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HFQI...tro lig .

uken som endte 190 augu st.
gode 1 uken som endte
Fiske forho lden' ) i det sydli ge Norg e var mind rearnfa
ngster i Vest fjorSild efisk et gir 'fort satt bra dri~g
19~ augu st
de1ag og for
den, men det foreg år inte t notf iske i Nord -Norg e. I~ Tr6n
værhindret Brislingfis~et gi~
Nord more /Rom sdalo har fiske t tilde ls vær~
isket er mege t smat t, men
fort satt bare sma og spre dte fang stero Mak rellf
Seif iske t med snur~
det ser no ut til å være akend e forek omst er av Gpir~
t var delv is værpeno t har vært smatt " Kyst fiske t foro vrig og bank fiske
hind ret.
t i Vest fjord en har fort~
Fetsild"-_~3 ~åsiJ§ftskett_ Driv garn fiske
stene har vært varie rend e,
Fang
uke~
pne
satt gjenn om stors tepa rten av forlo
hl har vært almin nelig u
men gjen nom snitt sfang ster på 20/30 , oppt il 40
s er av bra kval itet.
Det har vært litt s1:ild onge r i sild' _n~ som eller
tilde ls gode fang ster
lvær
nSvo
t~
Den 22~ augu st telegraf~res om fiske
nom snitt lig 15 hl. Indre
fra 20 til 50 h19 Skro va og Risvæ r ujev nt gjen
er . I Nord -Norg e inkass
3-4
åter
:lt driv er t) hl, småb
iv1alangen en enkE
H
gen notk astin g.
mind re bra. I sisI Tron delag 'har værfo rhr;ld ene den s,.ne re tid i vært
8and stads unde t st8ng t
d
te halv part av forlo pne uke ble det imid lerti
hl lign . vare . I
6-800
3000 hl gets ild) 19 stk. pr? kg og i Mela ndsjo rna og
Imst erfjo rden .
innev ærGn de uke har det vært snur pet litt i 2kjo
lIms terfj orde n var silds torre isen 18/20 stk~ pr~ kg.
delv is uvær shind ret i
på Nordmore og i Roms dal har silde fiske t vært
strik tot, såled es i
dedi
lvlol
i
det siste Det beste fiske har for6 gatt
0r omfa ttdnd e 08
01es
fremd
8ne
omst
F~~jorden. Det regn es med at forek
at utsik tene for fisko t er godo .
er ikk0 kommet igang enno
brisl iDBf iSke t! Host fiske t otter brisl ingmåned
.. I den sene re tid ha.:!::'
men en :eegn~r at det vil ta til i septe mb,a r
spred te steng , såen del lag vært ~lte, men d et er bare blitt med onke l te
lede s i Hard anGe r og S.unnho:rdlandf>
ytto rst sparsomme m61ding~r om
~lakrellfisket L Det fore ligge r bare
noe mer6 pir a fa~ Fra Flok makrellfisket~ Dorim ot syn8 s det no å være
sand om fang st av
kefjo rd meld es om fang st av 500 kg pir og fra Lille8tte
r pir, såled es
2700 kg o I Indre Oslo fjord en foreg år ot bra fiske
makr ell. Elle rs
er d er i uken s lop fisk et 6300 kg pir og dert il 3000 kg
foreg år det også fisko 8tte r pir ved~Son"
uke i Vest finnm ark
Sei,f isk0i L Fra Finnm ark meld os at det i forlo pbesnurp
ing i Honnings~
ble iland brak t ca~ 375 tonn seio Det foreg ikk n00
~ I inn~væronde uke melvågd istrik tGt, cnnv idoru i Hamm0rf8stdistriktGt
pa Sand oybo tn og vod
ede
tilst
soi
t
dus det fra Hasv ik at det no er mege
til 24000 0 kga
Kamoya, hvor det er blit t tatt snur pefa ngste r på 5000
Fra Troms meld es om lite og avtak unde scifi sku6
stede ne var i sisBank fisko t og kyst fiske t fO!9Vri~~ FiskG t fro tMore
ned i forno ld til de
te uke storm hind ret og fangs tmen gden e gikk sterk
var: Ålesu nd
fang st0r Bn har ho.tt tidli gere i sommer" Ukef 9ngs tene
Fiskerie~e
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114 tonn, Kristiansund N l tonn, Smala 5,3 tonn, Bud

o,~ tQ~n,

Ona 12,3

tonn, Haram 32J9 tonn, Hcroy 6 tonn. Av fisk0n nevneS 81 tonn 1an~e, 30 tl_i>
tonn brosme, o tonn torsk 1 7 tonn hyse, 4 tonn sei, 4 tonn piggha, 2,8
tonn flyndre, l tonn lysing, hvortil nou steinbit, skåte 8tC. samt 6700
kg kveite:.

Fra Måloy meldt:s det om ml..Jgct godt piggh~fiskG oR bra annet fiske
I ukens lop ble det innbrakt 90 tonn pigghå og 51,0 tonn annun fisk,
hvorav nevnes 23 tonn lange, 13 tonn brosme) 9,5 tonn sei, 2 tonn torsk,
1,4 tonn hyse og litt eV forskjslligc andr8 sorter& Likeledes var fisket
fra Bulandet gnnske bro" Dur ble innbrakt 7,5 tonn brosme, 8 tonn l~nge)
2,3 tonn pigghå, 7~3 tonn soi] 0,1 tonn torsk og 0,6 tonn hysu,
It

Om fisket på Vostlando"t forovrig og Skagorakkyston meldes o.t d.Jt i
noen tid hRr vært mindre bru.
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