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I\ i 1ttty!ftmeHk5.l ha vl funnit nödvändigt låta » Vlgledaing i 

r\. Fiske och Fiskevård> utgä i tvä delar, a.v vilka den före· 

liggande, av D:r Osc. Nordqvist skrivna huvudsakligen behandlar 

fiskevården. Andra. delen av samma arbete, vilken är författad 

av disponenten för Fi~kodlingaanstalt6n i Åtige1sbetg Carl H. Scltager 

och som utförligt behandlar de olika fångstsätten och fiskered. 

ekap en vid såväl det egentliga yrkesfisket som sport- och nöjes· 

fiske t~ HtgAr som ett av de tre arbetena 1 Aftonbladet och Dagens 

.Populära Bibliotek för 1913. 
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. INLEDNING. 

Få lander äro så rika pä sjöar ooh rinnande· vat:ee11 som Sft. 
rige. Des·sa upptaga en areal av ungefär 3, 628, 100 hektar eller, 
S,4 procent af landets' hela yta. Var man än färdas fram, mö~ 
ter man i regeln större eller mindre sjöar, tjärn, bäckar, åar 
eller älvar. De flesta större älvar finnas i Norrland, medan de· 
flesta sjöar finnas i. mellersta Sverige och Småland. Bland' 
sjöarna. äro Vänern (5,568,2 kv.-km.), Vättern (1,895,5 kv.-km.), 
och Mälaren (1162,5 kv.-km.) de s.törsta. I allmänhet äro väraJ 
sjöa1· jämförelsevis grunda. Såsom naturligt är, anträffas . dei 
djupaste sjöarna i trakterna närmast fjällryggen, i synnerhe~ 
i landets norra delar. Sveriges djupaste sjöar äro Hörnafvan 
(221 met. djup)*), Malgomaj (117 m.), Siljan (120 m.) och Vät~ 
tern (120 m.), vilka med undantag av Vättern, alla äro bei 
!ägna i landets västra del.: Sveriges största sjö Vänern är 82 
m. och Mälaren 52 m. djup. I allmänhet kan man säga, att' 
sjöar med mer än 30 m. djup hos oss måste räknas såsom 
djupa. Denna omständighet, att sjöarna äro grunda, är ur 
fiskerisynpunkt sett en fördel, emedan grunda sjöar icke alle· 
nast i allmänhet producera mer fisk än djupa sjöar, utan även 
emedan fisken i de förra är lättare åtlrnmlig. 

Men oaktat Sverige är rikt på vatten och oaktat' sjöarnas 
naturbeskaffenhet i många fäll är sådan, att de borde kunna 
producera mycket fisk, är avkastningen av vårt lands sötvat·. 
tensfiske i regeln mycket otillfredsställande och betydligt min
dre än på motsvarande arealer t. ex. i Tyskland. 

I södra och mellersta Sveriges sjöar torde man pä grund 
av för handen varande uppgifter kunna antag~ att den årliga 
medelfångsten uppgår till högst 5 kg. fisk pr hektar. Betän
ker man vidare, att Norrlands, sjöar i medeltal knappt torde 
avka.sta mer än 1 a 2 kg. pr hektar, så torde man icke miss
taga sig mycket, om man uppskattar den årliga medelavkast'. 
ningen af Sveriges sjöar till omkring 3 kg. pr har. Att denna 
avkastning är ytterst otillfredsställande visar en jämförelse 
med förhållandena i norra Tyskland, där en medelgod sjö' 
anses böra giva 15-30 kg. fisk per hektar, medan en del väl:. 
skötta småsjöar giva ända till 70 a 80 kg. per hektar. Denna 
ofantliga skillnad nielfan de svenska och de tyska sjöarnas 

*) Victor Wahlberg: Notiser om djup- och tempe1·aturförhållanden i 
näara Lappmarkssjöar. >Svensk Fiskeritidskrifh. 1894. Sid. 157. 



a.vkast'ning är visserligen delvis oeroende av klimatiska för .. 
hållanden och av att sjöarna här till en betydlig del äro 
större och djupare än de nordtyska, men huvudorsaken till 
:våra sjöars ringa avkastning ~:r<>r dock utan tvivel på en 
oändamålsenlig skötsel.'. 

, ,.--

Att fiskets ~kötsel är så oänMmälsenlig bero:r åte:c dels därpå, 
att rättigheten att utöva :fiske i rn(leln är splittrad på allt .. 
f tlr många händer) varigenom fiskets ra tiouella ordnande och' 
bedrivande omöjliggöres, ooh dels på bristande kunskap om 
huru :fisket l:lör handhavas för att bliva lönande~ Den för.st· 
nämnda bris,ten kan avhjälpas endaist iep.om en la,~, som under· 
lättar en gemensam utarrenderina- ooh l;>:rukniug av alla de 
särskilda. fiskerättigheterna i en hel sjö eller en större sam· 
ttl.ainhängande del av en s.j ö. Den senare bristen kan däremot1 

avhjlllpas endast genom ökade kunsbper. Skulle lagsttftnin .. 
gen i värt la.nd möjliggöra ett rationellt utnyttjande av de 
resurser, fisket i ajöarna. erbjuder, och en ydce~akicklig fiskai·e· 
stam utbild~s, kunde vå.ra sjöar giva en god och sä.1\er ut
komst ät en tllJ.rik befolkning. :Betänker man dessutom, att' 
a.tealett av vatten.sjuk mark i Sverige beräknats uti'ö:ra. j,200,00Q 
hektar eller ö:tnkr. 12i6 <1/0 av landets, hela a,reail, och att en be~ 
tydlig del a.v denna mark kunde förvandlas till fiskdammair, 
av vilka i ,s,ödra och mellersta Sverige ofta icke torde behövatt 
mer äti 20-BO hektar för att ~ödt föda en familj, aa :inses 
:v1Iken öfantlig- betydelse fiskodlingen kunde oqh borde fä föt 
vårt land.. Hundratusental personer kunde leva och skaptli sig. 
en bärgad s,tälltiing på fiske och fiskodling ute på landa bygdeu 
I vät' tidl dä det arbetas så mycket :för att kvarhålla landet~ 
bdolkninit och för att bereda den ett eiet hem och utkoms~ 
på. landet, vöre det skäl att mer än hittills tänka även på fiak• 
hushållningen 'säsom inkomstkälla .för vårt folk, Huru wå.nga · 
äto icke d~, vilka dragas. till städerna eller rent av flytta. ur 
J.ändet, emeda.n de icke hava tillfälle till jorelbruk eller icke lmn-
na som jordbrukare koouua sig till en sora-M ålderdoIU. Många; 
av dessa, ekulle säkert kunnC:!i bli du.glig~ :fiilkare och med glä,dje 
sköta ett insjöfiske eller en dammh-ushällning, om de ha;de möi-, 

1 Ughet härtill. Det är därför en frägtlt av största+ betydeh•e 
f6t Sveriges folk, att möjlifihet ber~des för d~m, Eaom ö~ab äg-
na. sig' ät fiske eller fiskodling, att genom kqp aller på, a.rrep.d~ 
förvärva lämpliga s.jöar för fiskes bedrivand8 eller mair~ tör 
O.atnmanläggning~r. 

För att emellertid kum1a med fördfl'l ord.tia; oeh skö~ ett 
fiske (:}ller en fiskodling behövs en hel del kunskaper. :Ma.n 
må1te känna så vil :filJlrarnes 1ivebeth1gt:ll~&r 6öh vat1.or samt 
de yttre fl;rh!llanden, under '1lkä da Mrekottlllia., som de me-



I 
del man hitt att föröka fisken, att paakynda dess tillväxt ocli 
att fäna-a, transportera och t;'å fö:rde1aktigåSte sätt avyttra. deru: 
Likasä mäste fiskaren ktthna tillverka och så konser'iem sin& 
:redskap, att de icke i förtid förstarae. I efterföljande lilla 
arbete skola vi meddela det viktigäste av vad fiskr:Lten i dee&a 
avseenden bör känna. En beskrivning pä våta s8tvattetlefisk~~ 
och deras liv tnäste vi dock av brist· på uttyuime här ute· 
lämna. Av samrna or~a,k sk·olå 1'i av fiskeredskap oeh fånget,. 
sätt beskriva ehdast några få, som äro min<I.re kända. 

I. De yttre villkoren för fiskarnas lif och dessas 
förbättrande. 

1. Vattnets lufthalt. 

Så.s-0m känt, besitta fiskarna för sin andning gälat, genom. 
villt& de 1 sitt blod upptaga syra ur den lu.ft, 8om fhmes il 
vattnet. medan de i kropp~n bildådt:i ga.tJformigä förbrukhings .. 
ttrodukterna ll•olsyra) avlägenas ur kroppatt. Vattnet innehå.1.41 
ler tlätnlig1en i regeln luft, 1tilk~n tillföre8 detsamma, delt!I .ur ajr 
tnosfären och dels, såsom vi en.art skola få sa, av: i va·ttnet le .. 
vande gröna växter. .Ar vattnet luftfritt, såMC>tn t. ex. koki 
vatten, så kvävs fisken däri. Åven källvatten ät iake sällan 
alltför luftfattigt för fh1k att lev& i: Ihilan man använder käll• 
vatten för fiskodliugsändarnäl, bör man därför alltid först un
der!öka dese ~yrehalt eller åtminstone genom att i källan in· 
sätta n!gra fiskar se, om dessa kunna leva i vattnet~ Hat 
luftfattigt källvatten fått rinna en sträokai i en häök ellaJ, 
öppen ränna; ie'ynnerhet om det därunder fär bilda små fall,: 
blir det dock snart luftrikt. Men det är icke endast källvatte:tt .. 
eem kan vara sä lrtftfattigt, att fisk icke kan l~va däri. Åven i 
sjöar händer det icke sälläh, att fisk kåI1 lida ooh L. <J. m. d~ 
av luftbri~t. Detta inträffär emellettid sällan utom i grunda; 
ei.jöa:r, som äro starkt förorenade av otgani&ka ätnnen. Då djur•. 
eoh .·växtk!'oppar övergå. till :förruttnelse eller :förmultna, upp• 
tMra de nämligen syre. Fitines :I en sjö en stdr tnängd förm~lt• 
ttade växt- oeh djttr~m:hen, så åtgår till förmultningsprooessert 
en betydlig del av det i vattnet uppblandade E!yr~t. Det ä.r 
i synnerhet vid mycket varm väderlek, då fört11ttn0lsen på, .. 
ekyndM av vattnets h6ga, temperatur, ooh om vinterfi; dä vatt~ 
net är isbetäökt; som luftbrist brukttt inträffa. Att lµftbris1J 
kan uppstä om vintern beror del-vis därpå, att fletä vattenväxM:t 

1 dö om h~sten, då deras '7egetatioilstid är slut, varp& de döda 
vä:xtdela.rna s111åningotn f61·ruttn1:1. Dessutom· hindrat istäoket, 
:vattnet att kt>mrna. i beröring med lttften ()oh därut upptagäi 



syre i stället för det syre, som funnifä i vattnet och blivit 
förbrukat. Till fiskens massvisa död i dylika sjöar, isynner
het under kalla vintrar, bidrager utan tvivel även den om· 
ständigheten, att de giftiga gaser, som uppstå vid de organi
ska ämnenas förruttnelse, av brist på vågrörelse i vattnet och' 
av istäcket hindras att avlägsna sig. 

Utom av bottenvegetationens· övergång till förruttnelse !.::an 
luftbrist i sjöar åstadkommas även av de små alger (låg' :~tå
.ende vattenväxter), vilka ibland uppträda i ofantliga mäng
der i vattnet och åstadkomma den foretcelse, som kallas »vatt
nets1 blomning». Det har ibland påståtts, att vattnets blom
ning i och för sig skulle vara skadlig för fiskarne och åstad
komma deras död. Det är emellertid icke själva »vattenblom
men», utan dess vid lugnt och varmt väder ofta inträffande för .. 
ruttnelse, som är skadlig för fisken, emedan det i vattnet be
fintliga syret därvid förbrukas. 

Men även levande växter förbruka syre och avgiva kolsyra.
Denna växternas1 a n d ni n g eller r e s p i r a t i o n försiggår sä 
.väl i ljus som i mörker. Då det är ljust, försiggår i de gröna 
växtern...q. emellertid även en motsatt livsföreteelse, den s. k. 
as sim i 1 a tio n en, varvid växter upptaga kolsyra och av
giva syre. Denna assimilation försiggår, såsom sagt, endast vid 
ljusets tillträde. Då det är mö1kt, förhålla sig alla växter på 
sammflJ sätt som djuren: de förbruka syre och avgiva kolsyra, 
varför icke allenast döda utan även levande växter bidraga till 
syreminskningen i vattnet, i synnerhet om vintern, då nät
terna äro långa och ett tjockt is- och snölager icke sällan min
skar det under de korta dagarna inträngande ljuset. 

Till vattnets temperatur samt därav beroende syrefördel
ninQ; skola vi återkomma längre fram. 

Slutligen -må nämnas, att äfven alla i vattnet levande så 
väl fiskar som lägre djur förbruka syre. 

Vi ha i det föregående sett, att syre tillföres vattnet dels 
ur luften och dels. av i vattnet levande gröna växter. Ju mer 
vattnet är i rörelse, t. ex. vid blåst, desto mer komma de olika 
vattenpartiklarna i beröring med luften och blandas upp med 
denna. Detsamma inträffar även i forsar och strömmar. En 
.sjö erhåller syre ur luften dels direkt huvudsakligen Yid 
blåsvädei· och dels indirekt med tillst.römmande vatten. Da 
sjöarna äro isbetäckta, tillföres nytt syre ur luften endast med 
d€t tillströmmande vattnet. I sjöar, där fara är för handen, att 
fisk~n skall dö av kvävning, är det därför av största vikt, att 
vattnet ur i sjön utfallande bäckar kommer ned i sjön. Det' 
händer nämligen icke sällan, isynnerhet under snörika och' 
kalla vi:Q.trar, att S!Ilå bäQkar bliva :t.illtäppta av: sn& 9ch is .~h 

. 



I · 
att vattnet i stället för att rinna ut i sjön flyter ut över låg• 
länta madar · eller ovanpå .sjöns istäcke. I sådana f~ll måste 
man hugga upp bäckens lopp, där detta är täpp~ av is och !JnÖ
då. att vattnet kommer in i l!ljön. 

A..r isen täokt av ett tjodkt snölaget, ka.n det det oaktat 
hända, att &nön pressar n~d isen~ så att vattnet breder ut sig 
.över denria. I sädana fall är det nyttigt att i sjön utanför 
:bä.okmynningen ha upprest ett antal stenkummel. Dessa hålla 
då isen Upplyftad, så att vattnet ur bäoken, åtminstone på ett 
lll.indte område, kan rinna in i sjön. Dessutom Uppstår häf::.. 
igenom ett luftlager mall&in i~en ooh vatt;net, som ocksä i n~· 
gon måh kan bidraiga till vattnets fötseende med luft_ varför-
uiiom i vattnat befintliga giftiga gaser där lmnna finna en ut·~ 
vig ur vattnet ooh avlägsnas genom Sprickor i isen. 

S-edan gammalt har man 'dan förestäJ.lnihgen, att' upphug· 
1ande av våkar skall kunna förekomma. fiskens kvävning. Dei;l 
:fotdras "mellertid ioke tb.yoket eftertanke för att ins-ef att ge• 
nom de i jämförelse tned sjöns helåi yta obetydlig& vakarna; 
icke kan tränga ih tnyoket luft i vattnets isynnerhet som desstli 
,-a.ttligen inom någrå minuter åter tillfrysa. Nägon nytta gör~ 
vakar dock, nämligen dels. genom att bereda en utgång för 
skadliga gäeer - dattai ieynnerhet om vakårna användas för 
notdragning· - Ooh genom att underlätta 1just3M inträ.ngande i 
-våttnet. Åven i sistnämnda avse~mdfS är nyttan döck i regeln 
iokö etor. I själva verket utköra isen och snön idke ett sä stott 
hinder föt lju11ete inträugaill.de, eom man vanligt-V-is föreställer sig. 
Att de i någon Dl.ån tnintika ljuseta inträngande kan dUök io1te 
be~tridas , i!!yilnethet om i"en innehåller myck~t luftblåsor Mh 
a:O.ötä~ket är tjCJCkt. Men å andra ·sidan lir vattrtet undet isen 
i tegdln mYcket klarare och mera genom~kinligt än vattnet om 
$omms.ren, d! det i grunda sjöår med dy- eller letbotten lätt 
grurulas upp av vågrörelsen och i de flesta sjöar blir mer eller 
tnindre ogen.omekinligt av de smådjur Mh växter (plankton)1 
som .d:t uppträda i stor mängd. Denna vattnets ogenotnskih· 
ligbet om sommaren kan i en del fall överväga isens och snön& 
ogenomskinligltet om "'intern, så att ljuset kän intränga d~upara 
i s3ön på Tltttern än om sommaren. Detta är emellertid enda.e~ 
fallet i sjöat, där vattnet om sommaren är mycket grumligt. 
I sjöar med om sommaren klart vatten tränger ljuset om vin.
tern, då sjön är täckt av is och snö ~ icke så djupt ned som om 
sommaren. 

Då. en även obetydll"t IJkad lju~mängd torde invetk~ pa 
-vbterna.s assimifationsförmåga (se sid. 6), så inses 11I:lr::iiv, 
att en ~ak mAl:lt~ kunnä 6ka vattenväxternas syreprodttktion 
inom det Q.tnl'~, .till _ vJlke_t lj_us apr_idet _ _!rän ~aike~ D.e~~a· 



område är ju dock alltid i förhållande till sjöns storlek m_ycket 
begränsat. Ett lättare och mera verksamt sätt att nå samma. 
ända.mål är att medels. plogning eller sopning avlägsna snö
täcket från större områden av sjön. Så .väl vakar som dylik~ 
.bortskaffande av. .snötä'cket kan dock öka s~r.emängden i vatt .. 
net endast i den händelse, att i detta finnes gröna vatten
växter. Dessa behöva icke vara högre, för blotta ögat syn
liga växter, utan kunna även bestå av mikroskopiskt små alger.: 

Till det som vi nämnt om vakars betydelse kan ytterligare 
tilläggas, att de äro tfll nytta genom .att man vid dem alltid: 
har möjlighet att se, om syrebrist börjar hota den i'. sjön le .. : 
vandfl fisken. I sjöar, där sådant' brukar inträffa, är det dät· · 
för bra att alltid hålla en öppen vak. För att hindra den från 
att tillfrysa kan man täcka över den .med en upp- och ned .. 
vänd packlåda. Börjar syrebrist uppstå i vattnet, komma van
ligen en del vatteninsekter först upp i vaken för att sökru 
luft. Detta är första varningen. Det är då skäl att börja vid
taga någon av de ovan påpekade åtgärderna för att öka syre
mängden, i främsta rummet att ställa så till, att mer vatten 
rinner genom sjön eller, om detta är omöjligt, att ploga eller 
sopa bort snön· från en del av isen. 

Fort.far syreminskningen i vattnet börja de för syrebrist 
mest känsliga fiskslagen, nämligen de laxarfade, sik och nors,. 
om sådana finnas, att visa sig. Efter dessa komma vanligtvis 
mört, sarf och braxen, sedan gös och abborre, så gädda och där
efter sutare samt till sist ålen och rudan*). Har fisk, oakta~ 
alla möjliga. åtgärder vidtagits, börjat stiga till vaken, finnes 
icke mycket hopp om att kunna rädda åtminstone de mera 
känsliga fiskslagen. Det återstår då endast att gripa till not .. 
dragning. Man kan· då åtminstone använda den fångade :fi. 
sken, och den som blir kvar · i sjöh, får det av flera orsaker 
bättre. Dels. tillföres · genom . vakupphuggningen och notdrag
ningen en del syre, och de syrefattigaste djupare vattenlagren, i 
vilka, fisken brukar uppehålla sig, bla.ridas upp med de övre 
:syrnikare vattenlagren, och dels avlägsnas genom notdragnin
gen en mängd skadliga gaser, och slutligen minskas syreför .. · 
brukningen i sjön genom att en del fisk borttagits, vilket i 
små, grunda sjöar kan spela en icke obetydlig roll. 

2. Vattnets renhet. 

I det föregående ha; vi sett, att den i vatfo.et oefintliga , 
luften är ett nödvändigt· villkor för fiskens liv 9ch att genom 
bottendyns samt i vattnet förekommande växters och djurs . -

•) Enligt X. von Stabrowsky i >Deutsche Fischerei Zeit~g>. 
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förmulfoing o'oli förrutt'nelse syr~bris:e kar1 uppstä:. Detsamm~ 
inträffar även, om i vattnet utsläppas större mängder Örga• 
niska affallsämnen, t. ex. från fabriker. Vid dessa ämnens 
förruttnelse kunna dessutom uppkomna gifter, vilka verka skad
ligt eller t. o. m. dödande såväl på fisken som på det övriga 
djurlivet i vattnet. 

Men även oorganiska ämnen kunna verka skadligt dels ge
nom sina giftiga egenskaper, dels genom att förorena fiska!'nes 
gälar och sålunda hindra andhämtningen eller på, annat sätt. 
Basiska ämnen, såsom lut och alun, ävensom syror verka skad· 
ligt huvudsakligen genom att sönderfräta den ytterst fina gäl· 
huden, varaf fiskens kvävning blir en följd. Att vattnets ke
miska sammansättning är av största bet.ydelse för fiskens Hv,. 
är en obestridlig sak. En knappt märkbar olikhet i vattnets be
skaffenhet synes ofta vara tillräcklig för att förmå fisken att 
vid sina vandringar :föredraga en älv eller ett tillflöde framför 

· ett annat, som dock tyckes erbjuda samma fördela.r. Det är 
. således tydligt, att även en obetydlig förorening av ett vatten

drag kan verka skadligt på dess fiske genom att förmå fisken 
att vända sig till andra. vattendrag. sqm hava ett för densamma. 
me"r · tilltalande vatten. Hindrande av fiskens uppstigande till 
dess lekplatser torde vara ett ganska vanligt sått_, vari)å ya,tt-
nets förorening verkar skadligt på fisktillgången. . 

·De olika fiskarternas förmåga att uthärda föroreningar är 
mycket olika. Medan en del arter såsom t. ex. rudan och ben
löjan äro mycket litet känsliga för :föroreningar, kunna a,ndra 
arter såsom siken, siklöjan och rödingen leva endast' i rent och 
klart vatten. 

I sjöar och floder med grumligt vatten kan rommen (fisk:.. 
äggen) förstöras genom att betäckas av slamm och kvävas. Ju 
längre ynglets. utvecklingstid inom ägget. är, desto mer är r9m
men utsatt för denna fara. Denna omsfändighet torde vara. en 
av orsakerna till att höstlekande fiskslag icke a,nträffas åt
mimitone i större mängd, i grumligt vatten. .A ~ndra .sidan 
föredraga en del fisk$lag, särskilt gösen, grumligt framför klart 
vatten. Ett enkelt sätt att undersöka vattnets genomskinli,g-het 
består däri, att man nedsänker en vit skiva i vattnet och be
stämmer på vilket djup den försvinner för ögat. Vanligtvis 
använde~ härtill en vitlackerad metallskiva av 25 centimeters 
diameter. men i brist· på sådan kan man ersätta denna med 
en vit tallrik. Man bör emellertid icke tro, att varje förorening 
är skadlig för fisktillgången. En viss mängd organiska fasta 
el1er upplösta ämnen är icke allena.st icke skadli'g utan t. o. m. 
nyttig för fisken, emedan dessa organiska ämnen utgöra föda 
för och befordra utvecklingen av det lägre djurlivet, som ntg'ör 



fi~lieDs föda,. Mttn ser dä.rför ofta, att fisktillgäni;ren i aä att: 
eåg& lagom föroren~de vatten är ofantligt 1Jtor. Dessa va.tten: 
hotM emellertid alltid av att detta. »lagom» blir överskr.ldet 
eller att vid ihållande varmt ooh luint väder eller om vintern 
under isen en alltför stor itYriförbrukning i förhållande till 
syretillförseln inträffar och en massdöd bland fisken 1Uunda.· 
förorsakas. 

3. Vattnets temperatur. 

Värmets inträngande ooh föl'delning l. en sjö har, så.so$ 
lätt iµ;~es, en stor betydelse på växt- och djurlivet i den
i'.amm.a. I varmare vatten utvecklar sig i reieln ett rikare 
växt.,. ocll djurliv än i kallare. A andra sidan finna.li fiskarte:r. 
och arndra djur, som icke tåla en högre vä.rm.egrad. En sådan 
är rödingen. Men även övriga laxartade fiska.r och laken tri· 
vas bättre i kallt än i varmt va·tten. Fiskslag, som. för at-5 
trivas och kunna föröka sig på sommaren fordra varmt vatten,· 
äro t. ex. karpen, .sutaren och aä•en. Men utom tempera.turens 
direkta inverkan .på, fiska.rne ooh de:q öv.tjia djurvärlden i et~ 
vatten har temperaturen en vikti~ indirekt verkan genom at~ 
bestämma ~yrets fördelning i vattnet, iåsom vi längre fra.n1 
.Sikola se. Det är därför l}.Ödvändia-t att känna tell!~raturför., 
hållandena i ett fiskevatten, som man vill på ett ratioMllt sät-G 
sköta, isynnerhet om man vill däri införa nya värdefulla fisk· 
»lag. 

Hätför är det emellertid foke no,g aitt ha reda p& ytvatt• 
&\~ts. utan man måste även känna. de djqp~re vattenlagrens 
temperatur. För att mäta denna har man uppfunnit fler~ olika; 
apparater, vilka dock i allmänhet äro rätt dyrpara. och in· 
vecklade, vatför vi här icke vilja ingå på a.tt beskriva dem~ 
Med en för alla praktiska ändamål tillräcklig grad av noggrann• 
het kan man emellertid på följande enkla sätt bestämma vatt.
nats temperatur. Man binder vid ett snöra en flaska, vid vilken· 
är fästad en sten, så att flaskans mynning, då den sänkes ned. 
i vattnat, är riktad rätt u:ppåt~ Flaskan får vara en liten stund 
(minst 5 minuter) på bottnen, eller det djup; hvars temperatur 
:man vill qndersöka, varefter den dl'ages upp. Den är då: fylld 
,.med vatten från det ifrågavarande djupet, ooh man behöv~r en· 
dast sticka in en vanlig termometer i flaskan för att mäta; 
-dess temperatur. Naturligtvis måste temperf1turen avläsas gan· 
ska hastigti emedan den inom några minuter förändrar sig. 

Teorin för denna metod är mycket enkel. Då :flaskans myn· 
ning är öppen, blir den fylld nästan genast, då den kommit nftQ. 
l ·vattn~t. men då den sjunkit djupare ned~ stiger det varm~· 
ytvatt:i:1.et, som flaskan först blivit fylld med, uppåt och ersättes 
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av det' kallare vatfoet· fran de dj"upare vattenfag·ren. Da .flä
~kan dråges upp, kan det däri varande kalla vattnet icke· 
komma ut och hindrar det varmare vattnet att komma in. 

För att bestämma själva bottens temperatur, kan man 
med en så kallad bottenskrapa taga upp bottengyttja och1 

sticka en termometer in i denna... Gyttjans temperatur 'för
ändras; ganska långsamt, varför man på detta sätt med rätt1 

stor . noggrannhet kan bestämma dess temperatur.: Botten
gyttjan är emellertid i regeln om vintern något varmare och1 
<>in sommaren något kallare än vattnet. 

Undersöker man en viss tid på våren vattnets temperatur i' 
en sjö på olika djup, så finner man, att denna är överallt från 
ytan och ända ned till bottnen ungefär densamma, nämligen om
kring+ 4 gr. C. Gör man sedan längre fram på sommaren en· 
likr1ande undersökning på samma ställe, så finner man, att tem· 
peraturen är högst i det översta vattenlagret, därifrån den 
småningom avtager nedåt bottnen. Temperaturens avtag·ande 
från ytan nedåt sker emellertid icke likformigt. Överst är 
temperaturen vanligtvis. ungefär densamm8J ända ned till några' 
meters: djup, och först när man kommer under detta lager, 
börjar temperaturen avtaga ganska likformigt. Gränsen mel
lan det översta vattenlagret m:;d ungefär samma temperatur 
och det underliggande vattnet med nedåt avtagande tempera
tur kallas språng s k i k te t. Detta språngskikt är i olika 
sjöar och i samma sjö på olika tider av sommaren och hö
sten beläget på olika djup. I små sjöar eller i smala och djupa1 

vikar, där vågrörelsen icke kan bliva stor, ligger språngskiktet' 
vanligtvis högt uppe, ibland endast 3-4 meter under ytan, il 
stora öppna sjöar, där vågrörelsen är betydande, kan språn.g-
skiktet ligga på 10-15 meters djup. I det förstnämnda slaget\ 
av sjöar· finner man således om sommaren ytvattnets höga tem. 
peratur endast ned till 3-4 meters djup, varpå vattnet blir 
kallare, i de senare når den höga yttemperaturen under sam
ma Arstic ned till ett betydligt större djup. 

Orsaken till att ytvattnet om sommaren är varmare an det 
underliggande vattnet är, att det varmare vattnet är lättare 
än kallare vatten. Da det översta vattenlagret om sommaren' 
uppvärmes dels av solstrålarna och dels genom beröring ·med' 
den varma luften, blir d.et sålunda uppvärmda vattnet flytande 
oYanpå det underliggande kallare och tyngre vattnet. Upp· 
värmningen uppifrån fortskrider endast småningom nedåt. At-6 
det översta vattenlagret ända ned till språn~·skiktet hatr nn· 
gefä.r sammn temp2ra.tur beror åter huvudsakligast därpå, att' 
vågrörelsen här hopblandar vattnet.- · 



Nu· h:ar vattnet' itifa störsfo, tät}let1 dvs. är tyngst, icke 
:rid 0 gr. utan vid +. 4 gr. C. En följd hä.rav är, att när yt
:yattoets temperatur på hösten sjunker ooh blir kallare än det 
pi:rmast underlig1tainde lagret, så sjunker det ned och blan
da& upr1 med detta underliggande vatten. Dewa uppbland
lling fortgår till desa he~ vattenmassan ända till bottnen fått 
ten temperatur av omkring- + 4 gr. C. När ytv~ttnets1 tempc .. 
ratur .slutligen ejunkit under + 4 gr. C., så blir detta kalla· 
ytvattep, så som varande lättare, flytande ovanpå det tyngre 
vattnet av 1-: 4 gr. temperatur. Därför är om vintern vattnetsi 
~eml)era.t'ur läj'ra vid ytq.». än pä djp.],'et, Allra överst sjunker 
temperaturen ~mä.ningom. till 0 i'f., då vattnet fryser till 'is. 
xnadan det nere p'1, djupet till en början har en temperatur av 
~t- 4 gr. Sana:re på. vintern blir denna dock gep.om avkylnini" 
uågot }igre även i de djupare vattenlagren, meu dock fort
ftättninBni1 varmare än uppe vid ytan. 

I tillräoklig't' djupa sjöar har vattnet nere på de stora dhl.
p~m helai äret om ·en ganska jämn temperatur, som håller sig 
iQµi~ring :+: 4 gr. C. och på sensommaren, då vattnet är vannast, 
~ndast är att par gra4er varmare än pä vintern. 

Nu skildl!'ada terope:rtl>turförhållanden i sjöarna äro såväl 
dii-ekt som indirekt av största betyde~e för fiskarnes val av 
u pehällepla,tser och vandriniar under olika årstider. Dat ser 
ut, aom om da olika' föikslagan skulle för sin lek och rom:rneus 
utkl~kning vara beroende av vissa. temperaturer. Sålunda leka 
de vårlekande fiskslaQ'en i regeln icke förrän vattnets tempera -
tur uppnått viasa graQ.tal ooh de höstlskande icke innan vatt
neti temperatur ~junkit tillräc1digt. I det grunda vattnet sker 
:vattniJt.a: Hå väl uppvärm.ui~g som avkylnina- hastigare än i 
(ljupare vatt.en. Fisken finner- därför i det förra vanligen tidi
i'are lämpliga t'emparaturförhållanden för sin lek. Detta är 
antagligen en av de m.adverkande orsakerna till att fiskarne 
för sin lak uppsöb sådana ställen. Här i det varma vattnet 
utvecklar sig dessutom ett rikare vä~t-: och djl]:rtliv. som tjä,. 
nar ynglat och den äldre fisken till föda. 

Temperaturfördelningep_ i sjöarna. utövar emellertid även 
·ett vä,aentliQ't' inflytande på ij)'fefördelningen. I de djupare 
vattenlagren är, iåsom vi sågo, temperaturen på sommaren läg· .. 
l't} och på vintern högre än i de övre vattenlagren, Medan · 
:t dessa djµp&ire vatt'enlag~r be~tändigt pågår en syreförbruk
ning, tillföre~ dä.r nytt sy:ra huvudsakligen två gånger om äret'• 
uämli1en om våren och om hösten vid de tidpunkter, då vatt .. 
nets iemper&tur är den~q,mm.a i alla vattenla,ger och vattnet 
såledefoi uppblandas ända ned till bottnen, På sommaren ooli 
vårvintern kan därför syrebrist' i dessa djupare lager upptstå. 
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ocli fisken driva;s ut ur dessa djupare dalar ·upp till ~ eu~ 
~tränder:oa.. Vi se här således en annan orsa.k till fiekarne~. 
vandrh1gar, vilken isrnnerhet {ramträder. ~ .sjöa:r: med r.ik:t ~"! 
yeckladt Qrganiskt liv. 

I det föregående ha vi huvQ.dsakligen talat om fämperafo
rens inverkan på fiskarnes uppehållsorter och vandringar. Tem~ 
pera.turen har emellertid även ett .stort inflytande på fiska~ 
lek, rommens. och ynglets utveckling och tillväxt.· 

Inträffar under de vårlekao.de fisksla.geWJ lektid ka.ll ooh 
blåsig· väderlek, händer det icke sälla.n, a.tt tisken ioke leker,. 
eller Qcki~ att den leker på djupare va.tte:Q. och pi ställen, 
dir rommen foke utveckJ.a.s utan dör. Likaså b11 det hända, att, 
även då leke11 förijiggätt uormalt,' därefter plötsligt inträffai: 
.köld, så att vattnets tew.peratm; ~junker. I sådant fall dölj 
en del fiskslaii iiilr och Yil.iel av den plqtsliga, temperatur~· 
äukni4gen. Sådana år ser man ovainligt litet eller intet fisk· 

yugel röra iii på. de ställen, där detta elje11 brukar uppehålla. 
i.ig, och ännu under µägra är fram.ät kau man märka, att ifrå· 
gavarande årg.A.ng av näe-ot fiiikslag sä Q"Ott som saknas. DenD& 
omständia-het ayues för övrigt invjrka olika, pi olik~ ;fisks.lag,:; 
rom och yngel. Medan t. ex. :rp.örtromm'a:n förefaller att va.rP. 
ganska okänslig för häftiga t~mpera tur~änkningar, lro ka.1'"' 
paus rom och yngel myo~t ömtåliga och dö i regeln, pm 
va.ttnetEJ: temperatul' sjunker under att vis.it gradtaiL· 

Slutligen inverkar temperaturen i hög g..rBd pli :rommens 
utveckiipg och fö~kans tillväxt. Vid högre vattentemparatur 
utkläcb ynglet betydligt hastigarn, cch flertalet ffaka:r vän; 
då iinabbare. Sistnämnda omständighet ber<>r ioke allenast däi;
på., att tillgången på föda i varmt vatten i allmänhet är atörre 
än under i övrigt samma förhållanden. i kallt vatten. uta.n 
även därpå. att ämnesomsättningen hos fisbrne befordras av: 
vi.rmB. 

4. Vattenväxterna, deras betydelse, pJantering- och 
ut:rotning. 

Vegetationen är i wånga avseenden av .itörsta, betydel~e för 
fiikproduktionen och fisket. Visserl~g-an ätas vi~te;r av e:uda~t' 
ett pa.r fisksl.a,g·, ooh även av desia blott i brist pli. mel·a till
talande föda. Men de lägre djur, aom utgöra fiskarues föda., 
leva sist och slutligen av växtföda. Endast växtern~ hav~ 
#öqnågf). att av oorga.ni&ik.a ämnen så.som vatten, kohwra ooh 
Qlika 11altar bildai Qrgani~b. Växteirna, äro således n är in ~· s· 
bi l d a r e, djuren däremot n ä. ri n g s f ö r b r u k a :r e. Det ä.t
~mf: llertid i ~·fJgeln i~k.e de .}l.ögre växtf3rna, så.som vasJi, säv, 
träke1.:. m. fl., vilka utiöfa djurens föda, utan för blotta. 9iat 



. . 
antingen (>'synliga eller knappast synliga' lägre växt.er, vilka 
dels eitta. på dessa högre växter och andra föremål och bilda· 
~ grönaktig eller gråbrun beläg·gning på dessa, eller också 
flyta fritt .omkring i vattnet och av vilka en del, då de upp

<, ... i . ~ ~ 
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träda; i stor mängd, förorsaka den företeelse 
:som kallas »vattnets blomning» (fig. 1). Men· 
äve.n de hög,re växterna hava otvivelaktigt en 
:viss betydelse såsom närings bildare för djur
:livet· i en sjö. En del av dem, såsom natearter~ 
:CP o tam o g e ton), ätas direkt av snäckor. och 
andra djµr, men alla bidraga de, då de för
multna, till ökande av vattnets1 tillgång på nä-
ring, dels genom de beståndsdelar, som upplö-

f · :sas i vattnet, och dels genom de delar, vilka 
~ så.som förmultnade bilda bottendyn. Dessutom 

41 . t. · hava de högre växterna betydelse för uppkom· 
ll'ig. 1, En alg s~en ~v en mä~~d lägre or~anismer, fö:eträ~es

(Anaboona), s(ll'Jl VlSr dJur, som vaxa på de forra och utgo~ foda; 
f'örorc;a.karv~ttnets för flera av fiskarnes näringsdjur. Växterna äro 
s. k. blomning. a 11 t'd .. . d d t•ll tt f .. . naturlig storlek, b eme er l aven l an ra avse·en en i nY a or. 
ett st~cke först~- fiska.rne. Flera fiskarter, så.som braxen, mört~: 
r~~!: fter W.·Mi· abborre och gädda avsätta med förkärlek sin· 
g rom: på undervattensväxter, och' så väl yng· 
let som den äldre fisken finna bland dem gömställen och skydd 
för $in& fiender. 

Men växterna aro icke enbart' till _nytta för fisktillgången 
och fisket. De kunna även vara till skada, isynnerhet om de 
uppträda i alltför stor mängd. Detta gäller särskilt sådana 
:växter, som skjuta upp över vattnet, såsom t. e. vass, säv, 
dunk0~v m. fl. Växa dessa i täta bestånd, hindra de ljus~t att' 
nedtränga till vattnet, varigenom de hämma utvecklingen av 
de lägre växter (alger), som utgöra de lägre djurens huvud
föda. Vidare hindra de vatten- och gasomsättningen, så att. 
vattnet i dylika bestånd bli fattigt på syre, men rikt på kolsyra .. 
Slutligen omöjliggöra de för fiskarne att. intränga i dessa be
stånd för att där söka si.n föda, ävensom fiskfångsten. över· 
:vattensvegetationens skadlighet är störst i sjöar, belägna i 
bördiga trakter, således i näringsrika sjöar, emedan den här 
utvecklar sig yppigast. Denna vegetation upptager i regeln 
hela strandbältet till l-1,5 meters djup, således den del av sjön, 
där d~n största mängden av fiskföda eljes skulle produceras. 
Endas~ i öppna, större fjärdar kan ett band av vass eller säv 
längst• ut mot sjön vara till nytta såsom en dämpare av allt· 
för st1uk vågrörelse eller vind. Men även undervattensväxterna 
(riate ": .vattenslinga m. fl.) kunna i en del fall bliva till skada. 
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Särskilt kunna. deua bli'va 1.ieavirlia-a vid ooli ~. o, m. hel\ 
~ch h4llet otl.löjliagörp. notdra.gnine; om de upptri.il.a i sten 

ä.:nad. bynnerhet hinderlii~ för notdr~anina ir<> näckros• 
arterna a-enom sina grova, rotitockar. Även vattenblouuuaD. 
och en del aud.ra., tidtals massvis uppti·ädande mikroskopisk~ 
'äxter kunna omöjliggöra. fiske ienom att sätta sig på. nät 
~oh ryesjor och a-ö~ garnet i dessa så tjookt, att fogen fisk 
aår i dem. Åt sistnämnda omständighet kan man ioke göra 
något, men de högre växternas förekQinst kan man i visa mb 
reilera. : 

Om pla.ntering av vattenväxter har i fis-kerihangböoke~ 
ilCh tidskrifter skrivits åtskilligt. Någon nämnvärd prakti~a. 
}Jetydelse eller till&mpning synes vattenväxtplan~rin.j för fi-. 
skeriändamål*) dock icke hava fått ens vid de bä.st skött.w 
iWJjöfisken, varken hos oss eller i utlandet. Då öv-exva.t.tens
växterna överhuvudtag-et måste anses vara för fisket ~era· sk&d· 
liga an nyttiga, k~n endast odling av undervattensväxter ha. Jlå .. 
gou betydelse för fisket. De växter, som härvid kunna. komma. 
ifråga, äro sådanai på. vilka fisken helst avsätter sin rom. Dessa 
tordo isynnerhet vara en del tårgarter (såsom t. e. Ju n c u S: 
~ u pin u s v. fl u it ans), vattenslingå (M y ri o p.h y) l :aun)~ 
grod.hår .. (B ~ t r a c h i u m), ~ate (P o ~ a m o .~ e~ ~ ~ · 
t o n), s;i,rs.k1lt de smalbladiga arterna, sträise ;- · 
~C har a) och slinke (Ni t e 11 a). Av dessa v~a 
tåg-arterna närmast land och sällan på mer än 
en ha.lv meters djup, de övriga vanligtvis påi 
1f2~3 met~r~ djup, sUn.ke åtminstone i Vät
tern ännu på mycket 3tora djup. Tå~arterna 
anträffas tnest på fast grusbotten1 där även de 
'.övriga kunna anträffas. Dessa senare för~., 
komma· dock oftare .på botten, som innehåller 
mer eller mindre · gy~tja,. Eu växt, som år en 
1:1tmä~kt lekväxt .oc.h ytterst l~tt att ;pla.nter~, 
är den s. k. vattenpesten (f1g. 2) (E 1 ode a 
ca n ad ens i s), men den gör man dock klO
kast i att icke plante:ra, till följd av dess 
utotnordentliga f6tmåga att tillväxa och ut
breda sii. Där den blivit inplanterad eller av Jl'ig. i Vatt•a· 
misstag inkötti!lli~ har den oftast uppfyllt vatt- pesteu (Elo~u. · 
net till :flera meters djup och icke allenast omöj- ca:b.itdtns!8). 
1. . t llt f" k t'll h d bo f Eft~r .fle}:kmg •. iggJor a is ~e utan i oc me at art. 

Vh.'l plantering ~v vattenväxte1· är i allmänhet tMlifta,~t at~ 
:för plan tedna-en välja sådana pb 1· ,er, som så myöket som XQ.QJ· 

DttretD.ot ,be_tjrivee p1at1terifig :t • ·t1 del Vattf'hvl\:ltte:r för ~d~~ än~ 
damål icke sällan i stor .. ~kala. Såh.mda ,;Li.1as t. ex. olika slai av nilck.rosgt, 



llgt i avseende på 15ottnens beskaffenliet likna de ställen, dar· 
if~ån de planterade växterna äro tagna. Dessutom bör man 
:välja sådana ställen, där .notd.ragning av en eller annan orsak 
är omöjlig. Själva planteringen . torde verkställas lättast 'pä 
försommaren och sålunda, att 'de levande växterna tryckas ned 
i bottnen medels, en träklyka eller, på större djup, sänkas ned 
mecl tillhjälp av en vid växten bunden sten. Tlanforing av 
:vattenväxter kan oftast ifrågakomma i sjöar, som blivit sänkta 
och där lekplatserna därigenom blivit förstörda.-

Oftare än att plantera växter kommer det ifråga att sökti 
gallra eller utrota dem. Undervattensväxter kunna lättast upp .. 
;tagas medels stängseltaggtråd, ·i hvars båda ändar bindes 
stenar och rep, med tillhjälp av .vilka stängseltråden drages i 
land som en not. - . · 

Betydligt svårare är det att ut'rota eller glesa ett tätt be· 
stånd av duhkolv, vass, säv eller andra övervattensväxter. Det 
i många fall enklaste och för fisket nyttigaste sättet a.tt göra; 
detta är att låta boskap beta vid stränderna. Boskapen rör. 
llessutom. om bottengyttjan och . gödslar vattnet, vilka båda; 
~mständigheter äro , synnerligen befordrande för utvecklingen 
av s·mådjur, av vilka fisken lever. ' Gäller det · att . gallra ·· ett' 
tätt bestånd av dunkolv, säv eller vass, ' kan detta även göras 
genom att slå av dessa med en lie under vattenytan, dock icke 
alltför nära roten. Detta bör helst göras på försommaren. Dä; 
vatten tränger ·in i vassrören, dör. vassen i regeln. Detta bör 
upprepa.~ ett par, tre år -å rad. För att slippa att vada i vatt .. 
net vid vattenväxternas avmäjande b:ar man under de senare 
åren i '1tlandet konstruerat· en mängd särskilda redskap. Ett 
.så<l~nt liknar en vanlig slåttermaskin, men sättes i gång me· 
dels en vev i den ekstock, på vilken det är fästat*). Ett en .. 
kelt redskap, som gör ungefär samma .nytta, kan man själv 
göra åt sig genom att medels järnbult~r rörligt förena några; 
lieblad, så att des~a. bilda en rad med skärsidan åt samma hållo! 
I vardera ändan av denna rad fästes en vikt och ett rep, me
·dels, vilket man drager denna lie-rad framåt och -turvis åt vän
ster och höger. Har man endast några få lieblad i raden, 
kan detta. redskap skötas av två man, en i vardera re~t, · .är 
antalet lieblad större, så behövas härtill fyra man. Ett ann:;tt 
redskap för samma ändamål utgöres av ett stålband med såg-

sqm prydnadsväxter både i parkdammar och för försäljning av de avskurna 
~lommorna till blomsterhandlare. Källfräne (N as tur t i u m o f f i c in a 1 e) 
odlas mån~enstädes i utlandet med utmärkt ekonomisk vinst till sallat. 

*) Tillverkas av Mascbinenfabrik Vets~hau, G. m. b. H., Vetschau 
\llld Berlin. 
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t~nde:r i ka.nt'erna.*)~· Denna; såg ·dräges främ·- qcli tillbakS 
genom :vassen, som sålunda a vså>gas. 

5. Fiskarnas föda. 
Så godt som alla hos oss förekommande fiskar leva av ani

.maUsk föda, en del huvudsakligen av annan fisk, men de flesta 
av lägre djur, såsom insekter, snäckor, :maskar, kräftdjur m. m. 
Endast. ett par arter (sarven, niör
te~) leva därjämte av växtämnen.: 
·Det· ~r således de Iagre, dys. rygg
radslös~ djuren, som äro fiskarnas 
hl.lvudföda. Dessa djur leva åter 
antingen av andra djur · eller av 
:växter, av vilkas förekomst alla 
djlµ' sist och slu.tlige:r;i. äro bero
ende för sin föda. Vi skola. nu 
se, vilka djur som utgöra fiskar
nes föda och för översiktlighetens . 
skull efter ·P. S ·c h-i e m e n z indela 
'dem på g~und ay de;ras vistel.se
-0rt i 1) näringsdjur ·ur luften (luft. 
föda.), 2) Därip.gsdjur, ·som ~eva ute 
i det fria vattnet (planktonföda), 
8) näringsdjur, som leva i · strand
omr~et (st:r~ndföda) och 4) nä
tingsdjur, som leva i. eller på bott'
nen, dvs.. i bottenområdet (botten
föda). 

1. L u f t f ö d a n. Hit hÖra 
·allehanda i luften flygande insek
ter, vilka antingen då de för mrc
·ket närma sig vattenytan eller rå
ka falla i vattnet kunna bliva· 

.Il 
a 'b 

fiskarnes byte. Till denna grupp c 
av näringsdjur höra framför allt .Fig. 3. y-anlig u:yg~a i ollka ut-

å
·a • k . .. . Vt;!cklingsetad1er. a larv. 

~ ana mse tformer, vilka l~gga b puppa. c fullbildi;i,d insekt • 
. sina, ägg ·i vattnet och där till- Efter Einar Lönn.berg. 
bringa sitt larvstadium, såsom 
·flera · myggar'ter (fig. 3), natts1ändor (fig. 4), dagsländor (fig. 
5) och trollsländor (fig. 6). Då dessa insekters honor sänka 
sig ned till vattenytan för att där lägga sina ägg eller dera~ 
puppor ur vattnet höja sig upp till ytan för att krypa u·r 
.sitt pupphölje och som utbildade insekter flyga upp i luf-

•) Säljes af F. C. Ziemsen i Kluss bei Wismar i Mecklenburg. 



e kunn• dfl upvsnappas a.v fiak.- Vida:re hinaer 'det· undtr 
övc1•svämningar, att oräknelii~ mänider av insekter bli.va ÖV'~r· 
raskade av vattnet och av vind och strömmar förda ibland flera 
kilömete!' ut på sjöarnå. Det. år emellortid i bäckar, åar och 

· . älvar, som luftfödan ä,r av stör
sta betydel~e. I dy lika rinn.an .. 
de vatten förekommande :fiik
slag, såso~ t~ ex. laxöringe~, 

/ hava delvi$ avpassat sitt lev~ 
na.dssätt härof ter och s ö k a där .. 

Fig, 4. ~µtfläckig ~attslän4~ (Lim- för i allmänhet icke si1' :föda. 
4o)>bilus romb1cus). Efter ' . 
. , '.11rybom. - utan itå. stilla Jiåi ett ställe och 

·- . .'v.ä n ta. till det.1s strömmen för 
födan iiil dtJUl. Detta inträ~far doQk endar.t om sommaren, 
då dtt fiA~as. luftföda; O.tq vintem måste även de söka .sin 
föda, som~; då nie8t utgijres• ~v botten(ijur, fiskroi.n m. m. · 

P 1 an k t o n f ö dan. ,:f>~ djurformer, som höra. till denna. 
a.vdelni:na av fiskarnes föda, simma eller dr.iva fritt omkring ute 

· > 
i .ij öarna och kallas med 
etf gemensamt namn p~ank .. 

. toJ:t.djur. De utgöra.s för de~ 
mesta av för blotta ög~~: 
kna,pp~t synliaa., 4>ft1 s J n~ 
st.an vattepklai-fl. små kl·äh• 
djur. Om sommaren ä.:ro a.v 
deEiJiui kräftd,f ur hinnkräftor .. 
na (C.la d o o era) vanligen 
öveFvägande till · antal~it-: 
Oi:n vintern sakna" de mest.: 
E.x.empal : släktena.· D a p h
n i a (fig. 7), Bos mina 
(fig. 8), Le p t o do r a (Har. 
9) och B y t ho tr e p h e B· 
(fig. 10). En annan grupp 
av amå. kräftdjur, som fö~ 
rekomma i oerhöraa mäng
rle:r i . alla sjåar såväl som
mar som vinter, ka11ås vat .. 

Fig. 5. .Va~sländu. (Ephcmera vulga.ris) tenh\.p:pa.re (O o pep o ci a). 
Ufiacr liehn&s iiid& litJdö11ukiihg I i VRUnet De van' -l· :res f-, fo"rekoml"nan-

ffyn01 he~nes lM•v. Eftev Ti·)·bom. ..., ~ H ~ "+'-

de hithörande s~äk:tena, ä.ro 
C Y o 1 o p s (fig. 11) och Dia p t.o mus (fia-. 12). 'l'ill plankton
djuren höra äv€in .de vattenklara larverha av myggsläktet C o• 
:i· e t-h r a~ sorn leva ftitt simmande såväl i grunt vatten som 
:l.11im övel' stö~re . djup1 dä.r. <il.e mest upp.ehåll""' _s.ia-. ett atycke 
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ovanom bottnen ocli leva: av. frå:Ö: · de Övre· vat;t'eniag:J;'~.m: ne.d.~ 
sjunkande döende eller döda små planktondjm\ 

Botten i öd an, d. v. s .. de bottendjur, som utgöra· fiskar
nes· föda, leva uti eller på bott.nen på djupare vatten, _d~ 
det i regeln ick~ mer finnes; några växter.. De utgöras .av en
~iast ett fatal arter, åtminstone på större djup.: Talrikast och i '. 
alla sjöar förekomma en del vanligen röda mygglarver ~v släk
tet C h i ron om u s (fig_. 13)" nft.gr,a små kulmussl91' (C Y,~ 1 as 
och P. i si d i u m) 
·och vatten.ma-
skar. Av alla 
djurformer i vå
ra sjöar ha va. 
C h i r O·D; om u s.
larverna må.bän
da den &törsta 
betydelse som 
fiskföda; qch . ~ ~; . 
man kan på · 
grund av dessa ~ 
.larver,9' större el- ~~· ... ·· 
ler mindre tal- · 

rikhiet i viss mån R· .. ~llflf~ 
.göra sig ett be- I f , 
·grepp om en •sjös ~. 

!di 

t 
fiskrikedotn eller 
möjlighet. att 
producera fä~·k. 
I våra lägre be
lägna djupa sjö
ar, vilka efter is
tiden utgjort de
lar av havet, an
träffa.s. dessutom 

Fig. 6. Trollslända m·ed larv (nere till vänster) och 
dennas hufvud med fångstapparat (till hijger). · 

Efter A. E. Holmgren. 

någw. kvarlevor av denna tids djurliv, nämligen kräft.djuren 
Mys is r e li c ta (fig. 14), grunclmä.rlor (fig. 15) av olika 
slag och i Vättern och Mälaren dessutom bottenskorven (Id Q
t h e a e n t o mon), vilka alla äro viktiga foderdjur för d,e 
folkslag. som uppehålla sig på stora djup. 

Strandfödan. Stranddjuren leva såsom namnet angiver 
foom strandområdet. Till detta räknas den grunda delen av 
vattnet så långt ned, som ljusets inträngande möjliggör före
kom.sten av på bottnen fastsittande växter, såsom va:~s: _säv, 
fräken, nate m. fl. Det är inom strandområdet 4en mesta fisk
födan förekorntner. ju vidsträcktare detta områ<ae är, desto 



fiskrikare brukar vattnet därför vara·. st·randdjuren fova dels 
i det översta bottenskiktet, dels krypande eller sittande pä 

bottnen eller där före
kommande föremål, sä
som vattenväxter, kall
fallua. trädstamroar, 
stenar o. $. v. eller 
oobä tidtals vilånde 
pä dessa, och tidtals 
simmande i va ttn~t.: 

Fig. 'Z. Daphni-.. 80 .ilonier fö:ntorad. Eft~r N()rdqvbt. 

Hit höra flera olika. 
inaektlarver, blan.d dea
sa en del C h i r o n O:

mus-larver, larverna 
av na ttsländor eller ~. k. laxflu
gor (tricliopterer), vilka bilda eo 
hylsa av sandkorn1 växtbitar, tSlllå· 
snäckor m. m. och därför brub. 
kallas husmaskar (fig. 16), 'd.ag
släncl- (fig. 5) och trollslä,ndlarver 
(fig. 6), olika snäckartar, av vilb 
de som fiskföda yiktigaate hör~ 
till släktena Byt hin i a (fig. 17),· 
Valvata (fig.18) ochLirone~, 
maska!', en del större kräftdjur, 
såsom vattengrå~Ugi"Qf (fig. 19), 
grurtdmärlor (fig. 15) och e:o. 

Fig. 8. Bos mina. 115 gånger mängd små andra kräftQ.jur. 
fö~torad. Efter N Ol'dqvist. I afseenda ä . 

straµddjuranij ut-
... ~ bredni:u1i och för-

6:Z~~iJjj~~~=::::·. delning i sjöarna. 
rådar en stor olikhet! 
mella.u f.ör vindar 
myeket utsatta, kala 
stränder ( vindsträ.u
d~r) och ~ådana 
stränder, som äro 
$kyodade för häfti
ga vindar ooh ha va 
en rik veg-eta.tion 
(läatrände1·). 

Fii, 9. J.;aptodora. Omkr. {} gåpg~r förstorad. 
Efter Zacharlas. 

Vid läi;iträuder finner man bl~ud vat'teuväxterna, en µiänid 
hinnkräftor, i synnerhet lynceid~f, vilka ä.ro av stor bet.y<}.else 
tiOl:a föda., i sy1uierhet för µng- fisk. Vid vindstränder sa.lnl.as 
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dessa, em~dan de icke kunna hålla s}g mot vf{gsvalle~. Däremoi 
hyser bottnen där en större :rikedom på C h i ron.om 1 i;.larver, 
och på alla uuderva.ttensväxter, 
stenar och andra föremål fin
:Q.er man . en mängd levande 
snäckor och i bottnen musslor. 
Överhuvudtaget är vindstran
den. utom närmast J:a,nd, rikare 
på föda. för den större fisken 
än lästrnnden. Dessa förhål
lan<len framträda naturligtvis 
tydligast i större Öppna sjöar 
utan holrn&r, där vind och sjö~ 
gåui· ha va större kraft än i 
mera. instängda och små sjöar. 

Å ven b e 1 y s ni n g en har 
en stor in\Yerk.an på fiskfö
dans fördelning. Av träd be
sk:ugga<lc stränder, som s·olstr.ä. .. 
le.rnn icke kunna nä, ko i re
reln fattiga pä ffakf öda. Skog 
vid stränderna på, södra sidan 
om ett vatten ä.r därför skad
lig för fiskat, pä norra stranden 
kan den däremot vara till 
nytt:i genom att bereda skydd 
mot kalia nordliga vindar. 

D --· 

j/\'-
1 I Fig. 10. Bythotrephes. 

~ Omkr. 12 gftngcr ~örstorad. 
I/. Efte1· Za~h!l.rias. 

Hittills. ha vi endali!t ta!at om de 
läg;re djm'o som tjäna fiskarna till föda.. 
Såsom känt hör till fiskfödan även fisk. 
särskilt de mindre a,:rteroa, såsom mört, 
löja, norsi siklöja, men även yn~el av så 
gott som allå arter. Av dessa lefva en
dast · nors ooh siklöja. huvudsa1':li2'en ute 
mitt på sjöarna pch på djupt vatten, me- Jf \\ 
dan övrig småfisk mest uppehåller sig / tf 
vid st+ä.nderua eller på grunt vatten. , 
De förra. höra s.åledes till samma områ~e ~ l\, 
som plankt-0ndjuren, de senare mest till / 1· 1 \ 
etranddjuren. . 

Vi ha hittillsi omnämnt var de olika F~. 11. Oyc1?P 8• OiUr. . (J) gånger farstorad. 
:µä,:rings1dj'ur~n förekomma i sjöarna och på Efter Zacharhis. 
grund a.v deras olika förekomst indelat 
dilll i järskilda grupper. 

Innan :vi lämna kapitlet om fiskarnas föaa;, ~ter$tår a.U 
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ltiehano.Ia· ·en annan ytt'erst viktig sida· av samma fråga, näm
ligen vilka av dessa näringsdjur de olika fiskarna leva av. 

Medan fiskarna befinna sig i 

( 
Fig. 13. 

Ch i i·onom us·larv. 
Efter Trybotn. 

Fi~. 1.2. Diaptomus. Omkr. · 
60 gånger förstorad. 

