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Fiskeridirektoratet,
Bergen den l7~ august 1944.
Fortrolig ..

Fiskeriene i uken som endte 12 v

august~

Værforholdene i uken som endte 12(, auglJ1st var delvis 'dårlige. I Vestfjorden har det no slatt til med en del drivgarnfiske etter retsil.
roens all notkasting i Nord~Norge synes opphortv I Trondelag og på Nordmore samt i Romsdal har sildefisket fortsatt omtrent som fvr. Brislingfisket er fortsatt ~betydelig .. .J:vlakrellfisket gir fangster som er av be ...
tydning for fiskeforsyningen i lokale omrader~ Bar~fisket fra Murestedene og det' nordlige Sogn og Fjordane er fortsatt godt. Seifisket med
snurpenot i de nordlige landsdeler er smatt .. Kystfisket for More og
Vestlandet ver bra o
8il_~§.:f).ske~~, .I.Jatt til den 8., august tok en driver 25 hl fetsild
pa 10 garn ost for Skrova i Vestfjorden (Nordland) og senere ~ar tisket fortsatt. Natt til 16de august meldes'det at 80 dri~ere har fatt
15/75/30 hl (minimum/maksimum/ gjennomsnittlig). Det har også foregått
et mindre garnfiske utfor Donna og i Vega pa Helgeland samt i Eidsfjord
i Vesteralen~ Den 16j august meldes det om gode ~tsikter for Vesterålen ~ Antallet av drl vere i Vestf j orden er j ~.:.vnt okenda - mange fiskere holder fortsatt på med onnaarbeide på sina gardsbruk, men tap til
med rlsket ettersom de blir ferdige med gardsarbeidet.
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I Sor-Trondelag ble det i fOflopne'uke opptatt oa. ll.5oo hl fetsild og småsild. Det meste var notfanget småsild som er tatt i Bjugn og
Uthaugdistriktet~ Garnfisket som har foregått i Froyfjorden og utfor
Uthaug;l var mindre bra. I de sisto dager har det vært en del ruskevær,
men det har dog foregatt stengning i Bjugn og snurping ved Uthaug.,
ennvidere har d~t vært satt noen fetsildsteng p~ Frbya og Hitra. .
I M5re og Ru~sdal pagikk det i siste uke også en del fiske ved
og på Nordlu6re~, Fangstmengden nådde opp i o,a o 7500 hl. Fisket
var mest omfattende i tLolo.edistriktet .. eildE:n er småsild, delvis blano8t
med fetsild"

~Jlold e

LC"i;I~0r sor er det ytterst srna tt m~d alt sildGfiske .. I rorlbpne uke
ble det stengt cs. 500 skj. i Ytre Sogn.

Brislip.gfisket: Det meld~s om 2.... 3 smasteng i Hatrefjorden i Sunnhordland og om at Hardangerfjorden er blitt avsbkt ut~n nevneverdi 6 0
resultater"
~k~ellfi~~e~L Det går tregt m$d makrellfisk8t. Fra lnasira mel~
des om on ukefangst på 5200 kg, vesentlig tatt med snurp~not i Sokndal
herred o Fra Lillesand ~ Mandal, ~!Ioss, Hurum og Hv~sser meldes om mindre
makrellfangster tatt mGd forskjGllige redskaper samt om fangst av noo
pir.
B®flis~e.:t._.pg. !cY.§!ili§~_o~. . _f.9~J:&.. :H'ra Finnmark meldes om smått
fiske i Sist8 uke SGifiskat er Så18å0s svært smatt. DGt tas ~n og annen snurpefangst > således nocn i Harnn~E)rfest og Soroysund. Forovrig bla
det i siste uke i Finnmark fisket litt torsk og hyse samt andre fiskoslag .. I Troms Gr fisket tilsvarande smatt og h8118r ikke hor er dt.:it
noen fart i seifiskct~ Noon fangstor er blitt tatt i Karlsoy.
Q

Fra M6re og Romsdal meldes om godt bankfisket, lik81edes fra don
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nordlige dGl av Sogn ~g FjordQ~~~ Der er ID81dt omfolgende Ukef~ngstJr:
Alesund 386,9 tonn, Kristiansund N 74,2 tonn, Smala 14,6 tonn, Bremsnes
6 tonn, Bud 14~7 tonn, Ona 10,7 tonn, Haram 11,8 tonn, Heroy 19,4 tonn.
Av disse kvanta nGvnes lange mod 276,4 tonn~ brosme 141 tonn torsk 37,9
tonn, hyse 31,2 tonn, sei 19,6 tonn skate 10,5 tonn, kvoite 11,2 tonn,
flyndre 3,9 tonn~ Utonom ~kefangst0n er det innbrakt 3,5 tonn makre11storj e, 19 tonn piggha, 6 tonn brugdo, l ~onn hakj erring samt noe re~
ker.
Der meldes om bra fisk~ og sa fra lli~loy. I uken ble der innbrakt 36,',
tonn fisk og 30,3 tonn piggha. Av fisken nevnes 12,8 tonn lange, 6,6
tonn brosme, 7,5 tonn sei 1 4,1 ~onn torsk~ 3,3 tonn hyse, 1,2 tonn
kveite og 1,6 tonn flyndre~ Ogsa til Bulandet bringes d~t inn gode fang~~
ster fra de utenforliggende banker. I siste uke ble det ilandbrakt 25
tonn lange, 24 tonn brosme og 7,9 tonn pigghå. Dessuten ble det tatt i
not 4 tonn stor pale, som blir oppbevart l~vende.
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