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Den kunstige Befrugtning af Fiskerognen og den der
med i Forbindelse staaende Udklækning og Opklækning af 
Fiskeynglen har i de sidste ti Aar vundet saa almindeligt 
Bifald og viist saa gode Resultater, at man i alle Lande 
særlig har havt sin Opmærksomhed henvendt paa denne 
Fremgangsmaade, for navnlig at drage den størst mulige For
deel af de færske Vande. Thi selvom der er megen Over
drivelse i at fremstille Fiskemængden, som stærkt formindsket 
i vore Vande, mod hvad der før har levet i dem, vil det 
dog ikke være vanskeligt bestemt at paapege en Nedgang. 
At vore Strande ikke mere ))vrimle af Fisk" skal sikkert 
mere og mere blive til Vished, om lIlan end fra flere Sider 
har sin Fordeel af at fremstille Forholdene paa en anden 
Maade. Og hvad de færske Vande angaae, navnlig de, hvor 
der ikke finder Opgang af Fisk Sted, saa udfiskes de efter
haanden og blive tomme, fordi lIlan fisker uuen Eftertanke. 
Paa den Maade ligge allerede store Fladerum hen uden 
Nytte ellet' give langtfra det Udbytte, som man kunde for
lange. Efter den seneste Tids Begivenheder er der en 
stærk Opfordring til Landets Befolkning at søge nye Hjælpe~ 
kilder, og vi see ogsaa, hvorledes der i mangfoldige Ret
ninger, der forhen kun vare lidet paaagtede, røter sig et 
stærk t Liv; saaledes vil der ogsaa være den største Opfor
dring til at befolke vore færske Vande lIled nyttige Fiske-
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arter. Rigtignok synes den større og større Indtørring af 
Søer og Indvige at give rigeligere Erstatning, men det 
bliver dog et Spørgsmaal, om man handler rigtigt, navnlig 
hvad Søerne angaae, at udtørre efter for stor en Maalestok 
og om ikke allerede den stærke Afledning af Vand paa 
flere Steder har viist, at man hermed el' gaaet for vidt. 
Thi Iigesaavel som det er en J{jendsgjerning, at det er til 
Fordeel for de dyrkede Marker, at der hist og her findes 
Skove, ville større Vandbeholdninger altid have nogen Ind
flydelse paa Fugtighedsmællgden i den omgivende Luft
masse. Men gjøre saadanne større Vandbeholdninger, ved 
alene at være Vandbeholdere og Kilder til Fugtighed, di
rekte Nytte, kan denne end yderligere forøges ved at sørge 
for, at de paa deres VUs give et antageligt Udbytte. Paa 
mange Steder er dette ogsaa saaledes endnu, paa andre 
derimod staae Søerne saagodtsom fisketomme og yde kun 
et Udbytte, forsaavidt man har plantet og beskyttet Tag
røret (Phragmites communis) deri. Men anvender man en 
saadan l)lantning og Beskyttelse i for høi en Grad, kom
mer man let til at kvæle Søen aldeles, om man kan bruge 
dette Udtryk, idet den meget snart overgroes og ikke alene 
bliver vanskelig at fiske i, men ogsaa i. flere Retninger 
fOl'ringes i Fiskeværdi. 

Vil man alligevel beholde sine Søer og drage Nytte 
af dem, bør man sørge for at have dem rigeligt forsynede. 
med Fisk og fiske disse paa en hensigtsmæssig Maade og 
ved hensigtsmæssige Midler.. FOrlHlen de større Vand
samlinger find.es der som bekjendt ogsaa en stor Mængde 
Smaavande, enten det nu er naturlige Damme eller Mer
gelgrave eller I{unstanlæg. Disse ville ligeledes under en 
fornuftig Behandling kUBne blive af stOl' Nytte, men dertil 
er det ingenlunde nok at »sætte.. nogle Fisk eller Krebs 
deri, og sau lade Tilfældet raade. Man skal omhyggelig 
vaage over dem, rense dem og sørge for, at Fiskene kunne 
leve deri under saa gunstige Betingelser, at man erholder 
et brugbart 11rodukt og ikke Vantrevninger. Det el' dog 
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ikke denne Sag, jeg har til Hensigt at omhandle i denne 
Afhandling; jeg kommer forhaabentIig en anden Gang til
bage til dette ikke tfvigtige Anliggende. Endnu skal jeg 
kun gjøre opmærksom paa" al det maa være eet af de 
fø~ste og vigtigste Maal for den kunstige Fiskeavl (Pisci
kulturen) heri Landet, at vi bringe det dertil, at enhver 
Landmand, som har en passende Vandsamling (og hvor 
Mange have ikke dette?), sørger for del'i al bave cen eller 
alldeu Fiskeart, som jævnlig kan forsyne hans Hjøkkcn med 
Fisk. Fordelene, herved ere indlysende, Bekostningerne 
overordentlig ringe. Hvormange lIerrreganrde givps der 
nu, som have Fiskedamme? da have vore Forfædre for
stan et det hedre og været mere forsynlige. 

Da den kunstige Fiskeavls Historie indeholder flere 
interessante [\'lomenter og adskillige nyttige Vini" anseer 
jeg det ikke fOl' unyttigt her at fremstille den i korte Træk, 
idet jeg tillader mig at følge den Fremstilling, som er 
givet i Molins fortræffelige Værk: ])je rationelle Zucht der 
Siisswasserfische, Wien 1854. 

Allerede for et Aarhundl'ede siden iagttog en Licute
Dant J a c o h i fra Lippe-Delmold l.axenes og Ørredernes Be
frugtning, saaledes som den fOl'egaaer i Naturen. lIan 
faldt da paa den heldige Tanl\e ad lmnsLig Vei at efterligne 
denne f'iaturens Fl'emgangsmaade, foretog derpaa sine første 
Forsøg i Bannover, og eflerat han gjennem en tl'cdive
aarig Erfaring havde fundet saavel sin Fremgangsmaacles 
Hensigtsmæssighed bekræftet, som ue forventede Fordele 
stadfæstede, otTentliggjorde han i 1763 en fuldstændig He
slu'ivelse af sin Opdagelse. Men allerede fOl'illuen denne 
Offentliggjørelse havde han. søgt. al give sin Opdagelse den 
størst mulige Udhl'ed('lRe ·vcd al s!:[]de Beretninger derom til 
sin Tids mest hekjenule Lærde. Hans Meddelelser bleve 
modtagne med Velvillie og oplagne i forsl\jelIige lærde 
Skrifter, og de fortjente det ogsaa, thi uam' man gjennem
læser .Jacobis Afhandling nøie, vil man forbauses over hans 
Iagttagelsers Nøiagtighed, hans Ileskrivelsers I<larhed og 