Efter Zacharias. 

larvstadiet, dvs~ ännu ha
va gulsäck, taga de 
ingen föda utifrån. 
Den näring de behö· 
va få da då från gul· 
säcken (fig. 20). Först 
när denna börjar. ta· 
ga slut, måste de. sö· 
ka föda utifrån. Den 
första födan för de 
flesta fiskslags yngel 
utgöres huvud~·akJi-

Fig. 15. Grundmärla. 5 gåtlger för· 
storad. Efter G. 0. Sars. 

gen av nästan mikroskopiska kräftdjur, hinnkräftor och vat
tenhoppare. De fiskslag, vilkas yngel leva i rinnande vati:en 
(t. ex. I.axen och laxöringen), bilda dock ett undantag, i det 

att deraSi första föda utgöres av ·insektslar
/ ver. Orsaken härtill är, dels att dessa fisk

slags yngel vid tidpuhkten för gulsäckens för· 
svinnande redan ·aro större än de flesta an

cira fiskslags yngel 

~~~~~~~~~·-~ vid samma tid
punkt, och dels 
att de rinnande 
vattnen i allmän
het så gott som 
sakna hiDnkrä,ftor 

J.l'ig. 14. Mys is. 5 gånger .förstorad. Efter G. 0. Sars. . och yattenhopp::tr~ 
(plankton). De fle .. 

sta fiskslag leva emellertid "i sin tidigaste ålder av små krä.ft
d1tu och · övergå först som nå~ot äldre till grövre botten- eller 
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~tf'l.nddjuffot:me:r. Det ä.r först i deiasa äld?e -utvecklingss~ 
dier de olika arternas olika. smak framträder. Då kännedo• 
men om de olika fiskslagens föda utgör grunden för allt ratio
nellt insjöfiake, iko-la vi i det .. följande gen<>miä våra. .vanlig~ 
och vä.tdifullare fisksla.gi näringsdjur. · 

•••• • 

-Fig. 16. :Några av hu11naskar förflrdigade hus. Ef~r .E, Löi;mbeti. 

Det måsfe emeller
tid ihågkommas, att 
fiaka rna aldrig äro 
sttiingt bundna vid 
~tt bestämt slags :fö- ' 
då utan även kunna · 
leva av andra födoäm- ,· · 
:u.en. Professor S o h i e- · .Fig. 11. 
m e u z så.ger därför 8nä'ckii. \B y.thinia. 

, ' :Efter Lmn.pert. 
att man kan mdela 

• 
Fig. IS 

Snäcka (Va f nita). 
Eft~r Latnpm. ' 

varje fiskslags 'föda i tra huvudkategorier, nämligen 1) hti.· 
vudföda. 2) tillfällig föda och 3) nödföda. Huvudfödan är.. 
den, so~ fisken helst väljer, då den har tillfälle därtill (t.i 
ex. för 'bra~en C h i ron om u s-larver och vattenmaskar), till-i 
fälligpetsfödan ·aådan, som den tillfälligtvhi tager, då deu 
lätt kommer åt-sådan (tör all~ fiskslag spätt fiskynael), ä.v~: 

- ---



.pm de~ .i1 regeln: lever aiv ann.an, och' nödfödan sidan som den: 
:tillgriper enda,s.t i brist på anna-t (för. vuxen braxen . t. ex. 
plankton). ' 

Efter fiskarnas huvudföda k~n man indela dem i 1) plank
.tonäta.re, 2) botten- och stranddjurätare och 3) fiskätare (rov· 
fisk). Ett par arter (sarven och mörten) kunde, om man ville 
till grund för indelningen lägga den föda, som man o f t a s t 

· finner i deras1 r!l.atsmältningskanal, kallas växtätare. Hos 
:0ss leva dessa två arter nämligen i själva verket mest av 
dels, mikroskopiska lägre levande växter (huvudsakligen 
diatomaceer) och dels1 av multnade växt.delar (detritu.s). Detta 
är emellertid endast en nödföda. 

Fig. 19, Vattengråsugga. 3 gånger förstora~ 
Efter G. 0. Sars. 

Planktonätare. Hit höra naturligtvis sådana fi$-k
.slag, vilka tillbringa största delen av sitt liv ute över djupt 
vatten: såsom siklöjan, en del mindre sikformer t. ex. grå
.siken (Coregonus Wartmanni) och Ringsjöns blåsik (C. 
Ni 1 s son i), delvis norsen och delvis grålöjan. Åven andra ute 
på djupet levande fiskslag,. såsom en del större sikformer (C. 
1 av aret u s, C. m ar rena m. fl.), röding. och gös äro plank
tonätare som unga, men övergå som något äldre anting~n till 
bottenföda (en del sikar) eller till fiskföda (röding, S"ÖS). 

De mest utpräglade planktonätare äro siklöjan och Ring
sjöns blåsik. Gråsiken bildar en övergång till bottendjurätare 
oc.h fiskätare, i det att man i synnerhet hos större exern
plal' kan finna i matsmäHningskanalen dels bottenföda, såsom 
kräftdjur av märlornas. grupp och kulmusslor (c y c 1 as), och 
de'ls småfisk. I en del sjöar finnes en småväxt norsform, 
som alltid torde leva av planktondjur, medan de större for
mernn. mest leva av större kräftdjur (märlor) och ·fiskyngel 
(mest DrOtsyngel). Grålöjan lever d~ls av plankton och dels 
av luftf?da. 
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B d t t e n d j u r ä t.a r e. Under denna .benämning skola ·vi 

här sammanföra alla de f1skar, vilka söka sin föda bla.nd botteij.':' 
djuren~ dessa må nu sedan leva på större eller mindre djup eller 
krypa omkring på föremål som ligga inom strandområdet. Att 
draga en skarp skillnad mellan fiskarter, som söka sin föda 
från bottnen utom och inom strandområdet, är nämligen i de 
flesta fall omöjligt, då det gäller våra sötvattensfl.skar. Pa 
större djup . i våra sj.öar förekomma laken, ålen (enligt en 
del uppgifter huvudsakligen den spetsnosade), en del · sikfor• 
mer .( C.. m a r ren a, C. 1 a var e t u s, 0. o x h y r hy l;l c hu s m. 
fl.), braxen, gers. o~h i en del av våra djupaste sjöar, Vätt:erp., 
Mälaren och Fryke.n, hornsimpa. Av. de lägre djur, som leva här, 
äter braxen företrädesvis mygg larver (C h i ron o·m u s), samt 
rörmaskar (Tu hi fe x). · Gersen lever mest av. mygg larver 
(C h i ron om u s). Ålen av mygg- och andra insektlarver och 
musslor -och i strandregionen 
dessutom av snäck;or och vatte:t;l.-
gråsuggor. Storsiken äter ock-
så insektlarver, kräftdjur (mär-
lor, Mys is), snäckor, ;musslor 
och fiskrom. Hos lake, som Fig. 20. Nyss utkläckt laxöring, nitgot 

;fångats å t ra dJ. da·· r y _ försto;rad, med stor gulsäck. . 
p s o up, . n ss Efter Trybom. 

närr;nnda · kräftdjur förekcmma, 
har jag funnit sådana i dess mage. Som yngre lever braxen 
inom strandregionen. huvudsakligen av hinnkräftor (av lyncei
dernas. underavdelning). 

Fisk äta re (rovfisk). Våra mest utpräglade .rovfiskar äro 
gä.ddan, laken, malen och gösen. I synnerhet de tre först
nämnda äro kända för sin rovgirighet och sluka ofta fisk, som 
är mer än hälften så stor som de själva. Men icke ens dessa; 
fiskslag leva uteslutande av fisk. Gösen är visserligen också 
rovfisk, men då den. har ett jämförelsevis trångt gap, kan den 
svij,Jja endast liten fisk. Dess huvudföda utgöres därför av 
nors, löja, små mörtar och annan småfisk. Av dessa lever nor
sen ute på djupt vatten, där det är jämförelsevis mörkt även på 
dågen. Då såväl gösen som norsen förekomma huvudsakligast 
i sjöar med grumligt vatten, kan gösen Jaga nors även på da
"en. Till natten går gösen, isynnerhet i sjöar där nors sak
nas, upp i grunt vatten, där den då i skydd av mörkret jagar 
annan småfisk. 

Det är emellertid icke endas.t dessa egentliga rovfiskar, som 
leva aY fisk. Åven flere andra av våra sötvattensfiskar leva 
som större, åtminstone delvis, av fisk. Detta gäller laxen (vi! ... 
ken dock äter nästan uteslutande i havet), laxöringen, rö
äingen, a.bborr.en, ålen, aspen {As pi u s i: a P.a :x), i~ke a..tt fi3J:J-
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fåxla med en eikf orm, som pä en del trakMt kUlat asp, nors 
och en del sikformer m. fl. AV' å,len skilja fi~karne m.tHl~tt 
bä former, nämligen en bredno~ad, som kalla~ slukål, och en 
§:p:taJnosad :förrn. Av dei:;sa är det företrädesvis den brednosnitlE!, 
eom le-ver av småfisk, medan den ~t:balnosade formen lev~r av 
tnsektlarver, snäckot m. m. 

6. Fiskarnas lekplatser och dessas förbättrande. 

Alla våra sötvattensfisltar läg·ga rom (ägg). AggeM ytAi 
ät hös en del fiskärter mer eller mindre klibbig, i -tilket ·fall 
Aggen ·kli bbä ihop sig -vid "tarandra eller vid . ändra föremål. 
SA.dän rotn källas a n fä s t a n d e (:tnötten, bra.xen, g3sen; nor• 
~en). A:tidta fiskslag häva däremot icke klibbig (icke an fä tiJ• 

tand e) rom. Hit höra t, ex. htitei1, lu!:ötingen (fötellen) och 
rödingen. Slutligen har abbotre11 rom, som samtnanhäng~r i 
en endA läng massa. Såsom ha 1 f t an fästande kttrtd~ matt 
beteckna d~ olika sikfoi'tnernas och gäddan~ rom. De äro nätn• 
Jigen i början något klibbiga, vatför de vid kött~tbefruktnin 
lätt bildc'"L kltlmpär, men ligga senar~ vanligtvi~ fritt pä böttnen. 

·Vi skola först se pä hurudän botten 4€'. olike. -~isk~lageftä 
rom anträf:fu~ i stillastående vatten. 

I allmänhet kan man säg211, att de f'les'tä. :fodrt~l~g för sin 
]t'!lk ·upp~Ökä g"ttltida sUille11, antihgan. ~tränder eller tde· i 9jö1tt 
beHigna ltuttd. Rät är botten täckt av vegeteitioti. ell~r ock~~ 
rensköljd från dy och bestående av sMn1 g'tl1B eller ~änd; Yil· 
k~t i :regelh är ett villkor för att rommen skäill .. kunfiå ut .. 
'1'Cl'!lda sig. D~ om våren oöh sommaren l~kande fisk~la~en. 
till vi11tll h8ra så g·ott som allä värit sötv·attertsfi~kar . utöm 
1&~· t>c:!h sikeiHikten.a ~amt laken, Unna där d~~s11tom en bögrs 
t@mpere..tur ån på djupet, vilket för utv~cltlingen av dl3rå~ 
torn öc-h )"ttgel är iärdeläktigt. 

D1' flesta, fi~ksla,g tned anfästande rom a'V'eätta1 denna. :t'A. 
'7a t tenvbter. Sc\danai iitb brå'.t~tl, b)örkhä1 sairv; stttare, rlld&, 
rnört1 ia. läk~, gere ooh abborre. De gynnsanirtiä&te lekf5rhU• 
ltmdena. finna. de fmn fÖtst uvpräknade fisksläg~ll, •ilka Utfl ... 
glnta'trdc aYsätta, sin rom på växtat, f lu~na., grttnd~ ik:at 
rrtl"1d rik ufidM\i'~ttMn~vegatatioh och pä 5-ietsvätrl:tnade mad&r. 
PA sa.mina. ~täll~n leker. även gäddän. En del av de upprlk• 
nadc fiskslagen avsätta rommen även på ste'nat.' ·SA.dana äto 
mört~ id, grälöja, läke, gers·· och ·.abborre. . '. 

På. ~·rtisbotttten lelm av fisksla.g tn~d- anfUtande rom gö•1 
~erg, grålöjtt, mört ööh nors. Sand är i allmänhet tiä grund 
a-v sin rörlighet iok~ nlgon llimplig laltbott~n, men någon gtn1 
Jran man dO:ck anträffa nots' eller grtlöJ.al ]ekande. p\ de~ 
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bott'en. Av fiskslag med i c k e anfästande rom leker på grov: 
stenbotten endast rödingen, på grusbotten harr, siklöja och' 
sik. I regeln undvika alla fiskslag att avsätta sin rom på) 
dybotten, där den för det mesta torde dö. 

· Vi sade nyss, att de flesta fiskslag för sin lek upp· 
söka grunda ställen. De enda undantagen fråh denna regel 
bland våra sötvattensfiskar torde vara en del sikformer och 
siklöja, vilka i en del sjöar leka på större djup. I Vättern 
leker siklöjan på ända till 100 meters djup, där botten är be· 
vuxen aY lång Nit e 11 a. 

Flera fiskslag uppsöka för sin lek rinnande vatten. Hit 
böra framför allt laxen, laxöringen, en del sikformer och h~r ... 
ren. En del laxöring (s.. k. bäckforell) och harr uppehålla sig. 
hela sin livstid i rinnande vatten. Men även andra f'iskslag 
uppsöka. där förhållandena göra det möjligt, rinnande vat
:ten, företrädesvis åmynningar, för att leka. Sådana äro t. ex. 
norsen, iden och mörten. De i rinna,nde vatten lekande fisk
slagen leka i allmänhet på småsten och grus botten. 

Av det anförda kan man finna, hurudana lekförhållandena 
i en sjö äro för olika fiskslag. Blir en sjö sänkt, bliva lekplat
serna vanligtvis törrlagda och fiskens fortplantningsmöjlighe· 
ter förstörda för en lång tid framåt. 

Såsom i det föregående nämnts, välja· de fiskslag, som av• 
sätta sin. rom uteslutande på vattenväxter, gärna till lekplat
ser lugna. för vindar och vågsvall skyddade grunda vikar med 
rik vegetation. Där så väl dylika vikar som översvämmade· 
mader saknas, kan man åt hithörande fiskslag inrätta konst
gjorda lekplatser. Härtill väljer man helst vikar och bukter, 
som ligga öppet för morgon- och middagssol, men äro skyddade 
för kalla, och häftiga vindar. Saknas sådant skydd, bör man 
<>m möjligt på den norra stranden plantera skog. Skydd mot 
.vågsvallet. från sjösidan beredes genom i vattnet från stran
d~n till 1-2 meters, djup uppförda stenrös eller risgårdar, 
vilka senare uppföras som vanliga gärdsgårdar, med den skill
nad en att man i stället för det liggande gärdslet använder 
ris, t. e. enbuskar, vilka läggas mellan de i bottnen inslagn~ 
_pålarna. Det hela måste naturligtvis fästas stadigt för att 
kunn.-'1 stå emot sjögången. Sålunda åstadkommer man utom 
lugnt vatten bakom gärdsgården en konstgjord lekplats för så
dann. fiskslag som mört, braxen och abborre, vilka gärna leka 
på ris. År sjögången ·på stället icke alltför våldsam, kan man 
i ändan av denna gärdsgård inrätta en katsa eller uppställa 
en mjärde eller ryssja, då m8Jn har nytta av gärdsgården även 
för fiskfångsten. För att fisk skall leka på dessa risgårdar, 
måste riset :varje ,:vår ombytas eller påfyllas. ~ En mera hållbar 
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.\tågbryta.te erhålles, om i vattMt vräk~ ned ~te.h f fOttp. ~V. 
t:tt lång~trltckt tttuhd.. ÄYen d~likå stent8~ auvä.ttda~ som ltk 
pl&ts, t. ex. av mött, grälöja och abbtlrre. De kunna, de!wtom. 
göra nytta genom att om vinte!rtt~ sedan vattnet, säeo:tn van
liktvis då brukar ske, något ~junkit, hålla isen upvlyf'tad och· 
utgöra ett ~. k. issMd; 'Vilket bidraget till .vttttncts 1Uftuing <'ch 
$ka.dlig~ gasers avlägsMnde {~~ l!id. 1 ). 

En del sjöar äro fiskfa,ttiga., emetlah vattenständ~t är un
derkllstat störa, vä»lingar, så aitt det om vft,:ren, då de fl~~tä 
fo~kslag leka, är högt, men där.På ha~tigt sjunker. Om ti~k~:tl. 
latt sin r"m, medEtr1 vattnet s'tätt högt på Tid sjön bel~gua. 
övers.vämmade mader, och '1'aitnet sedan ~junker, blir romruett. 
på. det torra eller i små pölat, där det utkläekta fiekyng}et 
•mär.1.ingom omkommer. I en del fäll kän man rädda åtmifi .. 
ston('.} en del fiskrorn ech yngel från dylik förstöring genom. att 
leda diken fr!n strand.ängatnaa ~törsta, och vidsträcktaete för• 
_djupningär, dä,r "\Tattnet kvatbliver, sedan det dfagit sig till• 
baka från det öfrlga övers.-vämningsområdet. Dessa diken bBr:! 
emellertid h!}Ja,s. av~tångda, till de~s fiskynglet i fördjup" 
tilnga.rna är fullt utvecklat, dä man öppnar luckorna, och lMer 
~eii med. "V'attnet ftlra~. ned i ~j6n. .Ai det möjligt att genom 
fördämningar reglera vatt!'!tt~tåndet sAi att det icke sjunker, 
:tnnan ynglet ä:t- fullt utvecklat, oeh även dä ~ndas.t s:rnäningom., 
är d~tta natu:t'ligtvis. till nytta för fiskens förökning i ~ijön. 
I de flea.ta fall är en dylik regleriM av vattenståndet emeller• 
tid både alltför kostsäni och oförenlig tned ändra intressen. 

Pä ~enatste tiden har man börjat för industriella ändamål 
.verkställa, s. k. sjöt~gler:f.ng-år. Dessä reglering:tt avse att g~ .. 
:rwm uppdämning spara vårflodvättnet föt att sedan smäa 
ningom an-vånd.M som drifkraft under tiden ända till nästa h6~
'.\1'a.ttens.r>etiod. Dylika sj8regleringa:r bshöva icke bli till någrn1. 
flämnvätd skaida för :fö~ktillgången, om vatteuståndet hälles nä• 
rot ~å när konstant till den 111 julf, då. allå vätlekande fiskslatt~, 
11to:rn sutateM och rudana, Yn"1el redan är utkläckt och nå.tt 
~n sådan grad av utveckling, att det ftftt si:tntnar ()tnkrh~, 
1.nrm bättre vore att' :medels; med ludkor försedda fördämningtt:t 
ltV~tätiga. vikär och andra gtunda delä.t av sjön och håll& 
vattn~t i dessa. uppdämt till h.ö~teri, då fiskyngl~t hunnit 
tillgcdog6tä $!g den t dessa delat av ~jön befintlls-:i födatt, 
va.rpå htcltotrla skulle Öpp.fias, och :fisken släpptts ned i ej~n~ 
dfapar~ delar. 

Pä eamma sätt' kan man naturligtvis även tnvalla ~trand• 
ln;gtu far att und~r en llugtc tid hålla vatthet s·tående övet 
dessa pch :fram pä sommaren, när yng-let är ut-tecklat, gt!nQ:ni 
•W ~pna luckot, :I: vallarn::t. S1läpprt ned det J sj6n. !.~t 
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detta ändamål uppf<Jr man pA: den ö'versvämmad~ mätien en 
låg jordvall a' cirka Oi/5.,..._Q,7 meters heljd, så att va.ttu~ t blir, 
stående bakom denna, sedatt det eljes sjunkit från överilvärti• 
nh1gsotntådet. Materialet till jordvallen tages fr~n diken, vilka: 
gräYas· i n om det område, som sålunda in.vallas. På detta sätt' 
erhålles. ett slägs enkel lekdamm, vilken under vä:tflodstiden: 
s'tåt Urtder vatten. Dik~na i denna lekdamm böra samman• 
H>pa i ~tt huvudavloppsdi~e, som föttsättes ne(l till sjön, 
men vid välleh är avstängt av en lucka ellet plankslu$S1 sot,n. 
kail Öp~äs. Sä länge vattMt $tiger, hålles luckan öppen, men 
dä ya t fäet bötjar sjunka, stänges den. I dessa lekdamm~r kan 
man även utsläppa lekirlof;ren fisk föt att där leka. 

F6t fiskslag, vilka avsätta sin rom på sten- eller Q'nts
botten. kan det ofta händä, att leken förhindras eller den 
~gda rommen förstöres därav, att bottnen ät betäckt av ett 
slamlag~t, bestående dels av multnade vä~t- och djurpartiklär. 
och dels av mikroskopiska alger och svampar. Fiskarfiäs fä• 
~th1kt säger dem ofta. att det är skadligt att avsätta sin rom; 
p~ dylika ställen. Man ser därfpr, att fisken i mäng~, foll1 

åp.~h1gen undviker att leka på sådanå slamtäckta ~tällen ~llet. 
qc1'så, att den genom Hmga rörelser med stjärten ellet hitl{en 
först :i;engör bottnen, innan den leker. På sådana ställen kan 
ma.n underlätta leken oeh rommens utveckling geno:qi att körii 
:före lektidens inträffande med en kratta gruµdligt omröra 
gtt;iset eller med en kvast rensop~ stenarna på. bottnen. Etfi 
annat sätt är att köra ut u:rovt rent grus pä ställen·1 där ftsken: 
l'Jrukar samla.s för att leka eller där man vill samfa d~h. Et~ 
ex~t:np~l på. gott resultat av en dylik åtgärd 11ar jag sett t 
den lilla sjön llintersee i närheten av Salzbu.r" i Österrike.: 

I sjön förekommer endast rö(l.ing, la4ärin(i, abborre, elritsa; 
<:>Qh en Q~h annan lake. Den i aj ön förekommande fo:relle11 
leker i själva sjön. 

Förut lekte så väl rödint;?;en som fqrellen s.:pritt vid sjöns 
~tränder. Direktör J. Ko 11 man n, som sköter fö1ket i E?jön1 
hat fl;enom att utbreda småsten av någr(,li centimeters genoro
~karnin~ lycka,ts samla all fo:rell. och röding i öch för lek:en 
på ett par ställen av nåirai ars areal. Forellen håller s!s- så 
gott s·om uteslutande på en av dessa Tekplatser, m.e®:n t'Ö.• 
din_g~n valt en annan*}, På del\ förra. är djupet c :a 60 centi
:xn~ter, på den ~·e~re endast 15~20 "m,. På stranden i nir• 
beten av den nuvarande rÖdingslekplattH~li finnes en källa, som 

~ · Hitr lelter rödingen elledes, i motsatts till vad fallet · ur hos ees, 
på bpt~n, beatående av lftnisten, och deHutom på mindre djup. (Jq;.fr. 8vp"' 
EJunan: Om :rQP.il\&en$ lekplt:1itser - en sak at~ iakt~a vid rP<\iugodlin• 
Sven.sk lisktidskrift. 1909. Sid. 72~ 
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•K. rensa,'t upp ocll försett med eU avlopp till lekpfat'sen, varför. 
!över denna ständigt strömmar en riklig mängd friskt käll
(Vätten.- För att' vänja; fisken att komma till dessa lekp_latseri 
hade K.- under de förs.ta åren efter deras inrättande där över. 
tva.ttnet uppställt lådor med gles metallduksbotten, i vilka han: 
!brukade lägga skjutna kråkor o. ~· djur, på vilka flugor lade! 
sina ägg .. Då ur dessa utvecklats larver, föllo dessa g·enom me
itallduksbottnen ned i vattnet, där fisken samlade sig för att 
snappa efter dem. Då så väl forell som röding vilja hava ren 
:grosbotten att leka på, låter K. varje höst före lektiden med: 
ien kratta rengöra lekplatserna från mossa och slam.· På dessa; 
\kons-tgjorda lekplatser samlas fisken, som sagt, ooh man . kan· 
'där uta,n .s.vårighet fånga all den fisk, som behövs så väl för 
avelsändamål som till försäljning av matfisk.-

Ett dylikt samlande av fisken på en eller ett' par sma lek
platser ät emellertid nyttigt, endast där man konstbefruktar. 
rommen och sedan utkläcker den i särskilda kläckningsappa
rater. 

Ett' hos oss allmänt känt sätt att befordra förökningen av 
:vårlekande fiskar med anfästande rom är att inrätta s. k. ris-
1vasar.. Dessa kunna inrättas på många olika sätt. Det van
·[igaste är att i bottnen på ett par meters djup i en krets 
inslå. några pålar och sedan på dessa pålar träda enrisbuskar 
eller små greniga träd. Huvudsaken vid risvasarnas konstruk

ition ir att de erbjuda så stora vidfästningsytor som möjligt 
!för rommen. De få därför icke göras alltför kompakta, riset 
'får icke vara så tätt packat, att icke fisken med lätthet kan 
~omma in i vasen och där avsätta sin rom. Buskarna läggas 
därför med rotändan inåt pålkretsens mitt och toppändan utåt, 
så att några av de större grenarna äro belägna innanför pål
kretsen. Man fortsätter sålunda till dess riset nått upp till 
:vattenytan, varpå man binder ihop pålarna med vidjor. För, 
ibyggande av dylika vasar är gran olämplig, emedan gre
narna alltför. mycket sjunka ihop och icke lämna tillräckliga; 
mellanrum för fisken att komma in i vasen. - Dessa vasar, 
hava den olägenheten, att de äro svåra att avlägsna, om de" 
av en eller annan anledning bliva i vägen. Man bör därför 
aldrig bygga dylika vasar på sådana ställen, där man kan 
draga not. 

En annan vase, som är lättare att' flytta, göres på följande 
sätt. Man väljer ut tre eller flera granar eller enar av en längd 
motsvarande ungefär två gånger djupet på det ställe, där va.sen: 
skall stå. Därpå fäster man vid rotändan av vart och ett av 
dessa träd en tillräckligt tung sten och sänker ned träden:· 
jämte s.tenarna på ett avstånd av 1,5-2 meter från varandra: 
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Mmt' bin.åer till ~lst lhol' toi'Parnai.. I dylika vaB&l' kunnai 
~tenarna öfta · :fästas sålunda, atu trädet klyveg l rotänc!!ttt 
öch stenen kilAs in i kly kän, som stadig·t om binde~ nedanom: 
stsnen. Men även· denna vase är ganska besvärlig att flyttat 
eller ränsa. -

Inträffar leken senare än man Beräknat, t. ex. tlll följd a'9: 
kallt oc4 blåsigt väder, blir riset i vasarna, i synnerhet i 
$jöar med grumligt vatten, belagt med ~tt tjockt ~lamläger,; 
som göt a.tt fisken icke 'Vill leka på, d~t. Dea"ä olägenheter un-d'!I· 
-riker man genom att inrätta flyttbara risvasar. Dylik~ 
åstadkommas sålunda, att man binder ihop etiris etä, att dett&' 
bildar ett utbrett platt skikt. Under mitten av detta @Kikt' 
binder tnan en så ~tor stett, att detta entisskikt sjttfi.ker till· 
botteti, då det utsätt~s i vattnet. Dessfötinnåtl fäsMr mal\ 
vid detta enrislägei' att starkt snör~, i varei andrf1, iLndä sittct 
~tt ·flöte. Med~ls detta, ~nöre kan den sälunda, im·ä t t.ttde flytt .. 
bara vasen antingen helt och hållet tagM upp för att efterMs, 
om .fisk lekt uppä den, skölja,s eller flyttas till att annat lln:ip .. 
llgare ställe. Dylika flyttbara lekvasar användas a.v en döl' 
tyskä fiskare :för göslek, men kunna naturligtvis ä.-ven anvä11dM 
för abborre, mört och bra:xen. 

7. Kulturens inverkan på fiskarnas levnads:rnrhållanden. 

I Qc}1 med kulturens1 utveckling i ett land förändras dess 
nat1ir. Skogarna ersättas av odlade fält , städer väx:å upp, 
vattendragen tagas. i anspråk för samfärdsel och industri., 
Dagvattnet, som förr kvarhölls av mossar eller avdunstade ge• 
nom skogarnas lövverk oc:f:i barr_, störtar, i odlade trakter, un• 
derlättadt av diken och kanaler, hastigate ned till håvet. Va.t ... 
. tepståndsväxlingarna b1iva därför större. Från samhällen och: 
fabriker utsläpps en mängd åffallsämnen i vattnM, som däraV. 
förorenas:. För vinnande av drivkraft uppdämmas :floderna, 
varigenom fiskens uppstigande försvåras ell~r omöjliggöres, och 
de gamla för fisken oskadliga vattenhjul~n ersättas av tur-
biner, i vilka fisken krossas. · = c 

Fiskarnas yttre leViladsförhållanden bliva däriö:r allt särn· 
re ju mer kulturen utvecklas. Detta gäller i synn-erhet . fio
derliå. Vi se därf51 även, att våta. förnämsta flodfiskar, la"~n 
<teh lAxöringen, mest lidit av dessa iörhållanden. Åle'n, son1 
fortplantat sig i havet och är mindre känslig för v-attenförora
ningar samt dessutom kan taga sig fram över hinder lättare än 
andra fiskslag·, har lidit tnindr.e. Men äveri dess utbredni11gs· 
område ' minskas. - · - --



Dä; det sarskilt' är industrin, vars intressen rålia;· i· kollis· 
sion med fiskets, skola vi i det följande något dröja vid de 
skador, som av denna åstadkommas åt fisket och medlen att' 
förekomma eller minska dessa. De skadoz:, som tillfogas · fi
sket genom industriella inrättningar, kunna hänföras till tre. 
huvud.orsaker, nämligen fördämningar, vattnets föroreningar 
öch turbiner.: 
. F ö r dam n f n g ar.. De flesta fiskslag vistas icke under. 

alla årstider och alla levnaclsaldrar på samma ställe, utan före
.taga mer eller mindre regelbundna längre eller kortare van
'dringar. Dessa vandringar företagas för att uppsöka föda, lek
platser, vatten med tillräcklig syretillgång för andningen ·osv. 
'1\'Iest regelbundna och av största betydels-e äro fiskarnas van
dringar till sina lekplatser. Avstä:r;igas de därvid använda van
dringsvägarna, så hindras fortplantningen, och icke allenast den 
del av vattendraget, som är belägen mellan stängslet och lek
platserna, blir tom på den utestängda fisken, utan även i vat
tendragets övriga delar m:illskas eller t. o. m. försvinner den 
ifrågavarande fiskarten, till följd därav att något yngel icke 
uppstår. Sålunda äro t. ex. laxens lekplatser belägna till en 
stor del i älvarnas övre lo;pp. Uppföres i en såd~n älv en 
fördämning så, att dessa lekplatser bliva otillgän.giiga, har er
fa:renheten visat, att laxfisket i en sådan älv inom någrä. år 
blir förstört. Men såsom redan blivit antytt, ät det icke 
allenast laxen, som företager dy lika vandringar. Åven en del 
laxöring och sik företaga långa vandringar från havet och sjöar 
uppför eller nedför floderna, och kortare vandringar till lek
platserna företagas av de flesta fiskslag. 

:För att fiskens uppstigande icke måtte hindras, hat la-· 
gen bestämt, att en s. k. kungsådra, motsvarande en tredje
del av vattnets; bredd, skall i vattendragen hållas fri både: 
för fördämningar och fiskredskap. Bestämmelsen om kungs
ådrn gäller emellertid endast de vattendrag, . »där sådan . av. 
ålder varit». För att icke hindra vattenkraftens. utnyttjande 
kn11 särskilt tillstånd erhållas att få överbygga hela vatten
draget: även "där kungsådra finnes, dock endast under särskilda. 
.villkor och i händelse skada därigenom.icke tillskyndas någon .. 
Dylik skada kan åtminstone delvis förebyggas genom upp .. 
förande av s. k. fisk vägar. Dessa äro avsedda huvudsak· 
Jigen för möjliggörande av laxens eller ålynglets uppstigande .. 
De förra kallas. laxtrappor eller laxrännor, de senare ålyngel· 
rännor. . . 

Laxtrapporna utgöras av en rad trappstegformigt· över var
andra belägna bassänger, av vilka det för laxen eljest oöver• 
stigliga fallet uppdelas i en rad mindre fall, uppf&r y:ilka den· 

.. 

. 
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kan hoppa eller simma genom öppningar i mellan väggarna 
mellan bassängerna. Fiskrä1;man, så väl lax- som ålyng·elrän
nan, består av en ränna, uti vilken vattnet rinner ned för ett 
·sluttande plan med så ringa hastighet, att fisken kan simma 
uppför den. Av vartdera slaget, dvs. aå väl av fisktrappor, som 
av fiskrännor, hava en mängd olika konstruktioner blivit upp
funna och uppförda. Vilken konstruktion som än väljes, bör 
fiskvägen, för att motsvara sitt ändamål, uppfylla följande 
villkor: 

1) Fiskvägens nedre mynning bör vara så belägen, att fi
eken lätt finner den ; 

2) fiskvägens lutning bör vara sådan, att fisken utan sva
rigbet kan gå upp för den (i fiskvägar avsedda för lax i re
geln icke brantare än 1: 11 eller 1: 12, i ålyngelrännor 1: 6); 

3) dess dimensioner måste vara sådana, att fisken bekvämt: 
kan röra sig i dem (i laxvägar bör bredden icke vara mindre 
än 3 meter och vattendjupet icke under 0,6-0,7 meter): 

4) fiskvägens övre mynning bör vara så belägen, att. den 
under tiden för fiskens vandring har tillräckligt vattendjup, 
me.n iQke heller släpper in för mycket vatten; den bör dessutom 
vara belägen tillräckligt högt ovanför fallet och skyddad för 
is, stockar m. m. ; 

5) vattenspisningen bör vara tillräcklig och så vitt möj
ligt jämn under hela den tid av året, då fisken brukar stiga .. 

I"'axtrappor och laxrännor äro stora och dyrbara inrättnin
gar, som måste konstrueras av häri speciellt utbildade vatten
byggnadsingenjörer, varför vi icke här kunna ingå på deras 
närma1e beskrivning. 

Däremot äro ålyngelrännor rätt enkla och kunna i en 
del fall utan nämnvärd svårighet åstadkommas även av icke 
fackmän. 

Såsom av redogörelsen för ålens liv (sid. 60) framgår, upp· 
·stiga ålungarna från havet upp till inlandsvatten, där de växa 
till stora och därpå åter utvandra till havet. Det ligger därför 
i fiskevattensägarens intresse att se till, att ålynglet kan i 
så stOr mängd som möjligt komma upp till ovanför belägna 
vatten. · 

Oaktat' ålungarna hava en otrolig förmåga att klättra över 
fördämningar, klippor och strandbräddar, om dessa blott äro 
tillräckligt våta, bilda dock höga, branta och täta fördämnin
gar oöverstigliga hinder för deras framträngande. På sådana 
ställen, där ett vattendrag är överstängt av dylika fördäm
ningar, bör man därför söka underlätta ålungarnas uppsti
gande. För detta ändamål inrättas ålyngelrännor, som ut
göras av trätrummor med kvadratisk tvärgenomskärning. pc}l 
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c :a: 30' cm. srnor. Så.som tedan tidigare nämnts, böt lutninieb. 
helst icke göra..s brantare än 1: 6. Invän9.igt fyllås de t.ilI 
·halva höjden med sten av ett hönsäggs till en knytnäves stor .. 
lek. För att' stenen icke skall åka ner, spikas in i rä.nnan 
träribbor av c :a 10 cm. bredd pä c :a 1 meters. avstånd frå,n. 
andra 1'.>Ch så att en '3.Jlringa av 2~3 centimeters bredd lärn .. 
;na,s under ribban. Vidare böra dessa rännor anordnas så, att1 

nedre kanten (bottnen) av deras' ,övte mynning alltid ligier 
ett par, tre centimeter under vattenytan. För detta ända
tn.ål gör~s., då vattenståndet ovanför .Iördämningen är varia.: 
belt, rännans1 översta del rörlig och hålles .med s . . k. flottörer 
i rätt läge i förhållande till vattenytan. Till flottörer kunwi. 
användas t. ex. totnma täta tunnor, bleckkärl m. m. F-Orbin
delsen mellan rännans ötötliga och rörliga del åstadkommes 
'Vanligen genom att kring skarven spikas en stark pch till .. 
räckligt bred· läderremsa. 

Jämte det att ålyngelsränttan ~tändigt löt vatten, är det 
viktigåste, att dess hedre ända är så placerad~ att ålyn~let 
lätt finner ingången. Det svåraste är att ställa så till, att ål
ynglet icke kryper under och på sidan om rännant då den 
förr eller senare kommer till ett ställe, där den icke ka.n komma 
fram. 

T ur bi n e r. Under sin vandring ned för älvar ooh åar 
till havet råkar fisk icke sällan i vattenverkens turbiner, där 
den sönderskäres av dessa. Det är isynnerhet den fullvuxna 
ålen ooh lax.ynglet, som äro utsatta för denna fara. Störst är 
den naturligtvis1 i sådana vattendrag, som äro helt och hållet· 
överstängda ooh där hela den nedrinnande vattenmassan ledes 
tiil turbinerna. För att förekomma ·ett dylikt utödande av 
:fisk bör man avstängå de rännor eller kanaler, som leda vatt .. 
net till turbinerna, medel!. (laller med högst 2 centimeter ·breda 
öppning·ar) såsom föreskrives i fiskeristadgan av den 17 oktQ
ber 1900, § 8. Skulle dessa galler göras av rundjärn~ så skulle 
de uppdämma vattnet och åstadkomma en betydlig fallhöjds .. 
minskning för vattenverket. Man gör gallren därför. Yanligt
vis av vertikalt ställda plattjärnstavar av 5-6 millimeters 
tjooklek och 40-60 mm. ·hredd, varvid dessa stavar för att· 
hi11dras. från att böjas på Of5--1 mettus avstånd förbindas me
dels genom dem dragna horisontala rundjärn. Ställas dessa. 
galler luttLnde, så att gallrets nedra. kant är belägen högrs 
uppåt strömmen ä,n den övre kanten, så ökas därigenom. ickB 
allenast gallrets geuomsläppningsyta för vatten, utan man 
,,·iuner även den fördelen, att bark, affallna löv m. m. av ström. 
men drivas från gallrets under vattnet belägna. dQla~ upp till 
~ •. därfrån de. kunna. avlägsnas. med ~~ ~ävsa... 
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Va t t n e t s för o r e ni n g. Vid de flesta industrier upp· 
står affall, vilket ofta utan vidare utsläppes i närmaste vat· 
ten. I avseende å avfallets beskaffenhet kunna industrierna 
indelas i sådana, vilkas affall huvudsakligen utgöres av oorga.; 
niska ämnen, och sådana, som företrädesvis lämna organiskt; 
avfall. Till de förra höra t. ex. metallvaru- och cellulosafabri
ker, blekerier och färgerier, vilkas avfall innehåller giftiga me· 
tallsalter, syror, klor, lut, m. m. Att dessa ämnen måste verkru 
skadligt på den i vattnet förekommande fisken är tyd
ligt. Åven då de förekomma i så små kvantiteter, att 
de icke direkt döda fisken, minska de fisktillgången: 
därigenom. att fisken undviker att gå upp i sålunda förorena11 
vatten. Dessutom skada dessa föroreningar fisket även där
igenom, att de döda de små organismer, som tjäna fisken til! 
föda. Flera av ovan uppräknade industrier, särskilt celiulosa
fabrikerna, förorena vattnet även genom organiska ämnen. 

Till industriella inrättningar, som lämna företrädesvis or
ganis.kt avfall, höra t. ex. socker- och stärkelsefabriker, bryg
gerier, brännerier, garverier, mejerier, sågar och träsliperier .. 
De organiska avfallens skadlighet beror huvudsakligen därpå, 
att de övergå i förruttnelse och därvid förbruka det i vatt
net uppblandade syret, vilket göra, att fisk och andra i vatt• 
net förekommande djur dö av kvävning. Dessutom uppst;l; 
vid förruttnelsen en del gifter, varförutom dessa föroreningar 
kunna, giva näring åt sjukdomsalstrande bakterier. Faran av 
dessa. verkningar ökas därav, att avfallen från flere industrier, 
såi:,om socker- och stärkelsefabriker, garverier, bryggerier och' 
brännerier, locka fisken genom att innehålla födoämnen. Av
fallet från träsliperier och cellulosafabriker (träfiber) och från 
sågar (sågspån) skall dessutom verka skadligt genom att sätta· 

· sig i fiskens gälar och åstadkomma inflammationer i dessa. 
samt därigenom kvävning. Bland de mest giftiga avfallspro-
dukterna äro . de från gasverk. · 

Om man· också av erfarenheten vet, att avfallet från en 
del industrier dödar eller driver bort fisken, så ärö våra kun
skape1 om olika kemiska ämnens inverkan på fiskarnas liv 
ännu ytterst ofullständiga. Lättast kan man komma underfund 
med om syrebrist föreligger. Beträffande syror och basiska 
ämnen (t. ex. lut) vet man, att de angripa fiskens hud ~ch 
genom att · fräta upp gälhuden förorsaka kvävning. Men ofta 
stå vi svarslösa, då det gäller att angiva den verkliga orsaken 
till att fisken dör eller undviker ett vatten. För att und.er
söka föroreningens inverk~n på fisktillgången har man under. 
de senare åren därför tillgripit en annan utväg, den s. k. bio-· 
logiska undersökningsmetoden. Man har nämligen kommit un-



derfund. med att föroreningar medföra vissa förändringar i det 
lägre växt- och djurlivet i vattnet. Vissa växt- och djur .. 
former fordra rent vatten, andra åter trivas bäst i förorenadt. 
På grund härav kan man genom att undersöka, vilka organis· 
mer, som förekomma i ett vatten, bedöma om det är mer el
ler mindre förorenat. Dessa undersökningar fordra emellertid 
;3pecieUa zoologiska och botaniska kunskaper, wrför de må,. 
ste utföras av fackmän. Av denna anledning är det även onö .. 
digt att iniå på en beakrivniD.i av härvid använda metoder .. 
' Ffrr att minska vattnets förorening hava en mängd olika 
förfaranden uppfunnits och försökts*). 

Overhuvudtaget kan man säga, att ingen av de hittills 
Uppfunna metoderna på ett fullt tillfredsställande aätt renar i 

vattnet. Antingen ställa de sifi för dyra eller också rena de 
avlopps.vattnet ofullständigt. 

Stock f 1 o t t ni n gen. I detta sammanhang ikola vi ockw 
eå omnämna stookflottningens inverkan på fisket. Den akaida, 
som virkesflottningen förorsakar fisket, består del~ däri, att 
iisken skrämmes av själva flottninien, dels i va.ttnets ooh 
bottens förorening och dels i fiskets försvårande eller o:rnöHif• 
görande. 

Den förstnämnda omständigheten gäller på långt när icke i 
lika mån alla fiskslag, utan huvudsakligen de ikyggare arterna. 
såsom t. ex. braxen ooh id. Att desea, fiskslag, vilka. om våren 
och förs·ominaren uppstilla till sina lekplatser grunda. träsk,. 
Vikar och-1åmynningar, äro ytterst tikygia, vet var cch en. 
$Om sysslat med deras fångst. Stockflottning, som badrive~ 
på de tider och de ställen, där de måste gä fram till •ina.. lek .. 
platsex ~ller där de leka, hindrar därför i de flesta fall deras 
i.ek. Att man redan i äldre tider kände till braxens lilkfgghet. 
bevisa-.'! av de talrika uppgifter, som finnas om förbud att under 
dess lektid ·ringa i kyrkklockorna i närhet9n av braxens lek· 
platser. Men även andra fisk:;;ia*' såsom t. e. sik och lax: 
~krämmas av stockflottning, vilket synes därav, att fångsten 
bruka1· minskas i fiskeredska,pen de dagar, då större mänidat 
lös stocY. passera förbi. 

Mest. ·J'-kadar sto0\dlattniua0Y? fisket eme~lertid genom bott .. 
nens förortdling. Undersöker man bottnen i eu älv, di\r etock· 
:llottnin.2 bedrivit~. en. }ä,qgra tid, finner ro.an. att de:nmi ä.r 
'l>versållad av barkstyck~n och längE:li strimlor av inre savbark.: 

*) I ett år 190;> av dr. Fr. Graff i 1'ysldand hållet föredrag uppgivQ1 
antalet dylika, delvia pittenterade metoder, uppgå till 500-600. :För närtn~re. 
ttpplysningar hänviaae till Carl Sehtnidt: Stu.dier över fiskvägar ocb n11ord
nin1ar till minskt't>nde a\' va.ttcmdraga fö1·nta111t11do. Stockholm 1908. Mocltlol. 
av Kungl. Landtbruksstyrclsen N:o 119. (N:o 8 år 1906.) 
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Störst äro dessa barkanhopningar nedanför forsar. EmellerUd 
är det just i det hastigt strömmande vattnet ovanför och ne
danför de egentliga forsarna, som laxen ofta förrättar sin lek, 
varförutom en del av den i forsarna lagda rommen av ström
men sköljs ned i lugnvattnet nedanför. Är botten på lek .. 
plat~erna förorenad av bark, kunna tvenne :fall inträffa: an• 
tingen upphör laxen att leka på ett dylikt ställe, eller ocksåi 
leker den oaktat barken, men den lagda rommen förstörs av, 
mögelsvamp, som vanligen bildar sig i barken och från denna; 
sprider sig till i närheten liggande rom. I vardera fallet 
lider vattendragets laxtillgång av förorenin2'en. 

Att bottnen på de ställen, där stock i större mängd får, 
ligga långa tider - s. k. stockmagasinel' - förstörs, är tyd..i 
ligt. Här samla sig vanligtvis så mycket bark och annat trä• 
affall, att 'Vegetationen förkväves,, såväl bottnen som vattnet. 
bliva stinkande, och fisken upphör att stiga till ett c.lylikti 
ställe. Då till stockupplagsplatser vanligen väljas för vindar, 
skyddade vikar och sund, vilka även erbjuda de bästa lek
platser för de flesta insjöfiskslag, mäste den sålunda ästad
komna skadan vara så myöket mera kännbar och sträcka sig1 

icke allena.st till fisket på dessa ställen, utan till hela de~ 
vattmomxäde, från vilket fisken brukar samla sig dit för att 
leka. 

Att själva fiskets utövande betydligt försvåras och t', o. m. 
omöjliggöres av i vattnet kringdrivande ell,er sjunken stocf 
är lätt att inse. Det är i regeln omöjligt att draga not eller 
utsätta annan fiskeredskap i ett vatte:d, där stock dailigen 
flyt1u· förbi. Även där redskapen genom bommar skyddas för. 
stocken, försvåras deras skötsel av barksmulor och annat avfall, 
~om samlar sig i dem och icke allenast påkallar beständig rens· 
nin8' utan även åstadkommer, att fiskeu. icke "år i re~kapen.: 

För att minska den skada stookflottuingen åstadk-Ommer åt' 
fisket användas följande medel: 1) att avbarka ~tocken, 2) 
att skydda fiske- och lekplatserna medelst bom:rnar, 3) att till 
upplagsplatser för .stocken välja såda.na ställen, där fisken 
iob leker och fiske icke bedrives och 4) att bestämma flott
ui:ng~tiden aå, att den icke råkar i kollision med tiden för 
fisket ooh för fiskens lek. 
· Stockens avbarkning. Den förnämsta or~akep. tUl 
bC;>ttnens och vattnets förorening genom stockflöttni:g.g utgör 
ba.rken, varför vi ytterligare skola dröja litet vid den och av
barkningen. Barken be,stär av tvä lager: ytter barken ell~l'. 
det, s,om; i. dagligt tal kallafi bark, och 2) i®erbatken eller bast
Jtl,gret. Då stocken nåiOP. tid legat i vatttiet, s5ndersp:rånges 
ell~ ~pri.Qkei: ztter.bMken .och a~fallel". småning,on1 i ~trcken, 
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.vilka antingen av vågor och ström drivas i land eller också, 
om de äro mycket vattendränkta, sjunka till botten. Det se
nare är företrädesvis fallet med granens och lövträdens bark. Å 
andra sidan lossnar dessa trädslags bark icke så lätt från stam
men som furans. Det är emellertid icke endast den yttre, utan 
även den inre barken eller bastlagret, som lossnar från trädet 
och gör skada. Denna inre bark är i regeln tyngre och sjun
ker till största delen till botten, där den bildar en slemmig 
massa., som utgör en utmärkt jordmån för svampbildning. För 
att barkningen skall vara till verklig nytta, måste den därför 
utföras ordentligt och icke, så som ofta sker, så att breda band 
av såväl yttre som inre bark kvarlämnas på stammen. 

8. För fisket skadliga djur och deras fångst. 
Vi ha va i vårt land flera olika djurarter, vilka till största 

delen leva av fisk och därför göra stor skada i fiskevatten och 
i synnerhet i fiskdammar. Bland däggdjuren är uttern skad
ligast, bland fåglarna liägern, fiskgjusen, lommarna och skra
karna. Vi skola därför i korthet redogöra för dessa och en 
del andra skadedjurs levnadsvanor och fångst, varvid vi 
först och utförligast skola behandla våra fiskevattens värsta 
fiende. 

Ut t e r n förekommer i hela Sverige så väl vid kusterna 
som i inlandet, där den anträffas både vid större och mindre 
rinnande vatten och vid insjöar. Allmännast synes den vara vid 
eller i närheten av kusterna. Den lever av fisk, som den med 
stor skicklighet fångar, kräftor, grodor, sjöfågel m. m. I syn
nerhet; i smärre åar och bäckar kan den utrota där förekom
mande fisk och kräftor och skall, då den är i tillfälle därtill, 
företrädesvis hålla sig till de värdefullaste, såsom forell och 
lax, samt till kräftorna. Dess utomordentliga simskicklighot och 
vighet i vattnet beror på dess långsträckta, böjliga kropp, de 
korta och kraftiga lemmårna, vilka mellan tårna äro försedda 
med simhud, och den långa svansen, som den använder såsom 
styre och åra. Tack vare dessa egenskaper kan uttern även 
i större älvar och forsar få fatt i så snabba och starka fiskar. 
som laxen, varpå man ofta sett exempel. Dess stora rovgirig
het gör, att den dödar betydligt mer fisk än den förmår u.ppäta.: 
Då den har god tillgång på fisk, äter den endast de fetaste 
delarna av varje. Uttern gör därför en ofantlig skada, då den 
kommer till en fiskdamm. I naturliga vatten uppskattas den 
mängd fisk uttern dagligen förtär till 2 a 3 kilogram. Börjar 
föd.ari tryta i ett vatten, vandrar den till ett annat. 

Sina fångstfärder företager uttern mest om natten, isyn .. 
nerhet då det är månljll.$t.. D.å den Qm ~~oll,en, beg_i.ver sig pä 
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~n sådan färd, skall den vanligen simma mot strömmen och 
lilta,så, då den fångar fisken. Mot morgonsidan kommer detl 
tillbaka utför strömmen. Om dagen ligg-er den i befolkade 
tråkte1 mes,t i något av sina »gryt~, Dessa äro alltid belägna 
vid e.n str~ndt oftast i stenrösen, klyftor eller under trädröt. 
ter, och hava en utgång under vattenytan samt ibland ä.ven en 
annan Öppning ovanom vattenytan, vilken dock oftast endast 
tj~nar som ändningshål. I själva gtytst, som ligger ovanom 
vattenytan, har den en mjuk, torr bädd av gräs1, mossa ooh löv. 

Uttem skall fortplanta sig under alla årstider, men oftast i 
februari Under pamingstiden låta uttrarna hora en skarp ooh 
uthållande vissling. Honan skall gå dräktig i 9 veckor och' 
:föda 2-4 blil'.lda ungar . . Ungarna leva under två månader i gry .. 
tet av moderns mjölk, varefter de föras ut för att undBrvisai 
i 'fiskfångst. På tredje året skola de vara fullfuxna. 

· Uttern fänga,s. mest i sax. 
D~Iina fångat underlättas darav. 
att uttern vanli~en brukar gå 
upp _på 1ab.d för att . fört.ara· sin 
föda, åtminstone större fisk, ooh 
likaså fÖt att avbörda sig sin1, 
exkrementer. Därvid väljer den· 
Ciffast s~mma platser, helst nå
gon · över vattnet uppstäende 
~ller invid stranden belägen sten 
~ll~r en jämn grusstrand. Dessa 
plt~tsE?r äro lätta att igenkänna . 
pä de fisk- eller kräftrester ooh exkrementer, som där 
anträffas. Likaså brukar uttern under sina vandringar 
f-Olja. samma vägar, och i slingrande bäckar giuar den 
vanlhi<-n tvärs1 över landtungorna. Med någon vana kan man 
lätt igenkänna dessa övergå,ngsvägar och likaså de ställen, 
där uttern stiger ur vattnet på la.nd, antingep. till sina mat 
och viloställen eller till övergångevägarna. Om vintern bruk~ 
uttrarna trampa upp smala gånga:r, som vanligen leda frän 
en öppning i isen till en annan. Det är emell~rtid svårt att 
då. fånga. uttern, emedan den i snön lätt märker människanti! 
spå.r och går omkring eller hoppar över de ställen, där sådana. 
finnas. Lättast är därför att fånga den medan vattnet äri 
isfritt och marken bar. 

r1g. 21. Utteri;at:. 

Uttersaxen (fig. 21) utsätte~ helst i vattnet ungefär' 5~10 
cm. under vattenytan och omodalbart nedanför ett sådant ställe; 
där uttern brukar gå, upp påi land. Den bör vara fästad ·vid 
en låni kätting, eå att uttern kan med saxen d ned på djupt 
;y@..tieD.. dit. 1].e.Q. dr.unknar .. 
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Vattennäobmuse.n (C.rossopus fo-diens), so:m 
uppnår en längd av 12 till 15 centimeter, förekommer i hela 
Sverige, troligtvis utom i fjä.llen, och träffas företridesvis 
vid åar och bäckar, där den om aftnar och nätter jagar smarre 
fiskar, grodor, vatteninsekter, märlor m. m., vari den under
lättas av sin stora skicklighet i att simma och dyka. Vatten
näbbmusens förmåga att snabbt röra sig i vattnet beror bl. a. 
'därpå, att dess fötter och tår äro kantade av styva simborst, 
som göra fötterna till utmärkta åror. Såväl i bäckar som i 
dammar gör den stor skada på forell- och annat fiskyngel 
och fiskrom. Vattennäbbmusen kan fångas i vanliga mus.; 
fällor med fisk eller kött som bete. 

Fiskgjusen (Pandion haliaetus), även kallad fisk
·~rn, lever antagligen uteslutande av fisk. Den störtar ned pa 
fisken och hugger den med klorna. Det är därför huvudsak
ligen på grunt vatten den kan utöva sitt fiske. Fiskgjusen 
är c ::;i, 2/ 3 meter lång, ovan brun och på undersidan hvit. I 
Tyskland, där den uppträder i större antal endast under vår
och höstflyttningen och då kan göra stor skada i fiskdam
mar, fångas den i saxar. Dessa utsättas antingen som tramp
saxar utan bete på tjocka pålar av minst manshöjd i eller. 
invid d~mmarna eller sjöarna eller också med en fisk som 
bete i vattnet. Vid fiskeriförsöksstationen i Aneboda i Små
land, där ett par - fiskgjusar uppträda varje sommar, ha vi 
dock förgäves. sökt fånga dem i sax. Man ser dem där sa 
gott som aldrig sätta sig för att vila, utan de kretsa endast' 
över dammarna, i vilka de då och då slå ned efter en fisk ocn 
sedan åter flyga upp med sitt byte, som de antagligen för
tära i något avlägset i skogen beläget träd. 

Hägern (Ardea cinerea), som är omkring 1' meter 
lång, ljusgrå på ·ryggen, med nästan vit undersida, hals och' 
huvud, svarta vingar och stjärt samt en lång svart tofs i 
nacken, är vår enda, allmännare förekommande, för fisket skad
liga va.dfågel. Den förekommer endast i Skåne, Halland, Ble
kinge och Småland. I fiskdammar gör den stor skada. Den 
vadar då långsamt fram i det grunda vattnet eller står orör
lig och väntar att någon fisk skall närma sig, då den blixt
snabbt. hugger den med sin långa, spetsiga näbb. Hägern 
fångas: i saxar, som utsättas på grunt vatten antingen med 
'eller utan bete. · 

Av. våra insjöars simfåglar äro lommarna antagligen de 
skickligaste fiskarena. Stor 1 om men (C o 1 y m bus ar c t i
c u s), som är på ryggen svart och hvitspräcklig, på buken hvit 
med huvudet grått och framhalsen svart (i sommardräkt), före
kommer. över hela lande.t.i Smålommen (C o ly m bus, s_ te. l~ 
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1 a t u s) är mindre än den föregående och har faun framhals. 
Den är allmännare i fjällsjöar än storlommen; Lommarna\ 
kunna s.välja rätt stor fisk, som de med stor skicklighet dyka. 
efter, varunder de icke sällan fastna på nät. . 

Åven skrakarna leva så gott som uteslu~ande av fisk. De
igenkänna.s på sin långa, smala näbb med en hakformigt ·ned
böjd näbbnagel och bakåt riktade tänder i .kanterna. S t o r• 
skraken (Mergus merganser), ·som har kortare näbb än 
småskraken (Mergus serrator), bedriver ofta fisk· 
fångst sålunda, att en hel flock bildar en linje, som under. 
ivrigt plaskande och dykande driver småfisken framför sig in 
i någon grund vik eller emot en strand, där den lätt kan fån
gas; av skrakarna. Icke fullt så utpräglade fiskätare som de· 
föregående äro doppingarna, som hava flikig simhud på föt
terna. Vi vilja här endast nämna s k ä g g d o p pi n g e n (P o
d i ca p s cristatus), som igenkännes på sin krage av lån
ga bruna. fjädrar kring halsen och två tovsar i nacken, och' 
gråhakedoppingen (P. griseigena), som i sommar
dräkt har- röd framhals och hvit strupe. Den förra har under 
de senaste åren mycket spritt sig och är numera allmän . pft; 
flera sjöar, där den förr var okänd. Doppingarna taga endas~ 
småfisk och bliva skadliga för fisktillgången .antagligen en· 
dasi; då de uppträda på fiskdammar. Enligt en · d'el · uppgifter 
skola de emellertid kunna göra skada genom att sprida inelvs-
maskar, isynnerhet till braxen. · 

För i dammar odlad fisk kunna även flera andra djur, sa 
som grodor, vattenödlor och en hel del insekter och deras lar
ver, bliva. skadliga genom att uppäta fiskyngel och rom, men 
i sjöar är deras inverkan av mindre betydels.e. ' Slutligen må• 
ste nämnas, att även kräftan är en ivrig romätare. · På grund' 
a,v d€ss stora värde finner man sig dock i regeln häri. 

Il. Fiskodling i sjöar och rinnande vatten. 
Fiskodling i sjöar och floder kan ha två olika ändamål, 

nämligen, 1) att i ett vatten, sjö eller flod, införa ett nytt 
fisk&lag, som förut saknats där, eller 2) att bibehålla eller ökai 
mängden av något där förut förekC)mmande fiskslag. Till det 
första slaget av fiskodling kan även hänföras införande av en 
bättre, dvs. mera · snabbväxande eller större ras av ett fisk
slag, varav i sjön förut finnes en sämre, dvs. långsamt väx
ande, mager eller liten ras. Då ett fiskevattens avkastning 
är beroende icke allenast av den mängd fisk det producerar, utan 
även ay de olika, där förekommande fiskslagens värde, är det 
naturligt, att för odling väljas företrädesvis de värdefullare 
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fi.~kslagep. ·eller såaana, vilka kunna vara till nyt't~ för de värde
fttlla.te fisk~lagen såsom föda. 

I det . :följ~nde ~köla vi behandla endast sädnin fiskodllng<, 
-8om kän bedrivas utän tillhjälp av särskilda klä~knini:r~anstal
iet-, fiskdammar m. m. 

1. Konstbefruktning. 
F8r att ur ett romkorn (ägg) skall kunna utveckla sig eu 

:li~k :fordras att ägget blir befruktat, d. v. s. att en sädeskropp 
~:p.tränger i ~giat. u .:Jldei: fiskarues »lek» utgjutas såvä.1 :µijöl~ 
~eh. s9m :rornnieu i vartt:p.et. varvid en del a.v ägge~ ofta. blir 
obefrnktad. Alla de obeftukta.de ägge!}. i4 förlorade. · D ~t· 
samm~ är även fallet :tned större delen. av de ägg, vilka råka 
s.ju:ok.<t ned på ett olänrpUgt &tälle, t. ex. i dyn mellan. vatten .. 
v~xterna i stället för p~ dessa. Slutligen förstörs en mä:ngd 
ågg tite i naturen av r·omätande fiskar, insekter, kräftor osv. 
4v den i naturen fo,gdq, :fiskrommen är det därför endast 
en tinga, bråkdel, som utvecklar sig till fiskyug~l. 
. Föt att få en s.törre mängd yJig~l av fiskens rom har man 
upp:funnH att lrons.tmässigt befrukta den. Denna s. k. arti!t 
ficiellå, befruktning består däri, att man gf;nom lindrigt try9~ 
på den lekmogna fiskens hu.:k låter rommen och mjölken rinna 
ut i ett fat, där de blandas· ihop~ va1•under bermktni:Jl!ifep. för
siggår. Det första man således har att gör~ är att skaffa lek· 
mogen fisk. Denna kan vid infäng<:\indet vara sä mogen, att 
könsprodukterna vid lindrigt tryck PÅi pµk~n rinna ut. .~r 
detta icke fallet, lägges- fisken i sumpar, hanfiskarntl för sig 
i en sump och honfiskarna i en annan. Hos de flesta fisk· 
årter kan man under lektiden vid någon vana gans.ka sakert 
;ildlji1 honorna från hanarna. De förra ha va buken vanligen 
mera rund och fyllig, · vai:rigenom kroppe" blir mera uudersät .. 
sig, medan hanåthe ärö smalare över buken och därför mera 
långsträckta. Vanligen äro hanarne dessutom tidigare lek
mogna. än honotua~ vätför man ur de förra vid litidrigt tryck 
i trakten av könsöppningen kan frampress3. mjölke redan :µågra 
&agar ot!h i en del fall n!gra v~ckor tidigäre, än honorna. av
giva rom. 8.edan :fisken såht:tidä blivit s.umpad, försöker matt 
fued p.ågon dags ttlellantid, om icke rommen redan. är mögen. 
I regE!ln mognar icke rommen hos. alla individer av samma. 
art samtidigt. Man måste därför undersöka varje fisk sär• 
~ttm·. 

Vid befruktningen förfares p& följande sätt: 
Man ställer framför sig ett rent fat, t. ex. e·tt vanligt 

tvättfat. som blivit fuktat med vatten. Därpå· griper man tnetl 
et:t stadi~t tag fisken om huvudst ~ed, vä.nstra hande.ti, häl• 

I' 
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ler den över fat'et och tager med liögra handen om fisken fra.mlil 
för buken, samt för handen småningom bakåt åt analöppningen 
till, därunder tryckande sakta med fingrarna på buken. Ål". 
rommen mogen, så rinner den därvid utan svårighet ut. Rin· 
ner deri icke med lätthet, bevisar detta, att den ähnu icke är 
mogen. Man bör då försiktigt lägga fisken tillbaka i sum· 
pen eller helst i , en annan tom reservsump för att icke för· 
blanda. den redan undersökta fisken med sådan, som ännu 
icke blivit undersökt. Genom att med våld söka pressa rommen 
ut ur fisken .skadar man denna och erhåller mer eller mindre 
9duglig rom. Vid behandlingen av medelstor fisk bör man för 
att lättare kunna hålla i fisken först linda en våt duk eller ett 
nätstycke om huvudet på den. Har man att göra med stor 
fisk, såsom t. e. lax eller gädda, behövas två personer för att' 
utföra »kramningew>, varvid den ene håller fisken med ena 
handen om huvudet och med de'n andra handen pressar ut 
rommen, medan den andra håller fisken om stjärten. Härvid 
kan det ofta vara nyttigt att lindrigt böja stjärten uppåt, s~ 
att buken blir något spänd. Hela rommassan hos en fisk mog
nar så:mm redan blivit nämnt, vanligen icke på en gång. Så 
sna r i_. rommen upphört att rinna vid lindrigt tryck, bör man 
därt ör lägga fisken tillbaka i sumpen och vänta några da-· 
gar, till dess även den återstående rommen kan tagas. Omedel
bart efter det rommen blivit kramad ur honfisken, pressar. 
man på samma sätt mjölken ur hanfisken i samma fat, där 
rommen är, varefter man försiktigt med en fjäder eller med 
handen rör om innehållet i fatet, till dess man ser, att mjöl· 
kP-n är ungefär jämnt fördelad omkring rommen, då man små
ningom häller på rent vatten. Därvid bör man se till, att' 
vattenströmmen icke häftigt faller på äggen. I detta vatten 
låter ma:a rommen ligga 5-10 minuter, varefter det av mjöl
ken grumliga vattnet hälles. bort och rent vatten hälles på .. 
Vid fiskens behandling bör man så vitt möjligt undvika, att ex
]frementer, blod, slem eller anng,n orenlighet blandas med köns
prodnkterna. Har sådan det oaktat inkommit i fatet, bör 
man så noga som möjligt avlägsna den. 

Den sålunda befruktade rommen lägges antingen i kläck
nfog-sapparater för att vidare utvecklas, eller också strös den 
ut på fiskens naturliga lekplatser. 

Har man att göra med fisk, som har anfästande rom, är för
farandet något olika mot det ;nyss beskrivna. 

Vid befruktning av dylik fiskrom, som man ämnar ut'
kläcka ute i någon sjö, är det bäst att använda en stor, Yäl 
rentvättad träbalja., på vars botten man lagt ett tätt lager 
av enris och hällt pa så mycket vatten, att riset blivit täckt 

I 
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därav .. Nar aet'ta år gjort, kramar man romm·en ur en .!ionfisk; 
s4. att denna blir så vitt möjligt jämnt fördelad på riset i. 
baljan, därpå mjölken ur ett par hanfiskar och rör med han
den om vattnet, så att mjölken blir väl utspridd, så kramas 
åter nägra honfiskar osv., till dess man ser, att riset blivit 
.:väl besatt med rom. När detta blivit gjort, för man baljan 
med dess innehåll ut till en risvase och sticker in riset med 
deu därpå fastade rommen i vasen eller också utsättes det' 
i kläckningslådor (se sid. 47), varigenom rommen erhåller 
skydd mot skadedjur. Därvid bör man undvika att hålla rom
men länge i luften. 

Vid befruktning av klibbiga (anfästande) ägg bör ·man 
undvika att dessa bilda klumpar, emedan äggen då icke få 
tillräckligt luft och därför dö. 

2. Inpackning, försäudning och uppackning av 
befruktad rom. 

Transport av befruktad rom kommer ifråga, då det ställe, 
där rommen befruktats, är mer eller mindre avlägset från det 
:vattelh där rommen skall utplanteras eller tills vidare hållas 
i och för utkläckning. Rommen transporteras antingen ome
delbart efter befruktningen eller först när den hunnit så långt 
i utveokling, att man genom äggskalet kan se fiskungens ilgQu 
så.som två mörka punkter. Man brukar säga, att sådau., rom 
befinner sig i ögonpunktsstadiet eller helt enkelt kalla den 
ögonpunktsrom. Dy lik ögonpunktsrom tål transport be ty ., ·1 ig; 
bättre än nyssbefruktad rom. De höstlekande fiskslagens (så• 
som lax, laxöring, röding, sik) rom, vars utveckling tage! 
flera månader, brukar man därför helst transportera i ögon
p1n:i.ktsstadiet. Sådana :iiskslags rom, . som kläcks ut inom 
tiågra dagar, är man däremot oftast tvungen att expediora 
kort efter befruktningen för att den icke skall kläckas på 
vägen. 

I allmänhet låter befruktad rom transp<;>rte:ra sig bäst så· 
som torr, d. v. s. utan vatten. Endast i det fallet, att rom
men är så långt utvecklad, att man kan befara utkläckning, 
skickas rommen i vatten. 

In p a o k ni n g a f i c k e a n fä s t an d e r o ro sker på föl· 
jande sätt: 

Rommen bredes ut i ett enkelt lag·er på en bricka, bestående 
av på en träram uppspänt tyg (t. e. vit bomullsflanell). Ett 
antal dylika bric.ltor läggas pä varandra i en låda, i vilken 
de j~mt passa. Eller också hopbindes denna stapel med ett 
starkt snöre, varvid den nedersta och översta brickan lämnas 
tomma. Denna låda eller stapel av brickor lägges i en störte 

.. 
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~, pe; vars 'Ooftlen: utfirelit's ett1 ~ :ru ·5 cm.1
, tjocirt la.ger a'V') 

fuktig vitmos&a, som härt hoppackats. Mellanrummet mellan. 
brickstapeln eller den inre lådan och den yttre lådans sido~ 
väggai- och lock fy lle:i också med fuktig vitmossa. Då det gälle~ 
att transportera hästlekande (laxartade) iiskslags rom, som fö."" 
:redra.ger en låg temperatur, är det vid längre transporter nyt~ 
tigt att ovanpå b1·ickstapeln ställa en låda med genombruten 
botten av samma längd och bredd som brickornas. Denna låda 
fyllef. med is, vid vars smältning vatten droppar ned på. rom:. 
men och håller denna fuktig. 

I stället för att läggas på brickor kan rommen packas ufan 
:vidare i mossa och ty~ i lådan. Detta kan ske på följande 
sätt: 

Fönit packa~ ett tunt lage:r fuktig vitmossa på lådans botte:Q. 
och översprutas, om mossan icke är ti:).lräokligt fuktig, med va~ 
ten ur en sprutka.nna.. Dä.röver bredes ett stycke gles tråd.tyll' 
varur stärkelsen blivit ~köljd. och därpå fiskrommen i ett en• 
kelt lager på tyget, som viks över ägglagret. Härpå bredes 
äte:r ett tunt fuktigt mosslager, som lätt tillpaokas m@d han
Q,en, så äter tyg, ägg o. s. v. 

Såsom vi sett, verkställes befruktningen af an fä.st' ande 
r om vanligtvis. över .ris, på vilket rommen blir sittande. För 
l:ra:nsport bredes detta ri~ jämte den påsittande rommen ut på; 
brickor, som äro gjorda. ungefär som de nyss beskrivna~ men 
med den skillnaden~ att ramen göres 5-6 cm. hög. Ånda·
målsenligt är att på brickan först utbreda ett. rent och fuktigt 
tyllstycke, pf\. vilket riset med rommen utbredes, varpå tyget 
viks om riset. Åro riskvistarna~ på vilka rommen sitter fästad, 
allt.föi' stora-, måste man naturligtvis klippa dem i mindre styc· 
ken, som rymmas på brickorna. Därvid bör man undvika att 
taga grova grenar, emedan dessa under transporten genom sin 
tyngd kunde skada rommen. 

Har man inga transportbrickor av nu beskrivna slag, kan 
man packa in romman p4 följande sä.tt, som använts (l.V den 
tyske 'fiskodlaren H ii b ner får trp,nsport av gösrom.. l':iärtill 
anvander han med pergamentpapper invändigt beklädda tr~
lådor. I des12a, lägges fuktig, vit mossa, i vilken göres en för,;. 
djupning, som beklädes med väl urtvättad, fuktig tråd.tyll. H~
pä lägge, det fina, med rom besatta riset och vecklas in i tyl· 
len. För att hindra den omgivande mossan att trycka rom· 
men, omgives denna utanom tyget av talrika böjda videkvistar, 
så a t't rommen blir skyddad för tryo4: och stötar, men tillräck
ligt försedd med fukt och luft. Vid varmt väder måste man 
blandn. is i m.qssan, vilket vid svalare väder dock helst bör und
itika~. I 9.ylik packning· hava gösä~i' efter tre dag.ars ~a.nsport 
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[C)Ch oaktat' tullbesiktning oskadade framkommit till bestäm-· 
~elseorten och under de följande dagarna utkläckts. 

Alla. slag av fiskrom böra under transporten aktas för stö
rtar, skakning och häftiga temperaturväxlingar. Rom av höst
t~kande fiskslag bör icke utsättas för värme, helst icke över 
H- ~10 gr. 0. Däremot kan den transporteras även i sträng 
köld, om transportlådorna omgivas med dåliga värmeledare, 
tt. e. tj.ock filt. 

Å andra sidan bör rom av vårlekande fiskslag icke utsättas 
för. ~öld,. och även tillsättande av is i transportlådorna kan vara 
skadligt. .varför det bör tillgripas endast i nödfall. 

r.ornniens uppackning. Så snart man L-UOttagit en 
romsändning, öppnas lådan försiktigt och en termometer sticks 
iri ·,i,-'påckni.ngen för att bestämma temperaturen i lådan. Av
viker denria mer än 3 gr. 0. från temperaturen i det vatten, 
i vilket rO:inmen skall utsättas, bör man ur en sprutkanila 
hälla av detta vatten- :över rommen, innan man tar den 11r 
siJi packning.· sålunda ·antar rommen småningom vattnets tem
:ped1tur •. varefter brickorna eller tylldukarna med den därpå 
befintliga rommen en i sänder tömmas i kläckningslåd<;>rna 
eller på de s.tällen, där rommen skall utkläckas. 

8. - Den -befruktade rommens och ynglets vård samt därvid 
· an vända apparater. 
För fiskrommens och ynglets utveckling fordras i allmän

het syrerikt vatten och en jämn tjänlig temperatur. De lax
artade fiskarterna fordra härvid en jämförelsevis låg tempe
ratur, de vårlekande fiskslagen, såsom braxen, sutare, karp, 
gös. m. fl., en jämförelsevis hög temperatur. Vid fiskodling 
b{k man därför så vitt möjligt iakttaga detta. Men även om 
dessa omständigheter iakttagas, kan det ofta hända, att en 
fiskodling fullständigt misslyckas på grund av att rommen 
eller det späda ynglet uppätas av skadedjur. En av fisk
odlingens förnämsta företräden framför den naturliga fort
plantningen är därför, att man vid den förra till en stor del 
ha;r i sin makt att skydda rommen och ynglet för fiender. 
Detta sker genom att hålla dem i särskilda, för ändamålet 
avsedda. kläckning sa ppara ter. 

Då det gäller utkläckning av höstlekande fisks1ags yngel, 
såso:i;n laxöring (forell), röding och sik, vilkas rom måste ligga 
flera månader i vattnet, innan ynglet utkläcks, uppställas 
dessa apparater i för ändamålet uppförda kläckningshus. Då 
denna, odling emellertid fordrar rätt mycket tid, medel och 
speciella. kunskaper, varför de flesta fiskare icke äro i till
fälle att befatta sig därmed. måste vi hänvisa dem som intres-
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serni sfg härl'ö'r till spe'cia!al."Bet1en*J.. Lilfa;sit slfulle' <le~ ~åg1i 
:för· mv~ket utr~mme att här tetlogörä för t1skodling i dam· 
mar, oaktät dehha är det. mest lönande sättet för :fiskod.~ 
llflg111*). Vi skola i stallet här inskränka oss tlll att be$kriva. 
nägra enkla apparatE!r föt kläckning av vätlekande fi~ik; sol.bi 
vår tlCh en med lätthet s~älv kan konstruera åt sig och sköta~ 

Det enklaste · $laget av en dylik appa,rat är en fyrkantig) 
läda, t. e. 60 cm. lång och bred och 30 cm. hög. · Väggarna i: 
denna låda göras. av tunna btäder och bpttnen av t'rådtyll ellel'i 
meta11-, helst mässing-s-

eller galvanis·erad järn 
duk med c :a I mm. av
stånd mellan träclarna 
Mäsdnij'sduken bör fer
nisf>a.s för att icke 
ä.rga. Lådan kan för
ses med lock av metall
duk för att hindra rom- · 
men eller ynglet att vie 
sjögång sköljas ut ·· och 
skadedjur att komma in 
i lådan. Dessa kläck
:p.ingslådor sättas ut i . 
någon lugn vik och fä
stas mellan. fyra i bott
nen inslagna pålar, så Fig. 22. Seth Greens :flytaade fiskkläckni»gilåda. 
att lådorna med en 
tredjedel av sin höjd komma att vara nedsä.nkt'a i vattne~. 
varfö1· de måste tillses daglig·en för att icke vid förändrati 
vattenstånd komma att stå för högt eller för djupt. 

Detta är naturligtvis en olägenhet, varför det är. mer anda .. 
målsenligt att på två av lådans .sidor fastspih en planka ell•~ 
liorkskiya, som alltid håller den tilb'fioli}igt nedsänkt. En sä· 
dan apparat är t: e. den av amerikanen S a t h G r e e ~ 
kenstruerade eeh efter honom uppkaJl&de apparaten, som finooj 
nes a,vbildaid på. fig. 22 ooh 23 9gh som är av61edd att anvä.noi 
das huvudsakligen i rinnande vatt;n. Vid kläckningslåda~ 
äl'o pf11 två sidor fästade bräder, som hålla den i en lutande! 
ställning. Apparaten bör ställas flå, att metallduksbottnen 

•) Uppgifter oro höstlekaude fiskslags odling irlgA t. e. i F. Ttyboms 
arbete ~Fiskevård och fiskodlin~». Stockholm, Adolf :Bonnier, 1893. 

