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Oversikt over fiskeriene i uken som endte 8"1 desembero
Fisket i uken som endte 8~ desember var på ny sterkt hindret
av uvær» Der er meget smått med sild ~" de flr:·1te av notbrukene er gått
hjem. Det hRr ikke vært mulig å foreta forsøk etter skrei og det
øvrige kystfiske har vært sterkt hemmet av uvær"
;
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Fe.~i.l9:.=_.9,.g_"J~.p1å~~i~~f;h.§J.s.~~1.1 De t . er ikke meldt om no en sildefangster l Nord-Norge i slste uke~ Derlmot meldes det at flere notbruk
går til sine hjemsteder for øverh31ing av redskaper og julefeiringo
I Trøndelag er i siste uke blitt opptatt cak 500 hl småsild i
Levangerdistriktete
Fra Møre meldes at noen få bruk ha.r holdt det gåendec. I ukens
løp er det blitt opptatt 10600 hl sild i N.)rdmørsfj ordene
Sør for Stad var sildefisket helt ubetydeliE>~ Brukene er gått
hjem. I uken ble det opptatt 1,,000 hl
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Vi.1.1.1~iJ.Qf~,§.t.§..j;,:
Forsøksdriving vil bli satt igang i uken
mellom r70fJ og 24 0 des ernber <::' Fra Veidholmen på Smøla er det blitt meldt
om fugl på feltet vg fangst aven enkelt sild i garn.,

~§J:fi§.[.~.il Fra Tromsø ill:ldes d~t at uvær har h~ndre~ er;:.hver
drift i apent farvann:: Det har saledes il-:ke vært anlednlng tll a prøve
etter skrei!) Der er dessuten total agnmangel,:r Tromsø ble i siste uke
tilført fangst av 2 garnbåter~ hvorav' en hadde lQ50;:· kg kveite, en
500 kg kveite 'Jg ~L~500 kg torsk tatt i f.jordfarvannQ
Fra Møre meldes om dårlig fiske D~~r har imidlertid i innenskjærsfarvann i Bremsnes foregått småseifiske med n()t~ likeledes i
Ålesundsområdett: Der meldes om følgende uk8fang'.ster gAlesund 17 0 4 tonn,
Bremsnes 70 tonn'j Bud 0 0 8 tonn') Haram 1 'tonn" ilv ukefangsten nevnes
86 torm småsei;:, Småseikvantumel i Bremsnes
70 tonn - ble anvendt
til reveforQ
Fra Måløy meldes cm en ukef~angst på 10 tonn~ hvorav 7 tonn sei
(pale)
Fra Kristiansand S meldes at værforholdene der var tåleligere
enn på kysten for øvrig :i. siste uko!'! Der bie fisket ganske pent av sei
og lyr, tilstrekkelig til byens behov? dessuten et overskudd for forsendelse til Osloc
Rusefisket ga også i siste uke et ganske betydelig tilskudd
til fiskeforsyningeneo Til Trondheim ble det tilført 53~000 kg levendefisk {)g samtidig ble det ført sydover? vesentlig t:.l Bergen~ 32.0 0 00 kgo
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Telegram fra fiskeriinspektøren i Møre og HorIlsdal
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Trøndelag

Første del av perio1len var det gu:nstlg vær o:~: fisket på Botnane
tok seg bra opp med fangst fra 2 t7~1 7500 kg rundfisk og ,Jpptil 3800
kg hå~ På grunn av det vedvarend.; l..lgunstc1ge vær tidligere gikk kun l
båt på kveitefiske og dAn kom jr.{;TI T.~18d 4000 kg kveite.:} Der var godt om
fisk men grunnet dårlig agn ble~:angs-clen så vidt liten., Omkring 23 c
november slo været t .. m igjen med ~sydvc:st kuling og sterk strømm og enkelte båter hadde linetapo Snurrevadfisket er framleis like småtto
Fiskerne gjør seg nå klar for vinterf:l ske cc

