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Oversikt nr.:~iFi ske ts Gang 'l

Fiskeridirektf.,retet,
Bergen den lQ februar 1945.

Fiskeriene i uken som endte 27ft januar 19450
I Nken som end te 27.. januar var det g~,de fi skeforh01d eg godt fiske
l bur- orge~ I Nord-N~rge har driften vært delvis værhindret, men det later til å være bra utsikter f::Jr skreifisket som nå skal ta til", Vinter·,..
si1dfis~~t har slått godt til ',;g det er st,:r sildetyngde utfor Sogn og
Fj-.'rdane e'g på 8unnmore .. Det drives furtsatt litt småsildfiske i stj orna
i Sor-Trondelago Kystfisket f·:..-rovrig på More og Vestlandet har gitt g:)de
resultater"
_N':rd-N,)r~e-L Det foreligger ikke noyaktige rapporter om skreiflskets
videreutvikling~ men det har vær~: tatt bra fangster i Vesterålen og 'på
Lof:)tens Ytterside, likeledes i Lefo.tens oppsynsdistrikt I oppsynsdistriktet er det imidlertid fore16pig li~en deltakelse i fisket Fisket
hemmes også f~.:.relopig BY forskjellige driftsvansker.
Vintersild.fi§ket: 20m nevnt i furegående rapport tok 2 forsoksdrivere
natt til 23 januar 30 hl utfor Oygaren og 60 hl utfor Svinoy" Påfolgende
natt trakte en del flere drivfangster, ,men helst småe Den 24~ januar ble
det meldt om sildeåtet på havet utfor strekningen Bremanger~Floro og den
25Q januar tok denne sild land på nordsiden av Bulandet, hvor det etterhvert har utviklet seg et sjeldent rikt snurpefi.ske og likeledes har vært
~\:Ctstet med landn:.;t" r de nærmeste påfolgende dager seg silden også oppun
der folund og sondag kveld 28 o januar ble det kastet med landn:'t ved Fedj e.
Fredag 26 a tok silda 0g8~ land ved Goks5yrvika, Runde og Valleboene på
Bunnmare. Samtidig var det tydelig mindre sild på haveto
Situasjonen kan cppsumeres derhen at det i oyeblikket står stor sildetyngde på strekningen Bulandet··Gygaren ag på Sunnmbre. Det fcregår et meget rikt snurpefiske, et tiltakende drivgarnfiske og tildels Lra landnotfiske. Dette siste har falt best i Oy~aren~ nordlige del med Fedje~ Utsiktene for fisket~ fortsatte utviklinF:" e.::' de be,3te .. Silda står overalt kloss
i land og siger etterhvert inn på fj~rdene, således foregår allerede et
betydelig fiske i Hjeltefjorden~
~etsild~ .. 2JLsmåsildJ:J-.§Js_e~J.. D't;t foregår fremdeles en del snurpefiske
etter småsild i Stjorna i SOl·-~rrondelagc I forlbpne uke ble det tatt opp
320 G hl småsilda Det er håp om at fisket vil ta seg bedre opp med markere
måne"
__~stfisk~~ f9rovrig~ på M~re ble det i forlbpne uke oppfisket 218
tonn; hvorav for Alesund 131,5 tonn; Kristiansund N 13 tonn, Smala 11,4
t~nn, Bremsnes 47,4 tonn og Ona 14J3 tonna Av fisken nevnes 26 tonn torsk
174 tonn s~i, 3 t"nn hyse, 13 t:.:nn annen fisk ~g 4 tonn pigghå" Det upplysos fra Alesund at seifisket nå er rekordartet med fangster opptil 27.9 0
stytker sei på 5-6 manns båt (snorefiske)~ Fra .M......loy kommer melding om '~ra
håbrann- og pigghåfiske" I forlopne uke er der tatt enkeltfangster av habrann på 80 stykker og 92 stykker - opptil 6/7 000 kg. Pigghåfangstene når
samtidig opp i 8/10.000 kg~ Det dreier seg alt sammen om dagsturero Fra
Bremanger meldes at det tas godt med torsk på pilk~ Småbåt med et snore
har opptil 300 kg '~g båter med 3 snarer opptil: 800 kg ~orskg Fra Bulandet
r:. ,regår et ganske betydelig pigghå ... og håbrannfiskeo H..Abrannkutterne har
her vært oppe i 3000 kg og pigghåbåtene har alt etter ~edskapen~s00g fartoyenes storrelse like gode·fangster som for ~lby~ I Oy~aren pa~arl et
godt seifiske~ Etter ~7a det berettes er fangstene oppe l 1100 s~ykKer
pao bOaten.
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