••) Utförliga beskrivningar härom ingå i flera uppsatser .i :11SktifteJ;', 
utgivna av Södra ~verjgas fiskerifö.rening>, och särskildt i ett. arbete av Philip 
Lindstedt: Om }:>yggandet och skötseln &T karp- ooh sataredammar, eom -~· 
gilr i n.r 8, 9 och lQ av nämnda skrifter. 



ko:quner att vara riktad mot st'römmen. VaUnet .trän~er dä ge
:r;i.om duken in i låd.an och håller rommen i roterande rörelse. 
Lådornas . . lutning bör lämpas efter vattnets strömstyrka på 
ställe~. Man bör därför i varje enskilt fall genom försök ut
J,'öna huru sidobräderna böra fästas vid lådan. Har man endast 
~n låda. kan man förankra den som fig. 22 utvisar. Vanligen 
har man dock flere dylika lådor, varvid de lämpligast förenas 
med.els, rep i en rad, som fasthålles mellan två i åbott
nen inslagna pålar (fig. 23). Alla de nu beskrivna kläck
ningslådorna kunna användas för utkläckning av .såväl icke 
anfästande (t. e. gädd-) som anfästande (t. e. gös- eller 
braxenrom. Den senare utsättes i lådorna jämte det ris, på 
:vilket den sitter. Vid utkläckning av på ris sittande rom får 
vattnets rörelse i lådan icke vara så stark, att riset kom
Itl~r i rörelse, emedan rommen därav kunde skadas. Då det 
·gäller att utkläcka gösyngel, som man vill utplantera i något 
anna~ vatten, måste kläckningslådans botten göras av den fi. 
:q.aste metallduk man kan få eller ännu bättre av fin silkessikt
duk eller musslin, emedan gösynglet är så smalt, att det gå;r 
igenom metallduk med 1 mm. maskor. 

Fig. 23. Seth Greens flytande klä<.'kningsli\dor förenade i en rad. 

En synnerligen lämplig apparat för odling av vårlekande 
f:isk&lag med anfästande ·rom är leksumpen. Denna uppfanns 
och beskrevs först av en svensk man, rådmannen C ar 1 
Fredr. Lu.nd i Linköping år 1761*). Lund synes ha an
vänt sin leksump för mört, braxen och abborre. Men även 
gös och antagligen också andra fiskslag leka i sump. I Lunds 
sump .. (fig. 24) fälldes sidoväggarna ned, så snart leken för
siggått. för att rommen skulle få mer sol och värme. Genom 
denna anordning förlorades emellertid möjligheten att skydda 
rommen mot skadedjur. Genom att göra leksumpens lock och 
väggar av metallduk och Q>ekläda endast den ·nedersta delen 
av sidoväggarna med ris, b1ir sumpen ljusare och vattnet upp· 
värmt, utan att man behöver öppna den. 

Vill man ur dessa leksumpar överföra rom till andra sjöar, 
så behöver man endast klippa av kvistar med påsittande rom, 

*) >Rön om Fiske-Plantering i Insjöar>, ingifvit till Kongl. Wetettsk. 
Academien, År 1761. Af Carl Fredr. Lund. På Kgl. Maj:ts Nådigaste 
Bef~llning. Ånyo särskildt upplagdt. Stockholm 1767. · ' 
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inpaclfa ·och avsända dessa såsom tidigare .oeskrivits (sid. 44)~ 
Den övriga rommen kläcks· ut i sumpen i händelse ·inga ogynn• 
samma omständigheter tillstöta, och- ynglet simmar ut genom 
dessa öppningar. Detta yngel är dock ännu så spätt, att större 
delen därav blir ett · byte för abborre och andra rovdjur. En 
annan olägenhet av detta förfarande är, att man därvid icke . 
kan veta huru mycket fiskyngel som sålunda tillförts sjön, 
vilket, så&om vi längre fram skola se, ofta kan va.ra av intresse 
att veta. · 

Betydligt säkrare resultat erhåller man genom att undex: 
någon tid, · helst ett par år, hålla ynglet i särskilda dammar · 
<ich först därefter ut~ 
sätta fisken i sjön. Är 
man icke i tillfälle här
till, kan man för sam
ma ändamål använda 
mergel-, ler- eller torv
grava t eller andra min
dre fisktomma vatten· 
samlingar, i vilka fisk-

.• 

yng let utsätt as för a t;t ,. . 5'-~ - ~-===-~: ,_,... ·' 

tillväxa under någon tid. 
Dess3. böra dock för att 
göra avsedd nytta vara 

J<'ig, 24. Lunds lekaump. 

så beskuffa:de, att man antingen kan draga not i dem och 
sålunda få ut den insatta fisken, eller också, att ma.n kan 
låta fisken genom ett avloppsdike själv simma ned till sjön. 

4. Inplantering· av nya fiskslag. . _ 

Vicl varje rationell fiskhushållning är det skäl att ta,ga. 
reda på, om fiskevattnet möjligen kunde giva större avkast
ning, i händelse något eller Iiåg'.ra nya fiskslag där inplante
rades. Det gäller då emellertid att först noga överväga, om 
ifrågavarande fiskslag kunna leva och växa i sjön och om 
icke genom deras inplantering något anna~ i sjön förut före
kommande fiskslag skulle lida int:rång. Särskilt bör man noga 
betänk~ sig, inrian man i en sjö planterar in någon ny rovfisk, 
isynnerhet gädda eller lake. Men även fredfiskar kun.Iia bli 
till skada t. o. m. om de äro v:ärdefullare än alla förut 'i sJön 
förekom~ande fiskslag. Detta gäller t. ex. inplantering av 
karp i sjöar, där man icke kan draga not över hela eller större 
delen a V sjön. I sadana sjöar kan man icke fånga karpen. 
Den minskar då endast födan för andra i sjön förekommande 
fi.sksla~. såsom för braxen 0ch sutare, vilka efter en sådan 
in.plantering, som lyq.kats, växa sämre och bli magrare, medan 



man igke har n4gon gladje av att· ka.rpen blfr sfor och fet .. , 
då man enda.st undantagsvis fär tatt 1 en ell~t annan. 
· Näst välet av :fiskslag hår man att bestämma sig för sättet 

:föi•· p4tnteriugfan. I de flesta fall giver plantering av vuxen 
fisk säkrare resultat ä1i pl~ht~ri:µg av y:ngal. Oftast sätta. emel~· 
lertid transportsvårigheterna och de stora kostnaderna hindst' 
i vägen iör inpla,µtetip.g av vuxen fisk. Man ät då twng~n 
att plantera yngel eller halvvuxen s. k. sätt fisk. Mml 
Y,ngel förstår man egentligen endast nyss utkläck:t fisk, som 
redan simmar omkring och tq.ger fi~cl~, således fisk und~t d~ 
färsta dagarnai eller veckorna efter utkläckninge:µ. Eh del 
fiskodlare mena emellertid med yngel fisk under dess förstä 
sommar. .Av sättfiskeu skiljer man mellan en ~ammar ga,mqiaJ 
,(!~somrig), tvä somrar ammal (2·somrig) osv. I all
xnänhet räknar man fiskens ålder efter somrar, emedah den. 
växer uteslutande eller till st<irsta delen under sommare:p.. 

Hos1 oss avser man vanligsn med inplp,ntering av ett ny~t 
fiskslag i en sjö att där få en stam, som ~måningom själv 
s~ll fortplanta sig. Åven då en sådan pl~11tetiµg lyckas, får 
man därför alltid vänta många år, innan man ht.t-1' någon. nytta 
av den. I Ty~kland brukar man däremot oftast sättå in så. 
attJ säga full besättnitiQ", dvs. så :många stycken av 
det ifrågavarande fiskslaget, som man anser, att sjön 
har föda . till. Sätter man i en liten sjö på våren 
2-~omrig sätt~rp, kan man då på hösten samma år eller se· 
nå.st eftet ett år med not fiska ut den iup~qµterade karpen, 
som då kan säljas som ma t:f'isk. Otn denna metod ö<fä· 
så · ät betydligt dyrare, sä giver den betydligt hasttgare öcJi 
säktare en goq inkomst, Man inbesp~:rar sålunda i regeln 
J:.9.inst sex år i tid och är så gott som alldeles oberoend~ av 
:fiskens naturliga :fortplantning. Denna metod ka;n. ddGk re
kommenderas. endast i det :fall, att man ens:im rår om liela. 
sjön~ öC!h dehha är sä beskaffad, att man ltan fä ut största tle
hm a;f den där befintlig~ fisken antin~en genom notdragninff 
eller, då det gäller ål, i ålkistor eller tyssjor i sjöns lit· 
lopp. ~ annat fall är det hos oss brukliga sättet att föredtag'a2 

()äktat J.et giver betydligt sämre och osäkrai-e resultat. 
Såsom blivit nämnt, sker inplantering · av nya fiskslag säk

rast genom att överföra vuxen fisk. Detta sätt har sedan ur
åldriga tid~i' använts, så väl här i Sv~tige som isynnerhet i 
Finland*). Det är framförallt siklöja, braxen, mött, sik, rudä. 
cch gädda·, som sålunda blivit i Finland inplanterade i sjöar, 
~~ ~e f.ötut s~knats. Över:foringen har vanligtvis tillgått s~, 

·•) I Finland har staten allt sedan år 1878 årligen utbe\a.Lt "'tt •is"t 
antal pl'~mier för lyckade fiskplauteringu. 
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att' då vid notdragning eller annat' fiske nagot' fiskslag, som: 
saknats 'i en annan i närheten belägen sjö, erhållits i oskä.· 
dat tillstånd, fisken insatts i en så eller annat kärl med vatten 
och sålunda burits eller körts till den andra sjön, där den ut
släppts. Då det är rätt besvärligt att sålunda transporterai 
:vuxen fisk på större avstånd, har fisken sällan förts en längre 
:väg än 20 kilometer. För detta slag av fiskplantering gälla de 
allmänna reg.lerna för transport av levande fisk. · . 

En del värdefullare fiskslag, såsom sutare, karp·, laxöring 
(forell), regnbågsforell, gös, sik och braxen, kan man numera· 
få köpa här i' Sverige från fiskodlingsanstalter antingen såsom 
yngel eller , i äldre utvecklingsstadier*). Näst plantering av 
Yl,lXen fisk giver plantering av 2- eller 1-somrig fisk de säk
rast.n resultaten, . Plantering av yngel är mycket billigare, -men· 
misslyckas ofta• · Det finnes dock flera exempel på lyckade 
planteringar aven genom överföring av yngel. I en del f~ll har 
det visat sig, att plantering av befruktad rom.f i ögonpunktssta .. 
d.iet (se sid. 44) givit lika goda om icke bättre resulta~ än plå~~ 
tering av yngel. Har man tillgång till en fisktom damm, mer
gel~, to.rv- eller lergrav, som man kan fiska ut, är det alltid 
säkrast att utsätta befruktad rom eller yngel i dessa, och' 
först sedan fisken blivit något äldre, flytta den över till sjön.: 
Vid utsättand~e av fisk eller rom i en sjö bör man alltid iakt
taga, att de utsätta,q på sådanB, ställen i sjön, där man kan 
antaga att ifrågavarande fiskslag och åldersklass brukar uppe• 
hålla sig. Sålunda bör man utsätta så väl yngel som äldre' 
eJtei:;nplar av sik, '. siklöja, eller gös ute i öppna sjön, braxen .. 
yngel, SJ.Itare och ruda i växtrika, grunda vikar, äldre braxe·:a 
längre ut från land, där den kan .gå ned i djupare vatten, ål
yngel på c :a en in.eters. djup bland vattenväxter, yngel av lax· 
öring eller r~gnbågsforell i grunda~ strida bäckar. Vid ut'• 
sättande av fisJryngel vid stränder bör man välja en strand,· 
där Vinden för tillfället är från land, ty i annat fall kan de~ 
vid bl~syäder hända, att ynglet vräks upp på land av vågorna~· 
innan det hunnit göra sig hemmastatt och söka lämpligt ~kydd.i 

Vicl v~rje plantering bör man se till, att icke någon nämn-: 
värd te~peraturskillnad förefinnes mellan vattnet i transport• 
kärlet och i sjön eller bäcken. Man bör därför vid framkom
sten till utsättningsstället småningom ösa in vatten ur sjön .el• 
ler bäcken· i transportkärlet, så att fisken får tid att· vänj~ 

*) n 'e flesta av de nu uppräknade fiskslagen kunna erhållas från 
Södra Sveriges Fiskeriförening, som odlar dem på sina försöksstatio:o,el' i 
Aneboda och Eriksdal. .Rekvisitioner insändas till Södra Sveriges Fiskeri
förening, Ä.neboda, Lam hu 1 t. 
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tig :vi<i: ·ae~ Ii'Yru va~foe~, ocli däJ:pä sän:Ka; n:ea karle't" i vatt-· 
JJ;et ocll i.enom att vända pa det låta dsktJn sjäh simma 
a.tl i ~j.ö~ 

o. Om gösen och gösodling. 

Knappast något annat fiskslag är i så hög grad vårt att 
odla.si som gösen, förutsatt att man har sjöar, där den kan tri· 
vas. Den betingar alltid ett högt p:ds~ växer vid god tillgång· 
på föda snabbt och lever, utom såsom mindre~ uteslutande av 
småfisk, vars värde är obetydligt. Den gös, som fångas och 
gåJ.' i handeln., har vanligtvis en vikt på 1-3 kg.; men undan
tagsvis kan man erhålla sådan&, som vä.ga andOi ·till S-10 kg. 

GöS<en förekommer från Skåne till Norrbotten, men endast. 
pä spridda ställen och är allmännare utbredd endast i mel
lersta Sveriges låglAnd med de stora sjöa::na Mälaren, Hjälma.ren 
~ch Vänern. ·Den är en ljusskygg, ute i det fria vattnet eller 
:vid bottnen levande fisk, som synes trivas bäst i sjöar med 
grumligt v.atteu, även om de äro grunda. Orsaken härtill äl', 
a.tt 6tÖsen är en ganska trög fisk, som har svårt att komma åt 
~in iöda i klart vatten. I grumligt vatten smyger -den sig 
på deu småfisk, oftast nors, som den lever av. I sjöar med 
jä.J:ufö.relsevis klart vatten kan gös fö:relwmma, endast om dessat 
äro tillrä.ckligt djupa. I dylika sjöar håller sig ~ösen om dag~Ji 
på djupare vatten ute på fjärdarna, därifrån den till natten 
Oitiger upp i grunt vatten och till stränderna för n.tt fånga 
$Inåfisk. Därunder kan den emellertid lätt bliva ett byte för 
.säddan. I sjöar, där det finnes nors, behöver gösen icke iå 
upp till a.tränderna för att söka föda, emedan norsen, utom 
:u!idel' leken, förekommer i djupt vatten. I dylika sjöar kan 
gösen däiför bättre komma till rättft, även om ett rikt gådd
'bes.tånd finnes i sjön. 

Gösens lek inträffar i Sverige från senare hälften av ap:ril 
till ~idsonunaren, i södra delen av landet tidigare, i de norra' 
senare. Den leker oftast på 1-2 meter djupa grund med 
fast ler .. eller grusbotten och skall föredraga sådana stä.lle~, där. 
bottnen· är genomvuxen med rötter, på vilka den gärna anätter. 
sin rom. ,4.ggen äro nämligen anfästaude. Deras dil;Lmeter är. 
1-1,5 mm. Enligt doktor F. T r y b om skall en medelstor gÖ~· 
hona h~va om~ring 200,000 ägg. Från äggets befruktning till 
ynglet$ utkläckning åtgår vid en t<;"mperatur av 10 gr. C. 6-8 
dagar. Det nyss utkläckta ynglet är vattenklart och endast 
0,5'-:l om. lä.nit, varför det aµdast med sväri!ihet kan iakttagas 
.;>eb. lätt undgå,r uppmärksamheten. Emellertid växer det vid. 
t'Od tillgång på :föda ganska hastigt. I dammarna å .. ~ Södra 
Sveriges Fiskeriförenings försöksstation i Aneboda i Smä~ 

J 
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lana liar gösynglet' pål ·en sommar uppnått en J.anga av c :~ 
10-11 cm. Enligt T r y b om när gösen i sjö:una i Öster
götland vid omkring 4 månaders. ålder en längd av 45-50 mm. 
I Oppmannasjön i Skåne blir den vid c :a 10 månader 9-13 
cm. lång. såsom c :a 22 månader gammal 22-26 cm. och såsom. 
34 månader gammal 35-39 cm. 

Gösodling verkställes lättåst sålunda, att kort före och 
under lektiden fångad gös sättes i sumpar, vilkas botten bli- ~ 
vit beklädd med enris. Sumpen bör icke vara alltför liten. Jag 
har med framgäng för detta ändamål använt vanliga fisksum
par av c :a 1,l! met. längd, c :a 1 met. bredd och 0, 7'---1 met. 
djup. Enriset kan antingen medMs snören ihopflätas till en 
matta av samma storlek och form. som sumpens botten, var
efter denna matta bindes vid botten eller hålles nere medels 
stenar. Enklare är att på. bottnen av den i land lyftade: 
.sumpen breda ut ett lager enris och binda detta medels ett par 
rep vid bottnen. Huvudsaken är att riset fullständigt täcker 
bottnen. · Sumpen förankras. på, något för häftiga vindar och1 

vågsvall skyddat ställe. I en dylik sump kan man insätta: 
3 par könsmogna medelstora gösar, lika många honor som 
hanar. Hongösen "kiljes före lektiden vid nå,gon vana lätt 
från hangösen på sin fylligare buk, som vanligen är helvit, me· 
dan cien hos hangösen är gråspräcklig eller liksom marmorerad 
av oregelbundna grä band. När gösen lekt, fastnar dess rom 
vid enriset, på vilket man då kan se romkorn i tusental sitta; 
som sinå genomskinliga vattenklara pärlor av 1,5 mm .. genom• 
skärning. Efter några få dagar kan man uti dessa romkorn· 
eller ägg se gösungen röra . sig och nägra dagar senare kan yng-
let redai.1 vara utkläckt. · 

Inrättar man flera dylika sumpar, i vilka man häller den; 
föte lektiden fångade gösen, till dess den lagt sin rom, kan man 
åt sjön rädda millioner gösyngel, som eljes skulle hava gå.tt1 

förlorade. Sedan gfö,,en lekt, kan man taga upp den för at~ 
användas ellel" säljas. · 

Om gösrommens inpackning för transport' se sid. 44 ocli 
om uppackningen s,id. 46. 

Det rekommenderas· ofta att införa gös i sjöar genom' at·~ 
i dem inplantera nyssutkläckt yngel. Denna metod är emel-i 
lertid mycket osäker. Pä Södra Sveriges Fiskeriförenings för~ 
söksstation i Aneboda har den icke givit några resultat var
ken i tillväxtdammar, i vilka finnas 1 karp och sutare, men 
ingen rovfisk, eller i sjöar. Däremot ha goda resultat erhäl
litsi, då gösynglet utkläckts och hållits 6-8 veckor i små 
dammar utan nägon annan fisk och sedan flyttats till tillväxt
dammar tillsammans med annan, dook icke rovfis~ 



6. Om gäddan och gäddodling. 

Gäddan är en av våra mest efterfrågade och bäst oetalda 
fiskar, och i många delar av landet torde det icke finnas något 
annat fiskslag, som åt fiskaren giver en större inkomst. Men å 
andra sidan är gäddan vår glupskaste rovfisk. Det har uppgi
vits, att hon behöver 20 och t. o. m. 30 kilogram foderfisk för 
att tillväxa med 1 kg. Då några noggranna undersökningar 
härom icke förefinnas, är det omöjligt att avgöra, om dessa på .. 
ståenden 'äro riktiga eller f'.j. Det förefaller dock som om de 
vore överdrivna, då man vet, att t. e. forell och karp i regeln 
.behöva endast 5-6 viktsenheter föda för att tillväxa med en 
:viktsenhet. Huru härmed än må förhålla sig, bör man dock 
akta sig för att inplantera gädda eller föröka hennes ant~l i 

sjöar, där gös eller värdefullare laxartade fiskslag hava gynn
samma levuadsbetingelser och äro föremål för odling. 

Sin största betydelse har gäddan i sjöar med stora mäng
der värdelös. småfisk. Hon trivs så gott som i vatje vatten, 
där hon har föda, som hon kan komma åt, och där hon icke 
lider aY luftbrist om vintern. Icke sällan anträffas hon t. o. m. 
i eljes fisktomma små tjärn eller gölar, där hon lever huvud
iSakJigen av andra mindre gäddor, såsom yngre dessutom av 
insekt larver och andra smådjur. såsom äldre av grodor och till
fälligtvis av varmblodiga djur, såsom vattensorkar, sjöfågel
ungar m. m. Bäst trivs gäddan i sjöar med rikl~g, men ioke 
alltför tät vegetation. På vintern uppehåller sig gäddan på 
djupt vatten, men redan långt före islossningen på :v-årvint2m 
börjar hon gå upp i grundare vatten. Leken inträffar mest vid 
islossningstiden, icke sällan redan tidigare, huvudsakligen på 
över.svämmade mad~r och gräsbevuxna stränder. LikaJsom ho~ 
flera andra. vårlekande fiskslag skiljer man hos gäddan mellan 
tre olika lekar. De minsta gäddorna leka vanligen först (~is
gäd.do" ), de största till sist (»blomstergäddor»). En gädda 
på c :a. 2 kgs. vikt har omkr. 80,000 ägg, de största t. o. m. 
över 200,000. Äggen äro i början »anfästande», men förlora ef· 
ter att hava legat en stund i vattnet sin klibbighet. Pä 
lekplatserna torde i allmanhet endast en mindre del a.v äggen 
fas.tna vid grässtrån eller andra föremål, medan största delen 
sjunker. till botten, och av dessa senare skall endast en ringa 
p,roc~nt bli utkläckt. Utkläckningen sker vid lägre temperatur 
p å 2-3 veckor, då temperaturen i vattnet ·är högre på ungefär 
en vecka . Ynglet har till en början en stor gulsäck under bu
keI.t OG.h håller sig under den första tiden orörligt fastklibbat' 
vid gräss.trår: eller andra föremål. När gu1an .blivit förtärd, Mr· 
:i~i g·äddungarna simma omkring och söka föda. Denna utgöres 
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f.rl 
under den allra: förs.fa; tiden liksom för annat. fi&1iy:pQ·Bl av 'smil 
krJi,:ftdjur. 

Vid ti~llg tillgång P.å föda vaxer gäddan myoke:e h'lS,ti.i·tk 
.Av 1,000 st. omkring den 11 maj 1908 utkläckt gäddyngel, som 
utsa.ttb i en liten damm pä Aneboda fiskeriförsöksstatjo:a, er· 
liö11~, den 3 juli sa,mma år 100 st. gäddwig-ar av ()--,..14 cm. länf{~~i 
Dessa voro således endast 7-S veckor gam}~·. I vatt1;u1 inaQ.· 
mycket föda, isynnf)rhet fiskyngel, kan gäddan såsom en som· 
mar (1/i år) gammal hava uppnätt en vikt av ända till ,1/4 kg •. 
I våm sjöar växer gäddan dock i ;regeln icke på långt' när sa 
hastigt. F.yra år gåmla gäddor bruka vanligen väga 1--:2 :Jtg. 

Vill man. .öka gäddtillgången i en sjö, sker detta en.klasti 
g~nom att ~phstbefrukta rommen. (äggen) odh utkläcka yng~~ ~ 
kläckning.slädor_.: För äggens b~:ftuktning måste man samtidig~ 
ha; · hongäddor med mogen rom och hängäddor :med tnoga~ 
tnjölke. Ofta händer det do~k, att man i början av g~d•. 
lEJkett fått enda@,t hanar odh möt slutet endast honor,: ·:Man: 
bör däxför hålla hanarne i sump, tills man fär, lekinognaJ 
lrnnot. .. 

Beträffande rommens befruktning gäller vad ti'diga~e ·Jjlivi~ 
~&gt om konstbefruktnihg av rom i allmänhet1

. : 

Sedan den befruktade rommen icke längre kliboar iho:r;>,, 
liigges. den i :flyta:tlde kläckningslädor, vatvid ungefär 10;00<)1 

gäddägg utbredäs, på bottnen i varje låda av 60~60 cm~ bo~ 
tena:rea.l (s·e sid. 47). 

I Danmark har fiskaren Ni~ 1 s P e 'de r s ~ n: pt Bralie-w 
'rtollebörg konstruerat och untlBt mänga år med god framgång).: 
:för gäddutkläökning använt flytande lådor, i vilk~ tvä etnöU 
-Varandrfii stäende väggar ärö av metalldulr, medan bottnen ·oclil 
de tvä övriga vägg·atna äro av bräder. Några centimeter (>van.., 
6m låd.ans botten är fästad en ram, i vilken ett glest träd.i 
:nät är uppspä:qt; och på detta nät är fastbundet ett lager gtan.;.;'. 
sUer enris. Lådan hålles flytande i vågrätt läge medels tvAJ 
llörkskivor, som äro fästade utanpå. lådan, så att denna. kom ... 
mer att vara nedsänkt med ungefär 1/4~i/s av sin .höjd i vatt''"' 
:net, ööh ~ä att riset· ät hEJlt täckt av detta. Lådan hålles täckti. 
med ett lock av metallduk, tillräckligt tätt för att hihdra 
fA.g·lar och andra djur att· kotntna åt rommen. Des,sa lådor; 
:förankras. i sjöp. pä sädana ställen, där de icke åro utsattaJ. 
tör stärk ~jögäng dch så att de få fritt s-vaja för vinden. I 
varje lltcla utbreds fi,......6,000 befruktade gäddägg på rislagret~ 
Detta. ro!ste göras omedelbart efter befruktningen, d. v. a. 
h;.)g~t IJ~lO minuter efter det mjölken och rommen blivit hop"' 
blandatle, och innan rommen förlorat !in klibbighet, sä att den 
:fastnar på. riset. Skötseln består endast däri, att man :var-



annan dag med en öorste· rensar lådans met'alldulisvaggar, sa 
att vattnet kan fritt cirkulera i denna. När ynglet börjar ut
kläckas, flyttas lådan försiktigt till ett ännu lugnare ställe, 
emedan ynglet även vid lindrig sjögång lätt kan pressas mot: 
metallduksgallren och skadas. Så snart ynglet icke längr~ 
håller sig fastklibbat vid lådans · vägga'r eller riset, utan bör
jar simma omkring, bör det flyttas ut . 

.Om transport av gäddyngel se sid. 51. 

7. Om sutaren och sutarodling. 
Ända till de senaste åren har sutaren eller lindaren, · som 

den även kallas, hos oss varit ett ganska ringaktat fisk:slag.· 
.Orsaken härtill år, a.tt den mest lever i dyiga sjöar, och da 
den anrättas: omedelbart efter att hava blivit fångad i en dy-· 
lik sjö vanligen har dysmak. Denna smak kan emellertid av
lägsnas, om sutaren, efter att hava blivit fångad, får gå eW . 
par veckor i sump i rent, helst rinnande vatten. Under de 
senaste åi'en har man börjat i södra Sverige ganska allmänt 
odla sutaren· i dammar, huvudsakligen för export· till Tys~~ 
land, där · den står i högt pris, isynnerhet i s. k. portions stor· 
lek, d. v .. s .. då · den har en· vikt av c :a 150-250 gram. 

Men även i grunda sjöar med dybotten och rik undervat·· 
t'ensvegetation samt i torv-, mergel- och lergravår kan sutaren 
med fördel odlas. Han behöver mycket litet· syre för att kun• 
na leva och kan därför inplanteras även i sådana vatten, där 
de flesta aridra fiskslag skulle dö av .syrebrist. Likasom ru
dan, vilken i detta avs.eende är kanske ännu mindre fordran· 
de än sutaren, förökar han sig starkt, varför han i vatten 
som sakna rovfisk lätt blir alltför talrik och därför smav~."xt. 
Men även under gynnsamma förhållanden växer sutaren lång· 
samt; och uppnår hos oss ovannämnda portionsstorlek vanligt
vis först vid en ålder av fyra somrar. Sutaren leker mest un
der senare hälften av juni och i juli bland vattenväxter eller 
ris, på vilka rommen fäster sig.. Ynglet lever huvudsakligen av 
mikroskopiska kräftdjur, den äldre sutaren av snäckor, insekt· 
larver och maskar. 
· Inplanteringen kan ske antingen medels lekfisk, d. v. s. 

sutare av 1/2-1 l<gs. vikt, eller ungfisk, som helst bör vara 
tre eller åtminstone två somrar gammal. Inplantering av lek
sutare bör ske så tidigt som möjligt på våren. Då sut~ren 
i regeln, efter att ha blivit inplanterad i en sjö, söker att 
komma ut ur den, bör man, då det gäller en mindre sjö, noga 
avstänga utloppet med ett metallduksnät. Vill man plantera 
sutare i en större sjö, är det bäst att instänga en liten gr\ind 
vik · med dy botten och mycket undervattensväxter. Innan man 
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fosätter sutaren, bör man helst medels pulsning eller på annat 
sätt så . vitt möjligt fånga bort ail i viken befintlig annan 
större fisk, framför allt gädda och abborre. Finnes i viken 
foke tillräckligt undervattensväxter, kan man underlätta le
keu genom att inrätta lekvasar eller på andra ställen upp· 
samla undervattensväxter och kasta ut dem i viken. Ju 
större antal lekfisk som insättes, desto säkrar:e resultat kan 
man påräkna. Mindre än 10 honfiskar och 20 hanfiskar bör 
mau helst icke inplantera. Hansutaren skiljes ganska, lätt' 
från honsutaren på sina större bukfenor med uppsvälld krokig 
första fenstråle (fig. 25 M.). Hos honorna aro fenorna min
dre och hava en jämförelsevis .smal och rak första fonstråle 
{fig. 25 R.). 

It. 
Fig. 25. Bnkfenöma af han· (M) och hon· (R) sutare. Efter Walter. 

Inplantering av sutare medels ungfisk (av fiskodlare van
ligen kallad sättfisk) sker huvudsakligen för att förr uppnå 
resultat, dvs. kunna fånga den inplanterade fisken. · Man 
sätter därför in ett så stort antal sättsutare, som S.jön, pa 
grund av- den kännedom man har om den, kan hava föda till. 
'Det är isynnerhet i smärre gölar denna metod är att föredraga. 
I · större sjöar blir den för dyrbar. Antaga vi t. ~., att sj'ön, 
skulle kunna producera 10 kg. sutare pr hektar och vi vilja 
fånga sutaren huvudsakligen vid en vikt av 1f, kg., . så bör man 
sätta in 40 st. pr hektar, eller, då ju alltid en del blir uppäten 
av .. rovfisk, något mer, t. e. 50 st. 3-somriga sutare. J"Q. yngre 
fisk man väljer, desto större antal måst_e ma.n utsät.ta, eme-
dan förlusterna då alltid bliya, st.ö.ue;i · 
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Dä det i en sjö, som 'foke kan uttappas och behandlas som 
en :ftskdätnm, ålltid ät omöjligt att taga ut all den inplanta .. 
tåde fisMn, behöver inplanteringen icke upprepas vårt är. Sä,k. 
ta.st ä1· do_ck att upprepa den ett :par, tre år å rad. · 

8. Om braxen och braxenodllng .. 

Braxen är ju att' av vårai :tnest spridda fiskp;lag, m~n tUt 
fbin~i.t' likväl en hel del sjöa,r, som erbjuda lämpliga exist&n * 

förhållanden för braxen ooh fä1r d~n det oakta.t !!laknas eller 
av en eller annan o_r~ak förekommer sparsamt. En sådan· i~ke 
ov:anlig orsak till braxens fåtalighet i en sjö är stora ·vatten .. 
ståndsvariationer under tiden för bra:z:ens lek. Denna inträffar 
h.uvudsåkligen i maj och början av juni, och till lekplatser väl
je1· braxen helst lugna, grunda vikar med rik undervattens .. 
:vegeta.tion eller översvämmade mader och kärr. I synnerhet 
aär han gär upp pä dylika översvämmade strandområden, hän
der det ioke sällan, att vattnet efter lBken sjunket och rom .. 
men blir liggande på, det torra, varvid den naturligtvis för .. 
störs. I detta fall kan det vara nödvändigt att a.ntihgen ge
nom kons.tgjorda tnedel skydda rommen*) eller ookså att ge
nom konstbefruktning och utkläckning av yngel uppehålla 
br.a.xenstammen.· 
_ I allmänhet är brajten icke nä.got snabbvhande fisk$lag.: 

Föi· att den emellertid för sina förhållanden skall kunnai vä,xa 
fort och bliva stor och fet, fordras, att bottendjnrlivet skall vara 
rikt och helst en riklig tillgång på C h i ron om u s-larver fin .. 
nas i bottengyttjan. För att braxen själv skall kunna i till .. 
räcklig mängd fortplanta sig fordras dessutm:n, att sjön skall 
hava iOda. naturliga eller konstgjorda lekplaitser. 

Då braxenrommen är anfästari.de, sker befruktningen på sätt 
tidigare blivit beskrivet (sid. 43). 

För att skydda brax0nynglet under den första sommaren. 
då det är .tnest utsatt för fiender, kan man hålla det i dammar. 
På. Södra r:)veriges Fiskeriförsöksstation i Aneboda har 1;A, .. 
·lunda. i dammar hållet braxenyngel under första sommaren 
utan utfodring uppnått en längd av c :ä 7 a 8 cm. En ~våti -
het dårvid är emeilertid, att 1-somrig braxen är rätt ömtlli~ 
för utfiskningen. Däremot har det visat sig vara lättare · att 
ut!iska och traneporti:~ra nå(lra veckor gammalt braltenyngal1 
vadöi det kanske · kommer att bliva mest ändamålsenligt att 
inplantera den i sjöar. vid sistnämnda ålder. 

*) Se sid. 46. 
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9. Om sik och sikodling. 

Av siksläktet förekomma hos oss flera olika arter, vilka 
hänföra..s till två grupper eller undersläkten, nämligen de egent
liga sikarna och siklöjan. De egentliga sikarna kunna i re
geln lättast skiljas från siklöjan därpå, att de hava övre käken 
utskjutande över underkäken, medan hos siklöjan underkäken 
skjuter ut framom överkäken. Av de egentliga sikarna fin
nas flera arter eller former, nämligen Ringsjöns blåsik, g~å
siken, stor~ eller lövsiken, vanliga eller vandringssiken och' 
näbbsiken (i Vänern), vilka dock bilda talrika övergångar och 
därför äro svåra att åtskilja. De hava dock olika levnadsvanor 
i avseende å föda, uppehållsorter, lekplatser, lektider och 
:vand1ingar samt storlek och tillväxthastighet. Vid inplante
ring av sik i en sjö är det därför av betydelse att se till,• 
att man får en form som passar för den ifrågavarande sjön och' 
om möjligt växer fort och blir stor. De smärre formerna såsom 
siklöjan, blåsiken och gråsiken leva företrädesvis av små kräft
djur (\1 Ian k ton), de större formerna av blötdjur, insekt
larver .och småfisk. De förekomma företrädesvis i djupare 
sjöar tned klar.t vatten. Att inplantera sik i sjöar, som 
äro ll'lindre än 10 meter djupa 1och i vilka syndjupet (se 
sid. 9) är mindre än omkring 1,5 meter, torde i ;regelnl 
vara lönlöst. För att siken skall kunna fortplanta sig for
dras, dessutom ställen med grus- eller småstensbotten. Såväl 
siklöjan, som de egentliga sikarna leka på hösten eller vintern 
från slutet av oktober till januat.ri och t. o. m. februari. Rom .. 
men behöver i allmänhet en tid av c :a 150-160 dagar för, 
att utkläckas. Utkläckning eller odling av sikyngel kan dar
för icka ske utan särskilda apparater och kläckningsanstalter, 
varför vi här skola förbigå denna. Det finnes emellertid en del 
enkla medel att sörja för sikstammens bevarande i en sjö, 
vilka vi här skola beröra likasom även inplantering av sik 
i sjöar, där sådan förut saknas. 

Det enklaste sättet att sörja för sikstammens bevarande 
i en sjö, utan att hindra fisket under lektiden, omnämnes av 
D. M. Klingspor*) från Selentersjön i norra Tyskland. Arren
datorn tili fisket i denna stora sjö går härvid till väga ,på föl
jande sätt: »I garnbehållare, stora som rum, insättes om hö
starna all fångad lekmogen sik, som i regeln överstiger 10,000 
kg., och får där kvarstanna tHLt leken är förrättad. Först 
då detta är gjort, går fisken till försäljning». Tilläggas bör, 
q,tt de.s::::n behållare för att den befruktade rommen skall utveckla 

•) D. M. l\lingspor: Några anteckningar från tyska insjöfisken. (Skrif· 
ter, utgivna av Södra Sveriges Fiskeriförening, n:r 9 1911. Sid. 137.) 



sig böra vara utsatta över väl rengjord grus- eller stenbotten 
ooh hel.st på sådana ställen; där vattnet befinner sig i rörelse, 
således i älvar, åar eller sund. 

Ett annat enkelt, men något mer omständligt· sätt än det 
fö1·eiående är att konstbefrukta rommen av den infångade 1i• 
ken oeh utströ den befruktade rommen pä sikens naturliga; 
lekplat!!!er, helst efter att ha rengjort dessa. (1e sid. 29). 

Inplantering av sik i 'sjöar, där detta fiakslag saknas, kan 
ake genom utsättande av yngel eller äldre fisk. 

Inplantering genom yngel är det i regrdn bekvämaste och 
billigaste sättet, sedan sikyngel numera kan få köpas tn! bil· 
ligt pris från flera i olika delar av landet befintliga. fisk• 
odling~anstalter. Några föreskrifter beträffande det antal yn .. 
fBl, som. bör utsättas per hektar vattenyta,· kan man icke giva.: 
Sikungarna äro då de utkläckas1 mycket smä {c :a 1 cm. längtti) 
tJoh därför utsatta :för må,nga fiender. Ju större antal man ut .. 
sättet'. desto säkrare resultat kan man på.räkna. Att utsätta. 
mindre än · 50,000 yngel i en sjö torde sällan giva nå.got re
sultat. Sikynglet utkläckes i april eller maj, dä det även u.t .. 
planteras mitt. ute i sjön pä djupt vatten. 

Då det gäller att införa . sik i en sjö från en annan närbe• 
liLgeu kitn detta göras genom att vid notdra.gning eller rystd .. 
fiske på hösten eller tidigt på våren fånga äldre sik~ helet 
sådan, som skall leka under samma år, ooh transportera den till 
den ifrågavarande sjön. Siken bör då vara fångad i gruht 
vatten och dä det är jämförelsevie svalt i luften, helst icke 
över + 10 gr. 0. På detta sätt kan det ibl&nd lyokaa att få. 
•ik ill:planterad i en sjö genom. att utsätta några tiotal exero. .. 
plar. Såväl ·vid utsättande av yngel som äldre fisk bör man 
helst upprepa planteringen ett par tre år å rad. 

Sikens \'ärsta fiende är antagligen laken, som samlar sig p6. 
~dess lekplat•er för att äta rommen. Även de Etora gäddorna 
ä,ta upp en mängd sik och minska sålunda siktillgången. 

I rödingsjöa,r kan siken bliva skadlig genom att uppitta rö
din8'~nili rom ooh sälunda minska tillgången IJår detta fisk,,Ia,3. 
Så har jag hört uppgiva,s, att rödingen minl!lkat$ i en dal 
s~öar i Jänithl.nd~ sedan sik där blivit inplanterad. 

to. Ålen och dess inplantering 1 sjöal'. 
Genom de senaste ärem1 db:i.fattando undersökningar he;r man 

kommit under fund med att ålen lek~r ute i Atlanten på min1t 
1,000 meters djup. Där ynglet anträffas, är vattnets saltha.lt 
:Qå dj-upet filer än 3,52 O/o 00h. tempeff:l,turen Q.·yer + 7 gr. o .. 
Alhona'UB romsä,oka:r se ut ~om J.Anatt, vita, veckp,de baind, som 
sit:tA ~ y;udera si.dan. Qm, simblåsan {fig.: 2i}. Hane~ mjöJk~ 
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(fif. 27) har forrnea a\I' tvi tillplattade pä,rlba,nd, töm äro be
lägt1a på samma ställen som romsäckarna hos honan. En al
honå, har flera millioner ytterst små för blott·a ÖQ"at osynliga 
ägg eller rom.korn i sina romsäckar. Redan det atora antalet 
ägg visar, att A,len icke ka.n föda levande ungar, ty deeea skulle, 
även om de vore mindre än något annat fiskslags ungar, dock 
upptia.ga en större volym än moderdjuret. Alla de fiskarter,' 
som f"da levande ungar, såsom t. e. den vid våra kuster tare
kornmn.nde tånglaken (Zoarces viviparns), hava ett myc
ket ringa antal ägg. I ålens, bukhäla anträffas emellertid ofta; 
små spolmaskar, som givit anledning till tron, att ålen eku.11~ 
föde. 'levande ungar. Likaså kan man fä höra folk påstA., att' 
åle11 skulle hava storkornig rom. Dettai pästående beror liter 
därl)ä, att älen infinner sig på andra. fiskars lekplatser ooh iter 
derM rom, varför ålens mage dä kan vara fullproppad av aAdan 
slukad rom. 

Jig. 26. Stycke av Alhonans rotnsliokAr, Etter Trybom. 

Jig. 27. Stycke av älhamens mjC>lksäcka.t. Efter Tryb-. 

'Ur A.len.s. egen rom utvecklar sig yngel, som. har et·t he!17 
annat uteeende än den vuxna ålen har ooh nf:trmeist liknar et~ 
pilblad. Detta ålyngel har anträffats ute i Atlanten oeh i 
l\fodel.ha.:vet. Småningom blir älynglet emalal'e ooh rundare 
oob fh dan kända ål:formen. Följande figur 28 visar gängen 
av denna föl'vandliug. När älynglet kommit fram. till kusterna, 
hal' det redan ålform, mep. är ännu alldeleS; genomskinligt och 
kallM därför glasål. 

Efter att hava vbta.ts nägon tid vid kusterna., där glasålen 
uppehåller sig göm,d under tåna- ooh andra föremål, isynnerhet' 
i närheten a,v bäck- och åmynningar, börjar den bliva :mörk 
till färgen och förfor& sin genomskinlighet. Dessa A.lungar, 
vilka hava en läD.(ld av 6-9 cm. va.ndrn länifi kusten upp mot' 
det mindre saJ.ta. ~a.t~et, På de komma .till en åmy_:nning,. går 



Fig. 28. .Ålynglets utveckling. Efter Johannes Schmidt. 
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en del av y:q.glet upp . i denna,. I synnerhet i de åar, Söm. ut• 
falla p4 Sverige& västkust, och' i SkånE} och Ble~ihge kan ·man. 
på, våren och försommaren få se stora mängder av . dylikt' upp• 
:vandiånde Uyngel. Nedanför täta och branta fördämningar, 
ooh höga fall kan det stå alldeles »tjockt» av ålyngel, som 
väntar på ett .-fägligt til1fä11e att ~omma 
~ver · f:;1tllet. · År för.~mnin.gen ~j<?rd ~v fbo~~.~ 
lösa kullerstana,r, sasom offa, ar fallet 't.:f'QaOCli 
med gamla 1':va,rndammaf) krypet ål- oas~~ -~I 
yug;~t behändigt 0 mel~n stenarna .. _. L~- Ovn~Oå:;J~ 
kasa kan man fa se aluugarna k.rypa nrVv40!S=:.. o; ~ 
över g·).atta hällar, över vilka silar litet VUO a0Lb~\)~\Jj"cy v~tt~n, ~!J..er i. den fuktiga jorden invid ij()Q0f72o~&v ~vD 
iordamn1ngep. . . JQ ~1-{JG0~~ ~ 

.. Längre :tr:am P~. aommaren ooh ' 0 a?oa ~~60 oO 
hosten . uppst1_ga storre å_hmgar:. som 00() Ooo ~0060 oO 
kunna vara 20,-;50 QIU. låy_ga .. D. a man 0 ogo OQo·ooOoOD 0 
vet, att ålen växer :pJ.ycket långsamt. 0 ~OVo C\OQQOO~O 
må.t!t9 . de~t-a. vara en äldre årsklass. 0o g0voo0 oDD V080 

. Alyn~lets vandring längs 15us~er;ia 0o oo ~o oOO OQ, ~Q 
gch uppfor åarna synes taga manga ar. . OQ QO QO(} oOO (), Q 
En 11nmärkningsvärd omständi~4e-P vid D~ oo ~o ~Woa oG 
denna van~riug, är, att det e~å.ast är 0a~a

0 o~9 D o0 
honä;len, som vandrar ~PP i ~ött vatten. 0 0o~ .o8o o0 oO 
All den åJ; ~qm f~ugas i våra s~öa:i.-, · 0 0 000 o0 () 
i Bottniska viken och i -~orra d~len av oO Do~ dJOtiO ~, 
Öste;rsjön, är såluuda honål. Norr om \ 0 Do 0 000 oG w 
Oska:shamnstrakten. ~a;r man ~~drig änn~ .Dol1°~~ oOO ~oO 
antra.ffat någon hanal*). Med.a.n hon- 0 ~l(O l\Q QQCT 
ålen ·g~ up.p i ~.ött· wit.ten; st;uw.a,r haJL- oO iW&i1200 'G~~· 
ålen vid ku~terna .i d~t. mer eller min- oa 0 ~\)~~aooo I 

dre salta :vattne~ . (\Q\\~åOO O, 
AV ·de många hundra, åla.r från Skå.:. ,IJ (\r!icf oJ1 ~ 

nes kuster, som jag undersökt, har stör• ~\_CJQ~~ ~1 

sta cl.elen utgjorts av P,anå]. . Medan ~\) D 0 

' 

honålen icke sällall' kan u:gpnå en vikt rfiJ o'(b~ 
av ~3 kg. ocla ib~tiind t~ ~. · m. 5 kg~, ~ ~O c,· 
blir ha.nålen aldrig stor . . Hanåle:ns va.I!.- ~~o.JJ// 
liga ~ängd .äx 30--+40 cm. ooh dess vikt . ~JI 
60-100 gr. De · största ålhanf:tr, Fig. 29; Ett. ålfdlill med S 
som man set~, ha: varit 51 cm . . ~rsl~JJ.gar. 7~g~ .fprstora\. 
långa. · . .a;!ter T . .a. vär-tti: 

Ålen växer i allmänhet gansk~ långsamt oc.h hos oss be .. 
tydlJ.gt lång8a.o.imare än i södra Europa.: Orsaken till att 

•) D.r 'i'. T r 7 b o m har där anträffat ålhanar vid Wäldö. 
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ålen hos oss växer langsammare än l södern t'orde åt'minsfone 
delvis bero därpå, att den. under den kalla årstiden ligger i ett' 
slags dvala nerbäddad i bottengyLtjan. Då den icke äter 
under denna tid, kan den icke heller växa. Ju längre den 
varma årstiden är, desto längre växttid har den således. 

Den danske zoologen G e m z ö e har först med till
hjälp av ringarna på ålens fjäll sökt bestämma dess ålder .. 
Då ål av en. längd under 16-20 cm. ännu icke har fjäll, och ål 
aY denna storlek enligt Gem z ö e s antagande är omkring två 
år gammal, skulle en åls ålder, enligt Gem z ö e, vara lika med 
antalet ringar på dess fjall + 2. Emellertid har G u id() 
S c h n e i d e r genom sina undersökningar på ål från olika de
lar av Sverige och genom att även taga i betraktande de pa 
i·yggkotorna bildade årsringarna,. vilka enligt denne forskare 
börja anläggas tidigare än fjällen och redan untler andra året, 
kommit· till det resultatet, att fjällbildningen hos flertalet ålar 
begynner först under fjärde året. För att få ålens verkliga 
ålder. skulle man således få lov att addera talet ·3 till antalet' 
ring·ar på de tidigast utvecklade fjällen (fig. 29)*). Med stöd 
aY dessa, undersökningar har S c h.11 e ide r funnit, att hon· 
ålen i Sverige under femte sommaren i genomsnitt har en 
längd av c :a 30 cm. ·och i sjätte sommaren a:v c =~ 36 cm .. 
Vid denna s:torlek och såsom ännu större är honålen stadd pä 
vandring uppåt vattendragen. Huru länge den dröjer i sjö
arna, innan , den begynner vandra tillbaka ned ·till havet, kan 
icke med bestämdhet uppgivas, men denna tid förefaller att· 
vara mycket olika. På en vid fiskeriförsöksstationen i Ane
boda fångad ål av 100 cm. längd och 2,4 kg. vikt räknade 
Sch n e· ide r 9 årsringar på fjällen, varför dess ålder skulle 
ha varit 12 år. 

I regeln torde det hos oss räcka minst fyra år, innan 
ålef.i. börjar nedvandringen. Ju längre borta en _sjö är belägen. 
från havet, desto större brukar ålen där vara vid neclvandringen.: 
Detta kan 'bero dels. därpå, att den i sådana vatten är äldre, 
och dels därpå, att den där i allmänhet är mera fåtalig, varför 
konkurrensen om födan blir mindre. 

Medan den upp vandrande och ännu icke på ned vandring 
stadda ålen vanligtvis är gul eller vitgrå på buken, blir denna 
på den nedvandrande ålen silvervit. Fiskarena skilja därför 
mellan gulål, även kallad grönål eller ~räsål, och blankål. Det· 
är :nästan uteslutande den senare, som är föremål för fångst'. 
i älhommor - under de senaste åren även i stora ålbotten
garn - vid våra kuster på hösten. Den silvervita bukfärgen 

•) Denna ål, soni. var 36 cm. lång, skulle således ha varit 6 å1· gammal. ~ 
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är således en särskiid lekdräkt, som ålen anlägger, då den be
giver sig ut till Atlanten för att leka, vilket först påvisats 
av tvenne danska forskare, T h. L e t h och C. G. Jo h. P. eter· 
,S.en. 

Fiskarena skilja även mellan smal- eller .spet,snosig al och 
brednpsig ål, den senare även kallad .slukål. Den brednosade 
ålen synes bli va större än den förra. Det förefaller även, . som· 
om det funnes olikheter mellan dessa formers levnadssätt. Så
lunda skall den smalnosade formen leva huvudsakligen av små· 
djur, snäckor, m. m., medan den brednosade lever mer av fisk. 
Det är möjligt, att vi här haya att göra med tvenne olik~ 
raser. Frågan härom är emellertid ännu icke utredd. 

Slutligen bör nämnas, att medan man årligen är i tillfälle 
att iaktt&ga ålynglets. vandring upp från havet till sötvatt
nen och den vuxna ålens. vandring från de sistnämnda ned till 
ha veii och vidare från de mindre salta delarna av detta ut till 
de mera salta, man aldrig ännu sett vuxen ål vandra från ha
vet upp till sötvatten. Den vuxna ålen, som en gång van· 
drat ut till de stora djupen i Atlanten återvänder således ic~e 
därifrån. Om den dör efter den förs.ta leken eller. leker flera 
gånger~ vet man icke. 

Av föregående framställning av ålens liv framgår, att nå~ 
gon · ålodling i samma mening som odling av andra fisk.1da.f,· 
åtminstone för närvarande ar omöjlig. Däremot är det möj
ligt att inplantera ålyngel i sjöar och vattendrag, där ål 
saknas eller är fåtalig. I själva verket är detta ett av de: 
mest lönande sätten att göra insjöfiskhushållning inkomst
bringande. Vid inplantering av ålyngel bör man naturligtvis 
se till. att man får honål. Då man icke på det yttre och över
huvudtaget icke på ål, som är under 20 cm. lång, kan urskilj~ 
könet., måste man taga ålynglet från sådana ställen, där man 
kan antaga, att uteslutande eller företrädesvis honål finnes. 
Detta är. såsom vi sett, fallet i rinnande vatten, utom i när
heten. lliY deras utlopp i havet, och i Östersjön, utom vid Skå
nes kuster, där en stor del ålhanar kan erhållas. De största· 
mängder ålyngel erhållas. hos oss vid Trollbättan*). Detta 
yngel, som vanligtvis har en längd av 20-30 cm. och således 
strängt taget icke mer är vad man kallar yngel, utan s. k. 
»sättål», är det bästa material för utplantering man kan erhålla. 
Vissa år kan inail erhålla sättål av ungefär samma störlek 
även från andra älvar och åar, sås-Om t. e. från Lagan ,(vid 
Laholm), Mörrumsån m. fl. ställen**). 

•) Levereras av fiskeriinstruktören A. Nyström, Trollhättan. 
••) Södra. Sverig.es Fiskeriförening har vid dessa. åar fångstlådor för 

A.lyngel och levererar sådant, då ålyngel erhAlles i dessa. 
I 



G6 

Där anskaff~ntlet· av ålytlgel ooh sättål em~llettid ät grtn• 
skä osäkert här i &verige, har 86di'å Svetiges Fiskeriförefilng 
'\'f:idtägitr åtgärder fö:r 1:1ttt kUrl.na fråh En~larl.d importera ål• 
yngel för utp~ntering.. " 

Där uppstiger !1.ämligen, isynnethet i Severhflödeh; öfant-
11~ m&:i.gder tiy likt jtn~el, som. kart fä köpas för billi~t l)fäl 
p~h u:tl:tler en följd av år redan importefäts1 till Tyskländ i 
~~h :föt utplänterirtg i sjöar och floder. Lyckäie denna itn
i>ört ooh dat iti~ar ~ig, tttt det eht;telska älytlg-let kah leva och' 
ilill\tä:Xå i våra, v-atten; 6pphas sålunda en möjlighet att :rut 
billigt pti~ erhälla så gott aom obegränsade :rnängdet av yngel 
för· våra sjöars fötseende med ål: 

Då ålen, säsom Vi ~etts alltid efter att ha blivit fullvuxen 
~m vandra ned till hatet~ kan den :tlied lätthet fäugaa i äl· 
lti.s.tor, ryesjor ~Uer lätlor nedanför sjö.athas utlopp, där man 
at i tfllfä;lle ajtt fulhtändigt avstänga dessa 
ut 1 opp. Det är därför framför allt ägarna till dylika; 
sjöutlöpp, söm kunna, göra sig en betydlig inkomst genom att' 
plänt13i'å ålyngel. Allra bä.st härför äro naturligtvia sådanä" 

· sjöa1·, som inrtehavtts helt och håll~t av ägaren till utlopp~t, 
isynnerhet om dessa sjöar icke ha några tillflöden fran andra 
~Jöar·. Emedan älynglat har benägenhet att vandra mot ström, 
glt' näfiiligen åtrninstöne en del av det älyngel, som utplan
t~räts i en. sjö~ upp till ovanför belägna gjöar och kan då, se .. 
dän det vtDdt . Up1J, J)ä n~dvandringen f:lngM bort av ~ndrni, 
innan det htmnit tillbaka till den sjö, i vilken det bliv-it ut .. 
~att. 
. I sjöar, där krtirftfisket är värdefullt, bör man icke inplan
Mra, åt emedan ålen. gör s·tor skada på. kräftor gtmbm att' 
krypa, in i darMi hålor Mh sluka dem, isynne:rhet eftu 8kal
th'r1snihgen~ då de äro mjuka. 

Det åter!3tår ännu ätt nä:t:nrta hu:ttu mydket sättål eller ål
ytlgel s·om bör utsättM. Detta beror naturligtvis pd. sjöns 
f8trilåga ätt producera lämplig föda. fÖr älan. I sjöar, vilkas 
bott~n: odh strä.nder äro rika pä insektarter, snäckor och kräft .. 
djlil', kan man insätta mer än i magra sjöar. Som en nllmän 
tegel torde man dock kunna sägå, att cirka 20 st. sättål av 
2()-:..30 cm. längd och det dubbla antalet ålyngel av 8-15 cm. 
längd pr hektar är et·t gaMka lämpligt antal. Detta antal 
bör naturligtvis, ut~ättas ärligen. Då. ätminstone en del av 
d~tta Uyngel ä11taglige1f börjar vandra ned m.ot havet efter c :a; 
4.= år, bör man redan dessförinnan av$tän.ga sjöns avlopp ined 
tjänliga fångstinrättningi+.: · .. . 
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11. Om odling av laxöring, regnbågsforell och bäck· 
röding i bäckar. 

I Sverige finnes en mängd bäökar och åar, villta erbjuda; 
ett' gott tillfälle för odling av laxöring eller forell, solh deli 
även kallas. I flera av dessa förekommer laxöring änn11, och: 
i en del har detta fiskslag förekommit i mannaminne. Sådana; 
bäcka.r erbjuda sannolikt de gynnsammaste levnadsförhållanden: 
för laxöringen, och där kan man därför med största hopp ottl) 
framgång odla 'detta fiskslag~ Bäckar, i vilka finnes aborre,, 
gädda eller lake, lämpa sig i allmänhet icke för odling av: 
laxöring. Finna,s. dessa fisksla.g, kan Illan visserligen på olik~ 
sätt minska eller utrota dem\ men om bäcken står i samband 
med en sjö, som innehåller gädda, abborre eller lake, är det! 
så gott som omöjligt att skydda sig för deras inträngande·oi 

Innan jag övergår till framställningen a\7 huru man ge• 
nom fiskodling kan erhålla en större ekonomisk vinning av: 
dessa bäckar, måste jag med några ord redogöra för laxörin-: 
gens liv och utveckling. Laxöringen leker hos oss från sep• 
tember till januari, tidigast i norra delen av landet och van. 
ligtvis senast i Skåne. Den leker helst på botten, bestående 
av grus och småsten av från en hasselnöts till ett hönsäggs: 
storlek i hastigt rinnande vatten av högst .1/2 till 1 meters 
djup. Efter leken _söker sig en del laxöring ut till havet, däJ.~ 
den Ihest håller sig vid kusterna på ställen med sten- och tång• 
botten. Denna form betraktas' av en del fiskare och zoologer 
som särskild art. Här lever denna. havslaxöring, som i Norr
land kallas börting~ ockla eller tajmen, huvudsakli°gen av alle
handa kräftdjur, men även av fisk. Under vistelsen i have~ 
får laxöringen oftast en silverglänsande färg, som gör att den· 
av ovana. personer lätt förväxlas med ung lax. I samma måri 
som rommen öch mjölket börja närma sig sin mognad, blir fi .. 
skens färg mörkare, och den börjar söka sig upp till bäckar, 
åar och älvar för att leka. Troligtvis· leker dock icke samma; 
laxöring vart år, emedan man även under lektiden finne:r exem
plar, som är-0 alldeles ·blanka och hava föga utvecklad rom 
.eller mjölke. 

Ynglet utvecklar sig småningom i de befruktade äggen~ 
och efter någon tid kan man urskilja fiskungens ögon genom
skalet. Ju kallare vattnet är, desto långsammare sker utveck· 
lingen. I Skepparps~n i Skåne brukar detta stadium inträffa 
ungefär en mån.ad efter befruktningen.- Efter ytterligare l1/~ 
månad börjar ynglet där att utkläqkas. I kallare trakter, där 
vattnets rne&altemperatur är ömkring + 1 gr. Ö. under ~fon 
kalla årstiden, åtgår det 5-6 månad.el". från rommens befrukt
ning, o.e.h till dess ynglet' :utkläoks. 
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Laxöringsungen liär ä.ä en stör säck tliiä.er bii:tt~n, gul

.s,äcken, (fig. 20~, som innehåller äggulan, var:på fisku,ngen un
der deii närinaste tiaen lever. Ynglet ligg·,~r {]nd~f detlha tid 
li-k$orii äggen ölåiid gf:iisi3t på bottnen. Därunder blfr gµI
såckeri ällt :riiiiiwe ocli mindre, till dess den ~luUigen alldeles 
:försVihner, ööli. dä i5rst fuir laxörifigsun€'1en erli.:iilit ~äµIig fisk
foriri:· ltedan iiihaii gulsä9k;en fhllstärifögt forsvunföt, J)örjar 
läxörlngsuiigeri sifuiria omkring öcli söka föaa. De;iiii.ä l:ie.star: 
a,v smä insekter och deräS larver. När laxoringen blit större, 
äfor den äveii snäckor. 

Laxöringeii förde stäniiå gähska ölika wng tiå i Hnnanae 
:vatteij, inriari den första gårig~n. gå,r ner till hävet. En form 
aK .. l'!:X:ö~in§?ien,. SO!Ili ~~llas b~ck~r~;ig eiier ,päG~fo~~l~: ~tctu~~: 
dar hela sitt liv. Den bibehaller aven a11tict den morka, flac-
kiga dr~.kten. 

De störa :<foh de s:qW, laxi;)iingarria uppehålla sig i öäc.:. 
karnå i allinäD.1iet på olika stäUen: inedän ae storä ,Yiljä h~va 
djupare vatt_en öch gömställen bålfom steiiaf, träaföttet eilet 
uti stra:tldhöljor, !öredrag·a de fuihdf.e gru.i;i.t vatten. A1Ia alska 
de rinnande vat.teri., soni här öcli äär bilaar små försar, aät 
:vattnet . blfr starkt U.Ppoiandat :oiea luft. 

SåSom av det föregäende framgär, kan en BäcK:s fö:rell
beSäHhillg bestå deJs av laxqrhig, som går ried till 1iåVet, ocli 
~~is, av såd~n ~~~1 hg1~ si~t i~v ~:Qpehä~~er 1 ~y~ i. öäc~ .. en. .:~~it. 
:vad man kån gora for att befordra den neä. till liavet neu-
gäe:r;ide l#:öifogens. uppstigande i bäckarna bör äiitid göNis, 
ty aeriri.a laxoring tåger sin liuvudsakligast~ föda ocli tillväxer 
, .. , est i hå vet. Deii gör dätför minsta riiqjljga sttäaa på bäC~ hns tillgå.hg :På f"ödå. Den :K:aii därför föfliTd1as vid öc>sHp, 
iorii man för att spaira siiiä äi:igår släpper ut på- bete pa en 
alhriä.rinirig e11er i sJtög. Men ä andra sidän blir htxötingen, 
tn.cä.al+ <len är i hay~t) lätt ett oyte för främrh~nde !isk:are.: 
fo i iari.det gar la.Äoriifgen frari bä6kår ocli åar ned ti11 s.jöar,
vilk2, fÖi• dessä ersätta navet för havslaxöringen. 

Backör:l.ngen eller bäckiorellen liar man alltiCl i bäck~tl, 
varför rµa:q kan varai säkrare att 13jälf få den, men deii är därför 
öckså utesfoMnae hähvisail t!Il deii föaä, som finnes i bäcken. 
År denrias tiligårlg pa födå ringa, så karl. man ieke liel1ef :tälniå; 
t4 en stor avkastning. Det är emellertid icke endast av till
gängen på roaa, som mängden åv 1axöriiig i eii bäck är }je::. 
roende . . . 

Denna beror därjämte i främsta rummet p~ lekplatsernåS 
beskaffenhet och utsträ~hµng, men även av. til~ån~en p~ lämp; 
liga uppehållsplatser för den Y,ngre ooh äldre forell~n samt \i(~ 
möjlighet.en at.t ~k,Y,dd~ bä.Qken ~ör, skaaeajnr,. b-aritlöiällh 
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1,lti;-e±- obh d~ tidigare UppHLknäde röHisk~rtia ~atnn -=- tjuv
fäHtäre. .. . . . ll_l "l ~.n 

Db aelat a V en txkk; ~lbtli rlii±fä genötrl 'öp1Jha fält' lnneifft; fg 
alltid mer föda än så.äah~ sttäcköt, Mtl1 rlilna ~e:t1.0I11 ~)tdg.. L}lli: 
st!t befotdr~r vegetationen ,i vatttfot 8cfi a't'" f~g~fätH:Hien äro 
ae lägre djtlr Mt<;>efitle, som utg-6Ht foN~1ierthis f8di1; Därfttf 
ät cfät driktlgt ätt pl~titerä; tHid vil:i före11Bäclttlif f'8t ått ök~ 
aeras prodtiktioh. Eiidäst om ttätleh ~ftl jjå norra sklaH bbli 
icke skugga, kunna de göra ny~ta genqm ~tt ber~~a. skydd ff:Jf 
tlöhDigä Hntlar ät ffis.e!tter bbli såhllidcL öiai. itifttöetnn. 

FinrlaS i bäbkerl fölfä Uiltäck1ig~ fäkt1latser tor 1af6Hnttetl 
lttirtn.'li sadatla irifättäi:i g~hotti ~tt pä stftfl~h m€fi 1h ~··· 1 rli~tfö.·~ 
~jtlp öch li~<>rii s.tröm tltHfetlå grus ·a"" en vafoat~ till ett höh$~ 
Mtts storie~. kdH f6te fäktit!eh bör rihih ii~i~t; kratta 1ekpfät·~ 
si:rtia~ sä att a~ äta re11a frän sUtrrl nt m. . 

Ett vanlittt födiäJläti8.e ät, att bt!bk~r foke Ht~ä f oreit~ 
emedan de på sommaren i det närmast,e torka; ut. I sådana; 
bäckar är det nyttigt att liar bch där h3t små fördämningar, 
ovanför vilka under hela ätet fiiines. tiHräckligt vatten.: Så·-
lun&. kunna även ~~3'.rn~~~lliå~ . :tr~ta ti11 ~ytt~ f ?,r f?re:.lbe
stärldet. Men å andra s1dah saili.lttr sig hät v3iiihgbv,1s aven 
annari fi~k; isyrltiefäet gädda, ttcli derirlå kåH då tltfotä !dfollen., 
Det vore därför nyttigt rör fbtelltillg;å:hgeb. ått Jhihha liå kVa.rn
darrH:nartia inrättade så, att de ktltide ftillstähdigt ·tömmas, då! 
all :ti.sk kunde taga$ tu dammen och i bäcken ovanför utsät
tas endast den fdrell man ville hålla där. För detta ändamål 
borde emellertid kvärndämrharhas vahli~i:t. Hlckor ersättas av: 
slussavlop:Q, bestående av på varandra lagda horisontala plank• 
~i:htiipa.t, gehb!h vilkåS päläg~and~ ~ll~r borttäghttde vrlit-tn~n
ständet ktthat~ höjas eller §ähkas*). 

Itirutn :tnatl plantefät i:ti iaxöHhg i en l:iäblt, ä;r d-et alltid 
skäl att först söka så vitt möjligt fähgtt bott eller utröt::t !tll där 
fötekotiiti'.l.åttde fövrfäk. S1älva inplltrtterlhg~tt kart ske itiedel.S 
ö~otl:f;Hmk~~rtjtii ·. (se ,sid: .. 44), trt~el e!Uer sättfi~k (dvs~ 1'~ 
eller 2-äfit laxdrhi~). Avei1 här R"ället d~h allmänna regelrl, 
ätt 9u ~törr~ fisk man itisätt~r, dMto l:ili.kfare kdn man på.räkna 
r~~tl1tat: Av största vikt ·ä:t, att dt3 oltka äld~rsstadi~rna ut
$ättäS på tiktiga stälfon. Använder :than Härtill ögonpunktsrottb 
b8r den utsättM pa i;trtlnda grus bäddar, vilkå rrlarl pä föthatid 
~äl rettg3ort ttiedels ktatttiing. Sed:tn rom.men blivit utsatt; 
bör fie:ti. öv~rtäckas ttted grus a-v såRan storlek; att ynglet ka,ii 
krypa; ttpt) ti1elfatt s,tehäfng,. 

*) Se Ph. Liiidstetlt: Oin lJyggähd~t ocli $kötsMrl av kar~' oc}?.. 1$Utat· 
dinnnhr. Skriftet, ntg. av Södra Sverig~s Fi~ketiför., n:o 8 1911. Sid. 98. 



Yngel utsättes på ställen av samma beskaffenhet som rom
men, 1-å.rig forell i något djupare vatten och 2-=årig i ännu 
djupare och lugnare vatten med riklig tillgång på föda, t. e. 
där bäcken slingrar sig mellan åkrar och ängar. 

I samband med plantering av vanlig laxöring måste vi näm
na några ord om två amerikanska fisksorter, regnbågsforel
len och bäckrödingen, som på senare tider med god framgång 
odlat.si vid en del svenska fiskodlingsanstalter och även utplan-
tera t ,s i vilda vatten.: · 

R e g n b å g S· for e 11 e n (S a 1 m o i r i d e u s) (fig. 30) har 
fått sitt namn därav, att dess sidor under lektiden skimra i 
regnbågens. alla färger. Dess hem är Klippbergens strömmar 
#ån södra Californien till södra Alaska. I sitt hemland . går 
den endast undantagsvis ned till flodernas nedre lopp och skall 
då tillfälligtvis även vandra ut i havet. Dess lektid inträffar 
icke. såsom laxöringens om hösten· utan om· våren. Regnbågs-

Fig. 30. Regnbågsforell. Efter Bean. 

forellens medellängd är omkr. 30 cm. och dess medelvikt omkr. 
2 kg. Exemplar av ända till 60 cm. längd och vägande 4 kg. 
skola dock ha blivit anträffade. Den anses av många vara Mka 
.välsmakande som forellen och bäckrödingen men har vitt kött. 
Den växer snabbare än dessa och fördrager högre temperaturer. 
På grund av dess goda egenskaper odlas den mycket såväl i 
Amerika som i Europa, isynnerhet i dammar. Vid fiskeriför
söksstationen i Aneboda har regnbågsforellen under en följd 
av år hållits tillsamll4tns med karp och sutare i grunda karp
dammar med obetydligt tillopp, i vilka vattnets, temperatur 
stigit ända till 30 gr. C., utan att den lidit därav. Tvärtom har 
den vuxit snabbt och utan utfodring såsom 1-sommargammal 
uppnått en längd av 10-16 centimeter och såsom 2-somrig en 
vikt av 150-250 gram, d. v. s. så kallad portionsstorlek. 

Då regnbågsforellen utplanteras i små bäckar, brukar den 
icke hållas, i dessa utan vandra ned till djupare vatten. Även 
i fritt: tills.tänd tyc.ks den trivas 0,ch växa bra hos oss, fastän 
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rl!g·ot egentligt 'regnbag~ifDrelHiske icke ännu fotde. hai upp-. 
stått här. . 

!Hickrödingen (S;almo fontinalis) tflg. 31) ersät._ 
:tt3r i Nörd-Amerika Vå.r laxöring ~u~:r :tot~1L · Liksom dE3nnä 
tet~komffier deh i bä~br, äär ö~h djtip~, Id.ära sdöåt. DM ät 
döek nä,rmås,t släkt ni~d väta rödingM' (g ~ 1 mo ;s a 1 ve li
n u s o6h S. alpin u s). Lik~öbi tlessä :fordtttt d1:1n käilt, kla~ 
~tten. Dess biedelstorl~k bpf)gåJ_. i Mekar e:titlast til11S-2tJ 
ceniin1~ter, men i en del sjöär 'k:atl dM ui)ptiä en vikt :t\7' 
ånda. till 6 kilogram. ;I3ftöktödingetl foi~r pä hösten. ]J~§s kMti 
är mycket välstll!tkande och r6tlt·, öch ~ä$öm spt>rtfl~k Rr den 
ftlihst lika. vätder:id som vår läxörln~.. · 

·Ftg: ~l. l3äckröding. .Efi~r Bean . 

.Å veh bäckrödingeh odlas numera. vid flera fisk<>dlingsan. .. 
$·tAlt~r i Sverig"e. Synnerligen vrl,ök~r bäcktödlng hä.tle fi~k .. 
odlin.gaansti:tlten. pä, Källefäll (Sktiii'ti.botgs län) utsUtllt pA, bt11t
brt1ks.rnötet i Orebro år 1911. Deh 1-åriga hade en längd av 
19-20 cm. och var således nästan portionsfisk. 

. Btlckrödingen läm.pät sig för inpldntering i källbä,~kar med 
ltällt, klärt '\tätt.en. 

Ill. Fisk~ts ordnande t insjöar. 
Det kan icke nekas till, att intresMt för fisket för när

~art:tnde är tätt stort och fiskeritjänstemännen rek'\tireras ofta 
ut till fiskevMtensägate för att meddela räd. I de flesta fall 
-rlljä ä~rtlå döck ~ndast få. b~slted om, vilka fiskslåft de skolä 
plänttifä, in i ~ini:t :fiskl:lvatMn. Ft~gnr man dem. huru fisket 
bedtives, öch huru mycket fisk de för tiärvarainde ~rhUla, så 
I!r man i reg~li1 till svar, att det knappast bedrivs tlåg-ot fiske 
i sj5n, och hutu mybket fiigk, som fl'ihgäts ttnd~r de blika är~rl., 
t~t j.gAAan nästf.iA =tld.t:ig.. .Unde~ sådana iörhäll,an,den 11.t 



72 

Ciet ju· icke. mycket mening med att plantera in nya fiskslag 
i vattnet. 

·r själva verke.t. har man i en stor · del av Sverige kommit 
därhän, att' . .sötvattensfisket bedrives endast för nöjes skull 
eller för att då och då få litet omväxling i köttdieteri. · Man 
håller några ryssjor och nät, som sättas· ut huvuds·1kligagt un
der lektiden, och för övrigt metar man litet -abborre på som-. 
markvällarna.. Man ·skulle tycka, att den långvariga fredning; 
som fisket i sjöarna under de senas~e årtiondena sålunda· varit'. 
underkastat', borde ha haft till följd en ofantlig fiskrikedom i 
dessa sjöar.. Men undersöker man förhållandet, skall · man f 
regeln finna:, att så icke är fallet.: Tvärtom klagas ·det . kan-.: 
ske mest just1 i sådana sjöar över, att fisket icke lönar sig.~ 
Ett fiskevatten kan nämligen lika litet som ett jordbruk giva 
inkomst, om det icke skötes, och härtill hör i främsta rum
met, att man fiskar så intensivt som möjligt. Huvudorsaken 
:till att i flertalet, åtminstone mindre sjöar, knappast ·något 
n8imvärt fiske mer bedrives, äro våra olyckliga äganderätts
förhålla.nden med en mängd delägare i de flesta sjöar, vilka 
förhållanden gjort det nödvändigt att införa .fiskeristadgar med 
föreskrifter om rilaskstorlek, förbud mot vissa redskaps använd· 
ning, fredningstider m. m. Dessa stadgar ha haft till följd, 
att fisken i mindre sjöar blir allt mindre och mindre till stor-
1eken och därför icke kan fångas i lagliga redskap. Då små .. 
fisken icke gallras, kan den nämligen icke växa till stor. Det· 
är ·isynnerhet på fiskslag med stark fo~tplantning, såsom mört, 
abborre och braxen, man ofta kan iakttaga detta. I stora sjöar,. 
där fisken har tillfälle att uppsöka andra ·områden med glesare 
fiskbeEättning, visar sig icke denna inverkan av en överdriven 
fredning.. · 

En annan härmed i samband' stående orsak till fiskets fö,r
sämring är, att notdragning ållt mer och ~er . upphör ·i våra· . 
sjöaL I en del länsstad.gar har notdragning blivit helt och hål
·let förbjuden utom i några av de största sjöarna, i andra·· 
har notdragning blivit förbjuden om vintern, dvs. under den 
årstid, då detta fiskesätt lönar sig bäst. Slutligen ha en del 
fiskevattensägare smittats av det allmänna talet om notdrag
ningens. förmenta skadlighet och självmant upphört därmed i : 
hopp om att sålunda kunna förbättra sitt fiske. Emellertid är, 
notdragning ett . utmärkt medel för att, såsom fiskarena säga,. 
hålla bottnen ren, och ju större del av en sjö, som man kan 
'öv.erfara med not, desto bättre är det för fisket. I våra flesta· 
mindre sjöar utgöres bottnen nämligen av dy eller gyttja, vari 
bildas en mängd giftiga gaser, vilka vid notdragning avlägs
n,a,si~ P.ess_ut91ll ye~b.~ ;g,Qi(4-:a_gning_en .. på . sj_Q.bQt~ll;en . s.Qm et~ 
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~lags plöjning eller harvnfog., Genom notdragningen . omi,.öres 
bottnen, och näringsämnen, som ligga begravna, föras upp till 
ytan. I grunda och växtrika sjöar hindrar notdragriingen sjö· 
arna,s. igenväxande, och på fast botten befriar notdragningen 
denna, från slam, varigenom den blir tjänligare som lekplats.i 
En annan sak är, att man under nuvarande nyttjanderättsför
hållanden icke kan tillåta notdragning i mindre sjöar, emedan 
den fisk, som finnes · i dessa sjöar. och särskilt. en del fiskslag, 
vilka, såsom t. e. braxen, under vintern ligga i ett slags·. 
dvala, samlade på ett eller några få . ställen, lätt kunde så got~ 
~om helt och hållet fiskas ut, om alla delägarna i fiskevattnet1 

finge där fritt idka notfiske. 
En annan följd av den överdrivna fredningen är. uppkom• 

sten av fisksjukdomar. Den kände fiskeriforskaren professor, 
Sch i e men z i Tyskland säger, att orsakerna till fiskens 
utdöende i de flesta fall kunna sökas i vattnets föroreningj 
eller i . överdriven fredning.. Likasom överbefolkning och trång
boddhet i en stad befordrar uppkomsten av ep~demier, så ver
ka dessa förhållanden på samma sätt i en sjö, och likheten 
ökas ytterligar~ därav, att brist på tillräcklig och tjänlig nä
ring i vardera fallet gör individen mindre motståndskraftig.: 

Slutligen har, som en följd av de många bestämmelserna; 
om fångstredskapens beskaffenhet, fångsttider m. m., fiskets 
utövande blivit i så hög grad försvårat, att det i många 
fall icke kan löna sig. · 

Fullt rationella fiskemet·oder kan man för närvarande in .. 
föra så gott som endast i små sjöar, som i sin helhet till-. 
höra en enda ägare och ej ha gemenskap med annat vatten 
eller ock äro därmed förenade endast genom sådant tillflöde 
eller avlopp, att fisk eller fiskyngel däri vanligen. icke fram· 
g_år, således i sådana sjöar, på vilka fiskeristadgan icke har 
tillämpning. Visserligen kunde ett rationellt fiske även be
drivas .i sjöar med flera ägare, om dessa förenade sig om att 
hålla gemensam fiskare och gemensam redskap eller ville ge
mensamt utarrendera hela/ sjön, men vanligtvis är det omöjlig~ 
att för en sådan åtgärd vinna fullständig enighet bland del
ägarna. Föi.· att övervinna detta hinder fordras; därför en lag, 
HOm skulle underlätta en gemensam utarrendering av hela min
dre sjöar eller sammanhängande delar av stora sjöar. 

Av dammhushållningen vet man, att man uppnår de gynn
sammaste resultat i en fiskdamm, om fiskbesättningt:m är 
rätt avpassad till antal individer av olika arter och ålders
klas.ser. Detsamma gäller naturligtvis även insjöfisket, fastän 
en sådan avpassning där är omöjlig i samma grad som i _damm~ 
hushållningen. Men ju närmare man kan komma detta ideal~ 
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(i~~™· bättre ~sult~t kan man påräk:pa. Det· är icke m~n.gden av 
~~~' som lJestämmer ~·11 sjös värde som fiskeva,tten, utari m.·~~S-· 
;len av s~jba~ ifak, det pris man kan få för denna och lätt .. : 
(ti(:)t·e:µ att :I~ga; fi~ken, d'vs~- utgifternå för fls:Ke.ts bedrivande.: 
åu ~e.r säljbar !is'k en ~jo J.nne~a,ller och ju liogre pris man kan 
få, le.f s}yJt ·samt ju :prin9-:r~ 1rnst:µaderna äro föi-' fiekens pr~cfu~· 
ti~D. och f-c\,ngst', äestö större blir avkastpingeI.l. Konst~n med 
irisjöfi~ket är '&i.rför, att så vitt möjligt hå fiskbesättni:µgens 
sammansättning så väl tlll arter som åldersklasser och antq,l~t'. 
:i,ndif.\der av d·essa -i sin hand. Man bör med andra ord °i~gt' 
sträva tm atff kunna ~~te:r be~ag utrota eller minska' vissa' 
arter eller åldersklasser för att där!genom q~:r,eqa bättre :ql.Öj:
ligh~t för de återsrtwende att utveckla ,sig. För att kµ.nna göra 
detta :x:p.ed ekop.omisrk fr~mgå:qg bör man emell€rt~d icke all~· 
nast, ~a ~9jlighet att i fiskevattnet använda härför nödig~ fullt 
effektiva re4skap utq,n även ha uppgjprt en efter d~ giyna för
llållandena väl avptLssad pfän' f-~:r !is1q~t i hela &jön. 

