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Fis keri di,rek tora te t ,
Berg en den 29c.> november 19450-
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,Ove rsikt ,over fiske riene i uken som endte 241) novem
ber ..
, '.' I tlk~ri som endt-'e 24 novem ber var det for"
mest e dårl ig vær
i Nor,d... Norg e; men bra v~r sø'rp å innt il slutt en avdet
uken~ Silde 'f,isk e,t,
:1 ,Nolrd.-Norge har vært ytte rst småt to I Trønde1.atS og leng
det /en del smås~la .... og muss afang ster .-. "?est ,Pt~:': NordmØr,e er sør, ~as
•. Fra. Sunn' møre ble q.et ,i uren drev et en delb ankf lske pa Botn
ane.,
L~nef:J,.s,ket
på Finn mark skyst en var delv is hind ret av uvær og agnm
ange l. I slutt en
uken foreg ikk det seisn urpin g i Skjer vøy i Trom s.'Ky
stfis ket for
øvrig var, som vanl ig i forho ld til værforholdene~,
.
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NOl'"d-Norg: /?år det, fort satt
,ytte rst smat t med sllde fJ.sk eto Det I tas
noen .fa fang ster med not og
ga~:n i Vestfjord~ns, indre dele r '), m'~ns
det er fl--i tt for s ild i Nord~

land for Øvrig ~ i, Trqms og Finnm ark"
' . " ,.
'."':,'
,
, I Pør;-Trønd~,lag fOT'e gikk det ':;,31 di2:L notfi
ske
ål
.Innh
erad
og i,
Hemne~. Det- blE{ i uken s, lØp oppta tt omla
g {5.:. QOO hl 'sild , hvor av' ca~;
4Ø OOO hl slnås~1dstørrelse 30/34 stk pr o kg i Innh erad
s'ild olje og lGOO Ohl muss a i Ilemne som, gikk til herme som gikk 'til
tikJ<:. Siden _
lørda g' 24" har der vært s~orm".
I Møre og Roms dal foroe gikk det en del fiske
mussa : i Vinj eft10 rden og. i Aure på Nordm øreb I uken sett,e r smås ild' og
er der rqeld t
et oppta k på vel 13<,000 hl:; hvor av 3 0 800 hl til hermløp
etikk
og 9030 0
hl til sil,do ljet:> " ,
"
.
Bør' for St'ad ble 'det oppt att CP.Q 1~900 hl til herme
tikk< r.
. Fisk,~t foreg ikk '?ovfeds~kelig ved Hylles~adog i Ytre
Sogn..
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Bank fiske t: Det var gode drift sfor hold pa Botn ane i begy
nnelsen av-Uken, men~mot slutt en satte det inn
med volds om strøm setti ng
og dern est med kulin g, S0m påfø rte fiske rne noe linet ap.
Fang stene
ble gansk e ~ode - oppt il vel 5 0 000 kg rund fisk
~ 2GOOQ kg hå og
skat e. Om l1.ne fiske t på Finrm larks kyste n mold es det fra
take lsen er avtagendeL' Fisk et i uken var stork t hind ret Trom s at delav dårl ig

vær og agnm ange1 men det bla tatt f'ang ster på innt
il 2.000 kg kvei
7
samt noe annet~ fiske
Der er forel øpig ingon som hell') gjor t klar for \ te
line fisk et ette r skre i på bank ene) men en tid ut i desem
ber regn er
en at begy nnels en vil være gjor t Q
f.§l.fi§.ket.~"
Fra Tromsø opply sos at det etter s~crm gj ennom
størs tede len av uken slo til med en del t5eis
nurpi ng ~ Skje rvøy dist rikte t de siste uked ager" Det ble tatt fang
ster på SOOa /il-oO O
kg - mandag 26(;j novem ber ble det innb rakt Gil enko
samme dist rikt til Trom sø på 24 OOO }eg". C:cis nurp lt snur pefa ngst fra
efisk et ;I. V(f~t-Finn
mark er avsl uttet og båten e gått til slnep jems toder
elle r til Skjer vøy
Fra Vest eråle n har det vært meld t om garn fang ster
på oppt il
2.500 , kg sei for Ande neso
Seif iske t på Grip taren sor ut til å være avsl utte t.
På Sunn møre foreg år notfi ske ette r sei på grund ene,:. Mer
storf
allen
vare går
til menn eskef øde? men sm,ts ei og mort for on stor del til
revemat~
Av sei til revem at er gansk e store part ier plas sert på
fryse rier&
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Det fore ligg8

r ikke n?e spes ielt nytt
om dette flske e Fiske rne får de vanl ige fang
ster nar forho ldene
ligg er til rette o Fra rM:2ire og Roms dal meld es at dGt
samle de utby tte

",."2,,,...

av siste ukes fiske, inklusive bankfisket ~
';J"~JJ;
83 tonn, hvorav
10 tonn torsk~ 22 tonn sei~ 19 tonn lange? 9 tonn brosme~ 6 tonn hyse]
3.8 tonn kveite 9 2. tonj1 flyndre 5 tonn Ski,.,:_'.~ ~ F'ra lVl:ll.ØY moldes de t
om en uketilførsel på 33 tonn 1 hvorav 7 t'~inn torsk~ 2 tonn sei, 12
-tonn lange, ~ tonn brosme.:
Fra Kristiansand. S opplyses at bakkefisket har tatt seg noe oppi siste uke? men at elet fortsatt er vanskelig om agn., ~:måbåtene hadde
dagsfangstor på 70/200 kg torsk? hyse og lange ro,
I
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Det omsettes atter on del håbrann på OSfomarkedet og fisket er begynt igjon? men fortsatt med streng utse~lings
begrensning:) Maksimalfangstene er fremdeles som før opptil 10 0 000 kg
pr. tur og 6··8 fartøyor tillates gå ut pre ukec.> Fisket foregår på
Norskorevet ? hvor fiskerne har inntrykk av at d,:;r er bra forekomster,
men været har i det sisto vært så ustadig~ at det har wart liten
anledning til a drive ~ullt uto
Konsulatet i Bordeaux meddeler at der i

Utenlanlsk fiske:

august-og-soptember-~r~innkommat 4 franske fiskefartøyer fra

Nyfund-

landsbankene med tilsam.Tion 2 667 tonn sal ttorsk() FiskGutbyttet
beskrives som rikelige
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