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Ved AarskifteL 
-0-

Af de Begivenheder, der særligt 
hur haft Betydning for Ferskvands
fiskeriforeningen og for Ferskvands
fiskeriets U dvikling i det svundne 
Aar, o,~ som har vakt Deltagelse og 
Opmærksomhed i vide Kredse, maa 
vi nævne Professor Feddersens Død 
og Krachet, der ramte et Pur af 
vore større Kulturer. Selvfølgeligt 
var det nærmest Damkulturens Ud
vikling og Prestige, som de nævnte 
Kraeh fik Betydning for. Udenfor
stuaende rystede pua Hovedet, og 
adskillige af dem, der selv var Ejer 
eller Interessent i en Kultur, fik 
Skræk i Blodet og ønskede, at de 
aldrig havde givet sig af med det 
Galmandsskab, og i Tyskland pro
feterede man, at dette kun ,var Be
gyndelsen, inden Udgan/l",en af Aal'et 
1907 vilde det være ude med Dam
kulturen i Danmark. - Skrækken 
sidder endnu i Blodet hos adskillige, 
og Rygter om, at den piler den 
Kultur staar paa Randen af en 
Fallit, svirrer os om Ørene og fin
der naturligvis villigt Tiltro blandt 
de ængstelige. 

Jeg har imidlertid som Forenin
gens Konsulent rejst i alle Lands
dele, besøgt mange Kulturer og talt 
med mangp, der har Kendskab til 
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disse Forhold, og jeg har faaet det 
Indtryk, at Udviklingen af vor Dam
kultur er i en god Gænge og har 
gode Udsigter. Vel meldes der hist 
og her om Sygelighed i enkelte 
Kulturer under den stærke Sommer
varme eller om, at der er død en 
Del Fisk under Transporten; men 
kan vi vente os andet? Vi er jo 
kun Begyndere i den kunstige Fiske
avl og maa gøre Forsøg og Erfa
ringer, og disse kan ganske vist for 
enkelte være dyrekøbte nok. Men 
Folk, der lader sig afskrække af 
sligt, skulde aldrig have begyndt 
paa at give sig af med Damkultur. 
Er der nogen, der skader Fiskeavls
Kulturen, saa er det de Folk, der 
begynder paa den, men løber fra 
den paa Halvvejen, enten det nu er 
paa Grund af uforudset Uheld, eller 
fordi de savner det tarveligste Kend
skab til den Sag, de giver sig af 
med. 

J eg har naturligvis ogsaa som saa 
mange andre haft adskillige Uheld 
ved min Kultur, og det samme har 
været Tilfældet ved Havgaards større 
Knltur, som jeg er Interessent i 
Men trods disse er Resultatet baade 
for den lille og store K trltur til
fredsstillende Vi haaber, at vi 
næste Aar kan offentliggøre et de
tailleret RegnsKab fra Havgaards 
Kultur her i "Medlemsbladet": og 
hvis intet uforudseligt Uheld af 
større Betydning vil ramme denne 
Kultur, vil I--læserne faa at se, at 
Resultatet er tilfredsstillende. 

N oget andet, der Il ar haft ikke 
ringe Betydning for Ferskmndsfiske
riet i det hele, altsaa baade for 
Damkulturen og Fiskeriet i de frie 
Vande, er, at Forsøget paa at starte 
en Salgsforening strandede paa Grund 
af for ringe Deltagelse. J eg tillæg-

ger denne Sag stor Betydning; thi 
for mig staar det, at er der noget, 
der vilde formaa at udvikle Fiske
riet, saa er det en Salgsforening, 
der noget nær omfattede alle vore 
Kulturer; og vi vil haabe, at den 
Tid ikke ligger fjern, da det vil 
lykkes os at faa en Salgsforening i 
Gang, der kommer til at svare til 
de Forventninger, vi nærer til den. 

- N aar vi altsaa sadedes ser 
tilbage paa det svundne Aar, da 
har dette ganske vist sine mørke 
Sider Men i dat store og hele 
maa vi dog kalde 1906 for et godt 
Aar, da der umiskendeligt er Frem
gang for Fiskerisagen, namlig for 
Damkulturen, som vi nærmest her 
har omtalt. 

Medens Interessen for Damkultur 
er vokset stærkt, er dette imidlertid 
ikke Tilfældet med Ferskvandsfiske
riet i de frie Vande. Men Inter
essen for dette vokser dog i videre 
og vidpl'e Kredse, og fler og fler 
begynder at indse Sagens national
økonomiske Betydning Dog er der 
i denne Henseende endnu meget til
bage at ønske. Dette maner derfor 
alle interesserede til ihærdigt Ar
bejde i det kommende Aar. Thi 
eftersom Interessen øges derfor i 
vort Folk, kommer der ogsaa mere 
Fart i Udviklingen. 

Der bor mange Landbrugere ved 
Vandløb og Søer og har Fiskeriret 
i disse; men de har ikke den mindste 
Interesse for Fiskeriet. Og hvor
ledes skulde de have det? Det er 
jo værdiløst og har maaske været 
det i al deres Tid. Denne Inter
esseløshed kommer stærkest for Da
gen ved Regulativers Dannelse for 
Fiskeriet i vore Vandløb. Efter de 
nugældende Bestem melser er det 
næsten en U mulighed at faa et 
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Regulativ vedtaget, fordi kun et 
Mindretal interesserer sig derfor, og 
det endda mangen Gang kun et lille 
Mindretal Og hvorfor er det saa 
vanskeligt at vække Interessen hos 
disse Folk? - Pordi de ikke tror, 
der kan komme noget ud af det 
hele. De er bange for, at det 
eneste, de kan faa nd af det, hvis 
de vil give sig af med Sagen og 
støtte den, er, at de kommer af 
med nogle Penge; men Frngt eller 
Udbytte tror de ikke, der vil komme 
ud af det, idet mindste har de ikke 
set noget til det endnu. Derimod 
synes eJe snarere, at det stadigt 
gaar tilbage med Fiskeriet trods 
PiskeriIovene af 1888 og 1898. -
De siger til de interesserede, der 
arbejder for Sag(\n, det samme, som 
Fanden sagde, da han klippede 
Soen: "Megen Skrig, men lidt Uld!" 
- Hvordan skal vi nu faa Inter
essen vakt, hos disse Folk'? - Der 
er kun een sikker Maade, og det er 
at overbevise dem om, at der kan 
"klippes Uld", og det i betydelig 
Mængde. "Kendsgerninger er haard· 
nakkede Krabater", dem maa de 
bøje sig for. - Men hvordan skal 
vi faa det vist? - Ved at faa Land. 
brugsministeriet til at optage frie· 
Vande som Forsøgsvande ! - Det 
er vor Overbevisning, at naar Sta
ten overtog Driften og Kontrollen 
af et eller flere af vore Vandløb, og 
naturligvis allerførst var medbestem
mende ved Udarbejdelsen af Regu
lativet for vedkommende Vand eller 
Vande, da vilde der inden ret 
mange Aar blive konstateret, at Fi
skeriet i vore Vandløb er noget 
værd, og da vil Interessen for Fi
skeriet og dets Udvikling rundt om
kring komme af sig selv. Thi det 
vilde simpelthen have til Følge, at 

Ejendommene ved de frie Vande 
vilde blive værdifuldere, ligesom det 
tidligere, da disse Vandes Fiskerig
dom var stor, har været Tilfældet. 
Vi ser jo allerede, hvorledes de 
Ejendomme, der har gode Betingel
ser for Anlæg af større eller mindre 
Damkulturer, stiger i Værdi. Det 
samme vilde blive Tilfældet med de 
Ejendomme, der ligger ved frie 
Vande, naar det blev konstateret, 
hvilke Rigdomme de kan frembringe 
ved intensiv, rationel Drift. Der 
bør derfor i det kommende Aar 
særligt arbejdes paa, at Staten op
tager nogle af vore frie Vande til 
rationel Drift. 

I denne Henseende vil det ogsaa 
blive af Betydninll, hvilke Bestem
melser, den ny Lov for de ferske 
Vande, som vi venter paa, vil komme 
til at indeholde. Vi vil haabe, at 
der i Loven vil blive givet saadanne 
Bestemmelser, at Landbrngsministe
riet kan overtage baade Vandløb og 
Søer til rationel Drift uden nogen 
særlig Lov. - Udviklingen af vort 
Ferskvandsfiskeri vil i de kommende 
Aar i det hele taget komme til at 
afhænge af den Skikkelse, Fersk
vandsfiskeriloven fanr. 

Der ymtes saa smaat om, at der 
ikke er Udsigt til, at vi f Ml' en ny 
Lov for Fiskeriet i de salte Vande, 
men at der derimod er Udsigt til at 
Ferskvandsfiskeriloven gaar igennem. 
Bliver dette Tilfældet, vil det vist 
være nødvendigt at optage de Be
stemmelser i Lovforslaget for Salt· 
vandsfiskeriet, der vedrører Fersk
vandsfiskeriet i Forslaget for dette, 
f. Eks. Bestemmelserne angaaende 
Fredningsbælter ved Aa- og Fjord. 
mundinger, ligesom ogsaa de i Fi· 
skeriIoven for de ferske Vande givne 
Fredningsbestemmelser maa erklæ· 
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res gældende for de ~!jorde, hvori 
Vandløb, der arhejder under Fiskeri
Regulativ, udmunder. 

For at øge Fiskebestanden i vore 
ferske Vande, er der hist og her 
blevet gjort Forsøg med Udsættelse 
af kunstigt udklækket Fiskeyngel i 
disse Udfaldene ansporer til Fort· 
sættelse efter en større Maalestok. 
Der . har endogsaa været tale om 
at anlægge en stor Klække anstalt 
for hele Landet. Meningen var saa, 
at Staten skulde anlægge denne og 
derfra forsyne Vandene trindt om i 
Landet med Yngel. - Vi vil dog 
haabe, at dette ikke bliver til Virke
lighed. Mon en saadl:m Udsættelse 
af Yngel fra een eneste Klækkean
stalt ikke er naturstridig? - Lad 
03 forudsætte, at Anstalten ligger 
ved Gudenaa og hovedsagentlig for
synes med Rogn fra dette Vandløb. 
Vil saa Yngel fra Anstalten, udsat 
i Vejle Aa, som Storfisk vende til
bage til Vej le Aa? Eller vil den 
vende tilbage til Gudenaa? Her er 
Spørgsmaal, vi samer Klarhed orer. 
Det er vist derfor utidigt at an
lægge en saadan Anstalt nu. Skal 
Anstalten for en Sikkerheds Skyld 
hente sine Rogn fra hvert enkelt af 
vore Vandløb og udklække disse 
særskilt for derefter at indplante 
Y nglen i de Vande, hvorfra Æggene 
er hentede, da vil det blive en 
temmelig vanskelig og dyr Historie. 
Hvorfor ikke hellere købe Ynglen 
fra de smaa Kulturer og derfra ud
sætte den i nærmest liggende Vand
løb? Den fornødne Kontrol med 
Befrugtning og Klækning maa uden 
Vanskelighed og Fordyrelse kunne 
tilvejebringes. Man sparer jo her 
den lange Transport. Paa den Maade 
støttes de smaa Kulturer, og deres 
U dvikling vil fremmes, og det var 

dog vel noget, der særligt skulde 
tilsigtes Vi skal senere komme til
bage til denne Sag. 

Ferskvandsfiskeriloven. 
-o-

l de Bemærkninger, der er føjede 
til "Ii'orslag til I~ov om Ferskvands
fiskeri«, hedder det: 

JJ Ved Udarbejdelsen af nærværende 
Lovforslag har man anset det for 
rettest at holde sig saa nær som 
muligt til den ved Loven af 26. 
Marts 1898 afstukne Form og Plan 
og saaledes kun at foreslaa Ændrin
ger i Lovens Bestemmelser, hvor 
Forholdene efter de indvundne Er
faringer har gjort det nødvendigt 
eller særlig ønskeligt. 

I saa Henseende skal her navnlig 
fremhmves følgende: 

Det mna anses for nødvendigt, at 
der søges tilrejebragt en bedre Ord
ning af Forholdet mellem det Fiskeri, 
der foregaar i vore Frivande -
Aaer, Bække og Søer - og det, 
der kan sammenl"attes under Ud
trykket den kunstige Fiskea,.l, som 
er basse t'et paa kunstig kontrolleret 
Udklækning af Ynglen og dennes 
Opdrætning i dertil egnede Damme. 
I den nugmldende Lover der paa. 
Bekostning af Fiskeriet i de frie 
Vande givet den kunstige Fiskeavl 
ret store Begunstigelser. Da Loven 
blev given, havd'1 den kunstige Fiske
avl kun en ringe Betydning, og det 
kunde ikke forventes, at Udviklingen 
af denne vilde blive sall. stor, som 
det har været Tilfældet i de sidste 
Aar. Den uden noget som helst 
Forbehold givne Tilladelse for. U d
klækningsanstalter til i Frednings
tiden at maatte forsyne sig med be
frugtet Rogn er derfor ikke mere 
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paa sin Plads. Denne Tilladelse, 
der blev given for at fremme hele 
vort Fiskeri i de fersl,e Vande -
de fri saa vel som de kunstige -
er med forholdsvis faa Undtagelser 
bleven til Skade for Fiskeriet i de 
frie Vande, idet Fangsten af Fisk i 
Fredningstiden har fundet Sted i 
stort Omfang, og idet den indvundne 
Rogn og Yngel næsten udelukkende 
er blevne anvendte til Damkulturer. 

Hensigten med Fl'edningstiden e~ 
saaledes ikke opnaaet. Det er der
for absolut nødfendigt at søge en 
anden Ordning tilvejebragt, hvorved 
man kan opnan, at Sol og Vind 
skiftes ligeligere mellem de tvende 
Grene af Ferskvandsfiskeriet, saa at 
disse kan bestaa og udvikle sig Side 
om Side. 

Under de hidtii bestaaende For
hold har det . vist sig umuligt at 
gennemføre Lovens Fredningsbestem
melser. Dette hidrører ikke alene 
fra, at det er tilladt U dklæknings
anstalter i selve Fredningstiden at 
forhandle de til Rognaftagning og 
Befrugtning anvendte Fisk, men 
ogsaa dell Omstændighed, at de i de 
ferske Vande fredede Fiskeforrner i 
flere Tilfælde tillige forekommer al
mindeligt og er Genstand for Fiskeri 
i V and~, henhørende under Salt
vandsfiskerilovgivningen, i hvilken 
hidtil ingen Fredningstider har været 
fremsatte, har i høj Grad maattet 
bidrage til at vanskeliggøre eller 
umuliggøre enhver Kontrol med 
Fredningsbestemmelsernes Overhol, 
delse. I ]'orslaget til den ny Lov 
om Saltvandsfiskeri er optaget de 
nødvendigste Fredningsbestemmelser 
for de for ferske og salte Vandes 
fælles Fiskearter. Saafremt disse 
Bestemmelser erholder Lovskraft, vil 
det for Fremtiden bedre end nogell 

tidligeIe blive muligt at gennemføre 
Fredningsbestemmelserne ; men disse 
bør saa vidt muligt være ens i begge 
Love, hvilket vil medføre forskellige 
Ændringer i den gældende Lov om 
Ferskvandsfiskeri. 

Tilsynet med Overholdelsen af den 
gældende Lovs Bestemmelser paa
hviler det lokale Politi, og for saa 
vidt faste Opsynsmænd maatte være 
ansatte i Henhold til Lovens § 9, 
da tillige disse. Dette Tilsyn kan 
efter sin !lTatur, navnlig paa Steder, 
hvor hele Tilsynet er overladt til 
Politiet alene, ikke være andet end 
ret mangelfuldt, og er der ogsaa af 
Dansk Ferskvandsfiskeriforening frem
sat Ønske om forstærket Tilsyn Et 
effektivt Tilsyn hele Landet over lader 
sig selvfølgeligt ikke etablere uden 
saa store Udgifter, at der formentlig 
ikke kan være Tale herom, men en 
Forbedring af Forholdene maa dog 
anses for nødvendigt. Man har i 
saa Henseende tænkt sig, at der i 
Lighed med Fiskerikoutrollen for de 
salte Vandes V edkommend~ burde 
ansættes en af Landbrugsministeren 
udnævnt tilsynsførende for hele Lan
det. Den tilsynsførende skulde ikke 
alene selv foretage Eftersyn, men 
tillige bistaa de lokale Politimyndig
heder, der i Reglen ikke ka.n an
tages at være i Besiddelse af særlig 
Sagkundskab paa det her omhandlede 
Omraade, ved Foretagelse af sag
kyndige Undersøgelser og Afgivelse 
nf Erklæringer. Den tilsynsførende 
skulde tillige være Landbrugsmini
steriets Konsulent i Sager vedrørende 
Fer'skvandsRskeriet. Det lokale Til
syn har man ment kunde forøges 
derved, at der gaves Kommunerne 
Ret til at ansætte lokale med Politi
myndigherl udrustede Opsynsmænd. 

Den i den gældende Lov givne 
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Adgang til at faa Regulativer op· 
rettede er kun benyttet i meget ringe 
Omfang, idet det har vist sig at 
være vanskeligt at faa et saa stort 
Antal af de i de paagældende Fiske 
vande fiskeri berettigede til at inter
essere sig for Oprettelsen af Ved· 
tægter, at det fornødne Antal Stem
mer har kunnet samles. Den bedste 
U dvikling af Ferskvandsfiskeriet i de 
frie Vande opnaas, naar de fiskeri
berettigede slutter sig sammen og 
opretter Regulativer, hvori Lovens 
almindelige Bestemmelser kan lempes 
efter de lokale Forhold. Adgangen 
til at faa Regulativer oprettede bør 
derfor lettes, saa meget som muligt, 
og der kan endvidere være Grund 
til at opmuntre til Oprettelsen af 
saadanne f. EJ.s. ved som Betingelse 
for Ydelse af Statstilskud til An
bringelse af Fisketrapper og af 
Gitre ved Engmndingsanlæg samt 
Tilladelse af Fangst i Frednings
tiden til Udldækningsanstalters For
syning med Rogn at kræve, at Re
gulativ skal være oprettet. 

Fra forskellige Sider er der ofte 
fremsat velbegrundede Klager over, 
at Fiskeriet ødelægges ved Afløb fra 
Byer, Fabriker og lignende. En 
Skærpelse af den gældende Lovs 
Bestemmelser, navnlig overfor Anlæg, 
der ikke tidligere hal' baft Afløb til 
~iskevande, vil være meget ønskelig, 
og hertil sigtende Regler foreslaas 
derfor indførte." 

Gensvar til Artiklen "Fiskeriet 
i vore Aaløb". 

-0-

Det har i høj Grad forbavset mig, 
at . Hr. I. M. Mikkelsen, Bramminge 
Fiskeri, har skrevet om Fiskeriet i 
Sneum Aa, da han, saavidt mig be-

kendt, ikke kender ret meget til 
Aaen og endnu mindre til Frivands
fi,;;keriet, som foregaar i den. Han 
skriver om vaaddragende Lodsejere. 
J a, naar Lodsejere ikke havde Lov 
at fiske, hvem skulde saa have det. 
Sagen er nemlig, at Vaaddragning i 
Følge Bestemmelserne i Regulativets 
§ 8 første og andet Stykke er til
ladt i Tiden fra 1. Novbr. til 15. 
Marts. At han mener, at der skulde 
blive slaaet saa mange Ørreder ihjel, 
maa vistnok bero paa en Fejltagelse, 
da al Handel med dem er forbudt 
undtagen til Klækkernes Forsyning. 
Dette er som bekendt tilladt i Fl. 
Loven Selvom ogsaa enkelte Ør
reder bliver fanget, er Vaaddl'!Ig
ningen dog den Kam, der holder 
Pøbelen (særlig Gedde) i Ave. En 
Ukrudtsharve kan ogsaa rive andet 
end Ukrudt med, men dog bruger 
Landmænd den. Endelig kritiserer 
Mikkelsen Skydegarnet, og dette er 
endda. et Redskn.b, som i sig selv 
værner mod Misbrug, idet der i et 
brngf:'Jigt Skydegurn ikke kun f:::.nges 

_ Fisk under ca. 3 Pd., da et Garn 
med mindre Maskevidde end 10 
Tommer i Omkreds er ubrugeligt til 
Fangst af større Fisk, og intet Garn 
maa bruges med mindre Masker end 
8 Tommer i Omkreds. Desuden 
skulde Mikkelsen ikke klage over 
Vaadfiskeriet, naar han Sl' l v bruger 
det, hvad vel heller ingen har noget 
imod, men naar han mener, det er 
forbudt for andre, maa det ogsaa 
være det for ham. Jeg tror nær
mest, at Indignationen maa søges 
i Misundelse til heldigere Konkur
renter, hvorfor jeg mener at burde 
paatale, at det Fiskeri, som Mik
kelsen i sin Artikel nævner som 
Rovfiskeri, ikke er andet, end hvad 
Fiskeriloven og Fiskeri-Regulativet 
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for Sneum Au hjemler, altsaa til
ladeligt. Med Hensyn til Motorbaa
dene til Fiskeri i Aaen, da vil ved
kommende blive fanget som Mus i 
en Fælde, hvis de gik ind i Aaen, 
Aaudløbet kan kun passeres to 
Gange i Døgnet, nemlig ved Høj· 
van ds tiderne, saa dem behøver man 
ikke at nære stor Frygt fOl', Ved 
saadannes Fremkomst vil jeg nemlig 
straks modtage Underretning derom. 

Bramminge, d, 6. Decbr. 1906. 

Jens Chr. Sørensen, 
~'iskerifoged, 

Rationelt Fiskeri. 
-0-

Det el' ikke morsomt at give Raad 
og samtidig at maatte tilføje, at det 
ikke er tilladt at ffllge Raadet, og 
dog kan man let komme i dette 
Tilfælde, naar man ønsker at for
bedre Fiskeriet i de ferske Vande. 
Hvor mange Moser og Søer findes 
der ikke, fra hvilke der hvert Aar 
vandrer en betydelig Mængde Aal 
ud! Efter den nugældende Lov maa 
Afløbet ikke spærres helt, idet intet 
Redskab maa unbringes længere ud 
fra Breddeu end til midtstrøms. 
Hensigten med denne Bestemmelse 
er jo at forhindre, at en enkelt 
Mand opfisker alle de Fisk, del' fra 
Havet søger op i de ferske Vande 
eller fra disse vil gaa ud i Havet. 
Dette Fordelingens Princip kan være 
meget rigtigt, saalænge Fiskeriet dri
ves planløst, blot med det MaaI, at 
enhver skaffer sig saa stor ell Del 
af Udbyttet, som hun kan, men naar 
man skal tænke paa at forbedre Fi
skeriet ved Forøgelse af Fiskebe
standen eller ved Overgang til en 
anden Bestand end den, der fore
findes, eller i det hele vil underkaste 

et Fiskevand rationel Drift, da kom
mer dette ke<leli~e Forbud mod fuld
stændig Afspærring saa ofte i Vejen, 
at mall tilsidst næsten taber Modet, 
Jeg skal nævne nogle Eksempler : 

En Mal~d ejer en Mose, der lig
ger fuldstændig paa hans Grund og 
har Afløb til en Bæk, som flyder i 
Havet. Manden har hørt, at man 
kan fange AaIene ved at sætte en 
Tremmekasse i Afløbet. Alle AaI 
skal jo, naar Yngletiden nærmer sig, 
ud i Havet, og de vil da ufejlbarlig 
gaa i Kassen, Mosen er stor, en 
halv Snes Tønder Land. Hvilken 
Mængde Aul kan den ikke rumme! 
Maaske mange flere, end der ad na- . 
turJig Vej kommer derop som Y n
gel. Manden tænker allerede paa 
at skaffe sig nogle Tusinde Aale
yngel til Indplantning i Mosen, 
men nej! han maa ikke spærre Af
løbet, Hvad kan sua det hele nytte '2 
Man kan let forestille sig, hvilken 
Virkning det vil have at spærre 
Halvdelen af Løbet, Hvis der er 
lidt Løvdrift eller lignende, stoppes 
snart Kassen, og Vandet løber 
udenom medførende Aalene. 

I det forelagte Lovforslag er der 
tænkt paa en Forbedring af dette 
Forhold, idet der i § 9, sidste 
Stykke udtales: 

Undtogelsesds !aill Lwulbt'ugsmi
niste)'ell endvidere lal' Søm' og lig
Ilende Vande, gennem hvis Afløb del' 

hidtil ikke har fumlet OpgCtllg ,,1{(:r 
Nedgang Sted al Fisk eller Fiske
yngel med Undtagelse af Anl vy 
Aaleyngel, Iwar' Fi.~l'"(31'iet agtes dre
vet paa rationel .1l1aade, og dette 
lam ske uden Skade for lindre:; 
Fiskeri, gt/'e Dispensation fr'(!· de i 
§'J omrnehlte Af'spæ'f'1'ingsfor7md, 

Denne Bestemmelse peger i den 
rigtige Retning, men det bliver kun 
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undtagelsesvis, den kan anvendes, 
thi Sætningen: o g d e t t e k a n 
ske uden Skade for andres 
F i s k e r i er ligeslla skæbnesvanger 
som Saltvandsfiskerilovens velbe
kendte § 3, der giver Fiskerne Lov 
til Fiskeri med Aaleruser ved Ky
sten, "naar det ikke udøves i 
saadan Nærhed af de i For
bindelse med Aalegaarde eller 
Aalestader udsatte Aaleru
ser (Kystejernes), at det skader 
Fiskeriet med disse". 

