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Fiskeridir~ktoratet,

Berg en den 15 4 novem ber 19450

Over sikt over fiske riene iuken som endte

lO~

november.,

Det var delv is uvær shind ring også ·i
som endte 101) novem bero
Sild efisk et i Nord -Norg e er for tirlen ytte rstuken
småt
t o =L Trøn delag er
fisk et mind re enn før? men det ble oppt att bety delig
111engder på Møre o
BanJ .cfisk et nordp å og likel edes seifi sket begy nner å eebbe
ut .. På Møre
var kvei tefis ket på Akti vnes set delv is uwærshindremQ
Det
ble
tatt en
del seifa ngst er med snurp enot på Nordmøre~ Kyst fiske t
for
øvrig
var
delv is bra
n

~:~J,.~1-.+"9-- ~~2R-.2~.@.i~s:l[i.2.t.~~..t
Hars tad meld es at en anse r det
sikk ert at det står ikke så lite sildFrai Vest
:fjord en og i Ofote n men
silde n står d;yrpt. og spre dt I siste uke ble det
tatt no en få smÅ notog garn fang stero
I Trøn delag foreg ikk det i siste uke en
Stok sund distr iktet og ved Utha ug I' I uken s løp bledeldetfiske i stj ørna ,
oppt att tilsam men
ca. 13.00 0 hl, hvora v til sildo lje 11~800 hl og herm etikk
1.000 hlo
I innev æren de uke har det vært tatt litt smås ild
ved Hitra ;)
Fra Møre og Roms dal meld es det om bra
for Nord møre , men
mind re for Sunnmøre og Roms dal o I uken s løp blefiske
det
oppt att vel 20 Q OOO
hl, hvor av omla g 60 % mussa~ reste n smås ilda Ca.l> 8 O(')0
hl ble leve rt
til hermetikk~ 1100 00 til sildolje~ Det beste fiske fore~
ikk i Vinj efjord en o
Sør for Stad foreg ikk det et mind re fiske i Sogn , hvor
fang stene
besto d av smås ild" Inklu sive op~)tak av tidli gere
steng
ble
der
i uken
oppt att 20800 hlo
I Ryfy lkefj orde ne har det i noen tid fore gått et fetsi
ldfis keo
I siste uke ble det oppt att 1~800 hl til fersk
innen lands brukl J
Bank fiske t: Fra Tromsø meld es at je
skutt ere som ·i den
sene re tid~har dre'v et linef iske uten for kyste nTrom
av Vest .... Finnm ark og inne
i fjord munn ingen e fort satt har hatt gansk e bra
fang. ster., Der er imidler~
tid agnr.oangel"
Om kvei tefis ket på Akti vnes set utfo r
øre meld es fra Alesund , at det også i siste ulce var dårl ig vær .. Sunnm
Unde
rveis til land fikk
et av fartø yene slåt t overb ord mast en, egne rhuse t og
tid ble det tatt bra fang ster oppt il 5 ~ 000 kg "" tilsan en dory!) Imid lerrrnen 38 tonna
Q

Q

<')

§.~~tfi.§..ke11
Snur pefis ket i Vestark og i Nord -Trom s har
gitt bra utby tte også i den sene re tid, Finnm
men det synes nå som~, om fiske t
er begy nt å ebbe ut" Flere av de delta kend e fartø yer
vend er nå tilba ke
til Trom s, hvor de i sted et for ruste r seg for delta
kelse
fisk et utfo r Gryl lefjo rd og Nord .... Senja\1 Der er iklee form i skre ierket torsk
ennu , men fiske rne mene r at den ikke er lang t unne, •
I Bø i Vest eråle n va.r seikv antur net siste v.ke 46 tonn~
Fra Nordmøre meld es det om en del seifi ske på Grip
taren også
i siste ukeø Kvan tume t ble 104 tonno
Fra Kris tians and S meld es at det har vært bety delig e
seim engd er
i fjord ene i nærh eten av byenø Der er tatt snur
pefa
ngste
r
på
innt il
3~OOO kg og en enke l t land notfa ngst
på 5(~OOO kg" lJkek vantu met var 20
tonn .
!;:l§.!-.~,:ti§.!;.§~t ~
Det går til dels bra
dette fiske 5 men det er
småt t om redsk aper! ) Det tas imid lerti d bra med
rusef anBs ter på strek ning en
Helg eland -Smø la o I siste uke ble det tilfø rt Trond heiw
ca4 11 tonn
leven de fisko '" 'Caf' 22 tonn 'ble send t sydo ver OIi.} snur revadf isket på Sunnmøre eg utfo r Romsdal. meld es at dette
fort satt er
Cl

