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Fiskeriene i uken som endte 7Q oktober 19440
Også i uken til 7. oktober var fiskeriene til dels hemmet av værete
F(!)rekomstene av sei er fortsatt gode i Vest-Finnmark, men kan bare dE-l .. ·
vis utnyttes Kystfisket forogrig og bankfisket var meget smått. I
Trondelag 1 i Romsdal I~)g delvis s or f or Stad ble fisket en d el småsild.
Mussafisket viste lordag tegn til bedring i Trohdelag og har siden
tatt seg opp der.
.
]'etsild- ug småsildfisket (sommerslldfisket har man mere gått ov,'"
er til a kalde det i den senere tid) viste ikke noe tegn til b~dring
i den uke rapporten gjelder i~att til fredag tok 4 snurpere 100 til 2UC
hl i Donna og på Malangen tok en snu~per 50 hl. Natt til lordag tok
6 snurpere fra 20 til 100 hl stor smasild i Nordfold. Alt som ble fisket i norare omsetningsdistrikt var småsild av storrelse 20/34 pr. kg
fersk~ I Trondelag yar sildefisket uvææshindret det meste av uken.
Det ble i alt tatt 1400 fetsild og 1500 hl småsild i Sor-Trondelag,hovedsakelig i stjerna og Froya. Oljemangelen preget også situasjonen.
Lordag tok det seg opp et ganske bra mussafiske og siden da inntil ~ns
dag i den uke dette skrivl?s1 var 60.000 skjepper mussa låssatt i SorTrondelag., ~De viktigste fangststeder er: Rakvå~, Bjugn og Skjora på
fastlandet og Kvenvær på Hitra og Straumsjoen pa Froya. I inneværende
uke er dessuten tatt en del snurpenotfangster av småsild blandet med
opptil 70 %fetsild i Stjerna. I SveIsfjord har snurpere tatt fra 200
til 400 hl hver natt av stor småsild. I More ~:)g Romsdal ble det °bare
fisket noen få hundre hl fetsild men nærmere 4000 hl småsild. stor
småsild oppblandet med inntil 3o~ fetsi+d ble fisket i Rembereid ~g
Nord-Aukra. Mussa ble fisket i Innfjorden og Isfjorden, altså lengst
inne i Romsdalsfjorden~ Inneværende uke fortsetter sommersildfisket i
More og Romsdal, småsildfisket på samme steder som for, mussafisket i
Rodvenfjorden, altså noe lenger ute i Romsdalsfjorden og etter fiskernes mening er det sandsynllgvis nye innsig som utbyttes. Sor for Stad
ble fisket nærmere 3000 hl småsild, vesentlig hennBt.ikkVare~ Fisket
foregikk i Vederhus i Ytre Soou, ~pskog i Fjell og Lysef'j-<rrden 1110
ke sor f-or .oB€rgen
4W·el.dj ngeneom-astfisket forovrig og bankfisket e,.ir omtrent samme
bil.de som foregående uke, som det· no forovrig er kommet no~n flere mel··
dinger om fra Finnmark~ Krigshendingene setter sitt p~e~ pa fiskedriften i hele fylket~ Ost for Nordkyn' foregar praktisk talt ikke noe fiRk
av betydning. For Kj~llefjord og Laksefjord var det fremdeles meget
sei tilstede men fisket var hemmet av stor. 'l siste halvdel av septenlbt:. r
Det. bar doe vært brakt i land enkelte store seisnurpefangster i Nordvagen, Laholmen, Honningsvåg .::,g HavoysundOD H~..mmerfest melder om meget
sei men liten fiskedrift grunnet spesielle vanskero Drivstoffknapphet
virker ogsa på fiskernes disposisjonere Da småsildate er tilstede regner fiskernes med fortsatt seifiske dersom forholdene tillater det~Li
nefisket i Vest-FinJ.uii.urk har gitt dårlig resultat.
I Mure o~ Ro[{!sd~l vQ..r fisket fortsatt hemmet av dårlig vær. I Fyl·
ket ble der i alt brakt i l.and 20 tonn fisk, hvorav de viktigste sorter var torsk 4,9 tonn, lange 3, brosme 2,3, h~se 5,3, ~ullflyn~re 2,8
og skate 1,6 tonn Totalfa:.lgsteIl av fisk fordeler seg saledes pa de
enkelte ilandbringelsessteder: Ai~sund 6,8, Kristiansund 6,8, Smola
2,7, Ona 1,1 og Har~m 2,6 tonno Utonom dette ble de~ i uken brakt i
land 6,7 tonn pigghå, 84000 stk. ~rabbe og en del h~bra~n .. og reker.
Fis~bt s~r for Stud har nærmest llgget helt nede. Tll Maloy og ome~n
ble det brekt i land l tonn fisk o Det dårlige fiske sor for Stad VlS("~-
også igjen i statistikken over tilforslene til Ber~en som var helt
utetydelig, 15,6 tonn mot 3 tonn foregående uke.
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