
Side nødvendige Midler bevilges paa 
Finansloven, det HVbrv at lede og 
ordne "en dansk Fiskeriafdelmg" ved 
den nævnte ljejlighed. 

I Henhold til dette H vel'\' har 
Foreningen s Bestyrelse nedsat et 
Udvalg bestaaende af: 

Præsid en ten, Kam m er herre ,Hof j æger
mester, Lensgreve ivloltke-Bn:
gentved. 

2den Vicepræsident, Kommandor A. 
Bonnesen. 

Grosserer O. Ekman. 
Fisker P. YiZlu1JIsell. 
Fiskel'ikonsulent A. Ferlderseu. 

Det er nu over tredive Aar siden, 
at der i Bergen afholdtes en inter
national Fiskeriudstilling, det første 
af disse for Fiskerigerningen saa 
vigtige og lærerige Møder. DrIl 

Gang var Danmarks direkte Dl'lta
gelse saare ringe; kUll nogle faa 
U dstillere repræsenterede paa en 
meget indskrænket ~hade det danske 
Fiskeri. Det vilde derfor være sær
deles ønskeligt, om Deltagelsen i 
Fiskeriudstillingen lSgS maatte kunne 
blive saa fyldig og oplysende som 
muligt, saa at, det danske Fiskeri i 
alle dets Retninger kunde hævde sig 
en Plads ved dette internationale 
Møde. 

Under Henvisning til Programmet 
for Fiskeriudstillingen i Bergl'll ind
bydes enhver i dansk Fiskeri inter
esseret til i videst~ Omfang at anmelde 
til Udstilling i Bergen saadanne 
Sager, SOlll kan tjene i ovennævnte 
Øjemed. 

Anmeldelse sker til undertegnede 
U dvalg for Danmarks Deltagelse i 
den internationale Fiskeriudstilling j 

Bergen under Adresse: Burewlet 
faT BeJ'gens- Udstillingen, 8tormgaele 

406 

20, Københwl/lI Y., hvor Anmeldelses
blanketter kunne faas. Anmeldelserne 
maa være indgaaede senest dell 15. 
NovembeJ'1897', og Udstillingssagerne 
maa være i København under den 
SalllJlH' Adresse sellest elen 1. Mads; 
lllen før den 1. Februar modtages 
illtet Udstillingsgods. 

Foreningens Bureau vil indtil videre 
være aabent daglig fra KI. 11-12. 

Købwhavn, i Avgust 1897. 

Udvalget for Danmarks Deltagelse i den inter
nationale Fiskeriafdeling under Bergens

udstillingen 1898. 

Nyere Dam~ulturs Maal. 
Et Foredrag. 

Ønsket pm at værne den Fiskeyngel, 
som N ntidens Udklækningsanstalter 
producerer, og at følge dens Udvik
ling paa saadant Sæt, [It man nøje 
kan kontrollere dens Vækst og Færd, 
har frl'lllbldt det Dambrug, som de 
senen' AnI' have udviklet. 

Forhen og mange Steder endnu 
imlskrænkede den egentlige Dam
kultur sig enten til naturlige Ud
dybninger i .Jordbunden, i Alminde
lighed eroderede Lavninger eller ogsan. 
eroderede Dalfører og Kløfter, som 
ved Opstæmning eller paa anden 
Vis kunde sættes under Vand og 
paa ny tømmes for dette. 

H vor en saadan nat'urlig Lokalitet 
ikke fandtes, tog man den tilfældige 
Lejlighed i Brug, der fremkom efter 
Brydning af Sten, Udgravning af 
Mergel eller Mosejord. 

Og endelig bragtes lllan til a t 
skaffe sig Damme ved Jigl'frelll Ud
gravnillg, medens Kultiveringen af 
større naturlige Vande, Søer eller 



Relikter fra Tørlægninger af Søer 
eller Sænkninger af deres Vandstand 
blev taget med som et Tillæg, som 
Oplagsplads for den Overproduktion, 
Dammenes virkelige Drift bragte. 