}fo,tur:!}gttjsi äf ett dylikt ordnande av fisket möjljgt enqas\; 
i, mindre sjöar.- I de .stora sjöarna får man tillsvidare så got~ 
:in.an ~~~ #s~m hittills si>ka att up.Pehålla elJf!r förq~tt:rai fisket' 
med tilllij~lp av fiskeristadgar dch fiskodling .. 

A"-: alla de olika fänz.smeto~e:r, som användc\iS, är :p.ot~rag .. 
ning den som möilh~·gör <len fullständigq,ste utfiskningen av en 
~·jÖ.· I sjf)ar, vilkas dfopförhållanden och bottenbeskaffenhet äro 
sådana, att not kari. dragas öve:c hela sjön, kan man därför 
fullständigast efter eget behag reglera fiskbesättningens sam· 
~sä:ttmng och sMedes uppnå d·e i föi:hållande till sjöns 
nä+ingsfä:r:Q.ållanden g~nµsarµmast resultaten. Sådana sjöar ära 
~ellertid mYc~et sällsy:ntq, och man är naturligtvis även i 
d~iS$a tv-q:ngen · att j~:µite. notd+agning också använda andra 
fiskesä~t.: I A~ ~llf a flesta. fall kan notdrc:\igning ~:qqast· bedri
v.as inom i:nskr-ä.:nkta om.:i:,å,den, och fi~ke mad stående redskap 
:qiä,s~·~ var~ h.uvudsal,:. Uå fiskets h~la p1(fnläggning måste bliva· 
~llde~e~ Qlikij,. o.m µptdr:agnip.g ~Ue:r fiske med ståeude redskap 
såsom ~y$&jo:r, µM m. m. är huvudfångstsättet, vilja vi i det 
;följande ~:q4ela; &jÄ<lrrnai i: tJ sä<la.:qE;t, i Yillm not kan dragas. äve:c 
s.tö..rrc qele!i av bottnt3n (nP.t~jöat) och 2) sådana,, i Yilka. not' 
l'P~P kan dfag.f\rs, åttninstone över nägon betydliga:re del av 
bP.ttE:!~. 

1. ~ o t s j öar. Hit höra framför allt mindre sjöai: med 
helst icke mer än ii-6 :me.ter.s djup och så jämn botten, att 
llGt ~an dragas. över stö:r.i:e delen av danna. Oftast är not
dragning dock icke möjlig utan särskild upprensnip.g. Är. 
$jöns botten belamrad med stora stenar, stubbar eller tr.ä..
stammar, måste man vanligtvis avst~ från ·att upprensa sjön. 

r 
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Åro stenarna icke alltför stora kan en upprensnfo.g icke sällan 
löna sig. Denna kan verkställas antingen på sommaren från 
stranden eller en flotte eller på vintern från isen. Oftast är 
det huvudsakligen strandbältet, som är belamrat av kullfallna 
trädstammar. Dessa kunna upptagas med tillhjälp av stubb
orytare och hästvandring. Även i närheten av stranden be· 
lägna mindre stenar torde kunna upptagas på samma sätt~. 
Längre utei i sjön liggande stenar upptagas däremot lämpligast 
på vintern med s. k. stensaxar. För att taga reda på, om not kan 
dragas på ett ställe, försöker man först att draga med en s. 
k. repnot, dvs .. ett rep, vid vilket stenar äro bundna, för att det 
skall följa botten. Ofta får man redan med denna repnot upp 
ruskor och mindre träd, som ligga på botten.. Fastnar repet 
på något ställe, utmärker man detta och tar reda på, vari 
hindret består. Är det då en trädstam, stubbe eller en icke 
allt för s.tor sten, kan man med tillhjälp av någon av ovan
nämda apparater söka få upp det. Lyckas detta icke, ~åste 
ma'.11 nöja sig med att hålla hindret utmärkt och vid riotdrag· 
ningen undvika det. Äro dylika hinder så många, att det 
bleve förenat med alltför sitora kostnader att taga upp dem 
eller, att not icke kan dragas. mellan dem, så måste man na
turligtvis. uppgiva tanken på att använda sjön som notsjö'. 
Det är emellertid icke endast stenar, trädstammar och stub
bar, som kunna hindra notdragning. Icke sällan händer det·, 
att en sjö är så övervuxen av vattenväxter, att noten icke kan 
gå fram. I detta fail gäller det att a.ntingen söka utrota eller 
före notdragningen avhugga dessa. Hur detta tillgår h~ vi 
beskrivit på sid. 16. 

I sjöar, som blivit så upprensade, att not kan dragas över
allt, kan man efter behag fånga bort de mindrevärda eller 
.skadliga, fiskslagen och inplantera andra värdefullare; beroende 
på sjöarnas naturbeskaffenhet och avsättningsmöjligheterna. 
För att något så när väl kunna utfiska dylika sjöar fordras 
emellertid, att djupet icke får överstiga 5-6 m., ty i an
nat fall blir sådan notdragning, som här avses, dvs~ med not, 
som sträcker sig från botten och till ytan och har tillräck
lig längd (ofta 6-700 m.), väs·entligen försvårad. I södra 
delen ay Sverige torde man i dylika sjöar med fördel kunna;, 
likasom i 'r.yskland, uppföda karp och gös. Karpen inplan
teras, då den är två somrar gammal. Mindre karp blir upp
äten av gäddor och. annan rovfisk, varför det' icke lönar s~g 
att insätta. slidan. RovfiAken behövs för att utnyttja små
fisken ocll hind1·a denna. att t.aga överhand. Har sjön grumligt 
vatten, inplanteras helst gös, då gäddan och abborren på allt 
sätt böra utrotas. Gösen kan man sällan få som äldre ä-q. en• 
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eom:r1g. :Jra.fR'Peaä.tfoi'p.ge11 måste insättas varje ar, emedan 
ko.rpef+ foke lik~r i ~jöar eller ynglet försvinner (upp~tes av 
+Pvfi") . .V.lll ~Il- icke gqr~ sig utgjft med att inplantera karp, 
i:a!l man vilj~ br~:;en och i norrn Syepg~ si~, vilkai ha va · 
den fördelen, att de själva föröka sig. Beträffande deras ior
qring~~· n4 föda se sid. 24. Innehälle:r bottengyttjan litet 
C h :i ro u Q mu. s-la.rver ooh maskar, sä blir bra~e:n i r~g~lP. 
:JX.1.a.g~r. I sädanfti sjöar mäste man som huvudfisk håll& n&.gp:p. 
rovfi.s~~ gös ~ller gädqa, Qoh för att få tillräcl\:ligt föda åt denn;;.t 
~öka &ä. Jritt· ffi~jligt färölm suiåfisken. Har sjöµ klart vp,tten 
«lOh gräs~~~ &tränder, v&,Uer man gäiddan och till föda ä,t denna, 
:mö,rt, .SOPl ka.n fö:rökas g~µcg~ risva,,sar. Ilar sjön de eg~H-
skaP.!3r, som utmärka gp~sjö.ar (se sid. 52), så vä,ljer man gö~ 
~9h till föda för d~nna nors. För gös~n§ förökning kan ma:p. 
@Qrja geuqm. in:rättande av :f.hrttbar.a lekplatser, leksll~P~r, el
lfl~ ynglets utkläqk:qip.g i klij,ckningslåclo+ (~e sid. 46). 

Sjöa,r hörande till de:nna kat~gori (notsjöar) äro rätt säll
~ynta i Sverige och torde företrädesvis förekomma på slAtt
ibygderna. Det är förekoms:ren av detta slag av sjöar, som 
:möjliggjort den höga $tå.ndpunkt och den ofta förvånande stora 
avka.stning insjöfisket i norra Tyskland kunnat uppnå. 

S j ö a .r, i v il k a m a n a 11 s i c k e e 11 e r en d a s t i n o m 
nå g r a vi S· s a., m i n dr e o m r å d e n k an dra n o t. 'fill 
denna avd~lning hör flertalet av Sveriges så väl stora som små 
itfäar. Då den ojämna, mest stenbundna bottnen i deasa sjöar 
t:>r.p.öjliggör notdragning utom inom några mindre, vanligen sä:r
skilt up:m:ensade omräden (not-varp), är man i dessa sjöar hu
vudsakligen hänvisad till fiske med stående redskap, såsom 
:§M, r:yssjP.:r ®h krp~fis#:e, och dessutom. huvudsaklig~:p till lek
iiµer.iµ,. cl~ fisken kommer upp i grµnt vatten och lättare kan 
få.ngas. För att kunna Unig~ fisk~n i detta sla.g av ajöar är 
ma.u tyup.gen att dels; J:leg~gp.a sig av fiskens vanQ.ringar (till 
llCh fl:ån lakpJ4.~·~rn1~, för upp$Ökand~ av föda osv.) och dels 
~q,ga fiske:p i redskapeu. För att kunna med fördel begainia 
~fg a:v fisk~ns vandr:ingar måste man 14yq~et noga känua 
~ä väl fis-keva~t~et, som däri förekomuiande fiskslags levnads
:v~riq+. Att j<}ga fiake:u i redskap~µ sker huvudsaklig13n medels 
p"ijl$~ng, va.rvid µi.ånga Alika sätt att ställa :redskapen kunna 
anv.ändas. För närvarande kan man i dessa sjöar icke lika 
fullständigt behärska fiskbesättning~ns sammansättning som 
i iSH~t:t:r hörande till den föregft,encl~ gru1wen, och icke haller 
lika fnllständigt utt~ga. d~:q. i sjön levande fisk, som borde 
anY.ändas. Sjöar av denna kat~gori kunna därfö.r i reg~lll 
icke bliva lika värdefulla som de till dQn första avdelningen 
}l.ijrap.d~, även om de v·ore lih näringsrika. I en del fall kun-

J 
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na doc1' ä.ven ifylika: sjöar grn"om specfolla litukriingssat11 giväJ 
en goo avkas.tning. Sålunda kan det ofta vara lönctinde, ati1 

· i sjöar med ler:-, sten- eller toiv-, stränder lij,gg~ an p~ kräft.• 
fiskets utveckling. 

I syn:µ,e:rhet i sjöar, där man har möjlighet och :rättighet 
att helt och hå,llet avst~nga utlqppet llledelst en ålldsta ~ll.e_r, 
ålryssjor, är inJl1q,uterfog av åly:q.gel et't ofta lönande sätt att 
utriytföå fiskevattnet. Åven d~tta brq.lrningss?H ä.r qilligt och 
fä,ttskött. Naturligtvi$ utesluter ålfisket foke hållande av an
dra fisksl~g i sj9µ~ främst rri.~rt, nors och siklöja, ay vilka den 
förstnämnda delvis håller sig till växtföda och de senare :till 
p.J4nkton, varför de icke minska födan för ålen, utan tvärtom 
själva kunna utgöra säd.an. Dessutom kan i sådana sjöar hät• 
las: gädda, vilken icke torde i någo:q yij,s~ntlig mån kunna min·: 
ska ålbeståndet .. 

I grunda sjöar med rik veget'ation, som hindrar notdragning,
kan sutS}ir~qQ.ling förordas. Sutaren är lätt att fång11 på för"\ 
sommaren i ryssjor och mjärdar. Sjöar, som äro lämpliga för, 
sut~e, är.oj i +egeln ochså goda gäddsjöar, och gäddan och su-' 
taren gå väl att hålla. tillsammans, emedan gäddan 4~r. 
s~årt att komm.a åt sut;:+:r~n, som mest håller &ig; goID;tj. }>la:aj! 
växterna. 

Mellan upts.jöar och' sådana' &jöar, i; vilka; no~ icke· ka:n 
dragas. finnas natu:digtvis alla möjliga övergå:p.gar., 

Nå,gplf allmän regel för fisk~ts utövande är orp.Ä)lig att 
giva. Detta måste l&-mpa sig efter sjöns nat.urförhållanden, däri 
för~kommande fiskslag och avsättningsmö.jliglJ.eterna~ Där man 
har god avsättwng och får höga pris för fisk(3n hela året run~~ 
är det naturligtvis skäl att också fiska. hela året. År ~jö.n av
lägset belägen och har dåliga kommunikationer, är det fördel· 
<\ktigare att låta fisket vila under vår och sommar. och i stäl
let koncentrera det på den kalla årstid~:µ, höst ooh vinter.. I 
SJÖa.I med huvµdsakligen vådekande fisk är det dock i all• 
:mällnhet ända.måls~nligast att - under förutsättni.q.g att fi~ 
sken kan avsättas hela året - på våren och sommaren ut~ 
öYa fisket med stående, redskap (;ryssior, :µät, kro.k), på hösten 
och vintern däremot ni~d not. Notfiske p~ vå,r~n och so~· 
ren skrämmer fis~en, stöi: leken och hind.rar fisken att i ro 
söka sin föda och växa. I en del fall är det dock fördelaktiga2t 
att qraga not även på v4~~:o., nämligen de förs.ta dagarnai efter 
i~lO#iS:PiugeJ:l. 

Hum man än ordnar sitt föik~, är det alltid av största vikt 
att lära känna fiskevattnets produktionsförmåga, tillgången på 
olika fiskslag och dennas växlingar sa.mt kostnaderna för fiskets 
bedrivande. Härför fordras. en noggrann bokföring .. Denna kan 
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g'ör~:S. mycket'· enkel, men måste do~k bestå av kassabok, inven
)ari~förteckning och fiskeridagbok*). 

I k a S· s a bo k en införas alla inkomster av och utgifter för 
fisket .. 

I i nven tar i e fö rt'e c kn ingen bör man upptaga alla 
yid' fisket befintliga båtar, sumpar, fiskeredskap m. m. Denna. 
:bör uppgöras. vart år och även upptaga föremålens värde. 

I f i sker i dagbok e n antecknas varje dag vilka arbeten, 
som blivit utförda, och huru mycket fisk av olika slag, som er
hållits. Åven kan det vara nyttigt att däri anteckna ~ndra 
()mständigheter, som hava inflytande på fisket, såsom t. e. ti
den för islossningen, de olika fiskslagens lek m. m. Bedrive~ 
fisketl i flera olika sjöar, måste varje sjö vara upptagen på ett 
särskilt ställe i dagboken. 

IV. Om utarrendering av fiskevatten. 
Många fiskevattensägare låta. sina fiskevatten hellre stå 

:oanvända, än de utarrendera dem. Orsaken härtill är vanligtvis 
~garens fruktan för att arrendatorn skall genom ett hän
sy.p.slöst fiskande för långa tider framåt förstöra fisket. Denna' 
:fruktan är emellertid i de flesta fall alldeles ogrundad. En 
del fiskslag, såsom laxöring, gös, bra~en och även gädda, kan 
en arrendator visserligen inom några år så gott som utrota., men 
även om så skulle inträffa, är fiskevattnet dä.rigenom ingalunda 
förstört, och en ny arrendator kan inom några få år med upp
vffrnnde av arbete och nägra hu:µdra kronor i regeln åter 
upparbeta, fisket till att giva dess förra avkastning om icke 
mera. 

I regeln hinner en jordbmkare icke på samma gång , sköta 
väl både jordbruk och fiske. Endera b~ir försummat. Det 
är därför skäl, att han arrenderar ut fisket, även om han får 
för ~fot endast en mindre anendea vgift. Det är i all:l, fall en 
sä.ker och ren inkomst. 

Vi komma nu till frågan : på hurudana villkor böra fiske
:vatfon utarrenderas. 7 Denna fråga sönderfaller i flera un
'dera vdelningar. Den första gäller arrendepriset. Såsom vi 
tidigare sett (sid. 3) torde sjöarna i södra och mellersta 
Sverige i medeltal icke avkasta mer än högst 5 kg. fisk per 
hektar om året och i norra Sverige ännu mindre. Genom ända
målsenlig vård och ett intensivare fiske borde dock avkast-

* En praktisk uppställd Fiske-Journal för insjöfiSkare har utgivits av 
fiskeriinstruktören Hjalmar Kartman, Lidköping, och kan fås av honom för 
kr, 1: 50. 
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~e\e~ä~~~e:tf ~~~P~ ~11;!~ :~, Till~!}k~!· ~ 
~a:rva~ande. rak:ria på en hru t t o-mkom~t at ~nu~st kr. l: SO 
a 3: - p~ hekfa,'f., Biken q~~' som '$.~Hi~~ ~ ae ·:f!es.t~ fa111 (or<fe 
kunµr.. ~ppdrivas· till 6 kr.. och i en del fall till ännu ID:~:r-

Ju ~ä.Inre !isket' år, desto större äro omkostnaderna prd· 
portionsvis för fiskets bedrivande.. I goda och medel~då 'fisk~· 
vatten kan man räkna på att nettoinkomsten uppgår till en 
tredjedel, i dåliga fiskevatten till en fjärdedel och ibland en 
ännu mi~ci:&:e del &V tn:uttaavh~trµµg·~:µ. :Q~-f ~ttoavkast
ningen foke överstiger 3 kr. per hek"tar, kari man således: ·il 
arrende fn.i-dra :µög~t ~n fj~rd~~~l a. v l>xutt·oavA~fp.ip.g:~:q, ell.e~ 
75 öre pr har, där bruttoavkasfoi:µge:q i:\.:r större ~µ, & ~:r.., hqg~t: 
e.n tr~dj~d~l av bruttot. · 

En a:+ul~:q p~t~p.ig}iet~ s'C>.m bör l:>~akt~ Vid 'Hf~r.:r~~d~.
.+lng av fiske.vat~~l+' är arre:o.detiden.. J '+ :wil\g:n~ ~:q-e:qq~~lf!~:p; 
är, de~~o :µi~r ijg.g~~ det i qff~:qqM~~.n~ i:p.tr·~sse a·tt vä.l ~kq~ 
~~h förbättra fi~ket. Det må.ste M+f<i:r äv.en l\gg~ i fiske
vattensäga+~n$ intr.esse att b~stä.rnma en så l~g arr~+i.d~ti~ 
som möjligt. U n d e r 10 år M:r ar.:rendetiden 'lilqtjg b€stä.µlffi6!~1 
Helst borde den alltid vara 20 a 25 år. Då kan det löna sigi 
för arrendatorn att nedlägga arbete och kapital på fiske.;.. 
vattnets förbättrande, och di kan han även betala ett högre· 
arrende.. Unde:r de ·f<;>r~ta arrendeåren måste en förtänj{sami 
ar~endator i reg~ln nedlägga betydligt arbete och ~apitq,l pä 
förbättringar, varför hans' vinst tj.å blir ring~ eller i:qge#. .Ar~
rendet. bör därfi>r under de f8rsta fem åren bestämmas till et-& 
något läg:re belo,Pp än man på grun,4 av 'bruttoav~stn5ngen he'!.. 
räkitat, därefter kan ,det höjas: med 25 °/o och efter ytterligar~ 
fem <H åter med 25 O/o. Har fiskevattnet dittills givit t. e. kr. 
2: 50 brutto pr har, kan arrendet under de forri. första åren 
lämrligen bestämmas till 60 öre, under qe d~rpå följand~ fem 
ån·11 till 7 5 öre och därefter till 90 öre P.f har. 

År sjön liten, exempelvis under 1,000 har, bör den om 
möjligt utarrend~ras åt en enda perso:p.. Har sjön flera delägare, 
höra dessa därför gemensamt utarrendera sjön och sinsemellan 
överenskomma om arrendesummans fördelning. Så länge vi'. 
icke ha en lag om gemensarnhetsfiske, kommer en dylik gemen
sam utarrendering dock i de fiesta' fall att stranda på en elfor, 
annan delägar

0

es · inotstånd. 
Där sådant är möjligt, ber åt arrendatorn I.ämnas fäll

.ständigt fria händer att sköta ooh bedriva fisket, som han för 
bäst finner. . 

Av största :vikt för fiskets rätta skötsel är att man till 
arrendato1· får en pålitlig, duglig och ku~nig yrkesfiskare. En 



:.ådan. kan: icke· allenast av fisket själv llava" större inkomst', utan 
ha.JJ, k~n i regeln även vårda fisket och fiskevattn~t bättre än 
:en okunnig pch ~larvig person. Har man att välja på flera 
arrendatorer, bör man därför lämna fiskevattnet åt den <;l\lg· 
lii~ste fiskaren~ även o:tQ. ·h~n erbjuder näi'ot lägre arrende än 
en a.nnall..-

V. Om fiskeredskap och fångstsätt • 

.Attt i detta lilla arbete beskriva alla de olika fiskeredskap 
Och fångstsi;ttt, som användas i Sverige, medgiver icke u~ 
rymmet, varförutom till en sådan framställning ännu saknas 
tillräckliga förarbeten. Vi måste i det följande därför in
skränka oss till att lämna några korta beskrivningar på en 
del redskap och fiskesätt, som äro mindre allmänt kända. · 

Då krokfisket och :fångsten av betesfisk. komma att Qe· 
handlas. av heIT Carl H. Schager i en följande del av det~a 
arbete, förbigå vi här dessa ämnen. 

1. Notar och notdragning. 

Den enkJ,a,st'e notformen är en enkel nätduk, som dras från 
vardera ändan, varvid nätet bildar en bukt, i vilken fisken 
.'blir instängd. Det andra slaget utgöres av en nätsäck (»kil» 
.eller »kal V»), och det tredje slag~t uppstår genom en förening 
av de två. första slagen. Ma.n får sålunda följande t.:re $lag av 
notar: 

1) not& utan kil,. 
2) notar utan armar, 
3) notar med kil och armar. 
Notarna böra göras; så glesa, dv:;. l'.itormaskiga .;on• moJ

ligt. En tät eller finmaskig not blir icke allenast dyrar1:: utan 
den är även tyngre att draga och fångar fisken sämre. Eme
dan noten i regeln måste noga följa botten, kommer en tät not 
att på dybotten taga in och släpa med ~ig en massa dy, som 
täppe1· till maskorna. Vid dragningen kommer noten sålunda 
att skjuta vattnet framför sig, vilket gör, att fisken oroas och 
går med s.trömmen ut ur noten. 
- Vid noi.dragning i 'fyskl;md använc1Br man i allmänhet 
mycket stora notar, vilket är nödvändigt i sjöar, dä.r man 
vill efter behag reglera fiskbesättningens sammansättning. En 
vanlig .storlek är 6 a 700 meters längd på telnen och 6 a 10 
meters. djup. För att kunna använda så .stQra notar må~te 

• 
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sJoarnas bott'en naturligtvis vara mycket slät. och fri · fr~:tf 
st~nar, vindfällen o. d. Notens djup göres i allmänhet mi:nst 
l~h gång så stort som sjöns största djup. 

Vid nQtdragningen ror man ·noten ut i två bredvid varandra 
:lagda båtar till sjöns motsatta strand, där kalven ka,stas ut 
först. varpå vardera armen förs ut åt mot.satta håll . och sedan 
mot den strand, där noten skall tagas upp. Vindspelen äro 
i Qåtarna, som bindas vid var sitt träd på stranden. 
När rua,n fått in armarna, · lyftas kalvens underteln 
upp, så, att fisken samlar sig i dess bakre ända, varpå 
kalven tillknytes framtill och föres ut mellan de två båtarna 
ett stycke ut på sjön för att sköljas ren· från dy. Därefter öpp• 
nas bandet, notkalven vecklas upp, så att en del av den med 
Q.en fångade fisken blir hängande i vattnet som en grund 
säck över två långa åror. mellan båtarna. Härifrån plöckas 
den stora fisken som skall säljas, med händerna i en från en 
tredje båt i beredskap hållen håv, som hänger ned i vattnet 
och skjutes i denna håv, utan att . lyftas ur vattnet till sump· 
båten. vari varje gös åter lyftes in med händerna. Först t~
ges gösen1 som simmar ovanpå i notsäcken och är ömtållgast, 
därpå, karpen och till sist braxen och annan vitfisk. }..,ör att 
<;lra.ga denna not behövs 12 man. 

Vid den stornot, som Södra Sveriges Fiskeriför~ning gjort 
efter tyskt mönster och använder i de av föreningen till fiskeri· 
försök arrenderade Snogeholms och Ellestasjöarna i Malmöhus 
län, är vardera båten försedd med två spel. Vid notens var· 
dera arm är fästad en stållina med 6 mm. diameter, som rul· 
las upp på det närmare båtens akter belägna .spelet. När hela 
stållinan blivit inspelad, kopplas spelet, ·och manskapet börjar 
vrida på förspelet, på vilket en annan stållina rullas upp, var· 
med båten är fästad vid land. Då båtarna kommit fram till 
stranden. lossas förspelet och notarmarna lyftas in i båtarna. 
var~n.der förspelslinan löper ut och båtarna dragas utåt sjön .. 
Sedan man kommit så långt ut som förspelslinorna räcka, fästes 
noten vid båtarna och spelas åter jämte dess~ medels förspelen 
fram till stranden. . Sålunda fortsättes, till dess armarna blivit 
upptagna i ·båtarna och man fått tag 'i kalven, då dennas tel
nar lyfta,<:: upp ur vattnet och läggas övre telnen över en åra 
och undertelnen över en annan åra mellan de två båtarna, var
på man ror båtarna ut på på sjön och där medelst håvar tager 
upp fisken ur den utbredda kalven och flyttar den i tillreds 
li~ga.nde sumpar. Genom denna anordning spara~ man in :mi.P.st 
halva antalet av notmanskapet. Efterföljande fotografi (fig. 
32) visar hun1 notdragningen tillgår vid denna spel
anorcJnini". 
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I · ~jö~ m~d vass.tfii.ude:i,: p:r,ukq,l' ma:n i .v<w~amf' :f&+P. nQt:
qi~gn1l1ge:µ, ut~å,tta +Y.ss.jor p~ 'varae:ra s.ide:yµ om. 

1

d~t &tan~, där 
noten tages· upp, a.a ~n del av d:eri fisk, som lY;cK:~s g~ ur :no-
1{g:p., ~~~e:r ~lg HP.P i va§~arna. och på, utgä.,e:p.d~t ur dessa häffi .. 
~r i ~ys~dorna. t~Iaµq ~a:p. de.t h~da, att ma.u via .µotclrflii'" 
ffitj,~ kan fä sålu.u.da. utsatta rY.s~jq+ fulla av fisk. Et't «Wli~ii 
sätt · a.tt taga der.i :f~sk, som vid nptcl-rag:n\n.ge~ gf\.tt fo i yq~
~l'lllh är att. st&,uga in dessa med nät och 1ll'edels im.1$µ.\na- jagSt" 
'iit · fi.~i<keu på näten (~~ häir n~dan O.+rl Pll:~sfi~~~}. ~ 

Den bästa tiden för stor-notfiske är senhösten, då vattnet 
bliyit så kallt, att braxen redan sökt ~PP sina vin~erlegor och 
blivit trög. Likaså kan stornot med fördel användas om vin· 
tern 'under :is·en och tidigt P,ä våren. · 

2. Nät o~h nätfiske. 
Nät äro avsiedda att fft:p..ga fisken genom .. insnärjning i 

nät·et.s maskor. För att' lyckas häri n:iåste maskorna vari), 
ayp.ass~~e ~!tel: den fisks sto~lelt, som s.!~~l f<\nga$ .. ~~n dfi!.~§
utöm maste garnet vara . så fmt som moJhgt. · Ju fmare ga~, 
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4~sto bät't're fångar nät'et' i regeln. Samtidigt mast'e det dock 
.vara tillräckligt starkt. Dessutom maste fisken, då den stö
ter mot ett nät, känna så litet motstånd som möjligt. Nätet 
måst~ därför stenas och flötas så lätt som möjligt. Ett nät, 
som har stora flöten och sänken, håller sig utspänt i vatt· 
net och fångar icke bra. För att nätet skall stå bra i va.tt
net, måste ma.n hellre ha många små flöten och sänken än 
några få stora. Jon Paulssons i Delsbo patenterade flöt'- och 
sänktelnar erbjuc~a i detta avseende det bästa man hittills 
lyckats· åstadkomma. Dessa QmSpunna telnar erbjuda dess
utom den stora fördelen, att de icke trassla sig. För att göra 
näten så lösa som möjligt bör man helst icke orörligt fästa; 
maskorna. på telnarna utan endast träda upp dem på en 
smäckrnre teln (förteln), som med 5-6 maskors mellanrum 
fästes vid den egentl~ga telnen. Vid utsättandet bör man 
icke spänna nätet utan utsätta det i bukter. Nyttigt , är även 
att färga näten så att de bliva så litet som möjligt synliga·. 

Tilläggas bör, att? för att ett nät skall st~ bra i vattnet 
undre telnen bör gör~· längre än övre telnen. På ett ;o.ät, 
vars övre teln är 27 m. lång, göres undre telnen helst 30 
m. lång. 

P u 1 s nät f i s k e är ett hos oss sedan gammalt känt· fiske
~ätt. Emellertid anses det mångenstädes, likasom åtskilliga 
andra effektiva fångstmetoder, vara skadligt och har därför 
i fl~m fiskeristadgar förbjudits. Att pulsfiske är skadligt 
under fiskarnas lektider är tydligt, men under andra tider 
måste det betraktas ~åsom ett av. de bästa fiskesätten. .}syn
nerhet måste pulsning komma att få en stor betydelse i . så
dana sjöar, där man på grund av bottnens beskaffenhet icke 
k:;l.n draga not. Men även i sjöar, där not kan . drag·as, ·ij,'r 
pulsnätfiske behövligt för a.tt få.nga den fisk, som av not
dragningen blivit jagad :in i va.ssarna (se föreg. sida). 

3. Ryssj or och ryssj efiske. 
Ett' vanligt fel på ryssjor är, att de göras för korfa· och 

med alltför branta ingångar. Ju mera långs.träckt ryssjan 
är och ju mera långsluttande ingångarna göras, desto bättre 
fångm.· ryssjan i · regeln. Dessutom bör ryssjan vara. så ljus 
som möjligt. En stormaskig ljusfärgad och av fint ga.rn bun· 
den ryssja fiskar därför bättre än en ryssja, som är småmaskig, 
mörkfärgad och bunden av groft garn. Vidare böra ingångar· 
nas1 öppningar vara ställda i rät linie, så att man kan, dä 
ryssjan är utsatt, från mynningen se genom ingångarna fram 
till struten. Den mellersta armen, land- eller långarmen, bör 
helst gå in i mynningsgarnet till .första gjorden. I annat fall 
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kan det liä.Uda~ att fis~eJl-, da d~n kommit 'till Ian'darmen~ 
inP.a, vänder. ooh gä,:r ut Jlå. armens· motsatta sida. 

Å lx y S · s jo r >Stäl1a,s ut i sjöar utq,nför vassarna, sä,s.om 
.fig .33 uhfa.a-r, eller också i uthuggJiingar inom vassarna. LaRd
armen föres1 i fö.rr-i1 fallet i en uthuggniui i va.ssen fram till 
stranden . . !lrysso:ma bö..ra likasom alla ry&~dor vara aypa13s~~ 
efter v;a.ttendju:r::it3t. Dcs·sutom böra ålryssjor i sjöar helst hava; 
tre ingå.ngar, :ty ur :ryssjQr m~d två eller end~~t en ingå!lg 
kan ålen lättare hitta ut. 

~1 
V<t·ss. :i 

ll 

~ 
8 t r a n d. 

~~g. 33. En ålrys~ja~ placering utanför en vass. 

Vid ålryssjors användnin.g· är det av största vikt att så
:väl mynningsgarnet isom armarna så noga som möjligt följa 
botten. Stentelnen måste därför vara :försedd med tillräck
ligt tätt sittande sänken. Ett gott sätt är att närmast ryss
jan binda en kätting eller ett s. k. lösgarn, dvs. en nät
remsa av några maskors höjd och försedd med en särskild 
mjuk undre teln och 4ärp:\ tätt sittande sänken. 

Ett ändamålsenligt slag a.v ryssjor föi· fångst av gädda, 
abborre, braxen m. m. äro S·. k. kammar- eller förgårds
ryssjor*). 

VI. Om konservering och färgning av fiskeredskap. 

För att hindra nätredskap från att ruttna eller gnagas 
sönder av råttor och andra djur är det första villkoret att 
hålla redskape:q. väl rena och torra. Då man använt ett 1·ed
skap, bör det, innan det hängs upp att torka, sköljas väl rent 

* Tillverkas av fuw11.n Jon Pauleaon, Delsbo. 
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~ån aamu, fiskffä,11, ·4y, yäJcfor m. m. Vida.fe oora· redskSlip~~· 
dä de icke anv~dq.l:l, hållas upphätus:da helSt uncI:e:r tak i dt· 
luftigt rum. A.tt låta redskapen ligga i :tiögat på vindar och 
lpft, där t~w.Mraturen om sommaren blir hög, är alltid far
ligt, ty där utveckla sig fätt bakterier och mögelsvamp, soni 
åstadkomma garp.ets murknande. För µep., som h~r mYck~t 
&to~ eller en stor mängd redskap, är det dock vq,nlig~n 
orp.öjligt att åtminstone under fisketiderna hålla redskap.~n 
under tak. Man är då tvung_en att hänga upp dem. :pä .sär
skilda s. k. hii,ngslen (eller »gistgå:rdq,r») urider bar himmel eller 
också att breda ut dem på flata klipphällar. 

För att bevara fiskeredskap från förruttnelse har ma,p. 
antagligen sedan uråldriga tider använt flera. olika medel. 
Dessft kunna indelas i tvänne huvudslag, nämligen dels så.
a~µ.a, som omgiva garnet eller dess enskilda trådar med ett' 
för vatten ogenomträngligt hölje (linolja, tjära, karbolineum) 
och dels sådana, som intranga i trådarna och, enligt vad man 
numera vet, innehålla bakteriedödande ämnen (garvs.yra, olik~ 
metallsalter). . . 

Men dessutom brukar man färga nät för att' fisken icke 
så lätt skall kunna se dem eller skrämmas av dem, så
ledes för att göra dem bättre fångande. Sålunda har erfaren
heten visat, att' i en sjö bruna nät f~ska bäst', i en annan gröna· 
osv., och även i en och samma sjö kunna olika färgskiftningar 
:vara bäst under olika årstider. 

Ma.n kan i avseende å, sättet för fiskens fängande indela 
nätredskapen i två huvudslag, nämligen sådana, i vilka fisken 
blir instängd, ,såsom t. e. not, ryssjor och mjärdar, och så
dana, i vilkas maskor fisken fastnar, såsom olika slag av: 
sättgarn och drivgarn. Ju finare och mjukare garn man hal". 
i de senare, desto bättre fiska de i regeln. Vid preparering 
av dessa senare nätredskap bör man därför undvika alla så
dana medel, som göra garnet tjockt och styft'. Däremot är 
detta ' mindre farligt för notar, ryssjor och mjärdar, fastän 
ett alltför styft ocli tj.ockt garn även i dessa redskap är oför
delaktigt. Ett mycket styft garn bryts nämligen lätt, och 
tjockt garn gör redskapen tungi .. 

Såsom konserveringsmedel för notar användes ofta tjära 
av olika slag, för ryssjor tjä.ra, karbolineum eller linolja. Av 
dessa ämnen konserverar karbolineum bäst. Däremot är detta 
ämne mycket starkt, varför händerna helst böra vara betäckta, 
då. man därmed preparerar redskap. Dessutom bör man akta sig 
för att få karbolineum på ansiktet och isynnerhet icke i 
ögonen, varigenom åstadkommes en dlidlig sveda. Å ven vid 
behandling med karbolineum, lä.ggs det torra redskapet i en 



'.iJalja, varpå karbolineum hälls. över det till dess det full· 
komligt ;täcker reds.kapet. Karbolineum bör helst vara 
uppvärmt. Uppvärmningen verkställes lämpligast så, att ka
nistern, i vilken lmrbolineum förvaras, ställes in i ett kärl 
med kokhett vatten. · Att uppvärma det över eld är farligt, 
emedan det lätt antändes. Efter 6-12 timmar tages redska
pet ut ur karbolineumet, vrides väl ur och hängs att torka;. 
Härvid åtgår ungefär 1/ 1o av garnets vikt karbolineum. Jag 
vet fall, då ålrysisjor, som blivit sålunda behandlade, fått oav
brutet stå ute! i sjön från tidigt på våren till hösten utan att 
hava tagit någon skada. Redskap, som äro behandlade med 
karbolineum, få icke, da de äro på land, utsättas för sol
sken, varav ide . bliva sköra. 

Såsom tidigare blivit nämnt, kunna vanliga nät (sätt- och 
drivg~un) icke behandlasr med tjära·, karbolineum eller olja, 
~medan de :sålunda bliva för styva. Dessa nåt betas el.ler 
garva.si därför på olika sätt. Nya ooegagnade nät innehålla 
ofta fett, som hindra betnings- eller garvämnena a.tt fi.111-
,standigt inträng:a. j g.arnet, varför man först kokar näten i 
l'Q.t eller kalkvatten (1 liter släckt kalk på 100 liter vatten). 

Ett' enkelt, gammalt medel att f}i.rga och konservera nät
redskap är behandling med ett uppkok på gran- eller tall
kottar. Därvid ka.n följande sätt användas : 

En kitt'el fylles1 till tre fjärdedelar med vatten och för 
övrig't med gran- eller tallkottar, så mycket kitteln rymmer. 
Kitteln täcks nu med ett lock, och vattnet får koka i 3 a 4 
timmar. Den sålunda erhållna. färgade vätskan hålles genom 
ett såll i en balja, i vilken man la.gt det nät, som skall 
färgas. Vätskan bör helt' och hållet täcka. nätet. Har man 
ett nytt nät, låter man det ligga en eller två dagar i denna 
vätska.. Bomullsnät låta icke färga sig så lätt som linnenät 
och måste därför icke sällan behandlas på detta sätt upp
repade gånger, innan de erhållit den rätta färgen. Har man 
nyD. boinullsnät behöver man icke vara rädd att de vid första 
färguingen skola bli för mörka.. Gamla nät böra först blötas 
i vatten och sedan läggas som fuktiga. i färgen, varigenom 
en för stark färgning undvikes. 

De föi· färgning; av nät använda gran- och tallkottarna 
få icke :va,ra gamla och urlakade utan böra helst plockas 
direkt från träden på försommaren. Få de sedan ligga på 
ett torrt. och dragigt s.tälle, kunna de användas under åra tal. 

På samma sätt kan man använda gran- eller ekbark, som 
helst bör malas eller krossas. inp.an den kokas. Alla. dessa 

l 
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ämn:e.u iµ:µehä,UfiJ gq,'.pr~\uneii, ml~a såväl ~qns'e:rv~m som tärg~ 
g~q~et mer eller mind"re brunt. 

Av ~Ha... d~ olik~ ärnuen, _med vilka nät g~ry.as-, tord~ 
katechn numera vara dBt :m~·~:t använda. Katephu er.liå:Ue$ 
~~.P:P.ffi att urlit~~ bark.:·ån av. en del ostindi~~a, ~f::+&Jeq,rter; 
<lch q~rnå ~oka in dP.:rma lake. l h~ud~lu !örek~urµ1er lt~:· 
{~G:P:u sås·om :m9.r~bruua stycken. Vi~ de stora iusjpf'iskerierua.i 
l norra t:f1~kI-a;r1;Q- 4'nY~tlrs num~ra :tnest ett ko:nserve:rip.g~~µi.p.~ 
Iö.r ™t, som ka,U&s q u e bra c k p.. 
· För furlp;rh1g a,v s.fo:ra :µ:otar har m.a.n sit+.skilga Pa.ssä.n":
~N' v.ilka mura$ i ma:rk~n av. t_egel o·ch ceme~t', helst i nå-= 
got skjul eller lider. 

~m"t. de hittills pp~~+ig<f nä.t~qn~~:t:v~riugs:rµ~dlen ~fJiR a~
:mä.J:~~ att d~~sas ~P:P.~erva:raude, dvs. bq,l\:t·~:i:i~dö,q.q,:µde be::-. 
,~.tåudsd~~, &~~om ~Hw-Y:ra1Jt och de p,li~~ m~tall~q;lterna (zinf:
v,itriql, ~P.P:tmi;J;yi~:riqU, i a,llmänhet inom en g!lin$.~a kqrt tid 
sköljas ut av vattnet, varför b~{iq,nP.Hng~n med qe13$~ äm• 
nen måste upprepas ganska oft'a, vilket blir både arbetsdryg-e 
och kostsamt'. ·Man har därför länge sökt att finna ~' så-· 
'dana ämnen, .sQro vore konserv~rn+id~ och tillika skulle 'ingåJ 
i vatten oupplösliga kemiska föreningar m:ed garnets huvud
p~ståndsq~l, (?efäil~sa). Vidare borde de$sa ämnen ha sådan: 
fi;\.rg, sp~ y9r.e lämp,lfä: för nåtets fåµgstf'örmag~ . . På senaste 
tiden ha; i {iandelri i:p.fqr.t'sr ~q del prep~r::yt, vilka uppglvas 
besitta, dessa ,eg~:q.skape.r. D~t ä:c s.ä.r~fHt följ~,-.µde tr·e p,r~~ 
:e~~a~·, viUrn fqrtji;i,na en s.tÄrre upplJ1~rks~,:q1pet' f+in fiskare
~~ ~~dp,! varför vi har skola rp.~{f leqni:p.g av tillverkar~:p.as· 

· ~g~ :reklamslr+ifte:r och andra tillgängli~~ µp,pg;ift13r meddela; 
:µ}i.gra -µ:p:pfrs~i:q~ar om dem : .. 

Dr. So h e ut~'· Nätfärg*) giver åt µ~ten en »vatten:
\llw> fäJ;g. I S,j®r med ~l~rt, icke br.u.:{:\t vatten torde d~.nnaJ 
:P.,i.1:g var,a, särskilt änd~må+$enlig. fis~are:qa i V.@ttern ha där-· 
:f P.r r.eQa.u fö:cut ~µv..änt grq:µ- eller plåfärgaq~ nät. LikasåJ 
$~an denna :ftirg ha visat ~ig · vara mycket· &nda~;\Jsenlig. :i 
~Hsiöll. där 11~, färgap13 med Pr. Scheutz Nätf&r.g, enligt 
uppgift av fi~,ka:ce, som för.sökt q~:q, g~vit tietycHigt' bättre: 
få.I.lgster än and:r.a nät. Dessutom. "Q.ppgives det', att g&rn, be-: 
:fia11<U~de med <lellX\f;li nätf&,rg, skola kunna kvarlig:ga i vatt
:q;et hela; månader. under den va:i:maste och för redskape-µ fa:r"! 
lig~.ste årstiden, utan att det kan märkas p~ fä:rgny3:inse~ 
ell~'f gf,\ r.m;ts hålll)a:rhet?. 

• Tillverkare: Fil. D.::f Th. Sc\leqtz, }{almar. · 
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Dr.. Scheutz' Nätfärg försäljes i förpackning om: ~/2 kg., 
·1 kg. och 2 kg., hestående uti hälften färgämne (förvarat i 
hermetiskt tillsluten bleckburk) och hälften konsorveringssait 
.(i pappkartong) och kostar resp. kr. 1: 50, 2:75 och 5::.-._ 

Cup rin o l*) :skall vara en i vatten olöslig kopparför
~ning, som giver åt nät, seg·el, tågverk o. a. därmed behand
.läde . föremål en ljusgrön färg. Dess konserveringsförmåga, som 
redan.· beståt.t prov under några år, synes vara ovanligt stor.
AnvänQ.ning;:isättet för Cuprinol är enkelt, varförutoz,n prepa
terir~gen behöver förnyas, högst en gång om året och ställer: 
sig billig. Cuprinol användes på två sätt, nämligen: 1) upp
löst i vatten och 2) upplöst i solarolja~ 

E k·a **)·är ett nytt tyskt preparat, · vars konserverande 
egenskaper likasom hos de förut beskrivna preparaten grun
da sig därpå, att det· tränger in i garnet och bildar en i 
vatten olöslig förening. Användningssättet är det allra enkla· 
ste och priset: även billigt. 

VII. Om transport av fisk. 

För att få det högs-ta priset för dagen för sin fisk maste 
fiskaren ställa, så till, att fisken kommer i möjligast bästa 
tillstånd till köparen. För .. detta ändamål måste fisken be
handlas varsamt redan då den fångas och tages ur redskapen. 
Den får därför icJ.rn . slitas ur näten, så. att gällocken . rivas 
eller fjällen , .skubbas av . . Fisk, som är sålunda skadUJd, be
tingar, även om man ämnar sälja den som död, icke ett så 
högt pris: i handeln som felfri · fisk. År det meningen att 
.sälja den som levande, måste den naturligtvis behandlas ärlnu 
varsammare. Helst bör all fisk sättas i sump omedelbart 
efter att ha blivit tagen ur vattnet, varför sump alltid borde 
finn.:-'is. till hands, då man fiskar. Då man tar fisk ur pot, 
rys5ja: eller annat liknande redskap, i vilket fisken icke är 
insnärjd eiler sitter på krok, bör man undvika a.tt' ta; i fisken 
med händerna och is.ynnerhet att sätta naglarna i den. · 

I allmänhet betalas. levande fisk mycket bättre, . ibland 
ända. till dubbelt så högt som död fisk, även om den sena.re 
är fällt ut' lika färsk och god som 'den levande. A andra 
sidan stä.ller sig transporten av levande fisk i vatten~ iSyn
nerhe-~ på. längre a.vstånd, dyrare än transport·en a.v död fisk. 

* Tillverkare: Kymeia, Långebrogade G, Köbenhavn C. 
~* Tillverkare: Hochseenetzwerke Walter 0. Bröcker. G. m. b. H., Fer· 

dinand$trasse 6; Haml;mrg. 

r 
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Det gäller därför för fiskaren att i varje fall räkna ut, vi} ... 
ketdera transportsättet, som är mera lönande. Vi skola r:u 
beskrha de olika sätten att transportera levaude fisk i och 
utan vatten och sedan övergå till behandling och inpack
ning av färsk (död) fisk. 

1. Transport av levande flsk i vatten. 

Den vanligaste orsaken till att' fisk dör under 'transport 
är kvävning av brist på luft (syre). Det viktigaste nian där
för har att beakta för att få en fisktranspart att lyckas 
ä.r att ställa så till, att fisken alltid har tillräckligt luft.; 
Såväl transportkärlets form som vattnets beskaffenhet och1 

mängd spela härvid en stor rol, liksom även temperaturför .. 
hållandena. Vid lägre temperatur behöver fisken mindre 
luft, medan vattnet då kan hålla upplös,t mera 1uft än vid 
högre temperatur. Vid lägre temperatur kan man därför 
transportera samma fiskmängd i en mindi·e vattenmängd än 
vid högre temperatur. Så länge transportkärlet är i rörelse, 
behöver man sällan befara, att fisken skall dö. Däremot 
kunnn; längre uppehåll, t. ex. på järnvägs.stationer, lätt med
föra, att fisken kvävs, emedan vattnet då står. stilla. 

