Oversikt nr. 39Ll

Fiskeridirektoratet,
Bergen den 18. okt~ 1945"

"Fis~~~ts Gc:n~!.

Oversikt over fiskerlGnr',

uken 30m endte

13~

oktober"

Værforholdene va.r de S8.Imne dårlige også i uken til 13 o oktober c
Fetsildfisket i Nord'~:';Jrge la ter til å være :forbi for denne gang~
I Trøndelag, Møre og Romsdr-1T 8:::-:.m"l", Bergens:f:'ylkene foregår en del sild3'~
fiske. Bankfisket og kystfisket ve,l"" 3måt·~,.
~§.ild .... 9_EL_l?~ås~}-:.g,~~J~?~,~j~j. I siutten av forløpne uke ble det
værforhold~ så sildefisket i Haw~røy-Ofotendistriktene kunne
begynne igj en. Imidlertid viste det seg t:.~ t de få notfangster sorn ble
tatt inneholdt småsildc Garnfangstene på sin side var små fra O til
25. hl. Samtidig har sn1.u"pere hatt fangster på opptil 200 hl blandings ..~
sild på lv~alangen i Troms c Om fisket uttales fra Nord-Norge, at fetsilden i Vestfjordooo"'ådet 'ti:!.synelat.ende har vært på utgående den senere tid og at den aL1J1innel::'gc .lM3ning er at. fisket er ferdig_ Om fisket
på N..alangen uttales 9 at dette ser :\]\::ke ut -til å ha noen særlige utvik"",
lingsmulighetero Fjordene i Vest"",}i innUE3.T'k er blitt avsøkt av snurpere,
men der var det heller ikke sild;;
I Trøndelag hadde en bE:.re delvi.s sjøvær siste uke o Der ble
opptatt ca~ 8.000 hl s:tId? mest småsild., Imidlertid har en stående i
i lås Car; 500000 skjepper mUS80. x'ordolt på .~Gjørna og Bjugn~ lV1UI::i3~-
låsene i Stjørna' står i en viss f'a:r'8 :f,,)r forringelse ~ idet sterkt o}iy'
svulmete elver har skapt uv~nli.g stor ferskvannsmengde i fjordeno
I IVJ.øre og Romsdal ble det i siste uke opptatt ca. 11.000 hl~
hvorav omlag 60 % bestående av mu,ssa ble levert) til hermetikk~ resten
småsild til sildolje9 Det illpste sv fangsten ble tatt i Romsda16 I
inneværende uke foregår d3t ml.H3Sak2.st:~ng i Vo:Lda på Sunnmøre ~
Sør for Stad har det foregått tJiJ. deJ.s livlig kasting i Sugn
og Osterfjordeno Ukeopp'taket. nådd:? 0~?P i 3~,4~OOG hl småsild"

noe bedre

l

~r.isliggfi~~§.~.I
Tili~0r'::ii.ene ti:l. herm.etikkfabrikkene pr o 6e
oktober er på 3340052 skjepper brisling og 110411 sk,jepper blanding)

J2ankfi sJ:et !. Dårlig" vær har h~-tnd:2et dette fiske såvel utfor
Mørekysten som nordpåe Ii'ra i1.1esund me:!.de,s at bare 3 kveitebåter var på
Aktivnesset i siste uke:\ };i'angGte:c.e :i. å i116;. ,loill riL,50G og 50000 kgIJ Uketilgangen på kvei te var på 10c5 t'Jnn~ Fc\r ø'vrig var det meget smått
med fisket på hele M,ørekysten" Det, meldes om et ukekvantum for Alesund
på 12.8 tonn, Kristiansund N på 15~3 tonn~ amøla på 1905 tonn 7 for
øvrig lite eller intet~
Om seifisk~t på GaVl.Iej orden J. Bø ::L Vesterålen meldes at der i
uken ble oppfisket 36 c 000 kg ~ hvorav 15 c· 000 ble lakesaltet som filet~
resten iset ~ I Bø er der i ciJ. t j år f~.Lsket 113 tonn sei ~ hvorav 86
tonn iset~ 37 05 lakesaltet:; 2 tonn <-,ør-rscu,tet og 105 tonn hengttl't
g§'-"2.rannf~.?ket,L De:, IDa]_dc.;.s om fortsatt avtagende fiske på
Fladengrund, hvorfra det ~_ siiste uke k~)m S/10 kuttere med fangster på
2.000 til 8".000 kgo Fiske var del'lis, h:.ndre'l. av uvær.
u

I§.;Lancl@._illQ~.f~sk~~_ Fra HeykjF~v:tk foreligCler oppgave over ut~
byttet av Islands sildefiske medio oktober", Det vcD.ser seg at der siden
forrige oppgave (9osepto) e~c blitt s'-:t'~_tet cac Ilc 000 tønner nordlands-sild (vanlig islandssi:Ld): Det sanJJ>id(~- saltekvantum er på 75.488 tur 1
hvorav 69.254 tnr, hodeskåret og jJ2age tT'ukket 5 ~ 132.. tnr hodeskåret og
krydret. Samtidig har d3t foro,gå"c't::' en de:;,. ,f:'j.Sk9 i Faksebukta Den 9"
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'Denrie' perlo'de 'har "fisket vært hindret "av"'dårli'g vær, dog er innkommet ca. 41 tonn kveite og 10 tonn rundfisk som er fangstet vest av
Aktivnesset. Deltakelsen i dette fiske har vært mindre gnunnet værforholdene og sow også er vanlig på denne årstid~ Håbrannfisket på
Fl,adengrund har vist avtakende tendens., Ved kysten er fisket og fiskeforekomstene helst små men ved Frøya er fine forekomster av torSk?
hyse og sei og ved Lauvsnes er tatt et steng småsild på 1000 hl som går
til guano samt foregår her et bra rusefiske •
'c.'.;,

. Telegram fra fiskeriinspektø'ren i Troms pr. 15/10-1945.
Tross stormfullt vær har fiskedriften tatt seg godt opp denne
måned. For tiden driver flere seisnurpefiskere fra Nordland~ Troms og
Finnmark i Finnmark med egne flyt~nde tilvirkningsbruk med godt resultet 4t F2~ngste.ne varierer fra 5000 til 20000 kilo pr. notlag,'. Lignende
fangster som er tatt for Senja Torsvåghavet og Lopphavet er landført
akrolsvik Gryllefjord Senjahopen Husøy Torsvåg og Tromsø. En enkelt
fangst 18000 småsei tatt på IVlale.ngen levert Nordolj e 1'romsø til fiskemel. Størstedelen av fangsten iset og eksportert sørover, en mindre
del saltet, bare ca 4000 kilo skåret til filet. Bankfisket har også
tatt seg godt opp med fangster fra. 600 til 5000 kilo kveite og fra 800
til ,2600 kilo annen fisk blanding torsk brosme ·lange og hyse .. Fangsten
foregått på kystbankene fra IVlalangen til Porsangerfjord. De ,fleste
fangster tatt utenfor Vestfinnmark~ Flyndretrålerne også pene fangster
fra 800 til 2000 kilo. Siste dager forrige uke litt sildfiske på
Mal~ngen~ garn opptil 40 kasser, poserne opptil 450 hl. Garnsilden fin
Kvalitet notsilden blandingsvare som for det meste fryses til agn for
bankf~iskerne. Olj etildelingen har holdt til denne tid.