'" 
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Samvittighedsfuldhed og hans Slutningers Higtighed. Men 
ikke tilfreds med at fremstille den kunstige Befrugtning 
tydeligt og grundigt, beskriver han ogsaa den kunstige 
Udklækning ligesom de dertil nødvendige Apparater, gjør 
FiskeopdræUerne opmæl'ksom paa alle de Tilfælde, som 
kunne være Udklækningen skadelige og henviser til de 
Fordele, som kUllne drages af hans Opdagelse. Man 
har villet berøve Jacobi Fortjenesten af at have opdaget 
den kunstige 13efl'Ugtning ved al tilskrive en Munk D o n 
P i n c h o Il Opdagelsen, men denne, som levede i det fjor
tende AadlUndrede, har kun opdaget den kunstige Fiske
udklækning. Han angiver nemlig, at han i Løbet af om
trent en Maaned erholdt unge Smaafisk af Hogn, som hun 
maa have opsamlet af Vandet og ik1\e kunstig befrugtet, 
thi man veed, at kun faa Fisk (Gedden og {(arpen for 
Ex.) have en saa kort Udviklingstid, og deres Æg træffes 
let. Men, hvol'ledes det lin end forholder sig, er saa
meget vist , at man paa Jacobis Tid iHe tænkte paa Don 
J}inchon og hans Yngle kasser. Den engelske Hegjering 
tildeette Jacobi en livsvarig Pension forat belønne hans For
tjenester; men ikke destomindre blev hans Fremgangs
maade i lang Tid uden betydeligere Følger. 

Den betydeligere Aftagen af de ædlere Sorter Fæl'sk
vandsfisk , som allerede iagttoges i llegyndelsen af dette 
Aarhundrede, bragte Flere til at tænke paa at anvende 
Jacobis Fremgangsmaade. Saaledes anstillede iblandt Andre 
Pilachon og Hivert Forsøg med den kunstige Fiskeavl i 
Departementerne la COte-d'Or og la Haute-Marne. Da 
Laxen begyndte at aftage i Mængde i Storbritaniens færske 
Vande, foretog John Sltaw i Auret 1837 en kunstig Be
frugtning af Lux i Floden Nith i Skotland. Efter 1 t O 
Dages Forløh fremkom Ungerne af Ægene og trivedes 
puu en saadan Maade, at Hunnerne efter 18 Maaneders 
Forløh allerede vare kjønsmodne. Fra Auret 1841 heGyt
tedes den kunstige Fiskeavl mere og mere i England for 
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paany al befolke flere udfiskede Vande, men dog blev den 
kunstige Fiskeavl endnu ikke almindelig. 

Omtrent samtidig havde den kunstige Fiskeavl brudt 
sig en Bane i Frankrig, idet den havde udbredt sig fra de 
ovenfor nævnte Departementer til Vogeser - Departementet. 
Her anvendte i Aaret 1842 Fiskeren R El m y fra. la llresse 
i Forening med V ærtshllsholderen G e li i n, efterat han i flere 
Aar havde iagttaget, hvorledes den naturlige llefrugtning 
og Udklækning foregik, den kunstige llefrugtning forat af
hjælpe den tiltagende Aftagen af Fisk ved hans Ujemstavn. 
Efterat den franske Hegjering i Aaret 1848 var kommet li! 
Kundsl\ab herom og de derved vundne HesuHater, nedsatte 
den en Kommission af bckjcndte Vidcnskabsmænd, og paa 
dennes Forslag bevilligedes der Remy en aal'lig Pension 
af 1500 Frcs. og Gehin 1200 j desuden paalagdes deL dem 
paa den franske Hegjel'ings llekosLning at fremme den 
kunstige Fiskeavl Over hele Frankrig. Professor C o s t e havde 
imidlertid anstillet vigtige Forsøg over Fiskenes Akklima
tisation og erholdt saa vigtige og overbevisende Resultater 
i sit Laboratorium i C o Il eg e d e F r a n c e, at den franske 
Regjering i AareL 1852 besluttede at oprette en Mønster
anstalt for den kunstige Fiskeavl i II li Il i n g e li, som ligger i 
Elsass nærved Basel. Ved de af Professor Coste indvundne 
Resultater fik denne nye Green af den o[l'entlige Økonomi 
et uventet Opsving, og ved at give 30,000 Fres. til An
stalten i Buningen gjorde den franl'ke Regjering den nye 
Industri populær, saa at tier i kort 'lid fremstod en Mængde 
Privatunstalter over hele Landet. 

Forinden vi imidlertid anføre de videre Fremskridt, 
som den kunstige Fiskeavl gjorde i de forskjellige Lande i 
Europa, efterat Mønsteranslalten i llCmingen havde givet 
Impulsen, maae vi endnu omtale en Fiskeopdrætter, som 
har gjort sig fortjent af den kunstige Fiskeavl. Det er den 
norske llonde J a k o b S a n d u n g e Il, hvem den Ære endog 
tilkommer aldeles selvstændig at have opdaget den kunstige 
llefrugtnillg. Hans Opdagelse fandt SLed for omtrent fjorten 

** 
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AaI' siden. Den fortælles paa følgende Maade: "Da ban 
et Efteraar paa Grund af en Beskadigelse af sin Fod var 
tvungen til at unddrage sig Arbeide, var det hans største 
Fornøielse at sætte sig paa et Sted, hvorfra han kunde 
iagttage en Legeplads for Ørreden. Iler bemærkede han 
tydelig, hvorledes denne Fisks Forplontning gaaer for sig. 
Mæll\efisken stiller sig ved Siden af Rognfisken , men dog 
saaledes at dens Hoved kommer til. at slaae lige høit med 
denne Sidstes I{rops midterste Deel. Naar lEgenes Gj d
ning ganer fol' sig, vender Rognlisken sig under en sit
trenue Bevægrise noget til Siden, og til somme Tid ud
gyder Mælkelisken sin :\'lælke. Eftm' denne Iagttagelse 
fOl'ekom det Sandungen højst sandsynligt, at man ved at 
udpresse Rognen og Mælken j Vandet maalte erholde en 
Mængde hefrugtede Æg, som, lagte i en Bæk, som tid
ligere ikl,e indeholdt Ørredet' , kunde frembringe Yngel. 
Han ndførte sin Tanke, idet han fongede Ørreder af begge 
I{jøu, hans Kone tog Mælkefisken og han Rognfisken i 
Haanden, og begge udpressede til samme Tid Mælken og 
Ægene j en med rent Vand fyldt Skaal. Han udstrøede 
derpaa lEgene mellem Stenene i en Bæk, som forhen ikke 
indeholdt Ørreder og bemærkede efter nogle Aars Forløh, 
at Ørreder hegave sig til denne Bæk forat lege. Heraf 
sluttede han ganske rigtigt, at det var de af de lldkllstede 
Æg udviklede Ørreder, som af Instinktet blive drevne Lil 
at lege paa det Sted, hvor da ere opfostrede. Senere ud
fØlte han hvert Efteraal' en lignede Befrugtning og byggede 
endog et lille Udklækningsapparat i l'lærheden af sin l3olig, 
hvorved han havde Lejlighed til at anstille mange Iagt
tagelser. (! 

