Oversikr nr. 42.
"Fiskets Ganaff.
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Fiskeridirektoratet,
Bergen den 8. nove~ber 1945.

Oversikt over fiskeriene i uken som.endte 3. noveIllber.
Fiskeforholdene i uken som endte 3. nove~'llber var omtrent som
de nærmest foregående uker. I Nord-Norge foregår det nå litt fetsildfiske med garn i Vestfjordområdet, dessuten en del småsildfiske
med not i sarnme og andre områder. I Sør."Trønde18.g og i L.l.øre og
Romsdal ble det opptatt betydelige småsildmengder i siste uke. Sør
for Stad foregikk også litt fiske. Bankfisket p2J.. 3tE1Iul'løre var delvis
værhindret~ likeledes kystfisket.
i

F~j:,§)J:·§_:..._Q.~@P.~j:J_(tf~~~~.:t._;"
Det har i siste uke vært tatt
dels bra, forholdsvis j evne fangster for en]z:e lte fiskevær i
Vestfjordområdet, således for Svolvær, hvor driverne har fått inntil
50 hl. For øvrig foregår det drivgarnfiske også fra Skrova? Skutvik
og i Ofoten, dessuten litt fiske i Kvæfjord i Troms. Der har foregått
notfiske i Ofoten og lenger ute i Vestfjorden~ ennvidere enkelte
steder på Helgeland og dertil ved en enkelt anledning i KVC8fjord.
Notfangstene har bestått i småsild.
I Sør-Trøndelag ble det i siste uke tatt opp 23.000 hl sild,
hvorav 22.500 hl overveiende mussa. Det har fore,gått fis1:e i Stjørna
og dessuten i Stoksunddistriktet og ved Uthaug. Det store ukekvantum
skyldes delvis praktisk talt fullstendig opptak av samtlige tidligere
stående låsa Låskvantumet pr. 28. oktober var omtrent 12.000 hl.
Av ukepartiet ble 19.700 hl anvendt i si1dol jeindustrien og 2.600 hl
i ner:metikkindustrien. I de siste da~er har det fore::::ått snurping
av bæandingsvare (fetsild og småsild) ved Uthaug, således tirsdag 6.
novelDber 1.600 hl.
I Møre og Romsdal ble det i for1ø'pne uke o ~:)tatt 17.500 hl
sild~ hvorav 10.500 hl ren mussa, resten småsild. Det ble fisket
til dels bra i Vinjefjorden på Nordmøre? Rødvenfjorden og Isfjorden
i Romsdal, Borgundfjorden,. Norddal ~og ved Volda på Sunnmøre.
Sør for Stad foregikh: et mindre sildefiske i dis triktene sør
for l\-åløy og dessuten i Sogn. På M.åløykant€n ble det tatt atski.llig
mussa.
En regner at det i år er oppfisket 1.094.500 hl småsild~
hvorav levert til sildolj eindustrien 921.000,. til hermetikkindustrien
60.400. _t-l.V fetsild inklusive forfangstsild er det fisket 25911300 hl,
hvorav til sildolje 99.100 hl og anmeldt saltet 87.000 hl.
t~l
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B~nkfi~tetl Fra Ålesund opplyses at noen få fartøyer drev
kveitefiske på Aktivneaset i forløpne uke. Fisket var værhindret~
men fangstene ble gode på opptil omlcring 5 .. 000 kg. Det ble også forsøkt på Botnane~ men været hindret og deltakerne oppncidde bare å få
vatnet noen stubber, hvorav også noe gikk tapt.