J eg skal her vogte mig for na~rmel'e 
at systematisere imellem de enkelte 
Arter af Damme. Det har kun været 
nødvendigt at antyue, hvilke Vande 
man drager ind under Dambrugets 
kulturelle Arbejder. 

]Hen fremfor tllt beder jeg] lem, 
mine Herrer, lægge Mærke til Nød
vendigheden af at skelne imellem de 
Vande, som fru Naturens Haand ha ve 
eller modtage en Næringsevne, og 
de, hvis Næringsevne ~'æklws gennem 
den kulturelle Virksom bed. 

Hidtil have UE' store Havforeta
gender og det biologiske Oplysnings
al'bejde taget og tager Broderparten 
af Interessen. . Vi ha ve gentu.gC'nde 
Gange ved dette MødE' allerede hort 
om Vigtigheden af at ogsna de na
turlige Vande, Søer og Elve, under
gives nøjere Gran~knillger. Det er 
natmligvis Ønsket om for tl e store 
og stigende Krav til Havets og Ind
vandenes Produktion ,tf Fiskekød, at 
sikre os Opretholdelsen u.f denne 
Produktion, som i første Række har 
ført til de talrige og kostbare viden
skabelige og praktiske Undersøgelser, 
der have ført til, at Havet og Ind
vandene ikke længere ere Omruader, 
som vedblivende tankeløst udnyttes 
af Mennesket. 
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Men ved det Indblik, SOll1 disse 
Undersøgelser have givet os i Na
turens Husholdning, er man nanet, 
til den i den nyere Tid opkolJllJlPlldt' 
Udnyttelse af Vandet under dt;!! 
nøjeste Kontrol. Vandet er Midlet, 
hvoned Damkulturen til den ene 
Side fremkalder en Næringsværdi, 

medens den til den anden udnytter 
denne og omsætter den i Fiskekød. 

Derved bliver N uthlens Damkultu1' 
el1 Støtte jin' Luwlbru[Jet, idet den 
udnytter den Jordbund, hvoraf Land
brugeren hidtil hul' haft liden eller 
ingen Nytte. 

Til SUI111l1C Tid, som det lægger 
Vind paa :\t producere Fiskekød, 
bliver Damhl'uget illlid~ertit! ogsaa 
en Støtte fOl' U dvildingen i de frie 
Valld<.>, paa hvilke sikkert dets Me
toder og Omhyggelighed llled 'l'iden 
vil hlive overført. 

Det har ikke været min ::\lening 
at give ærede l'ilhørere et Kursus i 
eller pn Udsigt over det moderne 
Dambrug. Kun saa meget beder 
jPg højtærede Tilhørere fæste Op
lIlærksomhedt>n ved, at dets Metode 
ikke alene ligger i den strænge Kon
trol, som det undergiver de Fiske
arter, det tager sig af, men at det 
som F(jlge a f den"ne nødvendige Kon
trol, arlJPjder Illed meget lidt Vand, 
eller rettere, at det Dambrug, jeg 
sigter til, fol' hypr af dets DanIIne 
Imn kræyer et Minimum af Vand. 

Hvor man, som Here Steder i Tysk
land og Frankrig, lægger Vind paa 
en hurtig Opfodring af værdifuldt 
Fiskekød, enten under Form af Uug
ølTf>d. SUller eller andre Slags, holder 
man Fiskeyngelen fra dens spæde 
Alder i Damme eller maaske rettere 
Grøfter eller Render, hvor hverken 
Fiskene eller disses Fjender kan 
undgan det (laglige Tilsyn. Natur
ligvis maa Fiskene fodres isaadanne 
Vandbehold ere, og naturligvis følger 
der llJed deres Vækst en stadig Om
/lytnjng. Den fremstaaende Fiske
avler S. Jalff> i SandfOl,t ved Osna
briick, den ligcsl1tl fremstaaende Di
rektør Haack i Haningen, i Han-
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novers Hedeegne, overalt gnur man 
efterhaandl'n over til at holtle de 
untler Opdrætning yærende Fiske i 
saa slllau Vande SOIll muligt Ja, 
tiere Steller ere Danll11ene endog saa 
smaa, at de enten ere omspændte 
med rrræ- eller Celllentvægge og 
dækkede med Gitterlaug. Flatle
mualet kan være indskrænket til et 
Par Snese Alcn. san at Fiske-
avleTen med sin K,etser let kan 
række over ethvert Punkt i Danul1en 
eller med et lille Vaad, dragen fra 
Dammens ene Ende til den anden, 
kan su mIe Fiskene. 

