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Fiskeridirektoratet
Bergen den 7. september 1944-

Fiskeriene i.uken s~m endte 2~ september 1944.
Dårlige værforhold og oljemangel var til sto~ hindring for fisket i uken som endte 2. september. Sildefisket i Nord-Norge har omtrent ligget helt nede grunnet dårlige værforhold. I Trondelag har dot
til dels vært fisket bra i enkelte distrikter. I M~re og Romsdal er
det nesten slutt pa sildefisket~ Brislingfisket har gitt enkelte mindre fangster. Makrellfisket er helt ubetydelig, derimot er det rikelige forekomster av pir. Det ovrige kystfiske, innbefattet sechsnurpe ....
fisket og bankfisket var mindre bra~
.
§..ildefiske.t.L I Nord-Norge har uvær hindret sildefisket pa. Ve~!t
fjorden og andre plas~er. Det skal imidlertid fortsett være bra forekomster.
I Sor-Trondelag er det fortsatt bra med sild. I siste uke ble
det opptatt oao 9500 hl, hvorav halvparten fetsl1d. Det har foregitt
et ganske bra snurpefiske i StjBrn, hvor det til å begynne med overveiende ble tatt sild, hvorav 30/40% var av storreIsen 13/19 stk. pr.
kg. I de siste dager har det imidlertid kun vært ren småsild, stor~
reIse 20/34 å f~. Ytterligere har det vært satt noen mindre steng ved
DOlmoya og Kvenværet. I Innheradsfjorden har det vært tatt 2 mindre
fangster stor smasild, 20 stk. prr. kg.

Pa Nordmore har det vært tatt et par smafangster, m6ns fisket i
Romsdal og lenger sor har vært helt betydningslost.
Makre}.lfisket: Det foreligc;er ingen meldinger om makrellfiske:;
av

betydning~

Pirfisket: Det har foregatt atskillig pirfiske langs h~l~ Skagerakkysten. I Rogaland og Hordaland fås det ogsa pir i ganske store
mengder. I Ryfylkefjordene har fisket vært av sadant omfang at atskili
lig er blitt sendt til Haugesund, dessuten er no~ levert til Oslo~
Brislingfisket: I forlopne uke ble det tatt noen mindre fangstur

i Sunnhordland, men otter hva det berettes har fiskerne forlatt disse
felt no. D~t antas at de vil fors6ke s~g i SognefJorden~

Seifisket: Snur'pefisket i Finnmark er fortsatt smS. tt. Det har
vært tatt noen fangster i Honningsvågdistriktet ~ mest i Lafjord- oe
dessuten i Hammerfestomradet. Den 5- september telegrafereJ det saledes
at en snurper har fått 2600 kg i Hammerfest herred, 17 snurpere 228.00c
kg i Kvalsund og 8 snurpere 8~.5oo kg i Soroysund~
. Kystfisket forovrig og bankfisket1 M1Ll.ore gode værforhold og
oljemangel gjor seg sterkt gjeldende og de ilandbrakte fiskemengder
har over alt vært små.
.
Fra M6re og Roms~al mel~es at bankfisket på Storegga fortsa~t
gir gode fangster, men været har hindret. Snurrevadfisket har ogsa
vært hemmet c I siste uke ble det innbrakt små tiskemengder, nemlig
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til .Alesund 54,8 tonn, Kri~tianSllnd N 11,1 tonn, Smala 2 t 6 tonn, Brems,·,
nes 3,4 tonn, Bud 0,5 tonn, Ona 2,6 tonn. Haram 1,6 tonn og Hcr~y ~~7
tonn. Av fisken nevnes 8 tonn torsk, 30 tonn lange, 15 tonn brosms, (
tonn hyse t 6,3 tonn kveite, 4,1 tonn flyndre, lo tonn skate, 7 tonn r
piggha samt'litt habrann, lysing etc.
Fra M.iloy meldes d et om helt betydningslost fiske. I Bl.41.-4ndet
var fisket delvis værhindret, men der ble innbrakt 0,5 ton~ levende
pale, 4 tonn lange, 5 tonn brosme, 0,5 tonn hyse og 2,5 tonn piggha.
Om fisket pa Hordalandskysten kan benerkes at forekomstene
synes normale, men at driftsmidlene er utils~rekkelige.
I Vest-A::dt;r Ot.. Aust ....A·7dur er o~t smatt med skjærgårdsfisket .
har vært·tatt litt håbrann på revet utfor Hl1dby - An~sir~. Mellom
i~Iandal og Lista har det vært drevet et avtakende kjylpefiske etter lyr.
Fra Oslofjorden meldes om bra forekomster av makrellstorje, men at drifD~t

ten er meget sterkt hind.ret av olj emangel . Likeledes er d et med reke···

fisket.
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