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Fiskeridirektoratet,
Bergen den 25~ oktober 1945 0

Oversikt over fiskeriene i uken som endte

;~~O'

oktober0

Det var delvis dårlig vær også i uken som endte 20~ oktober.
I Nord..,.·Norge er det skralt med s::Lldefisket~ derimot fiskes det bra i
TrøndelaG og delvis bra lenger søre Bankfisket oC håbrannfisket i
siste uke Var ubetydelig~ Kystfisket var også lite~
F~.1rR.;t.1d::. _.~~.g__?ÆA§}ls1f;b.§.K?~U_ Det har ikke vJ.st seg nye fetsildforekomster av betydning i Nord-Norge o I Ve;ifttfj ordonn~ådene foregår for
tiden et mindre garnfiske og ved Veglandet tvers av Narvik har det
også foregått litt snurping, men sildens størrelse har ikke vært salte ...
vareQ) Enkelte dager har det dessuten foregått litt snurping på Malangen i Tromsø
I S0r~Trøndelag foregår et meget godt mussafiske i 3tjørna~
dessuten meldes det om småsildfangster i Åfjord) Stoksund etc~ I siste
uke ble det vesentlig til sildolje og hermetjJd~ opptatt 23c?OO hl'}
hvorav mesteparten var mussa~ Det står cac 12 0 000 hl mussa i lås!)'
Snurperne for sin del hover fangstene direkte ombord~ Det går noe trgt
med avsetningen?. idet fisket er for stort til a t den :Lokale industri
kan avta alt~ Råstoff sende.s sildoljeindustrien på He:geland og i
BodØ? men det er ik1-e så lett å finne passende tonnasje for fraktingeno
I Møre og R0~msdal foregikk det i siste uke til dels bre. mussa·fiske ved Volda. på Sunnmøre~ I ukens J..øp ble det :L fylket opptatt
4(;600 hl hovedsakelig mussa fra Volda", Om fisket ~L inneværende uke
meldes at dette ser ut til å ta seg opp på Nordmøre0
Sør for Stad var det smått med sildefisket i siste ul::e~, Det ble
fisket litt i Sogn og noe i Osterfjorden0
~1.::h§.lt_llgf1.8ke"tl
Brislingen er som forsvunnet på Vestlandet,
men i indre deler av Oslofjorden tas. det for-:"satt en del småslumper
som leveres til ansj os? Fabrik}· ene har pr~ 13 okt.ober blitt tilført
334.087 skj brisling og 1.1.. ~J 989 skj blanding
h

a

~§:.r~J~.t:i§.~~tl.
Fisket fra Sunnrp.øre var helt ubetydelig i forløpne
uke? men det opplyses at 10 . . 4-2 båter var på Aktivnesset ved ukeskiftet"
Fra Botnane korn det inn til Alesund et fartøy med 2 OOO kg hå og
skate samt 4c-OOO kg rundf-'isk o Det har vært ytterst skralt med fisk på
Botnc,ne i hele år~ så en håper at denne fangst innevarsler en forandring til det bedre e, Om tilførslene til f\/lØr8 og Romsdal i forløpne
uke meldes at det i Ålesund ble ilandbrakt 2;:2 tonn fi.sk? Kr~sund Ne
17 0 2 tonn, Ona 203 tonn o For øvrig var det værhindring"
ø

Håbrannfisket: I forløpne uke er det bare blitt ilandført et
par mindre--f:'angster~p'å 7/800 kg hver ~ som ble tatt under norskekysten
av mindre f'artøyerl0 Flåten for øvrig ligger nå spredt på Fladengrund?
Tampen og Horskerevet og søker å lokalisere nye eode forekol11sterc
!~~1fisk~~;
Det meldes om en del flyndrefiske i Nord-Norge,
dessuten om vanlig småfiske etter tor3k og lignende .. I Vesterålen ble
det i siste uke for Bø fisket 20 tonn sei J hvorav det meste ble iset,)
Fra Nord111øre Dpplyses at det i inneværende uke pL'i. ny ha,r foregått noe

",·2""..

seisnurping på Griptareno Fra

Bul~ndet

meldes om bra fiske av småse'i.

