Fisk erid irek tora tet,
berg en den 3ø janu ar 194§.
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Fisk erien e]. uken til

23~

og 30 . desem ber

1944.,

store og hele småt t
}å grunn av darli ge værf orho ld gikk det i det

i Tron o.ela g slo
med fiske t i de siste 2 uker for nytt år. I Stjbr na
ble det også fis'
det imid lerti d til med rikt land notfi ske og samt idig
det utfa rt et par i
ket litt i Lysb ysund og ved Stokksund~ Fbr jul ble
ltat av betyd ning .
forso k ette r stors ilden med drivg arn) men uten resu
Det ovrig e fiske var o~eralt lits0
bruk tilst ede
Fetsi ld·'_2 E. smås ildfi sket ~ I uken for jul var ingen
r for nytt ar ble
på felte ne i Stjer na i Sbr-l 'rond elagv De siste dage
29 og 30 desem ber
det imid lerti d gode utsik ter for kasti ng og den 280
låss att mello m
fikk loka le landn otbru k gode fang stere Det er innm eldt
til dels mege t ford elak tig. Så6000 og 7000 hl~ Silde ns stbrr else er
fetsi ld av stbr ledes er der satt atsk illig e steng inneh olden de 7o~
kg .. Forb vrig
relse 13/19 stk:. pr kg og 30"';. smås ild 20/34 stko pr
de en del s~
vari erte silde ns stbrr else nedo ver til steng inneh olden
er steng t 6-700
sild 20/34 stk., og mege t muss a, I Lyso ysund hvor det
hl og Stokk sund 100 hl er silde stbrr else n muss a
og smås ildfi sket ..
Fora vrig fore ligge r det ingeD. meld inger om fet sild"
med drivg arn
Stor sildf iske t: For jul ble det utfa rt 2 fiske forsb k
mello m Hegg hol-·
etter storsild~ Såled es var en driv er ute på felte t
det/H eggh olme n
men og Bula ndet og en ute på Svin oyfe ltetg For Bulan
mak rell. Det er
ble det tatt 2 stykk er sild og for Svinb y noe sei eg
umid delba rt
såled es forel bpig inte t som tyde r på at stors ilden er
ne hold er seg avvente nde o Fra fiske . ~di:striktene meld es det at bruke
i
vente nde og er--'f erd med å gjore seg klar for seson gen.,
s et forho lds·· ..
Kyst fisfc et foro vrig: Det er almi nnel ig at det drive
hind ret drif t
vis inten st småf iske nærm est for jul, men værf orho ldene
More og Roms dal
i storr e utstr ekni ng i slutt en av desem ber 1944 . . For
tonn fiSk, hvora~
meld es det i uken til 23 desem ber oppf isket ca. 42
~ l; 9 tonn bros· "
nevn es 9 'i 5 tonn to rsk, 23,2 tonn sei, l ~ 3 tonn lange
te, skate , h~brann
me, 3 tonn hyse samt mind re meng der av flynd re, kvei
ikke noe fis· ..
piggh å etc.) l\Iello m Jul og nytt år foreg ikk savid t vites
lande t forb vrig
ke av betyd ning på U6re . I Sogn og Fjord ane og på Vest
var fang stutb yttet likel edes ubet ydel ig.
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