Hvis Aalefiskeriet i Afløbet fra 
Mosen giver eller kan bringes til at 
give et betydeligt Udbytte, da vil 
der snart fra Fiskere, som har Red
skaber udsat i Bækken, hvori Aflø
bet munder ud, lyde Klager over, 
at deres Fiskeri skades af Mose
ejerens Aalekiste; og at Retten vil 
give de klagende Medhold, kan man 
slutte af de Højesteretsdomme, der 
er faldne i Anledning af Saltvands
fiskerilovens § 3 Moseejeren maa 
da tage sin Aalekiste op og erstatte 
den med eeD, der kun er haht saa 
bred. Rimeligvis taber han nu Ly
sten til at forbedre Fiskeriet i sin 
Mose. Lovgivningen træder a1tsaa 
i dette Tilfælde hæmmende i Vejen 
for Udviklingen, i Stedet for at den 
burde opmuntre til Fremskridt. 

Et andet Eksempel: En Sø eller 
Mose ligger nær Havet og har sit 
l]dløb direkte i dette. LodsPjerne, 
hvis J ord støder op til Søen og 
dens Afløb, bliver en Dag enige om, 
at de i Fællesskab vil drive Fiske
riet. I Søen findes Skaller, Gedder, 
Aal og forskellige andre Fiskearter. 

"Hvordan skal vi nu gribe den 
Sag an?" 

"Først og fremmest skal l tiætte 
en Ruse i Afløbet for at fange de 
AaI, der gaar ud i Havet. 

= 

"Det maa vi ikke". 
"Saa! - I ejer jo dog baade Sø 

og Afløb". 
"Ja, men der gaar Gedder op fra 

Havet hvert Foraar, og en enkelt 
Ørred kommer der ogsaa op om 
Efteraaret, saa ikke en Gang efter 
det ny Lovforslag har vi Ret til at 
spærre Afløbet". 

"Det var kedeligt, for saa kan I 
jo ikke en Gang holde Gedden 
borte, og den Rovfisk skal nok be
tage jer Lysten til at drive rationelt 
Fiskeri. Ørredbestanden kunde I 
sikkert formere i betydelig Grad ved 
kunstig U dklækning, men hvis I ikke 
maa afspærre, vil I næppe høste et 
Udbytte, der lønner Omkostningerne. 
Det er vist bedst at opgive alle 
Tanker om Forbedringer og saa 
mede Skaller og Gedder, som hidtil 
til Tidsfol driv". 

* * * ( 
Der er noget nedslaaende i at 

følge med i de Undersøgelser og 
Forsøg~ der gøres paa Fiskeriets 
Omraade, og som viser Vejen til at 
øge Fiskeriets Udbytte, og sall, at 
se, at Lovgivningen lægger Hindrin
ger i Vejen for at udnytte Resulta
terne paa rette l\bade. 

Nylig har de danske Havunder
søgelser vist, at Aal!.'ynglen Cj Glas
aal", "Aalefaring") i Nærheden af 
A alens Yngleplads i A 1lantel havet 
er til Stede i saadan Mængde, at 
den paa visse Kyststrækninger af 
England og Frankrig er Genstand 
for et vidtdrevet Fiskeri, og Dr. 
.Johs. Schmidt har i sin Afhand
ling: "Oontributions to the Life
History of the Eel"·) direkte op-

*) COl1seil permanent international pOUl' 
l'exploration de la roer. Rapports et 
proces - verbaux, volume V. 4dc 
Afdeling S 245-2!8. 
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fordret til at forskrive Aaleyngel fra 
de nævnte Kyster til Indplantning i 
de danske Indvande. Burde man 
ikke samtidig virke hen imod, at 
den, der bekoster Indplantningen, 
kunde høste (J dbyttet deraf? Vilde 
det være en ubillig Fordring, at den 
eller de, der har Fiskeriet i et 
Vand, ogsaa faar Lov at drive Aale
fiskeriet i dette Vand paa den let
teste, billigste og eneste fuldt ud 
virksomme Maade, nemlig ved An
bringelse af et Fangstredskab i Af
løbet fra vedkommende Vand, hvad 
enten dette Afløb er stort eller lille, 
munder ud i et Vandløb eller 
Havet. 

Jeg foreslaar at sidste Stykke 
§ 9 kommer til at lyde: 

II Fm de i § 2 Ol1t1np/dte Afspær
'l'il1g8forbud kan Landlwug8ministercn 
give Dispe1ll<atiou, IUUW den eller de 
fiskeribej'ettigede ellm' Regulatirbe"fy-
1'e/scn, i Tilfwlde, ltror Regu/aliu kan 
op1'eltCfI" indg(((I r pall !'isse' at Jlin i
f!tm'iet stillede Betingelser, der tager 
Si,qte paa (It bevctre og ophjæl)le Fi-
8ke1'l'et, saavel i Alldrager'ens Fiske
WJl(l, som i de "'Vrwdc, h/.'{)I'tii Af
løvet IfJt'Cl', 

Denne Bestemmelse vil maaske 
blive betragtet som farlig for det 
fri Fiskeri, og af den Grund blive 
skudt til Side, men saa nemt kom
mer man ikke om derved, thi den 
foreslaaede Forandring i Loven er 
nødvendig for Udviklingen af Fiske
riet i mange Fiskevande, og hvad 
der maaske i endnu højere Grad 
kan bevæge Lovgivning!)ll1a~ten til 
at tage Hensyn til mit Forslag, er 
den Omstændighed, at man for Ti
den mange Steder afspærrer Aflø
bene fra Søer og Moser dejs med 
Fangstredskaber, dels med Gitre, 
der skal forhindre Fisken i at for-

lade vedkommende Fiskevand Eje
ren er vt:l oftest ikke vidende om 
det ulovlige i denne Fremgangsmaade 
og viI sikkert protestere ivrigt, hvis 
en fremtidig skarpere Kontrol vil 
opfordre ham til at fjærne sin Af
spærring, thi hvad enten Manden 
vil søge at udvikle Bestanden af Aal, 
Ørred, Karper eller andre Fisk, saa 
er det en nødvendig Betingelse for 
Rentabiliteten af et saadant Fore
tagende, at han maa have Lov til 
at forhindre Fiskene i at forlade 
hans Fiskevanel. 

Andreas Ottel'strøm. 

Til foranstaaende Artikel vil vi 
tilføje følgende Bemærkninger: 

Det forelagte Lovforslag for Fi
skeri i ferske Vande nævner Hgesom 
de to forudgaaende Love, at dets 
Bestemmelser kun angaar o f f e n t
li g e*) Vand~, nemlig Søer, Aaer og 
Bække, I det første Tilfælde, hvor 
en Mose (i Enkeltmands Eje) har 
Afløb til en Bæk, synes det af 
Fremstillingen at fremgan, at nævnte 
Afløb ikke kan betragtes som noget 
o f f e n tI i g*) Vand, og kiD altsaa 
ikke komme ind under Lovens Be
stemnwlser, fordi Afløbet er en 
Rende og ikke noge:l Aa eller Bæk} 
lige. saa lidt som Mosen er nogen 
Sø. 

I det andet Tilfælde, som Hr. 
Otterstrøm omtaler, nemli~ Søen 
med det korte, direkte Afløb til 
Havet, synes det derimod at frem
gaa, at Afløbet og Søen maa be
tragtes som o ff e n t li g e*) Vande. 
Her er altsaa intet andet at gøre 
end at bøje for Lovens Bestem
melser. Men det betyder ikke, at 
saa er der in~et at gøre for Fiske
riets Forbedring. 

I den Samtale, Hr.Otterstrøm 
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lader Interessenterne føre om Fiske
riets Forbedring i den nævnte Sø, 
lader ban Lovforslaget optaarne saa 
mange Vanskeligheder og Hindrin
ger, at en Mand trøstesløst udbry
der: "Opgiv alle Tanker om For
bedringer og med saa Skaller og 
"G e d d er""') som hidtil til" Fi s k e
f o d e r"*). - Saadant tilsigter Lov
forslaget dog ikke. Det viser tvært
imod Manden og hans Med-Inter
essenter hen til den Vej, de bar at 
gaa for at opnaa den attraaede For
bedring, nemlig til i Fællig at ud
arbejde et Fiskeri-Regulativ for de 
paagældende Vande. I Lovforslaget 
til1ægges saadanne Regulativers Dan
nelse saa stor Værdi, at der i dette 
endog som Tilskyndelse dertil loves 
betydelig Understøttelse i visse Ret
ninger. bvor Forholdene hæver det, 
idet lllan gaar ud fra, at del' ad 
den Vej bedst kan skaffes Forbedrin
ger til Veje af Fiskeriet i o ff e n t
lige"') Vande. 

Da Søen med sit k o r t e"') Afløb 
til Havet endog maa frembyde sær
ligt gunstige Betingelser for et Re
gulativs Dannelse, saa paatrænger 
den Tanke sig, om her ikke netop 
var en god Anledning til at forsøge 
at iværksætte en "Andelsdrift".*) 

Red. 

Svar til Hr. N. Pedersen, 
Brahetrolleborg. 

-0-

Maa jeg først tillade mig at be
mærke, at jeg egentlig ikke forstaar, 
hvorfor jeg skal besvare de frem
satte Spørgsmaal, forinden De frem
kommer med Deres Erfaring i 
Geddeklækning i Damme; men jeg 

*) L tlha;vet af R(:d. 

vil gøre dette netop for at faa Detes 
Erfaring angaaende denne Sag. Men 
vel at mærke, De maa holde Dem 
til en saadan Dam som den, De i 
Deres Anvisning anbefaler at ind
rette, og som faar Vand fra et 
offentligt Vandløb. 

Deres første Spørgsmaal vidner 
om, at De aldrig har be.,kæftiget 
Dem med kontrolleret Geddeklæk
ning, for saa maatte De vide, hvad 
snavset Vand betyder for Geddoæg. 
Faar vi lidt rigeligt med Regn i 8 
a 14 Dage i Træk, efter at Ged
derne har leget, hvilket ikke er no
gen Sjældenbed i Foraarsmaanederne, 
og Vandet i Dammen er snavset i 
den Tid, betyder det Døden for 
Geddeæggene. Dertil kommer, at 
en saadan Dam de fleste Steder vil 
komme til at Iigl!:e langt fra men
neskelige Boliger, og deraf følger, 
at Ænder, Maager, Krager, Rotter 
m. m. vil gøre, hvad de kan for at 
faa tømt Dammen for Æg og Yngel; 
om det er kommen saavidt, at der 
er noget af det sidste. 

Deres andet Spørgsmaal har jeg 
vel i ('hunden ogsaa besvaret med 
ovenstaaende; men jeg vil dog endnu 
bemærke, at man absolut ingen Ga
ranti bar for, at man faar nogen 
Yngel j en saadan Dam, som De 
giver Anvisning paa, og derfor tror 
jeg ikke, at det er den rigtige og 
mest solide Maade at ophjælpe en 
Søs Geddebestand pall.. 

Dernæst spørger De, bvorfra jeg 
ved, at det ikke passer, som De 
skriver. .J o, det kan De være 
sikker paa, jeg ved, at det ikke, kan 
lade sig gøre at lade det hele passe 
sig selv, fra man har indsat Ged
derne, til man sidst i April eller 
først i Maj begynder at se efter 
y nglen. ~reg bar i su a. mange Aar 
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beskæftiget mig med Damme, at jeg 
ved, at den daglige Pasning er Be
tingelsen for et godt Resultat, og 
denne Pasning nævner De ikke et 
Ord om i' Deres Anvisning. 

Angaaende Deres sidste Spørgs
maal maa jeg sige, at jeg aldrig 
har. været med til, at man fra en 
Dam, hvor der var indsat Fisk for 
at yngle, har udfisket denIle ved at 
1ukke op og lade Vand og Fisk 1øbe 
ud; - men det giver De jo Anvis
ning paa at gør<>, og saa kan man 
efter min Mening ikke komme videre 
end have set nogle Stykker, med 
mindre man bar et Tælleapparat, 
der viser, hvor mange der er gaaet 
gennem Munken, og et saadant er 
vist ikke opfundet endnu. J eg kan 
forsikre Dem om, at har jeg i en 
Dam indsat Fisk for at yngle, vil 
jeg vide, hvad der er kommet ud 
deraf. 

Der er endnu noget i Deres An
visning, jeg maaske nu ved denne 
Lejlighed maa have Lov at gøre 
opmærksom paa. De siger nemlig, 
at man ved Udfiskningen af Dammen 
kan sætte en Ruse for at fange de 
store Gedder, der endnu maatte være 
levende. Det viser, at De har 
Erfaring for, at Gedderne kan dø i 
en saadan Yngledam, - og jeg vil 
hertil bemærke, at det hænder, at 
de gør dette, før de faar afgivet 
deres Rogn; og dette er jo mindre 
heldigt. 

J eg har aldrig tænkt mig, at min 
lille Artikel skulde være et Angreb 
paa Dem, Jllen kun paa, hvad De 
har skrevet og anbefalet. 

Lellinge Fiskeri pr. Kpgc, den 8. De
cember lIlOIi. 

lEl'bØdigst 

Hans Hansen. 

Vore Bækkes rationelle Drift ved 
Avl af Bækørreder. 

-0-

(I<'ortsættebe.) 

Disse tre Onder for Fiskeriet i 
vore Bække, Rovfiskeriet, Gedden 
og den totale Rensning eller Luga 

lIing maa afskaffes, ellers kan der 
ikke være Tale om en lønnende 
Drift af Fiskeriet i dem, Dette har 
imidlertid sine store Vanskeligheder. 
Rovfiskeriet lader sig bedst 
hindre derved, at saa mange som 
muligt jnteresserer sig for Udbyttet 
af Driften i Bækken N aar kun een 
Nabo er Indeha\{lr af Fiskeriet, da 
stjæler de andre, saa vidt det er 
muligt, og saa vidt de har Tid der
til. Men bliver Bækken fælles Ejen
dom og bestyret i Fællesskab, da 
har enhver Interesse af, at Bækken 
indbringer det mest mulige, for at 
han maa faa rigtig meget for sin 
Part; og for at den f'ne ikke ekstra 
skal skabe sig en særlig Fordel 
fremfor den anden ved Fisketyveri, 
passer de paa hverandre, Mal'kvoga 

tere, Gendarlll r o. lign. kan man 
faa til at interessere sig derfor ved 
lejlighedsvis, f. Eks. paa Fødsels
dage, at skænke dem Fisk til en 
ordentlig Ret af Bækørred. Men 
hvor Rovfiskeri og Tyveri slet ikke 
lader sig hindre, der er en fornuftig 
Drift af Bækken ogsaa udelukket. 
Her kunde man da i det højeste be
sætte Bækken med Bækørreder" 
Kildeørreder o s, v. og faa Sportsa 

fiskernes Interesse vakt derfor; thi 
de betaler villigt høje Summer for 
deres Sport og det dermed for
bundne Ophold i det Frie. - Ja, 
jeg tror endog, at Bække, som der 
ikke kan føres et tilstrækkeligt Til
syn med, men som egner sig for 
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Forel og Kildeørred, slet ikke kan 
udnyttes bedre end til Sportsfiskeri. 

Hvad Gedden angaar, om hvil
ken der i den sidste Tid har ytret 
sig forskellige Meninger, saa, maa 
man paa Grund !l.f dens høje Mar
kedspris i Virkeligheden overveje, 
om man skal ofre dan for Bækørre
den eller ej. Det kan ikke nægtes, 
at Gedden i Slettelands-Bække by
der store Fordele lige over for Bæk
ørreden, og som vi gør vel i nøje at 
overveje. For det første er Geddens 
Forplantning i dette Vand meget 
lettere og passer bedre derfor og 
er rigeligere end Bækørredells. For 
den sidste vil hyppigt mangle egnede 
Steder . til Legeplads. Vi maa da 
enten indrette slud anne eller udruge 
Ynglen andet Steds og derefter sætte 
den ud i Bækken. For Gedden er 
dette ikke nødvendigt, den forplan
ter sig netop i saadanne Bække, 
som den særligt OpSØgH til dette 
Behov, meget stærkt, og den Mængde 
Æg, som Hunnen afsætter er uende
lig meget større end hos Bækørre
den. For det andet holder Gedden, 
seh- naar Vandet opvarmes meget, 
sig meget godt. For det tredje 
vokser Gedden betydeligt stærkere 
end Bækørreden. For det fjerde 
kan den mf'get lettere sælges, meget 
lettere end Bækørreden ; allerede af 
den Grund, at den kun koster halvt 
saa meget eller endnu mindre. -
Pall. dette Punkt kan man slet ikke 
lægge for megen V ægt, og fra et 
praktisk Standpunkt er dette ikke 
en Æ d e l f i s k, der betegnes som 
saadan i Lære- og Sportsbøger, men 
de, som bringer os flest 
p e n g e, hvad de saa end hedder, 
om de smager godt eller daarligt, 
er fuide af Ben eller ikke. Saaledes 
bliver ofte vor R ø d s k a Il e som be-

tragtet som mindre værd, ja endog 
betf'gnet sum Fiskepak. 

Dermed stemmer jeg ikke over
ens. Gaa paa Fiskemarkedet og se, 
hvad der bliver solgt mest af! Om 
det er i Elbing, Stettin eller Frie
llerichsbagen, overalt spiller Rød
skallen en fremragende Rolle. Den 
nærer sig let, formerer sig godt, er 
let at fange og bliver købt overalt; 
det er enorme Fordele, der ikke 
findes hos enbver Fisk I denne 
Henseende er altsaa Gedden Bæk
ørreden betydeligt overlegen. Men 
nu Ulemperne! Geddens overordent
lig store Formering staar slet ikke 
i noget Forhold til det, der kommer 
ud deraf. For det første gaaI' en 
stor Del af Y uglen igen tabt, fordi 
Gedden har Forkærlighed for at 
gaa op pall. oversvømmede Enge, og 
ved Vandets Tilbagetræden omkom
mer megen Yngel. For det andet 
leger Gedden meget tidligt og pall. 
en Tid, da de fleste andre Fisk 
endnu Ikke tænker derpaa. Alt det 
smaa Røverpak som Vandbiller og 
deres Larver, Vandtæger, de smaa 
Rovfisk o. s. v. benytter nu Lejlig
beden til paa en bekvem Maade at 
stille deres Hunger pall. Geddeyng~ 
len, der ikke skjuler sig, men svær
mel' omkring i Vandet. Men selv 
om der ogsaa fremkommer en rige
lig Yngel, saa giver denne dog ikke 
det Udbytte, som man skulde vente. 
J eg har iagttaget dette i Miiggelsee. 
Vi har der aarligt saa mange Ged
der, at man vidt og bredt kunde 
se disse Smaafyre paa en Fiagers 
Længde. Men deres Tal aftog al
tid mel' og mer, efterhaanden som 
de tiltog i Vækst. Gedden har nem
lig den fatale Egenska,b, at den er 
en udpræget født Kanibal, der 
med ForkæTlighed æder sine Lige. 
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Dette vil vist enhver stadfæste, der 
giver sig af med Fisk og Fiskeri. 
Bækørreden derimod er ikke i nogen 
Maade saa kanibalsk, og jeg har i 
Bække set det vrimle af Foreller 
(1-2-aarige), bvad der vilde være 
absolut udelukket hos Gedder, netop 
fordi den ene æder den anden. Er 
der Mangel paa andre Fisk, saa bA
gynder denne Kanibalskhed hos Ged
den meget tidligt. 

Mindre Meddelelser. 
-0-

Et Udvalg af "Ferskvands
fiskeriforenfngen"s Bestyrelse var 
Onsdag den 12. December i Køben
havn for at fremlægge Ændringsfor
slag til Lovforslaget om Ferskvands
fiskeriet for det af Folketinget ned
satte Udvalg vedrørende Lovforsla
get. Bestyrelses-U dvalget blev godt 
modtaget, og det rejste hjem med 
den Forvisning, at Folketingets Fi
skeri-Udvalg ikke alene har For
staaelse af Sagen, men ogsaa vil ar
bejde energisk for, at vi kan faa en 
Lov ved Hjælp af hvilken, der kan 
skabes Betingelser for en frugtbar 
Udvikling af Ferskvandsfiskeriet. 

Regn bueørreder som Vild fisk. 
I -F i s k e r i u d s t i 11 i n g e n paa 
Landbrugsjubilæums - Udstillingen i 
Karlsruhe fra 19. til 24. Septbr. 
var der af E Is e n z - F i s k e ri s e 1-

- s k a b i et Akvarium udstillet Regn
bueørreder, som repræsenterede 
Vil d fi s k fra Elsenz. For 10 Aar 
siden havde "Badisch-UnterIånder 
Fischrerei· Verein" begyndt med For
søg paa at naturalisere Regnbue
ørreder i Elsen z; siden den Tid er 
der narligt udsat en betydelig Mængde 
af Aarsfisk og Ungfisk i samme. 
Det paastaas nu, at det er sikkert, 

at denne Fiskeart er bleven Stand
fisk i Elsenz. Der bliver fanget 
fem- til sekspundige Regnbueørreder, 
og der forekommer ogsaa alle andre 
Aldersklasser af denne Fiskeart i 
Bækløbet. Fisken har ogsaa for
plantet sig paa naturlig Maade; thi 
man har truffet paa Spædyngel. Af 
Vildfiskene blandt Regnbueørrederne 
i Elsenz bliver der taget og udklæk
ket Legatuf, og Ynglen deraf bliver 
anvendt til Opdræt i Damme. -
Ogsaa T a u b e r F i s k e r i II e Is k a b 
havde udstillet RegnbueørredlJr som 
Vildfisk som Bevis paa, at ogsaa i 
Tauber var Regnbueørreden ved
varende naturaliseret og kunde bet
tragtes som Stand fisk. 

(Efter Fisch. Zcit.) 

Store llængdel' af Hundestejler 
er efter Lokalberetning igen i Aar 
blevne fangede i de østpr'øjsiske 
Havbugter. Paa enkelte Dage har 
der f. Eks. i Memel ikke været 
mindre end Hundestejler fra 30 Baade 
paa Markedet. Mange Læs blev 
købte af Landbefolkningen til Svine
foder for 50 pr. Skæppen. Den 
skadelige Smag, som dette Foder 
giver Svinekødet, fortager sig, naar 
der ikke fodres udelukkende dermed, 
og naar det ikke gives raat, men 
bliver at'kogt, og Luden bortkastet. 
I Betragtntng af den rige Fangst 
af Hundestejler var det ikke uden 
Interesse at komme nærmere ind 
paa det Spørgsmaal, om det ikke 
var' muligt at gøre denne Overflødig
hed, der er sas. billig at faa, tjenlig 
til Næring for Ørreder. Med den 
fornødne Varsomhed kunde vel ogsaa 
Smagsindflydelsen paa Forellerne 
undgaas, som f. Eks. er bleven kon
stateret ved Brugen af Hundestejle
Mel. Skulde det ikke være muligt 
at foranledige en stedlig Entrepenør 
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til at gøre Forsøg paa Konservering 
af friske Hundestejler? 

(Fish. Zeit.) 

Berlins FIsketorbrug. Hensig
ten at gøre Fisk til E;lt Folke-N æ
ringsmiddel, saaledes som Beretnin
gen for Købstads-Markedshallerne 
fremhævede fOt, Aaret 1905, er mis
lykket. Knapheden paa næsten alle 
Arter af Flod- og Havfisk tiltager 
fremdeles, og Priserne er stadigt 
stigende. Den "æsentlige A arss g er 
hovedsagentlig at søge i Strømregu
leringen, der pa'l. flere Maader ind
skrænker Legepladserne, og i Flod
løbenes Forurening. Især var PriM 
sen pall, (levende) Zander dyr, Gen
nemsnitsprisen for 50 Klgr. var 113 
Mark, for Gedder 97 Mark. Tyske 
Laks er en Sjældeneed pas, Marke
det nu ligesom før. Derimod fore
kom udenlandske, frosne Laks meget 
mere i Handelen. For russiske Zan
der or Prisen næsten stegen til det 
dobbelte, da ved Slutningen af Ok
tober al Baneforbindelse paa Grund 
af Oprøret standsede, og Sendin
gerne blev liggende. Det har der
ved tydeligt vist sig, at naar den 
russiske "Sandart" udebliver, kan 
Sandart-Tilførselen fra de hervæ
rende Vande slet ikke dække Be
hovet. En frisk Havfisk er i Ber
lin forholdsmæssigt sjælden og dyr. 
Selvom ogsaa Forbruget er tiltaget, 
saa kan Havfisk som Folke-Nærings
middel slet ikke komme i Betragt
ning. Aarsomsætningen af levende 
og døde Fisk ved Fiskeauktionerne 
i Oentral-Markedshallerne udgjorde 
21,644 Oentner til en V ærdi af 
1,071,!l92 Mark. Deraf kom paa 
levende Fisk 7,810 Oentner, pall, 
døde 13,834 Oentner (deraf 8,722 
Centner Havfisk, 170 Oentner rus-
siske Zander). (D. F. Z.) 

Fiskemarkedet. 
-0-

Kr~he nhavn, 22. December. 
Aal 40-70 Øre pr. Pd. 
Laks 50-Bil 
Gedde lJO-60 
Aborre 
Krehii aOO-400Ø.pr.l00Stk. 

B e rl i n, 22. December. 
Leyende Fisk: 

Gedde' 64 -86 pr. pr. Pd. 
Gedder, mellemst., 
Sandart 
Aborre 
Suder, store, 
Snupr, smaa, 
SndE'J', usort., 
Skalle 
AnI, store, 
Aal, mellemst., 
Karper, 
K IlTllds er 

B9 
102-116 -

54 
73-80 -

70-119 -
::l6- 41 

55-iB 
50-53 

Ispakkede Fisk: 

-

Ørred 160- HiO Pf. pr. Pd· 
Forel 100-108 -
Ijaks 220 ' 
Sandart, 8tore, 60 

" mellemstore, 64 -1 HI -
"smaa, 68-80 -
"usort., 77-121 -

Aborre 38- 46 
Gedder, store, 52 
Gedder, mellemstore, 
Geddet·, USOl't., 37-.71 
Aal, ",tore, 
Aal, mellel1J;;!,ore, 
A aL usorterpile, 
Suder 
Karper 
Krebs, mellemst.. 

llsort., 

76 
.;.' -

48-5U 
pr. pr. Skok. 

