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Fiskeriene i uken som endte 14~ januar 1945
Fisket i uken som endte 140 jahuar kunde foregå ~nder forholds·vis lra værforhold;; det ble derfor en del utbytte for småfisket langs
kysten,. på 111orekysten var det således gj ennomgående bra seifiske.,
For6vrig fortsstte landnot·· og snurpenotfisket i ~tjbrna i Tr5ndelag
med godt utbytte, tross liten deltakelse Forberedelsene til st0r~'
sildfis~et skrider langsomt fram 5 og forsbksdrivingen har fremdeles
ikke gitt håp om at storsilden snart vil vise seg.
Fetsild- eig småsildfisket: Det foregikk osså i forlbpne uke et.
godt sildefiske med landnot og snurpe~ot i stjerna i Trbndelago I
ukens lbp ble det opptatt lo 4>O?O hl sild~ hvorav omtrent 3'J;Q fet··
sild:, resten vesentlig stor smasild (av stbrrelse 2Q/34 stk,., pr kg}
og litt mussa. Landnc~.tbrukene hadde i for1bpne uke kast på Clpptil
1000 hl og snmrperne opptil 700 hl. Da det er relativt få bruk som
deltar; 6 landnotbruk og 7 snurpere, har disse hver for seg gjort
det meget godt. Spesielt har landnbtene hatt store fan6ster? idet
disse crbeidet alene på feltet i 8 dager~ En stor del av silden som
fiskes i Stj brna bår til innenlandsbruk i fersk stand I dagene si· ~
den l5" .) anuar har fisket vært hindret av storm, likeledes har opp"
tak av gjenvære~de lås vært hindret, men det er gode utsikter til
fortsatt fiske.
Utenom ftjbrna fiskes det også litt ved Stokksund, hvor det om
kvelden mandag 16 .. januar ble stengt 200 hl smasild og 30 0 hl mussa"
§~orsildfisket: Fcrsbksdriverne som har vært ute på forSkjellig
felt utfor t:unnmbre og Gygaren har få tt noen enkle sild" ForsbksdrJ_"'
verne på Sunnmore har dessuten tatt noe makrell oS ti2- dels bra. med
sei v Det er således fremdeles ikke synbare tegn pa storsilden snar".:
vil innfinne seg~ Fra de forskjellige fiskeridistrikter meldes de~
at det går tregt med proviant-utrustningen til fisketo
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f~~fisket: Det antas stort sett å ha vært noe bedre kystfiske
siste uke enn i de nærmest foregående på l\,~orekysten ble det så··
ledes ~ lIken ilandbrakt 147 tonn fisk, hvorav nevnes 114 tonn sei,
16 tonn torsk; l,~ tonn lange~ 1,6 tonn brosme, 6 tonn hyso~ 0~9 tonn
$kate) 1;4 tonn habrann og 4,b tonn pigghåJ Fisket var storst for
.ci.lesund med 47,8 tonn, dernest Bremsnes med 42 tonn, Ona 24 tonn; ·.',r
Kristiansund N 15,8 tonn og resten fordelt på de,Qvrige steder" Sei·
fisket ~ar til dels vært meget godt og gitt opptil 1000 stk" i fangst
på en måt, men det er ikke så svært mange bl ter som har vært ute"
Forbvrig savner en nærmere rapporter men bemerker at det har
vært litt bedre med sei utfor Hordaland igjen) likesom en antar at
fisket grunnet de rQllgere værforhold også har vist bedring i an··
dre distrikter.
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Torskefisket! Normalt skulde torskefisket i Troms og Vesterålen
delvl-i' p~ Lofotens ytterside no vært i gang} men det foreligg'er in-"
gen rapporter. Det er blitt bestemt at Lofot':;ppsynet skal serttes
mandag 29. januarc
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