Vid transport av levc;tnde fisk har man .således att be
akta: 1) transportkärlets form och storlek, 2) transportvatt
netsi beskaffenhet och mängd, 3) fiskens behandling före , un
der och omedelbart efter transporten, och 4) att transporten 
verkställes med sådan lägenhet, att fisken icke blir att ligga 
någon längre tid på något· s.tälle, samt att vederbörande sta
tionsinspektorer vid omlastningsstationer eller ångbåtsbefälha
vare samt emottagaren på förhand underrättas om fisksänd
ningen. 

'I' r a' n S· port kär 1 e t s o e ska ff :enhet. Ett · fisk-
transportkärl bör vara så vitt som .möjligt och' jämförelsevis 
lågt. Härigenom erhålles. en stor beröringsyta· mellan vattnet' 
och luften, vattnet håller sig allt igenom mera lufthaltigt' 
beh ·fisken behöver icke stå i flera lager över varandra-.. 
Transportkärlets botten bör dessutom helst vara något · ku
pig nedåt ·eller så beskaffad, at't kärlet' ~rid minsta rörelse 
vickar något. Härigenom kommer vattnet i kärlet' att lätt 
skvalpa, varvid det upptager luft. 

För större fisktransporter brukar man offa' anvä.nda· fofu
genfä,t'. vilka blivit' väl urkokade ocli rengjorda, IS,å att de· 
icke giva någön smak eller lukt' åt' vattnet'. .· För vattnets1 

påfyllning och fiskens . insättning ocll uttagning så:gas på fa;. 
tet's sida en ~:a: 20:-25 cm~ lång. !Qen bred .fy}"kantig apP,-· 



90 

iting. Utider tr~spoth~h sk~ll fät~t' nämlig·en v-ata liggande, 
icke stäende på ena ändan. För ätt hindra fät~t Mt ~ältä:· 
tu.ht götes ett särsltllt· HtEir fätets form avp:u;sat ~tall, som 
a5ök bör vara: .sä Vitt', att' fätM 11.ågot" "\Tickat i d~t. För att 
[bekvämt kunna lyfta fatet förses d1~t Ih·~d järn.hind.ta~ 1 · 
:va;rdera .ändan.. Ånnu bättre är, att ha särskilda för fisk .. 
transport1 avaetl~ :ti.ågot tillplättaCi~ ttl11iiöt (fig. 34) . 

. För tra.nisport' av fi.skyngel och ungfisk brukar man an
:vän.dia koniska uppå.t avsmalnande bleckkann.oi" med en cy-
1i11c1ri.sk mynnihg, i vilken ka.n infä1la-s .en cylindrisk sil, av
s.edd för iS vid varmt väder. Äv-en vanliga :rnjöl]drahsport
kannoi· kunna anvåhdasr härtill, fåstän en mindre hojd ar för:.. 
<1..elakti-gar1e. .Ock;så dessa transportkärl g·öras helst med kli
plg traklos1S Under bottnen, sa att karlet under trärispotbgfi 
hällel". s~g i ien :vaggande rörelse. 

Fig. 34. Tlllplattat fisktransportrat. 

, T tå n sport va t t n e t s o 'e ska ff e n h e t o o h män g d~· 
Emedan organiska föroreningar, som finnas i vattnet; i~yn ... 
nerhet då detta är varmt, Btetgå till :förruttnels·e, V-attitl de 
förbruka s,yre, bör man se till, att vattnet ät rent. Vattnet 
böi- fylMs· på kärlet omedelbart innan riSk~h sätts in 6cll 
heisl tagas från något rinnande vatteh (en bäck eller å).: 
BtuhhS- och källvatten är ofta fattigt pi\ syre o~h bör där-
för i tl3geln lind vikas,_ · · 

Trtmspöttkär let får icke heller fyllas mer än till Sfi,' eller 
l\ö~st ~I 5 h1~tl vatten, för att dett·a skall ktlnna bättre håUM 
i rörelse och sålunda mättas med luft. Endast vid tr~h~port' 
a\ önitäligt fi~kyngel, t. e:x. av käi"l;j ,. sut,ate ell~r gö~, bör 
kannan :f~llas ända till :h:iynhitlgeh, om transporten skall vetlt• 
8t'älfa .i3 på vagn eller kitha, emedan det spädni ynglet kan 
lida · åY vältlsatnma stötar mot kärlets väggar.· Httr ihgM del 
a~ ~attb.et &k'val~~s 11~ tinder trähsport~~ ~ tati;l., bat. ~ 
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yid framkom.sten till järuvägsstatio:o., därifrån .transport,en 
slmJl fortsättas, hälla bort så mycket vatten ur kärlet, att 
detta är till högst 4/ 5 fyllt. Den vattenmängd, som behövs, 
är olika beroende på vilket fiskslag, som skall transporteras,. 
transporttidens och lnftens temperatur under transporten.: 
Åven fiskens ålder eller storlek är härvid av betydelse. Yngre 
fisk behöver nämligen i regeln mera luft än äldre. Den iämp
ligaste · temperaturen vid transport av levande fisk ~ c :a 
.+ 5 a 10 grader 0. År luftens! temperatur öv,er ± 15 0., bör 
man om möjligt icke skicka levanae fisk. 

Då vattnets temperatur icke överstiger 10 grader 0., kan 
man skicka äldre karp, ·sutare och ruda högst ett dygn i 
4 gånger så mycket vatten, som fisken väger. Då man vet', 
att en liter vatten väger ett kg., behövs1 således, för att skicka' 
t. ex. 10 kg. sutare, 40 liter vatten. Gös, brax·en och gädda 
behöva dubbelt så mycket vatten, 1således 8 liter för varje· 
kg. fisk och laxartade fiskslag, t '. ,ex. laxöring 10 liter. För 
transport av 1,000. st. nyssutkläckt eller några dagar gam
malt yngei av karp behövs1 1 liter vatten, gös 2, sik 5, and,ra; 
laxartade fisksfag 10 liter vatten. · En-somrig fisk behöver 
pr kg.: sutare 15 lit'er vatten, karp 20, laxartade fiskar 40 
liter vatten. 

Vid transporter, Bom räcka mer än 24 timmar, och var
mare väder måste vattenmängden något ökas, varar transpor
ten mindre än 6 timmar (utan av bro t -t) och är tempe
raturea under +: 10 ·grader 0., kan man något' minska pä 
vattenmängden, dock icke med mer än 25 O/o (== 1/4). Un .. 
der dylika: gynnsamma förhållanden, dvs. då transporten: 
räcker högst 6 timmar och temperaturen icke överstiger -f 

.10 gra<le1 C., kan man således transportera 1 kg. ensoqirig 
karp i 15 i stället för 20 liter vatten. 

Fiskens l:).e handling. Då, såsom vi sett, syre för
oruka,s. vid i vattnet befintliga orenligheters förruttnel~e, bö~ 
fisk, som skall transporteras, någon tid före transporten hållas 
uta.n föda, , fiskyngel under ett dygn, äldre fisk under ett 
par, tre dygn·. I annat fall förorenas vattnet' av fiskens ut
tömningar. Vidare bör man undvika att flytta in fisk tvärt 
i vatten, som är mer än 3 grader kallare eller varmare. Vatt'
net i transport kär len bör därför ha va ungefär samma t~m~ 
peratur, som det vatten, vari fisken förut g·ått. I annat fäll 
bö.r man till det kär 1, vari fisken förvaras, småningom hälla 
av det vatten, i vilket den skall flyttas. Detsamma gä,ller 
naturligtvis, även under och efter transporten. Under trans
porten bör man :sålunda; icke plötsligt hälla i t"ransportkär len 



kållare vatten. över .lhr\1iid.taget är det försiktigast att under 
transporten icke by;ta vatten. Ser man, att fiSkeii bofjar 
lida ay-, luftl:irist, vilket synes därpå, att den bOjj~r kofiifuä; 
upp till ytan, bör man, gen9m att vfoka på kärWt, rorsätta 
vattnet i skvalpiiihg eller öckså pu~pa iri. 1Uft m.ea en vari.1i~ 
yefocipedpump. Särskilt ar detta nöavändigt vid uppehåfi p~ 
&tationerna. Vara dessa mer äri en kY.årls timme, måste 
fisken alltid skötas på nyss angivna sätt. Uiiä.er sjäJva tåt.: 
'den, 'då vattnet av vagnens rörelse hålles i: skValpii~ng, be
höver man mindre oefara att fisken ska11 dö. Ätt man un
dei~ transporten acfolt öör uri.dVikct häftiga stötat bbh {'>Var
sam Behandling är själVfallet. titdiså Bör fisken fölte. hålfäs 
i ·eldåde vaggonger eller ~Yfhi~' ih i varma rum ticli iCk~ hellet 
på s.tätionerna läillliås att' sta i st>leh utan lfftas tM, ilMot 
skug·gigt öcli svitit' sHUie~. . 

AV is er in g. 'Av v-ikt är. att 'mån ålltid K~JfOill fäJg.: 
gra~, brev; ell~r Rå a~n_a~ .. ~~tt . • ~f föfä~ha __ u:i~ertä~~a;r r eint1t! 
taga~"en, vilken dag och nied vilket tåg f1$ke:h anlan8.er, f"df 
att derine skall kun:riå :riiO.fa via stationen och' emdttag~ fislttHi: 
Likaså är det nödvandigt att', da omlasttlingar ifHt_gaköm
ma;, på ~örhand underrättä vederborande stations- ell~t än~~ 
15åtsbefäl för at't dessa skola vara beredda. att' gerla~t flftbt 
fiskeri. Detta; gäller isyti:tierhet vid stöfre riskförsäliåelser, 
då mera manskåp i:;uet ahdtå ätgä.rder, sMöm våHtfopå:fYJ1!. 
iihig, oeli5-v-s. Vid sa&na tHlfäl1en kan dH v::tra nyttigt' att 
a:b.möda nitgon kbmmfäsiöfiär eller stfoditat åh fä:l Q-ä, vara ö!ii 
fisken.. ,· __ ""' 

I vå.Tt' låiid iiiea åess vidsträckta vatt~hkömmtltiikätiofö=lf 
aro sumpDåtar i n;iånga fall äe säkraste öcli äiidamå1setl1l~ 
gast,e transportmedlen för levande fisk. DeW:t gä;m~r do8'k· 
:företrädesvis transport av levande risk för liandeI~b~ho-\r, v::ir
vid Betydliga; rd.ängtlet a V st'or fisk skbla tfans);joft1:lr~s. Vid 
fisktriänsport' föt otlling eller tltpfähteHHit kd:rrli:ner aettä· 
tra,ri.sportsätt ,sällah till anvähdning. Det ändalliälsetilig:Mt~ 
är att' irlräUa sumpen fok'e i båtelis alHet, säSom iök€ sällä.lf 
13ruka~. utafi tlägot1 akterofh ±nid~kep:tfä. Härikenf:lni VintfäS 
mera utrymme f5r sumpen, :fisken Hållet sig bättre, öhn l:fä':. 
tlen konimer ätt ligga jäirlnare i va tt'het. Har man i ätini
pen mycket ilsk, hähffl3r äet' att' denna· ti:b.Clet li:f:jj)~h~lltltr,-
i,s.yntie!he~ ~m~et hi~rlt' .. <?cli' .~~rm.t väd~r;_ -~örj~t lid~ ctv b~is~ 
-Pä. 1uf't och dö. For att fdrekonima d.eha, är det i tlyhkai 
fall nyttigt at't' vara :försedd med iiagtå' >föätsttttJ.pat>S, i' tilktt 
åtrtrinsfon~ en del av fiSkeii rltt'i~as u~ för d~ti tid öäteti lig
ger stil.hi;; :t1~s~a; hätsu:hipttt se ut som en -trati.U~ ft~sjn: :med 
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-e'tl"ä elrnt he gjbrtfa r ( thtring-är 1 och t?1njni.hg· eftdäs~. i ena 
än.tian. D~ hängås i -\rattnet utanför båten. 

2; Trrui~port a"9" levande fisk utatt. vatten. 

En del mera s.eg}ivade fiskslag, säsom ruda1 su;f{ar~; karp 
0ch ål kuri.na vid sval väderlek transpor~i:;r~s änd;:i, till 12 tim
mar och t. o; m. mera utan vatten. lDiylik transport uta,111 
Va.tten bör dock hels,t icke användas för fisk, som skall ut~ 
planteras:, emedan den i regeln dock tar skada av ett dylikt' 
transportsätt. · 

a 
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b. 
Fig. 3f>. Låaa för H-anspött av levande ål. 

Via t'rans:port av levand~ ruda, sutåre ellet lfä,rp utän 
vatt~;i, anvähdä$1 stadigä ]rörgar elU!t glesä !äga paekUtddr •. 
f! dessa.9 ijQtten bredes ijtt ~gr ftilt:tig fitin.dSsa, s(jtt1 ~-
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kas väl, och likaså kring lådans eller korgens vä.ggar. Få 
detta mosslager lägges fisken med buken nedåt sida vid sida,· 
så att den ligger O:förligt utan att dock trycka hvarandra~ 
Detta lager av fisk täckes med fuktig vitmossa, varvid man 
även sticker in mossa i mellanrummen mellan fiskarna, var
:vid man naturligtvis· bör undvika alla hårda föremal, såsom 
stickor o. d. Lådan. eller korgen täcks därpå, med look eller. 
ett statligt kringbundet eller påsytt tygstycke. Då den ±1yttas 
in i jä.nn'ägsvagn, bör man se till, att den icke blir stä11d 
npp och r.ed eller på kant. . 

Åven 'id detta transportsätt bör man undvika. stora. .tem-: 
pei'a Lun·ä}>lingar och hålla fisken under hela tiien p~ et~ 
s.valt st.ål!e. Vid längre transporter är det uyt;tig·t att h5,fä~ 
över de·~ vatten av ungefär samma tempent11r som fa·iter..e.1 

.il l transporteras lämpligast i särskilda ffö· detta ä.1.ida .• ; 
mål gjc·rda s·. k. patentlådor med flera i des:;a jämt passan· 
de på viarandm liggande låga faek eller brickor. ~ssas kon
stru~tion synes av närstående fig. 35, där a visar transport·-
1.idan, sedd uppifrån, med en däri liggande bricka, tl sa.mm~ 
låda i vntikal tvärgenomskärning. I den å. figa.ran t.vbil· 
d.t.~d~ lådan finnes fem dylika brickor, <liv vilk.!l. va.-c och f.·_n; 
?:tr :m.edcls1 en tvärribba uppdelad i två lika stora ~"yd~hil~ar,. 
Bottnen i. Ots·~iet. b1ickor utgöres av tunn, perfonr~d (:l:lei hli.l 
försedd) zinkplåt. Den nedersta brickan vilar icke på lådans 
botten uta.n på tre klos.sar, en vid vardera ändan och en i' 
mitten. Mellan de olika brickorna äro lämnade en centime· 
ter breda springor. Lådan är 1 meter lång', 0,5 meter bred 
och c :a. 0,5 meter hög. Brickorna äro 7,5 cm. höga. En: 
dylik låda. väger c :a 50 kg. I varje avdelning kan läggas 
5-7 kg. ål, varför hela lådan kan rymma 50-70 kg. I en 
dylik låda kan ålen transporteras levande ett par dygn. Åven: 
sutarc ~an, då temperaturen icke är över 10 grader C., tran~
porteras ·och hålla sig levande i dylika lådor i ett· par dygn .. 
Då temperaturen är högre. fylfor man den övers.ta brickan 
m~d is .. 

s. Om, fiskens slaktande samt om inpackning och transport 
av död fisk. 

All fisk, som är avsedd att säljas såsom död, oorde egent
ligen alltid slaktas omedelbart efter det den blivit uppta
gen ur vattriet. Härigenom skulle icke allenast undvikas ett 
onödigt djurplågeri, utai\i. fisken skulle även därigenom. vinna; 
bet~dlig.t i hållbarhet <>.Qh :välsmaklighe~.. fuo.likens f.Qr.dopi 
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mot dylik fisk sätter dock i de flesta fall ett hinder för,_ 
ett allmännare införande av detta fö.rfaringssätt. Detta, bo~.:' 
de dock med fördel kunna tillämpas ·t. ex. vid direkp leverans 
av färsk fisk från fiskare till restaurationer och anCl.ra kon:~. 

; . -- .... 
sumenter. 

En för fiskens utseende viktig omständighet är, att icke 
jMt dödad eller döende fisk får ligga i högar eller omedel· 
bart pa-ckas. in. Den blir därigenom · fläckig~ ·vilket kafi lör
anleda många köpare att tro fisken v,ara dålig.. Orsak~n ;til~ 
uppkomsten av ljusa fläickar på fisk, som fått ligga p& n!g~t;l 
föremål, ar att fiskens hud fortfar att leva ·ännu litld~r •' nå
gon tithm~ ·ert~r det fis.ken blivit dödM ooh därunder dra.l
in färgkropparna · (pigmentoellerna) på qe delar av huden~ som 
äta utsatta för tryck. Omedelbart etter att ha blivit dötlad, 
Ihå3te fisken därför upphangas fritt på ett skuggigt oöh dnt
~gt ~tällö pä · ~tt . par timm~r. 1Jnder _tid~n . d~l' h~~e17 -~~tl 
b1beballande av sm naturliga färg. Om den d~reft.er mpac.
kaS, förlorar fisken icke mer~ sin färg och får ett mera ap.tit'..: 
ligt utseende. 

· Inpackning·en bör göra.si omsorgsfullt, ty för en omsorg~
fullt inpackad fisk fås i reg~ln. ·ett betydligt högre pri~ än 
:för fisk, som blivit vå.rdslöst inpackad. ·Packningen · Mr vara 
lätt, stärk och snygg. Den bör' , vara sådan, att den 11\1.d~r 
transporten ,skyddar !1sken för s.totar .och förskämning~ Lig~ 
ger fisken lös i k;:orgen eller lådan, skaves den och får ett; 
särrnre ut.seende. Den bör därför liggä tätt pack~ff med ryg:
gen eller' puken uppät. Gös1 och lax packas vanligtvis med 
buken uppåt~ annan sötvattensfisk med ryggen . upp. För. a.tt· 
förekomma fiskens förskämning bör man dels så vitt' möjligt 
11testänga de i luften befintliga bakterierna obh d~ls · hindti:b 
deras förökning. Det förra sker bäst genom att omgiva 
:fi~ken med ·s. k. smör- eller pergam.entpäpper, det senäre . gei~ 
nom att vid högre temperatur !Omgiva fisken i:n,ed finkrossaq 
eller malad fä·. · Isen får emellertid icke, såsom vanligen sker, 
lägga$ omedelfurt pä fisken, ty smältvattnet in11ehåller triyc
ket •bakterier, som påskyndar förruttnelsen. Därför bör fisken 
vara omgiven av smörpapper och isen ligga dels under och' 
dels ovanpå detta;. . · 

Danmarks. fiskeriagent' i England, kapten Sölling, liar ge
nom flera försök ådagalagt',. att fär~k fisk, som uppskäres, 
befrias· frln. ineLvor :0ch gälar samt tvättas ren från blod ni. 
:m. och invecklas· i smörpapper, håller ~ig fullkomligt tri8'k 
tmdet• ett par -veckor, om den sålunda behatrdlad inpackas i 
krossad is. 

1 
1 r 1 i l - - - · 
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Av utiymm sskäl ha vi fuflnit nödvändigt läta "Yägle(lnlttg 
i Fiske och Flskevå1~d » ut1å i två delar, av vilka den före

liggande andra delen, som är skriven av disponenten för Fisk

odlingsanstalten i Ångelsberi Carl .H. Schager, utförligt behandlar 
de olika fångstsätten och fiskeredskapen vid såväl det egent
liga yrkesfisket som sport· oeh nöj esfisket. Första delen 
av »Vägledning i Fiske och Fiskevård», som till författare hade 
·fiskeriintendenten d:r Osc. Nordqvist och huvudsakligen behand

J~de fiskeVå.l'den, utgjorde ett av arbettm.a i Aftonbladets och 

Dågens Popqläl'& Bibliotek för 1912. 

r 



Fiske. 

Det svenska insjö:. och skärgårds:fisfoet, evad det gäller 
yrkebfis.ket eller ~ort-· och nöjesfisket, sitår på en bekla-gans
värt låg ståndpurikt. Att så förhåUer sig med det förra är 
helt naturligt, då vattnens produktiion är alltför ringa för 
att kunna. giva fiskeutövarna, åtminstone det större antalet av 
dem, en anständig bärgning. Huruvida fisktillgången_f6rr va
rit större än nu, v.eta vi ej m~ s1äkerhet'. Någon statfät'ik 
fördes ej då, och ännu ligg·er den tyvärr i sin linda. På s:e
uare tider har behovet av en sådan blivit allt mera trängande, · 
och det är att hoppas, att en något så när fullst~dig o'ch -till· 
törlitlig. årlig· fiskerisfatistik snart nog skall komma till sy
nes gienom vederbörande fiskeritjänstemäns åtgöranden. Vid 
bedömand·et av fisktillgången förr och nu måste man betänka, 
att avsättningsmöjligheterna förr voro så gott som .ing~ samt 
att fisket nu bedrives intensivar·e och med allt mera förbij,ttra~e 
redskap. I förra delen av detta arbete om »Fiskevård» har 
doktor Oscar N ordqvisit utrett orsakerna till fiskets tiHbaka
gång, där sådan kunnat kons1tateras, ävensom angivit, v:ad 
som kan och bör göras1 till fiskets förbättrande. Att sport:.. och 
nöjesfisket däremot är så efterblivet i vårt land, är mera äg
nat att vacka förvåning. Sportkänslan ligger ju så att säga 
vårt folk i blodet, och redan vid unga år börja våra pojkCJ,r 
och flicko1· att öva idrotter av skilda s1ag. Mycket göres oc·k 
från statens och det allmännas sida för att leda denna u~g
domens håg i rätt riktning för att skapa ett livskraftigt och 
härdat släkte, staten och det allmänna ej minst till fromma. 
Vårt lands natur och de.ss klimatiska förhållanden äro även i 
hög grad gynnsamma för sport av olika slag. Somliga s}.Jort
g1·enar favoriseras, allmänt hos oss, och hava vi i dem kommit 
synnerligen långt. Därom vittna de fenomenala tider 
och siffror, som år efter år noterats för sven.ska idrio'ttSm.än 
och som med sådan eklat kommit till synes under 1912 års 
olympiska spel. Andra mindre gynnade hava återigen kommit 
helt i skuggan, och mes·t bland dem kanske sportfisket även
som det rena nöjes.fisket, vilka hos oss intaga en synnerligen 
låg ställning. Och detta trots. att vårt land äger en oräknelig 
mängd av sjöar och vattendrag, av vilka många ännu hysa 
massor av fisk, och trots det n()je och den härliga motion, som 
genom des&'1 beredes utövarna. Att de blivit så styymoderligt 
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behandlade, beror nog mest på elen germanska rasens egen
domliga och svårförklarliga missaktuing av desamma~ såsom 
de dä.r endast äro till för tic:Wn~ d6dande och sålunda knappast 
förtjän~ plats bland de ädla idrotterna, men även på grund 
av b:ristande kunskap i fiskcmetoderna 1 så mycl}et mera na
turlig·, som den ob_etydliga s,veuska litteratlir i 8.PoHfiske, 
vätover vi förfoga, huvtidsakligtm består a.v övei~sättn.ingar av 
ei>.gelska :fackskriiter, solll hava mycket. fäigä ti1läfuptlUig ifä 
vå:i'a förhållanden. Det kan ej nekas, att atnat8:r;. oöh :Q.öjes
fi.sket hos oss i aiilmänhet bedrives utail både metoa Jcli itl
t.resse. Huru ofta är man ej i tillfälle att somrila:rtidefi iåkt~ 
taga :aagra från en brHrn;a e1let en klippa tttlaj'aa metspön ocli 
et1. ?tycke c1ärifrån en äldre eller yngre manlig ilidi'fld, lig
~nde ttiishräckt, nfo.tande av ·en syn- och hörbarJigeil. djU~ 
sömn. Såda:ili; kan näppeligen kallas nöjesflske, än minåte 
amatörliske, u.t.an :förtjänar ett he1t annat natnn och utgör en 
Hka. fpperlig som sorglustig illustration till det gainla vah .. 
vördiga taiet om metmasken och latrtiasken. Denne fislfäre 
gjorde bätt1~e i att köpa sig någrå nät och annidda någon ofu 
att lägga ut dem och vittja dein_, då de skulle :fiskå för liohom, 
under det han sover i sin goda säng. Nej, det verl~liga ama~ör
och nöjesfisket junebär någöt högre . . Det vill beredå siria tit
ö•are ett härligt :friluftsliv i ofta. nog de fnest förtjusan.a~ 
nejder, en god och stärkande motion, ideliga ocli :riöjsa.mma 
sti·ider med vattnens• större eller mindre individer, strideii, aär 
segern ofta· är oviS8, och slutligen rika byten, som köfu.ma 
ska.fferiet och bordet till g·odo. Men för alla dessa förmåner 
bör amatörfiskaren inse, att han kommer i skti.ld, att hån 
lika litet som yrkesfiskarnn är berattigad att endast tag·ä och 
intet giva, oc;h denna skuld honorerar han bäst gBnom att i niä:ii 
av förmaga göra ·sina in.satser :för den !räga, som ä1: av hög~ta 
betydelse för fiskens framtid~ nämligeil frågan om våra fiske
vuttens rationellare vård. 

I ciet följande avse vi att fylla ua,gra av de li.lCkor, söfil 
förefinnas i vår fiskerilitteratur, därvid vi skildra de I'islfä
metoder, som allmänt praktiseras i vårt 1anc1~ ävensom sådana, 
inufl vilka detta ej år fallet. ehuru de bä..sta fönits-ät.tnihgar 
äro .givmt; beskriva de för våra fislrni1 läinpliga redskapen samt 
meddela råd för förfärdig~andet eller <:tnskaffandet av- praktiska. 
och billiga sådana. Dä därvid Guståv I-'m1dgrens fiskredskaps
fabrik, Stockholm, ofta åberopas, beror detta på, att denna 
välkända och rikflorterade :firma för de flesta av de omnämnda 
redakapen och förbundit sig att snabbast möjli~t och till hu
mana priser anskaffa sftda:iJ.a,. som ej föras i lager. 



Fig. l. Metande pojke. 
(Efter en skulptur.) 

n 

Mete. 

Barnens förs.ta fiskredskap ärt> i 
allmänhet av primitdvaste slag: det 
hemmagjorda metspöet, ett segel
garnssnöre eller en sytråd med en kork 
till flöte och till krok en böjd knapp
nål. Men huru gläder man sig dock 
ej åt dessa enkla redskap, som bliva 
medel för manga löjors förflyttande 
till det torrä. Pretentionerna väm 
dock hastigt med åren och i s1amnia 
mån som sportkänslan vinner insteg. 
Det tltym:tHigtt metspöet är snart be
funnet olämpligt och ersättes mea det 
smäckrare och fiskligare bamburoret, 
segelgarnet eller tråden får vika för 
det fö:.are lingarnet eller silket~ kot1o 
ken för det målade flötet och knapp• 
nålen för Limerick-kroken. Löfa,ti blir 
nu för simpelt byte, nu gäller det mör• 
ten, iden, bra-xen ·och abborren. Här 
stannar kanske det stora :f1ettalet, men 
metareeniusiasten Viii längre. N'åstä 
steg gäller anskaffanc:Let av ett spfä• 
ningsspö för fångst av gä,dda, med varB 
användande amatörfiskaren illgår i 
sportfiskarenas lBd. S.eClan återstår 
endast laxspöet för dtim, som äro nog 
lyckliga att få utöva vått finaste ~sport
jiske, laxmetet. 

1~ Löjmete. 

Löjan ät en mycir·et pigg och skyg~ fisk, som för·e och 
efter sina lekar, som ske i tr~ omgångar vid midi:!oillmartiaen, 
samlas i stotå stim helst utanför vassar ööh bergsträndet och 
företrädesvis pa sådana platser, där tillgången på föda är i'ik
ug, t. ex. där matrester och avskrade utkastas. Den är av stöi 
betydelse som ett utmärkt bete såväl Vid abborrmete som föi' 
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långreven. Mycket stora löjor äro mindre lämpliga. Bäs,ta 
sättet att taga löjor, 1om man ej har agnnot eller agnhåv till 
sitt förfogande, är med mete," vartill errQrdras ett långt, .smalt 
spö med känslig spets, en lätt flytande rev, helst av .silke, samt 
krok n :r 12 eller 14 på guttafs. Flöte kan gott undvarasi. 
Till bet~ användes helsit fin lövmask och små flugor eller ock 
vetede.gskulor. Bäst är, om man kan hava utsikt över met
plats·en och s'e löjan, då hon nappar, då en lindrig knyck på 
spöet bör göras i samma .stund hon tager betet. Hon 
lossas varligt från kroken och förpassas. i sumpen eller j en 
hin~ med vatten, vilket dock ofta måste ombytas. En skick
lig löjmeta.re tager på kort stund s1itt behov av löjor. I blå
sig~ ·och regnigt väder gå löjorna djupare -och äro då .wa.rare 
att fa,.ga på mete. 

2. Mörtmete. 

Mörten, som hos: oss metas utan den ringaste metod eller 
planmästrighet, är i England och Skottland föremål för ett 
veritabelt sportmete. Man håller där före, att detsamma läg
ger grunden för det ädla laxmetet, då det tvingar utövaren 
att lära, .sig göra korrekta kast, en kunskap, som är ound· 
gänglig för laxmetaren. Redskapen för löjmetet kunna gott 
am.,:ändas med den skillnad, att ett mindre flöte appliceras på 
reven .och guttafsad krok n :r 8 begagnas. ~'\forten vistas som· 
ma1:tiden under vackert väder i vassarna och uppsöker gärna. 
öppna ställen inom desamma. Metet måste därför ske frå.u. 
båt, och det är av yttersta vikt, att man nalkas metplatsen 
.så tyst som möjligt, vilket sker bäst genom att draga fram 
båten med händerna genom vassen. Kan närmandet ske i med
vind, ä;i· detta fördelaktigt, då utkasten därigenom underlät· 
tas. Sedan man kom.mit en lämplig metplats så nära, att man 
anser s;fg · kunna nå densamma med betet, placeras detta så 
tyst s1om möjligt antingen genom att låta vinden föra fram 
det eller genom s. k. »singelkast», vilket sker sålunda, att 
spöet föres mot vänstra a:x:eln och sedan framåt i en halv· 
båge> varigenom betet singlas fram till den önskade platsen. 
Skall kastet däremot ske i motvind, måste man tillgripa det 
raka kastet över huvudet} för vilket närmare redogöres i skild
ring'en av storlaxmetet. Till bete användes mindre daggmask 
(ej pängmask) eller lövmask, flugor och deg. Påträffar· 
man ett mörtstim, är skäl att ej placera betet mitt däri, utan 
något utanför detsamma och småningom draga det in i stim
m:e.t~ Mört'en är glupsk och griper gena.st betet, men är det 

,. 
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nödvändigJ; att' göra ett mot.hl.t.gg, ·så snart man' rnJL!tkt nap
pit. för att fä kroken att fastru;i,. I lu,gttt <>eh 8'ölva.rmt vi.
dar samlat mört~n si.g gärna på, barsträndarna ooh är då lätt 
att meta från land. Under re.gnigt ()Ch bläiligt väder visitu 
inörten utanför va.asarna., där den matais me<i djuprev, v•r pi.' 
ett litet sänke angjorts·. Mörten har största vJtrda ~om -b8~ 
fisk, men är i de flesta vatten under vintern och våren före 
lektiden även synnerligen användba~ :till människoföda. 

s. Sa:rvmC'te. 

carv~n, ~om är närbesläktad med :qi8rten, :qietas lil\~ J!l.~ 
4e:p.p.a. Den gå,r under den varma årstiden, så lå.ngt 1.lPP t 1.-.nd, 
scyrp. cl~:ri ~all konima, varför den bäst fängas därifrän. ~fä:Q.&"·eu 
~ä·ng mäste ma,n dock vada · i vattnet för att U.PPP.å. en l.äp:w .. 
l~g utslagsplats. Såväl spöet som reven och kroken böra wiirn 
sta.rka,, då man. ej kan undgå napp av större sarvar, som sätta 
redbkapens hållbarhet på, hårt prov. I]ndvik dem dock- sa 
lllfyket. sotn mö~lj~t1 då de föra ~yc~·e~ vij.s·~I.h d,å d.e ly:fta.~ 
ur vattnet'~ vilket kan skrämma bela, S·timmet l)å flykten! 
Sarven är i mindre ·exe}11plar ett ypp~rljgt bete för gäddan och 
dä.rför myck~t ·eftersökt. Får man :qågr~ s.t,qrr~ exemp'.4\.1,\ 
för vilka man ej har användr}.i4g, då de ej fu'o g·P.df1 till ~m~.,. 
~eu, böra de dock genast dödas, säsom varande glupska. i-om"!' 
ätare opb, sålunda sl\:adedjur. 

4. Idmete. 

Iden, <m annan samsläkting till mört~p., ar ä ve~ ett YPP~f
ligt föremål för mete. Denna fisk leker i april och maj må
p.ader i strömmar, äveµsoDl. i grµnda sjövikar, varefter den 
går ut på djupare vatten, där han helst vistas på sand- och 
gru~botten. Han är myclrn.t sällskapskär, går i stora. stim 
eeh är ej svår att anträffa, då han under sina »badninga:r» för 
myoket väsen. Matat sker anting@n från land eller fran ·båt. 
I va ttt;ln, där iden uppnår en vikt av 1 kilogram eller daröve1>, · 
är skäl att begagna. spö med rulle, då storiden gör mycket mot
stånd Mh måste behandlas med fi;)rsiktighet, enär den lir gan
ska svag- i överkäken. Annar~ kan man gQtt använda Btt van
ligt bambuspä med stark: rerv-, flöte samt Limerick-krok n :it< 
3~5 med grov och sitark guttafs.. .Bästa bet6t är daggmask. 
men försmå11 iden ej heller flugor oeh degkulor. Metet. äP syn
nedigl9:l. int1'ei~ant, då iden nappar glupskt Mh g·ör ett liket 
starkt som segt motstånd vid inhalandet. Då idstimmen ofta 
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äro uppl;>landade m·ed större och· mindre abb'orrar, upps.tår ge· 
nom dera~ n~pp .en,.a;ng:enäm omväxling. Bästa mettiderna äro 
på förmi9.dagen och timmarna före solnedgånge·n. Någon krus .. 
ning på vattnet är fördelaktig. De små idarna, de så kallade 
»pluggarna)) äro .fullt jämbördiga med mörten som beten, de 
st·ora ·äro en läckerhet för öordet. 

3. Braxenmete. 

Braxen nappar sällan på mete förrän 1 början av juni, 
då han håller till på grunt vatten, helst pfl, gräsl;>otteh, där 
det så kallade braxengräset växer. Längre fram _.på somrarna 
går han ut på barstränderna, där man vid lugnt väder lätt kan 
iakttaga. honom, sävligt rörande sig · -på bottnen, tillfredsstäl· 
lande sin aptit på mask och insekter. Metet sker då från J.and. 
Kroken, försedd med en försvarlig daggmask, får sjunka till 
bottnen, varefter man drager den så, att den korsar någon av 
braxnarnas -väg, och nappet låter ej värita länge på-sig. Braxen 
~uger i sig masken lång·samt, och må man lämna honom god 
tid därtill, innan man giver· hugg, då i annat fa11 kroken får 
fäste i den mycket sköra munnen, som ej håller vid inha
landet. Må man aldrig försöka att lyfta en större braxen. på 
spöet ur vattnet, vilket i nio fall av tio slår fel! Den måste 
varsamt inhalas• och tagas i håven. Till metet begagnas stark 
redskap, och ·bör kroken vara gimptafsad eller direkt fästad 
på reven samt av storlek n :is 3-5. Endast då man metar 
braxei;i på djupt vatten~ · ap.vändes flöte och sänke. Detta är 
om höEtarna, då braxnarna draga sig ut på djup~te vattnet 
i sjöarna. och bilda s. k. braxenstånd. Braxen är synnerligen 
värderad för sitt feta och läckra kött. 

6. A bborrmete. 
Abborrmetet kan anses stå på gränsen mellan uöjesfisket 

ech sportfisket och bör avgjort räknas till det seni:tir~, då le
yande bete användes. Metet bedrives dels från land, dels från 
bät. I förra fallet användas långa spön, vartill det japanska 
rörspö~t i hela längder visat sig ändamålsenligt, i det senare 
spön av högst tre meters längd. Reven avpassas efter spöet. 
och bör helst tagas av slungat linne eller r:åsilke. Flöte an
vändes . De flesta i handeln fö.rekom.mande lida av det felet, 
aitt de äro ömtåliga och snart .gå sönder. Undantag därifrån 
gör det så kallade patentflötet, vilket är i alla avseenden 
idealiskt, så gott som oslitligt och lätt att fästa och förflytta; 
på revefl.. 

.. 
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]fig. 2. Patentflöte. 

Ett efter flötet avpassat sänke begagnas. Till öete ·-tag,es 
lövmask eller mindre, pigg daggmask eller ock levande bete, 
i förra ·fallet på guttafsad· Limerick-krok n:r ·2, i det senare 'på 
gimptafsad krok n :r 1 eller större. Lundgrens fiskredskaps
fabrik,' Stockholm, för en s. k. prima abborrkrok, kvaltte 127, 
vilke1i torde vara oöverträfflig i skärpa och fisklighet. Av 
levande beten äro obetingat löjan och norsen bäs·t och därnäst 
gli av abborre, mört, id, gers och sarv. 

Abborren förrättar sin lek i april, maj och början av juni, 
varunder han ej gärna tager på krok. Metet börjar i allmän
het först efter midsommar. Han går sällan ensam, utan i 
-sto:ra stim, som äro i rörelse så gott som hela dagen på jakt 
efter småfisk utom under mycket solvarmt och :fu.gnt väder, 
då har. är loj och orörlig. Metet kan ske vilken tid av dagen 
som helst, men brukar giva bästa utbytet tidigt på morgnarna 
och timmarna före solnedgången. Bästa platserna äro utan
för störn vassar samt på stengrund och framför allt i åmyn
ningar, dä:' tillgången på småfisk brukar vara riklig. Genom 
att på lämpliga ställen utlägga så kallade lekvålar, vilka böra 
skötas och påläggas åtminstone vart treqje år, skaffar man 
sig ut.märkte.., fiskeplatser såväl för anskaffandet av agn som 
för metet. Fiskas från båt, är det bäst att förankra den så i 
för som akter, så att den · ligier s'till. Man begag
nar flera spön, som slås ut åt -o.lika 'håll. "Användes· le
vande bete, b5i· kroken · försiktigt fästas i betets rygg ovånför 
ryggbenet, vilket ej får skadas. Då ett abbo:r-rstim -:::ialkas, vil
ket o;ft~. på avstånd giver sig tillkänna genom de kraftiga 
slag, abborrarna göra i va,t.t<;-nytan på jakt efter gli, _ ~ke napp 
vanligen på flera spön på en gång·, då man tager ett spö i 
vardera handen, giver ett litet mothugg, förpassar fiskarna i 
båten, varefter abborra.rna matas med nya b$t'en så snabbt 
som möjligt. Vanligen får ma.n t.illrä~kligt g:öra med ett spö, 
som då ka;n skötas så r,nycket ordentliga.re. Ju hastigare ·ma.t
ningen s k:cr. d eS's lärngre får man behålla stimmet, dess rik- · 
iigarc blfr fångsten . Det är ingalunda nödvändigt att bj;uda 
dem levandlt: bcterL sa län•-!e stimmet år kvar, döda beten. eller· 
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bitar darav gå fika bra. Man må akta sig för att bullra i 
båten och framför allt för att släppa någon större 3ibborre till
baka i de.iS e~<;me:q , ty d~nue dra.ger i allmänhet hela stim
met med &ig från plf;litsen. Ofta. är man i tillfälle att iakt
taga des.s väg, och k&.n man då följa det till en ny metplats. 
I s-lutet av juni och början av juli vistas abborren gärna inne i 
vassarna, som då ännu ~j hunnit tätna och metas då lika med 
mörten. Under solvarma da.gar i augusti giver han _sig upp 
:P4 i"rl+i+den i sjAA:roo. där man kaJl få ett lili:a µöjsamt som 
'aiva-ndc fi~~e, ow. man använder långt spq och r-ev ~amt en U
ten konst,gjQrd fisik till p~te, vilken släpa~ fr~ ooh tillbai4 
i va~te:qyt~n. 

])jupmete ell~r ?>P4 k;änm i1:r särdele&' intxessa-nt. Det be
Afiv·e~ utan.för hr~w1ta.i be,:r.gvij.gg~:r eU~r p~ djµ!)& unqarvattens-. 
g:r-u:nu! .Pä,rtill begagna~ ~or~q,. ~pöµ med tillräckligt läng rev 
utan flote, men med ~tt ~{i.!llU.gen tun_8'~ ~i).nke.. Vid ~PP gives 
~t~ krq,fti~t mothugg, och· fi~k~n up:phalqs på rev~u. Man bör, 
Qln. metet sker utanför en b~:rgyägg, akta sig för att bäten stö
ter mot q~:qi:i~mma, vilket skrämmer f~~~e:p,. 

Vint~rtid~n +n~t~s abbp,:rre:p_ :p.å. si. k. pimpel. Därtill er
fqn:]tFLS fqrntqm reqs.J~a:p för isens upp.hacka;o4·e ett roet~riid ~i\i 
+~v samt :pirka+. 

Fig. 3. Pimpeldo~ 

R.~v~n bör ·4~lst vara av ~g~l, som ej stelna!' av kölden. 
AV.P.lr,ar finnes ~n oerh(ird mängd tYP9f· Det tl3l'lde vara täm:: 
l.li'~P. likg-U~igt, 1 vilken p:ia,,:p_ vi:iiljer, enda.st den är tillräckliat 
t-u.ng Qch har s~rp krok. 

.... <.1 ,,_ 
Fjg. ~- Pimpeltyper. 

Få första bäriga is 
m~tas på djupt va~ten, 
längr~ fram på vintern 
på stengrund. och ju 
längre fram d.flt lide.r pä 
våren allt närmare vas-
3arua och för övri.gt på 
:tllt · gxum::lare vatten. 

,. __ __..:;...--' f.is~et tjllgår .sålunda: 
Vakar av cirka 10 cm :s 
liameter ll;ppl;lug·gas och 
rensas med en liten sko-
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vel, som vid fisket. tjänstgör s1om s:töd åt metträdet. 
Pi:rken får gå till bottnen, varefter den lyftes en fot 
från densamma. Medelst metträdet göras nu -ideliga 
ryckninga~· med korta mellanrum. Då fisk nappat, . upp
ha1as reven öms1evis på metträdet och skaftet av skoveln. 
När det upphör att nappa i ett hål, göras flera andra runt 
omkri:ig- detsamma på några meters avstånd. Ofta kan man 

. från ett enda hål uppdraga ett ansenligt antal abborrar. Ibland 
hugger en gädda, vilket kan medföra förlust ej endast av fång. 
sten, utan även av pirken och en s.törre eller mindre del av re
ven. Man bör därför vara försedd med flera · res·ervpirkar. 
Metet brukar vara. mest .givande i blitt väder samt under snö
yra. I stark köld nappar det mindre. Pimpel kan även med 
fördel användas under försommar·en samt hösten från båt. i s.Yn
nerhef; vid de förut omtalade vålarna. 

7. Spinning. 

Redan i början a,v förra århundradet praktiserades· spin
ningen i England såväl för fångst av lax och öring s-::>m ock 
för gädda. Mera allmänt kä:p.d blev den dock ej förrän på 
sextiota.leti och i Sverig-e har ' den först på senate tider köm
mit i allmännare användning och huvudsakligen för fångst av 
gädda. Spinning·en är ett synnerligen fint sportfiske, som kan 
utövas i snart sagt alla våra vatten, är ofta mycket givande 
och bereder tillfälle till mera motion än andra sportfis.ken. 
Därtill användes något styvare spö än till laxm"etet, varom mera 
senare. Bland den mängd goda spön, som finnas i marknaden, 
torde det m-oderna engelska »The Schooling», som för:es av 
Lundgrens till ett pris1 av kr. 36: -, särskilt vara att fram· 
hålla på grund av dess. enastående styrka och soliditet' .i alla 
avseenden. Det är förfärdigat a.v greenheart · i tre delar och' 
är nio fot, långt. Konstruktören är den kände idrottsmannen 
J. Holt-Schooling, vilken på det.ta spö tillämpat en hel del av 
sina uppfinningar och patent. 

~ A ~ ~ 

el! 
A ..&. 

M Mf W i i i f I i f i Q i i i i p i i 6411 i i I i ... 
~-- --

l'ig 5. >The Schooling.• 
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~ flinie:dkal\~lrn s1munngapö.na. »Sha,kespeaN~ åt~hifa ett 
yijilf Qt'tfä.~t anseende SO,ll,l fQI'träfflig~ gäq~s pg~. De i h~n-

. d~~l f örek .. omn:~lld~ l}i;tin,~n .... {;{~pö· '. n{lo a Y .• h. i. ckory till ett pri!I ~v 
· 12- 20 k.,ronQr arQ aval:\ fullt tWfr~dssta.llande. Reven tur ya,r~ 
· af f~ruis~at silke och rull~ använda$. En g-od o~ ~illig ~å!" 
dal\ äi· den i Sverige välkända ~xpe:rt:rqllt;in. ävensow. d~:u. mo,
~~i·n~t likaleqes amerikarvd~a rullen »N YE:L U ni versalrull~n~~ soro 
'föres av. Lu:n.dg:reus tiU det p~lUga pf,\1et av .. kr. 6: 50. Till 
bet.e beg~g::Q.as l.\~lst amå :m<il'ta.\', idar eller löjor :pt\ länrp,iigt 
tackel. -net utniär~&nd~ för detta fiske är, 'att het.et, då Q.~1 
dra.ges g~uom vatt:p.et: får en rote.ninde :röi·el~~ som ver~?rf 

syw;ieJ;ligeµ lockaud~ på :rovfi
sl\~J.l. Demia ka.~ åsta.D.kommas 
pf\i två sä.ttl antingen genon;i en. 
n~ tacklet anb:i:~gt prqpeller 
eller genom att giva betet en 
lämplig krökning. Oöverträff
:U,gt tackel med propeller år den 
världsberömda engelska fir
mans, J:lardy Brothers, Aln
wi91\1 »Kro~·oqilspipnare~\ vil
ken är y~t·erli.gi! fiskl!g och vil 
skyddar betet för förstQril~g. 

Den likaledes världsp13rö.m
da engelska firtnans 1 S. A.llcook 
& C :o,. Redditch,. nykons~rqern
de »Standard. Sp~nners» Mnj11ta 
även ett gott anseende som till
förlitli,gt och ·fiskligt ta.ckel. De 
engelska swivlarua utan .stång 
äro särdeles lämpliga för lrrQ.kt 
bete. En fördel med dessa tao .. 

Fig Ef. Nra Universalrullen. kel är, att man kan betjäna sig 

Fig. 7. Krokodilspinnaren. 
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~v fl)fID.qlliahau~lla<:le l:iet~u, var'Qre vidalle µnd~F >~PiY~l'§.~~. lJn
qaµt{\.gsris kau ma.u vid sninniµ1r b~tfänfAi sig ijiY kgrt~~gjqrQ.f.t 
W.ai öoq fäakair, vilka. dock ej äro så io® s9m de ua.turlii'-*'· 
Ett sä.daut som givit fpryå,Jl.ande refQultat, är AJlcock~ »04~§€ 
_m,a>>, vilket &,ven i v.~~ land t~:rde k·om.ma till Uvlii anvi;ilt9Ji~~i· 

Fjg. 8. »Tlie Chase iue.~ 

ipinuiuga11 tlllgår aå, &t·t m~n, li11edan sä myok~t av mvon 
blivi t; utdr~et från r~lle:p,, som behövs· för att nå tra.tn. 'tm den 
plats, där be.t~t skall fallf:t, omfattar ~pöet med lJ,.ö.ger har.id, 
\W.clf)f det att man ro.ed deu vä.n~trn häfäa· rev~n späp.Q,, B$tttt 
som häuger ett pa,r metar nedan.för spösDets.eu, föres f.f&!ll och 
tUl~aka som en pendel, va.refter det §ing·lq,s· ut tm dan ön.ska.de 
pl.i-t~ell, dä den avrullade reveu löper ut. Man läter be11e~ ~·j®A 
k~ n.ågot, va.l·efte:i: reven .drp,ges in stötvis med vänster b~µc.l, 
under det att den högr~ mellEJin yairje cU'~g gör motE1varande 
rörelser, varigenom den lockande spiuningen ästadkommes. :Be
tet lyftes .så sent som möjligt ur vattnet, då det ofta händer, 
att DaPP sker intill båtka.nten eller stranden. Genast vid hug~ 
get "Öl'ea ett kra.ftigt mothugg med s.pöet. oavsett vilken sl~gs 
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fä:k s:om nappat. seaan v'.i'dtager tröttandet av fisk:e:n, kanske 
den nöjsammaiste de1en av fisket och som ofta tage.r en run:dlig 
tid. Låt fisken rusa ut, under det att reven är bromsad I Så 
snart han s.tannar, drager man honom på rullen, alltid beredd 
att- släppa. ut vid förs,ta allvarliga motstånd. Först när han 
är grundligt uttröttad, tager man honom med en huggkrok el
ler i undertagshåv. På 1spinning fås gä,dda, abborre, lax oah 
öring samt någon gång gös;. 

8. Storlaxmete. 

F·ÖT dem, som haft tillfälle att pröva sina krafter pa våra 
älvar:s storvilt, la:x:en, har ordet laxmete en elektriserande ver-

Fig. 9. Laxmete. 

.:an. Det minner om 
oförgätliga :-: tunder 
arV härligt friluftsliv 
i kamp med denna 
den ädlaste :-:.1iv våra 
fiskar, en kamp. som 
kräver stor uthållig
het och skicklighet 
och vars ut.gång ändå 
alltid är oviss, kan
ske även om en eller 
annan seger, som bli
va minnen för livet. 
Det är att beklaga, 
att så få a.v våra fi. 
skeamatörer kunna få. 
deltaga i denna vår fi
nast·e fiskesport~ 00-
roende därpå, att de 
flesta och bä.s.t.a. av vå
ra laxfisken äro ut
arrenderad·e antingen 
till inhemska bolag 
eller enskilda perso
ner eller ock till ut
länds-ka, mest · engel
ska och amerikanska 
sportfiskare, "'.dlka al

la. lliro lika måna att värna sina vatten mot inkränktare. Emel
lertid finnes ännu en del tämligen goda laxmeten, där dea met-
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in't'res's~rade. mot 0;vgift ka.n få kasta sina flug:or. Fångsten 
tilllille:r ~gck i de flesta fall V'l-ttenijg·t.n-~~· 

Laxmete kan ej teoretiskt lära&, q~t fordra::; en l~Ili'~ pi·a~
ti~k ~v:qip.g, iuna,:a mau blir ~u s~l9ldig· utöv~re av d~t~~ma. 
Pack: för-utsättes kunskap - ~ nwtaremetud~nm ocP.. f&~rnågf;l. ~tt 
våljå lämplig redskap. 1 vart land Ql;}drive.s la.~:rnete +i~ti~u 
uteslutande i strömmarna, varför vi inskränka oss till en kort
t~t~g .b~~k:riv~hig av i+wtPdflrni:1 fär s1t:rö.mmet~ ~am.t t.ilJ: +4d 
Qph anvisningar för valet av redskap. 

L~:uuet·l;1t 1'a:n efter det '-linvä.n@ betats beskaffenhet. u:pp
dela.s i tre avdeln.l:rwar: 1) med flug?f; 2) m~d natur-liga, 
tacklade beten samt med mask; 3) med artificiella fiskar . 

. Laxmete med fluga äF det mest omtyckta och :företrädesvis 
Pr~kH~~i:~d~ i VÅm y~tt.~n. Oä.:rt:iU erfordras· spö med rulle, 
rev med kastlina, ett ~Qrti:ment av oli~~ flugor, huggkrok samt 
håv. Av spön användas såväl två- som enhands, beroende på, 

.l}uruv.itla :qiy~k~~ l4lfi'~ ~fli~t ~u:p.ua ~0P1J:Ui'.l ifr4.g~ ~ller ~j. Två
hand$~pönp, ~:i:P, om de ~~ol~ gör~ q,nsp:q\~ p~ att vara. fuUt 
lf~lQ:rt~'Alig-a i gq,nskq P-n°H~f(),7 ~e:q. ha.va dock en µiQp kostua4~u 
svarande s.tyrka och varaktigh~t. frÄiffi.~t blanrl ®s~~ tot.de 
Mm sättas H. Olrnltnpn.Ae~~y-Pennell's univer~al§I?P~ spw fa
ilric~ril- i:l QC.h. s.äJjes av lla:nly. BrQth:ars. Det är utoPJ..o.rq.e»Hbrt 
star~~' har. en l~µg-q av l4 fot samt är i t:ve delar tp.eq. f~r~ 

... ' ~ ...,..--= .. ~-:~ -. . . . .. '\ .. ,--· ~ . 
<(, ""'~ • 

; .... ....... , . . _ . .; ..... . ... ~ ~ '!. " 
!Hg. 10. Cpolmoµd.el~y-J?enmttl's Uµiy~r~alspQ. · 

~"Jppa.r, är fprfärdi.gat av spp~e:rr~it' cwh greep.4e~ft med f3.tåJ.. 
center och b13tingar ett nris av 10.0 till l 7 5 kr. Detta. :~Hl~ är, 
som namnet an.giver> användbart for alla sl~g:s meteu.. 

~ .E i ). Jt L ·-..w.~ ~ ~. ,,;:i ~ ·-u. ·~--.i 1-!tl:A..fJ lll 

~·ij·j---t~ , ., \'! l , !_.!_ :-L-~ ~ 

Fig. ll. >Tlrn 'l'estJ. 

Av P.Hli.g·~r~. men doc.k i allo tfö·$tklassiga, spfä~ 'fi-Rir.µb..M,· 
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la.a särskilt de engelska spön.a »The Test» samt ~11he general 
rod» eller Universalspöet. 

>The Test» är i tre delar med två t'oppar, 14 f\)t långt samt 
förfärdigat av gree-nheart. - Det förekommer i fiskredskaps
affä,rer till ett pris av kr. 55: ·-. 

" e •:: -§g- l,~tJ5±§ 01-% #:!".?! •'115'tf'-~~m~~"39'!i~ 
a.R.,. -- .. ™ a=~L i$& ic-_...\ ff=r .&. .. :g M- A #fiJ!f 

.. 

Fig. 12. Universalspöet. 

>The general rod» eller Universalspöet är förfärdigat av 
hickory i fyra delar · med tre toppar och kostar vanligen 
omkring kr. 20: -. Det motsvarar långt gående :fordringar och 
är användbart vid alla_ meten. 

Av rullar finnes i marknaden en oerhörd mängd av olika 
mat~rial och typer. Hardy Brothers »Silex-rulle» och Allcock's 
»Mo~crop-rulle» åtnjuta välförtjänt världsrykte. På höjden av 
_utveckling står även den amerikanska rullen »Markoff», som 

fått namn efter sin 
uppfinnare, vilken ned
lagt många års mödor 
på densammas fullkom
nande. Den är mycket 
stark, men dock ej 
tung, medgi ver oerhöi·
da kast och är lätt att 
taga sönder till alla de
lar. Lundgrens har lo
vat att föra · densamma 
i lager till ett pris av 
kr. 40: -. Den så kal· 

Fig. 13. >Moscrop-rulle.> lade amerikanska Ex-
pertrullen är trots sitt 

billiga pris kr. 12: -, en fullgod rulle, vilket även i hög grad 
kan sägas om den förut omnämnda Universalrullen. 

La.xreven bör vara fint men stark samt lätt flytande och 
hava en längd av 100-200 meter. I allmänhet gäller: ju 
smäckrarc spöt dess finare rev. De revar, som aysmalna mot 
spet$eu, .ba.va visat sig mest praktiska såsom synnerligen mot-
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ståIHi:-ik1"<11Lig:.i w ot v,.t t, tnets :-1 kad.liga. inverkningar. En syn .. 
nerlig e·J framståend e sådan lina är Hardy's »Parallel Challenge 
Line». Åven linor av vanligt slungat. linne äro fullt använd· 
bara. 

Fig. 14. >Markoff.> 

Valet av kastlina är ganska maktpåliggande. Därvid mår 
ste man tillse, att man får bästa möjliga gut, och kunna vi 
som sådan framhålla Allcock's »Hercules»-gut. 

Den sviker aldrig, om d~m 
skötes väl. Före användande·i.. 
bör den doppas i vatten eller 
försiktigt dragas ett par gånger 

~ ... ___ ... ,,_ .. _ ~~i, mellan läpparna. Den är örn.tå- . 
lig för stark sol och hetta, var

, för den bör förvaras i svalt 
rum. Vanliga längden vid an-

~ wf vändandet av lätta flugor är två 
meter. iMed tyngre beten kan 
kastlina av anda till 31/i meters 
längd begagnas. N :r :; 3rjaren bör 
komma i.håg, att ju längre kast· 
lina, · som användes, . dess svå-

Fig. 15. >Hercules.> rare blir kastet. 
Vilka flugor, mau lämpli

gast bör betjäna S~i. ~v, ä.r omöjligt at• att.a'i-vat 
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qå (1.j endaat olika årstider och tider av dag~,D, ntan 
äve~ väded!i!k~ns besk~ffenhet kräva olika slags flu
gor. )iqn måste. därför vara. försedd med en hel liten 1um
sättning av flugor i alla färger och typer. Vid klart och ~ol
ljust vä<ler torde vara bäst att först göra försök med mörkare 

:fig. 11- Jack Soott. 

Fig. 18. Silve:i: .Poc~r. 

färger, då de ljusa och spe. 
ciellt de blå sämre teckna, 
sig mat himlen. I regnigt 
och disigt v~d'er göra flu
~P+ i bjärta, .skrikande fär
ger ~ig bäst. Bland de tu
~en tals olika bxflug·or, som 
fim:la.s i handeln, vilja vi, 
~å~1ppi lämpliga för våra 
vatt~n, .xeki)mmendera föl .. 
j~nQfl: 

I. Dutham. Ranger., 2. 
Jack Scott, 3. Butcher, 4. 
Sir Richard, 5. Silver Doc
tor, 6. P.opharn, 7. Black 
Doctor, 8. Silver Doctpr, 9. 
Din:icalfe, 10. Alexandra, 11. 
Blue Doctor, 12. Namsen, 
13. Silver Wilkingson, 14. 
Benchill 15. Red Ranger, 
16. Bll},p~ Ranger, 11. The 
Baron, 18. Gordon Ranger, 
19. Sweep, 20. G-reenwell, 
21. Hla,p~ QQldfi:qol:i, 22. 

pkroyd, 23. Sarcella, 24. 
Sapphire Blue. 

Depna kalle~tfon bör 
vara fullt tillräcklig, och 
bö~ de åtta .först:namnda 
~l4ri~ saknas. 

För laxens »landa,ude» 
måste man vara fövsedd 
med en huggkrok Qflh en 
unde:rta.gshåv. Hurudana 
dessa äro, kan vara likgil
tigt, endast de äro tillräck-
ligt starka. För dem, som 

YAA~,. .hav~ red~h:P ~v b~l;a sl&ii, vilj~ vi :r~~Qm.mepq~ra All-
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c-ock's hopfällbara underta,gshåv, vilken förde. vara en av de 
bästa, som finnes i marknaden. 

Huggkroken bör vara försedd med långt skaft, som kan 
tjäna till stöd vid vandringE'n på de slippriga. stenarna.. 

Innan man begiver sig 
på laxmete, är det nödvän
digt att kunna g·öra ett fullt 
sportmässigt kast, - Vilket 
beredi6r· nybörjaren· ganska 
stora !1wårighet·er. Bäst är 
·aitl :öva. sig· pa en gåra.splan 
eller . en 1 äng. En tidning 
utbredes och · beläJgg'es: med 
några stenar, därav en stör·
re i tidningens rni tt. Ka
sten ske först · på kort 'av
stånd och bemödar sig ka
staren att placera fltigan· så 
nära mittstenen s-om möj-

Fig. 19. Hopfällbar nndertagshåv. ligt. Kastet . sker ·sålunda: 
Av reven . ar · p·a 1förhand 

utdrager! en längd, cirka l1/2 gang spöet·s. Detta fat
ta;s, om det är enhand.s-spö; med · hög,~r· . händ strax 
ovan rullen· och med tummen ovaaipå spöet. Tvåhands'•spöet 
håUes med högra handen över och ni.ed den vänstra undet rul
len. Spöet föres uppåt och något tillbaka med högt hållen 
handled, vilk·en rörelse kallas' »bakåtkastet», och skall rev
ändan vid ett väl utfört bakåtkast ej komma marken närmare 
än två meter. I det ögonblick linan är utsträckt sker »framåt· 
kastet» gienom att föra spöet hastigt framåt med handloven, 
varvid man siktar ett par meter över målet. Spös,pets:en hö
jes, då reven g.träcR:.er sig, varigenom revändaii · v:ändes och 

·medgiv·er, att flugan före reven berör marken; vilket· är :nöd
vändigt för ett korrekt kast. Nybörjaren ökar · småningom av
ståndet och bör, då han kan göra fullgoda 20-rnetersi kast, 
anses mogien för laxmetet. 

