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Fiskeriene i uken som ondto 23. sept0mber 1944
Fisket i uken som e~dte 23~ septomber var i likhet med fisk8t i de
nærmest for6gaende uker mindre omfattende. Det ble dog fisket ganske
meget småsild i Trondelag Qg Romsdal og dessuten litt i Nord1and~ 'Fra
forskjol1ige steder pa Vestlandet m01dos om litt mussafiske4 Brislingfisket hat ikke gitt nye fangst8rg Fisket 0tter pir har slakket av i Hor··
daland~ men holder seg lenger sor~ Seifisket i Finnmark ga bra utoytte,
i enkelte distrikteru Kystfisk8t forovrig var sroått~
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!~_tsil.Q,:.:..~Qg. små~l).~gJ~~j\:et,:, Det har ogsa i siste uke "'lært t~tt en o.eI
mindre fangster smasild av storrelsen 20/34 stk" pre kg i omradet nord
for Bodo . I;et har dessuten vært fisket noe smasild i Namsen i Nord-Trondelag~ I Sor-Trondelag har det beste fiske foregått pa stjorna og dertil har det vært kastet litt i Hitra~- og Froyadistriktene~ I Stjorna har
snurpesilden hovedsakelig bestått av stor småsild (20/3.4 stk~ pr~ kg)
men har også vær~, ibl~ndet noe fetsild i storreisen 13719 I uken ble det
stengt ..1 a ~ 7000 hl småsild og 3000 hl fetsild i Sor·... Trondelag ~
I Romsual har det gjennom hele siste uke pågått et ganske livlig fisket
som utbrakte tilsammen ca~ 170000 hl~ De fleste steng inneholdt småsild
2b/34 stka pr kg, men i enkelte steng var det oppti13o~ av storreisen
13/19\' I More forovrig har fisket vært lite)! dog meldes det om mussaforekomster på ,Sunnmore, hvor det de aller siste dager skal være stengt
ca,,, 1000 hl mussa i Vannylven~ I Hordaland har det t~tystdistriktene
vært fisket en del mussa som går til hermetikk~ Likedan er det i RyfylkefjordeneA Fangstmengd~n i qken for Bergensdistriktet var pa omtrent
1800 skjo for Haugesundsdistriktet omtrent det samme" Forovrig meldes det
om mussafiske ved Fl~kkefjord~ hvor fangstene i stor utstrekning leveros
til matbruk, men ogsa noe til her~ctikkfabrikkene i Stavangero I Oslofjorden skal det være tatt noe smasild ved Bolerneo
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Der er

inte·~

nytt å ruelde
~~tti§~~1~ I Hordal~nd,er det gatt atskillig tilbake med pirfisket
og det er no sjeldent a fa pirflangster. I Ryfylke er det fortsatt bra
med pir, likeledes i de fleste andre distrikter, hvor det tidlig~re har
vært fisket pir~
Seifisl~~.i Fiaa~ark: I slutten av forlopne uke b~e det tatt tildels
bra snurpefangster~ saledes.fra 15000 til 40000 kg p~ ytre Laksefjord i
Lebesby, o~ptil 20 000 kg på Vannfjorden i Honningsvagdistriktet, 4
fangster på tilsammen 54~ooo kg i Kvalsund, en fangst pa 7000 i Soroysund og 3 garnfangster pa 2200 kg for Hammerfest~
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K:y:stfiske:t fqrovl?iBl. Fisket yftr sma tt o Fira ~vIore og Romsdal meldes om
olje- og tildels agnmangel" Til Alesund ble i uken innbrakt 54,6 tonn
fisk, Kristiansund 3~6 tonn) Smala 4,2 tonn, Bremsnes 4 tonn, Ona 9 tOllD;
Haram 1 9 2 tonn. Av fisken nevnes 11,9 tonn torsk, 2 tonn sei, 17,3 tonn
lange, 1376 tonn brosme, 15,2 tonn hyse~ 5,,4 tonn kveite, 4~5 tonn flyn-,·
dre, 6,7 tonn Skate, 5 tonn piggha, dertil litt storje> habrann 0tC~ Fra
Måloy meldes det om smatt fiske ~ Der ble innbrakt "'{el 3 tonn pigghå og l.i .
like meget annen fisk~ I Bulandet or det no slutt med bankdriften og li~
keledes slutt med notfiskot etter pale~
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