D. F. Z. 

L e i p z i g, 19.-22. Decbr. 
Levende Fisk: 

Suder, store, 
Sudl)~, smaa, 
Aal, store, 
AaI, mellemst, 
Gedde, usort., 
Forel, smaa, 
Karudser. store, 
A horre, store, 
Skalle,iltore, 

Pf. pr. Pd. 
160 -
160 -
140 -
100 -
425 -

1m -
60 -
60-
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Ispakkpl. li"isk: 
Gedde, usort, Ilo Pf. pr. Pd. 
Sandart, store, 110 
Sandart, Jl1(·llemst., 85 
Km'udse, Aborre og 

Skalle, ~tOI'f'. 50 
Km'pl' 55 -

]i'. Z. 

H a m h u r g,. 17.-22. Decbr. 
Gedder, 60-70 pr. pr. Pd. 

36 43 Aborre smaa, 
Ørreder, 150-205 

85-110 Aal, 

P a l' i S, 22. Decemher. 
BlankfJl'red 7,00 -12,eO Fr. pr. Klgr. 
Ørred 3,75-6,50 
Gedde 2.00-3,00 -
Kreb~, store, 24-30 Fl'. pr. 100 Stkr. 

mellemst. 113--19 -
llIDaa 6- 8 -

D. F. Z. 

Annoncer. 
-0-

2 raske unge Mennesker 
kan straks eller til Foraaret faa 
Plads som FiskerieJever ved et vel
anlagt og veldrevet Ferskvandsfiskeri 
i Midtjylland For Tiden 20 Damme. 
Billet, mrkt. "N W", bedes ind
laet p:l.a deUc Rlads Kontor. 

Ojneæg og Yngel 
af Laks-, Bæk-, Kilde- og 
Begabueørred samt Laks le
vere" i fortrinlig K mHtet fra 

Frøjks Fiskedamme} Holstebro. 
Telefon 169. 

2,000 Karper til Salg. 
Vægt. ca. 1/ .. -1 Pd. 

Lpveres i Kolding a 60 Øre pr. Pd. 
N. Lind, 

Dons pr. Kolding. 

Levende Fisk, 
saasom Portionsørreder, store Hav
ørreder, Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes til Købs. 
Afhentning med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste Statsbanestation. 
Kontant Betaling 
G. Domaschke, Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jona~strasse 3. 

FerNkvaadøfiskeriet 

"Lild Mølle", 
'Daugaard, 

tilbyder til Levering i Løbet af Ef· 
teraaret .,ode og sunde S æ t
t e fl s k . af alle Ørredarter. 

I Løbet af Vinteren og Foraaret 
leveres ø j n e æ" af samtlige 
Ørredarter. 

O. S. N ellemann. 

Æg 
af store Regnbuer. 
De, der atter til Foraaret ønsker 

Sikkerhed for at erholde Æg af vore 
store 4 Punds Regnbuer, der lever 
i en Sø paa 20 Tønder Land med 
6 Alen dyb Vand, anmodes om 
snarest at indsende Bestilling. Ved 
større Ordre særlig billig. Talrige 
Anbefalinger for Varens eoostaaende 
Godhed fra foregaa0nde Aar fore
ligger. 

Lykkesholms-Fiskeri, 
Ellestp.d, Fyn 

Fi~t8ri8t "A~ytt8" 
pr. Lunderskov, 

tilbyder til Le\'ering i Vinter og 
Foraaret prima tlliættefisk af 
Kilde-, Bæk- ol' Regnbue
ørreder, endvidere prima øjae .. 
æg Ol' Yngel i ovennæmte Ar
ter, samt Sættefl8k af Karper 
og Suder 

til absolut billigste Priser. 
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En Vandmølle 
med tilhørende Landeri er billig til Salg. Efter Sagkyndiges Undersø

gelse er alle Betingelser til Stede for et 1. Klasses Fiskerianlæg. 

Stor Vandkraft. Ligger lige ved Station paa Hovedbanen. 60 Td. 

Land Ager og Eng. Udbetaling mindst 10,000 Kr. 

Anvises fra dette Blads Kontor. 

Gode og Ntttre 

Sætte:6.sk 
af lIommercammel 
Yngel af Bæk- OK' 
Kildeørred kan f!las 
paa billige Betingelser 

øjneæg af Kildeørred 
kan faas for 3 Kr. pr. 
1000 Stkr. 

DoJleru:p lIellell 
Damkultur 

pr. Skelhøje Station. 
Å. Ingerslev. 
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Gitre ved Engvandingskanaler. 
. -o-

l "Forslag til ,Lov om Ferskvands
fiskeri" findes der i § 2 en Bestem
melse, der gaar ud paa, at der i 
Engvandingskanalerne skal anbringes 
Gitre for at hindre Fiskeynglen i at 
gaa ind over Engene og gaa til 
Grunde der. 

Denne Bestemmelse har mødt en 
Del Modstand baade i og udenfor 
Folketinget, - Ved Lovforslagets 
Behandling i Folketinget var det 
navnlig Hr. Rasmus Hansen, der' 
tvivlede om de paatænkte Gitres 
Hensigtsmæssighed, og i "Ribe Stifts
tidende" har der af et· Par Mænd 
været nedlagt bestemt Indsigelse mod 
Anbringelse af saadanne Gitre, og 
en Kommission, afsendt af Beboere 
ved Ribe Aa, har henvendt sig til 
deres Rigsdagsmand for at faa ham 
til at virke mod denne Bestemmel
ses Ikrafttræden. 

Grundene, der anføres mod saa
danne Gitres A nvendelse ved Eng
vanding~kanalerne, gaar i det væ
sentlige ud paa, at disse paa Grund 
af den Finhed og Tæthed, de maa 
være i Besiddelse af for at hiudre 
Fiskeynglens Gennemgang, viI for
aarsage en .saadan Opstemning af 
Vandet, at det vil blive nødvendigt, 
at der staar en Mand ved Gitret 
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næsten hele TidE'n for at holde det 
rent; ja, i "Ribe Stiftstidende" mente 
den ene af de protesterende, at een 
Mand ikke var tilstrækkelig,' der 
skulde to til det. 

Endvidere ankes der over, at de, 
der har Ret til Engvanding, kan 
komme til at deltage i de Bekost
ninger, der er forbundne ~ed An
bringelsen og Pasningen af saadanne 
Gitre. Selvfølgeligt ses de Udgifter, 
der i den Anledning kan komme til 
at paahvile de Mænd, der har Ret 
til at bruge Vandet tIl Engvanding, 
igennem Forstørrelsesglas, i samme 
Forhold vel som ved Pasningen af 
Gitrene, og disse Udgifter betragtes 
desuden nærmest som et Indgreb i 
Vedkommendes Ret. - Disse Gitres 
Anbringelse skader altsaa Landblu
get, og der gøres ved Paabud om 
Indførelse af dem Indgreb i Land
brugernes Ret. - Da IJandbruget 
imidlertid gaar foran Fiskeriet, saa 
- ja, saa maa Bestemmelsen om 
Gitres Anbringelse ved Engvandings
kanaler tages ud uf Lovforslaget 

Det er den gamle Historie om 
igen. For at· hindre en Sags Gen
nemførelse, "maler man Fanden paa 
Væggen". Det har man ogsaa p-jort 
her, og det med de allersorteste 
Farver. 

Der skal imidlertid hverken staa 
en eller to Mand ved et saadant 
Gitter for at rense det. Det fordrer 
i længere Tid slet intet Tilsyn. -
Hr. Godsinspektør Stamer i Ville
strup pr. Arden har anbragt et 
saadant Gitter i et temmelig betyde
ligt Vandløb, og efter de Erfarin
ger her er gjort, kan Opgaven om 
Anbringelse af Gitre ved Eogvan
dingskanaler uden Gene for Land
bruget betragtes som løst. Hr. 
Stamer har i "Ribe Stiftstidende" 

indbudt de Mænd, der modarbejder 
saadanne Gitre, til at besøge hans 
Anlæg og ved Selvsyn forvisse sig 
om, at Gitret virker tilfredsstillende, 
om der kommer aldrig saa meget 
Flaad. Og den Smule Arbejde, der 
fordres til disse Gitres Rensning, vil 
paa ingen Maade blive saa stort som 
det Arbejde, der fordres, naar Flaad
det driver ned ad Engvandingskana
len og tilstopper Tuderne, der skal 
lede Vandet ind over Engen. Her 
kan derfor snarere være Tale om, 
at det er en Fordel for Landbruget, 
at der anbringes saadanne Gitre. 

Al den Tale om den store Be
kostning ved Pasningen af Gitret er 
derfor kun et Skræmmebillede. 

Men nu Bekostningen ved Anbrin
gelsen af Gitret! 

Hr. Rasmus Hansen sagde i sin 
Tale ved Lovforslagets Behandling i 
Folketinget: 

"Her er et Punkt, jeg tror, vi 
skal overveje l'et nøje; thi er der 
en Lodsejer, der ikke driver Fiskeri 
i et Vandløb, men har Ret og i 
umindelige Tider har haft Ret til 
at bruge Vandet til Engvanding, 
tror jeg ikke, det er rigtigt, at man 
ved Lov giver Bestemmelser, hvorved 
del kan paalægges ham ikke ube
tydelige Udgifter". 

J a, men noget lignende har man 
dog gjort i den gældende Fersk
va~dsfiskerilov o..-erfor de Fiskeri
ejere, der i umindelige Tider bar 
haft Ret til at drive Fiskeri i vore 
Vandløb ved Hjælp af Ørredgaarde 
o. lign. Har Lovens Bestemmelser 
her ikke gjort Indgreb i deres Ret 
ved at byde dem at aabne disse for 
Fiskenes frie Gang, ikke alene i 
Fredningstiden, men ogsaa til andre 
bestemte Tider? Maa vi ikke hel
ler end at tale om en Ret tale om 
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en U ret· i umindelige Tider? Er 
det Ret, at der skal værnes for, at 
en enkelt eller enkelte skal sikres 
visse Rettigheder, naar et stort h'ler
tal derved lider et langt større Tab, 
end den Fordel Monopolet kan 
skaffe den eller de enkelte, dette. 
kommer tilgode ? 

Hvor stor en Slmde Engvandings
kanalerne uden Gitre har foraar
saget det store Flertal: Fiskerne 
veeL Aa, FjOl~d og Strand, er umu
ligt at opgøre; men at de har væ
ret en af de væsenligste Grunde til 
Fiskeriets Ødelæggelse, det ved en
hver, der har Forstand paa denne 
Sag. 

Var det nu saa urimeligt, om 
Ejerne af saadanne Engvandingska
naler tog Del i Udgifterne ved saa· 
danne Gitres Anbringelse, naar der 
derved kunde frembringes forøgede 
Indtægter af Fiskeriet for Fiskerne 
ved Aa, Fjord og Hav, Indtægter, 
der tilsammen vilde beløbe sig til 
Tusinder af Kroner? 

Vel gaar Landbruget foran Fiske
riet. Men har Fiskeriet da slet in· 
gen Ret? Fiskeriet maa ikke skade 
Landbruget. Men har Landbruget 
Ret til uden Grænser og uden Er
statning at skade Fiskeriet '( - Hal' 
Landbruget ikke det og alligevel har 
gjort· det - maaske i umindelige 
Tider - var det saa ikke billigt, 
at det n u gaven li 11 e S k æ r v -
thi andet er der ikke Tale om -
til Fiskeriets Ophjælpning, saa me
get mere, som det jo vilde komme 
de Paagældende selv tilgode. Thi 
de, der har Engvandingskanaler, har 
vel ogsaa Enge ved Vandløbet, og 
disses Værdi og aarlige Indtægt vil 
stige, naar der bliver et rigt Fiskeri 
ved den tilhørende Aa. 

, Gitre ved Engvandingskanalerne 

vil i. denne Henseende altsaa ogsaa 
gavne Brugerne eller Ejerne af de 
tilliggende Enge med Tiden, og der 
er derfor absolut ingen Grund til 
Fritagelse for Deltagelse i de U d
gifter, der er forbundne med An
bringelsen og Pasningen af Gitrene. 

Der er maaske d'Jn Mangel ved 
Lovforslagets Bestemmelse om Gitres 
Anbringelse, at denne ikke tilpligter 
Staten under alle Omstændig
h e d e r at betale mindst Halvdelen 
af de dermed forbundne Udgifter. 
Fiskerne ved Fjord og Hav sli.pper 
jo nemlig for at yde Bidrag dertil, 
og det turde dog være, at det bliver 
dem, der faar det største Udbytte 
deraf. Det turde derfor være mindre 
retfærdigt at lade hele Byrden i 
dette Tilfælde hvile paa Landbru
gerne ved Vandløbene. 

Faar vi en Lov for Ferskvands
fiskeri, da viI Bestemmelserne i denne 
om de her omtalte Forhold blive 
bestemmende for vort Ferskvands
fiskeris Udvikling i Aaer og Bække 
i en lang Fremtid. 

Bliver Tilstandene noget nær de 
samme som nu, saa at Fiskeynglen 
fremdeles skal ledes ind over Engene 
gennem Engvandingskanaler og Grøf
ter, da har Tanken om og Arbejdet 
for, ba,ade ad naturlig og kunstig 
Vej, at øge vor Fiskebestand af 
Laks og Ørred faaet - jeg er næ
sten fristet til at sige - Dødsstødet. 

Rundt om i Verden, i Evropa og 
Amerika, gøres der Forsøg med at 
øge Fiskebestanden ved at indplante 
Fiskeyngel i Millionvis i Vandløbene, 
og store Resultater er her og der 
opnaaede. Vi har her i Landet hid
til paa Grund af Forholdene staaet 
langt tilba(!;e i denne Henseende. 

Hvad kan det nemlig nytte at 
sætte kunstigt udklækket Lakse- og 
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Ørredyngel ud i vore Bække og Aaer, 
naar denne aldrig kan naa at komme 

. ud i Havet, men ledes ind gennem 
Kanåler og Grøfter over Engene, for 
pall. forskellig Maade at gaa til 
Grunde der? 

Hidtil er der derfor kun sat en 
forsvindende Del Yngel ud i Vand, 
løbenes nedre Løb eller i Fjorde? 
Men er det Stedet? Er dette ikke 
naturstridigt'? 

Paa den Maade vil vi ikke naa 
at forøge vor Fiskebestand af Laks 
og Ørred i nogen nævneværdig Grad. 

Vi vil haabe, at Ferskvandsfiskeri
loven ikke alene med Hensyn til Be
stemmelserne om de nævnte Gitre, 
men i sin Helhed vil blive saaledes, 
at hverken Landbrug, Industri, Rov
fiskeri ell. a. fremdeles uhindret skal 
11a\'e Lov til at ødelægge vort for
hen saa rige Fiskeri. Gid, at man 
ikke fremdeles maa overse Fiskeriets 
Ret! 

Smaa Damkulturer. 
-0-

Mange smaa Damkulturer ligger 
isolerede og har ondt ved at skaffe 
sig det nødvendige Fiskefoder. Thi 
det, mener man, skal absolut til. 
Det kommer naturligvis af, at Bru
gerne tager de store Kulturer til 
Mønster. Men lige saa lidt som en 
Husmand paa sin lille Ejendom skal 
anvende samme Driftsmaade som 
Herremanden paa sit store Gods, 
lige saa lidt skal det være Tilfældet, 
hvor der er Tale om Drift af Fiske
damme. J begge Tilfælde vil ellers 
Udbyttet af Driften blive for ringe 
for det lille Brug Nej, Brugerne 
af smaa Kulturer s k a l gaa og k a n 
gaa deres egne Veje og drive deres 
Kulturer langt bedre og faa et for-· 

holdsvis langt større Udbytte, end 
de store Kulturer. 

Allerførst maa der sørges for 
Plantning ved Dammene, ikke af 
Træer, men af Brøndkarse eller 
andre Vandplanter, som skal plantes 
rundt omkring ved Damkanterne. 
Endvidere maa der anlægges Gød
nings- og Skyggebede, saaledes som 
der i sin Tid er blevet givet Anvis
ning paa i Medlemsbladet. Naar 
Dammene er tørlagte, lægges, en 
Maaneds Tid inden de vandfyldes, 
et tyndt Lag Hestegødning, blandet 
med Corraadnede Plantedele, i Dam
bunden, for at del' i denne Blanding 
kan avles lavere Dyr, Orme og 
Larver til Føde for Fiskene. 

For at avle Smaamaddiker til 
Ynglen, mens den er spæd eller 
mindre, kan der i Dammen anbringes 
en opretstaaende. Fjæl, paa hvis 
Kant er anbragt et skyggende Tag, 
der kan laves af et Par Brædde
ender. Paa den opretstaaende, lU 

Fjæl smØres paa begge Sider Ullder 
Taget Blod. Her kommer saa Fluer 
og lægger Æg, og de fremkomne 
Larver vil saa efterhaanden dratte 
ned til Fiskene. Fluerne r o r d r e r 
S k y g g e for ueres Æg, derfor skal 
Taget anbringes over Fjællen. 

Naar en tre Maaneders Tid er 
gaaet, skal Fiskene have rigeligere 
Føde. For da at have denne ved 
Haanden har man allerede længe 
forinden anlagt Gruber til Avl af 
Regnorme. 

Endvidere kan ogsaa større Mad
diker avles ved Hjælp [Lf Kasser, 
hvori lægges Kød. Kassen maa 
have et bevægeligt Laag med nogle 
Huller i. Et Stykke under dette 
anbringes en Rist (Hønsetraadsvæv), 
hvorpaa Kødet lægges. Længere 
nede anbringes en anden Rist eller 
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Traadvæv af en saadan Finhed, at 
der kan lægges Tørvesmuld, Avner 
eller Savsmuld paa den; men den 
maa dog ikke være finere, end at 
Maddikerne kan passere den, Nederst 
i K!tssen er en bElvægelig Skuffe, i 
hvilken Maddikerne falder ned. En 
saadan Kasse kan anbringes i N ær
heden !tf Dammene eller hvor som 
helst. At Maddikerne skal arbejde 
sig gennem Smuldet eller Avnerne 
paa nederste Rist h tf sin Grund i, 
at de ellers medbIinger "Liggift" 
fra det forraadnede Kød, og den 
maa de være befriede for, inden de 
kommer i Skuffen og hstes ud til 
Fiskene. Maddikernes Størrelse maa 
i det hele rette sig efter Fiskenes 
Størrelse. Det gælder altsaa for de 
mindre Dambrug om, at der pro
duceres saa meget Naturfoder som 
muligt. ' 

Som bekendt spiller de smaa Krebs
dyr en stor Rolle ved 0rredfiskenes 
Ernæring. Det gælder derfor om 
at tilføre dem dette Naturfoder i 
saa stor Mængde som muligt. Ved 
min Damkultur vil der næste Aar 
blive gjort Forsøg paa at frembringe 
disse Smaadyr i saa stor Mængde, 
at Kunstfoder den første Sommer 
aldeles overflødiggøres. J eg vil be
nytte følgende Fremgangsmaade: Ved 
Siden af Fi ske dammen, altsaa 
den Dam, hvori den udklækkede 
Yngel skal udsættes, har jeg en 
F O d e r d a m, i hvilken Krebsdyrene 
og anden Føde skal avles. Denne 
Dam maa imidlertid ikke være for 
dyb og ingen Vandtilførsel havo, for 
at Temperaturen i den kan blive saa 
høj som muligt. Thi jo varmere 
Vandet er, desto gunstigere Betin
gelser er der for de Slllaa Krebs
dyrs Formering. ~'oderdammens 

Bund gødes godt paa den omtalte 

Maade, en Maanedstid inden begge 
Dammene tages i Brug, Fiske
dammens Bund skal i dette Tilfælde 
ikke gødes, men Dammen skal kun 
forsynes med Gødnings- og Skygge
bede. Forbindelsen mellem Dammene 
tilvejebringes ved Drænsrør eller 
Trærender. 

Vi kan ikke udføre dette videre. Vi 
har hermed kun villet vise de smaa 
Brugere den V f.>j, der skal slaas ind 
paa, nemlig Forsøgsvejen. Men der 
maa frem for alt gaas forsigtig til 
Værks, saa at man ikke gør disse 
Forsøg forholdsvis for omfattende. 

I et tysk Blad, "Fischerei-Zeitung", 
findes i et af de sidste Nr. en Ar
tikel af A n t o n R ti k l. Artiklen har 
tilOverskrift : "En taknemlig Ar
bejdsmark i Forelavlen" . Hl' Rtikl 
har gjort Forsøg paa at producere 
Krustaceer til Foder for sine Smaa
fisk. Til Krustacedamme benyttede 
han Landsbydamme, som han gødede 
med Staldgødning og andre lignende 
Gødningsstoffer, og hans Forsøg 
faldt meget heldigt ud. Han an
fører et Eksempel paa denne Drifts
maades Rentabilitet, men han føjer 
til, at dette dog ikke kan betegnes 
som helt veUykket, da flere Hundre
der af Ynglen ved et ulykkeligt Til
fælde blev forgiftede med Kobber
vitriol, og han desuden led et stort 
Tab, fordi Vandkalvelarverne op
traadte i usædvanlig stor Mængde i 
Dammene. . 

Der blev i Foraaret 1905 udklæk
ket 6,000 Bækforel-, 4,000 Regnbue-, 
1,000 Purpurforel- og 1,000 Kilde
ørredæg. Ynglen blev udsat i tre 
Damme med et samlet Flademaal paa 
700 O-Alen og to Børnekamre. Na
turfoderet blev indvundet i tre Lands
bydamme, hvoraf de to laa l/z og den 
tredje 11/ 4 Miles Vej fjærnet fra Fiske-
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dammene og derfor kun delvis blev 
benyttet, Han anslaar det benyt
tede Areal til Produktion af N atur
foder til 800 D-Alen. - Udbyttet 
var, at der i Midten af September 
blev udfisket over 8000 4-13 Ctm. 
lange Sættefisk. 

Det var vel ingen Kæmpefisk, der 
blev frembragt. De fleste var 5 - 8 
Ctm. 'lange, men Hovedsagen var, at 
de var meget modstandsdygtige og 
uden Undtagelse tog godt af det 
kunstige Foder og voksede tilfreds
stillende uden derved at lide af no
gen som helst af de bekendte eller 
ubekendte Sygdomme, skønt der i 
en Dam paa 16 D-M. Vandover
flade var indsat over 5000 Sætte
fisk. Dammens Dybde var ah M, 
og Vandtilløbet indtil l Sekundlitter. 
Det Arbejde, der var forbundet med 
Hidskaffeisen af Krustaceerne havde 
paa ingen Maade kostet saa meget, 
som der ellers vilde være bleven ud
givet til Kunstfoder. 

I samme Blad meddeler en Ind
sender, at han i Vinter vil gøre 
Forsøg paa at producere Krustaceer 
i Kar, anbragte i et meget numt 
Rum (over en Dampkeddej). Han 
kan saaledes opvarme Vandet til ca. 
20 GI' R. Rummet oplyses gennem 
Vinduer. 

Han har tænkt at bære sig Faa
ledes ad: 

"I Tønder og Kar af ca. 1M. 
GeDllemsnit ryster jeg god Have
jord. Denne vil jeg gøde med det 
dyndede Indhold i en Ajlekumme og 
med Kødme!. Herpaa vil jeg ryste 
gammelt Løv og Dammudder, inde
holdende lEg af Krustaceer." 

Samme Mand omgans ogsaa med 
den Tanke, om han ikke til Sommer 
kunde samle Krustaceer og tørre 
dem, for det følgende Foraar at 

kunne bruge dem som Foder til 
Ynglen. 

Vi haaber hermed at have anvist 
Veje, som Brugerne af smaa Kul~ 
turer kan gaa, og for den Sags 
Skyld ogsaa større, for at indskrænke 
Brngen af Kunstfoder til det mindst 
mulige. - Der er jo ingen Tvivl om, 
at man ved Anvendelse af Natur
foder vil faa sundere og mere mod
standsdygtig Y ngeI. Og, naar den 
nødvendige Erfaring er indvunden 
ved Forsøgene paa at producere 
Krustaceer i tilstrækkelig Mængde i 
de dertil indrettede Damme, da vil 
denne Fodringsmetode ogsaa blive 
billigere end ved Anvendelse af 
Kunstfod~r. Vi kan derfor ikke se 
andet, end at Metoden har Frem
tiden for sig 

Landbruget har ikke saa lidt at 
takke Videnskahen for. K u n d e 
V i d e n s k a b s m æ n d e n e i k k e O g
saa hjælpe vor Damkultur 
l i d t? - Her var jo et Omraade, 
hvor de maaske kunde hjælpe. Mon 
de ikke kunde vise os en Vej, ad 
hvilken vi paa en billig M aade kan 
producere den nød\'endige Mængde 
Naturfoder til vore Smaafisk? 

Lystfiskeri. 
-o -

Splllning· FIskeri. 

I. 
. Saavidt mig bekendt er det inter-

essante og lønnende Spinning-Fiskeri 
kun lidet kendt her i Landet, i aHe 
Tilfælde saaledes som det udøves af 
Englænderne. Dette Fiskeri er me
get gammelt. Allerede for mere 
end 250 Aar siden beskriver en 
Englænder, Isaak "\Valton, det saa
ledes: En Elritse af Middelstør
relse er den bedste Agnfisk. Man 
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fører Krogen, der maa være tem· 
melig stor, ind i Agnfiskens Gab og 
ud . igennem GæIleaabningen. Efter 
at man har trukket 5 a 8 Ctm. 
Snor ud med Krogen, fører man 
paany denne ind i Fiskens Gab og 
derefter langs Ryggen ud mod Ha
len. Man binder derefter Krogen 
og Halen omhyggeligt sammen med 
en hvid Traad og trækker Forfan· 
get til, saa at Agnfisken kommer til 
at sidde omtrent lige udstrakt paa 
Krogen. Naar man derefter træk
ker Fisken op imod Strømmen, vil 
den spinde godt, hvad der er af 
Vigtighed, hvis man vil have Haab 
om at fange noget." 