Laxen uppehåller sig under somrarna. företrädesvis nedan
för forsarna i strömmarna och bör där upp.sökas. Huruvida. 
man bör avfiska vattnet med eller mot ·s.trömmen, har varit 
föremål för stridigheter mellan utländska metareauktoriteter, 
men ansluta vi oss till den åsikten, att avfiskningen lä.ttast 
och bäst sker uppifrån nedåt. Första kastet göres: nära :forsen, 
varefter nästa placeras. högst 11/2 meter nedanför. Skulle nå
gon lax snappa efter flugan, men ej taga den, är s1käl att ,t"ån-



ta: JA~·:r~ sekun'der, fnn~ D:Ytt. kast göres pä s~wu:µ,i. n#i.t~ . 
.Visar laxen fortfarande ovilj~ att t(}i~ flugq,n~ sättes en ~Y 
~ådaa yå ka$tlinan. · Elh-: rrurnlta.tet detsamroa efter 4 a 5 om
byten. .li~q main tf<i~ ett försök m~q annat kQ.r+stgjort bete 
ene:r med 4&itfm~sk. Misslyckas även detta, utmärker man 
:Q~ l~nwliit sätt dtin plAi~, varifrån man först iakttog la.xen 
och fortfar sedan med vattnets. avfiskande. Eft<3r ungefär en 
halv timmes tid återvänder man och lock~r med nya flugor. 
~~ulle la~en nappa utan att fastQa,, lian detta möjligen bero 
där:pi),, att kroken varit för stol', vairför om~yt§ bör ake med en 
miµd.re. vm h.au dock ej hlJ,.gga, är det bäst att µppgiva för
~Q~all på denna plq.ts. 

~~~e:q har grlPit flugan I I första ögo~b.licket märker man 
~j. om ll~4 fä,atnat. Det är ett ögonblick av oerhö:r(l ~·Pän
;p,jng. Ytt~rligt sällan springer laxen ut genast efter hµg
i~t, han är påtaaUge~ tveksa.m om, vilket par-ti han skall 
~~a. Denna frist begaig~ar fiskaren för ~tt tillse, att reven 
ä.r klar frän rnllen. Plötsligt förmärkesi ett r.yck och :reveµ 
~t:rickes. Han är fast I Det har mycket tvistats om, huruvida 
Ql.a.n bör besva1·a nappet med ett mothugg från spöet eller från 
flJllt;Jl eller alldeles icke. Vi hålla före, att det senaste är 
.ri~tiga,st., då varje ryckning med så relativt svaga r~dskQip 
W.å..~te vei:ra farlig, i synnerhet om laxen i samma ögonbliQk 
ak."Q.lle börja språnget. Efter hugget vidtager det angenäma -
@te av fisket, nämligen att trötta och landa l~an, 'ilket ofta 
l!Qg tager en tid av över en timme. Han giver sig dock tgr
tare för den erfarne · metaren än för nybörjar an. Trättninqs~ 
llletoderna äro desamma som vid spinningiafisket, yartiU vi 
dock vilja lä,gga, att vid utapfången reven ej böi· beröras med 
händerna. Nå.goJ,l gång händer, att la:lf:en gör en långvarig och 
ba.stjg :rusning utför stl'ö:tnmen och så helt plötsligt ka$tar 
om för en lika snabb fort uppför. Då upps,tår en fa.rli.g bukt 
på linan, som snarast möjligt måste in, om det ook ~kall ske 
med Qlotta händerna. Vid sådana tillfällert visar den av-
1$malnande reven sina goda egenskaper. Därest laxen styr ko ... 
san mot något farligt ställe, såsom bråte ellel.' skarpa, stenat., 
där reven skulle kunna fastna. eller taga, akada, måste han 
hindr~s därifrån med alla till buds stäende medel. Visar hap. 
benitgenhet för att hoppa, hindras detta bäst :;renom att sän,kfi. 
c;pöspet~eu, då ha,n snart förlorar hQpplust.en. '.I;ycker man, 
att det gä:r för län~samt med tröttandet, kan man försöka med 
en lindrig; bromsning av tummen på reven mot spöet eller ock
så av det mindre sportmässiga sättet att sköta reven med 
händerna, vilket ibland brukar hava en förunderlig verkan. 
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Def~ säger sig sjäIVt, att. sådan atgärd ej få:r tillgripas, torr
än laxen börjar bliva svagare i sitt motstånd. Har laxen 
blivit grimdligt uttröttad, lägge~ ha.n s.tg vanligen på sidan, 
och :försöker man då haka honom med hu.ggkroken. Detta 
lyckas dock sällan de första gåp.ger:p.a, tY vanlige~ begagnar 
han sina sista krafter för a.t.t göra ett Par språng, då han 
får sikte på huggkroken. Må metaren ald'foig försöka. att få 
fä8te för densamma i fiskens mun, rätta platsen är mellan 
huvudet; och stjärten l Om huggkroken utsträckes över ryg
gen på. ~axen, tills man får känning av densamma, och så ett 
k:rqftigt l!YC~ Q'Ö1'f' så få:r krQ~~:o, bä.sta mf:lfägq fäs.te. Lftxen 
fä:r~s i l~n.~ och qÖc\4tS med någ:r-i;+ htfQ_a,, slag Över naiok-an. 
Somliga metare använda ej huggkrok, utaµ eu.d~t häv, som 
begagnas så, att laxen föres fram över den förut nedsänkta 
håven, varefter spqet något sänkes, då laxen. sjunker med hu
vudet före i håven. År laxen väl skött, gör han ej en rörelSJe 
i håven :på en god sturid: Vi vilja dock tillråda nybörjf},ren 
i).tt ej slQp~ huggkroken, varav lian ofta har iOd nytt~. 

La.xmet~ med naturljga, ta.,cklade beten kan ofta giva g·Qtt 
utbyte~ B.lau.d tacktll ställa vi oq~ting&t främ~t lfarQ.y's förut 
oxuu{:i..mp,Q.a Kr~kodilspiun.are, ett redskap, som ing-an am~tö~ 
iislrnr·e bör sa~na. Till bete kunna anv~n..das mindre fiskar 
~v alika sla.g,. ävensi0m formolbeha.ndla~e b~teµ. För ~ii" 
mask finnas. i handeln lämpliga taiokeL men kan df3tt~ \>et~ - ~j 
reJ.\.pru:r;µenderas~ d& .det sä,llan giver gott re$ultat. 

$ ~';"·>' 
~~"lllF~\ 

,,,:tl'E' 
:~: r: 
~,b 

Fig. 20. 

-&::; 

> Water· Wich. > 

Då flµgorna öch de naturliga betena ·ej visat ~ig utöv:;t, 
~illräokli.g lockelse tör l<i~en,, kan det vara klokt bjuda den p~ 
ett. artificiellt bete, vilket någon .gåJ::\g ka.n slä :väl ut. Ett 
synnerllger>. framstående sådant är Allcock's »Water-Witch~>, 
}Jled vilket förvånande fångster gjorts• .$äväl av lax;, öring s·om 
av gä.cl®.. 



Fig. 21. >Phantom blue back.> 

Hardy's »Ph:antom blue back» har aven visat sig synnerligen 
begärljgt för laxen och torde lämpligen böra begagnas i Hitor
lekarna n:is 5, 6 och 7. 

9. Forell- eller öringmete. 

Under det att laxen genom sin storlek och styrka prörn.r 
D;>.eta'rens skicklighet och uthållighet, så gör forellen det ej 
i mindre grad genom sjn snabbhet och seghet, på samma gång 
den sått€r metarens tålamod på prov genom att ofta nog med 
förnäm likgiltighet rata dB läckerheter av skilda slag, varpå 
den bjudes~ Forellen är ännu mera. nyckfull än laxen~ och 
ibland synes. det lönlöst att väcka dess intresse ens för den 
m.€st aptitligt serverade fluga. 

'rill forellmete användes oftast enhands-spö, och kan man 
gott betjäna sig av de engelska Hickoryspöi;ia, som föras a~ 
Lundgrens till ett pris av 8 till 12 kr. 

== 

Fig. 22. Hickory-spö . 

... vlrndre rullar användas. Särskilt. rekommenctera~ dt·n förut 
omniinmda »Nya Universalrullen». Reven bör hålla en längd 
av 60 till so meter. P·et bästa materialet härtill är det ol
jade, slungade silket, men kan även snott tagel användas. Fär 
lät.ta flugor är skäl att hava kastlina av högst två meters 
längd. Till bete begagnas antingen enkla eller dubbla forell
flugor, n<;t.turliga, tacklade beten, små konstgjorda fiskar eller 
maEk. Vanligtvis får kastlinan bära tre a fyra olika flugor, 



av vilka den yttersta, den Bl. k. and.flugan, bör vara tyngre ä1 
de andra, vilka kallas hängflugor. Forellflugor finnas1 i tu .. 
1ental, men alla äro ej lfimpliga för våra~ vatten. Vi angiva· 
här ett. sortiment av flugor, som: blivit prövad·e i svenska vat
ten ooh befuJ?.na :fiskli.ga.. F·rärnst fa V·Ori t:f}ugorna : 

1. August I>u:h, 2. Har)1y's Favourite/ 3. Mareh· Brow:p., ·4:. 
Ooehabond.hu, 6. May FIY (vilka aldrig böra saknas i sq'rti
ll\entet). Vidare: 6. Zulu, 7. Small Al~X'.andra, 8. Ooachm~p~, 
9. :Black gnat, 10. G:reen Drake, 11. Hoflands Fancy, 12. Sp!
det\ 18. Alder, 14. BlueMdu~, 15. J-gly.,du~, 16. Yellow·dun, lT. 
'Oi~mon, 18. S~nd Fly, 19" Governor. 2Q. :Q~rk $nipe .. 

Fig. 3~. 
~qgu~t l.)uq. 

:84 
:F:ig. 26. 

March Brown. 

~g. 24. 
l!ard1'~ Favorlte. 

Fig. 27. 
Cochabondhu. 

fig. ~. 
~ ~'lJ! 

Forellen ·är en mycket skygg fisk, varför metaren bör :D~ 
ma sig fiskstället försiktigt och under aktgivande på,. att .. var· 
ken hans e.gen eller· spöets · skugga får falla över metplatsen:. 
Bäst är att seka· betäckning . .av något träd ell6r- någon· buske . 
. Vattnet avfiskas nedifrån uppåt av det skäl, att forellerna stå. 
mot strömmen och ej se, · va,ä som passerar bakom. Flugan 
~ller flugorna böm plaoeras lätt utan sitarkt plaskande, vilket 
kan skrämma fisken. Då forellen nappat, göres en lätt ryc}r
ning, på. spöet, varigenom kroken få:r fäste. Forellen visar mera. 
än laxen benägenhet för att hoppa, vilket hindras genom SJ?Ö-' 
~pets€ns sänkning. Den gör pilsnabba kast·, och får man ståJdse 
vara beredd att hålla den från bottnen och far liga f>tällen,. där 
reven &kulle kunna trassla in sig. Väl tröt~ad, tages forellen 
med lätth~t i hå.ven. 
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10. Harrmete. 

Harren metas på ungefär samma 'sätt som forellen, dock 
med iakttagande av än större försiktighet vid närmandet av 
metp1atse12, då han är utomordentligt skygg. Han är även 
ytterst livlig i sina rörelser, hugger flugan blixtsnabbt, men 
spottar genast ut den, då han märker dess oanvändbarhet som 
föda. Metaren måste därför knycka på spöet i samma qgon
blick, hugget sker. Flera flugor begagnas på kastlinan, helst 
någ·ot mindre än~ forellflugorna.. En synnerligen begärlig fluga 
for barr har den I illa »Red tag» visat . sig vara. Harren måste, 
sås·om mycket löskäftaid; behai1dlä:s ·varsamt vid fandni:ngen. 
Metet sker bäst från båt. 

11. Sikmete och röding.ro ete . 

. Onder vå.ren samlas· siken i stora stim i strömmarua ne
danföl~ forsarna och kan då med förde 1 metas på mask eller små 
konstflugor. Bä,'8t är att begagna spö .nied rulle, då ibland 
händer~ att någon större individ na;ppar. Reven bör vara S·~ark, 
men fin, och är h~rtill den vanlig·a forellreven användbar. 
K:rok n :r. 4 be.gagnas. , . 

Rödingen är' i våra nordliga ' ~atten föremål för i.nete. Den 
ta.g;er under sommaren och hösten på mask, konstflugor och 
små artificiella fiskar. Den uppehåller sig helst utanför berg
uddar och på stengrund. Metet lär ofta vara givande och 
mycket nöjsamt. Vanlig metredskap användes. 

Slantfiske. 

Sla-ntfisket är ett synnerligen nöjsamt, intressam och gi
vande fiske, om det ock som sportfiske står tillbaka för spin
ni:Qgf!n, som fordrar större skicklighet. Det räknar urgamla 
anor, var trol~gen känt redan på ro;maretiden, omtalas allmänt 
i .15r och 1600-talets fiskeböcker, men kom i vårt lanr;l till 
allmännare a11-vändning först i början av förra århundradet. 
HOiS os-s fån.gas därmed gädda, någon gång även abbörre och 
gös.· Därt.ill -erfordras spö, rev med· rulle eller vev, krok, nål 
och hete. 

Spöet. bör vara cirka 6 a 7 meter låt1gt och helst i delar 
för, att lämpligen kunna transporteras till ·alika vatten. Att 
sjålv förfärdiga. ett såd~nt erbjuder stora svårigheter, var~ 
för torde vara bäst att i fiskredska.pshandeln köpa sig ett 
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spö av äkta japanskt rör, 'helst i två delar,. vilket ej behöver 
betinga högre pris än 6 kr. Reven bör vara fin men stark, 
av slungat linne eller silke samt minst 50 meter lång, upprul
lad på en s. k. slantrulle. Då någon gång längre rev visar sig 

av nöden, kan det vara skäl att hava en ,resrervlina av 
enklare slag vidfästad den ordinade och innerst på 
rullen. · 

I revens fria ända göres. en ögla av cirka · 25 cm :s 
längd för kroktafsens fästande. Dess övre 0.el viras 
omsorgsfullt med silke; som färnis·sas ett par gånger. 
På cirka 2 meters avs.tänd från öglans ända förses re
ven med en litren met.allring av sådan s 1torlek, att den 

~ .... 

.-:iH 1T -.;w;-r,.: ~ -· .3"' ;; öc-:;;;;.;;q&+F& 

-~=---- ~ --------~ 
Fig. 29. Slantkrok. 

lätt kan hakas på s1lantspöets mässing
spets, men ej kan gå över själva spöspet
sen. Av krokar begagnas tre olika slag: 
1) för naturligt bete, 2) för konstgjort 
bete, 3) s. k. mekanisk krok. För r.Latur
ligt be'te användas krokar med eller utan 
tackel. Bland de senare framhålla vi den 
undei· n :1 29 avbildade som den mest 
praktiska, men bör ·s.torleken avpassas ef-
ter större eller mindr·e bete. Krok med F' 28 ·· 
tackel är att rekommendera för de tider, s1~!tru1ie. 
da gäddan pa grund av svalgkött har s.vå-
ri.ghet att svälja betet. De engelska swivlarna m:ed 
eller utan stång äro därtill mest praktiska. Slant· 
ning med artificiellt bete, såsom konstgjorda grodor, 
skeddra.g eller andra artificiella fiskar, praktisera,s i 
en del insjöar, men har det aldrig försports,' att det 

Fig. 30. varit vidare givande. Av så kallade mekaniska kro
Slantnål. kar hava vi prövat en bel del, men ej funnit · en enda, 

som tillnärmelsevis motsvarat fordringarna. De 
lida i allmänhet av det felet, att de ej fungera i rätt tid, 
d. Y. s. åro ofa.rlig·a för gä<ldoma. vilket däremot ej ä:r falle.t 



för . tdantaireu~ fing;ra:r. Sll1P-tnålen är ett nödvändi~t redska.p 
för kro1't&fse~s1 dra,gning gr~n.o.w. "betet. Bästtt u0iturUga betfl 
äi· mörte:o, och iden av oirb 12 om :s läinifd, men kunna ävefJ, 
mii!:dr~ sa:rv ävensom g·er~ ·ooh rudor använd~~. För :några. 
år s~dw.t gj~rcmi tö11S·Pk med mindre autair~ läro:naide synneT-
Iireu gott reeultat. , 

: Innan slantningen börjar, äro ·vissa förberedelser av nö
deu.· _ :Setet döda,s och alla. fenorna avklippas•, varjämte man 
böJ, wed slail).tuålen utdraga tandraderna genom gä.Uooken, vil
ket lätt går för sig ooh tjänar tm, att blYat ä lnalfcm lltan 
svårigh6t kan dragas .fram genom betet11 m.Ufi, även.s1om· att 
bote.t lätta,re gliQ.er av krokan, då 4Iäddan vill a:uotta. ut det· 
samma. Kroköglan fästes vid nålen, som drages genom betets 
mun och kropp och ut genom övre delen av stjärten, som till
snöres med en fin träd, så att tafsen ej glider. Krokspett·en 
bör stå ut cirka 1 cm. från huvudet, åt vilket håll är likgiltigt. 
Kroktafsen fästes nu vid revögla-n: ringen hakas på spöspet
s~_:q, ' och det är färdigt för s1antningen. 

Att; slanta ensam är mycket besvärligt, men k:a.n gå för 
sig i lindrigt strömmande vatten eller i svag medvind efter 
en vass. Bättre är att hava roddai'e. Denne, som har ett fullt 
sa maktpåliggande kall som spöföraren, hamnar med båten, 
d. v. s. ror den med akrern föf'-1i · under det att . pöföraren är 
placer&d i akter:µ., hel.st i s·tå;ende ställning, vq,rvid han dock 'Pör 
sätta vänstra foten p~ akterbräda:n eller på, 8llmplooket, om · 
roddsump använde$, och stöda spöet mot vänstra knä,et. ];Jäst 
är att hava e:n g·q,~k~ fiOd del av reven µpprqllfW. p~ 11ätet för 
gäddans första ,spr.åp.g, vilket nägon gång sker ejå vålds.amt, 
att mq,n ej i tid hinner fatta veven. Reven hålles jämte spö
ändan med höger hand så pass stramt, att den ej vid dopp
nin.garna kan fälla av sppsp~tsen. I allmänhet QÖf r.q.a,p. slq,p.ta 
åt vänster, ifäll man följer en vass elle:tt strand, yarigenpm 
man· bättre kan plf:toera doppningarna. fä:}J;jämte bör man för
söka att, så vitt möjligt, få . slanta i motvirtd, då man min· 
drE: B}\:rämmer gäddor+$i, ooh framför allt undvika att i lugnt 
väd~r hava solt3:q. i :ryggeIJ., då s.kuggan av slant~rep, sp{)et 
och båten allt för myoket ådra,ger sig deras. uppll)ä;rksamhet. 
U ndan'j:.agsvia kan spöföråren, om det är så hård motvind, att 
roddaren ej förmår hamna håt·enc sköta spl,iet från bå,tens för, 
då rotJ.da,ren :ror båten som vanligt oeh efter spöförarens . O!'
dfi!r, vilket sätt dock icke är att rekommendera. Roddaren 
JJitr .· tre tilfg att ii;Lktta,ga: att ro långsap:it, ro tysit samt att 
efti9l~ inträffat }lq.gg stanntii båt{3n så snabbt och ljµdlöst som 
111öjl:jgt. $edan detta skett g·äller att hastillt träifa efter förT 
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ballandena lämpliga dispositioner. På grunt. vatten fasthål· 
les båten lättast genom att nedskjuta en åra i bottnen. Några 
kraftiga vasstrån i närheten kunna annars erbjuda tillräck• 
ligt fäste, men bör i detta fall båtens akter hållas ut från · 
vaEsen. I hårt väder har han intet annat att göra än att ge• · 
nom rodd mot vinden hålla båten på samma plats, vilket är 
nödvändigt, för att det ej skall bliva för mycket bukter på 
rev·en. I allmänhet står gäddan efter hugget s.tilla ett ögon
blick, varefter hon uppsöker någon i hennes' tycke lamplig 
plats för att svälja betet i ro och lugn. Har hon därvid 
ej blivit hindrad av reven, brukar sväljningen försiggå inom 
loppet av några minuter. Sedan brukar hon i regel åter röra 
på sig, troligen för att befordra matsmältningen, en prome
nad, som nog skulle bliva ganska lång, om hon ej snart· nog 
trasslade in · reven. Hon blir därvid rädd, tager ett häftigt 
språng, varvid kroken får fäste i hennes inre. Betet skiljer 
hon sig i allmänhet vid, men kroken stannar kvar och blir 
hennes fördärv. Man bör sålunda efter hugget vänta en stund, 
sex till tio minuter, innan man uppsöker gäddan. Skulle hon 
dessförinna.n göra sitt andra sprang efter någon minuts uppe
håll efter det första eller göra ett hopp över vattenytan, bör 
man genast skrida till aktion. Det är ej tillrådligt att, som 
många slantare hava för vana, då och då draga på reven för 
att övertyga sig om~ att gäddan fortfarande håller betet, ty 
sådan känning kan komma i en olycklig s·tund och få en 
ledsam påföljd. 

Spöföraren förfar sålunda: Han do-ppar betet, låter det 
haftigt sjunka mot bottnen, varefter det långsamt lyftes och 
får släpa i vattenytan till näs.ta dopplats i närheten av den 
föregående. Lyftes betet för högt, ett fel, som vidlåder alla 
nybörjare, kan det locka en förföljande gädda till ett hopp öv'ei· 
vattenytan, varigenom hon lätt får sikte på båten. Så smart 
gäddan huggit betet, övertygar sig spöföraren om att hon .~0rt· 
farande håller det g~nom en liten lyftning på spöet, innan harn 
geno:pi att kraftigt draga till sig· detsamma låter reven fal!a i 
vattnet. Visar det sig, att gäddan efter hugget går sådana. 
krokvägar, att reven fastnar i vassen, kan man försöka a.tt 
följa och lossa densamma, vilket någon gång lyckas, utan att 
gäddan störes därav. Då man efter väntetiden går att uppsöka 
henne, sker detta med aktern före i revens riktning, tills 
man kommer henne så nära, att man kan taga henne i håven. 
Dett~::t erbji;ider inga svårigheter, om det gäller en mindre gädda. 
De större måste behandlas med uttröttning. Man måste se till, 
at.t reven är fullt klar. innan tröttandet börjar. Undvik om 
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möjligt att draga gäddan med reven på längre avstånd, 
dä hon liai~ lättare a,tt göfä sig fri! Sedan gäddan kommit i 
bät~n, gällef d.et att tåga ut kroken, så att gadd.an ej ekada5 
tlll livet öcli så att man ej själv har men av o:Pefatioheh. I 
a~ flt;åta fall liar kröken uhder gäddans' försök att komniä lös 
dfägit.s upp i hals1eh~ där den är lätt ätkomlig fräii gällocken. 
M~n fättai· hehh~ tnetl ett krafti~t grepp med vähstef hand, un· 
a~r' uet man med den hö,gtä skiljer gällöckefi ocli fattar kfö
k\3h, som väri.i:les sä, att deil. slltpper sitt tag. Lägges' g·äddån 
s~tlåh i sumpen, spottår hdn själv ut kroken. Hoii föi'h!llfa~ 
sig vahligtvis alldeles lb.gn tiftder aetltla operatiöfi. D~fi ät 
Clock ej ti1irM1ig pä större gäddor, utah är aet bätW~ att öppiilt 
fl€!v6glrtin öch läta gäddan passera genom dehs<itnfua, då fävefi 
blir fti. För fört.satt :fiske fuåstie man naturli,gtviS i aylHtt 
fåll taga ny krtlk obh tlytt bete. Med litet vana gät d~t döck 
iätt för sig; att taga lbs1s krnk~n, t>ch kån sammä b~te i åll
niänhe11 atlvähdas för fähgs.t av flera gåddot. Blir d~t tfä
.gigt, karl man linda det med sytrad, då utseendet ej spelat nå
gbn ro11. liar man gott om b~tefi, gör man naturlig-tvi$ ·ofu.Öyfä. 

iafttning med naturligt, ota6klåt bete är nöjs.ammare öch 
meta ~pdrtsligt än med artificiellt eller naturligt, tacklät beM. 
tlnc1er gäddans s~älgköttstidl3r är dock d~t sehaste att fäkorh
rn:endera . Bästa tåcklet är deh eng-~lska sWiveln itied eller utan 
stång samt den ffir:ut omnämnda kt·okofölspinfl.aten. 

Fig, 31. Engelsk swivel. 

På dessa tackel kunna även formolbeliaudlaae öeteh an
vändas; Detta slautsätt, s. k. huggslaht, skiljer sig från det 
vanliga en.da·st däri, att efter nappet gÖt·es, ett eller flera Kfäf
ti,ga tnothttgg, så att hokarlia få fäste, varefter gäddan sltyiid
samt inhalas. Bästa platsen för slätittiing är utanför stora vas
sar och hemstränder samt på och omkring gräsbevuxna under
vatt.ensgrund. Fisket brttka.J; vara mest ai'vahde i juni; augu~ 
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sti E;allil sept~mber inånader tidigt p& morg·narna samt thn
rB.ärna före solnedgången. Under regnigt och di~;igt väder, 
samt dä stark dimfiiä ~tler, kan med framgång slantas när 
sc;m H.elst fjå dagen. Nördliga och nordvästliga vi1idar bruka 
i ålh11ä~het inverka ofördelaktigt. Ofta nog hugger en större 
abbbrre, mera sällan gÖS·; lake eller lax. Då laken i de flesta 
fäll ti11 svaJja b~tet rnetl stjärten före, såras han <lärvid av 
lttokefi öbh ~Hippet b"tet. Bäst är att vid slantnin.i använda 
rbddsumpt d! man kan Bevara gäddorna vid liv, men böra de 
snärasb ·dttiplaceras i ståndsumpen, dä d'e föra mtcket 'äsun, 
som kart skada fisket. 

Angelfiske. 

Angelfisket, vart finäs.t.e vintersportfiske, bedrives i de fle· 
stå av meilefsta och s8dra Sveriges vatten. Det är s.ynner
ligen intressant, bereder tillfälle till en härdande, ·ofta nag 
ganska atisträngande 
motion samt äi' i syn.
nerhet i gäddrilUt vat
ten iqycket gjVånde. 
fill fisket erfordras an
geldon, betett, bill f<k 
vakarna~ Uf;ptägähde 
samt s.k6vel ell~t skopa 
för deras tirtensliihg, 
ä \tefisbili en s1äd~ föi· 
Uafispört d.els av rea
sltå:t> Mh beten, del81 
ock för den fä,ngade 
fisken. Anglingen b~~ 
drevs fött ttled de Ifi~st 
t>timi ti va i ~Clskap. Ett 
spö nedsättes i isen 
ihvid valten :aöh be- L 
lastad~ m:~d rev öch "") 
b~te, så att det fick öh-~ 
skaa böjrtihg öVBr va- :Pig. 32. Fjäderspö. 
ken. Reveh fa~k ror öv-

Fig. 3$. 
Isskbpä. 

rigt ligga fri eller var Uj;jplindad på en rulle, som var angjötd 
pä hien. Oläg·enheteföa med dessa a!lordriitig·ai· ledd~ till upp
finniligeh a.v de nu brukliga ahgeldonen, av vilk~ finnas tvä 
s1ag·, fjäderspöet ·och balansspö~t. 
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Fig. 34. Balansspö. 
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Med litet händighet 
kan man sjäh förfärdiga 
sig goda angeldon. Stån
darna göras av trä och 
tillspetsas i nedre ?illdan 
för fastsättandet i isen. 
Vid sidan av t;itandaren 
angöres en rulle av trä el
ler annat material, vilk~ 
måst·e löpa lätt på sin 
axel, och varpå. reven 
upprullas. Fjäderspöet 
har fått sitt namn där
av. att en fin fjäder, som 
helst bör va.ra av Sand
vikens stål, löper efter 
ståndaren genom påspika
de läderbitar ·och cirka 25 
cm. över ståndaren. Ett 
litet stycke från spetsen 
är fjädern försedd med en. 
svart- eller bättre rödmå

lad :kork. Fjädern kan höjas och sänkas på ståndaren. När re
ven med vidhängande krok och bete medelst en ä densamma an· 
bragt ·ögla hänges på fjädern utanför korken, fär fjädern en lut
ning, som modereras1 genom densammas höjni::o.g och sänkning. 
Balansspöet är däremot försett med en i ståndarens övre ända 
så angjord balanskäpp, att den står upprätt utan belastning, 
men vågrät't, då dess: spets, som utgöres av en liten, känslig 
stålfjäder, är behängd med rev och bete. Vi hava funnit fjä
ders:pöna vara att föredraga såsom mera tydligt mar kerande 
n~ppen. Balansspöet reser sig visserligen, men blir sedan stå
ende, under det att fjäderspöet med den på långt avstånd syn· 
liga korken rör sig fram och tillbaka en god S•tund efter hug~ 
get. R~ven bör vara stark och rätt grov, för att man ej skall 
skada 'fingrarna vid mothugget och fiskens inhalaude. Krokar· 
finnas i handeln dels, av järn, dels av stål. De förra äro att 
föredraga, då större beten användas' såsom givande Krctftigaro 
hugg. · För mindre bet·en är stålkroken bättre, då den är smi
digare ·och mindre skadar betet. Mört och id av en längd av 
ch:ka 12 cm. äro tjänli,gast till bete, dock kunna i brist därav 
även . .g.e_rs och mindre sarv begagnas. Utmärkta angeldon fin
r;t~s. i handeln till ett pris1 av kr. 1: 25 pr st., ävensom enb~a 
stålfjädrar. vilka man ju ej kan förfärclig;a siälv. till J 0 öre pr st. 
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J3~ta platserna :för an~ling bruka vara pa ooh kring dju
pare ,n1dervattensgrund samt i utkanten av stora vassair. Mad 
hillen u,pphugga,s runda hål med cirka 25 cm :s diameter ooh 
på att avstånd från varandra av cirka 15 nieter, va:rv~d tills~$ 
att hålen göras lika vida nedtill siom upptill, varefter de u:r; .. 
nm.11as väl med ~kopf:tp, R:roken sänkes till bottnent reven fat
t:Mi. vid vattenytan och lyftes ung·efär 30 om.,, där ~n löpögl~ 
göres. Sedan kroken upptagits·, påsätt·es betet sålunda, att 
krokspets·en införes försiktigt b:;i,kip;~n stfä:rten, ungefär vid 
anus nlellan skimiet och köttet och skjutes · fram. så att spet
SfiJl kommer nära huvudet och utåt skinnet, ej inåt kroppen, 
då. dan i senare fallet vid hugg~~ ep.dast tränger djupare iri i 
l'J@t.~t och ej fär fäste i .gäddans mun. Betet lägg~s nu i vatt .. 
uet., och revijglan häkta~ på {!l·pöspetsen. Eeg;:i,guag; ffä,der@p.ö, 
modereras lutnin.g"en över vaken mmom fjäderns. llöjuing OQh 
sänkning·. Ståndareµ nedsättes i isen i ett med billen gjo:rt 
h~l, $å ·att spöapetsen kommer mitt över vaken. I allmänhet 
här m~n sätta. alla i 1pöna i samma riktning fö:r l)~ttr~ över• 
skådljgha~ skull och helst mot vinden, varigenom vindfäll
rth1.gar förhindra;s. På varje auglare böra ej komma mera än 10, 
högst 20 spön. Bäst är, om han kain placera dem i en cir~ 
kel, i vars medelpunkt han själv t~er pla,its, då han h~r 
lika långt till all~ krakarna. Utanför va:r.isair ä.r läm.Plii·a..St att 
plaeera krokarna i två rader, en i vasskap.ten ()ph en chik~. 
tio metei· utanför. UndBr utaiättningen är nödv~ndigt, att äV.en' 
ha.va uppmätk~t:1imb.eteu riktad på de redan satta kroka:rnq,, ty 
när aom helst kan en fällning sk.~ som fordrar i)gpnblicklig 
aktion. 

När anglaren fätt' fullt utslaget, placerar han sig så,,, -att 
han hal' gqd utsikt över alla krokama ooh ej befinner sig pä 
för låna·t avstftnd från n~gon av dem. Dä gädd&n napp1;1ir, lcl~·s
®f reven f:rän spqe~, som reser sig· ·och påkftillM angl~re:µadn-. 
grjp~~de. Han ilar snabbast möjligt till vaken, om dat ~r 
bla.n~i:: utan snö dook med iaikttagaude av fö:rsiktlghet och 
ut~n att göra myp)ret buller, övertygar ~ig oni, åt vilket 4å.ll 
gäqdan gått eller gåx, ställer sig pi\ uio.ti4j;l,tta ~id~n ~v vak~µ, 
fattiw reven och giver ett kraftigt mothugg, varefter fisk.en iu
halas ·jämnt och utan knyokar. Därvid är att tilli!ij, att gäddan 
ej t;lr(tgss så hastigt i närheten (1V vaken, at.t hon får tillfälle . 
skjuta under densanwla,, qå i allrn.änhat ishl).gg uppstä.r OQP 
gäddan försvinner, Man gör därför klob$t i att sa,kta inha
la»d.~t, dä gäddan närmar sig vaken. Detta förfariµgssätt gäl
ler, OIU gii,ddftn varit eller är i rörelse, då a.nglarau kOU'.l:Dl~r 
fr~m till hå.lat. Står reven stilla eller revög-la.n s•yues i ~tt-



tiet;·bör man för att skona betet försikt-igt känna efter, om gäd
dan håller detsamma. i vilket fall moth u.gg ofördröjligen gö~ 
res. Under ·det n:ian sysslar med detta. får man ej lämna de Öv· 
riga krokarna ur s1kte, ut.an städse våra beredd på nyä 
fällningar 

Intet fiske bereder nybörjaren så många svårigheter och 
förtret som angelfisket. Ibland gjver han så starkt mothugg, 
att kroken ryckes ur gäddan~ mun, ibla.nd slarvar han vid in
halandet, så att ishugg uppstår. I de flesta fall blir rnsultatet 
av hans ansträngningar. att lian får upp en tom kr'ok. på isen. 
Men han lär sig sna,rt att behandla den nappande fisken på 
lä.mpligt .. s:ätt. Resultatet a,v en fällning är för övrigt även för 
den durkdrivne anglareu · långt ifrån visst. Oavsett att den
samma,• kan hava uppstått genom vindens inverkan €ller ner
isnin.g, så pänder ofta, att µiothugget kommer för tidigt eller 
medan gäddan ännu håller betet tvärt: över och e.i hunnit. vända 
det in j munnen. dä hugget naturligtvis endast blir ett hugg 
i vattne.t . Någon gäng hugger en större abborre, för vilken kro
ken i de flesta fall är för stor, då han i olikhet mt>t gäddan 
vill sluka betet genast efter hugget. Laken, som har för va.na. 
att 'sluka sina rov med stjärten före, därvid han i detta fall 
hindras ay kroken., åstadkommer natu rligen endast :resultatlösa 
fällningar. Någon "gång händer det speciellt med mycket stora 
gädd,6r. att de gripa oc4 hålla betet så försiktigt, att reven ej 
faller från spöspetsen, men att spöet reser sig med l'even kva.r
sittande. I dylikt fall är bäst att snarast möjligt göra mot
hugg, varvid tillses, att gäddan ej får skjuta under iskanten. 
SåYäl levande som döda beten kunna användas, men äro de 
förra givetvis att föredraga. Såsom förut nämnts, bör betet stå 
högst 30 cm. fråh bottnen, men bör. då a.ngliug sker på våren, 
h-öias, sä att det kommer mitt emellan bottnen och isen. 

På första, bäriga is samt under våren, då isen sfäppt på 
de· stora vattnen, men ligger kvar i vikarna, brukar anglingen 
giva det bästa resultatet. Donen böra slås ut redan i dag
ningen, då gäddorna äro mest i taget. Vid elvatiden upp
höra i allmänhet nappen för att åter börja vid tvåtiden. Se· 
dan kan angling sk~ till mörkrets. inbrott. Under midvintern 
är fisket förenat med ganska stora besvärligheter, då isen 
nått beaktansvärd grovlek, och temperaturförhållandena äro 
mera ogynnsamma. Angling bör ej bedrivas, då högre köld än 
5 grader C. :råder. På sista isen är fisket otvivelaktigt mest 
intressant, men bör man då iakttaga försiktighet, då isarna 
ä:ro mycket förrädiska. Man gör därför klokast i att på för
hand läggas ut plankor här och var på isen, dels för att ~tå på. 
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dels ock för att' hava till hands', ·om nian sKnlle få sig ett kallt 
bai4. Ju längre fram på våren, på dess: grundare vatten sättas 
krokarna. Angeldonen böra ef~er anvä.n<I.~rnrnn väl fö~kas. 

Drag- och stimflske. 
Fiske med drag eller s·wivel idkas i 

snart sagt alla våra vatten och ar synner· 
ligen omtyckt av fiskeamatör~r, ej så 
mycket på grund av dess1 sportsliga egen
skaper som fastmera, därför att det i all· 
mänhet giv;er gott utbyte med g~anska 
ringa besvär. Därmed fångas' huvudsak
lig·en gädda, men även abborr1e och gÖ:S 

samt i de nordliga vattnen en del lax
arter. Metod!8rna. för fisket äro så all
mänt kända, att någon ingående beskriv
ning ej tarvas. Beträffande va1'et av fisk
redskap torde dock några anvisningar va
ra på sin plats.. Sådana finnas hos våra 
fiskredskapshandlare · i ·en mängd typer, 
avpassade för olika fisksorter och vatten, 
men kan om högst få av dem sägas, att · 
de uppfylla de fordringar, bom rättvisH
gen böra ställas' på ett universaldrag, det 
vill säga ·ett drag, lämpligt för de flesta 
vatten och begärligt för flertalet av våra 
rovfiskar. Vid dragfis.ke bega.gnar man 
sig antingen av naturligt, formolbehand· 
lat eller artificiellt bete. De två först:.. 
nämnda är·o att föredraga, men kunna 
även· viss.a typer av de artificiella dra.g•en 
giva mycket ·goda resultat. För naturliga 
och formolbehandlade bet·en ans·er jag mig 
fräillst böra framhålla den engelska swi
veln med eller utan stång såsom det bä
sta möjliga tackel. 

Användes swivel utan stång och for
molbehandlat bete, bör detta redan vid 
inläggningen hava givits den för srwivlin· ~. 'i\_\. ~ 
gen nödiga böjningen. Den förut om- ~ 
nämnda Krokodilspinnaren är även ett tac- · · 
kel, som motsvarar de längst gåend·e for- Fig. 35. E~~elsk swi.vel 
dringar ·och är det. som bäst skyddar be- utau st;Ang. ' 



tet från försförelsie. dm nian använder mindre beten oeh små 
tackel, kunna sådana drag med fog inrangeras bland universal
dra.gen, då de äro användbara i alla vatten· ocl;l med begärlig
het hu§rtäs av alla s:väljfiskar. 

. · :Blatid d~ artifieiella dfägen hålla 

Fig. ~6. Lundgrens n:r 163. 
~'- .I' • 

vi det modernare skeddraget, på den 
Mä sidåh försilvrat 6ch p~ d'äti ahdra 
lf;tgy11t, s.fön röl'es av l.1tiridgtens ufi:. 
ci~r n :r 163, §as1bili d~t yppersta, s6fil 
fihti~s i m,ärba.deat,, 

Fig. 37. Reförmdraget. 

På dettia drag, som tillhör de få artificiella universal<lfu~· gn~ 
hava gjorts förvånande fåll.2'sterA såsom exempelvis 14 st. större 
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o-ch~mindre iädd.~or om tillsammansi .. nära- 25 kgs vikt under en 
dragtid av en och en halv timme, varvid användes stor
leken n :r 5. På storleken n :r 4 har fångats1 både_ abb_orre oc:P 
gö.s, och hålla vi troligt, att detta drag i små nummer skall 
vara mycket begärligt för laxfiskarna, varoin vi dock ej -varit 
i tillfälle att ·Övertyga oss'. Samma firmas n :r 167, som föga 
skiljer sig från det _förra, har även givit lysande resultat. Det 
av · fanjunkare A. Bergstedt, Umeå, konstruerade s.~ k. reform
draget har provats i en mängd vatten·med synnerlig·en. g()da re-
sultat och förtjänar plats. bland universaldra.gen. · 

Reformdraget har den stora förtjäns.ten, att det ·på g-rund 
av materialets beskaffenhet och lmnstruktionen är så. gott .. som 
oslitligt, en lika sällsynt som värdefull egenskap hos fis'kre.d
skap. 

Bland specialdragen hävda de gamla flata ·bleckfiskarJ;l:a sitt 
anseende ·som synnerligen fiskliga speciellt" i -mindre .·:klarå vat'-· 
ten. I vissa delar av Mälaren hava de visat sig mycket begär• 
liga för gösen. De äro mycket lätta att hålla rena. ·ne nyare, 
vridna bleckfiskarna synas i somliga vatten v"',.ka m.y,cket ':'~oc-

. kan.de på abborren. · ? 

~~;...!"'.,•-:_ ~ 
.,,.-' 

~·~:-==------

.Fig. 38. Nyare bleckfisk. 

Samma förhållande torde vara med mindre nummer av G.e 
gamla Californiadragen samt propellerdragen. En d€ll. i han
deln förekommande pärlemorfiskar äro mycket anvä:q.db&ra för 
fångst av gädda. De äro visserligen ganska dyra,~ men äro 
starka och bibehålla sitt utseende utan vidare skötsel); En del 
i handeln fö1~ekommande forellimiterande kautschukfi.Sk<itr äro 
lämpliga för de norrländska sjöarna ,och strömmarna för~ fån:g-st 
av laxfiskar. , 

I . skär.gårdarna begagnas' mycket skeddrag med e~~ stone 
krok med eller utan grässkyddare. I gösrika vatten ~ro utom 
de förut omnämnda bleckfiskarna de 1eng1e1s·ka s. k. Devou~ 
a.tt rek.omm.4tndera. 



::M:ång·a ändra erodå 
dragformer finnai:; i han
deln, men törde de rni äfi· 
förda !ullt ti11fretlss,tällå 
amatörfiskaren. 

lJrä.greven bör vara 
stark, men ej alltf01' g.rm' 
samt e) hava heiiäg~fihet 
att sno sig. Bäst ätb Q.!!) 
shingade ot:Hi snodda ita
neHnorna. 

För nybätjär~ii tfitde 
någfä an,11sningar 0111 m.~· 
toderna för fiskens. irlfåfi• 
.gafid.e ej vära ur värten. 
Getiäst efter l:ili.gget lialä~ 
fiS:Ken häEIU~t :dlen järnlit 
ifi, men säktäs färt~tl allt 
efter som detl närmät sig 
båten. Lät den 1:Jå itlg"ä 
villkor få tillfälle att gå 
under densamma, då ej.el}. 
1ätt frigör· sig från dra· 
get I En minare fisk k:an 
ljf tas på reven, vilket 
daremot ej bör ~ke med 

. en större. Den tages Bi
ter vederbörligt uttröt
tande i håven eller med 
huggkroken. Kommen 
inombords, tages den sna,~ 
rast ur håven, sa att den 

· Fig_ SD; ej trassläf ·in krokarna 
Ka(its~hukfisk.. Fig. 40~ Deven. i liåvhätet. 

Bä.stå Clfå~tid~n äJ Hter shl~tie uppgång ~öh före lilMB n~tl
gållg. Undef mdlet otlh lJläsigt väder fän fisket 1ned fördel 
iåkas när s.föb. helst pä därg·€n; Gädda11 Ueh abbo1·reh hugga pä 
dfäg 'fffih lfötja?i av juni, då vassen Mrj::llr tiWi lipp Över Vätten
jtån; tiH ffäm i öktobet. Gasen nappär Bäst tlhd~r somm.IH·-= 
m.ånaderna, vid midsommartid även under natten . .LaUitfä:ftrria 
äfä iikal~d~s föremål för dfä!;fisJfo rtnaer jtini; juli tfoh augusti . 
.Bäf!iä fångst av g·autia bru.kar göra§ utätl.för eller mellah storh 
vai;~Hl\ ntanför bi'ättfä b~rgvä~ga,l' sa.riit ktfö.g ~\:läsbt::!'VtHmä 
g·rund. 
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Stimflske. 

Stimfisket skiljer sig föga frc\n draignsket. Darvid l5e~a;s 
dook spö samt mindre beten. Man kan betjäna sig av ett ell'1' 
flera spön av olika längder, vilka hållas. rätt ut fräh bå.t<en., 
så a.tt revarna och betena komma på avstånd från varam.dra. Av 
fördel är äve~ att revarna äro o~ika län.g.a. Synnerligen lämp
liga stimspön av ask med känsliga spet~ar av. fiskben fötaä av 
Lundgren!!!, men kan man g<ltt betjäna sig av hemmagjorda spön. 
Därtill tages helst en smäcker en, eller om det ska.ll va.m ett 
längre spö, en björk, som i händelse av behov förses tned en 
fin enspats.. Till rev pas1ar bäst den slungade silkelinah, men 
äto även linnelinorna fUllgoda. Såväl naturli~a solh artificiella 
beten användas. För de förra är den meromnämnda Krokodil• 
spinn.aren det lämpligaste tacklet. . Av en fångad, 111indre ab
borre kan man götai ett utmärkt bete genom att avskära d~n på 
mitten och sedåri klyva !tjärtha.lvan~ så att benet stanmtr på 
ena sidan oGh stjärtfenan på. den andra.. D.en senare böjes ooh 
apteras på en s. k . stimkrok och fönes med ett pai: små, l'Qda 
tyglappar, föreställande ögt>n. · 

Fig. 41. Stim krok. 

Små nummer av alla i handeln förekommande drågfor'll.er 
torde med förd.el kunna användas för stimfiske. Även här är 
den engelska »Devon» synnerligen att rekommendera. Av ett 
styeke vitt handskskinn kan man åstadk<;>mma ett för abborren 
mycket begärligt bete genom att klippa det i :fotni a.v en min· 
dre fisk samt aptera det på stimkroken, därvid ej förglömmande 
de röda ögonen. 

Med stimfiske avses huvudsakligen fångs t av a bborre, men 
renderar det ej så sällan en gädda eller en g ös. När aborren 
är i taget, är fisket både roande och givande och lämnar basta 
utbytet utanfor sten- och bergstränder. 

Fiske med utte·r. 
I stora delat av vått länd är fiske med. s. k. utt.F'rred.skap 

fu11ständigt ok!ht. Frän början ett speciellt ho!T!'andsfiske. 



varmed. avsågs fångst' av lax, forell och harr, har det seder
mera börjat att praktiseras. även i andra delar av landet, se
dan det visat s[g, att redskapet med fördel kan användas även 
för fångst av abborre, gädda .och gös,, vilket emellertid fordrar 
andra beten. 1 

Utterredskapet består av ett enkelt eller dubbelt ntterbräde, 
rev och ·tafsar, vev, korkskiva och beten. Utterbrädet är 60 cm. 
långt .samt 22 cm. brett och hålles lodrätt i vattnet genom en 
i . dess nedre kant inlagd blyköl. På ena sidan är det försett 
med en tackling av mässingstråd, som sammanhålles av en 
stäng, likaledes av mässing. Denna kan g.öras kortare eller 
längre. för reglering av brädets gång i vattnet. Vid denna är 
reven fästad medels ett .patentlekande. Det dubbla utterbrädet 
är så konstruerat, att man med· en ryckning på reven kan få det
samma ." att ·vanda, · vilket. är av stort värde. Dessutom är dess 
gång jämnare och motståndet mindre, varjämte det giver reven 
en bättre placering. Denna tages hels,t av råsilke likasom taf
sarna, och bör den förra hålla en längd av cirka 45 meter och 
de senare av 11/2 m. Reven är upprullad på en vanlig dragvev. 
En korkskivå, tillräckligt stor för att upptaga redskapets samt
liga krokar och beten, ar angjord vid båtens insida. Till bete 
ap_yändas dels konst.gjorda flugor, dels ock artificiella drag och 
fiskar. Särskilt att rekommendera äro de dubbla forell- och 
hårrflugorna, av artificiella fiskar framför andra. de må
lade sidenfiskarna, vilka äro begärliga för alla slags rovfiskar. 

I handeln fö~ 
rekommande kaut
~chukfiskar sa.mt 
målade hornfiskar 
ävensom mindre 

,.,_, skeddrag torde med 
Fig 42. Målad sidenfisk. fördel kunn;1 använ

das. 
Vid fisket utskjutes brädet å läsidan med vidfästad rev i 

sned riktning från båt.en, som ros långsamt framåt, under det 
att rev.en med tafsar och beten får löpa ut. Användas flugort 
äro dessa 'på förhand uppsatta på korkskivan. A.ndra beten på
knyta,s under utläggningen. Man bör ej hava mera än tio, högst 
femton beten på reven, då ett större antal lätt kan åstadkomma 
!;rassel. Är u·tforbrädet ordentligt utsatt, skall detsamma, när 
reven är fullt ute, nästan parallellt följa båtens: rörelser. Då 
1~ågon fisk nappat, in.halas reven, och de tomma krokarna ha
!;:;as ·pä korkskivan, tills man påträffar napparen, so.p'.l förpassas 
i båten. Ibland inträffa napp på flera krokar på en gång. 
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Bästa tiden för uUerflske är tidigt om mdtgnarna sai:ttt-vfti 
sblMdgån~~fi. - I nlötsät~ till :1ndra fiskefi tltukat detta gi~a · 
bästit utbyt~t, då det är lugnt och soligt, ttna.t~r det att det vid 
blåsväder . år ttlindre g-i'7tihde. Fisket betldves helå sdnibiai''åh 
d~h är i fiskrika -vatten myök~t toa.tide. Det erfordras dock eft 
vi~~ vana att sköta utterbräåets gåtlg öcfö fi§ketls ihhalande, 
utan att oreda uppstår. Man går i allmänhet fram med uttern 
på ganska grunt vatten., där också de bästa fäsultaten :vinnas. 

Fig. 43. Utterfiske. 

Långrevsflske. 
Redan i urgamla tider vair fiske med rev elfor ti·åd känt. 

Ehuru egentligen hörande till yrkesfiskena, praktiseras det 
dock allmänt av amatörfiskare i snar.t sagt alla vatten i vårt 
land. Det är ju ett ganrsfa bekvämt fiske, ofta h1Scket t;tivande 
och beredande en angenäm omväxling, då. de flesta av våra fisk
slag låta fånga sig därpå. Till fisket erfordras rev med. eller 
utan flöten, tafäår, kfök och beten samt vakafä;. -Det cliih'bel
tvinnade bomtlllsgarn~t i passande -gfovlek '. (häst av Stock
holms Bonmiisspii:meri-Aktiebolags eller Johanssöh och t]ä't
lånders tillvetkhihg, åV vilka det senare är något mera "i1ärd~ 
sj;mhnet) är att t~kofufuerldera till långrevar av alla Et!ag i 
såväl sött som bräckt vatten, då det står sig bättre än lingarnet 
mot vattnets dch bottendjurens skadliga inverkningar och dess
utom ät mycket billigare. Före användandet bör det färgas (en 
syag telOsning är lämplig), ellet svagt ' tjäras eller behand-

las med impregneringsfärg, 
m4€tl ~:fJI§5itj] Reyea förvaras antingen i 

s. k, låp.grevslådor eller år 
upptullad på en vev-, vilk~t 
sistnämtida sätt itllmänt.fö• 
redtages av ytkesfiskäte för 
deras vittorufatfähchf lä~g·-

Fig. 44. Enkel låda. niugar. Far amatör fi§kä-
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r~:q., söm idkar långrevsfiske i skilda vatten, vilja vi rekommen
dera i~ås«:>m lämpligast att hava reyien förvarad i en eller flera lå
d.or me.d -lock, vilka läro .synnerligen praktiska för r·evarnas trans
pOrt, då kmkarnå ligga väl skyddade inuti desamma. För fiske 
i'hemvattnen aro de tenkla långrev:slåd.orna fullgoda. I större så
dåna lådor .torka revarna fortare, men taga stort utrymme. 

Fig. 45. Låda med lock. 

varför lådor å 100, högst 150 krok böra 
föredragas, då man ·i stället får be
tjäna sig av så många flem. 

Till tafsar användes, samma garn, 
:nå.got 'finare. Den lackerade, engelska 

, Limerickkroken är bäst i s.ött vatten, 
den förtenta kroken i bräckt Yatten. 
De flesta yrkes.fiskare begagna flat
sla.gen krok, under det att amatörfi

Fig .. 4?· Långrevsrulle. skare föredraga krok med öglor, då des .. 
sa äro lättare att fäs.ta på taf3e-n. De 

förra .äro emellertid i alla avseende· bättre och fiskligare. Man. 
har endast att lära sig att göra en s. k. åttaknut, vilket går så 
till, att .en ögla slås. i tafsens ända, varigenom sladden drages 
en g4ng. Vid någon åtdragning uppstår en åtta genom vars 
båda ögon krokskaftet föres. Öglan tilldrages nu hårt, vilket 
bäst .sker med tillhjälp av en liten plattång, och kroken sittet 
~rubbligt fast. På de vanliga reva.roa böra tafsarna vara cirka 
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1' meter långa och fästas1 vid reven på ett avstånc! av 2 till 3 
meter medelst en dubbelknut, d. v. s1• sladden lägges två · varv. 
kring reven, innan löpknut€n göres. Detta är absolut nödvä.n· 
digt, för att tafsen ej s,kall kunna löpa efter reven. 

Under förutsättning av förståndiga inköp kan man astad· 
komma sådana långrevar till mycket billigt pris1. Kostnaderna 
böra ställa såg sålunda, beräknat per 100 krok. 
1/4 kg. bomullsgarn, 15-trådigt n:o 12, a medelpris kr. 3:- kr. 0:75 
60 gr. bomullsgarn, 12-trådigt n:o 12. d:o d:o » 0; 18 
100 st. Limerick-krok, cirka ........... ~·....................... » 0: 50 

Summa kronor 1: 43 

Härtill kommer k'.ostnaden för lådan, vilken man dock lätt 
kan själv förfärdiga. Yrkesfiskare, som använda stora partier 
av såväl garn som krok, kunna beräkna avsev~t billigare1 

partipriser. 
Till bete användas levande eller död småfisk av allehanda 

sla.g, avskurna fiskbitar, daggmask, kräft.stjärtar eller annat, 
bero€nde på vilken fisk som huvudsakligen avses att' locka,. 
Med undantag för gösreven sker utläggning i regel sent om 
kvä.llarna. och vittjning vid eller strax efter solens uppgång. 
Vid intet annat fiske besannar sig i så hög grad det gamla ord· 
språket: »Morg·onstund har guld i mund». Bäst är, om såväl 
revens början som dess slut kan angöras å land så osynligt sm:o. 
möjligt. I annat fall användas vakare för revens· igenfinnande, 
vilka på större vatten böra vara så stora, att de lätt iakttagas 
på betydligt avstånd. 

A b b o r r e v e n, på vilken även fångas bra.xen, gädda, gös, 
lake och ål, ävensom en del vitfisk, lägges från midsommartiden 
till slutet av oktober. Därtill användes 12- eller 15-trådigt 
garn n :r 12 med 9-trådiga tafsar och krok n :r 2. Betet utgöres 
av daggmask eller levande eller död småfisk. Av levande beten 
är norsen, löjan och elritzan bäst. Kroken fästes varsa:µit ge
nom betets rygg, så att ryggraden ej skadas. Utanför löjle
karna brukar abborreven giva synnerligen gott utbyte, ävenså 
lagd under augusti månad på och kring stengrund. 

Å l r e v e n är fullständ:l.gt lika med föregåiende, men 
lä,gges huvudsakligen för fångst av ål, varför utläggnin· 
ge·n sker vid mörkrets inbrott. Den betas helst mec;l dagg. 
mask, med små löjor eller nors eller med avskurna ·fisk
bitar. Midsommartiden går man fram med reyen så nära 
land som möjligt, även innanför vassarna, där sådant 
är möjligt. Ju längre fram på hösten, på dess djupare vatten 
sträckes reven. Den lägges sent och vi t.tjas tidigt, · Qm ej de 
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~tÖ..ffQ <\Jg,~ .skola fillll~ tillfij,He att iQ+~ sfg fria. Un<-i~rtfligs
biv qe.gagqa,s för Ue:n~ upppagftn~~~ värvid är av vikt., a.tt m~n 
m~A håv~:p sö~~r ft,le:q.j huvqd~ ~j Q.~~·~ s~fä,~t. 

B r a x e n r e v e n förnter fageµ apnftn s~mB-iili~ fråTI- de 
färgffåen,Clf:l f:l,:n a.tt den . håll~~ flyt~nde gerrnm små kork
flöt~n, som äro anpr;:i,gt;:t ~ r~v~:q. mellan varanna:q. ~u~t 
var tredje krok. Pagg:q:m~~k, rfä:ligt P.4§~tt, ~r det l?~~~a 
betet. Reven iägg~s under senare hälften av ju:µi ~atl!t 
u.nder juli månader på. tämligen djupt · vatten, aed.~~
mera på grund:ire. Efter stormigt väder är '_,ästa p:a~sen. utan· 
fpr stränder, där påland~vind rått, då bl'axen låter sig 4rlva 

· w.ed ·.ivinda.n. Reven vittjas mycket tidigt, och är undertags
:Påven qµ:q.Q.,gij,nglig, d<\ Pf~~~n är mYG~et lös i mµn. 

L a·k :rev e fh vairtill vanliga ~bbo:rreven a:nvä,udes, utläggos 
~na.ra~t möjlhit efter islp,ssnill.ge+i hel~t pä de :nla.tser, d&ir vin
tervägarna gått fram, då ·spillningen från dessa lockait lalien till 
·§arplh1~ :6-it.stfli b~tet äi:o ·~må abborrar, soni dew1ai, tid lij,tt fån
~s nied sänk4åv p~ vålarnl)i eller i utl,{auten av större vais~ar, 
därnäst levq,nde eller död. nors, små löjor eller m_ört _sa:rp.t <la...~a•
ma.sk. Auvändes Cl.öd nors, kan map_ :tned f<lrdet sätta fä~r;;i, ~i
daua, P.å. Yf!.ifje krok. Lakrev ~an fäggq,s, s.å läl'.1gl;} v~ttnet ~r ii-
fritt. urider sommaren och hösten p~ Q.jqpt vatten. . 

· G ä d dreven måste vara av starkare mate:ri~l än de nämn· 
da revarna. Det 15.trådiga, bomqllsgarnet till r~v ·och 12-tråcligt 
till t~f~ torde doc~ var.~ tillräckligt starkt. 'raif~arllp, taga,s 
1Y2 nieter länga. Den vanliga ståndkrokep,, 4~1$t storlek n :r ~' 
användef med lagom stor mört, id eller sarv, undantai'svis 
~};)bone,. till bete. :fievep. flötas med körk mella..n yarje krok 
ocb bör ej hav!;L mera än 20 krok på cirka 15 meters avständ 
från v~randrp,. Första g~ddroven lägges efter vas~en under 
eller stra~ efter :mörten~ le~, då g&,ddor!la äro syuner,iig~!t gluv.
~k~, y~;ryjd är att t.Ul~e, att den eJ lägges spänd, då den fiskar 
sämrE.. Under hög~p:rp.maren får gäddreven yihh då det är svårt 
att få .betena att häl4t sjg p.å,,gon avs~värd tid. Under augu13ti 
och septe~ber samt i .synp.erhet strax före isläg-gningen brukar 
gäddrever: giv9' bästa. resultap, vilket ofta har till följd, att den 
~i11 sist J::>Hr lig-~anpe under isen. 

· G ö s r ev e n är lika med abporreven 'Och 11:!.gg~s }'.}~ cl.j1fpare 
eller grµndare vatter+, allt efter som gös·eµ står. Man brukar ej 
lägga fPr~ta reven förrän ett stycLw in i juni, och då likasom 

·under hela sommaren p4, djupt vatten: Pä höst~n stiger gösen 
-qpp J2å grundare vatten. 'l'Ul bete anyände~ helst levande nors 
eller rnörtgli. Små lpjor äro även goda l:rntQ·n~ Reven l~gf:{~S 
'i aUm~nhet på k~ällen och· vittjas på morgonen. I Mälaren läg-
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ger man den när som helst på dagen och låt'er den Iigg::i. rit,~ en
dast tre a fyra timmar. 

Ståndkroksflske. 
Fiske med ståndkrok praktiseras allmänt såväl av yrkes

som amatörfiskare~ Man avser därmed huvudsakligen fångst 
av gådda, men kan man även få gös, abborr-e, lax och ål. Fi
sket indelas lämpligen i två avdelningar, nämligen f-tåndkrok 
i öppet vatten och vinterståndkrok. 

För ståndkr·ok i öppet vatten betjänar man siig av tre me• 
toder: 

1) med stång; 
2) med så kallad ståndkroksbult; 
3) med flytande ståndkrok. 
Användes stång, kan denna anting·en nedskjutas i botten 

eller förankras å densamma eller också vara utlagd från stran· 
den. Den första metoden är bäst på grundare vatten och på 
lös botten. såsom i allmänhet i eller i utkanten av vass. 
År bottnen åter så hård, att man ej kan få ned s.tören, , förses 
densamma, som i detta fall helst bör utgöras av en torr tall
sta.m, med sänke och snöre, så att den kommer lagom djupt 
och med lämplig lutning mot vattenytan. Att lägga ut ~tången 
från land är bäst från uddar och stenstränder, där den fasthål
les genom stE:.nbelastning i sådant läge, att den med sin spets 
bår ut över tämligen djupt va.tten. Den bör sitta så fast, att 
man i nödfall kan hålla bå'ten vid densamma. Redskapet ut
göres för övrigt av rev på klyka·, krok samt bete. 

Reven bör vara cirka 12 meter lång, och är därtill det slun
gade linnegarnet bäst, om också avsevärt dyrare än det fullt 
användbara bomulls.garnet. Det sienare bör före bega,gnandet 
färgas i svag brun eller blå ton. Klykan göres a.v en eller björk 
och förses i ena benet med en inskärning för revens fä.staitde. 
Till krok användes den vanliga ståndkroken med mässingstafä 
i stor lek n :r 5 för större beten oc!h n :r 4 eller 3 för mindre. 
Bäeta betet är obetingat mörten, därnäst iden, sarven, sutaren, 
gersen, abborren och rudan. Det bör hålla en längd av cirka 
12 cm. 

Sedan stängerna blivit utsatta, varvid är att märka; att bä:
sta platserm•j äro i utkanten av större vassar, helst i utskju
tande partier därav, utanför berguddar samt på och kring gräs
bevuxna.. grund·, fästes revens ena ända vid spöspetsen. Denna 
bör hava en lutning a\T 45 grader mot vattenytan. Några cen· 
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timeter under spetsen ang'öres klykan ä reven, som: sedan upp
rullas å densamma och införes i inskätningen la~om hårt, för 
att ej betet skall kunna rycka ur den, men ej så hårt, att det 
blir förenat med för stor svårighet för den nappande fisken att 

l 

l~ I. 

1-

få betat med si,g. Så mycket av revens fria ända 
lår hänga i vattnet. att det påsatta betet kommer 
trn.gefär mitt 1emellan bottnen cch ytan. Påsätt
iningen tillgår sålunda, att kroktafsen drages genom 
betets mun -0ch ·kropp och ut· g·enom anus·, cär en 
!lindrig bqjning göres. Revändan fästes nu vid tafä
:öglan, och redskapet är gillrat. Efter en nyare me
'tod användes· ej klyka, utan uppehälles betet i vatt .. 
m.et ,genom en i spö.spetsen fästad fin och svag sr
trå ~ och en liten böjd knappnål eller hellre en' törn
tagg, som varsamt införes i betets rygg. Beven, 
som med s'in ena ända är fästad vid stängen under 
vattenytan, får för övrigt ligga 
pä bottnen. Detta sätt är att fö
redra.ga på våfårnat då man lämp
ligast placerar krokarna inne i 
gles vass1 oeh speciellt om döda 
beten användas, villfot ju är en 
humanare matod, men som ej kan 
praktiseras under den varmare 
årstiden, då det döda betet allt 
för snart förlorar utseende och 
begärlig het. · 

Den förankrade t tåndkroken Fig. 48. 
användes mest på och kring sten- Flytande ståndkrok. 

grund samt utanför vassar, därvid den placeras så. 
att betet ej, då vinden häller redskapet mot vassen, 
kan nå densamma. 

Den d. k. stånd1uoksbulten anvätldes mest i lin
drigt strömmande vatten. Den utgöres av en oirka 
en meter lång träribba1 i ena ändan förankrad å 
bottnen ined snöre och sten och i den andra för
sedd med en rev, upplindad som franliår av vid
stående avteckning; krok och bete. Nål och tråd an-

Fig. 47. vändas. 
Ståndkroks- Demfä fiskemetod är mycket om.tyckt såsoru. en-

bult. k l i·· k··t h · d . e, atts o t oc· g1van e. 
l\ied flytande ständkrok fiskas endast i mindre, lätt över

skådliga vatten. Redskapet består av en rund korkskiva med 
cir.ka 18 cm :s diameter, genom vars mitt är driven en träpinne 
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a;v cirka 26 cm :s längd. Re·ven är upprnllä.d i en i Akivau~ 
underkant. gjord i4§;kärniug samt fästa.d i en skara i nedre 
delen av pinnen. Redskapet utlägges utanför la.nd, dar från
lands-vind räder, och fär driva tned vinden eller också .'På un
deryattensgtl,trtd. Fisket är myokst toande och giver i gilidd
rika vatten ofta förvånartde resultat. 

Vittjning av stånd-
e'!OWM :=-f- · "F~ krok bör ake med för

siktighet, sä ~,tt ·Q.en 
fisk~ s·om fastnat, e:i 
-Onödigtvis sikrämmes, 
då den, i ~yunerhet 
om det är fr~ga 1om 

ri 49 Bil k k en större fi~k, lätt 
g. · gg ro · kan slita all" den re-

latiYt svaga reven. Håv eller huggkrok begagnas' tid infln
gandet, då fisken på inga villkor får lyftas på reven ur vatt
-net. Större exemplar tröttas, innan håven eller huggkrokön 
tillgri.pes. 

Gadda:!l nappar bäst på ståndkrok dfk.a en vecka eft~r das~ 
lektid och till medio av juni. Under h6gsommaren är fisket 
sä.m.te och svårare att sköta, då betena ej liällä sig fiskiita .. 
{Jttder augusti och september månader är gäddan i allmänhet 
bra, »i taget». ·Vittjning måste då ske flera gånger om då.gen, 
då döda. beten ersättas med nya. Klokt är att då -och då flytta 
red!kapen till nya platser, vilket brukar göra god verkan. 

Vinterståndkrok. 

Yinterståndkrok sättes på första, bäriga is. Vakar av citk~ 
30 cm :s längd och 15 cm :s bredd upphuggas och urrensas. l 
vakem· ena ända nedhugges en meterlång käpp, som. del!3 an
giver platsen, dels ock tjänar till fäste för reven. Avs tåudet 
me.llån käppens nedre kant och klykan, på viiken reven är u:PP
rilllad, bör vara minst 1 meter. Djupet uppmätss, rhed ett på 
reyen fästat lod; s. k. paternosterbly, vareftei- reven fattas vid 
vatteD'ytari och upplyftes cirka i1/2 meter, där en ögla göres. 
Då betet blivit påsatt och nedsänkt, kommer det sålunda unge
fär 11~ meter fran bottnen, vilket är lagom ti~Cler viri~ef~, då 
gä ddati är föga benägen för rörelse. På eftervintern och våren 
höjes betet, sa att det kommer mitt emellan bottnen ooh ytat;l. 
:P0re ut~ät.tningen böfa revarna, som. helst. äro syagt färgade. 
