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Oversikt over fiskeriene .i uken .som endt8 le desembero
Fisket f uken somD-Bndte ~_ '.' dese,-TIber ble minimalt grunnet
dårlige værforhold.: Dette gj elder sr_TIl'tlige fiskerier ..
E~t§.i.1.9:::ig__.§.Pl?.t_~J1Qf:i§.~.e.~~~_
l Nord~·Norge har det ved en
enkelt anledning væL't tatt noen fei og små not- og garnfangster i
Ofoten.
I Trøndelag ble det i uken opptattlc-30J hl sild i Levangerdistriktet og i Hem1e~
På Nordmøre foregj.kk det litt fiske i begynnelsen av uken
og dessuten ble det opptatt noe sild SGill stod i lås siden uken føro
Ukekvantum~t er på 6 c l00 h1 1 hvorav 6 c OOO hl opptatt på Nordmøre~
resten i 'j3.omsdal c
Sør for Stad. ble det fisket og opptatt noe hermetikkvare
ved Florø og i Sogn '''' tilsammen knapt i,)OIJO hl e

l

Ba.nkfisket g Det har ikke vært: rappor'tert om noe bankfiske
hverken fra--Sunnmør:-=- eller Nord·"Norgei siste uke., Fra Troms opplyses
det at bankfiske't etter skrei som står for døren har vært hindret av
uvær og agnmangel () Det meldes dessutSln om minefE-t.re på bankene c
Torskefisket~
Fra Bø i Vest1rålen beretteS det at torskefisket er-begynt:~'~Der·'-··har vært foretatt forsøk med juksa~ som har
gitt 50 til 100 kg for småbåter., Det dreier seg formodentlig om opp··
sigsfisk - ikke skreia
~§..1fiske_t~
Fra Tromsø opplYlses det at seifisket i Skjervøy
distriktet ikke har gitt noe utbytte siden de første dager i uken
da fangstene lå meliom 5QOOO og 24 .. 000 kg., In0'en b~J.ter er innkommet
fra linefiske på Finnmarkskysten siste uke? o~; ineen fartøyer er gått
dertil ~ Arsaken er at det er brutt ut flekktyfus i HanIDlerfest, som
har medført utseil.ingsforbud til Vest".,..':F'innmark", l?or øvrig hersker der
stor agrunangel:) I Vesterålen var seifisket med ga1"n hewLlet av uvær"
Fra Møre og Romsdal berettes at det foreeilet en del fi~~t~e
på kysten i ukens beg-ynnels e o Det ble bla,nt annet snurpet 20 tonn sei
i Bremsnes på Nordmøree I det hele er der meldt om en tilgang på
fisk til Ålesund på 4 e5 '~>,)nn5 Bremsnes på 20 tonn og Smøla på 8 tom1~.
for øvrig intet.;) FIra Måløy meldes det om en uketilgans:: av fisk på
omlag 3 tonn og langet- sør om tilsvarende smått fiske o
Fra. Kristiansand t3 meldes det ,)ill ganst:e bra utbytte av
skjærgårdsfisket med liner, dorg~ snurrevad eter
Rusefisket~
Dette fieke går nin gang mer uhemmet av været
enn de fiskerier-som er henvist til åpnere f8.rvann~ Det meldes om
følgende tilførs:er den senere tid= Fra 11/11 til 17/11 til Trondheim 33.3 "t,0nn<j dessuten sendt sydover 24 tonn,) fra 19/11 til 24/11
til Trondheim 52ø3 tonn,; ført sydover 25 t,onn og fra 26/11 til 1/12
til Trondheim 60 tonn, f'~/rt sydover 28 tanne
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Telegram fra fiskeriinspektøren i Finnmark pr ,) 30/11,.,19450
Fiske samt sjøtransporten fremdeleG hindret av stormfullt
vær som fo Ik flest 0stfinnn1ark ikke kan minnes forekomrnet tidligere c
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Ytterst få båter' har enkelte ganger vært ute Indre Syltefjord og
Båtsfjord samt Varangerfjord men fangsten '3 har på langt bær dekket
kokfiskebehoveto Tilførs:en av solar til Vardø og Båtsfjord har vært
uregelmessige Til Vardø ventes nå tankbåt avgått fra Harstad som kan
anløpe da havnen fra 22/11 åpnet for alminnelig trafikk/') Noen drift
av betydning bl;,ao bankdrift kan neppe ventes før januar februar
Kommende åre En hel del barakkemateriell samt hytter og skurlast er
komrliet til distriktet og fortsatt koruner 5 men snemenrden og overvei·~
ende mangel på kyndige arbeidsfolk sinker oppførelse~ For tiden
mangel på brukbare ovner men etter det opplyste skal mindre partier
være på vei oppovere Fiskebrukene repareres men værforholdene siru(er
også dette arbeido Således kan nevnes at lagerskur for beroende salt
Tromsø ennå ikke Gppførto
Telegram fra fiskeriinspektøren i Troms prQ 30/11-1945.
Fisket har vært meget stormhindretø Deltakelsen kveitefisket
Finnmark gått sterkt tilbakee Grunnen for en stor del vanskeligheter med å få tak i agn6 Siden 20;) november total agnmangel Tromsø;,
Fiskere som driver henter agn i Nordland" Fangstene mellom 600/3000
kilo kveite vanligvis 1000/1500 uvensentlig annen fisko Ingen delta
kelse bankfiske Troms grunnet minefareo Garnfisket kveite Vestfinnmark bra deltakelse, ikke nevneverdige fangstero Bra tilførsel sei
fra Nord-Troms og Vestfinnmark til Skjervøy 08 Tromsø~ Fangster
8000/12000/26000 kilo levert Tromsø vesentlig såLtevare~ 5000/10000
levert Skjervøy~ Seisnurpefisket må nå ansees som avsluttet~ Ingen
fi1etproduksj on, ubetydelig rundfrysning av fisk il Ingen melding 0m
sildforekomster i Troms
o

