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Fiskeriene i ukenssom. endte 16 ~ september 1944 '.'
Fisket i uken som endte 16~ september var fortsatt hemmet av driv-

stoffmangelog i lokale omrader av dårlige værforhold, til dels ogsa
agnmamgel" Eildefisket i Nord·.. Norge er wmått ., I T:r0ndelag og Romsdal
har det de aller siste dager vært bra smasildflske" I Hordaland er fis··,
ket litt mussa. brislingfisket er fortsatt betydningslost~ Fisket etter

pir fortsetter" Seifisket i Finnmark har såvidt vites ikke gitt noen
fangster siden begynnelsen av f'orlopne uke '.' K:,:stfisket og bankfisket
for5vrig var smatt {,

Fetsild- oe: s~a..§.!l9f.i.§~et~. __ I Nord ..~Norge gar det smatt med sildefisket" Det eneste sted hvorfra det meldes om fangster av betydning er Nord··
fold, hvor 10·-12 snurpere jevnlig har tatt fra 50 til 300 hl småsild
pr" natt. Sildens storrelse er 20/34 stk., pr" kg ~ I SLr-Trbnde1ag ble ::. 1;, :!
det i for16pne uke opptatt eaa 4000 hl s!td - fisket var med andre ord
litea De aller siste dager har det imidlertid vært en beoringo Således
meldes det nett til tirsdag 19de., sept" stengt 2300 hl i 8tj erna, 200
hl med landnot i Skjora og 150 hl i Froyac Samtidig ble det tatt noen
mindre notfangster i Innheradsfjorden og noe garnsild for Uthaug. De
storste fangster med garn i Uthaigdistriktet var på 30 kasser fin fin
fetsild~ Nott til onsdag fortsatte fisket og det ble de ogsa kastet noe
i Brandsfjorden~ rilden som fas er hovedsakelig i storrelsGn 20/34 stk~
pr . kg .. I Mor~ og R()msdal VGr det omtr0nt helt stille med sildefisket i
forlopne uke" M':3ndag kvold den 18" septembor og tirsdag 19 ~ september
slo det imidlertid til med gansk0 livlig snurping og landnotfiske v8d
Gossen i Nord·... Aukra, hvor det ble stens·t .4000 hl dmasild - stbrrelso
20/34 I Hordaland har en hatt en du~t.fss1angstLr i- Fj ell ()
Q

Brislingfisket: -" Fisket er for tiden helt. betydnings16st~ Det or bare'
et og annet bruk som no er ute etter brisling,
Pirfiskut ~ D.,;it blir fremdeles s tongt bra med pir i Sunnhordls.nd> Ry ..·
fylke. Vest-Agder og forskjellig6 st.;dc;r pa S.kagerakkysten ..
§.Qil.~_sJ:s.9_~.;_..Sid~n tirsdag 12" supt" da dt..~ ble meldt om bra snurpe··
fisket i Honningsvagdistriktet og i L~besby, hur dE1t ikke vært moldt Oal
nye fangster Men etterretnfngstj enest6n fra FU.H!!'.l\.l.rk har ikke vært h~:lt
q

effektiv ..
Y§..k!isko:t forb!.r~.B <;g b...8..Il~fi§f~~t~~ Fru 1'romso meldes at det ikke ble
tilfart fisk i siste uke" Fl.s.~ .... ricilnspektoren i Troms melder at doltakelsen i fisket Gr minimal grunnGt utilstrekkblig oljetildeling og værhin· ...
dring" Om fiskJt 1 Nordl.::Hld m\J..Ld,~r fiskeriinspektbr0n at d(;.;tte har vært
smått den senere tid" Pa H02.~c.t,:nå cr.tVt?~ en, d~l hjemmefiske helst med
juksa, men rusefiskot er fore16pig ikke begyntv I S~lt~u drlves et tildel~ br~ uerf~ske og f?r Gimsoy. snur~evadfisket med ~arlig utbytte~ Blakve~tefl.sket ~ VOf:t'..:·r.·l.~(:all S()~ll ll:~r r)~t~t. 'Ira utuyt-vv ;.. SOi~.. \.;r er no 1

sterk tilbakegangw
Fra More og Romsdal meldes om smått fiske siste uke grunnet oljomen·gel og knapphet på agn F:..sket på 8t..oreggen er no opphort, men pa Botnane fiskes det fremdeles goit utbytteo
, I SOan og Fjor~u.n..: ble det innbrakt forholdsvj.s bra med pigghå til
Måloy og dertil litt lange~ hyse etc" I Bulandet var fisket smatt~ Fra
de forskj fisk.:)ridi:st,~tf;tGr i Hord..;,l_nd fremholdes det for det meste et
f!skeforekomstene er små ~ Snurrevadfisl\:et v~d K.~rmoy har hittil gi tt (1:;..·'!.
darlig ~es~ltatG Ved S~ud~~c~ har de~ for~gått litt §arnfiske ett0r lyr i
men forovrlg har det vært smatt om flSk både for Karmoy og Utsira.
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