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Fiskeridiroktorateto
Bereen den 12. juli 1945~
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Det ser nå ut som det er bedre forekaillstep av fisk oG IJ":"..l..C- .J..
Nord-Norge, men :for>skjellige drifts- og omsetningsvansker gjør seg
gjeldende. Det er stille omkring brislingfisket~ Sildefisket på Vestlandet og nordover til Trondheimsfjorden foregår omtrent i samme omfang
som før. Bankfisket er fremdeles meget godt"
.R~..l_9.~.t.:t§l~~ ~. Sildefisket i Nord-Norge har i det store og hele
ligget nede siden rn~dten av juni~ men følgende melding fra Notfiskarsamskipnadens Sildesalslag i Harstad~ datert' 11. d.mo går ut på at det
nå kan bli mer fart i driften:"Kolvereid 10300 hl landnotsild 13 stk
pro kg. leveres l'l"ondheimo. Gode utsikter for sild Namsen, Kolvereid~
Dynna 9 Vestf,jord, Vesterålen~ Andfjord, :::-lere steder større sild,:) Olje
hindrer fisker)nes drift på hele strekningen Kull mangler sildolj efa ...
brikkene slik at de ikke er i stand motta sildt;o"
I Trøndelag ble på Frøya satt år~ets første i~etsildsteng
(150 hl)" Det s'J.::al ogs{J være utsikter :for fetsildfiske på Frohavetqo
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I r,~øre orz Rom·sdal er det fremdeles godt :riske" Det ble stengt
noe over 20 0 000 hl? altså omtrent som uken førQ> Det er nå vesentlig
stØ'rrelsen 20/34 som tas~ og litt fetsild er iblan,net~ men ikke meget,
Det er gått bedre med avtaket~

SØr for Stad merker en seg særlig ?unnfjord med en del steng
i distriktene omkring Askvollo
!2r:..\pJJ,~1Ef.JJ3.:l;~_~~t Det foregår li te kasting. Fabrikkene arbeider
med det som er stengt føre

!\:s0g::~11.t:;L~.~.0!_~,. Til utgangen av juni i år var det i alt fisket
20322 tonn l11a1(1'"1ellLl altså noe mindre enn de øvrige krigsår.
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Snurpenot:risket etter makrell oppunder danskekysten var meget
bra,' og i inneværende uke tas rike fangstel'"l" På l dag ble brakt im1
til Kristiansand 1/4 mil1~ kgø Det mangler nå kasser og is og avsetningen er i det hele vanskelig~ Det er derfor foreløpig en stopp i driften~
Det deltar 50 snurpere i dette fiske. Av disse er en del fra Vestlandet~
Kvaliteten beteGDes som meget peni)
~9:.~!'~f~.g}~.§.~. fra Møre og Romsdal gir fremdeles rike fangster,
men det har til sine tider vært vanskelig med avtaket" I Møre og Homsdal
fylke ble det i alt brakt i land f'Zl'lgende mengder: Alle tall gj elder
kilo~ Tt-orsk 190508,~ scj: 970651? lyr 110, lange 1042.827, brosme 750697,
hyse 268170~ kveite 9(J,'.40~ gullflyndre 1:)639) srnørflyndrel<-10 steinbit
55) breifla~)b 370, håbrann 10 071, makrellstørje 448~ hummer ~o970~
reKer 600. Lever 707 hl Totalfangsten av råfisk fOI1deler s eg således
på de større distrikter~ Alesund 1023~500, Rm,Jln 12r.>4'.30~"I\TBremsnes
1010000, Bud 43 073) Haram 45Q900~ Her~5;r 4":' ~:-'l:;.'~';
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~['il MålØ~ qg oms,@ ble brakt i land 740244 kg. Av dette
~40~!yntQrSk~14H96~el.. - 56!)'i52 lange, 7.344 brosme~ 3~035 hyse 990
are~
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l.relegram fra f'isl'\.eriinspektøren i Finnmark pro- 30/6-19450
Seisnurpenotfiske enau ikKe Korr®et i gang og ytterst fÆ er
hittil klar for dette fiske~ Noen særlig fart det øvrige fiske heller
ikke", Med uregelmessige mellomrom er dis"Griktet tilført frossen agnsild
fra Trom.s, dessuten stengt 6/'100 kasser :fin a~ild Korsfjorden SørVaranger 20/25 ki.lo-etc> En del linefiske utenfor Vardø men avsetnings~
forholdene vanskeligo da iro(~uksjonslaget som den største avtaker med
tilstrekkelig antall kaiarbeidere har sluttet å kjøpe o De øvrige kjøpere
.mangel på arbeidsfolIcQ .Anbefaler innenlall.dsforsyningen legger båt med
arbeidsfolk på havnen fL~ avtakø Orntrent all saltfisk levert irmenlandsforsyningen nnntatt Vardø Produksjonslag med større parti som iI{ke leve~
rer uten at der blir stillet remburs" Hvalfanger fra Troms fanget en
bvalo>cCl~ 2 500 kg kjø-Gt solgt~Båtsfjord og Vardø beretter om store silJeforekomst,er eaa 30 sjf6!IDil nord av Slett:19s. Oppbygningsarbeidet og besetning påbegynt særlig Berlevåg 9 Kjøllefjori og Honningsvåg men mangler
r,..
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Telegr~.:n