Telegram fra fiskeriinspektøren i Nordland pre. 30/l1-1945tt
Overveiende dårlige værforhold og lite fiske av betydning
som vanlig denne ærstid:l En del kVeite-o og flyndrefiske søndre Helgpland men ellers nærmest skralt fiske grunnet u~ogGlmG8sig agnforoJ"
ningo Rusedriften indre skjærgård gir dog vanlig a"vkastningc Til
RØdØY ilandbrakt 5,,500 kg torsk og 4 0 600 hysel> En del uerfiske for
Saltenv Kveiteforekomstene hittil ytterst små over hele distrikteto
Gode stors~iforekomster i SØrfold og enkelte bra fangster tatt på
snurpenot men" på andre redskaper svart~ Spredte sildgarnfangster for
Tysfjord dessuten en del sei og kveite men kveitefisket hindres av
mangel på garn og iletauo For Lofoten foregår vesentlig snurrevaddrift, men ujevnt utbytte og en regner ikke med annet fiske av betydning før skreifisket beg;ynnertJ Fra Bø Vesterålen meldes mest hoj emmv
fiske etter sei men ingen større fangsterz En snurper tok forrige
uke 1000 hl småsild og en del snurpere driver ennå men fangsteme
mindre4 Liten deltakelse for Dverberg men ganske bra seifiske på
garn siste 14 dager" Fiskerne begynt utrustningen for skreifisket
og håper det kan skaffes redskaper for lønnsom drift. Mange drivrniner~
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Fra fiskeriinspektøren for Vestlandet pro 30/il-19456
Værforholdene har vært dårlige, delvis stormende i Rogaland,
derimot noe bedre i Hordaland og Sogn og Fjordaneo Fiskeforekomstene
har vært små i hele distriktet unntatt i Stavangerdistriktet?
Bømlo- og Herdladistriktet, hvor der har vært litt småsei~ pale og
torsk~ Deltakelsen i hummerfisket som begynte lo d~mo i Rogaland
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er gOd, men teGnetallet er mindre enn før og fangstene små o Deltakelsen i annet fiske er liten som vanlig på denne årstid da fiskerne
er'opptatt med reparasjonsarbe.id til sildfisket. Kun 2 fartøyer fra
dette distrikt deltar i snurrevadfisket i Nordsjøen med levering av
. fangsten i England. Etter sildefisket antas deltakelsen i dette
fiske å bli god forutsatt at det kan drives som nå.
Oljeforsyningen er god i hele distriktet? men redSkapssituasjonen er like vanskelig, og der klages fra hele distriktet over
mangelen på nyanskaffelser og reparasjonsmateriello Der meldes fra
Bremnes om agnvanskeligheter og fra Fedje om at der er for lite
havgående fartøyer.
Fra fiskeriinspektøren på Skagerakkysten

pr~

30/11-19450

.Skjærgårdsfiskeriene etter torsk, sei, kolje og lyr har tatt
seg godt opp i siste halvdel av november både i Oslofjorden og på
Sørlandet. Fisket foregår med snurpenøter, liner og dorg~ Dorgefisket
hemmes av mangel på mes sipgstreng Som nø'dhj elp anvendes jerntråd;)
Håbrannforekomstene er bra, men avsetningsvanskelighetene
avskjærer mulighetene for fangst av håbrann.
Enkelte reketrålere får gode fangster på Vest-revet utenfor
Lista, men urolig vær har de siste dager hindret fisket. Oljesitua~
sjonen bra.
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