I siste uke ble det '"'således tatt 17 0 000 kgQl

Rusefisket gir på grunn ~v mangelen på teinemateriell og
barkestoff ikke det utbytte en kunne venteo Fangstene er imidlertid
stort sett brao I forløpne uke ble det levert til Trondheim 37Q5:torm
levende fisk, sørover sendtes 20 tonn)
Krabbefisket~
sa.mler fremdeles nokså stor interesse blant
fiskerne :-"I"~Møre-'og-'Romsdal var fangstmengden i siste uke 75.000 stk,
for Bulandet 25~500 stko
Hurr.rrDerfisket~
Det berettes at der er et etter forholdene
stort teineantaII'~I-"sj øen i år ø Fangstene i de områder hvor fisket
hittil har foregått~ har vært bra,;.
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Telegram fra fiskeriinspektøren i Finnmark prt) 15/10-19450
Værforholdene har hindret fiskeribedriften helt de siste 14
dager og noen lysning er ikke merkbar\) Sveipning av drivminer langs
kysten pågår hvorfor mange drivminer observerto Likeså på.går opprenskningav landminer~ Vardø havn er fremdeles sperret men telefonkabelen
over Bussesund de siste dager i orden~ Telefonforbindelsen for øvrig
meget vanske1igo Rikelig tildeling av solarolje til fiskeriene fra
Kommunikasjonsdirektoratet men for tiden lite solar distriktet. 4\)000
tonn solar kOD1rilet til Harstad som disse dager distribueres til de forskjellige stedero Stor mange:L på agnsild men Tromsø meddeler i dag at
sild nå kan skaffeso
Telegram fra fiskeriinspektøren i Nordland pr" 15/10-1945.
Fisket sterkt værhindret denne periode men likevel tatt et par
snurpefangster v~rl Hamarøy på henholdsvis 300 og 600 hl småsild. Det
er også tatt noen få fangster mellom 20 og 30 hl større sild og fisket
ventes ta seg opp når været bedres" Spredte garnforsøk Sulten viser at,
forekomstene her er avtakende? ellers intet sildefiske av betydning
i distriktet~ Fra Alstahaug meldes god't utbytte rusefisket men liten
drift andre redskaperc. Bra fangster med snurrevad Lofoten og gode
utsikter for driften fremover,. Litt flyndrefiske Værøy og Røst og
ubetydelig juksefiske etter torsk rverberg:> Fra BØ meldes 3 seifangster
siste ukeø Utsiktene for seifisket Vesterålen gode? stort innsig i
Gavlfjorden hvor to notskøyter en dag fikk fangst på tilsarnruen 24.000
kg fin storsei som vesentlig ble levert Filetfabrikl-=en L~elbu .. Ennå
ikke meldt om boe kveitefiske av betydning~ ingen fangst av kval og
størje denne periodec De fleste fangerne har avsluttet sesongen etter
gjennomgående bra resultat ~ De siste m.ån8der har dog resultatet vært
små~tQ 9ljetildelingen noe bedret men ikke tilfredsstillende. Stor
mangel på bruk og arbeidsklær og vinterfisket ventes bli sterkt hemme
av dettee>
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Fra fiskeriinspektøren på Skagerakkystenpr. 15/10-1945.

Wakrellfisket ansees .nå slutt men pirfisket fortsetter i
Oslofjorden hvor også enkelte spredte brislingfangster tas i .
fj.ordens in&re .del. Ennvidere drives fremdeles trålfiske etter reker
og hvitting ved Skagen. På Østlandet fanges likeledes en del atørje .
og på Sørlandet foregår et spredt håbpannfiske. Rekefisket i Norske ..
rennen er ubetydelig. Hununerfisket har gitt bra r~sultater.c>g der
oppnåes gode priser for denne vare hvorav en dEl ~ksportør~~ til
Danmark.
.
Skjærgårdsfiskeriene gir· til dels ujevne resultat~r,
Der er foreløpig mangel på tauverk til hu~nerfisket og stor
mangel på oljeklær og sjøstøvler.for fiskerne i dette distri~t.