samt. klykorna h.ava legat nå..g-ra ·timmar i varmt vatten~ så 
att de s.1nhka. Vakarna fä t.illfrysa, men börq. k1·okarfia eft.er-
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ses· minit var t 're'dje daig, då upphuggningen av vakai·na ej blir 
så besvärlig. Det är naturligtvis bättre, om vittjning kan ske 
vaivje dag. Reven är åtkomlig medelst ett litet spö, i vars ena 
ända en järnkrok är fästad. Utsättas krok utanför vass, måste 
det' ske på så långt avstånd, att den fångade gäddan ej kan nå 
densamma. Skulle fisken hava åstadkommit. fäste på bottnen, 
är ·skäl att dröja med upptagningen till nästa vittjning, då han 
tllöjlig€n själv gjort sig fri. Skulle så ej vara fallet, har man 
ingenting annat att göra än att genom upphuggandet av hål 
i revriktningen söka komma mitt över fästet, då man söker J.ossa 
(;fotsamma med en lång käpp med krok eller en dragg. Vinter
ståndkrok giver bästa utbytet på första isen och under efter

vintern. Ofta nog renderar fi
sket en ·eller annan lake, någon 
gå~ en gös eller abborre. 

- l!"'ig. 50. >Blixten., Fig. 51. :tRex » 

~Varje idkare av ståndkroksfiske har ofta varit i tillfälle 
at"~ iakttaga, hurusom gäddorna under vissa tider av året vis
serli.g"en gripa betet och sarga d et samma, men ej sluka det. 
De~ta beror därpå, att deras tandkött är så starkt uppsvullet, 
att betets hållande vållar dem smärta, varför de släppa det
samma. Många beten gå på detta sätt förlorade, vilket varit 
anleqningen till att flera uppfinnare på fiskeriteknikens· om
råde sökt, åstadkomma mekaniska krokar, som även under gäd• 
d9rnas svalgköttsperioder giva nöjaktiga resultat. Sålunda 
hava de . båda mekaniska s.tåndkrokarna »Blixten» och »Rex» 
blivit inventerade oeh kan med fog sägas~ :att det svårlösta 
problemet att åstadkomma praktiska, mekaniska g:ä.ddkrvkar, 
med dem blivit löst. 
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Båda kunna erhållas tHl :ett pris1 av re'sp~ kr. l: 1?0 
oeh 2: 50. Blixten användes så, att fjädern fattas med vän
ster hand~ varefter undre kroken föres. i vinkel mat den ev1e. 
I\::ttoke~ fasthålles. :i detta l~ge~ medan betet p~sättes; Där
efter föres gillerstickan upp i sitt l~ge under betet. Redskapet 
är mycket. praktiskt, och användas till d~tsamµia ~p.dast 'döda 
beten. Den fångade :Hsken blir ej sy.µnerligen svårt skadad 
genom den fina och skarpa krokens inträ:q.gande. ]Jft~r läµg
va riga och noggranna prov hava vi1 dock funnit Rex betydligt 
övert.räffa Blixten såv~l i styrka som fiskli~het oc}l speciell;; 
i förmåga att fasthålla den fångade fisken. Denna krok · eller 
rättare sågt sax uppfanns för många år sedan tillbaka-; mep. 
~unde till en början ej. tilldraga s'ig ·ii.ågo:q. större uP,pmärlf~a,:1µ• 
het. Förra året iµköptes patentet av Lundgrens,, varefj;:ei; upp
finniugeri uncl.0.r:gätt någr~ förändringar och kan nu ~~a$· fullt 
motsvara de längst gående :forqringa:r. Rex är ett i..'. hög&ta 
grad effektivt redskap, som troligen ko"P'.lmer att få användnl~ 
i allä våra vatten, då dess förträffliga egenskaper komma t~11 
yrkesfiskares kännedom. Flera e,v des~a använda ·dam r«t· 
dan ·t>ah baya inrapporterat rent ~! · förvåJ:tande· res:u,It~t, a;v 
vilka 1'I fängade gäddor p~ en d8ig <>cb 5 st. $a~r törde .. l.1tgöta 
rekordet. Vi hava själva underkas.teit , d~m. · ~n g;ru.~dli~" vrqy .. 
ning i flera olika vatten och vid olika årstider ·och furtnWde:qi 
i hög grad vara vad engelsma.nnen kallar »killing» eller vad vi 
fritt kunna översätta ordet med - förödande. Prov hava an
ställt~ med sax i vartannat och vanlig standkrok i vart
annat hål, och har detta förfärande i regel åd.agal(;l,gt 
saxens mångdubbla överlägsenhet. Detta torde huvud.· 
sakligen bero därpå, att gäddan även under sina svaig. 
·köttsperioder 1:)1ir offer för densamma. Hon biter i Y~etet, 
vilket är tillräckligt för att komma saxen att .fungera. 
En fördel med sax~m, vilken den för övrigt delar med l3lixten, 
är att döda beten användas, och att den fångade fisken· ej ·rp.yp
ket skadas eller plågas av densamma,. Åven preparer:a,de beten 
kunna med fördel använd'a.s. Saxen är i likhet med andra 
mekaniska kro~ar och sa.xar ej alldeles ofarlig för fingrarna, 
men förutsättes uppenbar vårdslöshet för att vid densammas 
gillra.nde eller begagnande bliva skadad. Saxen är användbar 
även på. öppet vatten, då den hänges från stä,ng, så att den. 
kommer ungefär mitt emellan bottnen och ytan. Vittjning mk
stie ofta ske, då betet ej läp.g-e behåller sin fisklighet. Detta 
är även förhållandet meG. preparo1:ade. beten, som i det . v-::trma 
:vattnet. snart :förlorar f~.rg· och utseende. Bästa n~sultatet 
giver sann odisputabP-lt från is. l!Jts.ättningen tillgiJ,r sål-11nGI.~: 

.. ' • ' 1 
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Vakar upphuggas, någ:ot s1törre än för den vanliga vinterstånd
kroken., och urrensas, varefter djupet uppmätes med ett pater .. 
noste17bly. Betet döda.si ·och sättes på kroken såsom vid ang
ling, eller ock så, att spetsen införes i analöppningen och föres 
fram mot huvudet,. varvid är att märka, att kroken föres på 
vänstra s1idan av betet, tills den stannar mot huvudet, riktad 
utåt, ej inåt betet. Där e f te r fattas saxen med vänster hand 
-0ch spännes, vareft.er gillerstickan skjutes in i gillerhaket. 
Förfar man sålunda, är all risk för fingerskada utesluten. Betet 
har nu fått en fullt naturlig ställning. Stark rev användes, var
vid saxen s.tadigt fästes. Den sänkes, mot bottnen, så att 'den 
kommer att stå ungefär 25 cm. från densamma. Under efter
vin~ern 'Och våren plaoeras den högre i vattnet. Reven fast
göres vid en över vakens1 ena ända liggande käpp, som får ned
frysa. Vakens plats utmärkes som förut blivit angivet. Sax
arna måste skötas väl, då de kunna användas i många år. De 
böra förvaras i fuktfritt rum samt efter upptagandet ur sjön 
gena.st. avtorkas på trassel eller en handduk för att efter hem
kiomsten noga rengöras·. Före utsättandet måste de skyddas 
från vatten~ som kan åstadkomma isning och en därigenom för
svårad gillring. För övrigt mås.te iakttagas, att saxarna böra 
förflyttas från plats. till plats med högst tre dagars mellanrum, 
då de annars fiska sämre. De behöva endast flyttas några me
ter. Använd endast små eller medelstora beten ! Kasta aldrig 
avtagna beten 1 vakarna, utan på isen långt från desamma I 
Ombyt betena varannan eller var tredje dag! Vidrör aldrig be
tet med händerna, när redskapet är gillrat! Någon gång hän
der, att man påträffar saxar, som äro hopslagna och sakna 
bete, vilket dock torde bero på, att tjuvfiskare varit framme. 
Det har visserligen inträffat, att en mycket stor gädda lyckats 
befria sig från saxen, som. blivit ramponerad, eller slitit av re
ven och gått med saxen. Sådant undvikes, dock genom att ej 
sätta saxen på allt för grunt vatten samt att använda stark 
rev. I de flesta fall . hugger saxen fisken över nosen, någo~ 
gång över gällocken, vilket senare medför fiskens omedelbara 
död. En stor fördel med användningen av dessa saxar är, att 
man kan placera redskapen i utkanten av vassarna, där gäd
Q.orna, vårtiden gärna uppehålla sig. Ofta nog fondera saxarna 
andra fiskar såsom lakar, gös och abborre. 

Nätf:lske. 
För att avvinna nätfisk~t ett nöjaktigt resultat är nödvän

<ligt att känna clels bottnens· Qeskaffeliliet och vattendjupet, 
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dels ock fiskens vistelseorter under olika årstider och väderleks
förhållanden. Den förra kunskapen vinnes, genom bottenskrap· 
ningar och lodningar, åtföljda av kartläggningar. I vattnet be
fintliga vålar och vasar böra till läget noga angivas1

, så att 
nätläggning ej kommer att ske för nära dem, då materialförlus;t 
lätt uppstår. De flesta av våra fiskar vistas på mycket olika 
djup under den kalla och den varma årstiden och låta även på
;rerka sig av tillfälliga temperaturrubbningar. Detta gäller i 
hög grad om mörten, gösen, siken och siklöjan, vilket givit 
anledning till den på många håll gängse fullständigt oriktiga 
uppfattningen, att dessa fiskarter vissa tider av året ej kunna 
fångas med nät. Konsten är endast att taga reda på, var de för 
tillfället vistas.. Detta sker genom försöksfiske, varvid man be
tjänar sig av tre metoder: med den så kallade nättrappan, nät· 

Fig. 52. Nättrappa.. 

backen eller med lösa niit, anbringade på olika djup. Huru 
nätkappan åstadkommes, framgår av fig. 52. 

Det första nätet, i vars, överteln nätets n :r 2 underfoln ar 
fästad, får gå till botten på det största djupet i vattnet, man 
kan finna. Det flötas som av teckningen framgår. Så lägges 
nät efter nät ända upp till vatteny~an. Vid vittjningen visar 
det sig, på vilket djup fisken huvudsakligen går, varför man 
sedan lägger näten, flötade på detta djup. Nätbacken, s1e fig. 
53, anordnas så, att näten komma i en jämn sluttning från 
ytan till bottnen. Båda metoderna äro lika goda och överträffa 
den med lösa nät i pålitlighet. 

Såväl nätbacken som nättrappan böra utläggas i vindrikt
ningen och ej i allmän farled, där de kunna skadas av tra.fikez;i.. 
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Översta näfots underteln måste förankras med en tillräckligt 
tung sten eller <.hagg för att hindra redskapets förflyttning av 
ström och vågor. Stor~, lätt synliga vakare begagnas. 

Fullt sjöfärdig;:t nät finnas i handeln antingen tillverkad~ 
al! linnf'tr!d eller Homullsgarn. De :förra ä.ro i allmänhet hand
knutn~, de senare maskinknutna. Vad fisklighoten beträffarf 
torde <la vara jämnställda, men är bomullsga:met att föredraga 
i bräckt vatten. Näten äro monterade med flöten av näver ~amt 
i:iänken av- näver Qoh järninlägg. P.å särskild rekvisition kau 
man fä näten monterade med de moderna flyt- och sä.nktelnarna 
fpån :P.aulis1ou i Delsbo, av vilka de s1enar:t} äro synnerligaµ att 
rekommendera för stor styrka och smidighet. De kerköver
spunna ilyttelnarna,, ä110 visserligen vaokra att se. på, men li:~Yi;t 
v.ii1at sig mindre hållbara. Genom. att köpa obodda nät eller 

Fig. 53. N~tb~cke. 

s . .k. nätsliµgor och ~jälv montera dem nedpressar man priset 
:på näten gansl}a betydligt-. Än bättre är, om man Hjälv. frår!. 
början till slut hn förfärdiga sina nät, i vilket fall de bli ·;.;a 
:JDY~ke1; billig(l. Nätbinclniug-skonsten är ju ej heller så svår
läpct, om man får inlläruta de första .grunderna av någon för .. 
~.reu yrkesman. För såväl amatörfiskaren som än mera för 
yrkesfiskaren är det av vikt att kunna förfärcliga och laga sina 
·reds-kap. Och mången !åpg och mörk vinterafton förkortas un~ 
der den angenäma nätbindningen. 

~Nät böra . i allmänhet lägg;;i,s löst; så att de ej <·tr-ama, i 
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vilket fall die· iisl{a siam~e. Sfon. · o'cl:i fandHna fän. nog vara 
bra för igenfinnandet, men åstadkomma i s;ynnerhet på-starkt 
kuperad botten en ofördelaktig spänning. Bäs,t är att taga 
noggranna landmärken på den plats, där man börjar läggningen. 
och ej begagna sig av vakare, 1siom falla herrar tjuvfiskare ·allt 
för mycket i ögonen. Näten äro i alla fall lätt åtkomliga för 
vittjningen med en båtshake eller, om det är djupare vatten, 
med en liten dragg. Om de fått något fäste under sten eller 
.bråte å bottnen, gäller det att vara lugn och ej slita och draga 
utan taga under- och öv:erteln i vardera handen och låta rodda
ren föra båten i olika riktningar, då fästena i regel släppa 
utan allt för stora revor. Av vikt är, att näten efter upptagan
det snart komma hem och få torka, vifäet under den varma 
årstiden bäs.t sker å .s. k. stegel, vilket består av. några väl 
~barkade, på 4 a 5 met·ers avstånd från varandra i marken 
nedslagna sW:rar, i Vilkas öv're del äro inborrade två åt motsatt 
håll gående pinnar, å vilka näten hängas. De böra intagas1, så 
snart de äro torra, då .stark solhetta skadar dem mera, än om 
de få ligga ute i vattnet flera dagar. å rad. Vintertiden, då 

· Fig. 54. Stegel. 

näten käla·~ eft:er upptagandet, ~äsfo 'de behandlas! me<i ytter
sta försiktigh.et pa grund av sin skörhet. De intagas i varmt 
rum, där de få tina, varefter de hängas att torka på vinden. Då 
vattnet. är varmt, böra näten ej ligga ute mera än en natt. I 
kallt vatten skadas de ej av att ligga ute flera dygn. Upp-
komm.1. hål och revor böra lagas snarast möjligt. · 

1. Abborrnät. 

Abborrnät. begagnas vanligen i en längd av 27 meter samt 
med en djuplek av 11/2 till 2 meter. Sommartiden, då abbor
rarna gå i vasskanterna och i stenstränderna, kan det vara 
skäl att använda kortare nät, då erfarenheten givit vid han
den, att man sällan får någon fisk ute på djupet. Maskstorleken 
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varierar mellan 21 O_t?h 34 varv pr meter~ Söker man företrätdes: 
1'is stor abborre, bör man ej hava finare maskstorlek än 30 
varv pr meter. 

På öppet vatten läggas de första, abborr:näMn vanlig~n ~j 
f6i·rän framemot midsommar, då de placeras rakt ut ifrån herg
Utldarf stengrund och större va~sar. Under tiden för löjiekartia 
sträckas näten ett stycke från land, parallellt med detsamma, 
vtt.refter man ror in i · dem; då de i dem berint1iga abborrarna 
rusa ut och i mängd :fastna på näten. Under hogsommaren och 
o!Peeiellt under solvarma dagar i augusti månad brukar god 
fåµgst kunna g9ras, om _näten läggas på undervattensgrund med 
vittjning och upptagn~ng på kvällen. Under hosteii till is;
li:iggninge!l placeras abborrnäten åter utanför berguddar, då 
~~t är förmånligt att hava lfmg~ n{i,t, Från riiedio av fänuaH 
läggas abborrnäten från is. på, tämligen djupt vatten fQr a.tt i 
mars månad .flyttas till grund.are. Under denna tid lfa.n vitt3-
ning- lämpligen ilke var annan e11er var tredje dag. Näten böra 
ej få ligga ute mera ä,n högst åtta dygn. 

Nätfiske under is. 
Nätfiske und~r is. är ganska besvärligt' och mången gång i 

kallt ocli blåsigt -vider mycket kännbart för fingrarna., men det 
är långt ifrä:h för~i1at med sådana strapatssi-, som de oinvigda 
i allmänhet synas, tfö. Det praktiseras i vårt land i ganska. 
ringa skäla, troligen mest beroende pä oktimdghet i tillväga
gång~sä ttet. Därmed avses fångst av gös·, abborre, gädda, sik 
och mört, och näten läggas tli:igefär lika för de olika fisk
slagen. Gös- och gäddnäten, på vilka även större abborrar 
fastna, lä.ggas helst pä djUpt vatten mellan gryrldor, ö"V"er ~mala 
sund ell~t "V'ik;!r. Abborr- och siknäten äter på djupa under
vattens,grund. Mörttiäten brtika ej kömtna i anvätldning förr
än i mars månad och dä på djupt -vatten. 

Utläggningen av nät under is tillgår sålunda: En mindre vak 
uppbugges och urrensas. Därifrån uppmätes etJt avstånd av 
något mera än två näts sammanlagda längd, där en större vak 
uppta.ges. Denna bör lämpligen vara 60 cm. lång och 40 cm. 
bred. En smäcker lina fästes i smaländan på ett långt spö 
eller en lana, som nedstickes med tjockändan före i den först 
g_jorda vaken. Då det svårligen låter sig göra att få E:tt så 
långt spö, att det räcker från va.k till vak, maste .i:mavakar 
uppbuggas me11an dem, från vilka det blir möjligt att medelst 
en grenklyka föra spöet fram till den stora vaken, d.är det 
upptages. Härigenom har man få t t den nödvändi&?:a trådför-

(11111 



53 

bfodelsen mellan vakarna. Nätutläggaren sanker nu nätet i 
storyaken och fäster linan i dess nävertuta. Då nu medhjäl
paren drager i linan från den första vaken, löper nätet ut. Då 
detta. skett9 häkas det andra nätets nävertuta på :b.ätpinnell, 
och även detta nät får löpa ut. Näten hänga nu under isen och 
:liras samtidigt ned frän båda vakarna medelst linor, sotn fästas 
vid käppär, anbragta i isen, eller bättre i grenet på. större 
träklykor, vilka med platsen för revens fästande komma under 
isen och med benen över densamma, angivande platsen för nät
lägget. Sålunda sträckas näten två och två till öiiska.t antal. 
Till linar användes helst flätat tager eller i brist därav starkt 
linne· eller bötntlllsgarn. Vid "\Tittjningen upphuggas. först a;lla 
vakårna, sotn urrensas vä.l. Näten upplyftas under isen, var
efter de dragas till stortaken, där fisken lösgöres och möjligen 
uppkomnJ. .(>redör klaras. Medhjälparen, som har sin plats vid 
den mindre vakeh, släpper med den förut omnämnda linan nä.
ten stramt till nttjaren och drager dem efter vittjningen till
baka till sin plats. Då det andra nätet vittjas, bör det första 
hållas helt nere i vattnet, så att det ej får frysa. Man bör 
undvika att vittja näten, då stark blåst och kyla råda, utan 
avvakta gynnsammare förhållanden, vilket utan tisk kan ske, 
då den fångade fisken, även om den skulle dö, ej tager skada i 
det kalla vattnet på nägra. '1.a,gar. 

2. Gädd- och gösnät. 

Gädd- och gösnäten. hålla i allmänhet samma längd och 
djuplek som abborrnäten och en maskstorlek av 20 till 24 varv 
på metern. För fångst av gädda sättas de i början av januari 
mäna,d under isen på cl.jupt vatten. I mars månad uppflyttas de 
till grundare. Under de två första gäddlekarna sträckas de på 
de vattenla.gda ängarna och kärren så långt upp i 'and, som 
man kan komma, för att under sista leken flyttas ut på något 
djupare vatten i och utanför vassarna. De måste vitths ofta 
od• därvid befrias frän bråte och orenlighet, som i rikt mätt 
brukar belamra dem, då de i. annat fall fiska dåligt. 

För fångst av gös läggas de första näten likaledes i början 
av januari mänad och på djupt vatten. Under mars och april 
flötas de, så att de ligga mitt emellan bottnen och ytan. Un-

. <ler lektiden sträckas de på stengrunden. Höstetid är lämpli
gaEt att begagna sig av nättrappan eller nätbacken för att få 
reda på, på vilket djup gösen vistas. Anträffas den, bruka goda 
fång5 ter kunna gö;ras. 



3. Skott- eller grimnåt. 

Av skott- eller grimnät finnes en hel del ·olika konstruk
tioner. De hava fått sitt namn därav, att huvudnätet, som i 
likhet med abborrnätet har 27 a 34 varv per meter, på den ena 
eller båda sidorna är försett med ett grövre nät eller en s. k. 
grimma med synnerligen grova maskor. De yttre näten äro .mon-' 
terade på huvudnätets telnar, men då detta är något djupare 
än grimmorna, ligger det slakt mellan dem. När fisken trän .. 
g{!r på, går den genom ena grimman och för det finare nätet 
med sig genom den andra grimman, då han ligger som i en 
påf;e. Det är ett mycket intres,sant fisksätt, men kräver nå
gon ,vana, innan gott resultat vinnes. Man kan med sådana nät 
instänga fisken i "trängre vikar och sedan med puls driva 
den i näten. Då emellertid såväl fiske med skottnät som an
vändandet av puls är helt och hållet eller för kortare tid i män
ga vatten förbjudet, torde vara skäl att taga del av vederbö
ra:ri.Q:e fiski;ristadg~. 

Fig. 55. Skottnät. 

Speciellt för fångst av braxen hava skottnäten stor b'ety
delse, men måste största försiktighet användas ·vid nätens ut
läggande. Mest begagnas dock skottnäten utanför vassar för 
fångst av gädda, därvid näten utföras med en lång, smal stång, 
s. k. »förstån.g», i vinkel mot vassen, varefter man ror in i vas
.5en och driver ut fisken med puls. 

4 • .Aspnät. 
Nät för fångst av asp läggas under dess lektid i april och 

m:aj månader på stengrund. Då gös·en i de flesta vatten är 
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fridly~t under ~förr~ ~~I~ ~v milj, men qar»-»Q.er i stq+ -q.t
~träpJmin.g fastnar p;l, a~p:q&,t~n, av vn~~ dem till största del13.n 
~ka®s till dÄqs, torQ.e d~t ej dröja fä,ng~ 1 fqn:ij.n +'ligf;ltiftniP.&"~n 
komm~r att förbjuda, utlä,ggni:µg av aspnä~ unä~+ ijq~·i:rn.s fri<l
lys.pi~~tid. :P.4 senhö~t~p. och för.vintern bruk~ aspnij,t~R giva 
~od fång~t. Någq:q. g~p.g fås. pfi, Q.em. även hra~~p., sik ocµ id. 
'1S~t~u hav6' ~tPrre m<}i§fO:r: än gq~näten och äro l::ruridn~ av ~~r
k&re g~~:P.· 

5. Br~e:p.nät. 

Vtipli~IHl hålla. bra:;:enµät~n1 an län.s;d ~v. 27 mete~ ~amt· ~n 
Q.jupl~k av l 1/9 till l l/2 meter. Maslp;ltorl~ken. va.riera.J' wella.n 
l.S pq4 17 varv p~ rn~tern. De h.~v~ sin störs.~ betydel~e ·1µi
q~r braxen~ lektfd, då man s,()ller att lä,gga,, µ;i.te~, om m9Hii~' 
kriw kkarna. Detta måst~ qpck ske p;l, aj ~nt .töJ.· 4 4 l d- av
itå.ncl, d ~ brq~eu är myckeP liittskräm~. Under dqn varm~ i!i• 
~iden sträokas braxepn&,ten frän vassarna räit utä.t i! å9~· 9r9v 
abQo~re: gäp_~ Qch gö, fäitna ej sällan i dam. 

a. Siknät. 

För fångst av sik begagnas de vanliga aoborrnäten, dock 
med atörre maf3kstolpar i de vatten, där siken uppnår be.tyd
ijgar-e storlek. · Under lektiden, vanligen i november och de
cember sträckas näten över sten- ooh grusbotten ooh kunna då 
giva mycket· goda resultat. För övrigt kan siken fångas hela 
året på nät, e·ndast man kan taga reda på det rätta djupet, vil
ket sker g.enom :försöksfiske med nättrappa eller nätbacke. 
Strax efter islossningen går siken upp från djupen på. ganskar 
grunt vatten, dä nätfisket kan vara mycket givande. 

7, Siklöjnät. 

Siklöjall vista.s under den varma årstider+ på de .dJupaste 
• ställena i sjöari:ia. Den fångas då med vanliga strö.mmin~s

skötar, 33 meter lå.n,ga och 51/ 3 meter (j.jupa. Då sädap.a ej 
föra~ .av våra fiskredskapshandlare annat än som obodda, ofär
gade slingor, måste man själv ombesqrja deras sjöfärdigh~t. 
Det är skäl att yP,lja $lingor med olika maskstolpar, · då· sik
löjan mycket varierar i storlek. Om man bestämmer sig för 
t. ex:. sex nat, kan man taga med 451/.a, 4 7 och 54 varv per me
ter. Lundgrens skötar ·hava gott nam.Il. oIU.- sig såso~ syn~r-



lig€n väl knutna; och försedda med bomaskor av starkt garn 
' såväl i ·över- som underkant. Näten bos med 'två övertelnar, 

av vilka den yttre, vid vilken flötena fästas, tages av medel
grov manillahampa. Den bör nämligen vara mycket stark för 
att kunna bära ett flertal nä,t, satta på större djup. Till under
teln är Paulssons sänkteln obestridligen bäst. Näten böra fär
gas före utläggningen, om de skola hålla några år. Utlägg
ningen av siklöjnät, som är ganska besvärlig, innan man blivit 
va-n, tillgår sålunda. Först sker lodning för finnandet av stör
sta möjliga djup. En tyngre , sten sänkes till bottnen medetlst 
två linor, av vilka den ena, som är grövre, fäs,tes vid en ·större, 
lätt synlig vakareklabb. Den andra, även den stark, då hela 
nätsä~tet vid vittjningen skall lyftas på densamma, angöres 
vid .första nätets- ögla. Utläggaren ställer sig på akforbrädet i 
båten, fattar nätpinnen med höger hand och nätet med den 
vänstra, så att det faller i en bukt mellan de utsträckta ar
marna och med sänktelnen i vattenytan. Därefter släpper han 
m-ed höger hand ut så många varv av den lösa överteln, att ge
nom st~äckningen ändan av underteln faller i vattnet, varefter 
utlåggningen går lätt för sig. Nästa nät fästes säkert vid det 
fqregående och får gå u,t, och fortsättes så med hela sättet. 
Slutet av nätet får gå till bottnen utan sänksteh o·ch vakare. 

Första utläggningen torde . ej vara skäl att göra förrän om
kring den · l juli, då nätfisket under försommaren i regel gi
ver dåligt resultat. -Framemo.t medio av oktober lyftas n~ten 
från bottnen .och flötas som nättrappan, dock i sträck. Sik
löjan rör sig nu i de övre vattenlagren för att småningom gå 
till sina. lekpla.tser., Känner man till dessa, kan man med nät 
göra väldi_ga·:fångster. Skötarna äro då för djupa, varför ma.n 
begagnar· sig i av. grundare . nät. · Särdeles lämpliga leknät föras 
av Lundg_rens, -.vilka äro .55 . meter. låp.ga i sträc~ samt 100 hel
ma~kor djupa med 55 varv på metern. Dessa lägg·as på lek· 
platserna på citk'.'a 5 meters djup. D~ måste vittjas ofta, då de 
snart bliva fulla med fisk. Efter leken går siklöjan t'.pp på 
gn.int va~ten, helst på sandstränder. Lyckas man observera ett 
sådant stim, läggas de grunda näten i en cirkel omkring det
samma, med iakttagande av största möjliga tysthet. Sedan har 
man endast att ro in i stimmet, och man får näten fulla av 
fisk. Då siklöjans lek ofta inträffar samtidigt med isläggnin
geh., är fara för nätens infzysning, i synnerhet om man har 

.. långt till lekplatsen. Bäst är att vid. vittjningen taga fisken 
ur näten i vattnet, då dessa ofta käla genast e~ter ~1pptagan .. 
d,et. I dylikt fall måste näten behandlas. med största försik .. 
tighet för att ej brista. 

... . ·.;~ ... 

. 
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s. Laxnät. 

Till lax;nät erfordras synnerligen starkt garn, och kan · där
till särskilt rekommenderas den prima engelska, oblekta linn~
tråden, fyra- eller fem trådig n :is 10 till 14, såsom mycket håll· 
bar, smidig och fisklig. Vanliga maskstorleken är 2 till 21/2 
dmt. mellan knutarna. Dessa slås dubbla för att hindra glid· 
ning. Metoderna för nätfisket äro väsentligt olika i insjöarna 
och i strömmarna. I de förra torde den så kallade laxgården 
eller laxkronan vara den mest· praktis1erade. 

4--
. ~ 

-~ 

Fig. 56. Laxkrona.. 
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Denna består av tvenne nät, landarmen och kilnätet. Den 
förra får sin längd bestämd av avståndet från land till den plats; 
där kilnätet skall ligga: Detta håller vanligen en längd av 40 
meter. Båda näten tagas något djupare än vattenståndet på 
plat&en. Utläggning0n, som sker något före midsommar, be
roende på, tiden för laxens vandring uppför strömmarna, verk
ställes sålunda. Landarmen förankras i land, helst på en · ut
skjutande udde och sträckes rätt utåt sjön. Underteln är rikt 
stenad och överteln försedd med stora korkflöten. Kilnätet, 
;;om även är flötat och helst försett med sänktelnar, utlägges 
dom ~ynes å teckningen och fasthålles i de tre spetsarna me
delst snören, fästade i stadigt i bottnen nedskjutna sitänger. 
Dessa snören böra ej vara starkare, än att de brista, då laxen 
f~tnat i nätet,' vilket har till följd, att han komme~ lik~som 
i .en säck. Ett starkt snöre förbinder landarmen och den ytter
sta kilstången. Redskapet kan i synnerhet vid lågyatten, c1å 
strömmen ej är så stark, vara synnerligen givande, men måste 
vittjas ofta, då laxen har benägenhet för att dö snart i ~lä
tet och undergå förruttnelse. Den s. k. vraklaxen, eller laxen 
på sin återfärd utför strömmarna, är föga föremål för fiske~ .då 
den är mager och mindre välsmakande. 
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I strömmarna begagnas· mest lösa, nat för fångst av .fax. 
Fräii läfid utlägges vinlteltätt eti-läiitlgåtd, helt elhfr delvis bil
da:-O av nät; fråti vars yttre ända andra nät sträckas nedåt 
stt6tmrleri.. De lösa ärldarna fastglh·M vid i botbnen netl1dagn0> 
störar. Där statkai stf'ött1förhällartt1en rädai; mä~te man mad. 
kon~t ästatlkomthå !ugnvatten för lit,]tnäMtls läi;J~arttla. Detta 
sker- 6ftast g~notn nedlägg:tling av _ sten.kistor, hedanföt vilka 
näteti lagg-as. Dessä fäfigä lä~ häde pAi upp· t>eh .nedgående. 
Stenkistorna sänkas så djupt~ att timtnerflöttnihgert karl ~k~ 
över dem. 

9. Betesnät. 

a) M örtnät. ·Med mörtnät kan betGsfisk fångas året 
runt. I handeln förekomma två slag, nämligen s. k. slantmört
nät och vanliga mörtnät. Båda äro av samma längd, 27 meter, 
och djup, 11/5 meter. De förra, som huvudsakligen äro 3.\T
sedda för fångst av betesfisk, hålla 54 till 67 varv på metern, 
de · senare 40 till 47 varv. Sommartiden läggas betesnäten om
kring .mindre, helst glesa vassar, varefter man genom att ro in 
i va.ssen skrämmer fisken på näten. Under hösten och vintern 
sträckas näten på djupt vatten. 

b) L ö j nät. Löjnäten äro i allmänhet 18 meter långa, 
äro av samma djup som mörtnäten och mycket :finmaskade, 
va:Q.ligen Cirka 100 varv på metern, ]je begagnais mest omkring 
löjlekarna och för övrigt under sommaren på platser, där lö
jorna hålla till. Näten vittjas ofta, så att löjorna ej hinna 
snärja in sig för svårt, då de ej utan att bli va illa skadade 
kunna frigöras från nätet. 

Notftske. 

Nöten totde vara "fä:tt mest förkättrade fiskredskitp. Mångai 
hälfä före, att den rent av föröder fisltet, i det att den släpår 
med sig stbtt och smått och skiidar rom och 1ngel. Dst är 
ndg sant, att defi, oför11uftigt b~gag-natl, kan åstadkomma Itl.Yc· 
kst onh; i synnerhet om fuydket fittitiaskade nota.r a.n:Vända-s 
ooh dragtling sker tindet ·tiderha för fiskens lekar eller kört· 
tid efter desafuma samt pä leltplätserhä. Men ! andrit sidan 
får tnan ej förbise; att noten är det viktigaste redskapet föt 
väta ytkesfiskaires föirgning och att den hat en stor mission 
att fylla, nämlig~n .att möjliggöra :fiskstammens reglering. Not"' 
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d.ragningstiderna äro numera för de fles,ta vatten genom lag· 
stiftning mycket kringskurna, på en del håll gående till over
dri:ft, vilket snart nog hämnar sig. Så har genom de för 
Målaren gällande fiskestadgarna, som förbjuda notdragning, 
utom under is, även för tiden den 1 maj till och med den 15 
juni, braxensläktet i denna sjö, vilket förr var synnerligen 
värderikt, till den grad degenererats, att det är en sällsynthet 
att påträffa en någorlunda stor och fullgod braxen, under det 
att vattnet för övrigt vimlar av små, undernärda och med 
benikema'sk behäftade exemplar. Bland yrkesfiskarena råder 
allmänt den uppfattningen, att detta beklagliga förhållande 
vållats av denna för långt gående förbudslagstiftning, och utan 
allt tvivel hava de fullt fog för densamma. Vinternotdrag
ning under is vill nog ingen siamvetsgrann fiskare åter hava 
tillåten, då sådan visat sig på en gång kunna utdöda hela släk
ten, ej endast av braxen, utan även av gös och andra fiskarter, 
som stå i vinterstånd. Men de anse däremot, att förbudsti
den. 1 maj till och med 15 juni, bör förkortas exempelvis till 
tiden 10 maj t. o. m. 15 juni, då fiskarena äro övertygade om att 
de under dessa lO dagar skulle kunna taga så mycket braxen, 
att framtida degeneration på grund av bristande näring skulle 
förebyggas. Någon risk för att dragning med grovmaskade 
notar under dessa dagar skall kunna nämnvärt skada rom och 
yngel föreligger ej. Ansökan om förbuds.tidens förkortande 
är ingiven av flera fiskeriföreningar, och det är att hoppas', att 
den skall vinna gehör hos vederbörande. 

N otfisket har sin största betydels,e för de norrländska 
vattnen för fångst av sik och la:x;, men även i det övriga Sve
rige lämnar det högst avsevärda utbyten, speciellt av braxen, 
id, gös och gädda. 

Notarna kunna indelas i tva huvudavdeiningar: 1) Notar 
för fångst av större fisk och 2) notar för fångst av betesfisk. 

Av de förra skilja vi på landnotar, stötnotar och roddnotar. 
I förra delen av detta lilla arbete har doktor 0. Nordqvist 

beskrivit de landnotar, som i allmänhet användas i Tyskland, 
ävensom en efter densamma kopierad stornot, som 8ödra Sve
riges Fiskeriförening begagnar för sina fisken i Skåne. Denna 
torde få anses synnerligen praktisk för större fiskodlingar för 
reglering av fiskstammarna, ävensom vid föreningsfisken, där 
tillräcklig arbetskraft för dess skötande finnes. att tillgå. Vid 
mindre fiskerier får man nöja sig med notar av obetydligare 
omfång och lättare manövrering. Den vanligen i. vårt land 
förekommande stornoten håller sällan mera än 75 a 9.0. meter 
i längd. 
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Uppläggning och montering av 75-meters stornot . 

. Vatje atm bitl.tl€s i fem sli11gor, vardera. sju meter lång. 
Slingorn.a närmäst kilen skola h~lla, ett djup a~ fem meter. 
Därefter minskas, de Ified !h meter, sä att de bliva respektive 
4i/2', 4, 3i/2 Oöh 3 meter djupa. Kileh göres av t\tå slingor, så att 
den vakat på fe:tt:i. meters djup. UppläggrtingM. till 
kilen blir sålunda 20 meter i varje slinga, äå. 
att del3Sa innehålla tiö meter mot ar:tnärna. Kil .. 
slltigorna bindas åtta meter långa och t~gas ihop, så att 
stttiHtnåan blit en theter btetl. Till överteln ta~e~ grov, tM• 
slä~en 12-g-ärns hampa, sbtil f6rsM med lämpll~t stota kötk• 
fiöten. Paulssons sänkteln i grövsta tjobkleketi ftt den bästä 
unäerteln för stötnöM11, söm kan fätlkas. 1 ytteråndan av 
kilslingorna fåstsätte~ en grov käpp, som spännet nötefi, Mh 
n~dtill förses med en tyn_gre sten. 'rlll Mttåg (»tB~~r») passå 
bäst hårdslagna, tjärade lintn· av hampa, 9• till 12'-garhs. 

En sädån stotfiot ät lämplig för avstätlgatlde av mindte Vi .. 
kar, ävehsom t>a afidta vatpplats.er i större vatten. Noten 
utlägges sä, att ena t6l!en,. vars ända ial!ltsatts i fähd, får lapa 
ut med båteil, som ros rätt ut, så längt t5gen rä:clter. Andra 
äntläh fästes nu vid atmständen, båten vänd~s, och noteh läg .. 
ges patällell t med latitl i hela dess läiigd, varefter and.rtl. 'tögetl. 
åMt fåi· leda rätt i land. Dragrtitlgen verkställes av två per• 
son.er antif1.gM för händ eller, öm det ät en mycket stot iiöt, 
med vindare. Den bör sk~ långsamt o~h jämht~ varför linornä 
bfökä. våra försedda med knut~r eller på±astatle batid - i ·olika 
färger på lika avstähd, varigenom dragarna ära i tillräHe att 
iaKttaga nöte:hs gång. ju narl:nare hoteh kommet .l.änd, dess 
mera nalkas dragarna varandra, tills de stå sid~ vid sida, då 
notåfmama kotn:tna i iatld. Noten indrages nu mM häda hän
derna., deii ena vid över- den andra vid ul:ideHehi, så att den 
sehäte kommer nå.göt före övertt31tt. I anti.åt fcil1 katl fisken 
ttä:hga sig- tlndef kllen. 

En numera mindre bruklig nöt är den så kalläde spiller• 
noten, vilken förr var alltnänt i brttk i Gästrikland och Häl• 
sing1äiid, öch som fått sitt namn därav, att tögt>.tha, äM fet• 
~edaa med vitå t:täspjälbr, som \Tid dragningen svän~äi Ben 
plask<.t i vattnet, varigenöiri fisken dtives fö i varpet. 

E t ö t ri o t en tir ej försedd med kil, men har pä kilens plä.ts 
en iriböjhing, så att den bildär likasbrli en säclt. För titlägg.:. 
ningen erfordras två bätar. Halva nöten tages i \rarderä, 
värerter de ros rätt från varatidra. Dä nbt~fl ät tttlättd, ros dess 
ändar i rät vinkel mot noten och sedan tillsammans och iitll)-



61 

fästas Noten inhalas darefter av en man frän Värdera bäteh, 
under det. att tvänne :tned puls sökä sk:råtnttia fisken i nöten. 

li!n annan form av st5tnot är thm. sä kallade spira i· 
n o t en, sbm begagnas i stot utsträckning- i nordligaste Sve" 
rlge. Den ät vanligen av ganskä st .Ji' lärtg-d, ända till övt:ir 100 
meter, men sallan djupate ä-h 6 matet. Det!. säk11ar även kil, 
men äi~ i dem ena än.dän efi hålv gäng djtttHire äti i d~n an· 
dra sämt :försedd. mett körtä t8~tll'. 

Tvä bätat erfordtas ffir tttlägg .. 
rtlngen, som tlligät !:!å, ätt man ft~n 
den Mtefi, sdtli bät Iiötell, lägger 
d~nsäftimä i en bått~. il.ndet det ttitt 
den. smälare fiötäfidahEl· dtägltftä !lt 
fästs.ätt .i defi ätltlrä. ME!tl d.ei\ 
f6tstfiäri1hda bäten rot män ntl. M• 
ten i ~!)irM med defi djtit;äefa~ tfa
lefi ifinetst, tind@'f det ätt en fuafi 

:Fig. 57. Spiralnot. med pul1m~ng ~fik~t sktätinfiä fl~ketl 
längre tlch längre in i splrä.le:ti. 

N oteu vitth1.s s.etlårt ,ttettoth att fä!ttl, tle~s innetätlda i · t.Hitefi 
:rp.ed häda telnarna samtidigt, då fisken ligger som i en påse. 

R i n g n o t e n, ävenledes en Norr la:adsnot, påminner i sin 
användning mycket orh l3fi.tlr1lväfötl1ia: Den liknar till stor
lek och form spiralnoten, men är i sin underteln försedd med 
en i ringar l6pahd.e litiä. Notefi 1äg~es · i sluhert fihg, varvid 
män lihrjar med deti djlipf1,ete änd.art. D~finä tipptägeBi f6tst, 
-0ch då man nått lli.ltteh, atdrages stlörplhiah, vari~tefibnl fisk~ 
irtstårlges .. 

Rodd n ö ten är ett syB.tier1i.g·en gttMha,skat redskäp, söfh 
fÖfe~ irani mellan tfuhne båtar, på rtotlängdens a-vstånti ffåfi 
väfl1.ndfä. Arrfölftla brnkä hälla ett 6.jup av 2 till 3 meter otfö 
eli litngtl av 30 meter. itilefi är byggd i rys§jeförni. F6r att 
Bihtlra, att urtd~rteln, Våtti1l tleri Paulssonskä sä1iktelnen. ~åt
~kilt ä.f ätt rekomlli13hdera, gräver tibd sig, är den i ldlliug• 
geti d~h pä, atidtå ställen förS·edd. med stb.ärN~ gtahrusltor. TG• 
gur ay Clrlfä 50 thl3ters läfi.~d användas. N6ten begagnas ån
tl~f:!r. §bili. flytnot, då den häiles uppe ined stöta k:orkt=ityclt~rt, 
eller sofu ~fänknot. I senäre fäliet är d~t av sttfr vi.ltt, att inMi 
va.1 käfirler böttfi~hs be§kaffelihet, då i annat rali fästen a 
derls~.b:1I!1a lfänriä astadkobima sVåfä !3kadcW. Röd.dnoteft liär 
sifi. största anvärit:lhhig uhder llösteti. öcn på djapt vathefi; aär 
dta.gnliigeh tlfta glVer ayn.Mrligefl goda fäsulfät. 

N o t f ö r fång s t a \I' b e t e s fi s k:; s. k. a g li :n n t, b~gag
nas övei· hela vbt iantl. Deii liknar fahdhoten. meh här iiä-



turligen mindre, för ändamålet avpassade maskor samt längd 
och djuplek bestämd av fisk·estadgarna för de olika länen. An
vänd i siklöjleken, då sådant ej förhindras av väderleks- eller 
andra förhållanden, .brukar den giva mycket rika utbyten. 

Not dragning under is, där sådan .är tillåten, tillgar 
på följande sätt., En srtör:ve,, avlång vak upphugges och urren
sas väl, varefter mindre · hål huggas i dennas längdriktningar, 
tills avståndet mellan de yttersta hålen är något större än no
tens längd. Från dessa och till en början vinkelrätt mot d'3nna 
s. k. vakgata upptagas nu ett flertal mindre vakar, tills man 
kommer mitt för den tilltänkta upptagningspl:atsen, då hål 
11ppslås rätt fram till densamma, där en större vak göres.. No
ten nedlägges i den förs:ta storvaken, och armarna utföras med 
en slana på samma sätt som .vid nätläggning .under is·. Drag
linorna fästas vid armkäpparna och föras med slanan fram till 
ytterhålen, från vilka till en början dragningen sker. Under 
det att n<lten , närmar sig upptagn,.ingS1Vaken, föras draglinornas 
fria ändar fram till densamma, där draglinorna inhalasi och no
ten. upphissas. Då det är mycket fisk i varpet, får man vara 
be;t.Jedd att ö.sa UPPr densiamma på isen redan från armarna.. 

Ryssjeflske. 

Fisk~· med rys.sjor bedrives över hela vårt land för fångs.t. 
av: snart sagt alla slag av fisk. De förekomma i en mängd · 
typer av <>lika konstruktion, storlek och band. 

· Bo t t e n g a r n e t är en från Danmark hämtad ryssdeform, 
som hittills funnit föga användning i vårt land, ehuru det 
utan allt tvivel är väl förtjänt av att införås i flertalet av 
våra större vatten, då det, samtidigt med att det är ytterst fisk-
1~.gt, tfllhör de mem oskadliga fiskredskapen. Då det emel
lertid ä1~ högst betydligt till sina dimensioner och därför gan· 
.;Jia dyrbart. och då det kräver många man för dess skötsel, 
kan de-t nog enciast komma ifråga vid föreningsfisken och för 
fiskeriföreningar, s·om med detsamma vilja idka gemensamhets
fiske-. Det bes.tår i allmänhet av tre delar: landarmen eller 
landai:marna, ytter.gården och innergården, samtliga till dju
pet så avpassade, att de vaka från ytan till bottnen. Vanligen 
varierar djupet· mellan 5 och 10 meter. Antingen begagnas 
en mkt ut från yttergården stående landgång eller också tvänne, 
pl.Gtcerade ungefär som på våra strömryssjor. Yttergården är 
till formen fyrkantig, innergården rnmd. Båda ä:vo~ försedda med 
g,alv av samma garn som_ det övriga redskapet. Såväl la.nd· 

-
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gå~garna. som gårdarna hållas. spända genom låttgåi, i bottnen 
n~dskjntna störar, stagade med linor och draggar. Ga.rnet 
ut;ipbäres av flytkaggar, söm även tjän8J till aitt vid vittfoingen 
uppbära garnet samt till detsammas törk· 
ning. Redskapet är, s,om sagts, fö:r:tjänt 
aiv en allmännare användning, E:ipeoiellt för 
färtgst av gädda, gös. och sik . 

..., Av andra i värt länd brukliga is t o r-
r y s e j o r falla den så kallade finska awr-
~fMjan 19am~ . ballon.gryssjan utom 1·amentL. r. 
för detta lill.a .arbete1 då de . näppelige. n \~ 1

. it 
användas annat än i salt ·v-atten. Den ;: I 
v.anligtt~t i väta in~jöar .och f~oder före" tjol f 
kotnmainde atorr)rssJan Vilja "V'l beteckna. ~ . 8 
som stotryssja n :r 1, och lämnas• här en . 
beskrivning pä dess uppläggnin~ och :tnow• 
te ringa 

Storryssja n:o 1 (8 cm:s stolpar). 

Av 12-trådigt fär.~at bomullsgarnupp
kastaa1 6~9 meter, därefter 25 varv till 
1 :a bandet. Ett tnärke sättes' i vardera 
kanten. Denna ryssja håller 11 band. Mel· 
lan vart och ett av de 8 första banden äro 
15 varv, i de tre sista mellanrummen 16 
vf:l.rv och mitt i bindningen i samtligå 
mellanrummen skall en maska tagas ut. 
Vid 5 :te, 8 :de och 11 :te bandet sättas (,.A 

märken i kanten. Där skola nämligen l~ 
in.gångarna vidtaga. Sedan ~älunda 178 
varv bundits~ fortsättes förgården med 80 
varv. I sista varvet :finnas 270 maskor, 
varvid ·märkes. att de första 5 varven fort· 
farande bindas av 12-trådigt garn, men 
därefter med 9-trådigt. Uttagningen av __ 
maskor sker efter räknandet av maskorna .\-:;~ 
vid första bandet, s.å att den blir jämnt 
fördelad över· för.gården. I de 5 sist 
bundna varven utta.ges inQ·en maslu:L. Då 
25 varv av för.gården bundits över 3 cm :s 
stolpkavel~ ombytes och tages samma ka
.vel; över vilken armarna bindas, ·v ilken är 
något större. :Därefter fälles kanten av 

i~ 
·-r 
'.Fig. 5R Struten tlll 

storryssja n:o 1. 
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förgården över •en kav·el av sådan s 1torlek, att avståndet mellan 
knutarna i fällningen blir alldeles lika stort s·om stolparna i 
bindningen. 1 :sta ingången bindes därefter med 37 varv och 
hoptage,~ jämnt fördelat, så att det i sista varvet blir 60 
maskor. Dock får in.gen maska uttagas i de två sista varven. 
2 :dra ingången bindes med 35 varv och 55 maskor på samma ,.... 
sätt samt 3 :dje ingången med 37 varv och 50 maskör. 1 :sta 
och 2 :dra ingångarna bindas helt och hållet av S·vart 9-trådigt 
bomullsgarn. Av 3 :dje ingången tagas de första 15 varven av 
vitt, 12-trådigt, de senare varven av svart 9-trådigt garn. Stor-
armen kastas 351/2 meter -0ch bindes 2,4 meter djup. Då detta 
mått beräknas för i vattnet utfällt och spänt tillstånd, är 
skäl att binda den ett par cm. djupare. Sidoarmarna kastas 
9,5 meter vardera med samma djup. De förs·t bundna 25 var· 
ven kunmt hopta'gas med en maska i varvet,· då ett 26 :te varv 
tillbindes av grövre garn. Ett snöre drages igenom, bindnin-
gen vändes, och fortsättningen sker i andra ändan. Banden 
tillverkae av jämna, vackra grankvistar. Till stora ryssjan 
hop.s'ättas två och två till varje band, så att alltid topp och 
.rot möta. Vid uppsättningen göras banden så pass stora, att 
maskorna stå la.gom utsp~da, d. v. s. ej fullt kvadratiskt. Ge-
nom att en maska uttägits mellan varje band, komma dessa att 
jämnt ligga inuti varandra. Vid slutet av ingång11rna fälles 
över handen, iQCh böra ingångarna ej ställas för öppna. Sedan 
sålunda ryssjan uppställts~ bindes en· for>tsättning av stor· 
armen in till mitten av första ingangen och hoptages så, att 
den hela vägen jämnt stödes. intill förgården och ingången. 
Den del därav, som går in i ingången göres· helst av svart 
garn. 

En variation av denna storryssja, vilkt·11 likalede'S håller 11 
band, benämna vi 

Storryss ja n: r 2. 5,3 meter uppkastas, därefter 25 
varv till 1 :sta bandet. Mellan de första 8 banden skall vara 14, 
Eedermera 15 varv. En maska uttages. Förgc\rqen båller 75 
varv ooh 200 maskor, 1 :sta ingången 32 varv, 55 maskor, 2 :dra 
ingången 30 varv och 50 maskor, 3 :dje ingången 35 varv och 
115 maskor. Storarmen bindes, 36 meter lång och 1,8 meter djup '"' 
i vattnet. Sidoarmarna bindas 7 meter länga vardera. 

För en i Norrland mycket använd storryssja lämnas föl· 
jande beskrivning: · 

· E torr y s s ja n: r 3 (Norr 1 ands ryss ja). 4,3 meter 
upp kastas, 20 varv till 1 :sta bandet. 8 band. Mellan . de för· 
sta 5 banden 12 varv, Stedan 13. En maska uttages. Förgården 
50 varv, 150 maskor. · 1 :s.ta ingång·en: 30 va.rv. 38 maskor. 2 :dra 
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ingången: 25 varv, 36 masko:F. 
och l1h meter djup i vattnet. 
vardera . . -

~i) 

Storarmen bindes1 30 met'er lång 
Sidoarmarna äro 6 meter långa 

Fig. 59. N orrlandsryssja. 

S t o r rys s ja n: r 4. Denna i södra och mellersta Sve
rige mycket använda ryssja uppkastas till 3,6 meter. 16 varv 

Fig. 60. Storryssja n:o 4. 

till l":sfa bandet, 8 band. 12 varv me.Uan vade. En mas1:{ta, 
uttages. Förgården: 40 varv och 150 maskor. 1 :sta, irnt,å,p_~·en : 



2t Na:rv 'Qoh 36 maskor. 2 :dra ingången: 22 varv Qch 30 I~Qiak~r. 
Stoninuen håUer en längd av 24 meter samt ett djup ~v l:,-ll 
meter i vattnet. Sidoarmarna äro 5 meter långa. • 

Den s. k. :Pub b ·el+ y .s s ja n är oo1'sä" et~ ~lä~Q'S @torryssja, 
som består' av tväune :}::not v'airau,dra' ~tåi~nde st.rutåf. . ip.semellan 
förenade g·~upm e.tt Uhw;+e nät. 81rruti:1rua ä.r:o v;a,p,ligen för
sedda med !lö~re ~11~~ l~g~~ storb~ga,f, vilka~ höjd i de flesta 
delar av landet är bestij,l:p.m~d~ fö.t ni.aakl3tQrl~k~»· 

Ström :r ')i:$. s. ja. n., aopt hµvutlsakligen anYih:ide;s i meller-
sta Sveri.g·~~ : å.a.r pci\ fJodeJ:, hair två sidoarmar -diiekt fästade 
på storbag{J~, mf3n v~n,li'g~n illgen l~~®rm. P~il ~ni1 ~idoarmen 
skjutes. upn mot lai»ci, den andra. utåt vattn.~t. Red~~apet pla
ceras ir:(pt ·~rtri.f mm~F· Såväl sfdPtlrn:iarna som $.trot~p. äro fä
stade 'yiij. i bottneu :p.edk.örq(} käppar. 

Jfig. 61. 4-ilg~ry~ja. 

· Den v~ig·~ ä u g si· y s s ja n är eu miu~f '-' l:Y~sja, .::iom 
mest beg<;_t~ij~·~ "i1µMr foka:ruq,, då fiskeii g~.r högt 1llW i land. 
Den bin:des och monter~§· §å.lunda; Uppkastas 120 varv eller 60 
maEkor. ·:irörgårde:o. är 21 varv lf},:qg. 1 Ilfas~a :Qlinskas inellan 
Ya.i·t~nH~t varv. Mellali 1 :sta o.Ch 2 :dra ip.g4p.g~n binda~ 20 
väi"\i\' ·oc5h struten 5·5 varv lång, därvid min~lfa~s med en maska 
vart ... :ffä,;r,.de varv. Första i:qg-ången bindes 14 varv med rninsk- · 
ning av ·en maska vartannat varv. Den fästes vid första ban
det. 2:dra ingången bindas 15 varv med en maskas minsk-

Fig. 62. Lakstrut (enkeij. 

ni*i .vf:tr;&rstf:!;, trndj~t fem~e, .s.j-qnde och µionqe v*1ryet ... Där· . 
efter ll!,e(t en ri.laska J föi. ~rje vatv_. Stp~bM;ep. gör·e~· 21/2 me· . 
ter'. lårig·~ . ) ' 
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För fång·st av lake och vis,sa· tider även ~V abb'orre oegag
nas s. k. 1 a k strutar, vilka bestå av en s.trut, vanligen för~ 
sedd med 6 band och en eller två ingångar.. Nedanför första 
bandet är ett kortare botten.nät, vilket. 
dock på många håll anses1 överflödigt. 
Den upplägges med 80 mas•kor och 55. 
varv, . varvid minskas. en maska för varje 
varv. 1 :sta ingången bindes1 11 varv och\ 
slutar med 30 maskor. 2 :a ingången 15 
varv lång med 20 maskors avslutning .. 
Mellan . 1 :sta och 2 :dra ingången bindas 
15 varv. 

I flera av våra vatten begagnas för 
fångst av nors· en ryssja, som till byggnad 
är lika med strömryssjan, ehuru elen na· 
turligen är betydligt mera finmaskad än 
denna. ,. 

Av å 1 r y 's sj o~r finnas flera slag . . 
Den i skärgårdarna och i havet· V.ahli~ 
gen använda, s. k. ålhommen, har bliviti 
införd i flera av våra större fosjöar, där 
den ofta giver goda utbyten. Den är 
mycket långsträckt, har ända till 8 st. 
gjordar och 30 barid och två till tre in· 
gångar, varjämte den i ändan av stru
ten ar försedd' med ett fångstrum, den 
s. k. hommen, varav redskapet fått sitt 
namn. Landgången är mycket lång samt 
rikt stenad för att s1uta väl efter bott· 
nen. I hommens ända är fästad en tyngre· 
sten, varmed redskapet sträckes. Den i' 
våra insjöar mest brukliga ålryssjan är 
av betydlig_t mindre dimensioner. Den 
är :försedd med storbåge, lång landgång 
och en · eller två ingångar. Vanligen hål- · 
ler den 7 band~ ·ibland mera. · 

Ryssjefisket är av stor betydelsB för 
vår fiskerin:äring. , Ryssjorna äro använd
bara i alla vatten och· under alla års
tider. Under första g ä d dl eken p]a. 

~ 

mtntmtmf 

cerar man ängsryssjorna så långt upp i Fig. 63: 
land som möjligt, varvid man ibland nöd· Vanliga åJryssj~n. 

gas tillgripa isbillen för att få ned störarna. Det är ej så noga; 
om första ing:fogen skulle komma i vattenbrynet eller ml och 
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~'~'- örer detsauuua, ty gäddan, som följer arm1tn; ho:f>par 
lätt. öv~I ~ta lilla. hin.de1·. Vanligen ställas två, ti'å alleF 
fJ.o-r.,a, äns•ns1Sjflr i rad efter Yarandra~ så att den innanför 
stående har ilin strutkäpp tätt iQ.till den utanför ståendes nät-: 
käpp. Då vattnet stig&it, kmnmer i~ysajesättet för långt fråll 
land, då. d~t bör inflyttas. D u b b e 1 rys s j a n gör unde:r derrn.tt 
tid god tj{inf!~, om den utsättes på gmnt vatt~n på de 
översyän:unade ~ngarna. Under and:rn gäddleken fä ängs.rys 
sjorna kv~:rsiä., f>Ch större fysajor utsätt.as i vas!larna. Uad6r · 
tiden föt ~t{3dje leken plaaeras storryssjor utanför desamma, då 
de bruku lämnil gott Eesultat. Nödyändigt är att ej låt.ni re~
skapen 11tä tör lji,nge i vattnet, då de bliva smutsiga och fö;ka, 
dåligt·. De böra ofta väl sköljas Qch befrias frän .kvistar, vass
strån ~ob an.dra växtÄimnen, siam följa med ström 0.ali 1~ägoJ 
och fa,stna p~ dem. Gr{ldor, som ingåt.t, ävensom av dem ls,igd 
rom, blira M"lfigsnf:ts. 

I ij.e smärre .atrömdrag, som bildas av vårfloden, söka gä,d
dorntJ, sig tid.~gt upp för aitt nå ain& gamla lekplatser ~å ängar
na, QCh be agnar man aig i dem av en ryssja, som i allmänhet 
ej hfl,r storp~e, utan de båda sidoarm.a,rn~ direkt fästade på 
:förstui :riµgen. Bäst ilr att utlägga denna ~y1usja,, innan isen 
gått. Uppfiuggµing sker såväl för ~truten som för sidoarm~rn&i, 
som föras så tätt intill land Hom möjligt och fästal' stadiit vid 
käppar. Vid. vittjningen behöver vf.Lk andast göras för struten. 
Är redskapet ·ordentligt utsatt, ka,n man påräkna ~y».nedtgoo 
god~ fångster. Kan man ej fullt av8tänga vattnet, är skäl att 
mot lektidens slut ställa ryssjau ät motsatt häll för fä~st 
av gäddor, aoni sluppit förbi o~h nu äro på utgående. I denna, 
t>trömryssja brukar man även få l~fäligt med braxen ooh ab! 
borrc. 

P~t. långg-:rµµda vatten ka.n det vr.tra skäl att läaga fm risr 
gar(J., tills man kommer på W,lgorlnndf:li djupt vatt(:tn, då n:i. storr 
ryssja tår vidt~a. 

Dhmone:r&r man över eu. vik tJll~r bu~t med tråurti inl~PTI, 
bör ma,r~ aj unP.~rlåta att b13g:a,gna tillfället till ett s.cnan~e 
fisJle, p~ sa,mmai gång man gör fä'kavelp. en gQd tjänst. fa .. 
loppet avst"4n~es anti:Q.Q'eri med en tät risgård eller pQ,· llinnat 
sätt. dock så att det ä,r öpnnin~·ar på, några atäillfm. I destJa 
sättaiJ vä:8:(dvis qppna och ~lutna ry~sfor. så att fisken pa in
gående fritt kan passel'~ i wn·anna1i FYfisjn,~ uiitlet dpt att d~u 
~lörrc fisken stannar i Yararrn.q,n. lP.i '\·ikfm 4~r :m~tn förut Pil 
lä.m11l4rt•, lllatioi1 nedl~Q·t rikt med vå.lat' ooh nifiari 1 ;.t l·illui 
leJdi-.1.ieJi ffn: aY;.;ä·tta Ril.l rom eoh vilk~ sadan blh1-a L'!L kitr 
ti11hålJq)la t.s för dai i111pväxa.ndll yngl~t. On.1 det .l::aia om .. 

-

-

-

-
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4orgsfullt utföre$, skall fisket p4 platsen snart nog visa sig· 
rikt givande. 

För fångst av braxen utsättas sforrysdorna i gQd tid 
:före leken på de platser, där den brukar gå upp. Lai+dgången 
angöre~ vid stranden, och ryssjan sträckes rätt utåt sjön. Sid·O· 
armarna ställas i 50 graders vinkel mot landgång·en. Vid vittj
ningen får man vara ytterst försiktig, då det händer, att braxen
stimmet gått upp i land mellan ryssjorna, men ej ingått i 
desq.rpma. Då. bör man lärrma det i fyed ooh ~j försöka 
skrämma det in, vilket i r~.ge! misslyckas. Och skrämd, ate~
kommer braxnen ej gärµa till Platsen. Vänliga :förloppet är, 
om q~P: lämnas i fted, att en av de ledande braxnarna ip.i~r 
i ryssjan~ då de andra snart följa efter. Å ven efter lektiden 
fåt1.gas braxen i ry~sjor, dock ej i större utsträckni~g. 

A b b o r r e n ta.g~§ under lektiden i ryssjor, som placeras 
., i vasskanterna. och bland ris och bräte, där lekfisken avsät

ter sin rom. Att lägga, in ~ågra granris- eller enriskvistar i 
ryesj~n är ~ytt~gt. Dessa bliva snart fullsatta med rom, dä de 
försiktigt uttagas 'öch släppas i vattnet. 

Fö~ fångst av asp utsättas storryssjor i maj månad utan
för bergstränder och uddar, varvid sträckningen vanligen får 
ske medelst tunga stensänken. 

Gös e I1 fängas under sin lek i stor utsträckning med stor• 
ryssjor av största slag, vilka sträckas över lekgrunden. Bäst 
är. om de kunna placer~s i när4eten av eller mellan s,tör:i;e ris· 
vålar, då utbytet brukar bliva gott. 

La k s trutarna utsättas flerstädes reda.n i oktober och 
november månader. Är det öppet vatten, hållas de .upprätta 
genom en i strutändan fästad Eitörre korkskiva. Bottenarmen, 
om sådan begagnas, st!!l:b.a~, så att den ~luter till bottnen. I an
nat faU hålles redskap~t mot bottnen medelst en sten, fastsatt 
vid et1; i nedersta ringen angjort ~nör-e av den längd, att red
skapet med sin mynning kommer ungefär 30 cm.· från bottnen. 
DEit sänkes med ett stal'kt snö:re, oeh en vakare angiver plat~en. 
Från is utsättes lakstruten sålunda: En vak upphugges ay 
nå.got. större diameter än den största ringen i strnten. Sedan 
bottsnarmen eller bottensnöret stenats, fästes en etö.rre kork
skiva i strutändan. Redskapet nedfhias nu vid en stark lina, 
som på, ett lämpligt sätt angöres å isen. En lodrätt, i isen 
nedsatt käpp, angiver platsen. Den på mänga häll brukliga 
metoderi. att ini strutändan fästa en tallrik, bleckplåt eller 
nå.got annat glänsande för-emål, ägnat att locka in laken i red
skapet, torde ej fä tillmätas någon större betydelse. Lak
strutarnu utsättas över ler- ooh stenbotten, där man Yei, att 
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~aken brukar leka. Åven den vanliga landgångsryssjan använ
des på en del ställen under vintern för fångst av lake, men äro 
utsättningen och vittjningarna ganska besvärliga, 

S ut ar en 1och r u dan tagas före och under sin lektid i 
den Yanliga ängsryssjan; som placeras på dybotten i Yassarna. 

Mjärdftske. 

Mjärdar, kupor, strutar eller s.tugor, som de benämnas i 
olika delar av landet, tillverkas vanligen av trä med nät av 
oomu11sgarn eller galvanis,erad järntråd eller ock av flätad rot
t~ng . eller av bast ,och vide. De senaste förekomma mest i 
sko.gsbygden. De flesta mjärdar ärn avsedda för fångst av 
mindre fisk, 1ehuru även större ingå i dem. Speciellt kon·· 
struerad för fångst av abborre under dess lektid är den s. k. 
a b b 10 r r mjärden. Denna består av en ställning av 5 eller 
6 ba,,nd, fästade å fyra, kvadratiskt lagda spjälor och monterad 
med ett nät av bomullstråd, föwett med tva ingångar och en 
öppning för fiskens uttagande. 

' 

Fig. 64. Abborrmjärde. 

Abborrmjärdarna risas i de båda ingångarna med färska 
grankvi~ tar, stenas på två ställen, förses med starkt snöre och 
iE:~nkas på stengrunden, i vassar, bland bråte och ris eller på 
andra av abborrarna gouterade lekplatser, vanligen på ett djup 
av 2 till 3 meter. För fiskavelns befrämjande bör man även 
inlägga några grankvistar i mjärden, vilka efter skedd rom
besättning varsamt förpassas till bottnen. Fisket brukar un~ 
der en kort tid vara rikt givande. Åven annan fisk, såsom 
gädda, gös och mört, lockas in i mjärdarna. I de flesta läns
stadgar är maskstorleken stipulerad, men där så qj är fallet, 
bör man ändock ej begagna sig av mycket finmas1rnde mjär· 
dar i abborrleken, så vida man ej vid vittjningen genast ut
släppe.r den undermåliga fisken. Under sommaren kan man 



u 
göra. :försök med att utsätta mjärdar- ·eller bättre ry;i;ejstrutar . 
på något dj.upare vatten, helst invid -en s.törre sten eller rnot 
en b:rant bergvägg, då ibland myc~~t goda. flngster av gädda 