Sand ungen havde ingenlunde fortiet sin Opdagelse, 
men meddeelt deu til Flere, og tilbød sig endog mod et 
ringe Vederlag at besætte Andres Vande med ØlTeder. 
Imidlertid vakte hans Tilbud ingen Opmærksomhed, hvor
imod han kun udsatte sig for mange af sine Standsfællers 
Spot, idet man foreholdt ham, at han understod sig til at 
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gribe ind i Guds Anordninger. Senere da den kunstige 
Fiskeavl erholdt en større Udbredelse i Landet, navnlig ved 
Hjælp af de utrættelige Forkæmpere Professor H a s c h og 
Kontrolleur H e tt i n g, blev Sandungen Assistent under den 
Sidstnævnte og \ irkede i denne Stilling til den kunstige 
Fiskeavls Fremme." 

Det Exempel, som blev givet ved de to franske Ud
klækningsapparater i College de France og i HCll1ingen 
virkede ogsaa oplivende paa den kunstige Fiskeavl i hele 
Europa. Endskjøndt Opdngelsen var skeet i Tydskland, 
fremstode dog først Anstalterne i MCll\chen, WClrzbllrg, 
WClrtemberg og Schweiz efter de franske Monsteranstalters 
Oprettelse. Men alle disse Anstalter oprettedes paa ved
kommende Staters Uekostning. Ligesaa gik det i Holland 
og llelgien, hvor der oprettedes Udklækningsanstalter, el'terat 
man havde ladet dertil skikkede Folk oplære ved de frallske 
Anstalter; fremdeles oprettedes der storartede Anstalter 
i England, Skotland og lreland. I Norge har Sagen 
havt en saa stor og heldig Fremgang, at næplle Fran
krig kan gjore det Hangen stridig. Efterat Professor 
Hasch havde overbeviist sig om det heldige Udfald af den 
kllnstig'e Fiskeavl, bevilgede Storthinget 3000 Specier aUl'lig 
til Udbredelsen deraf. Udrustet med saadanne Midlt~r, tog 
Prof: Hascl! fat paa Sagen og grundede Mønsteranstalten 
paa Grefsen nærved Christiania, og efter hans Anvisning 
grundedes derpaa alle de øvrige Anstalter i Landet. Pro
fessor Raseh har vel virket overordentlig Meget og har 
store Fortjenestel' af den kunstige Fiskeavl i Norge, meu 
det vilde være ubilligt ikl\e samtidigt at nævne Controlleur 
Hetting, som ligeledes har været en dygtig og heldig Ue
fordrer af denne KultlIrgreen. Denne Sidste bereiser hvert 
Aar Landet forat have Tilsyn med de talrige A ppal'ater, 
som allerede findes, og forat anlægge nye Allparatcr, Paa 
flere Steder i Norge er der anlagt Udrngningsanstalter paa 
de l{olIllllUnel'S Bekostning, som ere Eiere af eet og samme 
Fisl\evand. I Sverrig er Daron G. C. C e d e r s t r ø 111 an
sat af Staten forat sysle med de forskjellige Grene af 
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denne Økonomi. Hans Opgave bestaaer fornemlig i, at reise 
omkring i Landet forat give Enhver, som maatte ønske det, 
Undervisning i den praktiske ·Udførelse af den kunstige 
Befrugtning ligesom ogsaa i Behandlingen af Ynglen, uden 
at tabe de vigtige Spørgsmaal af Syne, som altid maa gaae 
foran en ordnet Fiskekullur, nemlig at udforske Aarsagerne 
til Aflagelsen af Fiskemængden og forebygge denne ved 
forskj ellige Midler. 

Selv den russiske Regjering har ikke staaet tilbage. 
Den sendte i 1857 lljergkondukteuren H. I. Holmberg til 
Sverrig og Norge, fomt han kunde lære den kunstige 
Fiskeavl at kjende og kunde tilegne sig de Fremgangs
maader, som kunde finde Anvendelse i Finland. Derefter 
beordredes han til at anstille Undersøgelser i de større 
Vande i Landet, navnlig Saima og })ayane og Floderne 
Kymmene og ({umo fOl'at udforske Aarsagerlle til Fiske
mængdens Aftl1gen og Midlerne til at modarbeide denne; 
Ligeledes skulde han undersøge, paa hvilke Steder og i 
hvilke Søer og navnlig linder hvilke Forhold Fiskeavlen lod 
sig drive med størst UdbyIle. Ifølge hans lndbel'etninger 
udgik der dernæst et Cirkulære fra Regjeringen, som alvor
ligt indskjærpede en fornuftig Fisken til rette Tider og 
ikke saaledes, at man forstyrrede Fiskenes Formering, samt 
pualagde Straf for Overtrædelser af Anol'c1ningerne. Des
uden anbefalede lIolmberg at bygge Mønstemnstalter ved 
de Landbohøiskoler, hvor Forholdene maatte være gunstige 
fomt mlbrede denne Industri endnu mere. B.egjeringen 
indrettede ogsaa slrnx saadanne Anstalter i Tammersfors 
og ved I\:ymmenetloden, og disse fulgtes meget snart af 
betydelige, private Anlæg. 

Heri Landet henledede 1852 det daværende Indenrigs
ministerium det kongelige Landhusholdningsselskabs Op
mærksomhed paa de i Frankrig indvundne Ilesultater og 
ønskede Selskabets Medvirkning til at gjøre denne Industri 
frngtbringende ogsua hos os. Men skjøndt man fra for
skjellige Sidel' arbeidede paa at fremme dette Anliggende, 
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vandt det ikke ret Indgang og blev ikke Gjenstand for om
faltende Forsøg, maaske ogsaa fordi den Mand, som prak
tisk skulde føre Sagen frem, i mange Retninger lod Meget 
tilbage al ønske. EfLerat D r. Ii r ø ye r havde udgivet "Nogle 
Uemærlminger om Fiskeriemes Fremme ved kunstig Ue
frugtning .. , som anviste Veien paa en klar og rolig Maade, 
fik n r. li e i n s sin Anvisning udgivet med Regjeringens Un
derstøitf'lse og skulde tillige foretage Anlæg, hvor det 
fandtes passende heri Landet; men del var tj'deligt at Hr. 
Heins ikke var heldig i sine Bestræbelser, og hans Virk
somhed har mere skadet end gavnet Sagen. Senere frem
kom Apparatet ved R a n d e r s, Inorom jeg nedenfor faaer 
Leilighed til al tale. 

