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Fiskeridirektoratet,
Bergen den 30v november
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sted e, id et. d ei) natt til lordsg 25 november ble f lsket 2000 hl i
Stjbrns, natt til sbndag 1000 og natt til mandag 1500 hIa I fisket
o

deltar bare 7 snurpenotbruk~ S~mtidig har landnotbruk tatt ca. 1000
hl i Af jord" I Stjbrna er småsi1..den nå en del mussablandet, og i
lfjord fås det ren mussa~
Forovrig har det ikke vært meldt om noe sildefiske bortsett fra
i

,"

1944~

dret av uvær . .
Fe"t'I?j.ld .. · ~_småsildfisk~ I Sor···Trbndelag ble det i forlbpne
uke oppfisket 3500 hl silda Det meste av silden ble tatt i Stjorna
og noe i Åfjord, Det ser ut for at det fremdeles er en del sild til· ..

O~terfjorden

i

I

F,-:Lskeriene i uken som endte 25" november 1944<.
Fisket i uken som endte 25;; november ver til cl els sterkt hin·,,·

i

"

Hordaland:l hvor de't er blitt tatt en del mindre

mussafangstler .;
~::'"s·tt1:;.~.et

J.gl'0vri.g..:.. Det' foregår fortsatt en del flske fra min··
dre fartbyer r såsom rusefiske, smAgarnfisks$ litt snurrevadfiske,
snorefiske og flske etter skalldyr med teiner» Da værforholdene var
mindre gode ble utbY'-::,tet i siste uke 11te ~
Fra M5re og Romsdal meldes 'det om fblgendG ukefangster:

~lesund

9<;7 tonn., Krist.iansund 4,9 ton:u5' Småla 7~,9 tonn, Bremsnes 0;-3 tonn
Bud o ~ 3 tonn:, O.l.:'.a 0,5 tonn Av fangs-cen revnes 3:<8 tonn torsk~ ('
91'1 tonn sei 9 0,7 tonn lafige ll 0.,6 tOlli"l brQsme, 2~7 tonn hyse~ 0,7
tonn flyndrB: l;; 7 tOY.ln skate: 4> 3 tonn annen fisk, l) 8 tonn håbrann
Q

1

l

og 8:; l tonn pigghå",q,v kr

.1'

Ole 'ble det d0f~suten

innbrak'c 25.,000

stykker .. Di:;;:1 samledo ukefangst av fisk innbefattet håbrann og
piggh~ utgjorde 33:6 tonnft

på Vostlandet var fisket lite
0000000
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