kunn~i. göras. För upptagandet b~tjänar man eig bäst ~v en 
Ia:rigre bä tshake eller en drag-g. 

Å 1 m j är de n i dess vanliga :form liknar abborrmjärden 
till konstruktionen, men är naturligtln mera finmaskad. Den 
an\·änd~s under sommaren och på hösten utanför vassar . och 
på medeldjupt · vatten. För att locka ålen kan man inlägga. 
kf>tt av varjehanda slag, djurtarmair och a.uclra. räilltor, ~vel}.som 
färsk · ärthalm. Det senare medlets nytta har pä senare tider 
:mycket omdebatterats, men då en mängd trovärdiga. pE-rsouer 
från ~kildä delår av riket iuty.g~t~ att de vid sli;i,ktnhig av. 
ål observerat ärthalm såväl i dess mun som i dess magEt, 
torde cfot vara fastslaget, att delar av ärtvbten ingå i ålens 
vegetabiliska föda. Därför talar äv~n, vad som numera oqkså 
måste anses såsom ett :faktum, att älen efter starka regnperiö~
der med 'förkärlek uppsöker nära vattnet belägna ä.rtåkrai~ 
nattetid. 

I N orl'land begagnar man sig i flera. vat.t'en av mjärdar 
för fångst av ä~J vilka äro förfärdigade av videkvistår, flätade 
i strutform och med en ing~ng. Samma mjärde användes dock 
även :för ffp1:gs_t av annan fisk under dess ltlktider. Föl! abbor• 
ren beklädes ingången med fär~kt g;ranris. Mångq, andra for.
mer för ä1mjärdar finnas, varibland en är gq,nska originell, 
da den val med.giver alens ingång, men. absolut ·förhindrar dess 
åte1·vändande ti1I frih~t~n, vilket ej alltid är fallet med garn• 
mjärdarna. Den. pestar av en stöffe låda;· i vilken häl av 40 
till 50 cm :s diameter äro borrq,.de i tv~~ varandra motstående 
sidor. På insidan och ovanför hålen äro fästade bitar av lä
der eller oljad se·.g·elduk mea i nedre kanten in~ydda blysäri· 
ken. Dessa bitäir Jiggä som ett fock över hålen~ men lihidia 
ej åleri att komma in, då han vill taga närmare reda J?~ de go"da 
saker, ·som till httris lockande äro inlagda. Efter honom falla 
de igen och täeka hålen, som han ej :mera k~n finna: Lådan är 

- försetl'd med ett val fastsatt lock för ålens uttagande. :Forsök. 
äro gjorda med nedhäng~nde träbitar med i dess _nedre del 
iJ,ighttet bly sorp. avstängningsmed~l, vilket har den fördelen, 
att ålen utifrån även kan se läckerheterna i mjärden, men 
h~va, t1esså slagit mindre väl ut. Viss21, tider av året giver i~eq
skapet synnerligeI+ godp, fångster. VittjriiI1g bOr ske !uJI).s:t 
en gål~.g i vecfari, då färska lockmedel inläggas. Alen hal' 
visserligen namn om sig att äta skäm~a och ruttna ämnen, 



meu d~tta än en ·sanning med moderation. Säkert är, att han 
föredrager färsk föda. _ 

Mö -r t m j är d~e -i1 ~ 11 e r m ö r t s t u g an är ett redskap 
av största b~tydelse,, tSåväl ·för amatör- som ·. yrkeE)fiskaren för 
anskaffandet ·ay behövlig bete;:;fisk specjellt vintertiden för 
au.gel- ·och , standkroksfisk~t. Den tillverk~s av Il.ät av bom
ufägarn på en ställning _ av trä eller järnt;r:\d. Den är synner
ligtin fisklig och finn.er: ännu användning i de ·.fl.es.ta delar av 
landet.· 

:Mörfatuga av garn tippka
stas med 240 ma$kor. 34 varv 
bindas med avslutning av 38 
maskor. Se.4an bindas 16 varv 
till · botten, 16 maskor mellan 
ingåp.garna samt 12 .naskor för 

· ingångarna. .Dessa senare upp
läggas 108 _varv och bindas 14 
varv långa ~amt sluta med 20 
maskor. Bottnen 11ppkastas 

· med 236 maskor, bindes 22 
varv lång samt slutar med 41 
maskor. StällningeP, ~öres aY 

.Fig. 65. Mörtstuga av garn. färska engrenar - eller bättrt: 
av lagom grov järntråd, som 

väl över.strykes med °lämplig färg, exempelvis ripolinfärg. Öpp
ningen för fiskens uttagande och mäskens inläggande 
göres på lämplig plats. ·mellan bottnen och ringen och 
tillslutes bäst genom en fin, väl skalad träpinne. Vanligen 
har stugan 4 ingångar, på· sina håll använder man <l.ock två 
el.ler sex. De gå så långt in i stugan, att fiskeij. har svti,rt 
att taga sig ut . . M~ärden användes utom under vintern även 
pft. våren i mörtleken, då den · placeras på huvudet i mört
vasen eller i vassarna, då den fästes upp- och nedvänd vid tre 
i bottnen nedkörda ldippar, så att golvet kommer i vattenytan. 
Den giver då synner lig·:en rika fångs.ter och bör · rittjas flera 
gånger dagligen. Mäsk är då. obehövlig. Stugan h~r även sin 
betydelse som fångstmedel för kräftor. 

Garnmörtstugan har två stora olägenheter, dels att nätet, 
trots den •omsorgsfullaste skötsel ej gärna håller sig brukbart 
mer än ett år, då det röt.er mycket fort, varför den i längden 
blir gaif.Ska dyrbar, .dels ock att den i kräftrika vatten i dessa 
k,räftfiskeförbudets dagar visat sig alltför tilldragande för kräf
t ·orna, för att den skulle kunna tillfreds.ställande tjäna eitt hu· 
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vudända.mål, nämligen bet·ens anskaffande. Under det' att förr 
endas b enstaka kräfto:r gingo in i stugorna, belägra de dem 
nu formligen, intaga dem, uppäta vad de kunna komma åt av 
mäsken och den fångade fisken och köra ut resten av den~ 
samma, vilken under förtvivlat sökande lyckas finna öppnin· 
garna. Experiment hava gjorts för att i någon mån :motverka 
denna skadll,ga invasion av kräftor med att ställa mjärdarna 
på fötter, så att de komma på några decimeters1 avstånd från 
bottnen. I början synes1 medlet verka, men snart nog hitta 
kräftorna, som ej endast kunna krypa, utan även simma; in
gångarna, och resultatet blir detsamma. Det hör till ordningen 
för dagen, att i västmanländska vatten, där kräftfiskeförbudet 
rått i tre år, sextio a åttio kräftor fångas i en mörtstugai; 
som stått ute i två dygn. Huru många mörtar, som samtidigt 
fås, inses utan svårighet. 

Dessa olä,g·enheter hava lett till konstruerandet av M e~ 
t a 11 t r å d s m j är d a r n a, vilka efter mångårigt experimen
t.erande vid Aktiebolaget Mellersta Sveriges Fiskodlingsans.talt 
i Ångelsberg nu kunna sägas hava nått till fulländning såväl 
med avseende på st,yrka och fisklighet, som ock på oemottag
lighet för kräftor. Då de ära helt och hållet förfärdigad~ av 
trä och galvaniserad trådduk, äro de, praktiskt sett, oslitligå 
och okänsliga för luftens. och vattnets ·inverkningar. :Fisklig
heten har visat sig fullt motsvara, om ej överträffa, tle gamla 
garnmjärdarnas. Och kräftorna synas draga sig för att pro· 
menera på de hårda och hala väggarna. Ett fullt uteslutande 
av dem torde dock ej kunna åstadkommas. 

Metallmjärdarna tillverkas av två slag, en av samma forni 
som .garnmjärdens samt en fyrkantig. Den förra är ganska 
be~värlig i fabrikation på grund av de många hoptagningar, 
som till följd av formen måste göras. Den senare åter kan 
vem som helst utan föregående praktik tillverka, endast han 
får anvisning på sättet att snörpa och fästa ingål'.l'garna, i de 
för desammas applicerande uppklippta hålen. Då den för än
da.målet bäst passande trådduken, som köpes hos A.-B. Julius 
Slöör i Stockholm, är 60 cm. bTed, göres träramen, vartill ta
ges träläkt, 3 cm. i fyrkant, något bredare åt båda hållen för 
att medgiva tråd.dukens bes.lående. Höjden är likgiltig, men 
bör ej- understiga 40 cm. Nät-et upprullas1 och beslås med gal
vaniserad s.pik på ett av träläkten och formas därefter runt 
om buren. Nätet avklippes, och de däri.genom uppkomna, lösa 
trådarna inböjas med en lit-en plattång, varefter nätet fastslås. 
Så förfares likaledes åt andra hållet, och buren är fullständigt 
inklädd.. Man måste no.ga sie. till, att duken slute~ tätt intill 
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lä.kten, så att ej fisk kan tränga sii emellan. Därför är ~dtii.l 
att ej :fö:r mycket spara på spiken. Så, 1'PPklipp~5 mecl en t1•åd
.$ax ett hål av cirka 10 cm :s diameter :på vq,rje av burens fyra 
höjdsidor ungefär 5 cm. ovanför bottnen. Löstrå.darna inbö~ 
ja,$. 4 v samma trådduk förfärdigas nu de fyra ingångarna. i 
strutlor~, ungefär 15 cm. långa, Dessa fästas i öppningarna. 
med en ur duken utdragen tråd. De vid tillklippet uppstående 
fria trådarna begagnas till strutens hoptagnip_g, som göres så. 
att inre öppningen blir 5 cm. i diameter. En nederst i var
d~na strutändan angjord, a-rövre järntråd löper till ett i burens 
mi'il · :fastsatt, av samma trådduk förfärdigat s. k. matbord, 
avsett :-att uppbära mäsken. I ett av hörnen i bureni both.n 
uppklippeii fi'ltt liål, cirka 10 cm. i fyrkant. En lika stor 1uoka 
tillklippes ur trådduken, de fria ändarna invikasi, ooh luckan 
fästsättes nied galvaniserad järntråd, så att den lätt kan öpp .. 
nas och ~tängas. Detta dels för att möjliggöra den fängade 
fiskens hastiga uttagande, dels ock för mäskens iuläggande i 
matbordet. -

Deiisa metalltrådsmjärdar äro i alla avseenden utmä.rkta och 
"betala" sig inom kort. Men - det finnes tyvärr ett men. I 
flera av våJ'a länsstad,gar äro, förunderligt nog, ip.järdar av an .. 
nat tillverkningsämne än garn förbjudna. Det är alltså. skäl 
'att atudera vederbörande stap..gar, innan man skrider till iG)r
fitrdigandet av :p:i.Örtmjärdar. 
_ Mörtmjiird~rna, av vad slag de nu vara må, utsättas vainli
gen i oktober och novembe~ månader för fångst av betesfisk, 
dels ' för gäddrevarna på Öppet vatten, deb för första vinter· 
titåndkrokarna och fÖ+ angelfisket. De placera~ utanför ~törre 
vassar eller i trängre vikar mot större vatten på. t:r~ till fem 
m€ters djup. Dessförinnan är matbordet fyllt oah inglmgaruai 
}lestrukna med mäik. Mest begärligt för mörten är sådant, 
som är tillverkat av kokat linfrö med däri 'inrört vatekli. Till 
maskning fl,V fem stugor tagas fem a sex fulla händer linfrö, 
som får koka i ett par liter vatten, tills det hela är simmigt. 
Då iröres vetekli till en fast, lätt hanterlig och ej för smetig: 
deg. Vill man kosta på nåiat soak~r. blir verkan så myakat 
f-törre. M(.Ul måste hava starka snören att sänka stugorna med, 
vUlm snåren böra föras i land och där angöras eller t0Qk fästll.$ 
)lL'.~ki vattenytan kring några starka vasstrån. Tyvirr har er• 
farenheten givit vid handen, att man gör klokt i att så litat 
som p:iöjligt begagna .sig av synliga vakare. 

Stugorna böra upptagas före issättniugen, dA man annars 
lätt kan förlora en eller annan av dem. På förf!ta. bä.ria"a ia 
sättas do åter ut, då. yab,r~ böra uppta.gas .till 1ådan •to.r• 
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lek, att stugorna lätt gå ned genom dem. Efter nedsänkningen 
fästes an.öret i tjockändan: av en mindre gran eller en en, som 
nedhugges stadigt i iskanten och som även tjänar till att an
giva platsen för redskapet. Lämpligt. är att lägga ett par 
störar öv~ vaken och öv·er des,sa ett tjockt lager av färskt gran· 
ris. Härigenom hindras vaken från att allt för starkt till• 
frysa, varigenom vittjningarna i hög grad underlättas'. 

I allmänhet .gäller, att man 
ej bör vittja stugorna första gån
gen förrän en vecka eftet t:.t.sätt
ningen, då mörten behöver någon 
tid för att vänja sig vid dem. 
Skulle då ej finnas betesfisk i 
dem, ,mäsk.as. de om och få åter stå 
ute tre a fyra da.gar. Befinnas de F" 66 M t llt 0 a ··· <l 
o t .. . 1g. • e a ra sm3ar e. 
a er tomma, ar anledmng antaga, 
att platsen ej varit lämplig, varför de flyttas' till annan plats. 
All inkommen rovfisk, som .gädda, abborre och lake, ävensom 
kräftor, måste avlägsnas, då mörten i annat fall skyr stugan. 
Garnmjärdarna böra ej ligga ute mera än högst åtta dagar åt 
gången, varför man brukar hava dubbla omgångar sådana. Vid 
upptagningen avsköljas. de väl i vaken. Metalltrådsmjärdarna 
kunna, stå ute hela vintern, men böra någon gång behandlaSI 
med en grov borste, så att de befrias från dy och slam, soin 
minskar deras fisklighet. Under stark kyla måste överförin
gen från stugorna till transportkärlet ske så has.tigt sm;n möj
ligt. Bäst är att direkt hälla mjärdarnas innehålt i transport· 
kärlet. 

L ö j- ·och n o r s m j är den be.gagnas. i de respektive fi
skarnas: lekar, då den på . mycket kort tid fyller :fiskarenas be:. 
hov av betesfisk för långrevarna och agnmetet. En vid A.-B. 
Mellersta Sveriges Fiskodlingsanstalt i Ångelsberg nykon
struerad löjmjärde (s1e fig. 67) ha1: visat sig motsvara de högst 
ställda fordringar. Byggnaden framgår av teckningen. Då 
nätei; måste vara mycket finmaskat och därför är ganska svår
bundet, torde vara skäl att köpa detta färdigt. Av ett nät, 
21/a meter i fyrkant, kunna två mjärdar beklädas. Lundgrens 
för sådana i lag~er, avs·edda för den s. k. hopfällbara bethåven 
(se Håvfiske). Löjmjärdarna bliva därigenom ganska dyrbara, 
in.en de betala sig snart nog genom rikliga fångster. 

Mjärdarna placeras i leken med ingången så tätt intill 
land som möjligt. Man nalkas, stimmet tyst och varsamt med 
båten, då löjorna skingra s.ig åt alla håll. Vanligen får man 
bortplocka några stenar eller gräva i sanden för att få, mjär· 
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<len placerad stadigt och så djupt, att ingången täckes av vatt
net. Några mindPe stena~ läggae pä ing-ångsnätat, vafjämte ~n 
stöne sten placeras ovanpå mjärden ävensom nägra lö"Skvistav, 
om det är stark aielvä~me. Därefter skjuter man bäten för
siktigt från land, ror till en plats i närheten o~h iakttager där"' 
if;11~n. hurus6m löjoma vända tillbaka oeh småningom ingå i 
ech fylla. mjärden. Vittjning bör ske, innan den blir alltfö:r 
full, då löjorna i annat fall taga skada. De förpassas snara,st 
ll\Qfägt i stäP.dsump~rp.a, vilka endast måttligt böFa fylla~, och 
i 'tillf~ löjorna för läi:igre tids förvarande kunna sparsamt ut
foara~ med uppblött knäckebröd. 

Deµ., som är män om att ej gå miste om jådan löjfängst, 
gijr klokt i att pa~sa den första leken, som alltid giver d~t 
l:)P,qtf!. utbytet. De tvä senare ä:vo svär-are att iakttaga., ooh äro 
löjorna dä ej på. långt när så benägna att ingå i mjärdal'nl\.. 

!jg. 67. Nykonatruwad lajmjäl'de. 

Pa vissa håll be.ga.gna1• man sig av löjrnjärdar eller :rättare 
st1•ut8r, tillverkade av vide. Dessa äro mycket starka och även 
fiskligai men äro, som ffö1ut sagts, .förbjudna i flera fän. 

Fö.t fångst av n o r s lägges löjmjärden likaledes i leken 
med ingftngen mot l~nd, i floder och åmynningar helst i bak
vatten. De måste vittjai! ofta, då norsen är mycket örotåli4l'. 
Mji-i,rden finner även anvä11dliing för fängst av kvidd~ mört och 
annan småfisk. 

Nej o n ö .~ o n tagas i Norrland i mjärdar av olika kon-
1sh'uktioner ooh material. De äro vanligen förfärdigade av 
,·JdekYi&1tar, träspjälor eller bräder samt försedda med en in· 

·.gång av vide eller näver. De begagnas antingen i öppningar 
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:l :J,nti1*'!lingM, tlA tle ä,rQ för~edcl~ m~d 11n l1ft'rauf ~ll~r QQ}i· 

•ä Uggmufo å b~ttn1u1 r;lller !a111tsnttu. mQUtni 'två J~9r!\r i rMtU 
.w;;kado . iltiiUni~en. 

Fasta fisken, 
Av i vå'f!t land b11nkliga, fasta fb1k:ef1 särskilja, vi ~e~ oUJfa 

~lag ~ämligen: spjälJmtilar, la:xkii1te:tt, 1axtinar, ålldstQ;;, 1\1· 
tino:r eeh la,nor. 

S p j ä 1 k a t s a r användas mest i melteMta ooh aäd~'t1 
Sverige och huvudsakligen foi: fångitt ~v gädda, bra.'xan ooh 
gös. , De tillhöl'a våJ!a nyttigalilte fisbade,l~ap, då d8~ sarntiqJgt 
med att de ä:eo myol,rnt fisldiga, ioke på. :p.ågot sätt itöm ft· 
sk~:µ i dess le}i', utan tvär.tom befordra. Q.ansam:nia o6h tjäna 
till skydf;l. för el). massa rn~al i dess1 spädasta form. 

-1 _.......-.... .. .- -...... ··-~-' -

...,, ,,+' 

~ ;, ~ 
.. 

.,. .~r •-

Fig. 68. ~pjiUkatH. 

8pjälkåtsa:rna åro i allmänhet förfärdig·9'de a,v träapjä!or, 
hopfogade med V.ide samt fästade på i bottueu n~dslagua 
pålar. Redskapet bestå? av landgång, yttergä,rd samt en ull~r 
två innergärdar, s. k. golv. I atrömmande vatten tJ.t$ä.ttaa de 
vanligen i slutet av april ellsr i början av · maj och uppta· 
gas före issättningan. I lugnvatten få d~ stå uta ärat mnt. 
Dä. de emellertid lätt ta,ga skada av ispåtryolming, ~öker man 
motverka detta genom nadsläendet av g·rova :Pålar på det håll, 
varifrån drivis hotar. På somlig·a platser byggas ka.tsa.rna 
aä, att de kunna upplyfta,s över vattaiwtan, varigenom de skyd· 

. das för isens åve1•kan och de!!!sutom äro lätt åtkomliga för 
lagning. Dessa tillverka.s så, att spjälnä.tet slås på en sbomme 
av grova. ribbor, som fäst~1f!l stadigt vid stolpama, vilka må$te 
va.ra så djupt nedkörda i bottnen, att de kunna upv;.;ärlll.i de 
.lyftado katsarna. \·nn1igen göras deisa spfä1katsa:r mindre 
och endast med ett fängstrnm. J;andgångUirna behöva ej till 
hda siu längd varu, a.\~ ~pjä1or. ],rån land o;Jh ärida till ett par 
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meter från katseingångarna kunna de gott ersättas med en 
tät risgård. Spjälkatsarna ställa sig ganska dyrbara i till· 
v;e1·kning, då det är mycket arbete på dem och fullgott mate· 
rial måste användas. Detta torde dock ej verka så avskräc
kande, dä de åtminstone i något så när fiskrika vatten snart 
betala sig. 

För g ä d d n, och h r axen ställas katsarna från land genom 
va;ssen ratt utåt sjön, och bör landgången ej vara längre än 
att gårdarna komma på måttligt djup. Katsarna böra under 
lektiderna vittjas minst två gång.er dagligen~ vilket sker me
delst en efter golvens, bredd och vattendjupet avpassad håv. 
De~~a flitiga vittjningar betingas därav, att den fångade fi
sk1en sna:r;t tager skada mot golY.ens ojämnheter. Under öv
riga t:ider av året, då endast en eller annan fisk förirrar sig in, 
beh.öve~ yittjningen naturligen ej ske så ofta. . . 

Fångst~n av gös i spjälka tsar är under dess lektid högst 
avsevärd. Den förekommer dock huvudsakligen i 3ar och 
floder, som leda till större gösvatten. På grund av ström
förhållandena och den trafik, som ofta råder i dessa vatten, 
måste s.pjälkatsarna nedsättas. med den största omsorg, och 
p'älningen göras kraftigare än för de vanliga sjökatsarna, om 
de skola stå sig i längden. De få nämligen vidkännas starka 
påtryckningar av ström ooh vågor, ävensom av ångbåtar och 
bogserade pråmar, vilka ej sällan fullständigt spoliera red
skapet. Land.armen för så långt ut, att lämpligt djup vinnes 
för gårdarna, varvid naturligen hänsyn måste fästas till, att 
de e.j komma i trafikleden. I allmänhet . byggas katsarna med 
två golv, ehuru endast det ena, som ligger överst i strömmen, 
giy.er goda. fångster, beroende därpå att den lekfärdiga gö
sen går mot strömmen. Fisket är i allmänhet rikligare, ju 
starkare strömmen är. Åven gädda, braxen och olika fiskar av 
niör.tsläktet fångas' i dessa katsar. 

Allmänna fiskeristadg:;i,n säger i § 15: »är fångandet av 
fisk ·under viss tid förbjudet, må till sådan fångst använda red
skap ej. under den tid hållas i vatten utestående, där ej visas, 
att ·redskapen varit tillsluten eller på sådant sätt öppnad, 
att fisk däri ej fångas. kunnat». Då gösen på de flesta håll är 
fridlyst under sin lektid och spjälkatsarna äro huvudsaklig·en 
avsedda för fångst av gös, framställer sig lätt frågan: Böra 
kat~arna lämpligast vara stängda eller öppna under denna 
tid 7 Det enklast·e synes ju vara att hålla dem stängda, så att 
gösen ej kan komma in i gårdarna, vilket går lä.tt för slig. Men 
~å, såsom förut s~gts, katsarna visat sig vara ett ypperligt 

. skydd . t"or det spädaste gösynglet, vilket väl behöves. i dessa 

.... 



79 

t:ri.ng;~ vatt~m~ däi· oerhörda ro.as&0r rom och yngel a.v vi,gQr 
och ångbåt$svaU kastas upp i land och förlnta..s. iå. ta.lår clett&, 
för katsamas Öppethålland·e. Detta ;ikullfl då. ske ~enom att. 
anordna en större, extra öppning i vartdera golvet~ Men dA 
är återigen anledning att befara. att lekgösen endast skulle 
pasii·era genom golv·en, utan att n;tgon lek i desamma förr~tta.
d~s. Och att inlägga ris i golven för befordrandet av fi
skens lek skall enligt erfarna fiskares ut~Q möta. ·oöv~r
~tigl~ga hinder. Vi t:ro, att den gyllene medelvägen är att 
söka däri, att endast golven omsorgsfullt avstängast Yarefter 
i fttergården kan arrang·eras en ypperlig lekplatli genoID: att 
nedfägga en yvig gran eller en, med tjockändan vä,l fastsatt 
under vattenytan i övre golvöppningen. Därvid är av högsta 
vikt, att avstängningen göre~ så effektiv som :Q!Öjligt, då 
iÖeen begagnar minsta spring& för att tränga sig in, de\ ha.ti 
skulla komma i en sorglig belägenhet. Lämpliga~t torde 
vara att i Öppningarna till golven inpassa och i bottnen djupt 
nedskjuta sparrar, cirka 3 cm. i fyrkant, vilka val' passa i 
Öppningarna. Genom dylika, anordninga~· i varje spjälkateie 
under ~ösens rridlysniugstid skulle gösaveln i hög ~rad be
främj(;l,s och en kraftig ersättning vinnas för den genom det 
på, många håll -ursinnigt bedrivna fisket minskade stammeu. 

!:. ax k i·s t o r eller 1 ax kar användas huvudsa.,kligen i mel· 
lersta och .södra delarna av Norrland~ ävensom i de hallän.d
ska floderna för fångst av den uppgående la~en. De åro av 
tvä &I~·, .antingen helt och hållet fasta eller med upplyftbar 
kista. Då de sättas i det stridaste vattnet, måste de oftast 
säkras genom ien eller flera med sten fyllda timrade kist:)i~. 

-4- I desf3a äro · öppningar anordnade, varifrån rännor föra till 
$jälva karet. · För att leda laxen äro sidoarmar a.v grova sto
rar utlagda, Då laxen går mot strömm~u, råkar han 'lätt att 
komma in i ;rännan och karet, ur vilket han E}j kan taga sig. 
År detta upplyftbart, är den fångade laxens uttagning myc
ket enkel. I de fasta kistorna är vattenståndet ~j högre, än 
nitt man från över ·kistan lagda bräde1· med hqggkrok ka1i t~Tt. 
den fångade fisken. I vissa vatten använder man sig av flera 
i rad ställda, upplyftbara kar, som äro placerade mellau ' tung\4 
stenkistor. 

Mera allmänt utbredd ä1· den så kallade 1 ax t i u a, n, som 
beståx av ett cirka 4 meter långt, strutformigt fä,pgs~rum, för
färdigat av tall- elle1· gTanspröten och sammanhållet geno111 
tlngbarnJ av samma material. I bakre delen är den hopsnö:rnt 
och i främre försedd med en vanlig ingångsstrut.. 1'ch Uii
gade fisken uttages genom ei1 lucka, i tinans tak. Hedskap~t 
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är inpassat· i en gr.övr·e lyft.ram, medelst vilken dess· ställning 
i vattnet regforas. Även förekomma tinor, tillverkade av nät 
av starkt garn eUer metalltråd, draget ·Över en stomme av 
trä. :Merendels äro dessa tinor inpassade mellan stenkistor, 
då man söker att få dem nära vattenytan och i det starkaste 
.strömdraigiet~ Då de äro betydligt tunga, måste man för deras 
upphissande och vittjan'.de begagna sig _av vindspel. Sido
etängs€1 användas äv,en för dessa tinor. 

A·l k i ·stor. Den fortplantningsdugliga ålen söker sig 
som bekant, under sommaren från sötvattnena för att uppnå 
sina: fjärran belägna lekplats,er. Under denna deras promenad 
utfqr strömdragen äro de lätta att fånga medelst ålkistor. Av 
sådana, finnas fl.era slag, av vilka en företer likhet med la.Jt
kistan. Vattnet tillföres genom en lutande ränna, som ut
få.ller i en större öppen eller sluten kista med spjäl- eUer 
gallerbotten, så tät att en nå.got så när vuxen ål stannar 
kvar. ' 

För att i mindre vattenflöden fånga ål begagnar man öig 
av en lika enkel som effektiv anordning. Vattnet avstänges 
genom en avbalkning, i vars mitt en lucka är anbragt. Från 
denna ledes vattnet genom en ränna av bräder eller spjälor 
ned i en större låda, som är försedd med tät spjälbc;>tten. 
Vid vittjningen tillstänges luckan, då vattnet strömmar ut ur 
kistan, och ålen är lätt åtkomlig. 

Å. l t i norna äro fiskredskap, s·om finna användning i 
större · delen av vårt land. De äro förfärdigade av träspjä;lor 
QCfö hopsatta som en mjärde med två ingångar, som gå åt 
s~mma · håll. Framför · den innersta nedhänger en liten lucka 
av zfo.kpiåt, vilken öppnar sig inåt vid lindrig beröring. I 
struten· inlägger man diverse lockämnen för ålen·. När denna 
väl är inkommen, kan han ej taga· sig ut. Tinan ;:nåste vara 
stenad på. båda .sidor eller fasthållas mellan stänger, så att 
den ej kan ändra ställning, då luckan skulle upphöra att fun
gera.. Tinorna utsättas under våren och försommaren på grunt 
vatten ,och giva ofta goda fångster. 

La norna äro ett slags. djupa nätsäckar, vilkas. mynning 
är fästad vid en stadig fyrkantig träram. Denna inpassas i 
öppningen i ett dammbord, så att vattnet faller i säcken. 
Lanorna måste ofta tillses, och den fångade fisken avlägsnas, 
då den lider mycket av vattentrycket. De äro huvudsakligen 
avsedda för fångst av ål, men rendera då och då även fisk 
av andra slag. 
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Håvftske. 
Fiske med håv bedrives. både för fängst av större fisk 

och av betesfisk. I förra fallet betjänar man sig av stora 
håvar med ett eller flera håvgarn. Bland dessa bemärka 
vi främst den så kallade H er z mans håven, som använde~ 
i en mängd av våra floder och sjöar och som är ett för våra 
yrkesfiskare synnerligen nyttigt redskap. Nätet eller näten, 
vanligen tr·e till antalet, äro apterade på en av rundjärn för
färdigad ring av 4 till 5 meters diameter. Denna kan sönder· 
tagas i fyra delar och åter lätt hopfogasi genom att den ena 
del€n8 ända inskjut·es i en i den andra delens ända utsmidd 
fördjupning. Innersta nätet låter man hava den finaste mask· 
storlek, som fiskestadgan medgiver. Det andra nätet, som 
är något djupare, har stolpar av samma grovlek som gösnätet~ 
och det yttersta, siom är ändå något djupar·e, som braxennä,tet, 
d. v. s. i ~llmänhet med respektive 3 a 4, 5 ·och 7 cm :s maskor. 
I nedersta delen hopbindas. de tre näten och förses med en 
liten blyplatta eller ett paternosterbly, för att håvnätet skall 
sjunka, fortare. På inners.ta nätet fästas här och var små tyg
la.ppar av bjärt lysande färg·er, vilka locka småfisken. 

Då håven är ansenligt tung och ej lämpligen kan ma· 
nöuera.s med blott handkraft, begagnar man stig av en vev• 
inrättning. I aktern av en stadig båt fästes en stång i lu
tande ställning över vattnet av den längd, att håven, då den 
är upphissad, ej med blysänket når vattenytan eller akterstam
men av båten rned ringen. Bäst är att inpassa stångändan i 
en i båtbottnen anbragt järnmärla samt giva stången stöd mot 
en trä.gaffel från akterbrädan. I övre stångändan inskäres ett 
lätt löpande block, varigenom draglinan föres. Denna är upp· 
rullad på en mot stångens översida vilande vevställnjng, för
sedd med en Ji ten ha~e, som kan fällas in i kugghjulet och 
verka som spärr. Draglinans fria ända knytes vid fyra a: 

sex stycken från ringen på lika avstånd löpande . starka sno:
rell'. För fiskens ·uttagande ur garnen betjänar man sig av en 
underta.gshåv med så längt skaft, att man kan nå alla <lelar 
av densamma. Vid avfärden har man siänkhåven upplyftad, 
så långL den går, och kugghjulet s,pärrat. Håven nedsänkes p4. 
den önskade platsen försiktigt, så att ringen ej gör buller i 
vattnet. Den sänkes. cirka en meter under vattnet~ dar den 
kvarhålles nå.gra ögonblick, varefter den får gå till . bottnen av 
sin egen tyngd. Detta lilla uppehåll göres~ för a.tt · småfisken 
skall hinna samla sig över håven, lockad av de granna lappar· 
na. Rovfisken, som finnes under garnen, låter den falla över 



sig. Då den känner beröring av dem, strävar den uppät' och 
fastnar i ytternäten. Dä håven efter några minuter hastigt 
w~u jämut uppvevas, ~nar .man sin uppmärksamhet först åt 
de fiskar, s1otn eventuellt hänga i g·arnen, sätter und~rtags
lHtren under dem öch skakar något pä delll, dä de vanligen 
släpPft, och falla i densamma. Därefter uttager man den 
fisk , som kan finntts i ihre garnet. 

. Herzmanshåven användes huvudsakligen för fångst av gö~. 
:.tbborrö öch gädda, men :fär man även annan fisk i den så
,soill braxen. id ·och någon gäng lax. I vis.sa sjöar i mellers.ta 
i;;;Verl.ge ~gas massor av gös rhed denna håv, som sänkes i 
och utan:i8r btoöpphingar ,där göMn samlats för att finna 
skttgga. Största betydelsert för gösfisket har den dock i de 
strörudtag, s,om gösen passerar till och :frän sina lekplatser. 
I dess~ fär man ofta se hävfiskare i sädan mängd och så tätt 
tntill-vnrimdra, att det skall vilja, .mycket tur till för att gö
sen skall kunna undgä redskapett. Under gösens. lektid., Hka
·som strax före densamma, borde allt fiske ined sänkhävar vara 

·.förbjudet, dä frestelsen att behälla och till.godogöra sig den så 
l'tt fångade {.fösen blir niå.nga fiskare övermäktig. 

För fångst av abborr~ och gädd~ 
~ * begagnas Herzmanshå-ven på,, sten

gru,hd, i ämynrtingar och 11tanför 
~ 

Fig. 69. Rund vaagåtd. Fig. 70. Avlång vasaård. 

ttörre vassar. Bästa resultatet brukar ernås vid risvåla.,rn~, där 
w~fi~ken samlas för att passa deh mäµgd fiskyngel, som i de
•~mma söka skydd. Man kl1in· f:lbffa s_i.g en ypperlig håvplats 
~nioi:n l\hordnandet av· s . . k. vaisgårdar. Dessa göräs antingen i 

'Qitkelform eller avlänga. , pen förra åstadkommes genom rt~g
sänknin,g av fem till s.ex stötte risvålar i cirkel på ett avstånd 
IJl.V ·cirka 10 meter frän :varandra. . För den senare placetäs vå
ktna.. så 'tätt, att de näsfä.n vidröra varandra i två. rader med 
~tt mellanrum av 15 till 20 meter. 

Båda anordningarna äro synnerligen änc1amålsenliga, men 
riva, vi företrädet ät den avlånga gården så.som mera sam
manhålla,nde fisken och lämnande bättre $kyd.<;.l ä.t ynglet. 



~ ;{ 

Före håvning4en mäste såväl cirkeln · s'o'm raderna !tngivas me
delst vakare, så att man ej kommer för nära vasarna med 
håven. Om man håvar i juli och augusti månader i d;ylika 
vasgårdar, skall det höra till undantagen, att man ej där 'på
träffar mängder av rovfisk. 'vålarna böra omsorgsfullt på
läggas vart tredje år. Vid såväl första utläggningen som 
kommande påläggningar är det av vikt, att vasarna förbindås 
väl, så att delar av dem ej komma i drift, vilket gör håv· 
ningen mycket vansklig. 

På några ställen användes. Herzmanshåven i strömmar 
och nedanför vattenfall för fågst av sik. 

I övre Norrland fångas även sik med ett' slags skafthåv, 
-.- som föres efter bottnen med strömmen och tätt efter land, 

ett fångstsätt, som påminner om N orrströmsfiskarenas skaft
håvsfiske. Med detta primitiva redskap lära ofta förvånande 
st·ora fångster av sik göras. 

I 

B e te s håvar begagnas av två slag antingen med stang 
och vev eller med skaft. De förra likna till konstruktion och 
användnbg Herzmanshåven, men äro betydligt mindre samt 
vanlige:".l. förs·edda med endast ett nät. I de flesta 1änsstad· 
gor är maskstorleken fixerad i förhållande till håvringens 
diameter, · Man begagnar därför finaste möjliga håvnät, men 
avpassar nätets storlek efter lagbestämmelserna. Denna sänk
håv användes vid vålarna samt i strömmynningarna, där i 
allmänhet fiskyngel brukar hålla till. Mäskning med upp
blötta skorpsmulor brukar vara av g.od verkan. Ing·enting 
hindrar naturligtvis, att man förser ringen med två ytternät 
med grova maskor, då man kan hava· utsikt att även få en 
eller annan större fisk. Sähkhåven är av mycket stor ver-
kan i löj- ooh norslekarna. 

Skafthåven 
göres av sammasorts 
håvnät, som apteras1 
på en ring av trä 
eller järn. Ringen --=-~ 
fästes på lämpligt ~ 
sätt på ett långt och illllllill IJ 
stadigt skaft. Den- ..,·· 
na håv har sin bästa ·· -· -.-~ 

användning i lekar- Fig. 71. Hopfällbar beteshå.v. 
na, då ma;n. med den 
formligen öser upp fisk, varför den också på, många håll be:
nämnes öshåv. Den be.gagnas även för fångst av småfisk un
der hela sommaren i mynningar ,och vasskant,er. 



:i)n ~nn·an form (i.V skaftha,v är den så. ~all~da hopfällha,ra 
bete~.håven) vilken tndast lämp~r sj.g :ft)JP gimqt vatten, in~n 
! ' ~ådt.tnt ka,n giva, utmärk~ ;i:esultat. l)eq. hal' d.~n 
fördfleE, franifij.P and-r~ håv<:t,ir, a,tt t;it'n är. lätt 'J..tt fäll11t ~hf:lP 
1ch in,df!ifa på tiasor, då desFJ skaft <lGh ~pjäl~F inl:mntia..s 
'bl,,nd m.e~spöna. 

Direkta ang.reppsredskap, 

lhd dh1ekta, angrappsre~ll!kap mena vi säd~IµL, med vilka 

. [ 

naken ang:rJ:pes. t,;t~h fänga,s i motsats till förut omnämnda. -~ 
radika,p, ilOUl antingliln ä.iio av beskaffenhet att 1~6k~ fhlkeri Då 
kroken 8lleF &tt försä.tta den i fäng@n~k:n.p genom utsättande 
och vittjning. Flera av dessa ä10 i allmänna fbkaiiistadga.n 
fäl'bjuflna,, ~ndra av de för de olika länen gällande stadgarna. 
Somliga äro av en vis11 vikt för fh1~et, andra. äter hava en gan-
tdc~ obetydlig användning·. Et.t omnämnande av dessa. red-
ikflp, ellor rättan~ s~gt medel, ävensom en granskning 4\V 

detQil b~fo.genhet tmde d..iirför ej vara ur vitgen. De äro : 
l) S:grängning i och skjutning mot vattnet; 2} Kl~lJli

ninJ; S) Ljuater oeh barka; 4:) Snarning; !l) Huggkrok; G) 
Pul nh1g. 

S lH ä tH~' n i n g i va t t n (} t är i allmännai fiskeri1tM.
,ga.ua § 3 utt1yeldige.:ti förbjudttn vid vit9 av frln. ooh m~d 
:femtfo ~Ul ooh med femhundra kronor. 801•g)igt nog apvand· : 
des dtlok danna :törd6ml!ga ffskematod gan8ka allmänt nv p$r· ..1. 
aoner, 9,om syj1}a med berg8prängning, jä1•nvägsbyggan o. d., 
vilk~ personer lätt kunna komma övsr dynamit. Dan rikade., 
de därigenom åstadkomma, är rent av :föröd~nda. 'Ej nog 
med att en mängd vuxen fisk dödai eller dövas, av vilken en-
dast en mindre dal tillvarata.ges. under det att större delen 
får ligga och t•uttnll> i vattMt, utan även oräkneligt rned yn-
gel få sätta livet tUl. Då deasa uidingsmän i allmänhet äro 
vIU initierade med fiskefö1~hålla.ndena, plaoera de sina 5prä.ng-
skott helst i närheten av viilair eller a,ndra anordningar för 
fiska., .. elns befrämja;nde, varigenom defr;sit bli va än mera för
störelsebringande. Må därför en var, som övorraskar sAdana 
uidln.ga:r vid utförnndot av deras ogärning, ej ett ögonbliok 
tveka, <",tt a,ngiva dem och fön;öka få dem befordrade till 
lttga näpF.Jt l 

Att: däremot avf'yra · koi'.t mot Yat tnot , vilket sätt <mvändes 
för a tl; dödn. nllgon storro gä.Jdu. cllor _lä. .:, som ej pft. E'.nnat a.tttt ...; 



11 

~---

-+
I' 

j 

~ ..... 

-
_!, 

l"-t-

I 

86 

l\i,l). åtkomlll:a.i§, kq,Jl. d 9'US~§ o).aglig~. $ä;dan skjufnfn:g toid~ 
QQQl\ mera sällan för~komma. Fr~ga har ävel}. väiok;ts om d~~ 
tillåtna i att avskjuta skott med bössmynuing~m under vatteb.
yt~l\ i anikt att åstaidkomma bedövning av fisk! Denna m.J:. 
it~ merj nej b~l3v~ras, då förf~riP.:gssättet ä~ inoegrip~t i all· 
männa fiskeristadgans § 3. För övrigt vilja vi QQstämt av .. 
;rå.@ från detsamma, d4 det sftk~rU.ge:p. endast s~u,U.~ läil.dA 
~~ytten till ~!}aida, . 

K l u b. b n i n g a v f i s k förekorri.mer end~s;t :p~ dell först.it; 
· blankisen för fåitgst av gäqda ooh lake. Den är icke i la.i 

:förbjuden, men är fiskemetoden mindre tilltalande, dä månglt. 
fiilkar, som end~st döv~s. men ~j i tid kun:n~ ta,g<!$,, inn~n de. 
k.viclrnat så. pq,ss. till~ att de, avliig~na sig utom fiskareM 
:rä.ichidd, naturlig~n få framtida :rp,~n av det häftiga slai;ret,. 

I: just ring av lax e.ll~:i: anuGl.in fisk av la~slä.ktet åt" i 
t\llm~:u.na fisk:eristadgC\in förgj-g,9.~n. I många lii,ns~tadgar för
klarat3 all lju~tring QtUlåten. Pä metoden är grym och f-0.r
o:rflakar stor $.ka,&. d&.igenoll). att en mäiµgd fis.ka.r tillfoga,., 
~vä..r~h kanske ol~kliga sär utan att bliva f;illgade, bör fiskt 
med ljµster anses. förka~tligt. En. a,ivart av ljustret, de.;p. 8' 
lql.ll~d8 har1'rui, äJ.' numera. över allt förpjude:o.~ 

S n a :r ni n g av fisk förekommer pä mänga stäUen i vårt 
la:u'1, mest för fäpg.it av gädda och la~ och måste anses så.iQUl 
,ett jå:mförelsevi~, o~ky ldigt fiske Qch därtill ganska, intress®t. 
Gädtlau står som bekant oft(L under sommaren stilla och $01"1 
si~, då hon är gainska lätt att taga i ~maran. Denna 1:-estk1 
av en stark mä~sing-trä.d, i nedre ändan formad till en sna~ 
och med den övre fästad vid en smal men stark stång. Snarau 
föres ÖYer huvudet på gäddan, ej bakifrån, vilket alltid miss· 
lyckas, tills den kommit ungefär mitt på gäddan. Då göres 
en hastig lyftning på stången, varigenom snaran åtdrages, ou.li 
gäddan praktiseras i land . . Knycken får dock ej göra,s allt för 
vål~am, då detta · kan medföra, att fisken slites i två. delar. 
I .äar och strömmar i södra Sverige snaras ej obetydlig1' med 
gäddor. 

Snarning av lax företer den olikheten, att man. ..;,j ser fi. 
sken, utan mera försöker pä måfå på. sådana platser, där man 
av erfarenhet vet, att lax brukar stå. Mässingtråden måste. 
vara grövre, helst av flera trådar, och stången stark nog för. 
att bära en större lax. Ovan.för snaran är fästat en liten bly .. 
tyngd. Man övertygar sig om, att snaran är klar, innan man 
eänker densamma. Den får nu sakta föras av s,trömmen, tills 
den· påträffar någon lax, vilket tillkännagiver sig ~enom en 
lintlrig knyck. Då. görea en kraftig ryckning, och laxen :ta· 



geE i land. Om det gäller en större sådan; får man trötta 
ut den. I flera ilonländska floder fångas med dessa enkla 
redskap högst betydligt med lax. 

Il u g g kr o k är ett gement fiskredskap, som först på se .. 
~:i:e tider kommit i användning mest för fångst av gös under 
tiden strax före dess lektid. Så vitt bekant, praktiseras. fi
sket endas.t i mynningarna av några av Mälarens norra till
loppsf1oder. Då de för Målaren gällande fiskestadgarna för
qjuda huggning av fisk, är det att hoppas, att huggkroken~ . 
för vars användning vi ej vilja ingå i någon beskrivning, skall 
därunder kunna inrymmas. Det har talats. om, att ett för
bud mot hugghok skulle menligt kunna inverka på det i Må
laren laglig.en utövade blänkmetet; men föreligger härför in
g·en som hels.t fara, då huggkroken lika litet kan användas 
till . blänkmet·e, som pirk·en till huggkrok. 

P u 1 s ni ng torde även kunna räknas hit, ehuru c~ärmed 
endast avses att skrämma fisken på eller i något utlagt red
skap. Den är i flera av länsstadgafna förbjuden, men där 
detta ej är fallet, tillrådes att använda den endas.t med ur
sk:illning, då den annars kan bliva till stor skada. Om det 
gäller att skaffa några mörtar för slantspöet eller ståndkro
ken, vilket ej alltid har sig så lätt, brukar man som sista 
utväg tillgripa nätet och med pulsning driva fisken på det
samma; Denna är dock ej nödvändig, då man kan vinna 
samma resultat genom att ro några s~g ini den vass1, utanför 
vilken man lagt nätet. Fisk~m är nämligen på grunt vatten 
så skygg, att den även vid svagt buller rusar ut på d;ju
pare va.tten. 

Diverse. 
S u m par. Av sumpar särskilja vi tva slag: ståndsumpar 

och transportabla sumpar. De förra äro avsedda för längre tids 
förYaring av såväl större fisk som betesfisk, de senare för fis
ken~ överföring från fiskeplatserna till hemmet och standsum
parna. Dessa förfärdigas i allmänhet av trä och förses' med 
häl av lämplig storlek. Där·efter böra de grundligt brännas in
värtEf öch även hålen kolas, vilket lätt sker medelst en glöd
gad> spetsad järntråtl, som är något grövre än hålen. De kring 
des'amma efter borrningen uppkomna flisorna bortskrapas. För 
stor fisk är bättre att göra sumpen av träläkt, som på lika och' 
lämpligt a~stånd slås på en stadig träställning, eller ock ay 
galvaniserad trådduk, som likaledes apteras på en träställning, 
vilken. man vanligen giver triang-elform. Dessa. är·o utmärkta. 
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förvaring~sumpar tndast de ej exponeras för storm och vågor, 
vilket fieken ej län.ge kan fördraga. Yrkesfiskate; som behöva 
mångu, sumpar, göra klokast i att lägga deni i förband mellan 
en av. grova stockar gjord ram, som väl förankras pä, en nägor
lunda. lugn plftts. 

Alle, ståndsumpar böra placeras i friskt, h~lat lindrigt 
strömmande vatten. Av vikt är, att de ej besättas med för mycket 
fisk, då d~tta. hämnar slig genom massdöd. I betessumparna bör 
utfodring slrn, men ·mycket sparsamt. Mörten och des~ sam
släktingar taga med begärlighet deg av kokat linfrö med in
rört vetekli, löjan och norseµ givas uppblött knäckebröd eller 
skorpsmulor. Några kräftor i sumpen äro att rekommende{ai, 
då dessa sörja för renhållningen i densamma. Död fisk måste 
ofördröfägen avlägsnas. Ofta nog dör fisk i betessumpsn, trots 
liten be~ättniQ.g ooh vidtagande av Vllnliga försiktighetam.\tt. 
Detta beror i allmänhet på för liten lufttillströmnin,.g, vilket 
avhjälpes genom att förse sumpen med en liten skorsten. 

Har z;nan tillgång på strömmande vatten, antingen från :käl
lor. vat.tenledning eller på annat sätt, kan man åstadkomma Y.P· 
perliga betessumpar genom attt låta vattnet falla i större, täta 
trälådor, i vilkas ena gavel är insatt en perforerad zin,kplå.t, 
gE;Jnom vifä~n vattenutströmningen sker. I sådana sumpar kån 
man förvara l;>etea i månader med måttlig utfodring. Kräftor 
kunna, hållas vid full vigör i dy lika sumpar under lång tid, 
då d~ må tas med . färsk insjöfisk, kött och nässlor. Innan de 
förpQ,asas i · sumpen, böra de rikligt överstrilas med vatten för 
avlägsnandet av de luftblåsor, som tilläventyrs und~r tra.ns
porteh bildat sig på djuren. 

Rodds u m p en är en av de transportabla sumparna, vil~a 
äro fiskare av alla slag till stor tjänst för fiskens hemtranspor
te:ring från fi~kepla.ts·erna. Den baspar~ honom myck~t be: 
svär m~d hinkar oah vattenömsuing&r och bsreder större möjliJl· 
het för den fångade fiskens hemförande vid liv. I ::.·addsumpen 
bfö· fi~ken ej förvaras längre än nödigt är, utan snarast för
pas,sas till stån,dsumpen. Detta är synnerligen viktigt under 
alant- och spinnrisket, då en med gäddor fylld sump kan ställa 
till mycke~ ledsamheter för fiskaren. Till :för'1-arandet av betes
fisk är nödvändigt att hava sumpen ijppdelad i två avdelningar, 
av vilka den ena är försedd med mindre, för betesbesättnfogen 
avpa&sade hål. 

Har man ej tillgång till roddsump med betesavdelning', k~n 
man i fiskredskapshandeln till det billiga pri2~t av ·s till 11 ~r. 
förskaffa sig en s. k. agnsump av zink, vUk~n är 2ynn~r ligen 
prakti~k ftsr betesfisks för"Varing under· kortare trausporte·r: 
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F1g. 72. Agnsump av zink. 

Sumpen är 75 till 
85 cm. lång och i båda 
ändarna försedd med 
lufttomt rum, som hål
ler den flytande. Den 
är avsedd att bogseras 
efter båten och därför 
byggd så, att den gör 

mycket litet motstånd i vattnet. Den bi)r endast måttligt 
fyllas med agn och aldrig användas. som ståndsump, då små
fisRen snart dör i den, om den får stå stilla. Sumpen bör 
noga aktas för stötar. 

Under tags håvar. Yrkesfiskaren begagnar sig i all
rnäril1€t av undertagshåv för större fisks tagande ur vattnet, då 
han. lärt sig ins.e, att i annat fall många fiskar gå förlorade. 
k~p.ske så svårt skadade, att de småningom gå en kvalfull döct 
tili mötes. En del amatörfiskare åter anse användandet av 
håv sås.om mindre sportmässi.gt. Emellertid är det nog så, 
att den veritabla sportfiskaren ej endast sätter värde på under· 
t~.gshåven, utan rent av håller den för ett oundgängligt · redskap, 
speciellt för landandet av laxfiskar. 

S. Allcock & · C :s isärt~gbara undertagshåv är en av Je yp
persta, som finnas i marknaden, såsom sta.rk, lätthanterlig och 
lämplig för alla · fisken. 

. . k/· ~-- ~ ;F: . 

Qf:!Ji '"-ZH-~ ~ 
::Fig .. 73. >The Royde> (hoplagd). 

För övri,gt finnes en mängd type·r, varibland W. Jfanco·ak 
& C :s~ London, »Qnick-Stire håv» och Hardy Brothers »The 
Royde» ärio särskilt att rekommendera. 

Lundgrens undertagshåvar med fasta skaft åro fullgoda 
för de vanliga amatörfiskena och därtill myck~t prisbilliga. 
Man kan själv ~örfärdiga sig en 
nöjaktig undertagshåv genom att 
binda eller köpa ett håvgarn med 
lämplig maskstorlek, vilket ap· 
t.eras på en håvställning av en. 

Draggar. Vid flera slags 
fisken är draggen ett ofta använt 
redskap, då reven av .en -eller an-
nan anlBdning targit fäste på bott- Fig. 74. .Blydr.agg. 



Fig. 75 .. Kraka. 

S$.1. 

nen. Här avbildade lilla 
blydragg ä.r synnerli· 
gen praktisk, då den 
noga följer bottnen och 
sålunda lätt . rinner re
ven. I händelse den 
skulle s,jälv fastna, rak· 
na dess klor vid våld
sam dragning. 

På djupt vatten är den för lätt, varför man fäster en sten 
av lämplig storlek på dragsnöret på något avstånd fr~n drag· 
gen, varav denna tvingas till bottnen, eller också begagn,ar man 
sig av en så kallad kraka, som göres av en torr grantopp med 
vidfästad sten. 

De vanliga sötvattensfiskarnas 
lektider m. m. (i allmänhet). 

A b b o r r-e n leker i april, m.aj och juni månader på täm
ligen grunt vatten, där ~t är gott om ris och bråte, ävens'.öm 
på stengrund. Romantalet torde genomsnittligt uppgå till 
100,000 st. (sammanhängande romband). 

A s p e n leker under april och maj månader på gräs-- och 
:: tengrund, En medelstor hona för omkring 200,000 romkorn, 
som äro anfästande. 

Braxen leker sista dagarna i maj eller i juni månad på 
gräsbevuxen botten, helst där det så kallade braxengräset vä.'\:er. 
Rommen, som är anfästa.nde, kan hos en medelstor hona be
räknas till ett antal av omkring 50,000. 

G e r s e n leker i april, maj och juni månader i vas,s och 
ris på lerbotten. Rommen är anfästande och torde hos en me
deb tor hona uppgå till ett antal av 70,000. 

G ä d dan leker i tre omgångar. De minsta först under 
februari och mars, beroende på årstidens beskaffenhet, sedan 
medelåldern i mars och april och slutligen de äldsta gäd
dorna under april och första hälften av juni måna,der. Leken 
förrättas på, av vårvatten övers.vämmade åkrar och ängar, men 
även i vassarna och på stengrund. En medelstor hona beräk· 
nas föra omkring 100,000 romkorn, som äro lindrigt anfästande. 

Gösen leker i slutet av april och under maj månader (i 
vissa vatten även under juni), helst på sten- och sandbotten på 
ett par meters djup. Rommen, siom är mycket fin och anfäs
tande, uppgår hos ien medelstor gös till ett antal av: 3 till 
4.00.000. 
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H ~· r ren leker, beroende på vattnets värmegrad, i aprii 
ocH m~~ ända til! i medio av funi pi aru~-:: och .. :J~dbotten. 
Roi!~k?!·~e~; s~m1 __ -,ro ffl~, tieräknas tfil oirk~ 12;.@gq st. hos en 
hona pä. ~tt kl o. 

Iden l~li~·r i aprii och maj , månader på .gräsbottell i sund 
och. ströµ:nnyn.nhiga1-. Hos en medelstor hona beräknar man 
rqw,roep., sqm är ::tinfästsinde, till ett antal av 100,000. 

Karpen leker i inaj och juni mäuader pä gräsb::>tten. 
R.omnien ar aniåstande och beräknas till antalet genomPluitt-
ljgt ·utgöra 2001000 st. . 

Lak e n leker' ·från och med slutet av december till och 
i~~d f~·~sta tiäI!t~1t av fäbruq,~~ månaqer p~ l~rbötte,n ~)~n på 
::: fe'n:.: och · berggrund. :Rommen, s·om år ylit·erllgt fin · ocli lin· 
drigt anfästande, beräknas i millioner. 

·'Laxen ·och d .ess samsläktin.gar leka i- oktobert 
uu'vember ooh december månader nedan.för fönarna . pa sand .. 
botten. På y4rje kilo moderfisk beräkuas. ett antal av 1,000 
~ t. rom, som är fri. 

·· · ·L o .i a n leker i tre omgånga1• före 9c4 efter midsommar pä 
sten.stränder och ·,grusbotten. Rommen är "ytterligt fin och 
arrffi1; tande'. , 

l\'l a 1 e n leker i juni och juli månader på gräsbotten. Hos 
ou. flQna ay 2 ~g :s vikt har man fönnit 75)000 ronikorn, som 
ii.ro a.nfästanae. . . 

·lf ö f t e.n och sa 1. ven leker i apitl, n:iaj och juni månader 
p;J, .gr~sbotten i yass~rnit eller nä stenstränder. En : Jnedelstor 
ho:Jtrt beräknas föra 100,00Q st. romkorn, som äro anfästanue. 

N o r s en leker i april :mänad eller i början av n+~j, vanli .. 
gen tru till tolv f,iag<lir efter islossningen. Leli:eii förtättås i 
st':r3inhrynnfngar -pch på stenbotten. Hös den vuxna honari an· 
ses tom:men, söm är anfiist.p,nde, IJ.PP.gå till ett antal av 50,000 s.t • 

.. R u d a p. leker i juni och ·'Qörjan av jJili mäuade·r på grä5· 
botteri. En medelstor hona beräknas hava omkring 200,000 
rO.mkoq, rilka i\,ro anfästande. 

Siken oc:P, sik 1 ö ja n leka i november och december 
månader pa s~b.dbotten. Rommen, som är lln,drigt anfästap.d~, 
up~går. hos den förra till m.µkring 50',000 st., lios den senare 
till :!:'000 at. pe.r m~dels.tor hO'nå~ _ 

S ut ar e 11 leker i juni månad, bei·oende på vatt.entemp~ra
tl.n:e!f. p~ dybotten. Ifommen är fin och anfastande. Den 
medelstora h'onan torde föra omkring 200,000 1.-omkotn. 

'Alen foker antagligep. i deöein.Bei månad på sfora havs· 
djup. Om rommen och aess beskaffenhet känner man ännu 
litet eller intet. 

-

-

\ 

-
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Fiske .. Tabell 
utvisande de tider, då våra vanliga sötvattensfiskar äro 

Abborren 

Aspen 

Braxen 

Gersen 

Gäddan 

Gösen 

Harren 

Iden · 

Karpen 

Laken 

Laxen 

Mörten 

.Norsen 

Rudan 

Siken 

Siklöjan 

Sutaren 

Ålen 



Ur :flskarens månadsbok. 
Januari: 

Braxenmete i vinfärständen på, Clagi'l!nMk. 
Abborrpimpel på djupt vatten över grund. 
Ståndkroksfiske (även saxar) så.s·om i deoember. 
Nät för gös på djupt vatten~ 
Nät för abborre och gädda öv-er djupare grund. 
N~t fÄl' lake på grunt vatten på lerbotten. 
NQt för bra:i:en (där sådaint ät tilµltet). 
U.,.kstrutar i de flesta vatten i medio av ~naden mot ler

botten. De fä stå qte, så län.ge isen är båtjg. 
Februari: 

De första gäddryssjorna :niedhuggas i iiaen.. För övrirt s·om 
föreg. månad. 

Mars: 
!bliorrpimpel utanför perguddat och vassar .. 
Ståndkrokarna (även sa,xar) flyttas ~ä aåg~t gru:µWtre vatten 

~ill de så ka.llade ~.talpen, ooh betet hälles mitt emellan 
bottnen och yta:q.~ 

Alla nät (utom gösn~ten) uppflytta~· :på grunqare vatfam. 
Gö$nä.t-en upplyftas frän bottnen . 
.Angelfisket återupptages och :fortsättes till i~lossningan. 
Vinternot, där såQa,n är tillåten. 

April: , 
.!.bbQnpimpet i vassarna. 
Ständkroksfiske och angelfiske, så l~nge isen ar bärig. 
Gäddnäten utsättas1 efter islGssni~·en på, de vanliga l~kplat-

serna. 
MörtnäL efter islof3snin.~n vink0lrätt fråu vas1J1arna~ 
GäddryBsjorna utsättas helst före och under islossfling$P: . 
.A!ry~sjor. 
Lång:rey för l.~we efter :isloElsµingan µndar vintervägarna.. 
N orspsnin.g 3 till 12 dagar efter is.losflp.ingen. 
Mörtstugorna utsättas upp- ooh nedvända i mörtvasarna i 

vassarmh 
Maj: 

Pimpelmete på öpp~t vatten utanför v&,ssarna. 
Laxmetet börjar. 
Ståndkrok (!ven saxar) för gädda cirka ätta dagar efter le

karnas slut utanför vassarna och på fria platser ini de
samma (helst döda beten). Krokarna få stå ute till fram
emot midsommar. 

-

l 

_,.. 
I 

l 



Nät :fö1· bra-x~n i lek~n. 
Aspnät. 
Laxnät. 
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Gädd1~yssjorna utflyttas i vas~arn,a \lt~~ fä, ij~ ut@. sj, l~AP 
lekarna vara. 

Storryssjor för braxen i leken. 
Not för braxen i leken. 
Laxnot. 
Gösryssjor utsättas i vassap ooh tlfl s~eä'Pl.~ii. 
A~pryssjor vid berguddar. 
Abborrmjärdar i leken på stengrund ocP,. ~1Mt4 ti$ oe'J.l \:i~tf':I. 
Långrev föl- ål på grunt vatten. 
Långrev för abborre och lake med nors till h~te! 

Juni: 
Abborrmete och andra . meten börja vid midsomm.a.rti~. 
Nätfiske. (Abborrnät utanför löjlekarna). 
Långrcvsfiske av alla slag. (Flytande långrev för. llidd.a till 

midsommar). 
Slantfi$ket b.prja:r i S.lutet av månadf3n. 
Sthnfisk:·e hela sommare~ 
Dragfiske för gps midsommartid~n~ ävep. nnd~~ nit~ern,a. 
Löjmjärdar i lekarna. 
Abborrmjärdar till lektidflns f'lut, 
Håvfoke (Herzmanns4fwf)n) för gös, gå.dd~, oeh ablaior(e, 
Dflggmask plockas för .sommarbehovat, 

Juli: 
Flugmete pågår hela sommaren~ 
iMete av forell, laxöring, harr och roding. 
Ståndkrokarna utsättas. '"i början av månaden och ff, iti. ut~ 

till sent på hösten . 
.Abborrnät vid ber.gud.dar och utanfö~ vassar. 
Sikl§jif4,t pfl, qjup~ste vatten från börjaip. av månaden. 
SkQttnät. f8r gädda, 
Spinningfiske för aoborre, gös och gädda. 
Utterfäk:e hel& somm~ren. 
Dn!lgfhli:P fö1 iP~ 9ph gädda. 
HårVfililk,R (Hf:lr-gm&inp.s4ä,ven) för amJfärr~ ~ch .gidda. 

A. l.lfil'Uijfil: 
Alla slag av krokfiske. 
ALhor:r.nät sQlvar:ma daaa,r på. st_engrµnd. 
Håvfislrn (Herzmannshåven). 
Långrev för asp, ål och braxen (den sista. ru~lst flytQin.de). 
·JJörtnät i slutet av månaden. 



Daggmaskinläggning och odling för vinter- och vårbehov. 
September: 

Alla slag· av krokfiske. 
:N"ät för abborre från uddar och vassar. 
Håvfiske. (Herzmannshåve:n). 
Långrev för ål på djupt vatte:t?.. 

Oktober: 
Siknät på sand- ·och stenbotten. 
Siklöjnäi: utanför lekplatserna på cirka 5 meters djup. 
l\fö:rtnät på tämligen djupt vatten. 
G-örnät på djupt vatten. 
Långrev för braxen, flötad. . 
Långrev fö~ gös och ål på d}upt vatten. 
Langrev för gädda över stalpen, vilken får ligga till is

sä t tnfo.gen. 
Almjärdarna utsättas1• 

November: 
Notfiske för fångst av bet·esfisk. 
Nät- och långrevsfiske som föregående månad. (För siklöjan 

läggas grunda nät på Jelmlatserna). 
Lakstrutar utsättas i flera vatten i slutet av månaden. 

December: 
Notfiske fö.r betesfångst, om det är öppet vatten . 
.A,ngelkr€>k •och pimpelmete på första, bäriga is. 
Ståndkrokar (även saxar) för gädda &h lake utsättas, sa snart 

isen är bärig på djupt vatten och med betena cirka en halv 
meter från bottnen. 

'Mörtstugorna utsättas. 
La'krys.sjor. 

Amatör- och sportftskarens utrustning . 

.Amatörfiskaren vill gärna hava s.ina don i ordning och lätta 
att medföra på fisketurerna. Detta ernår han bäst genom att 
lägga· sig 'till med en fiskredskapslåda, som i fiskredsk::i,psaffä
rer fås till billigt pris. En för de flesta fisken rustad sådan 
bör innehålla följande : 

1 st. slungad linnelina, 45.:-meters på slantrulle (även an
vändbar för dragfisket). 

1 st. enklare reservlina, 45-meters . 
.2 st. slantkrokar med gimptafs. 



! 1t. ~~}]µ". . . 
1 st. krok·odilspinnare ~ ~r 1 '1. 
!' ~~~ ·~~g~!slf ~~v·~! J~ ~t~J. 
! @t. ~~µdgre;q$ s~ed~~~ ·~ :r l~~j~ . 
l st. ~!'.)rgstedts r~fqr;mq.l"ftg. . 
1 st. bleck:tisk. -· 
2 st. stimkrokar med guttafs. 
1 st. iStimlina. · · · 
l bunt · grovt råsilke till metrevar. 
1 bunt fint råsilke till :o:;ietreva,.r. 
1 duss. Limerickkrok n :r 2 får abb()rrmete. 
l du ... ,;:i;. Limerickkrok n :r 8 för mörtmete. 
1 duss. Limerickkrok nr 12 för · löji:n~t@. 

· 2 st. · :pa.tentflöten. 
2 st. metrevar för Hifrq:ete. 
1 st. blydra.gg. 
1 flaska fernissa. 
100 st. ståndkrok n :r 5 .. 
l nystan revgam. 

~~ 

Diverse blysänken, metspö:d:pgq,i:, lekande.q, löiSiti m~tgro. 
kar, gimp 9P.H ~n~~· 

Inklusive lådan betingar derma k,ollektion hosi J:.;u11P.firen~ 
ett pris av ungefär 36 kronor. Läggas· liartill ·erförderliga "§pöD, 
samt bomullsigarn i olika grovlekar, kan amatörfiskaren. anses: 
väl rustad ror alla eventualit·eter. 

Sportfiskaren. . >>.ex 1wofes.so» kräver utöver en dylik kQllek
ti on en del fis~redsk~p, avsedda fö~ fi~t 4Qgr~ ~:portfi~ket~ Jfod 
föJjatide utrustning torde han kunna v:ar~ xä.l tillfr~d~f3'täHa: 

1 st. Cholmondeley-Pennell's Universa.lsp~. · 
1 st. »The Schooling»-s.pö. 
1 st. »Markoff-rulle». 
I st. Hardy Brothers1 »Sile~-rull~. 
1' st. Hard·y" Brothers1 »Parallel ·OhaUenge · Line». 
1 st. rev av fernissat silke. 
2· st. bstlfo.pr av .ålloock's H1?rm1lf<S gµ,t. 
2 st. ~astlino.r, »Trout :fly Casts.~. 
1 sortiment låxfl.u.g.q:r, bland v1l*~ de ~ f.Rr§~ und~r »La~~ 

mete» anförda, ej böra saknas·: 
1 sortiment- forellflug·or, däribland de 5 första under »Fo.-

rellmete» framhållna. 
l st. :Water.;Witch». 
1 st. »Phantom blue back». 
1 st. isärtagbar undertagshäv. 
1 st. huggkrok. · 



Divers·e reservlinor, ext'ra gut, enkla och dubbla forell
flug·or, tackel, små konstgjorda fiskar, sänken samt material för 
lagning och förfärdigande av flugor. 

Flugorna förvaras bäst i s. k. flugböcker eller portföljer, i 
vilka varje fluga har sin hesitämda plats. En väska för den fånga
de fiskens hemförning fullständigar sportfiskarens utrustning. 
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