~y~!-fte...t_~t:
Det meldes om en samlet seifangst på 120 tonn i
Tro-r.L1søysund i oktober måned. I Bø i Vesterålen ble det i forløpne
uke fisket 26 tonn sei. Det har foregått en del skipning av iset sei
fra Nord-Norge til byer og distrikter i Sør-Norge i det siste. Ellers
foregår det en del kystfiske med forskjellige redskaper langs hele
kysten. På Nordmøre ga seisnurpefisket fra Bremsnes et utbytte på
40 tonn siste uke. På Sunnmøre tas det en del såkalt 11skal1esei H
med not og på Vestlandet, således i ytre Sunnf.jord og Sogn samt i
Herdla likeledes atskillig småsei (pale) i noto Fra Kristiansand S
meldes at de lokale fiskerior gir ganske bra utbytte. Trålfisket
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(snurrevadfisket) som drives av norske fiskere ved Skagen hovedsakelig
med levering i Fr1~rikstad, gir nå så vidt godt utbytte av hvitting
og kolje (hyse) at avsetningen har vært til dels treg og har ført til
at fiskerne har ligget inne nQ8n dager for å lette markedet.
~y:.§_eJ'j:.§.~s.§.tl.
Det går ganske bra med dette fiske. I siste uke
det tllfø'rt 41.5 tonn levende fisk til Trondheim) mens ca. 28
tonn ble sendt sørover vesentlig til Bergen.
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Telegram fra fiskeriinspektøren i Troms pr. 31/10-ili945.
Kveite fiskes kysten fjordene Vest-Finnmark helt opp til
Porsanger hvor også den største fangst tatt med 5.500 kilo k"Veite og
'6~000 kilo annen fisk 'vesentlig torsk. Fangstene varierer for øvrig
mellom 400/3500 kilo kveite og 200/2000 kilo annen fisk vesentlig
torsk. Gode seiforekomster Vest-Finnmark men fisket værhindret og
meget vanskelige tilvirkningsforhold. Ubetydelig deltakelse bankfiske
Troms da kveitefiskerne driver i Finnmark. En del mindre partier
flyndre fjordhyse tilført TromSØ. Til dels gode seifangster tatt Lop~~
Nord-Troms. Fangstene er mellom 5/15000 kilo levert 'l'romsø og Skj ervøy
hvor kjØp gjenopptatt. Spredte seifangster for Ssnja landført Sommarøy Senjahopen. På Mefjord gode seiforekomster? mange snurpere til
stede filen seien vanskelig fange på åpent hav grunnet åten. Omtrent all
sei ilandbrakt Vest-Finnmark Senjadistriktet iset for videresending
sydover& Sei ilandbrakt Skj ervøy Tromsø betydelig dårlic:ere kvalitet
grunnet lang tranpport fra fangstfeltet og derfor større kvanta salt"b.
Ingen filetproduksjon. Noen småpartier sei kveite rundfrosset. Ved
månedsskiftet meldte lensmannen Kvæfjord sildfiske, drivgarn opptil
7 hl poser 25 hl. For øvrig ingen melding om sildfiske.
Telegram fra fiskeriinspektøren i Møre og Romsdal') og Trøndelag
pr. 31,110-1945.
Været har i perioden vært meget ugunstig? bank- og kystfisket
lite omfattende. En del større båter driver fremdeles kveitefiske '
vest av Aktivnesset og forekomstene av kveite er gode idet der er tatt
fangster opptil 4.000 kilo pr. båt på kort tid. Imidlertid er været
nå så ustadig at de fleste båter legger opp. Botnafisket har også
vært drevet men med mindre utbytte. Seifiske som foregår utenfor
Kristiansund N har gitt meget godt utbytte. Snurrevadfisket er frem~
deles like smått overalt. Håbrannfisket er foreløpig innstillet
grunnet avsetningsvansker. Det er foregått et til dels bra mussafiske
i Voldafjord. Krabbefiske er nå på det nærmeste slutt for i år og
resultatet i kvantum ligger under foregående år. Dette skyldes for en
del vansker med avsetningen. En kan neppe regne ITled noe fiske av
betydning nå fremover.
Fra fiskeriinspektøren for Vestlandet pr. 31/10-1945.
Det har vært vekslende værforhold med en del værhindringer
i ytre strøk.

Sø:ø:nenfor Boknefjorden har det vært fortsatt gode fiskeforekomster, især av sei og lyr i, ytre strøk. Noe mindre forekomster li
Nord-Rogaland. Snurrevadfisket ved Karmøy helst snått. Fra Hordaland
meldes om helst små fiskeforekomster - der er dog i Herdla-distriktene fisket atskillig småpale med not. Det sarr@e er tilfelle i distriktene i Ytre Sogn og Sunnfjord. Fra Bulandet meldes for øvrig om
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normale fiskeforekomster. Deltakelsen i fisket betegnes som normal
etter årstiden.
I Egersunddistriktet og i Hordaland har hUDliuerfisket pågått
siden 15. oktober. Deltakelsen har vært god, men med atskillig redusert teinetall mot i normale tider, især i Egersunddistriktet hvor
garnteiner benyttes. Fra Egersund meldes om gode fangster første
uken? men atskillige fiskere skal allerede ha lagt teinem på land.
I Ryfylkefjordene har det fortsatt med litt pir- og småsildfiske 9 likeså litt småsildfiske i SOlg! og mu,scafiske i distrilctene
sønnenfo,r ]\Jlåløy.
'
Tildelingen av brenselolje har bedret seg? men der er OV9r
alt et skrikende behov for redskaper, tau~ bøtingstråd ro.v.
Fra fiskeriinspektøren på Skagerakkysten pr, 31/10-1945.
Trålfisket ved Skagen etter hvitting og kolje fortsetter.
Avsetningen her hjemme er imidlertid meget treg og fiskerne har
måttet innstille fisket noen dager i påvente av lettere marked.
Fangstene er fremdeles jevnt store. I Oslofjorden fanges ennu pir som
selges til fersk anvendelæ i Oslo. Pirfiskerne får også småslun-.per av
brisling i fjordens indre del. På Sø:rlandet har de fleste fiskere
vært opptatt med hummerfiske som tross litet teinetall har gitt bra
utbytte. En del skøyter har vært ute på håbrannfiske og har fått til
dels bra fangster, men det er vanskelig å finne avsetning for varen.
Rekefisket i distriktet er smått.