Som det vil ses, er dette Appa
rat i al sin Simpelhed praktisk og 
godt, og det vil godt kunne anven
des den Dag i Dag. Der er kun i 
Tidens Løb foretaget nogle mindre 
Ændringer ved det, ·dels for at Agn
fiskene kan sidde fastere, dels for 
at befordre en saa gou Omdrejning 
som muligt og forøge Apparatets 
Fangeevne ; men i Princippet er 
Apparatet det samme, som Isaak 
'Yalton anvendte. Ogsaa han an
befalede i Mangel af Elrit~er at 
anvende Hundestejler som AgD, saa 
at altsaa Hundestfljlen har gammel 
Hævd som Agnfisk, 

Naar jeg her vil omtale Spinning· 
Fiskeriet, saa tænker jeg mest paa 
Fiskeri efter Foreller, Aborrer og 
andre mindre Rovfisk . i de af vore 
Aaer,der ikke er. bredere, end at 
de kan beherskes af Stangen og 
dens højst 11/ 2 Gange saa lange 
Line. Spinning- og Flue-Fiskeriet 
lign~r i høj Grad hinanden og er 
lige interessante. Det gælder ved 
Spinning- som ved Fluefiskeriet om, 
at Fiskeren bel1idder megen Øvelse 
og Duelighed, hvis han vil opnaa 

noget virkeligt Udbytte af sine An
strængelser, Dertil kommer, at 
Spinning-Fiskeriet giver den samme 
rige Lejlighed til Motion som Flue
fiskeriet. .1 a, saa nær ligger disse 
tvende Fislwmaader hinanden, at det 
i de senere Aar er ret almindeligt, 
at der bruges kunstigt roterende 
Agn, dels Fluer, der er forsynede 
med Skruevinger, dels kunstige ro
terende. Fisk, der er saa smaa og 
lette, at de føres med Flueshngen. 

Her skal jeg alene omtale det 
Spinning Fiskflri, hvortil benyttes na
turlige Agnfisk. Til d~tte Fiskeri 
bruges fortrinsvis Enkelthaandsstang, 
der' maa være let og elastisk, men 
samtidig noget stiv De af mig tid
ligere omtalte Tonkinrørstænger med 
Træspids, Balancehaandtl1g og Slange
ringe egner sig godt hertil. Hjul
linen, ca 20 a 30 Meter lang, maa 
være fin og stærk Den flettede, 
vandtæt præparerede Hampeline an
ser jeg for bedst. Kastelinen bør 
være af dobbelt, farvet Gut, en Me
ter lang, og forsynet med en god 
Svirvel med Lukke til at indbæfte 
og løsne Forfanget, hvilket sidste 
ogsaa bør være af dobbelt Gut; men 
herom nærmere nedenfor. Af Spin
ning-Apparater har man en Mængde, 
ja, et rent Utal, mel' eller mindre 
komplicorede; men jo simplere og 
mindst sammensat et Apparat er, 
desto bedre er det. Mere end 3 
Kroge, foruden Lobekrogen, bør der 
ikke være pau Apparatet, og frem for 
alt maa man undgaa, at Krogene er 
for store; thi i saa Fald spinder Ap
paratet ikke godt; men for smaa 
Kroge bør lllan heller ikke bruge, da 
det er almindelig Regel, at faa og 
større Kroge fanger bedre end mange 
og smaa (l<'ortsættcs.) 

En ,qammel Lystfisker. 
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En Forelmarkedsbetragtnin~, 

Forelavlens Urentabilitet er i de 
sidste Aar blevet den stadige Klage 
i Kredse blandt de nord- og mellem
tyske Forelavlere, og intet Under: 
ved de Priser, der kan opnaas, er det 
kun forbavsende, at Levering over
hovedet endnu finder Sted. I Ham
borg og Berlin bliver for nærværende 
Tid 1/4 til 1/3 pundige Regnbueforel
ler forhandlede til 1,50 Mark, ja 
endog til 1,40 Mark Pundet, vel at 
mærke, ikke ira Dam, men franko 
Hamborg Eliler Berlin, under Ga
ranti for levende Ankomst! Ved en 
saadan Indtægt kan der overhovedet 
ikke mere være Tale om nogen For
del, tværtimod, enhver Dambruger, 
der samvittighedsfuldt fører Bog over 
sine Besætninger, Udgift og Indtægt, 
kan med sort paa hvidt overbevise 
sig om, at han sætter en rivende 
Mængde Penge til, og hvorhen 
dette billige Salg fører, det lærer paa 
et indtrængende Sprog et af de 
store danske Selskabers nylige Fald". 

Fra forskellige Sider er der alle
rede fremkommet Forslag om at 
standse denne tabbringendp, menings
løse Sælgen til Spotpris og derved 
hidføre sundere Markedsforhold; dog 
har alle disse til Offentligheden 
naaede Planer hidtil haft den Man
gel, at de ikke har kunnet lade sig 
udføre i Praksis. At bevæge Rege
ring og J ærnbancestyrelsen til at 
vanskeliggøre den danske Import af 
Foreller ved Told- og Fragttariffor
højelse er absolut udsigtsløs, og lige 
saa liden Udsigt er der for det for 
nogen Tid siden opdukkende og 
endnu svævende Projekt om en Pris
konvention. Saadanne kunstige Pris
forbedringer er kun da gennemfør
lige, Daar alle Producenter kan blive 

bragt under een Hat j men dette er 
i det foreliggende Tilfælde efter Sa
gens Stilling udelukket. Bortset fra 
det vedvarende Underbud af talrige 
danske Anstalter, vilde en Prisfor
højelse af Regnbuefol'eller have en 
yderligere Stigning af Tilførslen fra 
alle Sider, og om en 2 til 3 Aar 
befandt vi os i en værre Krise end 
i Dag 

Regnbueforellen viser sig mer og 
mer som Amerikas Da,naergave. 
Dens Modstandsdygtighed mod da 
unaturlige Forhold og Fodermidler, 
der blev paatvungne den, blev ud· 
nyttede til højeste Potens og gav 
Fiskeavleren uanede Muligheder til 
hurtigere og billigere Fedning j men 
den Gang arbejdede man kun med 
kraftige og modstandsdygtige Fisk 
og det var en glimrende Forretning; 
nu er mange Besætninger degene
rede, og bag Forretningen med Ta
bet, foraarsaget af de daarlige Pri
ser, lurer Ruinen. 

Det var saa bekvemt at opdrætte 
og fede Regnbueforellen, at vore 
tyske Bækforeller, som ikke lod sig 
byde en saadan VoldtageIse, af de 
fleste Fiskeavlere blev ringeagtet 
som et utaknemligt Objekt, og vi er 
i Dag i Nordtyskland saa vidt, at 
det store Publikum tager Regnbue· 
foreller for Bækforeller. Men dIsse 
Regnbue-Bækforeller har med deres 
slet proportio~erede Skikkelse, man
gelfulde Farvetegning og deres slette 
Smag endnu næppe Berettir,else til 
at blive betegnet med Navnet: Bæk
foreller. For kort Tid siden drøf
tede jeg dette Punkt med en be
tydelig Fiskehandler og fik til Svar: 
"Ganske vist, De har Ret. Mig er 
f. Eks. Suder ti Gange kærer e end 
Regnbueforel. Som De ved, for
skriver jeg ogsaa regelmæssigt Bæk-
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foreller .og daddelløse, livagtigt far
vede Regnbueforeller fra en af de 
faa Specialanstalter til højere Pris, 
til en bestemt Kreds af mine Kun
der. Møn i Almindelighed, hvem 
leverer overhovedet Bækforeller i 
større Mængde? De er jo altid 
bortsolgte, og kontrahere forud kan 
og vil jeg ikke. Bestiller jeg "Fo
reller" eller "Bækforeller", saa faar 
jeg næsten uden Undtagelse Regn
bueforeller med her og derfra en 
Gang imellem et Par Kildeørreder 
og en Bækforel iblandet. Desuden 
ser det store Publikum i Bassinerne, 
der staar til Skue i Vinduerne, 
Regnbueforellen udstillet som Bæk
forel, køber den paa Grund af dens 
forbavsende billige Pris, og selvom 
den erhvervede Fisk ikke kan spises 
som nogen Delikatesse, saa har man 
dog alligevel spist Foreller; Troen 
gør salig. Vender Private sig til 
Fiskeavlsanstalter, saa faar de i ni 
af ti Tilfælde ligeledes Regnbue
forelIer leverede i Stedet for de be
stilte "Foreller" eller ,.Bækforeller" ; 
det har mange af mine Venner prø
vet, . og naar dE:t sker med det 
grønne Træ • o o, mig, som Hand
lende gælder naturligvis i første 
Linje min Omsætning". 

Disse Udførelser slaar Hovedet 
paa Sømmet og skal give de inter
esserede Kredse noget at tænke 
pau.. Ved de fleste Anstalters aare
lange Praksis ved Forel at forstaa 
simple Regnbueforeller med Tilgift i 
sjældne Bækforeller, er Grundlaget 
for Markedets nuværende Demora
lisation hidskaffet, og vil vi tilføre 
Markedet tilfredsstillende Forhold, 
saa ligger Midlet dertil efter mit 
Skøn ikke i overfladiske Forholds
regler af den stedlige Myndighed 
overfor danske Leverandører, men 

deri, at der bliver begyndt ved On
dets Rod, det vil sige, først og 
fremmest en Gang en rigtig Adskil
lelse mellem Bæk- og Regnbueforel
ler , og de sidste kun leverede af 
allerbedste Kvalitet og livagtig Farve
tegning. Det er en Kendsgerning, 
at trods de billige Tilbud af Gen
nemsnitsvarer, tilstaas der for Pro- . 
dukter, der er bekendte som første 
Klasses og til Corladelige med Hen
syn til Kvalitet og Le\'ering, af ved
kommende K øber uden Henstand 
2,20 til 2,30 Mark for Regnbue- og 
2,40 til 2,50 Mark for Bækforelle· 
Spisefisk pr. Pd. 

Havde de tyske Forelavlere i de 
sidste Aar fulgt Kvalitets- og ikke 
Kvantitets· Principet, men fremfor 
alt lagt Hovedvægten paa A vI af 
vore tyske Bækforeller og vænnet 
Publikum til denne vel dyre, men 
udsøgte Delikatesse, da havde Forel
markedets Stilling i Dag været en 
anden. Den danske Konkurrences 
Spøgelse havde aldrig kunnet antage 
saa haandgribelige Former, thi Dan
mark leverer· ikke noget nævnevær
digt Kvantum Bækforeller og kun 
en ganske ubetydelig Mængde Spise
fisk af den over al !ttIaade priste 
Havørred, men næsten udelukkende 
kun Regnbueforeller . 

Udfører vi ikke Svingningen til 
Bækforeller og til kvalitativt højt
staaende Regnbueforeller frivilligt 
nu, saa vil vi vel i en overskuelig 
Tid blive tvungne dertil. Men ind· 
til den Tid vil meget betydelige pe
kuniære Ofre opvokse. 

Conzes Forslag ved den sidste 
Forsamling af de "Forenede tyske 
Dambrugere" turde være det første 
Skridt i den rigtige Retniug til Gen
oprettelse af sunde Forhold paa 
Forelmarkedet, og det var inderligt 



51 Fersk vundsltskeribladet 52 

at ønsk!!, at Pnducenterne, de Hand
lende og Pressen vilde forene sig for 
at virke i den angivne Retning til 
Nytte for alle Parter. 

RIedel, 
(}<'iseh. Zeit.) Bergstetlt, Hamborg. 

Den nordiske Motorndstilling 
i Bergen 1907. 

-0-

Udstillingen omfatter: Motorer for 
Fartøjer og Baade. 

Motor· Fartøjer og Motor - Baade 
med monteret Motor eHer konstrue
ret for Indsætning af Motor. Til
behør m. m. 

Der vil under U dstilJingen blive 
holdt "Møde af nordiske Fi
s k e r e", og ved denne Lejlighed vil 
der blandt andet ogsaa blive udført 
"Praktiske Prøver med Fi
s k ere d ska ber" - deriblandt An
vendelse af Snurpenæt, Synkenæt etc. 

Dette sidste kunde maaske være 
af Interesse for vore "SøCiskere", 
da Fiskeri i Søer med Damp- og 
Motor-Baade er ved at vinde Ind
gang. 

Aal 
lÆks 
Gedde 
Al,on'e 
Krebs 

Fiskemarkedet. 
-0-

K$~benhavn, 8 .• Jauuar, 
40-70 Øre pr. pa 
50- 8il 
00-60 

1300-4.00 u. pl'.lOOl-ltk. 

11 t l' l i 11. 5. J allllar. 
JJevellde Fisk: 

(J edde 80 -104 Pf. pr. Pd. 
Gedder, stor", i5 -tlO -
Sandart, ~maa. 86 102 
Aborre 51-6.:1-
Suder, store, 7B -8il 
Skalle 43 tD 
Aal, smaa og mellelllMt., \)6 -114 
Karper, usort., 58-76-

Israkkede Fisk: 
·160-170 I'i. pr. Pd. JJaks 

Sandart, store, 
» mellemstore, 99 - 109 
n smaa, -80 

Abo'~re 
usort., 71-80 

Gedder, smaa, 
Gedaer, mellemstore, 
Gedder, usort, 
Aal, "tore, 
Aal, SOJna, mellemst., 
Karper 

29 42 
48 
49 

34-70 
76-81 
70-75 
41-44 

D. ]j'. Z. 

P & r i B, 5. Januar. 
Blank~jl'red 7,00-9,00 Fl'. pr. Klgr. 
Øl'l;ed 5,00-7,00 
Gedde 2,00-3,00 -
Kreb8, store, 26-30 Fl'. pr. 100 Sth. 

me~lem8t. 15-18 
smaa 6-8 

D. F. Z. 

H a ro b u r g, 2.-8 . .Januar. 
Gedder, mellemst., 60-78 Pf. pr. Pd. 
Gedtle, smaa, '4(j- 60 
Sandart, store, mellemst, 110 
Sandart, smaa, 56- 80 
Aborre, store, 36-40 
Aborre smaa. 21 - 25 
Ørred, st., mellemst., 197 - 300 -
Ørred. mellemst, 180-245 -
Ørred, melbt., smaa, 120-226 -
Ørred, smaa, 80-120 -
Suder, lev., Portions, 125-130 -
Aal, store, 90 
Aal, mellemst., 65-75 
Aal, smaa, 45 - 65 

Annoncer. 
-0-

F. Z. 

Pla.ds søges 
i Løbet af Vinteren som Fiskerne
ster eller lignende. 

:Man bedes henvende sig til 
S. Lomholdt, 

Jernbanegade 23, Vejle. 

Søholt Damkultur 
pr. Tirøtrup, 

leverer saa længe Forraad haves 
sunde og kraftige 

S a IO etm. Kilde- oC Hecu
bue.rred 

samt prima øjncæg af samme Arier. 
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Fiskemester. 
Plads ~om saadan eller Medhjæl

per paa et større Fiskeri søges straks 
eller til Foraaret. Uddannet paa et 
1. Klasses veldrevet Fiskeri. For
trinlige Anbefalinger. Billet, mrkt. 
"V. G.", modtaller Bladets Kontor. 

2 raske unge Mennesker 
kan straks ener til Foraaret faa 
Plads som FiskerieJever ved et vel
anlagt og veldrevet Ferskvandsfiskeri 
i Midtjylland. For Tiden 20 Damme. 
Billet, mrkt. "N W.", bedes ind
la/!:t paa dette Blads Kontor. 

10,000 Sættefisk, 
Bæk- og Kildeørred, er billigt til 
Salg paa Grund af Pladsmangel. 

Ny Mølles Damkulta.r 
pr. Ringkøbing. 

J. Sørensen. 

Karper søges tn Købs 
. i April 1907. 

4000 Sth. l-aars Karper af an· 
erkendt god Stamme, garanteret le
vende Levering i Hjørring, ønskes til 
Købs. Tilhud sendes 

Inspektør Breth Petersen, 
Bøgild pr. HjørrinIl. 

Ojneæg, og Yngel 
af Laks-, Bæk., Kllde- og 
Regnhueørred samt Laks le
veres i fortrinlig Kvalitet fra 

Frøjks Fiskedamme, Holstebro. 
Telefon 169. 

~~ a 4 P~,~ Hrro~or 
søges til Købs for højeste Pris ved 
kontant Betaling. 

Om Tilbud bedes. 
Bydekarken, 

Telefon 372. Rendsborg i Holsten •. 

. 

Fi~toriot "Aalykto" 
pr. Lunderskov, 

tilbyder til Levering i Yinter og 
Foraaret prima flfætteft.k af 
Kilde-, Bæk- og Regnhue
ørreder, endvidere prima øjne
æg og Yngel i ovennævnte Ar
ter, samt Sætteftsk af Karper 
og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Ferskvand.fiskeriet 

"Lild Mølle", 
Daugaard, 

tilbyder til Levering i Løbet af Ef
teraaret gode og Bunde S æ t
t e fis k af alle Ørredarter. 

I Løbet af Vinteren og Foraaret 
leveres Il j n e æ g af samtlige 
Ørredarter. 

O. S. Nellemann. 

Levende Fisk, 
. saasom Portionsørreder , store Hav
ørreder, Gedder, Karper, Snder, 
Skaller, Aborre, ønskes til Købs 
Afhentning med Specialvogn paa 
Sælgeren'! nærmeste Statsbanestation. 
Kontant Betaling. 
G. Domaøchke, Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonasstrasse 3. 

Æg 
af store Regnbuer. 
De, der ~tter til Foraaret ønsker 

Sikkerhed for at erholde Æg at vore 
store 4 Punds Regnbuer, der lever 
i en Sø paa '20 Tønder Land med 
6 Alen dyb Vand, anmodes om 
snarest at indsende Bestilling. Ved 
større Ordre særlig billig. Talrige 
Anbefalinger for Varens enostaaende 
Godhed fra foregaapnde Aar fore
ligger. 

Lykkesholms-Fiskeri, 
Ellested, Fyn. 
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En Vandmølle 
med tilhørende Landeri er billig til Salg. Efter Sagkyndiges Undersø
gelse er alle Betingelser til Stede for et 1. Klasses Fiskerianlæg. 

Stor Vandkra,ft. Ligger lige ved Station påa Hovedbanen. 60 Td. 

Land Ager og Eng. udbetaling mindst 10,000 KI', 
Anvises fra dette Blads Kontor . 

• 

G o d e o g, s t o r e 
Sætte.sk 

af som .. erg_ .... el 
Yugel af Bæk- og 
KtItleørretl kan fans 
paa billige Betingelser 

øjneæg af Kildeørred 
kan faas for 3 Kr. pr. 
1000 Stkr. 
Dollerup Delles 

Damkultur 
pr. Skelhøje Station. 

A. Ingerslev. 

i alle Hulstørrelser fra 
l/S til 38 Mm., saavel 
runde som aflange. 

Prisliste gratis og 
franko. 

N. Christensen &: Co., 
Skanderborg. 

K.UP~D. 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
Bjenæg, Yngel og 
SætteOtik af Bæk-, 
Regn boe- og KIlde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk, samt Sætte
fisk af Karper og So
der til billigste Priser. 

Portious8sk og 
større Spi8e8sk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. HanseD, 
Aakjærdal. 

P. J ørgeu8eD, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Ferskvands
fiskeriforening" . Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Loveksemplar 
følger pr. Postanvisning. 
kan hæves ved Postopkrævning. 

, den " 190 

Navn: Stilling: 

NB. 

Postadresse: """'" "",,,.,,,,.,, 

K u p o n e 11 bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. Cand. 
Bie i Hobro eller til Bladets Kontor i Gjelballe. Pengeforsendelser bedes 
dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagføl't)r Jul. Nors Ribe. 

T17kt i .Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Koldin,. 
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Bladet sendes {1'it tillJIerllemmeJ'/le 

af I,Ferslwandsfisli'8t'iforenin,qen il
, 

Kontingentet e1' 4 K1', am'ligt, 
Forenillgens Fon'nand er Hl', Gand, 

Bie, Holwo; til hvem Begærill,q om In d
melde18e i Fm'eniJlgen rettes, Næst
formand et' HJ', B1Jeditør Petersen i 
Vamclm1', Artikler og Annoneer til 
Bladet sendes W K01do1'et i Gjelballe. 

Pl'isen for AI/uol/cer el' 10 Øl'6 1'1', 
Petitlinje af l/s Bides Bredde. For 
læn,gere Tl'ds AnnonGering ,indrømmes 
betydelig og stigende Rabat, 

Eftm'ft'yk af Bladet,~ Artikler til
lades, naar Kilden angives. Und
tagelsestilfælde vil væJ'e a)/git'et1,ed 
den paagældende Artikel. 

Klager ove1' Mangler ved F01'sendel

sell rettes til Postkontoret, hvis .il1allfj

[ern'" ikke ajltjn1pes, bedes Rlrt[!CIl8(!/I,l! 

til Bladets Kontor i OjPlbal!c, 
------------------~. -----

-- Af!l's-Abol11wJluml (I. J KJ'. kan 
f1'emtulig tegnes pa,a PostlcoHtOl'enze, 

Indbold : Fredningsbæltet udfor Aamun
llingerne. IltlJe~teJl1l1lelse" Udfaldet af 
nyere O" ældre For,\;o' PIH~ F Ql'eluclklæk
ning i Grus I)gf;'o~'el~nglell\~Ede~ygtif\'
hed, Den skn mlllunilske }i lske]'mdshl-
ling i Trond hjem 10U8 JJYii,tli8keri. 
Et godt Fodl'iugsresultat. - lVhndre l\lml. 
aelelser, Fi~k.-:marke(lct, Annon".'!', 

190" 

Fredningsbæltet udfor Aamun
dingerne. 
-0-

Det, vi venter af den ny "Lov for 
Ferskvandsfiskeri", er, at vi ved 
Hjælp af den kan faa bortryddet de 
H i n cl ri n g e r og tilvejebragt de 
B e t i n g e l S e r, der er nødvendige 
for dette Fiskeris Udvikling. Hin
dringerne møder fra forskellige Si
der: fra Landbruget, fra Industrien, 
fra Fjord- og Havfiskeriet og -:
ikke at forglemme - fra Rovfiske
riet. -

Det er næsten ikke muligt at 
fremsætte et eneste Forslag til 
Fremme af ddte Fiskeri, uden at 
det kommer i Kollission enten med 
Landbrugets, Industriens {,Her Fjord
fiskeriets Interesser; ja selv fra 
Rovfiskeriets Side skriges der op 
om uberettigede Indgreb, 

Og selvfølgeligt! Alle de nævnte· 
Erhvervs Interesser ganr forud for. 
}i'erskYandsfiskeriets, og saa skal der 
af Hensyn til disse læmpes og om
dannes saa længe paa de foreslaaede 
lJOvbE'stemmelser, der allerede af 
denne Grund (>1' læmpede alt for 
meget efter disse Hensyn, at Loven, 
Daar den endelig er færdig og ved
ta.gen, ikke byder de fiskeriberet
tigede og de flskeriintere8serede 
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nogen nævneværdig Hjælp til at hid
føre de nødvendige Betingelser til 
Fiskeriets Udvikling. - Vi kender 
det jo fra Fiskerilovene af 1888 og 
1898. 

Trods disse Love er det stadil:!;t 
gaaet ned ad Bakke med dette Fi
skeri, fordi disse Loves Bestemmel
ser i saa at sige ingen Henseende 
har gi\'et de interesserede Fersk
vandsfiskere Midler i Hænde til at 
værne Fiskeriet mod Overgreb fra 
de nævnte forske Hige Sider. 

Nu gøres der jo for tredje Gang 
Forsøg paa at give fn Lov for Fi
skeriet i vore offentlige ferske Vande 
for om muligt endelig~ at rydde de 
værste Hindringer af Vejm for U d· 
viklingen; og, som vi meddelte i 
forrige NI', er der straks fra Land· 
bru~ets Side raabt: "Vagt i Gevær", 
fordi Engvandingsselskaber tror deres 
Interesser truede ved visse Bestem
melser i det foreliggende Lovfor slag. 
Man skulde ellers tro, at Landbru
gerne maatte være særligt interesse
rede i at fremme Fiskeriets Udvik
ling, da det jo særligt er dem, det 
kommer til Gode, og navnlig da 
dem, der har Enge ved Vandløbene. 

"Men Fiskeriet er ikke noget 
værd", siger disse Modstandere, 
"det er derimod Engkulturen ; og 
det er Galmandsværk at skade 
for ikke at sige at ødelægge 
dt nne til Fordel for et Fiskeri, 
som ingen Love kan ophjælpe, og 
som aldrig bliver til noget. Erfa
ringen viser dl::t jo." 

H voraf ved man nu det? - Man 
har dog i vort Land set Eksempler 
paa, at Engvandingsselskaber har 
anvendt deres frugtbare Enge til at 
drive rationel Fiskeavl iDamanlæg, 
og der er vist ingen Tvivl om, at 
dette bar forrentet sig bedre ena 

Engkulturen. - Her har vi snarere 
Erfaring for, at Fiskeriet i VOre 
offentlige Vandløb ved rationel Drift 
ogsaa kan ophjælpes i en uanet 
Grad. Men der skal naturligvis gø
res noget for 'at skaffe de nødven
dige Betingelser derfor til Stede. 
Det er netop det, der gennem Lov
glvmngen pall, Ferskvandsfiskeriets 
Omraade arbejdes paa; og bel' skulde 
Landbruget mindst af alle stan "i 
sit eget Lys". 

