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Medl.e:::c:)..sb1ade1:i udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse' til 
Frantz ChrlsUreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

linje af 1/8 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold; Udklækningsanstalters Forsyning 
med Rogn i FredniDgstidfn. - SHdefiskeriet UJader 
J"yllandø Vestkyst, - J!'rederikøha.vns Jl'iskeri-Stati
stik 1898. - Mindre Meddelelser. - Fiskeriberet
ninger. - BekendtgØrelser. 

. Dansk Fiskeriforenings Kontor, Gothers
gade 8, 1. Sal, København K, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, a S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
lerede ti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. , 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor 
og Modelsamling 

er henflyttet til 

Gothersgade 8, II Sal. 

Capt. A. SaWno, Danish Consulate 
II, Museovy Court, 

Lortdon E. C. 
Telegram Adr.: SølllDg, London 

Capl. A.Sølling, 
"Marleu.tlalu 80, Park AveDDe, 

Hu II. _ 
Telegram-Adr.: .ølllng, HalL 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Fra Bøsserne i Espergærde er 
ved Fisker Lars Andersen indsendt 
9 Kr. 71 øre. 

Udklækningsanstalters For .. 
syning med Rogn i Fred .. 

ningstiden. 

Da § 6 i "Lov om Fiskeriet i 
ferske Vande" af 26de Marts 1898, 
hvis Ordlyd er i dens første Stykke: 
"Fra de i § 1 ommeldte Vande skal 
det, for saa vidt Fangsten ikke be
vislig sker alene for at forsyne Ud;. 
klækningsanstalter med. befrugtet 
Rogn, fremtidig være forbudt at beo. 
mægtige sig, ilandbringe eller for .. 
handle Laks, Ørred eller FOl'el i 
Tiden fra 1. N ovbr. til 1. Januar," 
har været undergivet adskillig Tvivl 
og Tydning fra flere Øvrigheders 
Side, har det ikke Tinge Interesse 
at· ·kende følgende Overretsdom, af· 
:sagt den 12te Juni d. A. Uheldig" 



vis har jeg først sent faaet Kund
skab om denne Dom, som har saa 
stor Vigtighed for Udklækningsan
stalterne. 

Sagen vedrører Fångst af Ørred i 
i .Nebel-Kolding Aa i November
December 1898, udøvet af Gaard
ejer Peder Jørgensen, som er. Ejer 
af Ejendommen "Kildeværk« i 
Lejrskov Sogn, paa hvilken han har 
anJa gt en Anstalt til TI dklækningog 
Opdrætning af Ørreder .. Fangsten 
er sket dels ud for Jørgensens egen 
Ejendom, dels ud for en en Tredie
mand tilhørende Grund. Efter at 
have haft de fangedeØrre~er tillige
med nogle enkelte af ham i Oktober 
f. A. (1897) fangede Ørreder gaa
ende i en Dam paa sin Ejendom, 
har Jørgensen i Januar (1899) solgt 
samtlige disse Fiske, ca. 20 Stkr. 
ialt og til en samlet V ægt af ca. 
80 Pund for 80 Kr. I Dommens 
Premisser hedder det, at Jørgensen 
ikke har "villet erkende, at han ved 
dette sit Forhold har gjort sig skyl
dig i nogen Overtrædelse af den 
ovennævnte Lovbestemmelse,. idet . 
han· har anbragt, at den af ham i 
Maanederne lNovember og December 
foretagne Fangst alene er sket for 
at forsyne den førnævnte U dklæk
ningsanstalt med befrugtet Rogn, 
hvorfor han har forment sig beret
tiget til at afhænde Fiskene efter at 
de vare benyttede i det anførte øje
med." 

Da Jørgensen ikke nærede Tvivl 
om Lovligheden af den ham foretagne 
Fangst, og da han havde erfaret, at 
der i den Anledning vilde blive ind
ledet offentlig Undersøgelse mod ham, 
tilkaldte han en af de første Dage 
i Januar' tvende Vidner og tog i 

disses Paasyn Rogn og Mælke at 
de i hans Dam anbragte Ørreder. 

Derpaahedder det i Dommen vi
dere: "Efter det saaledes 'frem-

-komne, samt naar henses til, at der 
eftf:r det Oplyste. paa Tiltaltes Ejen
dom foruden et TIdklækningsskur 
findes 12 Opdrætningsdamme, maa 
det anses for at være efter Omstæn
dighederne tilstrækkelig godtgjort, 
at den· af Tiltalte i Fredningstiden 
foretagne Fangst af Ørreder er sket 
for at forsyne hans U dklækningsan
staIt med befrugtet Rogn og derhos 
ikke er blev en udøvet i større Om
fang end nødvendigt til Fyldestgø
relse af dette Formaal; og idet det 
efter Affatte7sen. af § 6 i Lov af 
26. Marts 1898 ikke kan antages, 
.at den, der i Fredningstiden lovlig 
ha1' bemægtiget sig og ilandbmgt 
nogen af de i Paragraffen ommeldte 
Fiske, skulde være ubf!rettiget til at 
afhænde diMJe efter at have benyt
tet dem i det Øjemed, hvori Fang
sten er sket, 'cil Tiltalte være at 
frifinde for det Offentliges Tiltale i 
denne Sag, hvorhos Sagens Omkost
ninger og derunder Salær til Aktor 
og Defensor for Overretten ville 
være at udrede af' det Offentlige." 