c-,2-~

elendig~

Der s~år ikke noe torsk eller hyse av botydning ved bunden
A,"",,/ bc~nk",.· 8G:i,,... og kystfisket for Møre og
Romsdal ble i sisote uke ca-;, 180 tonn, hvorav for Ale8und 60,Kristiansund N 3~ Smøla 10~ BreTJlsneo 1 (},'±, ()na 2 \.Jg .Bud 0«7 tonn:; ill partiet
nevnes 123 tonn sei s' 38;)4 tonn kveite .')g '3~,? Tonn lange,: Piskepartiet
for Måløy i siste uke var på 15[;7 tonn J hvorav 6 tonn lange, 4 tonn
brosme og l tonn pigghå,., Pigghåen 2.-nvAndas nå' til revematl)

i åro Det samlAde ut~bytte

R:?J~.§f~~sJ~~,~,~_ Fra S25rla:l.a.et me~L.des at det foregår litt rekefiske på Reveto 3 bå ter kom nylig inn fra He'vet' til Flekl~ef~j ord med
1.300 kg reker", F'art~~-yene ble tVliLngeL ~Ln21 av storm,·) DfJr er for øvrig
~eget reker til sted80 Et fartøy ile~dbrakte ~il Egersund således for
kort tid siden en fangst på 1~?00 kg reker tatt p& 2 dager.

§.~~~~t.l~9" sj2PET ~PP,q r..t,~~::,.

Telegram fra fiskeriinspektøren i Finnmark pre.

31/10=~194,5,,)

Fortsatt sterk kuling delvi.s e. trrm fra vest og nord til ost
med snebyger hindrer fremdeles fiskeribadriften i delvis også rutsfarten~ 300 kasser fin agnsilcl fr,:~~ ?romsø til heromlcringligg:onde
distrikter ankommet men på grunn av' YlR"'Jnte tivær og frykt for at silden
skulle råtne opp ble en hel del ~-3.o1gt som ma"tsild.> De få båter som har
kommet ut har fått forholdsvis gode fan,€:ster overveiende hyse som er
solgt som kokfisk.;. Der klagos over stor mangel. på fiskeredskaper og
i enkelte vær er driften a:v .d·~3n grunn ennu ikke konlJr.et i gang,: -Beroende
lager av tjæret bomullss:::-.nØ:rG er utj enlig og send(;s nå til Finntnarkskontoret., Vardø hamn fremdel(~8 aperret illen antar nærmeste dager vil
bli åpnetc En del barakkemc.:.teriel1 fo:r'tsetJter å komme men mangel på
arbeidsfolk særlig fagfolk og at et ell(-;r annet mang-lei.. . samt at stort
snefall har satt inn forsink8r op;)førsL.:)en, Etter dot ap .)lyste ligger
store mengder oml.adningsgod,s i Tromsø rrvorfor ønskE-:lig at hurtigruteselskapene setter inn minst 8tt~ større tr<ansportskip ~ ISolarolj etilfø'rselen ansees Isom til:l::"~edEistjllendtj,; Et,ter st.orm berettes om en hel
del drivminer langs kystenfC.
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utsikter til viderE::. 1'_1.81:8 -. Sil~efi~3k: P~ ~a.lt8r:. T?ed ~~~.rn a:r:-sees, slutt
for denne sesong men bl'8_ d.eltakelse J_ pag'a8nde ~~1.1dell;ske l Vest~
fjorden. Fra ~lstahaug meldes om go~t rusefiskJ og linefiske hovedsakelig fjordtorsk og h:n3e~ for Vær'9JY t:.betydelig fJ.~indr8~· 0Ll }:veite ...
fiske da værforholdene h3.1' vært elendige, ~n del forekollL3ter av sild
og sei i Tysfjord~forøvrig' me~Lde's det over hele 12.ndsdelen om dårlige
værforhold denne periode så de t, ha.!' hindret driftE;Il i stor utstrekning,
Stor mangel på bruk og arbGidsklæro

