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F1skeforholde::te 1 uken som anita 29. juli var ga:lske
gode. Seifisket 1 No~d-NQrge e~ i~~e i en min1re aktiv pe~1odel idet
ea stor del av Nordlands- .og T~omsfiske"!."l.1e no holder på med slatton:-J..
Bankfisket gi l' gode fangster på opp~il 22.000 kg. på Røstba:lketl og
noe ml~11re men også gode fa l1gster pa Storegga. Kystfisket med SLlurrevad ha~ tatt seg opp utfor uwrekysten. Sildefisket later no til å være 1 tiltagende i No!11aud og gir for øv!"ig goit utbytte 1 Nord- og
Sør~T:rø~1delag samt pa Nordmøre og i Romsdal. Brisli:~gf1sket har ikke
gi tt ;lye fangster av bety1[li~lg. lvlakl"ellf1sket er småt t.

Seifisket: Det er ikke ~oen stør~e fart over seifisket., Fra Leb.esSYiFiu:ID'c}'!'k meld.es om en 1el fa;;J.gstel' fram gj'eLl'lom
siste tike - de fleste på 5/12000 kg~ I Hoa·liugsvågdistTiktet er de~
bli tt tatt e:lkJ~l te større fa"lgstel' p;å opptil 20/25.000 samt noen SIDafa:lgstel'. Småbater fisker bra me'; se1. I Hamme~festdistr1ktet haT det
ikke væ~t tatt nye fa.ngster de siste 1age!'. I Skje!'Vøydist-r1ktet t
T~oms ble det i forlØp~e uke oppfisket 19.OOO kg. sei. Det opplyses
at fisket no nærmest 8!" slutt, da slåttonna er be~ynt. I Skjervøy,
Karlsøy o~ T~omsøysund ha~ 1st for øv~1g i jUli ma~ed ~ yært f1sket
betYdelige seimen&;der. I Nor1la.n1'i ha!' fisket ta.tt seg opu pa 'lY pa
Hadselfj orde:l og Veste-rålsfj o-r1e9- i BØ, h,ror fa~~te'lenar opp i 3000
og 7000 kg~ utsikte~e e~ bra~ I Borge har 1et pa~8tt noe snu~in~ utfor Eggum 'bror 1et ~r ta.tt 1n"1t1.1 15.000 kg .. bla~:ldet sto!'- og smasei.
I Synkenot [a,r man fatt mkel te rnind~e fa:'lf?;ste:r-. Fo!' øv'!'ig i Nordland
er 1et mi~ld.re om seifisket idet en stor 181 av fiskeT.ue er beskjeftiget me1 slåttonn. I Trø~1d.e i ag på~år eu 1el seis::-lu!'p1ng i yttre og
NOT.dl'e Fosen ..
o
o
.stl.1.efts~et;. Det pågår fo~ ti 1en er Q'anske goit
sm8s111fiske pa Trø~deragKYsten og sørover til og me1 Roms1al, og desquten late"!' 13t til at sildefisket 1 No'!i.la.nd Og '!f'-oms e!' i til tage~de.
I Finnmark er det også Eilåeforekomster. Fi Sk.8'!-i inspektøren relder sål91es at det i uken til 22 .. jUli ble ta.tt . :3~~lfO h1~ sild a:v ~ør~else
50/60 ~~k. P"'o kg" 1 Al ta og i siste uke ytte.rligere 400 hl., størTslse [1:0/1+5 pr-. kg. I Tana sr det fo-rmerket bla·J.11ngs1ld og likeledes i
varangerf j Or1e'1 _ Fra Harsta1 op~1yses at det e1' sten~t 4.000 hl . sild.
av størl'e1se 60 170 pr. kg" på Ka.fj ord i LY:1gen. 1 Troms.. I Nordlatld
kastes det li tt imOfoten, hvor det bla;:).t an,~et æV16S 100 hl. av stør...
Telse 40/50 og 300 hle a~ størrelse 20/35. Sistnevnte fangster ble
tatt på Skjomen. I Søl'fjord i Folla pågår også sildefiske. Hel' er der
stengt 3.000 hl. størrelse 20/30 stk. pr. kg. Ved Brø:l::-æyaund meldes
det om fangst av blandi:-igssi11. I Nord-Trø11,elag fiskes det bra 1
Kolvereid, MB~øy og Nam~en bvor sildens størrelse over alt er 20/30
stk. p~. kg. I $ø~-Trø'11eiag forSfSål' det fiske i Bj ugafj orderl-, Vals....
fj Or1et1J. Stoksun1, Skj øra, Bran1sfj o !'deil, i Bessake~ og på lit'øya og
Hi tra. lfisket i nevrJ.t~ farvantl foregå;r hovedsakel ig med la.~1aot, og
de stø!'ste faagster pa il1tlt il 1.000 hl. har V13!*t tatt i Bj ug'1fjorde:l.
S1l1el:1S størrelse er 20/34 stk. p-r. kg. Fra Utha.ug fo!'egå~ en 1el fet~ild1!'ivi :lg med garn. U~byttet €l!' va.1'1ab~1 t, men sildetl meget fin og
atefri i støl'!'else 12/1 stk" p'!.". kf?:. Pa F1*ØY~J forekomme'!' ogsa. en 101
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- 2 I-e::l€ fetsildste~lg. I Møre og lioms1al ·er fisk~t~stø!'st på No":.'1mø-re,
hvor 1et fiskes i Vinj efj orden. E~ln vidEr!'e PB.ga.!' 9"1 go1 1el fiske i
Romsdal, således ved Bjørnsu~d1. Gjeoiem oh? 1 lvIalmefjo!"1en\~ Plsket foregår hovedsakel ig med landnot • '~ilde1. e~ a,<tf stør-relse 20 I~l.t Etk. pr. kg.
bland-et rne1 fetsild av størrelse 13/19 stk. Leflger sør pagår det for'

