Over sikt nr. 19.
UFi§ kets Gang H

Fisk erid irek tora tet.
Berg en den 25~ mai 1944.
Fort rolig .

Fisk erien e i uken som endte 20. mai 1944ge. VårVærf orhol dene i uken som endte 20. mai var delv is dårli
stige fiske forh old og vise r
torsk efisk et i Finnm ark foreg ikk unde r ugun
det enke lte gode
tilba kega ng. Unde r driv garn fiske t etter makr ell var
fiske t var hemmet av
difts dage r, men alt i alt er utby ttet lite. Bank
rkes at seifi sket med
værf orho ldene og likel edes kyst fiske t. Det bement.
Sild efisk et i Nord snurp enot på Grip felte t utfo r Nordm ore er begyog Roms
dal og i Vest Norg e har i noen tid ligg et helt nede . I More
land sfylk ene fåes en del sild .
var delv is hinVårt orsk efisk et i Finnm ark: Fisk et i siste uke
til at fisk et i sin al~
dret av storm fullt vær, men ,dess uten late r det det
isket 457 tonn
minn eligh et er i tilba kega ng. I siste uke ble fiskoppf
et 5429 tonn torsk
torsk mot 1312 tonn uken for. I alt er der iår
et i Ostfi nnma rk
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mot 4072 tonn ifjor e Av årets part i
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og 2034 tonn i Vest finnm ark. For
få på fang stste dene . Det
halvo ya var det i siste uke overve~ende hyserkå er
300 kg pr. 100 stk.,
meld es at fiske vekt en for torsk i Ostfi nnma år henh
oldsv is 1720 og 2100
i Vest finnm ark 280 kg. Til en hl leve r medg
det iår fiske t beme rkg torsk o Leve rens tranp rose nt er 35. Av hyse er tonn
ifjor . Foro vrig
kelsa sverd i1g lite) . neml ig bare 93 tonn mot 2219
tonn stein bit
meld es fisk et 36,0 tonn kvei te, 32 tonn flynd re,' 195,8
samt noe sei og brosme~
makr ell i Fred rikMak rellf isket : I siste uke ble det også fiske t det
en del fiske fra
stad - og Lang esun dsdis trikt ene. Foro vrig foreg ikkDet mest e av fang sten
dsdis trikt et .
~·.:'Å:t:Etrida.1..;..- ..") nord over til Haug esun
Haug esund meld es
ble tatt med drivg arn, men fra Mand al, Flek kefjo rd og småt t. Det ble
det o~ om en del notfiske~ Alt i alt var mak rellf isket te stede r den
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ster: Fred æiks tad 1,5 tonn , Lang esund 48,6 ~onn, Lille
tonn , Egers und
14,3
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Bank fiske t: Det meld es at det er blit t tatt fang ster
ldene har i
orho
værf
25.00 0 kg på Sklin na- Halt en- og Rostb anke n; men
eten .
tivit
stak
det store og hele lagt en bety delig demp er på fang
lighe tene bare kan
Kyst fiske t: Værf orhol dene bevi rker at fang stmu
seifi sket med
utny ttes delv is. Fra Nordm6r meld es det denn e uke s atlop tatt vel 200
snurp enot på Grip felte t er b8gynt~ Det ble i uken Av ukef angs ter for
snes.
tonn , som hove dsak elig ble iland brak t i Brem
nevn es: Kris tians und N
dal
Roms
og
More
i
r
de fors kjell ige distr ikte
, Ona 3,8 tonn , Hero y 1,3
151,2 tonn , Brem snes 214 tonn , Bud 17,3fortonn
Kris tians und N besto d mes~
tonn og Ålesu nd 3l~8 tonn . Kvantummet

.. , 2 ,..