Kommer vi saa til Kollissio
n e n m e d F j o r d- o g H a v fi
s k e r n e, sall, taalller Vanskeli/!he
derne for en formaalstjenlig Ord
ning sig ogsaa op der. Her er det 
ømme Sted ikke sall, meget Fred
ningstiden som F r e d n i li g sb æ l t e t 
i og udenfor Åamundingerne. 

I Loven af 5. April 1888 findes 
en Bestemmelse, der gaar ud pas, 
:1t der udfor Aamundingerne skal 
være et 100 Favne bredt Frednings
bælte. Hvor betydningsløs og intet
sigende døone PestemmeIse var, viste 
sig imidlertid snart. For S n e u m 
A a fik man nemlig efter Lovens 
lkrafttrædehe med stort Besvær 
vedtaget et F i s k e r i - R e g u l a t i v 
og et F r e d n i n g s b æ It e a f s at. -
Fiskeri· Regulativet var lovligt stad. 
fæstet; men trods dette blev der 
fisket og spærret i Aamundingen, 
noget, man altsaa skulde synes, 
maaUe stride baade mod Loven og 
Fiskeri - Regulativet. Men ved en 
paafølgende Proces f r i fa n cl t e s dog 
den Fisker, der havde spærret for 
Aamundingen og fisket i denne. I 
en senere Retssag mod samme Fi
sker for Udøvelse . af det samme 
Fiskeri flikendt·es han igen baade 
ved Under- og Overret. Vedkom
mende I.Jovbestemmelse indeholdt 
nemlig intet om, hvem der var kom-
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petent til at fastsætte, hvor Aamun
dingen var eller til at afmærke Fred
ningsbæltets Grænselinjer. 

Dette ene Tilfælde ved Sneum 
All. burde jo 'have været nok til at 
hidføre en Ændring af de nlevnte 
Bestemmelser angaaende Frednings
bæltet ved den paafølgende Revision 
af Ferskvandsfiskeriloven. 

For at udarbejde Forslag til en 
saadan Revision nedsatte Landbrugs
ministeriet den 22. Juli 1896 en 
Kommission. - Hvad foreslog Kom
missionen saa med Hensyn til den 
her omhandlede uheldige Bestem
melse? B l e v d e r b e s t e m t, 
hvem der var kompetent til 
at fastsætte og afmærke 
F r El d n i n g s b æ l t e t s G r æ n s e
linj er? 

N pj! Kommissionen anerkendte, at 
Spørgsmaalet er af stor Betydning 
og forvolder under Forholdene, som 
de da var (og endnu er), Fersk
vandsfiskeriet stort Tab, og i de 
Bemærkninger, der er føjede til 
den paagældE'nde §, hedder det til 
Slnt: 

)\1en naal' Kommissionen imid· 
lertid dog ikke har foreslaaet, at 
der altid skal være et saadant nev
tralt Bælte udfor Aaløbene, er dette 
begrundet i, at man har ment, at 
dette Spørgsmaal rettest burde af
gøres ved Lovgivningen for Salt
vandsfiskeriet og derfor ligger uden
for Kommissionens Opgave." 

Kommissionen skød altsaa Spørgs
maalets Besvarelse fra sig. Det var 
jo ogsaa det nemmeste. Men den 
gjorde det med en god Samvittighed. 
Spørgsmaalet laa jo udenfor dens 
Omraade. 

Men dermed var da ogsaa Sagen 
afgjort. Spørgsmaalet fandt sin Be
svarelse i Saltvandsfiskeriloven. Vi 

- .. _.=.~-=~======= 

kender Resultatet; thi det er de 
Bestemmelser, som gælder endnu. 
Der blev altsaa endnu ikke 
bestemt, hvem der var kom
petent til at bestemme Fred
ningsbæltets Grænselinjer; 
og Ferskvandsfiskeriloven af 1898 
blev derfor. ogsaa i dette Stykke en 
stor Skuffelse. 

Da der var gaaet nogle Aar paa
tænktes der igen en ny Revision af 
vore Fiskerilove, og d. 6. Maj 1902 
nedsatte Landbrugsministeriet i dette 
Øjemed en Kommission igen. 

Da denne Kommission var nedsat, 
fremkom "Ferskvandsfiskeriforenin
gen " , som imidlertid var bleven 
dannet, gennem sin Bestyrelse med 
Forslag til Vedkommende om, at 
Fredningsbæltet udfor Aaers 
og Bækkes Munding for hvert 
enkelt Vands Vedkommende 
skal fastslaas og: afmærkes 
af en Kommission, bestaa
endp af P-olitimesteren, Sta
tens Konsulent for Fersk
vandsfiskeriøtog ve!Ikom
mende Fiskerikontrollør. 

I Bemærkningerne til "Lovforslag 
for Saltvandsfiskeri" (§ 13) hedder 
det om ovenanførte Forslag af 
Ferskvandsfiskeriforeni ngens Besty
relse: 

"Dette Forslag er bygget paa det 
i og for sig rigtige Resonnement, at 
det er umuligt at fastslaa en al
mindelig Afstandsbestemmelse, som 
kan passe for de ganske forskellige 
Forhold ved Vandløbene i .Landets 
forskellige Egne; men Kommissionen 
har desuagtet ikke fnndet Anledning 
til at stille Forslag i denne Retning, 
idet man har frygtet for, at dette 
skulde føre til Laasning af altfor 
store Saltvandsarealer" • 

Det er næsten et Slag i Hovedet 
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paa Politimesteren, Statens Konsu
lent og Fiskerikontrolløren ! 

Kommissionen indrømmer altsaa, 
at Ferskvandsfiskeriforeningens Be
styrelse resonerer rigtigt; men tager 
desuagtet ikke Hensyn til dens For
slag. 

Det kan der ikke være noget at 
indvende imod; thi Kommissionen 
har naturligvis et Forslag, der er 
meget bedre! Lad os se det! 

Forslagets § 13 lyder i Uddrag 
saaledes: 

»E'angstredskaber, der sættes ud 
for Aaers, Bækkes og Indvandes 
Udløb eller Udmunding,. maa ikke 
anbringes saaledes, at der spærres 
for Fiskenes Opgang i de nævnte 
Vande, men der skal altid være 
uhindret Pas~age paa en Strækning, 
der udgør mindst l/s af Frednings
bæltets Grænselinje, og skal denne 
Strækning i Afstanden indtil 50 
Favne (94 MetE'r) udenfor Fred
ningsbæltet ligge i lige Retning udfor 
Vandløbets eller Indvandets U dmun
ding". 

Vi vil slet ikke tale om Forstaa
else heraf. Selv de sagkyndige er 
uenige om Forstaae)sen. Men vi 
vil blot gøre opmærksom paa, a t 
der heller ikke denne Gang 
e r b e s t e m t, h ve m d e r e r k o m
p e t e n t t i l a t a f m æ r k e F r e d
n i n g s b æ It e t. Thi, at der senere 
i samme § staar, at "For saa vidt 
angaar Afstanden udfor F j o r d e s 
Udmunding i Havet, indenfor hvilken 
Fangstredskaber ikke maa benyttes, 
fastsættes samme af Landbrugsmini
steren", har jo ingen Betydning for 
Fredningsbæltet udfor A a m u n d i n
ger o. s. v. 

Saltvandsfiskerne vil ingen laasede 
Vande have, eller de skal i hvert 
Fa.ld være betydningsløse smaa. 

Men staar disse Fiskere her ikke 
»i deres eget Lys". - Kan Fiske
bestanden i nogen nævneværdig Grad 
øges ved Indførelse at' saada nne større 
Fredningsbælter og det tvivler 
vist ingen om -, saa kommer dette 
i første Linje dem selv til Gode. 
Ganske vist vil saa ogsaa Fiskerne 
ved Vandløbene i højere Grad end 
hidtil blive delagtige i H ø s t en. 
Men det er da ogsaa dem, der i 
Fremtiden baade. vil komme til at 
s a a og værne om U d s æ d e n ved 
Udsættelse i Massevis af Laks- og 
Ørredyngel og Fredning af disse i 
,r andløbene. Det er vel da billigt, 
at de op ad Aaer og Bække ogsaa 
faar Del i Udbyttet. 

Hidtil har VOre Fiskerilove med 
Hensyn til denne Sag kun værnet 
om Fjord- og Havfiskernes Interesser. 
Hvad Navn skal man i Grunden giye 
den Slags Interesser? - Hvad man 
nu end vil kalde dem, saa er de i 
hvert Fald af den Slags, at der ikke 
fremdelt's bør værnes om dem. Skal 
Ferskvandsfiskeriets berettigede Krav 
ogsaa vige for den Slags Interesser 
i den kommende Lov, saa vil denne 
i sin Virkning blive et Sidestykke 
til Lovene af 1888 og 1898. 

Altsaa: Var det ikke paa 
Tiden, at der i Fiskeriloven 
blev bestemt, hvem der skal 
fastsætte og afmærke Fred
ningsbæltet? 

Til Slut skal vi endnu minde om 
de uheldige Fredningsbestemmelser, 
som sammenligneIsesvis findes i 
Ferskvands- og Saltvandsfiskeriloven. 
Som bekendt er i Følge den gæl
dende Ferskvandsfiskerilov Laks og 
Ørred fredede i et vist Tidsrnm i 
ferske Vande, medens Saltvands
fiskeriloven ikke paabyder Fredoing 
i samme Tidsrum for de nævnte Fisk 
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i Fjord og Hav. DeUe vil ventelig 
nu blive ændret saaledes, at Fersk
og SaltvandsD.skeriet bliver stillede 
under samme Vilkaar. 

Men hvorfor ikke være konsekvent 
og gennemføre Fredningen for begge 
Parter 'led de ugentlige Frednings
tider? 

I det forelagte Lovforslag om 
Ferskvandsfiskeri (§ 8) nævnes nemlig 
de Redskaber og Fangstmaader, der 
er forbudte i de omhandlede Vande 
i Henhold til § l, l. Stykke, og i 
denne § hedder det under 
f. "Endvidere i Aaer og Bæl!:ke: 

Alt Fiskeri med Garnred· 
s ka b e r fr a Solnedgang Lør
dag Aften til Solopgang 
M a n d a g M o r g e n. " 

Hvorfor skal SaltvandsD.skeriet ikke 
være de samme Vilkaar undergivne? 
Vi indser ikke, hvorfor Saltvands
fiskerne skal have denne F o r r e t. 
Vi anser den anførte Bestemmelse 
for meget heldig. Men skal den 
faa den tilsigtede Virkning, da maa 
den absolut udvides, saa den 
ogsaa kommer til at gælde 
for Fjord- og Havfiskerne. 
Ved en saadan udvidet Bestemmelse 
vilde det nemlig blive muligt for 
Laks og Ørred, som her er Tale om, 
een Gang ugentligt at faa uhindret 
Adgang ind i Fjorde og Vige saa 
vel som op i Vandløbene. Bestem
melsen ~r lige saa meget i Fjord
fiskernes Interesser som i Fiskernes 
ved Vandløbene, da der ventelig saa 
i det nævnte Tidsrum vil blive 
Lejlighed til en større Indgang i 
Fjordene. 

Iltbestemmelse. 
-o-

l mange Tilfælde er det af Be
tydning for. Fiskeriejeren at vide, 

hvor iltrigt Vandet i hans Damme 
er. At indsende Vandprøver til et 
kemisk Laboratorium er imidlertid 
omstændeligt og dyrt; jeg tror derfor, 
at mange kunde ønske selv at fore
tage Undersøgelsen , Men skønt en 
praktisk Iltbestemmelsesmetode alle
rede i 1902 blev offentlig~oJt i 
"Allgemeine Fischerei· Zeitung" (Nr. 
22), saa har den, saa vidt jeg ved, 
ingen Anvendelse faaet i Danmark. 
Jeg skal derfor skildre Metoden: 

Man maa have f. Eks. 10 Kubik
centimeter·) af en 25 Ofo Opløsning 
af Manganchlorat (Mn cl Il)' Lige
ledes maa man have 10 Kubik<.enti
meter*) af en Opløsning bestaaende 
af 30 % Kalihydrat tilsat 10 % 
Jodkalium. Begge disse Opløsninger 
maa. kunne faas hos Apothekerne j 
man bør gøre opmærksom paa, at 
Manganchloratet skal være rent -
uden Jernindhold. 

Desuden maa man have en Flaske 
(eller flere), der rummer ca. 250 
Kubikcentimeter (- 1 Pægl) og er 
forsynet med tilsleben Glasprop. 

Vil man undersøge Iltholdigheden 
af Vandet i en Dam, fylder man en 
Flaske ved at sænke den ned i 
Vandet j man maa ikke hælde Van
det ned i Flasken, da det derved 
optager noget Dt fra Luften. Glas
proppen sættes fast i den helt fyldte 
Flaske, som man saa tager med 
hjem til nærmere Undersøgelse, hvis 
man ikke foretrækker at foretage 
denne paa Stedet. 

Først hældes forsigtigt ca 1 Ku
bikcentim{)ter Manganchlorat ned i 
Vandet; det er tungere end Vandet 
og synker til Bunds. Derpaa hæl
des ligeledes ca. l Kubikcentimeter 
Kalihydrat i Vandet; det synker 

*) 'l'ilatrækkeligt til 10 Undersøgelier. 
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ogsaa til Bunds. Flasken er nu saa 
fnld, at der løber noget Vand ud, 
naar man sætter Gl::tsproppen i. 
Saa snart man har hældt Kalihy
dratet i, sætter man GIasproppen i 
Flasken og passer paa, at der ingen 
Luft lukkes inde. Flasken rystes et 
Minutstid. I Vandet udfældes der 
fnuggede Masser, og inden disse har 
bundfældet sig) lægger man Mærke 
til deres Farve. 

Jo lysere Fnuggenes Farve 
er, desto mindre Ilt er der i 
Van d e t. J o m ø r k e r e F n u g
genes Farve er) desto mel' Ilt 
e r d e r i Van d e t. 

Prøv først en Gang med Vand, 
der har kogt et Stykke ':Pid og endnu 
ikke er helt koldt; det indeholder 
kun meget lidt Ilt. Fnuggene bliver 
derfor ganske lyse. 

Prøv sall. med koldt Vand, som 
er gjort iltrigt ved at blh'e rystet 
med Luft. Fnuggene bliver mørke
brune, nmsten som Chokolade. 

Med lidt Øvelse kan man uden 
videre bedømme Iltholdighedenuf 
Fnuggenes Farve. 

Metoden er let og billig. Har 
man anskaffet Flaskerne, vil hver 
Undersøgelse næppe koste 10 øre. 

* * * 
Til Oplysning. Godt V~tnd hal' 

ca. 8 Kubikcentimeter Ilt pr. Liter 
Vand; det gi,'er mørkebrune Fnug 
Salmonider kvæles, naal' det Vand, 
de opholder sig i, har mindre end 
1'5 Kubikcentimeter Ilt pr, Liter; 
saadant Vand giver gullige Fnug. 
Cyprinoider (Karper, Suder, I'lkaller 
o. 1.) hæles i Vand med mindre ond 
0'5 Kubikcentimeter pr Liter; saa
dant Vand giver næsten bdde Fnug. 

Bio!. Versllchsstation f. Fischcl'ei, 
Mlll1chen. 

c. v. Ott~rstrøm, 
}Iagister. 

Udfaldet af nyere og ældre Forsøg 
paa ForeJudklækning i Grus 

og Forelynglens Ædedygtighed. 
Af Dr. E. W a l t f' r. 

-o-
Man har ikke med Urette kaldt 

Forelavl for kunstig :B'orelopdræt 
eller }!'orelavl. I første I.;inje sigter 
denne Kunst paa Befrugtningen og 
U dklækningen af Forelæggene, og 
man maa ikke forglemme, at Kun
sten bliver til Kunstleri, jo mere 
man fjærner sig fra Naturen. En 
Kunst fordrer Færdighed, og jo mere 
og jo bedre vi vil efterligne Naturen, 
desto større maa Færdigbeden være, 
desto mere maa vi aflure Naturen 
dens Hemmelighed, desto dybere 
maa vi søge at trænge ind i de 
naturlige I.ivsbetingelser for det, 
som er betroet os til Pleje Med 
Opdræt af Forelyngel har der fra 
Begyndelsen af været forbundet 
mange Sorger, og man bar ofte 
maattet gøre den Erfaring, at Ud· 
sættelsen i frie Vande slet ikke har 
svaret til de nærede Forventninger, 
skønt der mE'd Hensyn til Naturen 
tilsyneladende var de gunstigste Be
tingelser for Ynglens Trivsel for 
Haanden. Det skal imidlertid ikke 
nægtes, at det ugunstige Udfald ofte 
beroede pall. Beskafl'enhf'den af det 
valgte Vand, som netop ikke opfyldte 
Betingelserne for en med :!Saturen 
stemmende Yngelopdræt. Men der
med 'Jr Aarsagen til de talrige mis
lykkede Udfald ikke paa nogen Maade 
udtømt, og den Formodning bar vel 
allerede paatrængt sig mangen op· 
mærksom Forsker, at ogsaa i Be
skrdfenbeden af selve den udsatte 
Yngel - bortset fra dens Afstam
ning - maa ikke sjældent søges en 
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mere omfattende Aarsag til det mis
lykkede Udfald. Der hører ikke 
megen Fagkundskab til for at ind St.>, 
at den Tilstand, i hvilken Ynglen 
udsættes, dog byppigst er meget 
mangelfuld. Betragter vi nærmere 
disse pilmagre Skikkelser med de 
store Hoveder og sammenligner dem 
med den godt plejede eller direkte 
fra naturlige Steder tagne Ynge] , 
saa falder Sammenligningen som 
oftest saa ugunstigt ud for de første, 
at vi maa spørge os selv, hvorledes 
det vil være muligt for denne for
sultne og forkomne Yngel at bestaa 
i Kampen for Tilværelsen under de 
vanskeligere Betingelser i de frie 
Vande? 

- Alene Ynglens legemlige Til
stand kan allerede give os til
strækkelig Oplysning om,' for hvilke 
Savn og fjendtlige Fornærmelser, 
den hal' været udsat, og hvor 
meget dens Organisme er svækket, 
og som nu, fjærnt fra Opdrætterens 
Omhu, skal gennemgaa en Ild·resp. 
Vandprøve paa sin Eksistensduelig
hed. At den vil bestaa denne, maa 
paa Forhaand forekomme os helt 
usandsynligt, og de talrige mislykkede 
Udfald opfordrer i hvert Fald til 
nøje Prøve af saadanne Betragtnin
ger. 

Mf n ogsaa naar vi ser paa de 
Forhold, under hvilke Ynglen frem
deles bliver under Opdrætterens 
Omhu, altsaa paa Y ngelopdrætnin
gen i Truge, Grave og Damme, 
den egentlige Forel-Damdrift, støder 
vi paa lignende Overvejelser. Selv 
om det ogsaa er sandt, at de unge 
Fisk i det mindste her er kunstigt 
unddragne for en stor :ø el af de 
Farer, de er udsatte for i det frie 
Vand, sao. bliver dog den Fjende 
tilbage, som har sat sig fast i selve 

Organismen, nemlig den svækkede 
Modstandskraft, og hvilke Ofre denne 
fordrer ved Y ngelopdrætningen og 
Damdriften, dermed er jo alle 
Forelavlere for længe siden fortro
lige. 

Den svækkede Yngel er udsat for 
talrige Sygdomme, og navnlig de 
smaa og mindste Fjender i Bak
teriernes og Infusoriernes Rige røm
mer frygteligt op blandt Svæklin
gerne, saa at mangen Forelavler 
allerede derfor fuldstændigt har tabt 
Lysten til Forelavl. Yngelopdræt 
af Foreller hører som bekendt over
hovedet til de sværeste Kapitler i 
Fiskeavlen ; det mislykkede Udfald 
eller det ringe Udbytte er her paa 
Dagsordenen, og der er allerede paa 
dette Omraade blevet doktoreret sao. 
meget, udell at vi virkeligt har 
naaet et sikkert og tilfredsstillende 
Resultat, at vi maa spørge os selv, 
om da maaske ikke Grundft.>jlen, der 
foraarsager disse Vanskeligheder eller 
da ar lige Udfald eller i det mindste 
bidrager dertil, ikke er at søge i en 
ganske tidlig Livsepoke, paa hvilken 
Opdrætteren hidtil har tænkt for 
lidt eller maaske slet ikke. Nyere 
Undersøgelser giver i det mindste 
den Tanke Rum og lægger os den 
Forpligtelse nær at tage de natur
lige Betingelser for Forelklækning i 
nogle Retninger nærmere i Betragt
ning. 

- Der er ingen Tvivl om, aJ; 
Opdrætteren deraf kan lære meget, 
og selvom mange Følgeslutninger 
deraf ikke er nye, sao. træder disse 
dog nu med megen mere Sikkerhed 
frem i Tilsynekomsten og vil henvise 
mange, der hidtil kun søgte ængsteligt 
og famlende, til den rigtige Vej for 
Opklækning og Opdrætning af den 
spæde Forelyngel. 
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1. Den kunstige Yn~de"eng og Ud
klækningen l Grus. 

I Miinehens biologiske Forsøgs
station har Dr. Hein anstillet For
søg, hvis Resultat er af største 
Interesse for alle Forelavlere. For
søgene beskæftigede sig først med 
Udklækning i kunstig Yngleseng og 
senere med den tidlige Fodring af 
Spædynglen. 

Vi har allerførst at gøre med Ud
klækningen i den kunstige Yngleseng. 
Forsøget skulde saa vidt muligt 
støtte sig til den naturlige Forme
ringsmaade, der som bekendt hos 
Forellerne bestaar deri, at de lægger 
deres Æg under en samtidig sted
findende Befrugtning af en Mælkefisk 

'l en selviavet Grusgrube og derpaa 
dækker dem med Grus. Der blev 
til Forsøget anvendt Forelæg, (ler 
allerede ml' fremskredne med Hen
syn til Udklækning, og dp blev delte 
i to Dele, af hvilke den ene fik 
Ophold i den kunstige Yngleseng, 
den anden i et sædyanligt 'I'rug; 
men de fik begge Tilførsel af dtt 
samme Vand. Efter Dr. Heins Be
skrivelse havde det for den kumtige 
Yngleseng bestemte Akvarium et 
Fladeindhold af ca. 50 X 30 Ctm. 
og 32 Ctm. Vandhøjc1e. Tillavningen 
med Grus naaede en gennemsnitlig 
Højde af 25 Ctm. saaledes, at del' 
endnu under de 15 til 18 Ctm. dybt 
nedgravede Æg laa et Gruslag af 
en Tykkelse paa 7 til 10 Ctm. -
Æggene blev fordelte paa en for
holdsvis lille Flade paa 80 til 90 
o-Ctm., og Stedet blev holdt i øje. 
Vandtilførslen var paa Akvariets ene 
Smalside under Gruset, nær ved Be
holderens Bund, Afløbet var anbragt 
foroven pna den modsatte Side, saa 
at Vanskelighed for en god Gennem
luftning og Æggenes og Ynglens 

Forsyning med Vand ikke kunde 
finde Sted. Til Trods for Gruset, 
som mod Akvariets Langside i det 
mindste i 10 Ctm.s Dybde lukkede 
for det skraat indfaldende Lys, blev 
Akvariet desuden mørknet. Af de, 
den 19. Februar indflyttede Æg, 
slap Y nglen i Truget ud regelret 
fra 1. til 3. Marts. lYnglesengen 
meldte der sig endnu ingen. Lang 
Tid ventede man forgæves. Endelig 
den 7. April, altsaa 7 Uger efter 
U dslipningen af Kontrolynglen, viste 
de første to Smaafisk sig oven over 
Gruset. I de følgende Dage kom 
endnu nogle til, der ogsaa øjeblik
keligt tog de Krustaceer, der tilbød 
sig, og en stor Del viste sig i det 
øverste Gruslag bag Glasskiven. 
De havde i en skraa Retning arbej
det sig ud' af Gruset i en Højde af 
omtrent 30 Ctm. for at vinde op til 
det frie Vand. - Den 17. April 
maatte Forsøget afbrydes, og Gru
set blev forsigtigt fjærnet. (Elter 
min Mening havde det været af stor 
Interesse, at Forsøget ikke var ble
vetafbrudt, men fortsat til den 
samtlige Yngels TilsynlJkomst, Det 
maa meget anbefales, at der frem
deles anstille 3 Forsøg i lignende 
Retning). Resultatet var 291 fuld
komment sunde, kraftige Smaafisk, 
ell Krøbling og seks døde Æg. To 
Æg var ikh· til at finde Hele 
Tabet beløb sig efter dette til 
3 pCt. 

Dette Forsøg kan i Betragtning 
af, at det drejer sig om et Første
Forsøg uden forudgaa.ende Erfaring, 
kun betegnes som overraskende gun
stigt. Sammes Tyngdepunkt ligger 
dog i en· helt anden Retning. En 
Sammenligning mellem den fra den 
kunstige Yngleseng stammende Yngel 
og den aldeles lige saa gamle og 



73 Fel'skvandsfiskeribludet 74 

paa samme Maade behandlede Yngel 
fra Kontroltruget viser Uf mlig, at 
de første med Hensyn til legemlig 
Udvikling er de sidste langt over
legne. Størrelsen differerer ikke væ
sentlig. Tru~ynglen maaler gennem
snitligt 24 l\Im., Grusynglen 25'6 
Mm. i men i ydre Fylde og Uddan
nelse er de sidste en betydelig Del 
mere fremskredne. Det viste sig 
desuden, at disse havde en Rest af 
Fosterblæren. Desuden er begge 
Parter indtil da ufodrede, begge 
Parter af samme Slags .Æ~ og ud
klækkede i det samma Vand. Man 
maa derfor nok spørge, hvilken vægtig 
Indflydelse, det er, der har frembragt 
en saa gennem~~ribende Forskel i 
Udviklingen, og som borger for, at 
den Yngel, der er udklækket i Grus, 
helt aabenbart har Fordele for dens 
senere Levnet i Sammenligning med 
Tru~ynglen. 

