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Fiskeridirektoratet,
Bergen den l4. desem~er 1944-
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Fiskeriene i uken som endte 9.- desember 1944.
Værforholdene i uken som endte 9. desember var for det meste då~
lige fra Trondelag og nordover - noe bedre sorpå. Fisket holdt ved omtrent som for"
Fetsild og småsildfisket: I forlopne uke har det foregatt en del
sildefiske i :rord-Norge, men værforholdene har vært meget dårlige og utbyttet derfor mindre enn det som mulighetene ellers tilsa. I Troms har en
snurper fitt 150 hl på Grovfjord og i Kallfjord ble det satt 3 landsteng på tils. 3000 hl. I Grovfjord bestod fangsten i mussa, i Kallfjord
i s~~.lsild av st5rrelse 30 stk. pr. kg. I Nordland har det vært tatt 500
hl på Leirfjord i ,::':"[f'. - ,500 hl i Velfjord og 500 hl på Ursfjord på
Helgeland - alt mussa. I Kolvereid og Nam~en i Nord-Trbndelag har det
også pågått kasting Her fås mussa. og sild av stbrrelse 35/7.0 stk. pr.kg.
I S5r~Trbndelag var fiskeforholdene dirlige og ukefangsten'kun
3000 hl. Fisket foregikk hovedsakelig i Stjorna. I inneværende uke har
ogsa fiskeforholdene vært darlige. Det ble tatt 400 hl tidlig i uken
og natt til 13. des. 4 fangster fra 250 hl og nedover. Det opplyses
forovrig at kun 4 bruk deltar i fisket na ~ de ovrige er reist hjem
til jUl.
I Hordaland ble det fisket 4-500 hl mussa i Osterfjorden, hvor
forovrig fisket enkelte dager har vært hindret av isdannelse.
storsildfisket: Forsbksfiske etter storsild vil ta til med det
forste. En del drivere ,har meldt seg til forsbksdriften. Såvidt en kan :r:
bringe 1 erfa~img har det forelbpig ikke vært noen~~~esynes av noen art.
~ystfisket forovrig: Det vanlige fiske fra mindre fartbyer fortsetter. på ~:')Jrekysten var værforholdene noe bedre enn uken for, eg
driften har gitt litt starre utbytte f Det er imidlertid kun uindre farttyer som fisker nå, og utbyttet blir deretter. p~ Sunnmbre har forholdene for utbve1sen av risket i den senere tid vært vanskelige. lra rapportstedene i More og Romsdal meldes om en samlet ukefangst på 43~3
to~n (Uken for 13,2), hvorav nevnes Il tonn torsk, 2,5 tonn sei, 6,2
tonn brosme, 6,8 tonn lanGe, 7,4 tonn hyse, 1,5 tonn flyndre, 1,4 tonn
skate, :1)2 tonn pigghå samt litt k~eitet habrsnn, annen risk og reker.
Av krabbe ble innbrakt 8700 ::jtk. Ukefangsten de enkelte steder var for
Alesund 8,2 tonn, Kr.sund 4,9 tamil, 5mb~a 11, bremsnes 719, Bud 1,8.
Ona 2,7 og Haram 1,1 tonn.
fra Sogn og Fjordane og Hordaland meldes om litt fiske. I H~rda-'
land har det vært noe akende seiforekomster.
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