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Fibk~rid1rektoratet,

Bcr'~eil

den 2 o november 1944 ..

<>.ÆQ r t ~S2.J·_~~..
Firskeriene i uken som endte 28 oktober 19440
Fisket i u~en som endte 28 oktober var mindre omfattende w Fiskeforhol~ene var mindre gode og andre vansker medvirket til å skape et
mindre utbytte .
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!lLtsild~ og småsildfisket~ Fra Nord-Norge fore~igger det ikke
meldinger om sildefiske siden den 240 oktober da det ble stengt litt
småsild i Morsvikbotn i Folla og noe i Kjosen i Ulsfjord~

I Trondelag har fisket vært hindret av landYindskuling siden
midten av uken~ Der er imidlertid utsikter til mere fiske i Linesfjor-

den 7ed Stoksund, i Stjorna og i Hitradistriktete ! sistnevnte distrikt
ble det satt en del steng i forlopne Uke, saledes blandt annet lordag
et på 400 hl i Stromfjorden" Silden var av storrels6 13/19 stk . pr~ kg.
I Sor-Trondelag ble det i forlopne uke opptatt 9800 hl sild og mussa,
hvorav noe fra tidlig8re satte steng.
på Nordmore får snurperne fortsatt en del mussafangster i
fjorden, men i Romsdal or det no helt stille med fisket"

Aure~'~

Seif~sket= Det har vært meldt om enk61te snurpefangster 1 Torsken i ~roms, ennvidere i Lenvik og dertil i Sortlandssundet i B5~ På
More især i Bremsnes, foregår det no en del selsnurping (smasei)~

Kystfisket fOrOVji g : Det gar fnholdsvis bra med rusefisket på
Helgeland og i Trondelag Nordmore o Det ovrige kystfiske på More er ub'u',J.
tydelig når en ser bort fra ovenomtalte seisnurping~ I siste uke ble
det idnbrakt tiloSmola 16,4 tonn fisk, Kristiansund N 36~8 tonn) Bremsnes l03~4 tonn, Alosund lo~4 tonn~ Av fisken,nevnes 6,4 tonn tors~, 152)6
tonn se~, 2,6 tonn lange, 1,1 tonn brosme 3 tonn hyse$ 0,5 tonn habrann
og 3,3 tonn pigghå~ Det foregår et forholdsvis betydelig krabbefiSke, S.lM
ga et ukeutnytte for nevnte steder pa tilsammen 105,354 stko Fra Mål oy l
Bulandet og Vostlandet forovrig komm8r det melding om lite fiske~
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