Svaret paa dette Spørgsmaal kan 
ikke falde vanskeligt, naar man vejer 
Udklækniogens gensidige Betingelser 
mod hinanden. Det ligger nemlig 
i Beskyttelsen, som Grussengen i 
enhver Htnseende yder de unge Dyr, 
navnlig mod Belysning og Forstyr
relse fra Menneskets Side. Yngle
truget bliver paa Grund af Kontrollen, 
for at bortskaffe de døde .Æg og Fisk 
og saaledes fjærne Smittefaren, dag
ligt undersøgt. Dern'd er Indfald 
af Lys, Indgreb i Yngletruget og 
lignende Forstyrrelser ikke til at 
undgaa. Men saadanne Forstyrrel
ser foruroliger hver Gang Ynglen, 
hvilket giyer sig til Kende ved dens 
hastige, flygtende Bevægelser. Over
bovedet befinder Ynglen i Truget 
sig i en urolig TilshlIld. Deres 
naturlige Trang til Op~øgning af 
Skjulested bliver der utilfredsstillet, 
deres Instinkt meddeler dem deri en 

Fare. Disse Forstyrrelser og Farer 
i Yngletruget tærer paa Ynglen og 
øger dens Stofomsætning, bvilket vil 
have en hurtig Formindskelse af 
Fosterblæren uden medfølgende Krop
vækst til Følge. Men fra alle saa
danne Forstyrrelser er Ynglen og 
allerede selve Æggene, der ligeledes 
allerede reagerer TJyspirring, fuld
stændi~t beskyttede i Grussengen. 
Den i fuldstændigt naturlige Forbold 
til Verden komne Smaayngel føler 
sig veltilpas og har ingen Grund 
til for Tiden at forlade sin Plads. 
Stofomsætningen er som Følge heraf 
ringe; og FosterbJæren kan hoved
sagentlig, saaledes som N atnren til
sigtor, anvendes til Legemets Opbyg
ning. Deri ligger altsaa Forklaringen 
paa, at den i Grus udklækkede lille 
Forel for en Del træder meget mere 
udviklet og kraftigt ud i det frie 
Vand, at den endvidere er meg:et 
livligere og mere modstandsdy!;tig, 
og sluttelig, at Fortæringen af Fo
stel'blærens Reservenæring forløher 
meget langsommere, hvad der bar til 
Følge, at disse Dyr træder meget 
senere frem i: det frie Vand. Hvad 
disse forskellige Fordele betyder for 
Forelavleren, kan ikke være tvivl
somt for sag:kyndige. 

Hein drager derfor ogsaa af disse 
Forsøg følgende Slutning: 

Hold Lyspirring og alle Forstyr
relser saa fjærnt som muligt fra 
Yngletrugene, eller indskrænk dem 
til et Minimum! 

Alt dette (Ir slet ikke noget Nyt 
for den erfarne Forelavler. Efter 
denne Forskrift er der ogsaa hidtil 
mer eller mindre bandlet. Men der 
bar ikke været nogen, der paa en 
saa frappant Mande har pnavist for 
Fiskeavleren Resultatet af en saa 
grundig Fjærnholdelse af alle For-
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styrrelser for Ynglen. Derfor vil 
dette simple, sammenlignende Forsøg 
vel være i Stand til at give enhver 
Fiskeavler den frugtbareste Impuls. 

Med Forstyrrelse og Lyspirring 
skal Forelavleren ultsaa være over
ordentlig forsigtig ved Brugen af 
Yngletruge. Vet har allerede gamle, 
erfarne Fiskeavlere før vor Tid klart 
udtalt. J cg vil her kun minde om 
den gamle Fiskemester :M ti Il e r, en 
ægte gammel Praktiker, der, selv 
om han ikke var fri for Fejltagelser, 
dog forstod at iagttage Naturen paa 
en sjælden Maade. Han har flere 
Gange udtalt sig om Lysets Skade
lighed under Udklækningen, og Pro
fessor F r a n k e i Laibach hat' tyde
ligt paavlst, at direkta Solbelysning 
er absolut fprdærvelig for Æggene 
og Fosterblæreynglen af alle Forel
arter. 

Følgende Forsøg < vil overbevise 
enhver: 

Et med Æg og y ngel besat Yngle
trug udsættes til Dels for direkte 
Belysning af Solstraalerne: jo læn
gere, desto tydeligere bliver Virk
ningen og Begrænsningen mellem 
Solbelysningen og Skyggen skarpt 
kendelig. Anvendelsen til Nytte af 
den naturlige aflagte Leg i frie Vande 
giver sig af sig selv, og den lyder 
paa, at alt, hvad der er udsat for 
Sollyset og ikke kan unddrage sig 
derfra, dør. 

Som vi har set, maa vi nutildags 
begrænse Fordringerne endnu mere 
end Professor F r a n k e. Ikke alene 
direkte Sollys, men overhovedet alt 
overflødigt Lys og alle Forstyrrelser 
er det en uomgængelig Nødvendighed 
at indskrænke. 

Den skandinaviske Fiskeriudstil
Hng i Trondbjem 1908. 

-o 
I "N orsk Fiskeritidende" indby

der Udstillingskomiteen til Delta
gelse i ovennævnte Fiskeriudstilling 
under Henvisning til nedenstaaende 
foreløbige Program. 

Foreløbigt Program: 

U dstillingen vil blive holdt aaben 
fra Udgangen af Juni til Udgangen 
af August Maaned 1908. 

Ret til at udstille tilkommer kun 
i Norge, Sverige og Danmark Bo
siddende, som driver Fiskeri, er Tit
virkere, N ærin/lsdrivend<e, Fabrikan
ter, eller forøvrigt Fiskeri - Inter
esserede. 

De udstillede Genstande vil blive 
bedømt af opnævnte Prisdommere. 
Belønninger, saasom Æresdiplom og 
Diplom for Medaljer, vil blive ud
delte. 

U dstillingen vil omfatte alt ved
rørende S a It van d s- o g F e r s k
van d s fi s k e ri e r n e og inddeles 
foreløbig i følgende Grupper: 

1. F i s k e fa r t ø j e r o g F i s k e r
b a a d e, ældre og nyere, for 
Sejl, for Maskinkraft - Damp, 
Petroleum, Benzin, Elektricitet, 
komprimeret Luft -, Modeller, 
Tegninger af Fartøjer og Baade 
m. m. 

2. Udrustningsgenstande: Ud
styr for Fiskeriet, for Fisker
far koster og for Fiskere m. m. 

3. Fyr-, Signal- og Rednings
v æ s e n; Udstyr, Apparater, 
Maskiner, Modeller, Tegninger 
m. m; 

4. F i s k e r e d s k a b e r, Tovværk 
samt Raamaterialer dertil, -
alle Slags -, haand- som maskin-



77 }'ersknmdsfiskeribladet 78 

forarbejdede, Maskiner, Model
ler og Tegninger m. m. 

5. F r e m b ri n g e l s e r a f F i s k e· 
r i e t: Levende Fisk, fersk Fisk, 
Hummer, østers m. m., tilvir
kede Fiskeprodukter - alle 
Slags, Biprodukter fra Fiske
riet m. m. 

6. Fiskens Tilvirkning: Salt
ning, Tørring og Hermetisering, 
Kon.~erveringsmidler, KølE'anlæg 
o. 1., Redskaber, Maskiner, Mo
deller, Tegninger o. s. v. 

7. Fisketransport, Fiskehan
del: Hjælpemidler, Redskaber, 
Maskiner, Modeller, Tegninger 
o. s. v. 

8. Fiskekultur: Udklækning, 
Opdræt, Skjøtsel af Fiskeriet, 
zoologiske og botaniske Speci
mina m. m. 

9. Videnskabelige Hjælpe
m i d l e r f o r F i s k e ri e t : Fi
skeriundersøgelser, Hydrografi, 
Meteorologi, Naturhistorie, Fi
skeriliteratur, Statistik, Kort, 
Komminikationsvæsen, Lovgiv
ning, Assurancevæsen, Instru
menter m. m. 

10 Sportsfisk~: Alt herunder 
hørende. 

11. S p e eie 11 e kollektive Samlinger. 
I Sverige og Danmark vil Ud

stilliogskomiteen snarest søge at op
naa Valg af særskilte Udstillings
komiteer til at arbejde for de re
spektive Landes Deltagelse m. m. 

Udstillingskomiteen besvarer straks 
ane Henvendelser og Forespørgsler 
angaaende Udstillingen, ligesom fore
løbige Anmeldelser modtages. 

Postadresse: 
Den skandinaviske Fiskeriudstilling 

1908, Trondbjem. 
Registreret Telegramadresse: 

Skandinaviske, Trondhjem. 

Lystfiskeri. 
-o -, 

Spinning-Flskeri. 

II. 
Agnfiskens Rotation bevirkes paa 

tvende Maader, enten derved, at Fi~ 
sken ved Hjælp af Krogene gives en 
krummet Stilling, saa at den ved at 
dra~s igf'nnem Vandet faar en spi. 
ralformig springende Bevægelse, eller 
ved Skruevinger, anbragte ved Agn
fiskens Hoved, saa at den drt'jer sig 
om sin egen LængdeakseL Det er 
tvivlsomt, hvilken af disse Omdr.ej
ningsmaader, der tiltrækker Rov
fiskene mest. Disse tvende Arter 
Spinning-Apparater kan man derhos 
let selv fremstille - i Hllnd .. len er 
de noget dyre ; og hertil kommer 
at det volder enhver virkelig Sports
fisker særlig Fornøjelse at fiske med 
selvlavede Redskaber. Han kan der
ved tilJæmpe Apparaterne efter de 
Erfaringer, han selv gør under Bru
gen, hvad der ogsaa er en Fordel. 

Ved Agnflskens Paahæftning maa 
man være meget omhyggelig, og det 
Ulaa iagttages, at hverken den nederste 
Trekrog eller den flydende Trekrog 
- se nedenfoi- - hæftes i Fisken, 
fordi de skal hænge frit Det er 
nemlig en absolut Betingelse for, at 
man kan fange noget, at Agnfisken 
er sat rigtigt paa, og at den spin
der godt. 

Linen maa altid ved dette Fiskeri 
holdes strammet, og det er en f Mt' 
Regel, at Agnen maa føres saa 
langsomt gennem Vandet som mu
ligt uden at hindre Rotationen. Føres 
Agnfisken for hurtigt, slaar f. Eks. 
Forellen ofte for kort, og har den 
samtidigt set Fiskal'en, s]aar den 
sjældent paany. 

N aar man saa har alt i Orden, 
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trækker mlln efter Vandløbets Bredde, 
omtrent 11/ 2 Gange Stangens Længde, 
Line (ra Hjulet og samler den Del 
af Linen, der er længere end Stan
gen,i 'Venstre Baand. - Man beo 
fisker . først nærmeste Bred og den
nes Omgivelser, idet man trækker 
Apparatet paa skraa op imod Strøm
men. Derefter kaster man paatværs, 
lidt nedad, over mod den modsatte 
Bred, og man fører, efter at have 
givet Agnfisken Tid til at synke i 
Forhold til Vandets Dybde, Agn
fisken paa skraa op imod Strømmen. 
Er der dybt Vand og Strøm langs 
den Bred, hvor man gaar, kan man 
forsigtigt lade A pparatet synke ned 
i Vandet, og, idet man gaar opad 
imod Strømmen, trække det efter 
sig jævnt, langsomt og frf'm for alt 
lydløst, saa at Agnen roterer godt. 
Man maa i det hele taget absolut 
ikke komme Bredden for nær og 
vogte sig for at bH ve set af Fiskene. 
- Agnen kan man forøvrigt føre 
fremad i Vandet, enten i Ryk eller 
jævnt, idet man samtidigt jævnt og 
langsomt hæver og sænkrr Stangens 
Spids. Kastet maa derhos ske paa 
den ~aade, at Agnen kommer ud 
med saa liue et Plask som muligt, 
og gøres saaledes, at man holder 
Stangen højt, giver Linen et Par 
Pendulsvingninger og derefter svin
ger Agnen kraftigt udad, idet man 
samtidigt slipper det Stykke Line 
løs, man har i venstre Baand, og 
lader det passere imellem venstre 
Baands Tommel- og Pegefinger. 
Derved kommer Linen bedst ud og 
falder lettest paa Vandet. Linen 
maa, forinden den naar Vandet, 
være fuld strakt, for at Agnfisken 
kan komme forud for Blysænket og 
ikke fanges af dette eller Linen. 
Den Line, man faar ind, efterhaan-

den som Agnfisken kommer indefter, 
samler man i venstre Haand til 
Brug ved næste Kast eller til An
vendelse, hvis der kommer en Fisk 
paa (Fortsættes) 

En ,qammel LYBtfi8ke~·. 

Et godt Fodringsresultat ! 
-0-

Oktober og November Maaneder 
1906 har - ser det ud til - væ
ret et Par ualmindelig gode Maa
neder at fodre i. Vandet i Bav
gaal'ds Fiskedamme havde j Novem
ber 1906 en ca. 3 Gr. højere Tem
peratur end i samme Maaned 1905. 
Af Stedets Fiskemester, M. Munk, 
blev en Dam udfiisket den 18. J an. 
d. A. I denne Dam, der har et 
Vandareal paa ca, 3600 O-Alen, 
indsatte.i 1. Oktober forrige Aar 
(1906) 942 Pd. Regnbueørreder: 7 
Stkr. - 1 Pd. - Ved Udfiskningen 
den 18. d. M. var Fiskenes V ægt 
øget til 2158 Pd.; altsaa en Vægt
forøgelse paa 1216 Pd. - I Tiden 
fra 1. Oktober til 18. Januar har 
denne Besætning fortæret 4000 Pd. 
Foder a 5 Øre 

- Man er tilbøjelig til at antage, 
da Foderforbruget til Frembringelse 
ar 1 Pd. Fisk er saa lille, at det 
gode Resultat skyldes den milde 
November med rig e li g N a t u r
n æ r i n g ovenpaa den varme Som· 
mer. Det kan ogsaa være, at 
Foderets Godhed har haft sin 
Indflydelse. Vi har nemlig her ved 
Bavgaards Fiskedamme i det sidste 
Fjerdingaar blandet hvert Pd. Fiske
foder med l/S Pd. Blodfoder (Blod
kager). 

Da vi ikke tidligere har haft saa 
glimrende et Resultat, er vi noget 
spændte paa at erfare, om det er 
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Blodkagerne, der er denvæsentJigste 
Aarsag, eller det milde Efteraar 
ovenpall. den varme Sommer. 

Resultatet er særligt godt, efter
som. ker kun er fodret i 63 Dage 
af de 110 Dage. 

Smidt NIssen. 

Mindre Meddelelser. 
-0-

]lPddeJelse fra ,.de danske 
Stnt!!baners Generaldlrektlou"'. 
I Anledning af Deres Skrivelse af 
29 .. November f. A meddeles, at 
Bestemmelserne i tysk-nord sk For
bindelse om Befordring af levende 
Fisk i Vand under Ledsagelse nu 
lyder, som det vil fremgaa af ved
lagte Instruks til vore Stationer. 

I Tilslutning til disse Bestemmel
ser har man instrueret vore Stats
baner om, at levende Fisk i Vand i 
lokal dansk Færdsel ikke maa mod
tages til Befordring som Stykgods, 
saafremt der følger Ledsager med 
Sendingen, da saadanne Sendinger 
ikke egner sig til Stykgodsbefor
dring. 

Denne Instruks ser man sig ikke 
i Stand til at opbæve, men man 
skal henlede Opmærksomheden paa, 
a:t den ikke finder Anvendelse -

. og sall. vidt vides, heller ikke er 
bleven anvendt -, naar Forsenderen 
eller hans Repræsentant rejser med 
samme Tog Bom Sendingen og u n
d e l' 'f o g e t s K ø r s e l u d e l u k· 
kende opholder sig i en Per
sonvogn. 

Naturalisering af Rell:nbneør
reder. Den "MekI. Fiskeri - For
ening" fik i Foraaret 1902 af Stats
sekretæren og den Stor h Regering 
af hver tilstillet 1600 Mark til Raa
dighed ved et omfattende Forsøg pall. 
at naturalisere Regnbueørreden i 
Warnow. For disse 3000 Mark 

blev der om Foraaret og Efteraaret 
1902 i det hele udsat 20,OUO Sætte
fisk paa 8-9 Ctm. pall. forskellige 
Steder i W arnow og dens Tdløb. 
Selvom der nu ogsaa de 2 første 
Aar blev anglet adskillige ret godt 
,"oksede Eksemplarer, saa synelil de 
dog i de følgende 2 Å ar overalt at 
være forsvundne pall. Steder, hvor 
man før har iagttaget dem, og om 
Aarsagen hertil savnes enhver E 'ter
retning. Den i Forhold til Besæt
telsens Styrke ringe Mængde af igen. 
fa.ngede Fisk svarer pall. ingen Maade 
til de anvendte Mld:er. Dette For· 
søg bør saaledes bf'tragtes som mis
lykket, og den "MckI. l:!'iskeri· For
ening" vil ikke anbtlfale at anvende 
større Midler paa Gentagelse af For-
søget. (D. F. h.j 

Flere, Artikler henligger paa 
Grund af Pladsmangel. 

Red. 
Ny Doktor. Vi kan medlele 

vore Læsere, at Hr. C. Hoffmeyer 
nu har taget Doktorgraden i Uni
versitetet i Bern. 
. Fiskeriundersøgelser l øster

søen. Fra Forstanderen for Biolo
gisk Station har jeg faaet Opfor
dring til at skaffe nogle smaa Laks. 
.J eg anmoder derfor de Fiskere, som 
faD ger Undermaalslaks paa Lakse
krogene eller i Garn, om at lade 
mig dette vide, lor at Laksene, selv
følgelig mod Betaling (Biologisk Sta
tion er jo ikke underkastet Loven), 
kan blive sendt til København. 

Det er Hensigten a.t undersøge og 
nøjagtigt beskrive Laks og Ørred 
fra østersøen, for at man paa Ste
der, hvor disse Fisk er mindre al
mindelige, altid skal kunne kende 
dem fra hinanden ved Hjælp af Be
skrivelsen. 

Dette kan faa sin Betydning, 
naar der en Gang bliver vedtaget 
en Fiskerilov, der er fælles for hele 
østersøen, thi i denne bør der fast-
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sættes et langt bøjere Mindstemaal 
for Laks end for Ørred, hvilket for
udsætter, at enhver Fisker kender 
Forskel paa (hse Fisk. 

(DAnsk Fiskeriti;l(mde.) 
Andreas Ottm·stt·ønl. 

.indelssalg af Fisk. I "Dansk 
Fiskeritidende" bar en Indsender 
fremsat nogle Bemærkninger om 
denne Sag. Som Handelen nu fore
gaar, skriver han, er der i Reglen 
for mange Mellemhandlere, saa at 
Fisken alene derved bliver dyr, bvad 
der er en Hindring for, at fel'~k 
Fisk kan blive almindeHj;( Folkeføde 
her i Landet. Vor Fiskehandel træn
ger derfor til en grundig Omordning 
og Forbedring. Først og fremmest, 
mener han, burde der læg@;es mere 
V ægt paa at forsyne Landets Ind
by~gere med fersk Fisk, og der 
kunde sikkert afsættes meget mere 
fersk Fisk herhjemme, end der sæl
ges under de nuværende Forhold, 
naar Fiskebandelen blev ordnet saa
ledes, at Forbrugerne kunde faa en 
vel behandlet Vare til en passende 
Pris. For 4 Aar siden blev der 
nedsat et Udvalg til at arbejde for 
Andelssalg af Fisk, uden at der dog, 
saa vidt vides, kom noget praktisk 
Resultat ud af Udvalgets Arbejde. 
Indsenderen mener imidlertid. at 
"Dansk Fiskeriforening" her har pe
get paa den rigtige Vej til en bedre 
Ordning af vor FIskehandel, og ban 
viser hen til de store Fordele, vort 
Landbrug har haft af dets Andels
foretagender, hvilket viser, at An
delsprincippet er det sundeste Grund
lag at bygge paa. Han foreslaar 
deffor, at Sagen tages op paany, og 
at et Udvalg igen nedsættes for at 
arbejde for Tankens Realisation. 

Aal 
Laks 
Gedde 
AborrE! 
Kreb8 

Fiskemarkedet. 
-0-

Kohenhavn, lIl. Januar. 
35 - 6'l Øre pl'. Pd 

100-125 -
30-00 
20-25 

300-4ooØ.pr.l00Stk. 

B e r l i n, 16.-22 •• Januar. 
IJcvende Fisk: 

Gedde 72 - 94 Pf. pr. Pd. 
Gedder, store. /l0-i3 
Gedder, smaa, 100 
(i'edrler, rnel1('m~t., 93 - 96 
Aborre .!3-iifl 
Suder, store, 96 
Suder, mellemst.. 86 - 99 
Sudpr. u8ort. 113--126 -
Skalle·. ~tore,· 43 50 

"smaa IO-IH -
All.}, mellemst., ~8-103 ....:. 
A~l, sm~,a og 111\111emst., R6 -100 

F. Z. 

Den 19 •• Januar. 

J;'orel 
J,aks 
Ørred 
Abort'e 

Is}lRkkede Fisk: 
85 
168 

120 180 

Pf. pl'. Pd. 

Gedder, mellemstore, 
Gedder, store, 
Gedder, usort •. 
Aal, mellem~L 
Skalle 
Kar}lPI' 
Karl1rl"pl' 

22 36 
n6 

35-53 
42-713 
64-77 
2~-25 
33-49 
30-47 

D. P. Z. 

H a m b u r g, 16.-211 . • Januar. 
Gedder, mellemst., 60-77 Pf. pl'. Pri. 
Gedde, smaa, 40-59 -
Sandart, store, mellst , 110- 120 
Sandart, smaa, 55- 68 
Aborre, store. 38-48 -
A borre ~ll\aH, 231/~ 31 -
Ørred, at, mellemst., 205 - 235 -
Iijl'red. mellem~t., 195-260 
Ørred, mellst.., Sm81l, 96-146 
Ørred, smaa, 80-136 
Suder, lev, Portiom. 126 
Suder, store, 102 103 
.'laL st og mellemst.. 80 
Aal, mellemøi., 45-80 -

L e i p z i g, 16.-22 . .Tanu/lr. • 
Levende Fisk: 

Suder, ijtore, 
Suder. smaa. 
Aal, 8tOl'C, ' 

Aal, mellemst, 
Gedde, n~ort., 
Forel, smaa, 
Karndser. store. 
A hOlTe, store, . 
Skalle, Atore, 

- pr. pl'. Pd. 
1/,0 
160 

110 
400 

60 
60 
60 

Ispakkpt. Fisk: 
Gedde, usort., 90 Pf. pr. Pd. 
Sandart, Rt.ore, 110 -
Sandart, mellemst., 8~ 
Karudse, Aborre og 

Skalle. stor('. f)O 
Karpt: ' 00 

F. Z. 
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Annoncer. 
-0-

Plads SGges 
i Løbet af Vinteren som Fiskerne
ster eller lignende. 

Man bedes henvende sig til 
S. Lomholdt~ 

Jernbanegade 23, Vejle. 

Fiskernester. 
Plads liom saadan eHer Medhjæl

per paa et større Fiskeri søges straks 
eller til Foraaret. Uddannet paa et 
1. Klasses veldrevet Fiskeri. For
trinlil!e AnbefalingPl' . Billet, mrkt. 
"V. G.", modtager Bladets Kontor. 

2 raske unge Mennesker 
kan straks eller til Foraaret faa 
Plads som Fiskerielever ved et vel
anlagt og veldrevet Ferskvandsfiskeri 
i Midtjylland For Tiden 20 Damme. 
Billet, mrkt. "N W.", bedes ind
laet p:l.a dette Rlnds Kontor. 

Ojneæg og Yngel 
af Laks·~ Bæk-, KUde- og 
Bel'Dbueorred samt Laks le
veres i fortrinlig Kvalitet fra 

Frøjks Fiskedamme, Holstebro. 
Telefon 169. 

10,000 Sættefisk, 
Bæk- og Kildeørred, er billi!lt til 
Salg paa Grund af Pladsmangel. 

.Ny Bolles Damkultur 
. pr. Ringkøbing. 

.l. Søl'~nsen. 

~: a 4 P~.~ 8rre~er 
søges til Købs for højeste Pris ved 
kontant Betaling. 

Om Tilbud bedes. 
B)'dekarken, 

Telefon 372. Rendsborg i Holsten. 

Fi~keriet "Aalykte" 
pr. Lunderøkov, 

tilbyder til Lerering i Vinter og 
Forllaret prima Nættefbk af 
Hllde-, Bæk- ol' Bel'nbue
ørreder, endvidere prima øj De
æg og Yngel i ovennævnte Ar
ter, samt Sættefisk af Harper 
ol' Nuder 

til absolut billigste Priser. 
Gode ofr øtore 

Sættefisk 
af 80mmereammel Yngel af 
Bæk- o,," KUdeorred kan faas 
paa billige BetmgeIser. 

øjneæg af Kildeørred kan faas for 
3 Kr. pr. 1000 Stkr. . 
Dollerup IIelIes Damkultur 

pr. Skelbøje Station. 
il. InR'('r!illpv. 

Æg 
af store Regnbuer. 
De, del' atter til Foraaret ønsker 

E$ikkerbed for at erholde.Æg af vore 
store 4: Punds Regnbuer, der lever 
i en Sø paa 20 Tønder Land med 
6 Alen dyb Vand, anmodes om 
snarest at indsende Bestilling. Ved 
større Ordre særlig billig. Talrige 
Anbefalinger for Varens encstaaende 
Godhed fra foregaaende Aar fore
ligger . 