av lange og brosme so:.n ble innbrakt av bankskcyter Av ovennevnte fangJster bestod 15,6 tonn av torsk~ 234 tonn sei, 84 lange, 65 tonn brosme!
9 tonn hyse, 3 s l tonn kveite') ol to~n skate, hvortil kOIT'illler noe flyn""
dre etc,,, Dessuten nevnes fangst av b 7 8 tonn pigghå:1 0)4 tonn rek.er og
li tt hLlr"umer
Fra llåloy meldes det om en uketilfbrsel av fisk på '26 tonn, llvorav
8 9 5 tonri torsk, 6;5 tonn hyse, 5,6 tonn sei s 1,8 tonn brosme, 1,0 tonn
lang.e. I Bulandet var fisket lite og hindret av'nordkuling. Bergen hadde
noenlunde br'a tilgang på fisk, nemlj.g J_15 tonn} hvorav bl tonn torsk
nordfra, dessuten 3 tonn vestlandS1'anget torsk, 25 tonn sei sa.mt noen
småpartroer av andre fiskeslag.
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Fra Skagerakkysten meldes om liten fart i fiske~riften når det
sees bort fra makrellfisket. Det er g~tt sterkt tilbake såvel med linefisket som snurrevadfisket.
SildeflsJset: Fra Nord-Norge medreles at det i lengere tid har vært
stille med sildefisket. I inneværende uke har det imidlertid p~ny vært
stengt 1.i tt ~ således 1300 hl i Alta i Fj_nnmark 600 hl i Ka.llfjord
(Tromsoysund), 600 hl i Sifjord (Senja) 3 600 hl ved Harstad, al"t små·,·
sild"
'
I Trondelag er sildefisket for tiden ubetydelig" Det har vært lIatt
noen få spredte fangster men været har hindret noen storre utv:L-cling
av fisket Forekomstene i fjor'jene synes imidlertid å være bra '"
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I Mor e o g Roms dal ble Cl et i for l bPY.l.f; uke stengt en go Cl. del små sild.
Det ble tatt fangster på opptil 400 hl" I det siste har lmidlertid værforholdene lagt en demper på flsket" Det er bra forekomster og bra
fangster å få såvel på Nordmbr~ som i Romsdal og på 8unnmbre"
I Sogn og Fjordane og Ho:!'daland har det vært tatt ganske bra med
småsifud i forlopne uks .. I Sogn og Fjordane er de fleste fangster tatt J.
SolundJ I Hordaland ser det ut for at småsildf'isket er i tiltagende,
De fleste· steng har vært satt i Nordhordland"
Ved siden av småsild har det i Hordaland også vært ganske bra med
forfangstsild, hvis kvalitet no stadig blir bedrsG

Fr'a Fiskeridirek"t' . ratet ~
Bergen

.__ St:;:en&'t-:fc ·;r1r!J.:i&
~v1å ikke offentliggj ares.

Rapport nr" 16 "ru torskefisket pr" 20/5 1944"
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l) U~efangst 457 tonn mot sawue uke i 1943 777 tonn, 2) H~ratr
saltet filet 6~7 tonn og lettsaltet 507 tonn~ I vårfisket deltar
114 0 båter (hvorav 500 motorbåter) med tils~ 3063 mann o I Ostfinnmark er fiskevekten 300 kg pr" 100 stk torsk) le\Terholdigheten
1720 kg torsk til l·hl le\7er tra:c.prosent 35~ i Vestfinnmark henholdt
vis 28o/2100/35w Kjopere i alt 1130 3) H~rav 43 tonn saltet filet
under vinterfisket i Finnmark og 70 42 tonn i Lofoten 4) Herav 439
tonn til hermetikk i Lofoten, 8 tonn på Yttersiden og 122 tonn i
More og Rvmsdal samt 171 ton~ til fVhj errilllebruk 71 S,) Dessuten 1310 hl
lever anvendt fersk i Sor·-Trondelag, 233 hl i Nord-Trondelag og 23 q
uoppgi tt anvendelse på More og Romsdal.
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