fra

fisker~inspektøren i

Nordland pro

30/6-l945~
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Bru deltakelse og overveiende gode værforhold,men konstant oljemangel og delvis vanskelige avs e tningsforhoJd hemmer fisket sterktc
Fra .iUs'~ahaug melde:3 om bl"&a fangster veAentlt.. g :Line og juksafiske~ Storseifisket med iling gir ujeV:18 fangster~ Agnsild tilgjengelig~ ·Fisket
ytre sY~jærgård sterkt hemmet av olj eIDangel. l il RØdØY ilandbrakt ca.~
10&000 kE sei, hovedsakelig saltet, dertil notsatt ca. 2 0 500 kg ennå
uoppt~tt~ En del fiskeforekomster ytre strøk Gildeskål, men seifisket
mislig Fremdeles god.t~ ucn"fiske Bod.in, likesorf1 seifis_ket med not og dorg
gir til dels bra fangst'3X""e> .Fra Folla meldes om mindre fiske og deltakelse cenne periodea I Tysfjord derimot gode forekoffister sei, torsk og
sild!:> :Fra Værøy, Røst og Borge meldes om ubetydelig seifiske og flyndrefisl:ee For Ø\Trig ugunstig vær og liten drift Lofoten, hvorfor vanskelig
uttale noe om utsikte::l.eo Fra Bø rapport3res at seiinnsiget ventes om
8-14 dager~ Kons'tant mangel på olje, sa.It og tønner;> Litt uerfiske Dverbergo BIåkveitefisket begynt, men hindres 'e.V olj e".. og agrunangel~ Til de~s
dårlig væ:e Q Ingen melding om sildfangster av betydning i distriktett>
Mindre utbytte av kvalfangsten siste 14 dager da forekomstene på trekl<
fra tidligere fangst,felter~ Fangerne ral::port8rer meget åte og småsild
hele Vestfjorden og gode u·~·.sikter f·or fertsatt fangsto Fleste båter ligger dog inne gru:"r.-'lnet drivstoffmangelo Ubenyttede fryserier og filet~.-.
fabrikker i distriktet bø:~'" søkes igangs2.tt snareste. Nesten alle tank~·
lagre tomr1l8 og ingen utstkt vesentlig bedring olj esituas.i onen første 14
dager') hvilket ffiGdfø:i."tsr betydelig avbre;kk i driftenl!1 På Akvik~ Tjøtta]
eksplodeT'te 350 tankmin81"o Ka.iene og 3 brygger blåst vekk og 6 fiskeskøyter l--1ar og mindre skadde- Ingen nordmenn omkom. EnLå ingen opprensk ....
ning av sjønuner av betyd.Yd.ng i distriktet, men ingen ulykker meldt undeI
fisket~ Savner rapporter fra Bindal~ Brønnøy, Vega, Herøy, Sortland og
Øksnes",
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Telegram fra fiskeriinspek"!".. 0ren på Vestlandet pro 30/6-1945~
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IVfakrellfisI\.et drivgarn avsluttet. Mindr-e--gCfdttItbytteto En del
Hordaland~ I Herdla således ca
100 000 kgo
Hummerfisket slutt~ mindre fangster siste tido Fremdeles en del sildefangster på strekningen Ryfylke~ ~åløy~ Brislingfisket mindre fangstresultat enn ventet, best Sunnhordland, tregt opptatt, fiskerne sku:ef~~t~
Fiskeforekomstene for øvrig noe forskjellig i distriktene men gjennom~
gående bedring. Håbrann- og bankfisket hemmet grunnet oljemangel) som
også preget hjemmefisket~ især Sogn og Fjordane, hvor overgang i juni
tiloljefordeling gjennom oljenemndene trenger noen tid å innarbeide
seg igjen. Større tilgang på olje og redskaper høyst påkrevet for øket
drift.
fangster notmakrell, best
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