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Fiskeridirekto ratet,
den 20. desember 1945.
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Oversikt over fiskeriene i uken som endte 15. desember.
Det usedvailllig stormfulle vær fortsatte også i uken som endte
15Q desembero- Det har ikke foregått noe fiske av større betydning
noen: steder langs kysten eller til havs ~1
F~1§1_~_lS:1::"_.Q.g_, små2i±~!:.i?k~1.1 Der er ikke rapportert 0'111 noe
sildefiske i Nord",Norgeo
Fra Trondheim meldes at det i forløpne uke ble fisket 900 hl
småsild i Levangerdistriktetp Der er fortsatt muligheter for fiske,
men landvindskuling hindrero Likeledes er der ~orekomst~r i Stjørna~
men også her hindrer været~ Fiskerne går nå hjemQ
På Nordmøre ble det fisket 100 hl småsild lørdag 15. desember
og 300 hl manda.g '17 i~ desembero Fangstene ble tatt i Vinj efjorden.
I Bergensdistriktet har det ikke vært tatt sild Siden 9.
desember~

Vintersildfisket:
Natt til l8e. desember var en forsøksdriver
ute på feItet-"rb·~'·nautlSke-mil V(\toaN c av Runde (Sunnmøre). Fangsten
ble l sildq Der var ingen synbare utsikter på feltet.
KL§.t:fJsJs§t~
Fra Nord-Norge foreligger der overhode ingen
rapportertt Uvær og agnmangel hindrer alle forsøk etterskrei,~
I Møre og Romsdal fOI>egikk et ubetydelig fiske. Der ble
~landbrakt 15 tonn småsei og 1650 kg torsk J hyse og flyndre~ alt til
Alesund - i de øvrige distrikter intet"
I wåløydistriktet rapporteres det ilandbrakt 4.3 tonn fisk~
bvorav 3,,3 tonn se.i (pale)
Fra Kristiansand S meldes at fisket har vært hindret av uvær.
I)
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Rusefisketg Det er mindre av rusefisk også nå. I siste uke
ble det tr~Cfø'r~t--~rondheim 37 o 7 tonn levendefisk~ -mens 12 tonn ble
sendt sydover, vesentlig til Bergen!» Uken før var ru.sefiskmengden
tilsammen 85 tonnø

.ei tu§.,@.i9_pst.~9..r:t~r..~
Telegram fra fiskeriinspektøren i Finnmark pr. 15/12-1945.
Fortsatt stormfullt vær har hindret fisket også denne periode
og des$uten skap't forstyrrelse i sjøtransport og rutefart. Hele
distriktet lider under manglende tilførsler av kokfisk. På btrund av
det uregelmessige fiske har det vært liten agnbestillir~ fra fiskerne
og de få bestillinger'som er sendt Tromsø er ikke blitt effektuert
på grund av manglende tilførsler der" Så vidt vites forEigår ikke noe
sildefiske dette distrikto Skal vinterfiske konnne i gang må der tilveiebringes lyspærer strQ fra 5 til 50 watt ombord til 12 volt
spenning likeledes ba tterL og bøyelyspærer til 2-~ v()lt som det fo~
tiden er stor mangel på Q Flere dager vært stor mangel på solar Vardø
og medført. at byen delvis har vært uten eller dårlig elek:brisk belys ...
ning men tankbåten er nå kommet" Gj enc,ppbygning går no bra og barakker kommer stadig \~)g delvis settes ·,>PPCJ Det store snefall hindrer
dog dette arbeido En del julefors~inger forsinket.
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Telegram fra fiskeriinspektøren i Møre og Romsdal og Trøndelag pr.
15/12-1946"
Været har i perioden vært stormfullt over hele distriktet og
fisket av den grund ubetydeligo Noen båter herfra som driver håbrannfiske har fått fa.Ylgster opptil 8,-9000 kgo Interessen samler seg nå

om vintersildfisket og~~r arbeides med istandsettelse av båt og
redskaperG Det er ofte \73.flskelig å skaffe de nødvendige ting som skal
til men fiskerne forsøker å klare seg best mulig.
Fra fiskeriinspektøren for Vestlandet pre; 15/12-1945.

Været har for det meste vært stormende i' hele distriktet
med bare noen ganske få s i .~værsdager~ Fiskeforekomstene er små unnta tt ved Kvi tsøy og BØ. J.HO ') hvor der har vært litt pale og lyr å få
godværsdagene~ Delt~kelsen har som vanlig på denne årstid vært liten
grunnet reparasjonsarbe'~d til sildefisket" Hummerfisket har også vært
hemmet av været" Der har forekommet en del teinetap. F'angstresultatet
er middels", Hummerprisen.er steget 40-45 % i forhold til den tidligere maksimalpris? og oppkjøperne betaler nå kr~ 6.00 pr. kg til
fiskerne som synes vel tilfredse med priseno
Bremnes melder fortsatt om agnvanskeligheter og Fedje om
mangel på fartøyer til sjldefisket~ Oljeforsyningen til fiskerne er
bra~ men der er fortsat~ like lite redskaper:/ reparasjonsmateriell
og oljeklær$ En hel del miner er drevet inn langs kysten etter uværet
men synes ikke å ha noen innvirkning på deltakelseno