Lykkesholms-Fiskeri, 
E1lest .. d. Fyn 

Søholt Damkultur 
pr. Tirstrup, 

leverer saa længe Forraad haves 
sunde og krafthw 

8 a IO etm. Kilde- ol' Bel'n
bueorred 

samt prima øjneæg af samme Arter. 
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Levende Fisk, 
saasom Portionsørreder, store Hav
ørreder, Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes til Købs 
Afhentnin!!; med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste Statsbanestation. 
Kontant Betaling. 

Karper søges til Købs 
i April 1907. 

G. Domaschke, Fischhandlung, 
Berlin N. W. 21; Jonasst.rasse 3. 

4000 Stkr. l-aars Karper af an· 
erkendt god Stamme, garanteret le
vende Lpvering i Hjørring, ønskes til 
Købs. Tilbud sendes 

Inspektør Rreth Petersen, 
Bøgild pr Hjørring. 

"Kongeaaens 
Damkultur" , 

Gredstedbro, 
kan endnu levere ca. l 
Mill. Bæk-, Kilde- samt 
Havørredæg. Vore Stam
fisk gaa i Damme med 
vældig Strøm, Æggenes 
Kvalitet derfor aner
kendt fortrinlig. Speci
alitet: Rpgnhueørredæg 
af Frlvandlifi .k. Vort 
Fiskeri er det eneste, 
det hidtil er lykkedes .at 
indvinde saadanne .lEg, 
hvoraf et begrænset An· 
t.al er til Salg. 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
Ojenæ&" YD gel oe 
NætteU .. k af Bæk·, 
Rp/{nbue- og Kilde
ol'red af vore bekendte 
Modernsk, samt Sætte
fisk af Kurper og Su
der til bilJig;.te Priser. 

PortlonMfl.!ilk ol' 
større Hpiøefl.øk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mis::.ion. 

P. Han.en, 
Aakjærdal. 

P • .Jørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskoy. 

K.upon. 

.70,000 

Karpesættefisk 
af forskellig Størrelse 
og af en en estlt'i ende 
god Race, de sidste IO 
Aar forædlet under 
danske Forhold, L~ve
ring Marts. 

Vore S·aarige Kar
I)er vejer alle 4-5 l/ 2 
l'd. I,r. Stk. 

I Jcgekarper, 
Legesuder. 

KODKsl)ojs 
Ferskv~tudlSfiskerier, 

Frørup. 
Søger Plads til 2 Fiske
mestre. l a 2 Elever an

tages. 

Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Ferskvands
fiskeriforening". Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et LovekselOplar 
følger pr. Postanvisning. 
kan hæves ved Postopkrævning. 

den 190 

Navn: Stilling: 

NB. 

Postadresse: 

li l\ Il o n e Il bedes i udfyldt Stand tilsenrlt Forenillgelli Formand, Hr. (Jand. 
Bie i Hohro olll'f til Bladets Kontor i G.jplballe Pengeforsendelser l!Cde~ 
dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører Jul. Nors Ribe. 

Trykt I .Kolding Folkeblad"ø Bogtrykkeri, Kolding. 



Ferskvandsfiskeribladef. 
Ferskvandsflskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den l. og 15. i hver Maaned. 

Redigeret af S Dl i d t N i s s e B~ li vilestedgaard pr. Ejstrup. 

Bladets Kontor 
er hos forhenv. Lærer P. N i s s e B, Gjelballe pr. Lunderskov. 

Xr. " Hi. FebrullJ". I 190,. 

-I 
Bladet sendes f"rd t1'l j{edlemmet'ne 

af "FerskrCt II dsfisl·æ1'iforeningen " . . 
Kontingentet er 4 K1'. aarligt, 
Fm'e n irir/e 11 s Fonnand er Hr. Gctnd. 

Bie,Hobro, til hvem Begæ1'in,qomInd-' 
meldelse i Fm'enillgenl'etfes, Næst
formand m' Hr. Speditør Petersen i 
Vamdrup. A1,tikler og A1I1101lCe1' til 
Bladet sendeil til Krmtoret i Gjelballe. 

Prisen tO?' Annoncer er 10 Øre p1". 
PetitNnje af l/s Sides Bt'edde. Fm' 
længere Tids Annoncering il/drømmes 
betydelig og stigende Rabat, 

Efte1'tryk af Bladet."! Artikler til
lades, naa1' Kilden angives. Und
tagelsestilfælde vil være amgiret ved 
den paa,qældende Artikel. 

Klagrl' ove?' :Mangle?' ved F01'sendel

sen 1'ettes til Po."!tkontoret, hvis Man,q

lem', ikke afhjælpes, bedes Klagen Bendt 

til Bladets Konior i Gjelballe. 

._~ Aars-Abonnement a 4 KT. kan 
f1'emtidig tegnes paa Postkontm'erne. 

Indhold: Indtrædelse af 1<~orelynglclls 

Ædedygtighed, Salgsforenillgell. 

Svar paa Hl', .Fcllsmarks SpørgsmaaL -

Mindrr l\Ierlllc·leber, - }'iskemarkedet, 

Annollc,'l'. 

Indtrædelse af Forelynglens 
Æ de dygtighed. 

Af Dr. E, Walter, 
, IL 
-0-

Efter ~t Forelynglen sr sluppen 
ud af Ægget, begynder for Opdræt
teren den interessantere, men ogsaa 
den sværeste Del af hans Arbejde 
og Pleje. Ubehjælpsomme ligger de 
lige til Live vakte unge Smaafisk 
nærmest pau Siden, med deres mæg
tige Fosterblære, ude af Stand til 
at indtage den rette Stilling. Endnu 
er de indre og ydre Organer i den 
unge Organisme for lidt u~dannede; 
først efter en længere Række Dage, 
naar Finnerne er blevne tilstrække
ligt stærke, begynder de at rette sig 
op i Truget. Men de er endnu sta
digt forsynede med den mægtige 
Fosterblære, hvis N æringsforraad er 
bestemt til at fortæres af dem i den 
første Maaned. Paa Fosterblæren 
hviler den tynde Bagkrop; Forkrop
pen støtter de paa begge Bryst
finnerne, I adskillige Uger forbliver 
det unge Uyr paa sit Opholdssted, 
indtil Fosterblæren er helt fortæret. 
Nu veu ogsaa Lægmanden, at det 
maa sulte ihjel, naar der ikke uden 
fra bliver tilført det Næring; thi 
den naturlige R.eservebeholdning er 
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opbrugt. Erfarne Fiskeavlel'e har 
imidlertid længe vidst., at det ikke 
er nødvendigt, nej, at det ikke en 
Gang er fordelagtigt, naar vi indtil 
dette Tidspunkt helt lader Forel
ynglen være uden anden Næring. 
Om den nærmere Bestemmelse for 
Tidspunktet, paa hvilken Fodringen 
skulde tage sin Begyndelse, var man 
dog af meget forskellig Mening; 
men for det meste gik den dog ud 
paa, at der først skulde begyndes 
paa Fodringen mod Slutningen af 
Fosterblæretilstanden. Denne Uvis, 
hed, for saa vidt den er af prin
cipiel Art, er der fornyligved For
søg i den biologiske Station i MUo
chen {ljort Ende paa, og sammes 
Resultat Er saa vigtigt og iøjnefal
dende, at enhver Fiskeavler bør tage 
indgaaende Notits deraf. 

Om den Kendsgerning, at 'Foster
blæreynglfl1 allerede paa et meget 
tidligt Stadium tager Næring til sig, 
har man været paa det rene i læn
gere Tid. J eg vil her kun henvise 
til de Forsøg, Professor Steuert for 
Aar f iden har anstillet. Disse For
søg har allerede bragt denne Kends
gerning for Dagt n; men Steuert 
undlod at anstille samtidige Kon
trolforsøg med lige sall. gammel, 
ufodret Yngel, hvilket for de prale
Hske Kons'ekvenser har været af 
udslagsgivende Betydning'. Saadanne 
KontroForsøg er paa en omhyggelig 
Mande blevne anstillede i ~fiinchen 

af Dr. H e i n, og allerede den af 
ham bragte billedlige Fremstilling af 
hans Resultat turde bedre end alle 
Ord være i Stand til at overbevise 
Fiskeavleren om Nytten af Forel
ynglens tidlige Fodring. Forsøgets 
Forløb var følgende: 

Yngel, der var sluppen ud den 7, 
og 8. Januar, blev delt i to lige 

Parter, hver paa 500 Stkr" som nu, 
indtil den Termin, da Fodring fandt 
Sted, blev behandlet ligedan. De 
blev satte i to mørk{ljorte Behol
derf', der blev forsynede med samme 
Slags Vand, hvis Temperatur kun 
svingede indenfor 8'1 og 9 Gr. C. 
Den 25, Januar begyndte de første 
Smaafisk at stille sig opret. Faa 
Da~e efter var samtlige Fisk ind
traadte i dette Stadium. Medens 
nu dl-n ene Part fremdeles blev 
overladt til sig selv, blev de andre 
fodrede fra den 28. Januar af, først 
med smaa Daphnider og Olyklopider, 
senere paa Grund af Mangel plttl. 
levende Materiale med Milt. Denne 
Mlltfodring anbefaler Hein meget, 
da den kan afpasses efter Ynglens 
Størrelse, og den endvidere kun 
efterlader saa ringe en Levning til 
at fremkalde Raaddenskab. Det 

. blev udøvl-t saaledes, at et Stykke 
skrabet Milt, sammenpresset i et 
pungformet, tætvævet Haandklæde, 
blev trykket helt ud og udskyllet i 
et Glas Vand, indtil Vandet var 
bleven farvet rødt. Denne Ekstrakt, 
der væsentligt best.aar af 'Blod korn 
og fine Vævsdele, tjente som Første
foder~ senere blev der uden videre 
fodret med den fint sønderdelte Milt. 
Ved den første Fremgangsmaade 
indeholdt Blodvandet saa faa tunge 
Bestanddele, at der næppe blev no· 
get liggende pau Beholderens Bund; 
men alt, hvad der ikke blev oplaget, 
blev ført bort af Vandet og saaledes 
fjærnet. De grovere Bestanddele, 
der gaar gennem Haandklædet, syn
ker snart til Bunds i Glasset og 
kan hældes bort. 

Fra den 31. Januar af blev 
der i forskellige af de undersøgte 
Fisk fundet Krustaceer i Tårmind
holdet, senere regel mæssigt Blod-
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legemer af Milten. Fra 7. Febr. 
af havde samtlige Smaafisk 
taget N æring ti l sig. 
. Dr. Hein konstaterede tillige, at 
Fiskenes Fordøjelseskanal mer og mer 
erholdt den til Optagelse og For
døjelse nødvendige Beskaffenhed. -
Fiskene var altsaa 26 til 27 Dage 
gamle og havde ved den ovennævnte 
Temperatur af Yngel vandet en Sum 
af 221 Dagsgrader bag sig. Det 
er det Stadium, paa hvilket - eller 
snart derefter - den oprette Stil
ling indtages af Ynglen, i hvilken 
Fosterblæren allerede taber sin op
rindelige Bredde og begynder at til
spidse sig bagtil. Fiskene havde til 
denne TId en Længde af 22 til 
23 Mm. 

N u paatrænger sig rigtignok det 
Spørgsmaal, om den saa tidlige Fod
ring af Ynglen ogsaa er en Fordel 
for disse, eller om det ikke er for
maalstjenligt at vente med Fodrin
gen saa længe, indtil Fosterblæren 
er fortæret. S t e u e r t har ikke un
dersøgt Spørgsmaalet eksperimentielt, 
men bejaet det som selvindlysende 
og kun beraabt sig paa Fiskenes 
kraftige og sunde Udseende. H e i n 
har paa en ret interessant Maade 
forfulgt dette Spørgsmaal videre. 
Han har simpelthen fremdeles fodret 
den ene af de ovennævnte Parter, 
men indtil 58 Dage ladet den anden 
Part være uden Foder og først 
fodret dem efter denne Tid. Re
sultatet viste en saa frappant For
skel, at en Fiskeavler næppe kan 
unddrage sig denne Kendsgernings 
tvingende Logik. Først og fremmest 
viser Ynglen allerede en stor For
skel med Hensyn til Størrelse. De 
fodrede var 27 til 28 Mm., de 
ufodrede 22 til 24 Mm. lange. 
Men langt betydeligere er den øv-

rige Forskel. i kropslig Uddannelse. 
Hein har ogsaa i dette Tilfælde 
igen fastslaaet en usædvanlig meget 
stærkere Udvikling af Fordøjelses
organerne hos de fodrede end hos 
de ufodrede Fisk, hvad jo ogsaa var 
at vente. 

Fordelene, som tidlig Fodring af 
Ynglen byder, er ikke til at tage 
fejl af. Men det er ikke alene den 
større Vækst, der her er Tale om, 
skønt denne allerede frembyder gun
stigere Udsigter for Ynglens senere 
V ækst. Der spiller endnu andre· 
Momenter ind med, paa hvilke der 
maa lægges stor Vægt ved Forel
ynglens Opdræt. Som bekendt. bli
ver Forelynglens Opdræt forulæmpet 
af en hel Mængde smitsomme Syg- -
domme. N avnlig har der i de sidste 
Aar været megen Tale om de Syg
domstilfælde, der er fremkaldte af 
Infusorier. Mod disse farlige Epi
demier blandt Ynglen har man an
befalet at benytte sig af forskellige 
Hjælpemidler, f. Eks. Brugen af Bade 
med 21/ 2 pCt. Kogsaltsopløsning, og 
man har ogsaa dermed virkeligt 
naaet mer eller mindre gode Resul
tater. Men den videretænkende 
Fiske avl er kan ikke være i Tvivl 
OID, at i en saadan symptomatisk 
Behandling af forekommende Syg
domstilfælde er Forelavlens vedva
rende Helbredelse ikke at søge. 
Ondet maa meget mere bekæmpes . 
fra Roden af. Der, hvor Fejlen 
ligger, maa man ogsaa søge Læge
midlet. Fejlen ligger for det meste 
i den naturstridige Behandling af 
Forellen og dens Y nge!. Det kan 
jo ikke være underkastet nogen Tvivl, 
at Forellen, under de kunstige Op
drætsforhold, som Mennesket har 
frembragt, i meget højere Grad end 
Karpen er udreven fra sine natur-
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lige Livsbetingelser. Forelavl i kun
stige Yngel- og Opdrætsapparater, 
i Foder- og Fedningsdamme, ja, 
overhovedet i Damme, bliver dog 
paa en vis Maade paatrykt Stemp
let: Kunstleri; og saa meget mere 
skulde Opdrætteren i alle Stadier 
under Opdrætningen se at erstatte 
sine ømtaalelige Plejebørn saa vidt 
som muligt deres naturlige Livsbe
tingelser. Sker dette ikke, saa bli
ver Unaturens Følge allerførst føle
lig i Svaghedstilstanden, i en N ed· 
sætteise af den legemlige Modstands
dygtighed, som gør Dyrene dispon~
rede for alle Slags epidemiske Syg
domme, med hvilke ofte de føleligste 
Tab er forbundne for Fiskeavleren. 

(Efter Fiseh Zeit.) 

Salgsforeningen. 
-o 

At Salgsforeningen ikke blev til 
noget denne Gang, kan vistnok be
tragtes som af{ljort; ganske vist er 
der ikke fremkommet noget hf'rom 
i "Medlemsbladet" udover den fun
gerende Formand for Udvalget Hr. 
Smidt Nissens Meddelelse om, at 
han nedlagde sit Mandat som Med
lem af Udvalget, Polemiken i 15. 
December Hæftet, samt en Redak
tionsartikel "Ved Aarskiftet" i 1. 
Januar Hæftet. 

I sidstnævnte Artikel skriver Hr. 
Smidt Nissen, "at Forsøget paa at 
danne en Salgsforening strandede 
paa Grund af for ringe Deltagelse", 
og jeg kan ikke næg'e, at denne 
Meddelelse har forbavset mig, thi 
som Medlem af det Udvalg, der 
blev nedsat for at forsøge at faa 
en Salgsforening dannet, har jeg 
intet hørt herom. Hr. Smidt Nis
sen skriver under 15. December, at 

hans Udtrædelse af Udvalget bety
der ikke dettes Opløsning. Ganske 
rigtig! men hvor kan det da være, 
at Hr. Smidt Nissen allerede den 
1. Januar kan meddele, at Forsøget 
paa Dannelsen af en Salgsforening 
er strandet, da der faktisk ikke er 
sket noget i Mellemtiden. 

Som nævnt havde jeg den .Ære 
at blive valgt til Medlem af Udval
get,. men siden jeg deltog i Salgs
foreningsmødet i Fredericia i Ef ter
aaret, har jeg ikke hørt det mindste 
til Sagen, og nu har den fungerende 
Formand nedlagt sit Mandat og 
meddeler, at Forsøget er strandet, 
Formanden er blevet Bestyrelses
medlem i en lokal Salgsforening, og 
vi andre Udvalgsmedlemmer sidder 
spredt over det halve Land som en 
Krop uden Hoved og Hals. 

Det er med en lidt flov Fornem
melse, at jeg fremfører Sagen, thi 
selvfølgelig er jeg medansvarlig for 
den Maade, hvorpaa Udvalget røg
ter sit Hverv, og jeg finder, at vi 
er sluppet daarligt derfra, og har 
længe ventet, at der skulde frem
komme en s~arp og berettiget Kri
tik. 

Naar. Hr. Smidt Nissen skriver, 
at efter hans Overbevisning var Dan
nelsen af en Salgsforening, med saa 
ringe Tilslutning som der var, ble
vet en Fjase'), saa er Hr. Smidt 
Nissens nøje Kendskab til Forhol
dene og hans Autoritet paa Fersk
vandsfiskeriomraadet mig ganske vist 
en Borgen for, at det passer, og jeg 
tvivler ikke om, at jeg, gjort be
kendt med det indkomne Materiale, 
havde sluttet mig til den samme 
Anskuelse, men Formanden, eller i 
dennes Forfald Viceformanden, burde 
paa Udvalgets Vegne i "Medlems
bladet" have bekendtgjort denne vor 
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Anskuelse, samtidig med at vi ned· 
lagde vore Mandater. Som det nu er, 
kunde det næsten, som {'u æret Ind· 
sender skriver i Bladet for 15. De· 
cember, se ud, som om vi render 
fra det paa Halvvejen og lader 
Tavshed strø Glemsel derover. Det 
kan jeg for mit Vedkommende ikke 
gaa stiltiende fra, og derfor frem
kommer nærværende. 

Med Undtagelse af de sydjydske 
ligger Landets øvrige Fiskerier saa 
spredt, at dette i høj Grad vanske
liggør Samarbejde, men mange Ste
der vil der sikktrt, som her i Bla
det omtalt, kunne dannes Lokalfor
eninger; og det maa vi vist foreløbig 
nøjes med at arbejde ben til. Her 
vilde maa'Ske et Spørgsmaal, der 
sikkert trænger lige saa stærkt til 

• Drøftelse som Afsætningsforholdene, 
nemlig Foderspørgsmaalet, som jeg 
en anden Gang skal komme tilbage 
til, kunne finde en tilfredsstillende 
Løsning. 

Idet ogsaa jeg herved nedlægger 
mit Mandat, som Medlem hf for
nævnte Udvalg, finder jeg Anled 
ning til at rette en Tak til Hr. 
God~ekspeditør Schmidt, Horsens, 
som rejste Sagen om Salgsforenin
gen og har gjort et betydeligt Ar
bejde herfor. Tanken var god, og 
den kommer ogsaa nok en Gang til 
Udførelse, kun Skade, at den ikke 
lod sig realisere nu. 

SØholt, (len 25. Januar 1907. 

G. Fensmark. 

Svar paa Hr. Fensmarks 
Spørgsmaal. 

-0-

Hr. Fensmark spørger mig, hvor
dan jeg den 15. December knnde 
skrive, at min Udtrædelse af Ud-

valget ikke betød dettes Opløsning, 
og trods dette den 1. Januar med
dele, at Forsøget paa Dannelsen af 
en Salgsforening var strandet. 
Mit Svar er: 

Hr. Fensmark ved, at før han og 
jeg indtraadte i Udvalget, var der 
allerede gjort Forsøg paa Dannelse 
af en Salgsforening. Men Forsøget 
var' strandet pall.: f o r ri 11 g e T il
s 1 u t n i n g. Et nyt Forsøg skulde 
san. gøres. Maaske forandrede Ved
tægter for Foreningen kunde skaffe 
en større Tilslutning. I det 
U dvalg, der skulde gøre det ny For
søg, var Hr. Fensmark og jeg Med
lemmer. 

Forsøget blev gjort. --:- Vedtæg
terne blev ændrede; men Ti I s l u t
n i n g e n b l e v i k k e s t ø r r e ; og 
saa var selYfølgeligt Forsøget stran
det: thi der var jo ikke naaet, hvad 
der var tilsigtet. 
. Jfg fandt det ufornødent at sam
menkalde et Udvalgsmøde, men 
mente, det var tilstrækkeligt at 
meddele Udfaldet i "Medlemsbla
det". - At jeg samtidigt nedlagde 
mit Mandat, havde sin Grur:d deri, 
at jeg f. T. ikke vilde deltage i 
fortsat Arbejde raa Dannelsen af 
en Sal!!sforening, da jeg - efter de 
pjorte Erfaringør - maatte anse 
det for alt for voveligt at begynde 
paa en saadan. 

Det sidst gjorte Forsøg naaede 
som sagt ikke til at øge Deltager
nes Antal. Men, hvad værre var: 
Mænd, der hidtIl havde arbejdet 
ihærdigt for Dannelse af en Salgs
forening, trak sig tilbage og meldte 
sig fra. 

Da Hr. Fensmark har fremdraget 
Hr. Godsekspeditør Schmidt, Hor
sens, i sin Artikel, kan jeg meddele, 
at han var een af dem, der under 



119 Fel'skvandsltskel'ibladet 100 

Udvalgets Forhandlinger meldte sig 
fra og ikke senere meldte sig ind 
som Medlem af den paatænkte For
ening. Og det var der som sagt 
flere end han, der gjorde. - Det 
er af den Slags Ting, som jeg nø· 
digt vil drage offentlig frem; men 
Hr. Fensmarks kritiske Indlæg er 
af den Art, at jeg ser mig nødsaget 
dertil. 

Smidt Nissen. 

Mindre Meddelelser. 
-0-

Fra Br. }~olketlngsmand !.ltr. 
Christensen har vi faaet følgende 
Meddelelse: 

"I Anledning af tilsendt Artikel 
bemærkes, at jeg forlængst har stil· 
let Forslag om, at Fredningsmærke 
for ARer fastsættes for hver All, af 
Ministeren saaledes, at Fisken har 
fri Op- og Nedgan,". 

Denne Meddelelse vil forhaabent
lig glæde alle interesserede i Fersk
vandsfiskeriet, og vi vil haabe, det 
maa lykkes at faaForslaget vedtaget 
i begge Ting. R e d. 

Rettelse. I Art~klen om Spin
ning-Fiskeri i Bladets Nr. 3, Spalte 
78 17. Linje fl'aneden staar "eller 
den flydende Trekrog" , der skal staa 
"flyvende" Trekrog. 

"Udstillingen af Fagblade og 
Tidsskrifter" i København. Ko
miteen for Afholdelsen af "Interna
tional Udstilling af Fagblade og 
Tidsskrifter samt grafiske Erhverv 
og Reklamekunst" har lejet "Indu
striforeningen"s samtlige Udstillings
lokaler, hvor Udstillingen altsaa vil 
finde Sted i Maj-Juni Maaned detto 
Aar. 

Interessen for Udstillingen har vist 
sig at være meget stor, idet der til 
Dato er anmeldt over 3000 Fag-

blade og Tidsskrifter paa 
h e n ved 4 O S p r o g. For at den 
skandinaviske Fag- og Tidsskrifts
presse, der tæller henved 800 Blade, 
ikke skal drukne i denne Syndflod, 
vil hvert af de nordiske Lande faa 
anvist en særlig Plads i Midten af 
Udstillingens Hovedhal. 

De øvrige Afdelinger, der vil om~ 
fatte arbejdende Trykkeri- og Bog
trykkerimaskiner samt grafiske Er
hverv og Reklamekunst, synes lige
ledes at skulle blive højst interes
san te; efter alt at dømme maa Ko
miteen - hvor nødig den end vil 
- allerede om ganske kort Tid no
tere Pladsmangel over hele Linjen. 

Udstillingens Bureau er Colbjørn
sensgade 14, København B. 

Fiskemarkedet 
-0-

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs' 

Køl) e n havn, 25 . .Januar. 
35-60 Øre pr. Pd, 

100-125 -
)in-50 
20-25 

3OO-400Ø.pr.100Stk. 