Og medens saaledes næsten alle Europas Hegjerillgm' 
søgte at udbrede den kunstige Fiskeavl, fortsattes de viden
skabelige Undersøgeler og bragte væl'difulde Resultater. 
Det er navnlig l'rofessor C o s t e i Paris, som har Æren 
for særdeles vigtige Forsøg over Akklimatiseringen af frem
mede Fiskearter, over Ynglens Pasning, Transport o. s, v. 
Han opfødle saaledes uhyre Mængder Fisk i smaae Rum 
og fik dem til at trives særdeles godt, rimeligvis bedl'e 
end om de aldeles vare opvoxede i Frihe(]. I en Afdeling 
af Dammen i College de France, som bar en Overl1ade af 
c. 30 O Al. og en Dybde af c. !l!4 Al., opelskede han 200,000 
unge Smnafisk, deels forskjellige Ørredarter deels Lux, som 
efter tre Maaneders Forløb vare saa slore, at de uden Fare 
kunde gives Friheden. 50,000 af dem bleve salte i Dam
men i Bois de Boulogne og bleve, ovel'ladte til sig selv, i 
eet Aal' 4'/<, Tm. lallge. I en anden Afdeling af DanIInelI i 
College de France, som indeholder c. 1921(bf. Vnnd, som for
nyes gjennem el H.ør af næppe en Tomme i Gjennemsnit, 
opelskede ban over 500 Lax og Ørreder, som bleve fodrede, 
og som i lo AnI' nanede c. 13 Tm. i Længde og veiede 
11/'.! l'd pr. Stk. })rofessor Coste nøiedes ikke hermed; han 
indførte nye, ædle Arter fra andre Lande og gav derved 
Stødet til en Industri, som vislnok vil ltave en stor Fremlid, 
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Man har saaledes bragt Ørredrogn til Austl'alien) hVOI' 

Ynglen trives fortræffeligt, og hvad vil være til llinder for 
at bl'inge andre F'iskeat'ter tilbage til Europa, SOIll kunne 
blive vigtige i økonomisk Henseende. 

Da man endnu nærmest har indskrænket den kunstige 
Befrugtning af nogn til Fisl\earler, henhøl'ende Lil Laxe
familien, og da disse Fisk i det Hele ere af størst økono
misk nelydning, ville vi hel' nænnest holde os til dem, og 
de Apparater, som vi nu skulle omtale, ere ogsaa væsent
ligst beregnede pua disse Fisl\, i\'len forinden nogle faa 
Ord om de laxeartede Fisk, som kunne have særlig Betyd
ning for vort Land. 

I [{røyers "Danmarks Fisk" angives følgende Arter al 
høre hjemme i vort Land. Den alm.Lax (Salmo SalO1r, 
L.), Hvidørreden (Salmo Tl'Utta, L.), Gl'uulaxen 
(Salmo Eriox, L.), Bækørreden (Salmo Fario, L.), 
Smælten (Osmerus Epedanus, 1,.), Stallingen (Thy
mallus vulgaris, Cuv.), Hætten (Col'egonus Lava
retus, L.) og Snæbelen (COregonlls oxyrhinchus, 
L.). Men af disse bliver det kun de fire første, som 
kunne blive Gjenstand fol' den lmllstige Befrugtning, thi 
den af de fire sidste, som hal' størst økonomisk Betyd
ning, nemlig Hælten, hul' saa smaa og uhaandteel'iige Rogn, 
at de Forsøg, man, fOl' Exempel, har anstillet i Norge) 
ikke ere faldne meget heldige ud. Smælten el' for lille til 
at kunne hlive Gjenstand fol' synderlig Drug og yndes 
helle!' ikke paa Grund af sin stramme Lugt; et andet 
SpørgslllUal bliver det derimod, om lIlan ikke kunde ønsl\e 
den lH:,nplantet til Vande, hvor den nu m01ngler, thi den 
vil kunne afgive et ypperligt Emne til Føde for de støn e 
Rovfisk og navnlig for Ørreden, Desuden el' den et sær
deles godt Agn for Aalefiskeriel, hvor den forekommer i 
større Mængde, saaledes som i flere jydsl\e Søer. Men 
den vii have store og dybe Søer. 

Laxen har, saavidt jeg veed, endnu ikke været Gjen
stand for kunstig Udldækning heri Landet, nærmest vel 
fordi det har været forbundet med Vanskelighed at erholde 
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dens Rogn, thi fOl' Exempel ved llal1ders erholdes uen 
aldrig moqeni efter Alt at dømme gaaer den op i Søel'lle 
ved Silkeborg og leger der. Man maa derfor see at skall'e 
sig dens Rogn andelstedsfm, thi der er ingen Tvivl om, 
at del vilde kunne lønne sig at udldække denne Fisk paa 
flere. Steder heri Landet, hmr I1etingelserne kuude være 
den gunstige, Thi som alle andre Laxearter holuer den 
til, hvor den er udklækket, uaar den iøvrigt kan være paa 
det Sted. Det vilde ialfalu være Forsøg værd at udklække 
den ved nogle af vore større Aaer, selv saauanne, hvor 
den lIU mangler eller i enkelte af vore Fjorda som Lim
fjorden eller Isefjorden. Ligeledes burde der vistnok gjøres 
Forsøg med denne Fisk i flere af vore større Søer. 

"Ørrederne et'e de Fisk, hvis Uuldækning bedst og 
lettest lykkes, naar Betingelserne eJlers ere heldige, Da 
disse imidlertid i Reglen ere meget faa og egentlig kunne 
indskrænkes til reen! og godt Vanu af en jævn Temperatur, 
helst IGldevand, er det muligt paa en stor Mængde Steder 
at sæltes i Stand li! at udldække disse Fisk. Ved saadan 
Udklækning kan man under heldige [}etingelser vente at 
opnuae over 90 pCt., hvilket ener Prof. Hasch's Uusigemle 
er Heglen ved uen af ham ledede ~J (lnstet'anstalt paa G l' e f
s e n, ved C li r i s ti a Il i a, lIlell ogsaa flere Gange Cl' lyk
kedes for den utrætlelige Udklækl\er, III', [{ammerassessor 
H a 11 s e n i R 11 Il d e l' s, 

At' andre Færskvalldslisk, som det kunde være nyttigt 
at indføre i vore Indsøer, skal jeg kun endnu nævne S a n d 
arten (LuciopercaSandra, CllV.), en Ahorrellsk, der er 
særdeles velsmagenue og kan opnaae en anseelig Størrelse. 
Den findes i Slesvig ved [Jaderslev og bliver derpaa almin
deligere i HolsteelI og Syd paa. Det' kan ikke være Tvivl 
om, at denne Fisk maa kunne lrives i vore Søer og ua 
navnlig i dem, hvor Smælten findes, thi denne er et for
trinligt Næringsmiddel for Sandarten. 

