og Hordalandn Resultatet er imidlertid. sterkt avhengig av værforholdene"
Resultat.et av vintersildfisket i de forste dager av inneværende uks
har bekreftet dette u Til og med tirsaag den l~ febr~ar var totalfangsten a7
stor;3ild' ca ., 150,:>000 hl storre enn pa samme tid i 194:i r' Fangstmengelen i år
li.gger videre 02 .• 4.0 cooo hl over fangsten på samme tid i 1942.
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E~.~yis~1Q...:. ~m0,g~_~~§_;ildfi.st:.2~~9..";--,Det er bare innlopet 2 meldinger, om fisk et
i Nord-·Norge" Den forste melder om at to bruk tirsdag den 25. i Repparfjord
tiJ.samn1.en :t"ikk 1700 hl sild av storrelse lo-Il cm .. I u'"l-~~ j ord herred tok
f:E.~re snurpere tilsammen 2000 hl mea bIanding av krLtll og bladsild o Neste'
melding, avsendt onsdag 26 fo~teller om at i Repparfjord var lo bruk ~il. st3tJ.O og at disse tilsammen fikk :'5000 hl4! ,I Sbrfjord hle tatt flere små faL~'
St2:' på tilsam.11en ca'J 2000 hl;; og i Kattfjord 40 0 hl av storrelse 30 stkr.
p~.'
kg ',' Den ble brukt til agn. Fiskeriinspekt5ren i Finnmark melder folge-n··'
da om, sildefisket i si tt distl'ikt i siste halvpart av :Januar: "Sildefisket
har gltt dårlig utbytte med enkelte' fangster fabrikkvare årsyngel tatt i
Repl)arfjorcl, Lerfjord og Korsl~:orden og hvor deltakelsen har vært stor" n
I '~Crondelag ble j. ukens lop fisket 700 hl småsild og 5·0 hl fetsildo
0
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Torskefisket o Torskefisket i Troms og Vesterålen og på Lofotoyen~s
gang" Alle oppsyn i Nordland utenom lo··
f(.··i~I:Fiske·t ble fjatt omkring 20 ~ j anuar ~ I fisket fo r Andbya deltar 27 garn ..
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båter og6 b~~er utstyrt m~d line_og snurrevad~ I alt 24~ manu Q Garn~
fangstene vallerte ~~llom rOO og 5100 kg~ Snurrevad og ilner ga vesentlj€
fangster av hyse~ I Oksnes og Langenes deltok i alt 75 sk6yter, 6 sjarkar
og 1 ro~å~ meel i ~lt 544 rnal1n~ Garn~ang~tene varierte :mellom 900 og 2000'
kg. I Bo l Vesteralen deltok l alt 45 bater med 270 manna Garnfangster
!'ra ?oo til 3600 kg pr a bå t;, Juksab~ tene fikk opptil 200 kg'., Om lever'"
n·~ldJ:ghetE?n 9g tran~rosent l Ve~teralen melder fylkesmannen fc)lgende ~
1\.L'1d~ya flskev-ekt 3)0 leverholdlghet :000/1100, tranprosent 45 ~
uks,,,
nes Langenes fiskevekt 315/4bo leverholdighet 800 ptranprosent 45~~o
Bo Vesterålen fiskevekt 380/400 leverholdighet 800 tran,prosent 50 H ~ Fra
.
Lofoten hvor oppsyn ble satt den 26 januar, melder utvalgsformannen fal-· ·
gende: "I uken som endte 29/1 intet oppfisket. tilstede 53 båter derav 7 .
garnbåter 21 linebåter 25 juksabåter med i alt 166 man~ alle fra Lofoten .
Ingen rasjonell fiskedrift bare forsaksfiske som viser at nevneverdig
fisketyngde enno ikke er tilstede ~ F'ra Vær6y og Rost har j eg ikke mottatt.
beretning da telegrafforbindelsen di tut ennu ikke er io:.:-deno For ytter, . .
siden av Lofoten er forholdsvis br~ fiske på garn s~ folk imBteser lofot- !
sesongen fortr6stningsfullt o "
Om driften i Fint'...mark i siste halvpart av januar melder fiskeriin- ;
spektoren bl o a o folgena.e~ '·~Værf'orholdene denne :r;:eriode har vært forhold.s ...· :
vis qra men El.gnmatlgel har hindret linedrlft o Dessuten ha:c sperrede områder Ostfinnmark hindret :L isket i Bakken hvor fisketyngde:'1 for tl den storE: t,
2 motorbåter har dri:§tet seg Bakken utfor Båtsfjord med udmerkede resul,.· j
tater tross gammelt agn., For Gamvik og Kjollefjord fangster på 700/1200
'
på lin8sjarker,;, Ag:c.silden fra Tromso ansees for meget dårlig. 3 storskoy"
i
ht~ift~rJ~j ~6~~! jFF~ :t1arhlfi~ffW~~ rtigid~~ngt k~~Sgb~gr%oB~t~}±s~~åmt~nR~ter J c
i omkringliggende fjorder no er slutt og der er liten c:'elsakelseQHasvik
melder om forholdsvis bra garnfiske Hasvikeggen,»~ .. ~gpA Dreivikfjorden
'
gjBres no alt klart og utsiktene for et rikt fiske er storslagent likes2
deltakelsen~ For Oksfjorddistriktet har garnfisket gitt dårlig resultate~
og kveitefisket er avtakende Deltakelsen i :fisket har ',Tært god f't o "n
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I More og Romsdal ble i uken i al~ fisket 7344 kg torsk, 14195 kg
sei. 173 lange, 80 brosme, 139 Q hyse, bO kbeite loa bre~flabb, 38 skater
1200 annen fisk, 55 stk n piggh~. og 8go kg reker eller 2. alt 25(;>453 kg
(unn~att pigghå og reker) faller på Alesund 13500 kg, på Kristiansund
4-~i91, Smola 2667? Bremsnes 1200 $ Bud 1140 og Ona 2000.:
1Vlåloy ble tilfor't 34,,600 kg pigghå 5000 kg håbrann og 3220 kg av au(:
sorter" Bergen ble t:i.J,.fort 44,}. tinn hvorav 13 ~ 9 tonn torsk og 30 ,; 2
tonn sei. Dessuten 4 tonn håbracn og 570 kg pigghåG
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