N atnrligvis er en sfladan Opdræt
ning kun lønnende, hvor man har 
let Adgang til et Marked, for le
vende Fisk, der fremkalder en Værdi, 
som er ]n ngt over den, anden mad 
nyttig Fisk kan opnaa. Fish:eavleren 
er det sl'hsagt ligegyldigt, om hans 
Produkter naa ud over de MaaI, 
man ellers kræver af de i frie Vande 
levende Fiske, dersom de kun bringe 
ham Løn for hans Arbejtle. I saa 
Henseende synes tie luksuriøse Krav 
at skulle vække en ikke ringe Virk
somhed for Dambruget. 

Men til den samme Tid har man 
alt lært af dette intensive Brug, hvor
ledes man bn hjælpe paa Udbyttet 
af L tlklækni Ilgsanstaltens Fiskeyngel. 
Mangfoldige Steder og selv fra større 
Anstnltf'r har man nøjedes Illed at 
udsætte d"n nysklækkede Yngel i 
}i'rivandelll:'. Desværre hu r mangen 
planløs eller lidet omsigtsfuld Ud
plantedng Imlgt den kontrol1f'rende 
Udldækning i Miskredit, fordi Virk
ningerne har været ingen eller lidet 
paafaltlende. Det Ilyere Du Ul brug 
vil vistnok ved sine Opfodl'ingsme
toder bringe adskillig Ændring heri, 
idet dette Dambrug vær.ner Fiske-
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yngelen i dens spædeste Alder, enten 
ved en l'idlang a t holde den i Dam
lIlen eller ved at indestængn elen i 
den u f ,luffe konstruerede Fishkiste, 
SOlll lægges ud i frit Vand. 

V (~d Pil kun i saa kort Tid prøvet 
Kultur er der mE'get endnu, som staar 
tilbage, saaledes Kendskabet til tlen 
bedste Føde for Yngelen og for den 
opvoksende Fisk, til V:mdets Art, 
Varme og ø\Tige Forhold. Men det 
synes, som om man efterhaandpu er 
kommen ind pau en Vej, som skal 
blive følgerig. I hvert Fald for
tjener det nyere intensive Dambrug 
den største Opmærksomhed og -
lad mig føje til - den størst mulige 
Dygtighed og Kyndighed. Desværre 
har Fiskerigærningen ogsaa paa dette 
Omraade maattet lide under ultfor 
ringe virkelig Indsigt, under aItfor 
megen Selvtillid. Fiskeri og Fiske
avl udvikles ligesaa lidt som nogen 
anden Gærning uden et Fond af 
Kundskab og Erfaring. 

Arth. Føddørsen. 

Fiskeriberetninger. 

Fra Løkken skrives den 7. Oktober: 
Her udfor Kysten har der i den 
sidste l) ge været et usædvanligt rigt 
Kullerfiskeri ; der er saaledes i et 
Vaaddræt taget indtil en hel Vogn
ladning Fisk; her er Kulleren altsaa 
kommet ind til Kysten, medens d('n 
de fleste andre Steder endnu ikke 
synes lIuaet saa langt, at der kan 
drives Fiskeri efter den. TrotIs det 
rige Fiskeri er dog hidtil alt blevet 
afsat uden Vanskelighed. 

Fjaltring, den 8. Oktober 1897. 
Endnu intet Kullerflskeri her fra 