Selvom Vandet er mindre gout, kan man dog vente 
et ganske anstændigt Hesultat, især naar man erinurel', 
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at Hognen vilde gaae til Grunde aldeles, eller, overladt til 
sig selv, give et ubetydeligt Udbytte. Thi det er jo netop 
een af de store og gode Fordele ved Udklækningen, at man 
ikke alene kan bevare Rognen imod de talrige I~iender, 

som efterstræbe den, naar den af Fisken gydes i Vandet, 
men ogsaa kan anvende den modne Rogn og Mælke, som 
vilde gaae tilgrunde , naUl' Fisken i Yngletiden indfanges 
forat tjene til Føde. Det Normale vilde derfor være, om 
man kunde sættes i Stund til først at befrugte al den 
Rogn, som den Fisk indeholder, der fanges, og dernæst 
udklække disse nogn og derved bevare den deri gjernte 
Yngel. Thi den forsynlige Natur har netop tildeelt Fiskene 
en saa stor Higdom paa Bogn forat sikkre Fiskens Art 
imod at gaae tilgrunde , idet den har forøget Sandsynlig
heden for, at dog Nogle af Ynglen kunne bevares. Doved
fOl'mualet for den kunstige Fiskeavl bliver altsaa at gribe 
ind paa en saadan Muade, at den beskytter nognen for 
Farer og Undergang, og netop derved drage Fordeel af det 
store AIltal Hogn, som saalel1es beskyttede ville udvikle 
sig til unge Fisk. Men idet vi saaledes sOl'ge for at 
Størstepnrlen af Ilognen udvikles, ville vi ogsaa kunne 
nøies med et mindre Antal Moderfisk. 

Med disse faa Bemærkninger ville vi gaa over til lle
skrivelsen af de Apparater, som nu benyttes med størst 
Fordeel eller rettere til de, vi maae ansee for de bedste 
og meest prakliEke, samt mindst bekostelige, Disse sl,yldes 
væsentligst N o r m æ n d e n e, IigcEOln det CL' i N o r g e) hvor 
hidtil den hele Fremgangsmaade er meest populær og 
meest trængt ind hos den store Landbefolkning det 
bedste Bevis for at den hele A vI er nyttig og indbringende. 

Vil man anlægge et Apparat til kunstig Udklækning uf 
Fisk) maa lIlan forst og fremmest sørge for at have godt 
Vand 'J: det maa være saa reent, at det ikke afsætter Bund
fald, naar aet nIed nogenlunde Fuld strømmer hen over 
en Flade, aldeles ikke jernholdigt, og helst {GIdevand, som 
hur et godt Fald. Thi herved kunne Udklækningskasserne 
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hæves iveiret, og bedst vil det være, naar de kunne staae 
saa høit som et høit nord; desto flere kan man da have, 
og desto lettere vil Tilsynet være, naar man skal borttage 
de døde Æg eller andre skadelige Legemet', som mulig 
kunne samle sig. Har man altsao. en passende mide, an
bringer man Apparatet sao. nær dennes Udspring som mu
ligt, thi der vil Vandet være varmest, og Udklækningen vil 
derved kunne fremmes betydeligt, og alLsaa Farerne for
ringes. Ved en saadan l{ilde behøver man i Reglen ingen 
Renser, hvilket ikke alene el' et Gode med Hensyn til 
1)lads, men ogsaa foninger Omkostningerne ved Anlæget. 
Da imidlertid rene og heldigt beliggende nilder i vort 
Fædreland høre til Sjældenhederne, maae vi rette os efter 
Omstændighederne og tage Vandet, som vi kunne erholde 
det, og efter de Erfaringer, jeg denne Vinter har gjort 
under meget ugunstige Forhold, hvad Vandet angaaer, vil 
det dog være muligt at erholde et Resultat, som knn være 
frugtbringende. Men jernholdigt Vand maa vedblivende 
aldeles fraraades. 

Eftersom nu Vandet er mere eller mindre reenl, an
vender man færre eller flere Rensere ligefra een til saa
mange, man har Trang til, og som det l,an betale sig at 
opføre. Det vil kunne være tilstrækkeligt at have et System 
af {{nI', hvorigjennem Vandet passerer og funer Tid til at 
bundsætte sine Ureenligheder, men bedst vil man dog være 
tjent med den Renser, jeg pan min Heise sidste Sommer 
i Norge lærte at IIjende, og som ogsaa tilbyder adskillige 
Fordele. 

En saadan H.enset' bestaaer af en I{asse ellet' Tønde, 
som ved tvende Skjærmc er afdeelt i tre Rum. Pau om
stuaende Tegning sees et Gjennemsnit af Renseren. Vun
det kommer ind ved a, som ligger lavere end Skjærmen 
M's øverste Hund, tvinges derved til at gaae nedenom M, 
som ik ke naaer I{assens Bund, hvorved Vandet altsao. 
tvinges til ut stt'ømme opad, gjennem det Mellemrum x, 
som findes mellem Skjærmene M og N, eftersom N slaaer 
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paa I{arrets Uund. Derimod naaer denne Skjæl'm ikke 
helt op til Renserens Rand, hvorfor Vandet trænger over i 
Rummet y, hvor tillige AOøbsrøret b findes. For nu at 
kunne befrie Vandet 
for den Ureenlighed, 
det indeholder, er 
Rummet x fyldt med 
de lange Ranker at' 
a l m i n d e I i g U l v e
fod (Lyco podiu In 

ela v a tuml, som er· 
saa almindelig paa 
vore Heder. Man kan 
vel ogsaa. bellytte 
Mos, men delte er 
mere udsat for For-
raadnelse, hvorimod 

Fig. 3. 

Ulvefoden holder sig i længere Tid, og lettere erholdes reen, 
ligesom Gen ogsaa ved at udskylles i Vand, nuur den har 
~ent Lil Renser i længere Tid, hurtig l'enses paany. Det 
gjennem Rummet x strømmende Vand erholder endnu i 
Rummet y Tid nok til at afsætte de Ureenligheder , det 
endnu kunde indeholde, efteI'at have gjennernsivet IJl vefoden, 

Men, nuur Vandet er meget l1reent, gjøl' lIlan vel i at 
anvende endilu en anden Slags Hensel' nemlig et Filtreer
appal'Ul. Detle sammensættes da paa følgende l\hade: et 
passende KUl' fyldes puu Uunden med grovt Sand, som 
dækkes med et Lag godt udbrændte Trækul; ovenpaa 
dissc lægges et Lag reent Gruus, hvilket t\lter kan dækkes 
med Smaastecn. Ved en Kombination af disse to Slags 
Hensel'e, vil man omtrent kunne btnytLe hvad Slags 
Vand man vil og saaledes kunne foretage den kunstige 
Udklækning suagodLsom overalt. Man vil saaledes kunne 
benytte baade Flod- og Søvand, som mun ovenikjøbet kan 
pumpe op i en lleholder forat erholde det llødvendige 
Fald; kun maa man selvfølgelig passe paa, at en saadan 
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Beholder stadig er velforsynet, og at den er anbragt paa 
et lunt Sted, forat Vandet ikke skal afkøles i for høi en 
Grad, lnilket, som vi senere skulle omtale, vilde forsinke 
Udklmkningen i høi Grad. 

