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Fiskeriene i uken som endte 21~ april 1945Q
I uken som endte 21 april var det kjblig, delvis stormfullt vær i SbrNorge, men forholdsvis bra vær i Nord-Norge. I Sor~l~orge ble forfangstsildfisket hewÆet og delvis brakt tiloppher av værforholdene. I Trbndelag og Noro...·:L:·orge foregikk det et avtakende skreifiske" Kystfisket
var for det meste sm&tt ..
~a~§tsildf~J~l. I Sogn og Fjorr:1ane hvor det tidlig~re foregikk
ikke sa lite forfangstsildfiske i de ytre distrikter av Flor~-.og Bremangerområdene har det i forlopne uke vært kastet en oel i indre kystdistrikter. I Florodistriktet har det således vært rikt med sild i Norddalsfjord
men ytterst få bruk er mott frem" Det ble stengt omlag 10-11.000 hl. Det
foregikk også kasting ved Aurebrot i FloroLeden~ I ~remangerområdet ble
det kastet i Gulenfjordene. Det står fremdeles en del steng uopptatt.i
Floro- og 13remangerområdeneg I Sylte og Gurskby (Vannylvsfjorden) på
Sunnmore er det også ko.mme~ til stans i forfan;.:;.,stsildfisket, som har v<Brt
meget godt og utbrakt omlag 15-16,000 hl. Resten tas opp i disse dager.
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I 'ITondelag tas det fortsatt forfansstsi..lo.d med garn i Sbr-Froya, men
også her har ~oldt og stormfullt vær lagt en demper på fangstaktiviteten.
~~~il~fis~t: Der er gode utsikter for småsildfiske i flere distrikter, men der er ingen eller ubetydelig drift,. Grunnen er bl.a. 01jemangel.
I Eresfjord i Romsda~ stir det i steng 400 hl småsild stbrrelse 12/15 CID, som forsakes opptatt i disse dager.
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ter driften pa sine
distriktene~

Skreifisket er hurtig avtakende .~ en del bruk fortsethjemsteder~ men overalt har fremmede fiskere forlatt

~~.1§:±_~_g:.:rti,~.r~t.delll Fisket fra Andbya og fra Gksnes/Langenes oppi
synsdistrikter er avsluttet, men det drives fre~deles en del fiske i Bo
(hvor vårskr3.pet er satt inn) og i Borge. I Bo var detl 5 sjbværsdagerm.ed
lin~fangster på 600/3000 kg ~g juksafangster på 160/1600 kg. Ukefangsten
Var 45 tOlli"lt. Der deltok 43 bater med 18b mann 1 men var oljemangel. Fiskevekten oppgis til 35 o ,.leverholdi g het til 1600 o~ tranprosent til. 30. I
Borge ~ar det '5 hele og 1 delvis trekningsdag med garnfangster på 120/
1000 kg og linefangster på 180/800' kg. Uketangsten var 157 tonn. I alt er
der no i \Testerålen-Yttersiden oppfisket 9978 tonn torsk mot 10889 ifjor.
L~~~f1:.~~ Lofoto:~li:synet ble hevet den 25 april . I fcrlopne uke
har det pa(j3.-ct et tildels bra linefiske i \Testlofoten, men de fremmede
fiskere er reist hjem o Det ventes et sluttutbytte på omtrent 67.700 tonn.
Ifjor var fangstmengden 85Q155 tonn.
He1.8eland =- Det ble fisket 51 tonn torsk i Vega i siste uke.
. .
tibl}..8.:f.t~h·t;_ Oppsynet i -';Tikna ble hevet den 23. april etter at det
~ s1ste driftsuke var bli~t fisket 17 tonn tonsk. I alt er der i sesongen
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fisket 407 tonn mot

547 ifjor.

§32.r-lllr.Q!1-.9&1§gI. I Kya og Humlingsvær ble det i siste uke fisket 40 .
tonn skrei. De siste dager var fisket sterkt avtakende og de fleste fiskere reiste hjem, hvoretter oppsynet ble hevet 23. april. I Titran var
ukefangsten 12 1 9 tonnø Enkelte båter hadde bra fan6ster i siste uke, men
storparten av de fremmede ar reist hjemq I Sbr-Trbnde1ag er det tils~
men i år fisket 1741 tonn mot 1884 ifjor
Ky:stfi..§.f.~t fQ~rovriR._.
er no sterkt preget aV oljemangelen . småbåt
benyttes i de fleste t11feller, og fangstmengden blir deretter. Fra
Alesund meldes det siste uke om fangstmengde på 16 tonn, ~ristiansund N
2 tonn; Smala 3 tonn~ Bud l tonn, Haram 3;5 tonn. Fangstene bestod forst
og fremst av pigghå~ dernest sei; torsk, lyr, lallge~ brosme etor For Mål,
oy og omegn (inkl .. Bremanger) ble det i siste uke fisket 18 tonn torsk,
17 tonn sei 2 0.7 tonn lange, litt brsome, hyse, kveite og flyndre samt 22
tonn pigghå~ på kysten lenger s6r var det delvis bra forekomster, men liten drift ..
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