tinen intet sildefiske av betydning •
.
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Kls~~krellfisket: Det foregår litt s~u~pefisk~ på,
Sø-rla't1et4t I siste u e meldeS· "døt om ukefangst for EgeTsund på 3.800
kg., Anas1ra 330 kg", Flekkefjord 1.420 ~. ~ Fa,l'SUnd 3.330lg.6 Lillesand 600 kg., Grimstad 4. 785 kg .. , Hul'urn 2.005 kg., Hvasser].o O kg.
Fisket f~a Flekkefjord er i t11bakega~g, idet det tidligere 1 juli ble
tatt betydelig størte fangster.

Baakfisket og ~stfisket for '!trfS: Fra F1n.~1ffia,rk
meldes at koldt vie" mei s"koa:~e ar" vært til nia1r og fo!' fisket.· Fra'
Var1ø meldes
lite fiske, som ikke 1ekker kokfiskbehovet. For Berlevåg og Båtsfj~n!d et det utsikter for seifiske med s::l.Urgetlot når væ:,:et
bed:ret seg. .Pa Varangerfj orden s!' stø!'l'e se1flak obse~vert Fra Kj øl.lefjord, Mehamn og Honnl~.lgsvåg meldes at intet 1i71efiske ha!' fun:lst
sted grurflet ag~a;:).gel. :fra Hammerfest mel iss om snkel te srnåse1fangster
og fra Sø-røy og b1'.'a seis~lurpefiske, mea smått snurrevadfiske.
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Det tas no fa'1gste-r. på

Røstba,nke~1 på

oppt 11 22.000 kg.

opptil 19.000 kg. på Storegga o~ likeledes go1e fa~ste~ for 1em som
driver bankfiske 'utfor Bulandet .. Snurrevadfisket pa, Mø'!'ekysten har tatt
seg go1t opp og gi tt 1nl1til 3,000 kg. p~. tur. IYalfa:1gsten på T-røn1elags- og Mø-rekysten ha.r gitt bra utbytte Fra MøTe og Romsdal meld.es
det siste uke om følgende ukefa~Qster: Ålesund 264 tonn? Kri-stlar.Lsund
N. 12.6 tonn, Smøla 21.3 tonn, Brems~es 32.3 tonn, BUd 2~.8 tonn, Ona
42. 7 tonn, Ha.ram 17.3 tonn og Herøy 51 tonn, tilsammen 466 'bnn, hvoraiJ
63 tonn torsk1__ ?0 tonn æ1, 177 tonn lange, 84.8 ton'l brosme, 57 tona
hyse, 5 tonn·KVeite
2.8 tonn flyn1rs, 13.B tonn skate samt litt lysi:l~
smørflyndre, steinbit etc. Til disse kvanta kommer ytte~llgere 8.3 ton~
piggh~, 2.5 ton4 makr~llstørje og 12.4 tonn b~ug~e. F~a MålØY meldes
det om en ukefa~st pa 32.8 tonn, hvorav nevnes ~.5 tonn torsk, 2~5
tonn sei, 6.2 tonn lange, 5.3 tonnb:'osme, 5.9 tonn hyse, litt kveite,
flyndre og an~en fisk samt 7 tonn pigghå. Noen bankfiskefartøyer fra
MØre driver nå fiske for Bulandet. I siste uke ble dertil innbrakt
18 tonn l~~ge, 24 tonn kappet brosme, 3.6 tonn lev€n1e sto~åle og l
tonn brugde.
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