Det rene eller rensede Vand ledes altsaa ind i Appa
ratet, som er sammensat af lange, smalle Kasser eller 
Render, der ere stillede trappevis, den ene lavere end den 
anden. Til et mindre Appal'Ut kunne de passende være 
tre Alen lange, 7 Tommer brede og 4 Tommel' dybe (ind
vendig maalte). Disse Render gjøres af Træ, helst Gran; i 
deres Buml lægges flækkede, røde Mursteen i Cement, 
hvilket afgiver en fortrinlig Bundflade , fordi Rognkornene 
tegne sig ypperligt derpaa, og fordi man undgaaer at 
anvende en stærk Belægning med Grus, som let samler 
Ureenlighed og afgiver Voxested for Conferver o. s. v. 
Paa, denne saaledes frembragte Bund lægger man nu 
enkelte Smaasteen enten tagne fra en Søbred eller endnu 
bedre udskoldede i kogende Vand forat dræbe de Plante
spirer , som mulig kunne findes derpaa; disse Smaasl.een 
forhindre Rognene i (paa Grund af Vaudstrømmen) at skylle 
sammen og tjene Ynglen til Skjulested. Endvidere sørger 
man for, at Afløbet fra Kasserne afspærres ved et temme
ligt fint Metalnæt, for at Hogn og Yngel ikke skal drive 
ud af Kassen med Vandstrømmen. Endelig dækkes hver 
Kasse med et Laag, hvori man anbringer enkelte Huller, 
forat Luften kan have uhindret Adgang, men dog saa 
smaa, at større Insekter eller' Vandspidsmusen forhindres i 
at trænge ned i I{asserne. Thi talrige Fjender efterstræbe 
Rognen og værst af alle Vandkalvlarverne og Vandspids
musen , ligesom ogsaa Botterne skulle være slemme. Af
løbet fra I{assel'l1e frembringes ved Hjælp af korte Zinkrør, 
som anbringes i den modsatte Ende af hvor Tilløbet er, 
saa at altsaa VanrJet gjennemløber Rasserne i Zigzag. Alle 
Tilløbs- og Afløbsrør maae have samme Gjennemsnit. l 
Reglen ere alle Rasserne stillede "horisontalt, men hvor 
Faldet ikke synes tilstrækkeligt, eller hvor man synes, al 
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et raskere Løb kunde være hensigtsmæssigt, kan man hæve 
alle Kasserne i den Ende, hvor Tilløbet skeer. 

Over det hele Apparat opføres et Skuur, som bedst 
tælikes godt, forat der kan være lunt, hvilket naynlig vil 
være til Gavn, hvor Vandet har en ringere Varme. 
Hyor man derimod benytter en WIde, og Apparatet er nær 
dens Udløb, er Vandets Egenvarme høi nol\, da vore Kilder 
i Reglen have en Temperatur af 60 R. Gulvet er bedst 
af Mursteen eller Bræder, men med godt Afløb, forat Vand
spildet ikke slwl være til for stor TJleilighed; har man god 
Plads, er det ret godt at have enkelte tomme Render, 
hvori Ynglen kan ledes uu, naar den fremkommer, og 
hvori den kan blive, til den har tabt sin Navleblære. 

Det saaledes beskrevne Apparat *) er nu færdigt til at 
modtage den befrugtede Rogn. Denne vil man Imnne 
erholde af Ørreuen omtrent fra November til Udgangen af 
December, ja stundom endog senere, og uet har da yiist 
sig, at jo senere Rognen erholdes, desto mere modtagelig 
er den for llefrugtningen. For nu at erholde den nødven:.. 
dige, befrugtede Hogn maa man sørge for at erholde IJan
og Hunfiskene i en saa kjønsmoden Tilstand som muligt. 
Er man nær ved eu Ørredgaard eller et andet Ørredfiskeri, 
kan dette ikke være ~anskeligt, thi Fiskerne have et godt 
Øie derfor, og man vil kunne have Fiskene gaaende et 
Par Dage i et Hyttefad, naar de ikke ere fuldkomment 
gydefærdige, idet de fanges. Ønskeligst vilde det være, 
om man kunde lære alle Ørredfiskerne at foretage en kun
stig Berrugtning, og dette vil ikke være vanskeligt; Fiskeren 
vil Imnne have en god Indtægt af saadan befrugtet Hogn, 
og man vil tillige opnaae, at al Rogn vil kuune finde An
vendeIse, ligesom vel ogsaa Eierne af Ørredgaarde ville 
have deres Fordeel af at indrette Udklækningsapparater. 

') Man vil med en meget ringe Bekostning kunne forskaffe sig et 
saadunt Apparat., da lilan dertil vil kunne anvende ældre Materialer 
og let kan indrette Renserne af gamle li'uslager, som for en Ube
tydelighed kunne erholdes hos en Kjøbmand. 
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Men falder det først naturligt for vore Ørredfiskere at be
frugte den fangede Fisks Rogn, vil Handelen med befrugtet 
Rogn vistnok fremmes, eftersom det har vHst sig, at 
man ved at nedpakke i fugtig Mos kan sende den befrug
tede Hogn langt omkring, uden at forringe dens ldklæk
ningsevne særdeles. Forsen dels en skeer bedst i en kjølig 
Aarstid. 

