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Rapp orten e om fiske riene i uken som endt~ 30~ juni gir
samme bilde som uken fø'rOr
inger om at det er blit t
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fa.rt i si.ld efisk et i Nord-Norge~
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Fra Trøn delag og søro ver er fang stres ultat et frem
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Bl~+sli~gfisI~§.:toc~ Det ble ikke kast et rneg:
e er indre Har,dangero.enes te sted hvor det virk elig har fore gått noe fl-sk
Ringøy~ I enke lte kast ble
Der ble det satt en del gode steng ved utne og
småfallen~ men stor tatt fra 300-1 0 000 skjepper~ Kval itete n bet8g~es som
>st. I Lyse fjord en i Roga land
parte n hold er l1ke vel mål% og det er lite utk,<:
fjord en ble satt noen
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En regn er med at det nå står brisl ing i lås for ca~
ved herm ettkk fabri kken e""
ppor ten nede nfor fra
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En henv iser til t:::::legraw.met nede nfor fra fiskeri~ns
s1.ge
d.mes
rekor
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og Roms dal og Trøn delc. g, hvor det bere ttes
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land følge nde meng der som
I :\:øre og RomSdal fylke ble i alt brak t i Alle
tall gjeld er kilo :
også om:f atter k-ys tfisk et(ek sklus ive silde fisk et).
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Torsk 340289~ sei 81.~689, lange 5.sEcr338~ brosme 92./718, hyse 30 266, kveite
1~0901 steinbit 478 9 skate 240,
håbre.nn 330200, springer 12QOOO~ h1..h"llffier 2~)840, reker 50)~ lever 383 hlo~
i alt 807.343 kg råfiski) Totalfangsten av råfisk fordGler seg således på
de større distrikter~ Ålesund 595.225 j Kristinasund N 11023 9 Smøla 18?360~
Bremsnes 66 9 3 0 0, Bud 50 ... 891, Ona 470193 1 Haram 3",421 02; Herøy 140930~
0

8,329, gJllflyndre 1 9 905 9 smalflyndre

I ~..:ålØY og omegn ble ilandbrakt i

alt 73.602 kg., J.v dette var 9 p 700

torsk, 190700 sei, 1.9 0 248 lange, 90948 brosme 1 10Q898 hyse, 1.205 kveite,
517 flYDdre~ la294 alli~en fisk og lQ092 pigghår.
lange
Til Bulandet og Askvmll herred for øvrig ble brakt i land/750000 kg~
brosme 9.0CO kg,sej 1~600 kg~hyse 700 kg;.1'.7Jeite 2~5CJ,:1 kg? torsk 700 kg
og hurriner 400 kg~, i alt 8ge900 kgo
S=lt~as jQ~?r:§..p2~!.~~!"

Telegram fre.. fiskerll.inspektøren på Skagerakkysten

pr~

30/6-45"

Brislingfisket ora Oslofjorden,. del.takelsen minima:!.. grunnet ve.nske···
ligheter med avsetningen~ Snurpefiske danskbkysten ettGI" ll~akrell bra siste
dager, også omkring Arendal mindre snurpefisk.\3 .. Sildefi sket mindre ~ bare
omkring Farsund fortsetter dette fiske .. SkjærgårdsfiskE;t d:"'~~.ves som vanlig
med forholdsvis små fangster, 6 skøyter he.r pb. få dager innbrakt CCt<:>
50 .. 000 kg torsk fra Revet, Oljesituasjonen juli vil he~ . }ne fisket sterkt
hvis det ikke helt må i!lnstil1es.
Telegram fra fiskeriins'pektøren i Møre og Rowadal og Trøndelag pr .. 30/6-4S
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Fiskeforekomst'ene er meget gode for 11(.;le distriktet og da særlig
for bankfiskerne som etter at fiskeprisenE: va:r ordnet g:Ll::~: med en stor
flåte på bankene og da særlig på Tampen" Båt~:le komIDer nå ,tilbe.ke og alle
med rekordfangster fra 10~OOO til 30",,000 rundfisk etter båtens størrelse Q
På Storegg~ har fc:..ngstene vært uj evne men s t:::::. t sett bre:' f:.1en på Botnane er
der hittil ikke så gode forekomstel~ som J. 1944. Snur::cevc.dfisket har vært
\lj evnt og Il23ril16st sIDått~. Kvc.lf8..ngsten gir ::r 82TIdeles Sc3rs godt utbytte og
ellers for I~Iøre er småsildfisket meget godt" og der er således god til,gang på agnsild~ Opphaug melder om sInått fisl:e og ellers om at en del tidligere rekvirerte fiskebåter nå er kommet igj eno KirCTl melq.er om at sei . .~
fisket for det meste er inns tillet grunnet o::ns etningsve.n,skeligheter ~
Likeså for brosme og lange;} Månedsfangst 3:~5 ~640 kg, L2.uGnes melder om
sildesteng som har avhjulp8t agnmangelen 0g' 1"esultert i et meget godt line-fiske. Tlqt er dratt i le~nd ca~, 30~OOO kg ·torsk le.nge br0,Silla og hyse og
videre loo-O~O leg sei som E:1r tatt på snurpeYl'Jt,.. Abeli/ur :'Jl,j!.der også om godt
sei- ogbe"~J.kfiske roen ellGrs meldes fra allG hold OLl r::..dskc\.ps.mangel~ sal tmangel og 't.ransportve.nsker o
l