I Henhold til denne Dom vil her
efter, saalænge Loven af 26de Marts 
1898 gælder, Udklækningsanstalterne 
kunne arbejde med større Sikkerhed 
og i større Omfang, fordi Omkost
ningerne ved Anskaffelse af Moder~ 
fiske ville blive ringere. Overrettens 
Kendelse vil skaffe lettere Adgang 
til et større Antal Æg og derved 
ogsaa til større -. Antal Y ngel til 

, Gavn ikke alene for vore ferske 
Vaude, men tillige for vore Fjorde 
og større Farvande. Frygt for en 
Omgaaen af Fredningsbestemmel-
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sen bør ikke. næres, thi der vil ikke 
høre saa lidt til, om U gærningsmænd 
skulle kunne godtgøre, at de fange i 
U dklækningsøjemed. Desuden er det 
et saa forholdsvis ringe Tal Fiske, 
som medgaar i Klækningsøjemed, at 
de ikke kunne have nogen virkelig 
økonomisk Vægt ligeoverfor den, de
res Æg og Mælke faar ved U dklæk
ningsanstalternes Hjælp. Men, det 
vil dog være raadeligt, at U dklæk
ningsanstalterne skaffe sig Vidner 
ved deres Befrugtningsvirksomhed, 
saaledes som Ejeren af" Kildeværk" 
med megen Omtanke har gjort det. 

Arthur FedderseB. 

Sildefiskeriet under Jyllands 
Vestkyst. 

Ligesom Havfiskeriet for en Del 
Aar tilbage dreves efter en større 
Maalestok paa Vestkysten, saaledes 
var det ogsaa med Sildefiskeriet. 
Dette Fiskeri var for en Del Aar 
siden m'eget brugt paa Havet for 
Jyllands Vestkyst. Fiskerne toge 
da ud: med deres Sildegarn i ~laa
nederne August og September og 
fisked~ i Reglen en Mængde Sild. 
I disse Tider droge Sildestimerne 
forbi Kysten saa tæt under Land, 
at Fi~kerne ikke vare længere ude 
efter dem end lige uden for yderste 
Revle. Silden brugtes i disse Tider 
til Madding til. Krogene, naar Kul
lerfiskeriet begynute. Hver Fisker 
havde altid opsparet sig flere Ol 
Sild til Madding. Der købtes da 
ingen Brislinger som nu om Stun
der. Den Slags Ejs var da helt 
u.kendt. Det var selvfølgelig økono-

misk Vinding for Fiskerne, at 'de 
saaledes selv kunde fiske deres Mad· 
ding (Ej s), imod nu, da den maa 
købes. Hver Td. Brislinger koster 
i Reglen 16 il 18 Kr., og Leverne, 
der bruges, 70-80 Øre Stykket. 
Det var dog:ikke alene til Madding, 
u t Silden. den Gang fiskedes. Der 
fiskedes ogsaa til Salg, og der 
fiskedes mange. Fiskerne kunde i 
A ugust og Septembernætterne gaa 
ud og tjene en god Dagløn for
uden den Ejs, de skulde bruge hele 
Efteraaaret. Silden solgtes. til Om
egnens Beboere. Havsilden var stærkt 
efterspurgt, og kostede 2 Kr. pr. 
Ol. Prisen kunde til sine Tider 
gaa ned till Kr. pr. Ol, nien det 
var kun, naar der fiskedes J\fasser 
af dem. Hvad Grunden· kan være 
til at dette Sildefiskeri for'V estky
sten nu snart er en Saga blot, er 
ikke let at vide. Det er ligesom 
Haafiskeriet for ~i4en bet~dnings
løst. Nu tages der ikke saa mange 
Sild, som der bruges til Ejs. Der 
er ~ndog mange Fiskere', der slet 
ingen Sildegarn have. Det eneste 
Fiskeri, der nu drives paa Vest
kysten, er io Kullerfiskeriet, og 
saa Sommerfiskeriet med Kuttere. 
Det førstnævnte tager ogsaa slemt: af~ 
I dette Efteraar f.Eks. have Fiskerne 
kun været paa Havet 2-3 Gange, 
og vi ere nu snart i Aarets sidste 
Maaned, saa daarlig har det heller 
ikke været i mange Aar. Grunden 
til dette er det ustadige Vejrligt. 
Vin terne uden Frost give i Reglen 
et daarligt Resultat for Vesterhays-
fiskeriet. N. 