Den kunstige Befrugtning foregaaer paa følgende Maade, 
som jeg væsentligst tillOluer mig at fremstille efter Hettings 
Anvisning: Det meest ubedragelige og for den Uøvede 
tillige tydeligste Tegn paa Rognens Modenhed er, at denne 
falder ud af sig selv, og delle bør man, naar man vil be
frugte, helst lade være Tilfældet. Thi der findes vel am)re 
Tegn paa, at Fiskene ere modne, men disse kræves der 
større Øvelse og Erfaring til at erkjende. Man er vistnok 
i Stand til at udpresse Rognen, men da man herved baade 
udsætter sig for at faae umoden Hogn og at beslmdige 
den modne, bør det anbefales Enhver, som ikke har den 
fornødne Erfaring, lmn at lade Fisken !<elv slippe den, thi 
delte giver det bedste Udbytte. Mælketlsken slipper der
imod som oftest ikke Mælken, hvorfor man i lteglen bliver 
nødt til at klemme den ud; dette bør dog il{]{e ske e ved 
noget voldsomt Tryk men ganske svagt, forat der ikke skal 
kOIIlIne urnoden Mælke med. Naur man vil lade Rogn
fisken selv slippe Rognen, bør man holde den i opret 
Stilling, idet man med den ene Ilaand tager den om Nal(
ken, og med den anden bøier Halen noget tilbage, saa at 
den nedre Deel af U.yggen bliver noget tilbagebøieL I 
Førstningen vil den under sine Vridninger holde Hognen 
tilbage, men naar man har holdt den cen til to Minuter, 
vil Hognen stl'ømme ud af sig selv, hvi3 den er moden. 
Forat man lettere kan holde en større Fisk uden at nødes 
til at holde saa fast, at man skader Fisken, bør man gribe 
den med et uldent IOæde eller med Vanter paa, thi derved 
glider Haanden ikke saa let af paa Grund af Fiskens seige 
Slim. Et Kjendetegn paa Mælkens Modenhed er, at den 
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er meget tynd og letflydende; drypper man nogle Hraaher 
Mælk e i llefrugtningskarret, og de forsvinde eller udjævne 
sig i Vandet, er den moden; vise!' den sig derimod seig, 
saaal den holder sig samlet som tyk Fløde eller sur Mælk, 
er den ikke anvendelig. Det kommer nu an paa, at Hog
nen paavirkes af Mælken paa en saadan Maade, at den 
bedRt mulige Befrugtning derved opnaaes, det vil sige, at 
alle de enkelte Hognkorn befrugtes. Forat naae delte 
Øiemed, har man benyttet forskjellige Fremgangsmaader, 
men det synes, at man staaer sig bedsl ved at lade Hognen 
paavirkes saa lidt af Vandet som vel muligt, forinden Mælken 
gydes paa d en, ja man har endog ladet H ognen Iiggl~ 

aldeles tør. Aarsagen hertil er den, at Rognkornene, idet 
de komme i Vandel, med stor flegjærlighed indsuge delte 
og derved tabe en stor Deel af Evnen til at modtage Sæd
legemerne i Mælken. Naar man derimod udgyder Mælken 
i Vand og derved edlOlder den passende fortyndet, gjøl' 
man bedst i at lade Rognkornene falde i den sanledes 
frembragte Vædske og omrøre den ved jævn IlevægeIse; 
efter kort Tids Forløb hælder man Vædsken fra og erstatter 
den ved rent Vand. Befrugtningen lykkes bedst, naar der 
ikke er for slor Forskjel mellem Luftens og Vandets Var
megrad. Man er endnu iHe aldeles paa det Rene med, 
hvormegen Mælke man skal benytte; men saameget er 
sikkert, at Ma:lken af cen Fisk er tilstrækkelig til 5-6 
Rognfisk, mt:lr hin er ligesaa slor som disse. Naar man 
erindrer, i hvor høi Grad Mælken maa fortyndes eller for
dele sig l naar den udgydes i en Elv) sau vil man indsee, 
al der i et Befrllgtningskar ikke skal nogen stor Mængde 
til fornl befrugte mange Tusinde Hognkorn. Detle slemmer 
ogsaa overeens med alle de Iagttagelser, som ere meddeelte 
fra fremmede Lande. En stor Deel af den Hognmasse, 
som af Fiskene gydes i Elvene, paavirkes ikke af Mælken, 
og gauer saaledes taM, men i et saa indskrænket Rum 
Rom et Befrnglningskar med kun nogle faa Potter Vand, 
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vil en Theskeefuld god l\lælke være tilstrækkelig til mang
foldige B.ognkorn. 

Ved nogen Øvelse kan man see, naar llognen er be
frugtet, efterat den en llOrt Tid har været i Berøreise med 
MælkeIl. Den bliver da nemlig mindre gjennemsigtig, 
lysere af Farve og viser sig ligesom overtrukket med en 
hvidagtig Hinde eller Skimmel. Denne lysere Farve og 
mindre Gjenllemsigtighed tabet· sig dog i Løbet af 1 il. 2 
Dage, efterat Ægene ere komne i Apparatet. Uagtet 
Fremgallgsmaaden i det Hele kan have været rigtig, vil 
der dog vise sig enkelte ubefrugtede" eller golde Æg, l 
de CorRte 14 Dage til 3 Uger vil den Uøvede ikke kunne 
skjelne mellem de golde og de udviklingsdygtige , men 
seer man nøjere til, vil man dog' ved denne Tid mærke 
Forskjellen. Thi hos de golde seer man da en lysere Plet 
(B.ugepletten), som jævnt omgives af en mørkere Hing, der 
ved Hjælp af en almindelig Lupe viser sig at bestaae af 
en Mængde jævnstore Fedtkugler ; den øvrige Deel af 
Ægets Indhold har en metallignende Glands og er ganl:\l,e 
fri fOl' Fedtkugler. Hos de befrugtede Æg se es vel ogsaa 
en lysere llugeplet (Fosterskiven) , men det Bælte af Fedt
kugler, som findes om den, er ikke saa jævnt, ei heller 
Kuglerne jævnstore , og man finder dem spredte i længere 
Frastand fra Hugeplettell, idel de trække sig nedad Ægets 
Sider og enkelte af dem el'e meget større end de, som 
findes i de golde. Efter 3-5 Ugm's Forløb J alt efter 
Vandets høiere eller lavere Temperatur, begynder ogsaa 
Fosterstl'iben (den unge Fisks Hygrad) at vise sig, som 
en hvidagtig Streg tværsover Fosterskiven, Nogle Æg 
hlive ganske hvide og uigjennemsiglige, hvilket især skeer 
i de første fjorten Dage, efterat de ere komne i Apparatet; 
det er de døde Æg. 

Den befrugtede Hogn nedlægges altsaa i Apparatet, 
medens man lader en jævn Vandstl'øm gaae gjennem 
Kasserne. Det el' heldigt, om Hognen kan ligge saa 
nær Vandets Ovel'l1ade som muligt, men hvor man ikke 
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kan spilde megen Tid paa Tilsynet, vil det vel være beds t 
at lade Vandet staae rigeligt over Rognen, forat ikke 
en mindl'e Tilstl'ømning simide unde Sted og mulig aldeles 
blotte H.ognene. De døde Æg maa omhyggelig frapilles, 
hvilket lettelig lader sig gjore ved Hjælp af en flad, tem
rrwlig lang Pincet. Thi disse Hogn eee udsatte forat be
dæld,es med en Snylte-Svamp, der atler fra dem kan an
gribe de friske. 

