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Oversikt over fiskeriene i u}:en som endte 27

<J

oktober"

Det var en del uvær ogtSå i uken Gom endte 2?~ oktober~ For
tiden foregår det ikke noe f'etsildfiske c.V be tydning" I Nord->Norge viser
det seg flere steder å være Økende forekomster 'c::.V småfallen silde Fra
Trøndelag og sØrover f'iskes det tj.J. dels b:rc::t hlec1 mussa og småsild",
Bankfiske etter kvei te fra Sunnmøre V3.l' del\ris vnrhindret Håbrannfisket er foreløpig innstillet på gru,nn av omsetningsforholdene" Kystfisket for øvrig var til deIs bra~
<)
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f_E2..t.sj:..ld-:_9g_.§..p}~§i.19:.fi§,~~~.~_ I Nord=Norge foregår det nå et
IDl.ndre fetsildfiske med garn i Vestf~j ordoll1rådet] således fra Skrova~
Skutvik og Narvikr.> Fangstene er helst små~ De natfan[(ster som nå blir
tatt nordpå består i srn~fallen sild" Det ha.r således foregå tt en del
notfiske i Ofoten, hvor sildestørrelsen sen~st oppris til 20/34 stk pr~
kgø I Sifjord (Senja) er det tatt et par små notfan;~:8te:c inneholdenae
krill og i T.j ongsfj orden samt ved R.~5d.ØY på He1.gelanc. no en notfangster
som inneholder sild av størrelse 5/(300 3tk pr", 5-<lj.teI'~
I Sør-Trøndelag ble det i forløpne uke op)tatt 18(:;000 hl mussa
og småsild 9 hvorav ca 600 hl ble levf~rt Lil hermetil;:k - det øvrige
helst til sildolj efabl~ikker De t ~:'.J.t, over\/Gi ende av fangstmengden ble
tatt i Stjørna og bestod i mUELsa f:.j,n1åsildfangstene ble tatt i Stoksunddistriktet og lenger nord 1 Bj ørnQfr' .'U.s-LI'iktet Flor tiden står det
omlag 12()OOO hl mussa i lås i Stjørnao I inneværende: uke er småsild
blitt tilvirket som skjæresild ~\led C-Gnaug'l
I Møre og Romsdal ble det i si,st,e uke opptatt cao 8-9000 hl
sild? hvorav det meste atter et par dagers gl.)cit fi:ske i Isfj orden i
Romsdal o For øvrig var det noe stIe. å få i V:'.nj efj or(~ en på Nordmøre
og litt ved Volda på Sunnmøre::. I inneV(B:;>81lde Uk'3 h::..:.r Jet foregått
kasting i Borgundfjordenog i Herøy på Sunnmøreo I Herøy bestod fangonaaSl.1.. d '1 ..p
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Sør for Stad foregikk d8t e t df~lvi\:3 b::C','J. mussafiske ved Hornelen
i Nordfjord og dossuten ·~o en de,I. s.månildfiske i Sogn"
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Bankfisket ~ Kvei tefiske't, Då Akt:i vnesset var delvis hindret av
uvær i siste ul('e~-Enkelte av delt:t1<c:C:tlu hadde reosl:apstap~, :pe beste
fangster nådd~ opp 5. vel I~OOO kg og uke~lS lC'leitemengde for Alesund
utgjorde omlag 30 tonn." Noen båter f'orr.,økte seg også på Botnane? men
værforholdene hindret fortJløpende dr5.ft
liåg.r....q~gf.1.§.l{e.:L~.
BedI'ingen:i mc:tt'varesi tuasj onen 5 spesiel t den
økete tilgang på kj øtt j har bevirket stf)re '\l'a..nskeli.:-;:heter for Mbrannomsetningen~ Håbrannen er som kJ ent hOiledsakelig solgt til Oslomarkedet, hvorfra'det ikkE; lenger er etterspørsel av betydning~ Håbrannflåten ble derfor hj e~al t 1)Y':l ra.d~t. i) l forl.øpnE ukc~ og liåbrandfisker""
nes Salgslag har inn+,il vid~re satt u.tsei l.ingsforbud
Q

KY§*~fi?E~:L~" Em hadde ,st par gan~~ke gode driftsdøgn for seisnurperne på Nordmøre i sist~ ukeo Det b18 blant annet innbrakt 150
tonn sei fra G~iptar,p.n til Bremsnes :i "L1.ken:, For øvrig ~)a_ Vestlandet
er fiskeforekomstene forh:)ld~:vis br'a-.. In~:::lu.E3ive banl:fisket ble der i
forløpne uke på Møre ilandbrakt 279 t.O~:ln råfisk 1 dessuten li tt pigghå,
reker og hummer ~. tilsa1l1:men 284 tonn,) A? fisken :f"alleI' 53 tonn på

-2-

Ålesund, 16 tonn på Kristiansund 9 150 tonn på Bremsnes~ 56 tonn på
Smøla~ 3 tonn på OnaØ Til IJ.cåløy ble det innbrakt 18 tonn fisk~
Fra Nordland meldes at fisket for tiden ligg:er tem.melig lan[.t
nede~ Det ble i sis~e uke tatt omlag 20 tonn sei i Bø i Vesterålen,
men det for Vesterålen for denne tid alminnelige seifIske'med garn
el( ikke beE!ynt for alvor ennå~
Om rusefisket på strekningen Helgeland=Smøla meldes at fangstene er ganske· bra~ I siste uke ble det tilført Trondheim 35~7 tonn
levendefisk, mens· 18 tonn ble sendt sørover til Bergen"
Humrl1erfisket:' Fra Kristiansand B opplyses at hUlumerlagrene er
ved å fyrles~Omsetningen går muligens noe tregere enn i foregående
uke, idet prisen til fisker nå ligger nærmere kr~ 5.,,50 prrr kg mot
krQ 6.- uken føro

