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Fiskeridirektoratet~

Bergen den 14., sE:;ptember 1944.,
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'Fiskeriene i ~ken som endte

9/9- 1944

Fisket i uken som endt~ 9" september :-ar delvis ~vær4~hindret vg dess-.,
uten hemmet av knapphet pa drivstoff og l enkelte dlstrlkter av. agnmange~.
Under disse forhold va:- den kvanti ~ati ve avkastlng li ten" Sildefiske~
må for tiden karakteriseres som smatt~ De beste forekomster ser ut tll
å være i Sbr-Trondelag" Brislingfiaket ga, ikke nevneverdig u~bytt~" , "
Pirfisket fortsetter som f5r med godt. resultat, men makrellflske av be~
tydning berettes det iki{8 om . Seifisket med snurpe~ot i Finruna~k 'se~ u~
til å ha. tatt seg noe opp et par steder de aller sl-ste dager" Kystfls- ,
ket foro7rig og bankfisket var lite~

Sildefisket: Fra Nord-Nor 0 e meldes at silden ser ut til å-ha satt
seg vekka DriV-garnfisket pa V"estfjorden'regnes avsluttet og i Sbrfold,
hvor det midt i forlopne uke ble snurpet C8& 2000 hl s:masild storrelse
20/34, s~r det heller ikke ut til· å være noe mere a få fortiden, Det
uttaleæ a være bra sildeutsikter for .Ofoten, Tysfjord og Folla, hvor silden star, men fo:,elopig slik at d8n ikke kan tas med redskaper" I NordNorge har en liten tr0 pa at fisket vil sla til for i oktober/november~
I Sor-Tr5nd~lag var fisket sterkt hindret av uvær 9 iforlopne uke
Lor'dag ble det stengt' 5-.600 hl fin fetsild i Frooyene og ·forovrig har
det stadig vært sat~ noen småsteng ved Dolmoya og K~cnværet~ I Skjorna
har ti et, ikke foregå tt noe snurpef iske av betydning ~ Der er observert mu!:-·
sa, men den er forelopig for småfallen a For5vrig berottes det om noen
steng inneholdende stor småsild i senfjord i InnheradQ
I More og Romsdal er fisket no fullstendig ubetydeligo
På Bergenskanten har det de aller siste dag~r vært tatt noen mussafangster i Fjell <'g distriktene på ostsiden av Bjornefjorden.
~lingfi~ket~
Det har ikke vært meldt om nye fangster~
Seif~~t i ~~~1L~ar~ I forlbpne uke var det smått med fisket, men i
de aller siste dagor ser det ut til å ha inntradt en bedringLJ Således
moldes det 12/9 fra Lebesby om 25 sGis~urpefangster pa 3000 til 35 00 0 ke
tatt i mopot av 3 dager~ Fra Honningsvag meldes det for samme tidsrom om
un del fangster pa 2000 til 25000 kg tils~ ca~ 125sooo kg
Kystfisket forov~iP~.2.&.. l<.§.I!.kfisket ~ __Dårlige værforhold, agn og olj emangD
gel reduserte fisket sterkt Fra Alesund meldes det om ukefangst pa 48
tonn, Kristiansund N 2)8 tonn v Smola 2;4 tonn; Bremsnes 3 tonn) Ona 2,8
tonn, Haram, Bud og tieroy u"l)etydelig(J Av fisken nevnes 3,6 tonn torsk, :.,
1,4 tonn sei, 35 tonn lange~ 7;2 tonn brosme, 2,9 tonn hyse, 5~6 tonn
'
kveite, 1.8 tonn gullflyndre, 1,3 tonn skate J 2,5 tonn pi~gha samt litt
annen fiske* Mal~r hE:idde noe bedro fiske enn i uk0n til 2/9- Der ble inubrakt 7,2 tonn p~gghu~ 1,9 tonn torsk] 0;9 tonn s~i} 1,3 tonn lange,
0,4 tonn brosme og 1,5 tonn hyse samt litt flyndre etot> Fra BulandE;t nl(:l,
des dat om nordenvindskuling og lite fiskeo Der ble ilandbrakt 0,2 tonn
levende pale, 2 tonn brosme 2,5 tonn lange og 8000 stykker krabbe. Arat~
ben gikk til hermetlkk~
Pirfisk0]....QB. makrelJ:.tj,&!«!t L_ Dut moldes om fortsatt gode forekomst0I'
eg
bdra fdangster av Dif. ~a Skagerakkys ten, ,i Vest~"Agder) Rogaland og 8unrl·
uar ~an ~ l~oe makrell loke~ b~rette~ de~ lkke om.
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