Den Tid, som medgaael' til Udklækningen, l'etter sig 
fuldstændig efter Vandets Varmegrad. Hos HI'. Hansen 
i Vestrup hUl' Vundet en Varme af omtrent 5--6° IL, og 
Udklækningen medtagel' omtrent 54 Dage; i det nuværende 
Apparat ved Viborg har Vandet omtrent en Varme af 3° 
H., og Udldælmillgstiden el' derefter omt!'ent 85 Dage. 
Naar Ynglen el' udklækket ;): fremkommet af JEget, lader 
man den i Ho i Udklækllingskasserne eller' i et sæl'eget 
Rum, Den heholder nu en Tidlang sin Fostel'blæl'c under 
lJugen og nærer sig af den; først naar denne er fortæret, 
tager Ungen Føde til sig, som i Begyndelsen bestuaer uf 
Smaadyr i Vandet, deels ({rebsdyr , deels Snegle o. s. v. 
Da del nu imidlertid el' sikkl'est ikke at udsætte Yllglen 
for den Fare, som kan true den, hvis den overlades 
til sig selv medens den el' 'lille, kan man enten be
holde den i UdidækningskUlTene eller sætte den i Smaa
damme, men begge Steder maa man da fodl'e den, og 
llette skeer bedst med fine tØl'I'ede Kjødtrevler. Har 
Ynglen naaet en Længde af omtrent tre Tommer, vil man 
uden Fare kunne sætte den ud i det Vand, hvor man vil 
have den, Dette kan enten være større naturlige Vand
sumlingel', hvor Fiskene da selv maa Røge deres Føde, 
eller ogsaa kan man indrette kunstige Pal'iwnlæg eller 
Damme til dem og fodre dem med passemle Føde. Men 
i Reglen staaer man sig bedst ved at lade Yuglen gaae ud 
i et Vand, som frembydel' gunstige Betingelser for den. 
Thi deels fald el' det af og til vanskeligt at skall'e ordentlig 
Føde tilveie og navnlig i en passende Form, eftersom 01'-
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redynglen ikke lader sig nøie med hvilkensomhelst Føde 
og deels er det ofte vanskeligt al forene alle Livsbetin
gelser for disse Fisk i et kunstigt anlagt Anlæg. I Almin
delighed synes man al have for slor Frygt for at slippe 
Ynglen ud i de Søer og Vandløb, hvor visse Rovfisk (Gedder) 
opholde sig, men disse jage vistnok i Reglen hellere efter 
Stimer end efter saadanne smaa, enligt gaaende Fisk. Vil 
man imidlertid holde Øl'l'eden i Damme, maa man fØl'St og 
fremmest sørge for saadanne, hvor der er godt TiI- og 
Afløb af færsk Vand. Man maa da ved efterhaanden at 
rense for den tilvoxende Vegetation, holde Dammen godt ryd
delig, og, naar man fodrel', sørge for, at Fodret bliver saa 
passenue som muligt. Bedst vil det være, om man kan 
fodre med unge Fisk (SImller o. s. v.). Dernæst kan man 
bruge velrenset Affald fra Slagterierne, som skjæres i 
Strimler, med tørret I{jød, som optrevles o. s. v. Man 
maa i det Bele sørge for, at Føden kan svæve nogen Tid 
i Vandet, førend den naaer Bunden, da Ørrederne nødig 
tage den Føde, som henligger ubevægelig paa llumlen. Der
for har det ogsaa viist sig at være et fortræffeligt Fod
ringsmiudel at ophænge døde DYl' (Fugle, Hunde, J{atte etc.) 
i en temmelig aaben Kurv over Fiskedammen. De i Aads
let fremkoIllmende Maddiker falde ud gjennem Kurveflet
ningens Aabninger og ned i Vandet og ere en velkommen 
Føde for Ørrederne, som trives godt derved. Jøvrigt vil 
der let i saadanne Damme udvikle sig et rigt Dyreliv af 
Snegle og Krebsdyr, som ville afgive et fortrinligt Fødeæmne. 

For Tiden find e.s der kun faa Apparater for den kun
stige Fiskeudklækning heri Landet, men man maa haabe, 
at der efterhaanden vil fremstaae flere og flere, eftersom 
Illan bliver fortrolig med hvor let Tingen lader sig u<lføre, 
og bvor gode Resultater der lader sig fremdrage deraf. 
Destoværre har den hele Sag, SOIll allerede omtalt, paa 
enkelte Steder heri Landet erholdt et slet Rygte, nærmest 
fordi den Mand, som for nogle Aar tilbage vilde føre Sagen 
frem blandt Publikum, enten var uheldig med den Frem-
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gangsmaade, han benyttede, eller savnede sand Intel'esse 
derfor. Saaledes begyndte man, nærmest ener hans An
visning, at udklække Ørreder ved Viborg i Anret 1855, men 
Foretagendet mislykkedes. Br. Amtsfuldmægtig Hansen i 
Randers, som et Par Aar senere gik til Norge forat lære 
Kunsten der og derpaa med Held begyndte at udklække, 
har siden den Tid havt et større Apparat i Vestrup ved 
Randers. Det er mig en Glæde at kunne henvise til Hr. 
Hansens Beretning i dette Skrift om hans Virksomhed .. 
Foruden dette Apparat og det som Viborgs Fiskeriselskab 
har indrettet, og som i det kommende Aar vil erholde 
flere Filialer i Omegnen, har jeg kun Efterretning om) at 
del' ved Kolding og paa Valdbygaard paa Sjælland findes 
Apparater, begge oprettede iaar '). Dette er kun Lidet 
imod, hvad der bør gjøres, men man maa haabe) at flere 
Anlæg efterllUanden ville komme tiL Denne hele Rultur 
byder saamange Fordele og lægger saa ringe Beslag paa 
større Summer, at selv den Ubemidlede vil være i Stand 
til at kunne forskaffe sig Udklækningsapparater ) naar han 
kun kan forskaffe sig befrugtet Rogn. Der kan ikke være 
Tvivl om, at den kunstige Fiskeavl endnu er i sin Udvik
ling, og at den vil udvikle sig mere og mer.e og ikke ind
skrænke sig til de færske Vande alene. 

Det er nærmest denne Afhandlings Hensigt foreløbig 
at henlede den almindelige Opmærksomhed heri Landet 
paa den kunstige Fiskeavl; en kortfattet Anvisning til at 
udklække og opelske navnlig laxeartede Fisk vil forhaa
bentlig endnu i indeværende Aar udkomme fra min Haand. 

*) Ovenstaaende Afhandling er nedskrevet i Slutningen af forrige 
Aar. Det er en Selvfølge, at jeg gjerne vil besvare alle Spørgs
maal til mig, som angaae den knnstige Fiskeavl. 