B e r l i n, 30 . .Jan. til 5. Febr. 
Levende Fisk: 

Gedde 
Gedder, store, 
Gedder, smaa, 
Gedder, mellemst., 
Sandart, mellemst., 
Aborre 

80-J03 Pf. pr. Pd. 
59-73 

Suder, store, 
Suder, smaa, 
SudE'r, usort., 
Skalk 

96 
96-100 -

131)-150 -
80-86 -
81 84 -
27 32 -
9l-184 -
34-47 

F. Z. 

Den 2. Februar. 
Ispakkede Fisk: 

Ørred 152 - 160 Pf. pr. Pd. 
Sandart, meJlemstore, 139 -100 -

"smae., 72-75 
"usorl., 97 

Aborre 40-52 
Gedder, usort., 48-75 
Aal, Imaa og mellemst ,62 -76 
Skalle 17-84 
Karper 31-M! 
Karudser 50 

D. l!'. Z. 

• 
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P a r i a, 2. Februar. 
Blankørred 7,00-14,00 Fr. pr. Klgr. 
Laks 8,00 - 13,00 -
Ørred 3,50-8,00 -
Gedde 1,50-2,60 -
Krebs, store, 29-3fi Fr. pr. 100 Stkr. 

mellemst. 17-20 -
smaa 8-10 -

D. F. T. 

H a ro b u r g, 30. Jan tilo. Febl'. 
Gedder, mellemst., 63-70 Pf. pr. På. 
Gedde, smaa, 40-52 
Sandart, smaa, 50- 55 -
Aborre, store, 35- 46 -
Aborre smaa, 25 - 30 -
Ørred, st, mellemst., 220-290 -
Ørred. mellemst. 1/36-261-
Ørred, melIst., sinaa, 127 -175 -
Ørred, smaa, 101-130 -
Suder, lev, Portions, 112-125 -
Suder, 8tore, tiO - 70 
Aal. store. 85 !lO 
Aal, mellems'., 62-75-
A al, smaa, 50 - 51) -

I, e i]J z i g, 30. Jan. til 5 Fehr. 
Levennfl Fisk: 

Suder, sture, 
Suder, smaa, 
Aal, store, 

- pr. pr. Pd. 
160 -

Aal, mellemst, 
Gedde, nsort, 
Forel, smaa, 
Karudser. store, 
Aborre, store, 
Flkalle, store, 

160 -
]40 -
100 
400 -

60 -
60 -
60 -

Ispakket. Fisk: 
Gedne, llsort., 85 Pf. pr. Pd. 
Sandart, store, 110 -
Sandart, mellemst., 85 -
Karudse, AboJre, Skalle 

og Karpe 50-
F. Z. 

Annoncer. 
-0-

~lads søges 
i Løbet af Vinteren som Fiskerne
ster eller lignende. 

Man bedes henvende sig til 
S. Lomholdt. 

Jernbanegade 23, Vejle. 

Fiskemester. 
Plads ~om saadan eller Medhjæl

per paa et større Fiskeri søges straks 
eller til Foraaret. Uddannet paa et 
1. Klasses veldrevet Fiskeri. For
trinlige Anbefalinger. Billet, mrkt. 
"V. G.", modtager Bladets Kontor. 

Z raske unge Mennesker 
kan straks eller til Foraaret faa 
Plads som Fiskerielever ved et vel
anlagt og veldrevet Ferskvandsfiskeri 
i Midtjylland For Tiden 20 Damme. 
Billet, mrkt. "N W.", bedes ind
lagt paa dette RIads Kontor. 

Fiskeriforpagtning. 
Et godt Fiskeri, 12 Damme, kan 

i dette Foraar erholdes i Forpagt
ning paa billige Betingelser. Fiske
riet kan udvides betydeligt, da der 
er rigeligt med Kildevand 

Henvendelse sker til 
Peder Dalsaaard, 

Stenild pr. Hobro. 

Bjneæg og Yngel 
af store og kraftige M.oderfi~k af 
Bæk-. Hav- og. Begobue
ørred leveres til meget billige 
Priser fra FerskvandsJlskerlet 
"Erritsø" pr. Fredericia. 

J. Jørgen(,1~n. 

Gode store 
Sættefisk 

samt Yngel og øJne.,1' af 
Bæk- og Klldeerred kan {aas 
paa billige Betingelser. 

Dollerup Dølles Damkultur 
pr. Skelhøje Station. 

.l. Ingerslevo 

Fi~t~ri~t IIAaIJtk~ Il 
pr. Lunderskov, 

tilbyder til Levering i Vinter og 
Foraaret prima ~ættefi8k af 
Kilde., . Bæk- og Regnbue
ørreder. endvidere prima øJoe
æg og Yngel i ovennævnte Ar
ter, samt Sættefisk af Karper 
ol' Suder 

til absolut billigste Priser. 
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Æg 
af store Regnbuer. 
De, der atter til Foraaret ønsker 

Sikkerhed for at erholde Æg af vore 
store 4 Punds Regnbuer, der lever 
i en Sø paa 20 'rønder Land med 
6 Alen dyb Vand, anmodes om 
snarest at indsende Bestilling Ved 
større Ordre særlig billig. Talrige 
Anbefalinger for Varens enestaaende 
Godhed fra foregaaendeAar fore
ligger. 

Lykkesholms-Fiskeri, 
Ellestp.d. Fyn 

Levende Fisk, 
saasom Portionsørreder, store Hav
ørreder, Gedder, Karper, Suder,' 
Skaller, Aborre, ønskes til Købs. 
Afhentning med Specialvogn pall. 
Sælgerens nærmeste Statsbanestation. 
Kontant Betaling. 
G. Domaschke, Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonassf:rasse 3. 

Ojneæg og Yngel 
af Lakø·~ Bæk-, Kilde- og 
Regnbueørred samt Lakø le-' 
veres i fortrinlig Kvalitet fra 

Frøjks Fiskedamme, Holstebro. 
Telefon 169. 

SØh~!~T~r~~~~,ltur ~! a 4 Pd.~ Ørr~d~r 
leverer sall. længe Forraad haves søges til Købs for højeste Pris v~d 

sunde og kraftige kontant Betaling. 
S a IO Cim. Kilde- og Regn- Om Tilbud bedes. 

bueørred Bydekarken, . 
samt prima øjncæg af samme Arter' Telefon 372. Rendsborg i Holsten. 

Kongeaaens Damkultur, 
Gredstedbro, 

kan endnu levere ca. 1 Mill. Bæk-, Kilde- samt 
Havørredæg. Vore Stamfisk gaa i Damme med 
vældi/l; Strøm, Æ)!:genes Kvalitet derfor anerkendt 
fortrinlig. Specialitet: Regn bueørredæg af F ri
vandsfi ·k. Vart Fiskeri er det eneste, det hidtil 
er lykkedes at indvinde saadanne Æg, hvoraf et 
begrænset Antal er til Salg. 

70,000 B.a.rpesætte:8.sk 
af forskellig Størrelse og af en enesta,aende god 
Race, de sidste 10 Aar forædlet nnder danske 
Forhold, Levering Marts. 

Vore 3-aarJge Karper vejer alle 4...:-5lf2 
Pd. pr. Stk. 

Legekarper, Legesuder. __ 
Kongshøjø "'erskvandsftøkerler, 

Frørup. 
Søger Plads til 2 Fisbmestre. 1 a 2 Elever antages, 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
8jenæg, Yngel og 
!liættefi.k af Bæk-, 
Re~nblle- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk, samt Sætte
fisk af Karper og Sll
der til billig:-te Priser. 

PortloDMfi!lilk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom-
mission. . 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. Jørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Tr)'ltt i .Kolding Folkebla.d". Bogtrykkeri, KOlding. 
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-. Indhold: Undersøgelser af normalt og 
abnormt Fiskeblod. - Fiskerikursus i Ber
lin. - Landbrug kontra Fiskeri. - J.1yst
fiskeri. - Et nyt Fisketransport·Selskab. 
- Fiskeriet i Sneum Aa. - Hr H. Han
sen, Lelling'e pr. Køge, - ~n lille B,e
mærkning. - Vore Bækkes ratl~nelle Dn f t 
ved Avl af Bækørreder. - Mmdrc Med
delelser. - Fiskemarkedet. - A nnnJH'pr. 

Undersøgelser over normalt 
og abnormt Fiskeblod. 

Ai' 

Dr. C. W. Hnffmryer, København. 

-0-

Som tidligere meddelt har Hr. O. 
W. Hoff~eyer taget Doktorgraden 
ved Universitetet i Bern. Hr. Hoff
meyer har været saa venlig at sende 
os den Afhandling, han i den An
ledning har udarbejdet og tilstillet 
vedkomm ende philosophiske Falkul
tet. Hans Afhandling drejer sig 
om "Undersøgelser over normalt og 
abnormt Fiskeblod". Vi skal med
dele vore Læsere et Uddrag af disse 
int~ressante og vigtige Undersøgel
ser; men vi maa beklage, at det 
ikke kan ske saa fyldigt, som vi øn
sker, paa Grund af den indskræn
kede Plads, vi raader over. 

Inden Hr. Hoffmeyer i sin Af
handling kommer ind pall. sine Un
dersøgelser og Udfaldet af disse, 
har han skrevet en Indledning, som 
vi dog ikke kan nægte os Fornøjel
sen at meddele: 

" 
N aar Fiskene bliver kaldt veksel-

varme Dyr i Modsætning til Patte-
dyrene, der kaldes ligevarme Dyr, 
saa ligger deri, at de som Regel 
altid har det omgivende Vands 
Temperatur og altsaa ikke er i Be-
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siddeise af, hvad vi kalder "Egen. 
varme". 

Aarsagen hertil er dobbelt -
Dels er Fiskenes hele Legeme en 
udmærket Varmeleder, der hurtigt 
afgiver et eventu!>lt Overskud af 
Varme til det dem omgivende Vand 
og lige saa hurtigt formaar at til· 
egne sig en højere eller lavere Vand
temperatur; en mindre Fisk kan i 
faa Minutter (!'i) lade sig opvarme 
eller af køle flere Grader (5 -12). 

Dels er Fiskenes Blodmængde Sila 

overordentligt ringe i Forhold til 
Kropvægtou, at de ikke er i Stand 
til at frembringe en kom tant indre 
af sine Omgivelser uafhængig 
Varme. 

Endelig forbyiler Aarenettet, der 
har meget faa ForgrelJinger i Epithel 
(den fine Overhud paa Slimhinderne), 
en hurtig Regulering af pludseligt 
indtrædende, forandrede, ydre For
hold. 

Medens man, hvad Blodmængden 
angaar, hos et Mfnneske eller en 
Hund tør regne med en Blodvædske, 
der udgør 1/13 af den samtlige Le
gemsvægt, bliver samme hos Fiskene 
kun angivet til 1/68 > Ganske be
stemte, tilforladelige Maalinger over 
disse Forhold er ikke foretagne til 
Dato, men langt fra Virkeligheden 
er de dog næppe. 

Under visse Omstændigheder kan 
Temperaturen i Fiskenes Indre d(,g 
stige noget over det omgivende 
Vand. 

Giinther skriver, at Aandingsproces
sen hos Scomboriderne er saa ener
git k,· at deres Blods Temperatur 
langt overstiger det Vand, der om· 
giver dem; og Stanislaus Fibich har 
ved nøjagtige l\<Iaalinger i den biolo
giske Forsøgsstation i Miinchen kon
stateret, at Fisk, som maa udføre 

et anstrængende Muskelarbejde 
f. Eks. svømme mod en btærk Strøm 

kan have en Temperatur, der er 
indtil et Par Grader højere end det 
Vand, hvori de lever. Det samme 
har han ogsaa fundet under For
døjelsen og ligeledes ved visse In
fektionssygdomme, f. Eks. Furunku-
108t'. 

(Furunkulose optræder hos Salmo
niderne og fremkaldes af B a c t e
rium salmonicida.) 

Foruden den forholdsmæssigt ringe 
Blodmængue~ der er forhaanden hos 
Fiskene, ved man af dens normale 
Morphologi og Physiologi, at de røde 
Blodkorn (Erythrocyten) er ovale, 
undtagen hos en enkelt Fiskeart 
(Petromyzon), og at de alle inde
holder en saakaldt Kærne. Ligeledes 
kender man hos mange Arter Blod
legemernes Længde. 

- Selachiers Blod er indgaaende 
blevet undersøgt af Professor B e r n
h a r d R a v i t z, Berlin, og han me
ner at kunne fastslaa, at der fore
findes to Slags røde Blodlegemer, 
og at begge Slags kontinuerJigt @aar 
over i hinanden, saa at de runde 
opstaar af de ovale .. 

Ved C r e n j l a b r il s p a v o har 
han fundet to tydeligt forskellige og 
med ingen Slags Overgang forbundne 
Erythrocytformer. Og i kredsende 
Blod af S c y Iii u m c a t u l u s op
dagede han, at der fandt en Ny
dannelse af Leukocythen (hvide Blod· 
korn) Sted, medens del' derimod hos 
Scyllium og Crenilabrus forekom en 
Undergang af hvide Blodkorn. 

Som Slutresultat af hans Forsk
ninger fremgaar det, at saavel røde 
som hvide Blodkorn forekommer hos 
Fiskene i· meget vekslende Form og 
Tal. 

Om ]'iskeblodets indre Bygning og 
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øvrige Egenskaber ved man kun 
lidt. 

Ligeledes har man nu kun meget 
ringe Kendskab til de mulige Forø 

and ringer, som Sygdom eller slet 
sammensat Foder (især dettes Man
gel paa Jern) kan fremkalde i Blo
dets Sammensætning. 

For at vinde nogen Klarhed i alle 
disse Spørgsmaal, som foruden viden
skabelig Interesse tillige har stor 
praktisk Betydning for Fiskeavlen, 
begyndte je{!, opmuntret dertil af 
Hr. Professor, Dr. Bruno Hofer, 
Munchen, og under hans Ledelse, 
en Række Undersøgelser ved den 
derværende biologiske Forsøgsstation, 
hvilke blev fortsatte og afsluttede 
ved det zoologiske Institut i Bern 
under kyndig Ledelse af Hr. Pro
fessor, Dr. Studer. 

Undersøgelserne blev paabegyndte 
i Maj Maaned 1905 og sluttede 
det følgende Aars April Maaned. 

Mine Undersøgelsers Maal var 
første Linje at fastsætte Tallet paa 
de røde og hvide Blodlegemer i end
videre Blodets Hæmoglobindhold 
(Blodfarvestof) hos sunde, normale 
Fisk, navnlig da hos de fem Fiske
arter, som for det meste benyttes 
til A vI, nemlig: 

Bækforellen (Trutto farlo). 
Kildeørreden (Salmo fontinalis) 
Regnbueforellen (Salmo iridens). 
Karpen (Oyprinus carpio). 
Suderen (Tinea vulgaris). 
Senere har jeg ogsaa tilføjet en 

Bestemmelse a f Blodlegemernes Vo
lumen: 

Desuden har jeg undersøgt Blodet 
af Fisk, som var blevne fodrede med 
forskelligt kunstigt Foder, der sæd
vanlig bruges til at fodre med ved 
Fiskeopdræt, navnlig for at faa 
Klarhed over, hvilken Indflydelse 

Manglen paa Jern (Fe) i Næringen 
havde paa Blodets Sammensætning. 

Endelig har jeg foretaget en Række 
Undersøgelser hos Fisk, der af for
skellige Aarsager led af Anæmi 
(Blodmangel). 

(F Ol'tilættes.) 

Fiskeri-Knrsns i Berlin. 
Den 28 •• Januar til den .t. Februar. 

Af 

Andreas Otterstrøm. 

-o-

Den 28. Januar indledede Profes
sor S c h i e m e n z med et Foredrag 
om Ferskvandsfiskenes Bygning. Pro
fessor Sehiemenz dvælede kun ved 
de allervigtigste ydre og indre Byg
ningsforhold, men formaaede desuag
tet at fængsle alle sine Tilhørere 
ved at se disse Forhold under nye 
Synspunkter og indflette en Del 
praktiske Smaavink. 

Fiskene svømmer ikke ved Hjælp 
af Bryst- og Bugfinnerne, skønt disse 
svarer til Dyrenes .For- og Baglem
mer. Svømmebevægelsen udføres af 
Halen og Halefinnen. Hos hurtigt 
svømmende Fisk ser man derfor 
Ryg- og Gatfinnen rykke langt ud 
imod Halefinnen, for at hjælpe med 
ved Bevægelsen. 

Hundestejlen benytter oftest Bryst
finnerne som Bevægelsesredskab, men 
denne Fisk er ogsaa en daarlig Svøm
mer og kan ikke arbejde sig op imod 
en kraftig Strøm. 

Ved Omtalen af Huden advarede 
Professor Schiemenz imod at være 
for haal'dhændet ved Behandlingen 
af Fisk, som skal vedblive at leve, 
da der foruden den indre Hud, hvori 
Skællene er fæstede, er en meget 
tynd og skrøbelig Overhud, der dæk-
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ker hele Skællaget. Det er denne 
Hud, der i Ørredens Legetid bliver • 
tyk og sejg og antager en mørk 
Farve. 

Skællene kan hOll nogle Fisk an
tage en ejendommelig Udvikling. De 
saakaldte SpejlkaTper og Læderkar
per er Karper med særlig udviklede 
eller manglende Skæl. Disse Karpe
former er imidlertid ikke Arter, ej 
heller Racer. Af samme Kuld 
Karpeyngel kan der fremkomme 
Unger mfd forskelligartet Skælbe
klædning. Denne kan sammenlignes 
med Mennfskets Haarbedækning. Vi 
har jo ogsaa skaldede Mennesker, 
medens andre har en rigelig Haar
vækst. 

Hvorvidt man bør tilstræbe at 
frembringe Spejlkarper, er ikke let 
at afgør!:'. De er lettere at afskælle 
i Køkkenet, men mistn ogsaa let
tere Skæl i Naturen, og dette er 
ikke heldigt. 

Nogle Fisk har "Rundskæl" med 
jævn Bagrand, andre "Kamskæl " 
med takket eller tornet Bafrand. 
Man bør passe ved Indfangst af 
forskellige Slags Fisk ikke at lægge 
kllmskællede sammen med rundskæl
lede, i Fald disse sidste skal være 
levedygtige. M an maa stadig huske, 
at hele Fisken er overtrukken med 
en meget ømfindtlig Overhud. 

Af de indre Organer omtalte Pro
fessor Schiemenz særlig Fordøjelses
organerne og de Sygdomme, der 
kunde true disse. Leversygdom er 
meget hyppig og farliIi!:, ligeledes 
Bændelorm. N aar man mener, at 
kun smaa Fisk har Bændelorm, maa 
dette forstaas saaledes, at Fisk med 
Bændelorm vokser langsomt. 

Æggenes Befrugtning finder hos 
Ferskvandsfiskene Sted udenfor Le
gemet. Hos de Arter, som leger i 

rindende Vand, foregaar Befrugtnin
gen meget hurtigt, i 1-2 Minutter, 
hvorimod den tager længere TJd for 
de Ægs Vedkommende, som lægges 
i stillestaaende Vand. 

Der bliver oftest ~n Del af Æg
gene tilbage i Æggestokken. Disse 
opsu!!es da lidt efter lidt, saa at 
kun Hylstrene bliver tilbage, og saa
danne kan man ofte finde ved en 
nøjere Undersøgelse af Fiskene. 

Hvis man tager Rogn af Fisk, 
som endnn ikke er modne, da saares 
Fisken indvendig, og Misdannelser 
vil kunne opstaa. . 

Æg, som lægges i strømmende 
Vand, er samlede i Hobe eller Re
der, medens de Fisk, der lægger 
Æg i stillestaaende Vand, spreder 
dem ud over den størst muli~e Flade 
for derved at udsætte dem for den 
nødvendige Iltpaavirkning. 

(Fortsættes.) 

Landbrug kontra Fiskeri. 
Af.!. Erl'ho(' .. 

-0-

Hvor forskellige end Landmandens 
og Fiskerens Næringsveje synes at 
være, staar de i Virkeligheden hin
anden meget nær og følgelig over
for hinanden som skarpe Konkur
renter, idet Landmanden og Fiskeren 
oprindelig tager deres Brød fra samme 
Kilde. 

Dette Forhold synes mig at være 
saa vigtigt, at det sikkert fortjener 
en mere indgaaende Omtale end den, 
der for nogen Tid siden ganske forbi
gaaende blev det til Del i et her i 
Bladet efter "Deutsche Fischerei· 
Zeitung" gengivet Foredrag af Pro
fessor Schiemenz; det giver nemlig 
hurtigt Begynderen den rette For
staaelse af "Vandets Frugtbarhed" 
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og vejleder Landmanden, naar han 
vil forøge sin Indtægt ved at drive 
Fiskeri i sine Smaavande. Jeg frem
hæver det Iletop nu ansporet af Ar
tiklen "G i tr e ved Engvan cl ing s
k a n a l e r", der sall. klart viser os 
den evig umættelige danske Land
man~s Karakteristik. J eg tror gærne, 
at han - uvidende om, hvilke Vær
dier han har berøvet og endnu be 
røver, resp. nægter de rindende og 
stillestaaende Vande - i god Tro 
paa sin Ret betragter de omtalte 
Gitre som en blodig Krænkelse af 
denne, og, at han hidtil har kunnet 
gøre dette efter Loven. Men lad 
os se lidt mere menneskeligt pall. 
Sagen! Thi vi er dog alle Menne
sker, selvom Fiskeriet endnu staar 
langt under Landbruget. 

Det sidste har længe arbejdet sig 
op paa det førstes Bekostning og 
har kunnet gøre det, dels fordi ingen 
af Parterne til at begynde med anede 
Farens Omfang, og dels pall. Grund 
af hine Tiders Ringeagt for Fisk 
og Ukendskab til Fiskeavlen, - en 
Kunst, der ligesom Landbruget kun 
gennem Videnskaben naar sin fulde 
Udvikling, og som med lige sall. stor 
Ret som dette kan fordre Viden
skabens Støtte, fordi Dambrugets 
Læresætninger er mere komplicerede 
end Landbrugets. 
. I Betragtning af dette maa det 

dog indrømmes, at Fiskeavl er lige 
sall. ædel en Kunst som Landbrug; 
og skøndt dens Værdi som Nærings
vej er Genstand for højst diverge
rende Anskuelser, er det en Kends
gerning, at ingen Jordbund kan 
give sao. stort et Udbytte ved Ager
brug som ved Dambrug. Det maa 
siges dem, der stiller sig skeptisk 
overfor Fiskeavlens Rentabilitet; at 
der i nærværende Spørgsmaal ikke 

kan fældes nogen Dom pall. Grund
lag af de Resultater, som hidtil er 
indvundne i Danmark ved denne 
ganske nye Næringsvej, som vi ikke 
har læt t, men kun er ifærd med at 
lære. Den befinder sig egentlig 
endnu i Fødselsøjeblikket og kan af 
den Grund nok gøre Fordring paa 
at behandles med nogen Hensyns
fuldhed ellor i alt Fald Retfærdig
hed j men den Maade, hvorpaa For
slaget angaaende Gitrene mødtes i 
Folketinget, tyder næsten pall., at 
man tvivler om, at vi Fiskeavlere 
overhovedet mener det alvorligt med 
vor Sag 

* * * 
Fiskemængdens Aftagen er til-

strækkelig bekendt, og Grundene til 
den er mangfoldige: Den spærrede 
Passage for de nødvendige Vandrin
ger, Forurening og Forgiftning af 
Vandene, ufornuftigt Fiskeri (Rov
fiskeri), Kannibalisme mellem for
skellig- og ensartede Individer, Tør
lægning og Regulering af Vandløb 
(hvorved baade Areal og Rumfang 
formindskes, medens Legepladser for 
Fiskene og Arnesteder for Plank
tonudviklingen forsvinder). Men disse 
enkelte Grunde er alle kun Biting i 
Sammenligning med Van d e n e s 
F o r a r 111 e l s e p a a N æ ri n g s s t o f
f e r, hvortil den fremadskridende 
Ager- og Engkultur er den vægtigste 
Aarsag. 

For ikke at gøre Agerbrugeren 
Uret vil jeg dog straks indrømme, 
at en Del af det, han nu berøver 
Vandene, har hans Forgængere gen
nem Aarhundreder givet dem ved at 
opdyrke Jorden. Thi Afløbsvandet 
fra veldyrkede Marker er frugtbarere 
end det, der kommer fra Skov, og 
navnlig ulige bedre end Afløb fra 
Hedeegne. Men med Renter og Ren-
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-ters Rente har vi maattet betale det 
tilbage, efter at Landmanden begyndte 
at dræne sine Marker og gøde sine 
Enge med det rindende Vand. 

Tidligere blev Nedbørsvandet staa
ende længe paa Markerne; og naar 
det langs Overfladen søgte til Grøf
terne, udludede det J orden for de for 
Plantflernæringell nødvendige Salte. 
Ved stærkere Regnskyl medførtes 

. desuden store Mængder af opslem
mede organiske Stoffer i halvformul
det Tilstand. Nu derimod forlader 
meget Vand Markerne gennem Dræn
rør og har, naar det naar til Grøf
ter eller Bække, mere eller mindre 
udpræget Grundvandskarakter. . Ved 
at sive gennem .Jorden afgiver det 
igen Størstedelen af de Salte, det 
maaske har opløst i det øvre Lag, 
saavel som den ringe Mængde Am
moniumnitrat, det bragte med sig 
fra Luften; tbi Jorden tilbagebolder 
herved netop de Stoffer, den bar 
Brug for ved Planteernæringen, idet 
den ikke alene frafiltrerer opslem
mede faste Stoffer, men ogsaa for
maar· at absorb ere opløste. 

Kun efter meget stærke Regnskyl 
modtal!;er Vandene nu frugtbare Til
løb, som bliver dem til nævneværdig 
Nytte. I Foraarstiden, naar Sneen 
smelter, eller især naar langvarig 
Regn optør det øverste Lag af den 
dybtfrosne Jord, medfører det bort
løbende Vand jo en betydelig Mængde 
værdifuldt Næringsstof, idet det hin
dres i at trænge gennem det under
liggende frosne Lag; men saa er 
Agraren der med Overrislingsengene. 
Ved langsomt at løbe over disse og 
tildels sive gennem Jorden forarmes 
Vandet atter, idet Jorden ogsaa ber 
gør Brug af sin absorberende E'I'11e, 
og i alt Fald alle opslemmede Par
tikler afsættes. 

Som Fisker har jeg endnu en 
Ubehage1ighed at sige Landmanden, 
fordi han renser Vandløbene for 
Grød/) og ofte regulerer deres Løb, 
for at de skal tage saa ringe Plads 
som muligt. Den Værdi, han be
røver dem ved Rensningen, kommer 
vel mindre i Betragtning; selve ~ens
ningen kan ogsaa virke gavnligt for 
Fiskeriet, især hvis Grøden bliver 
liggende paa Bredden. Men de for
skellige Fiskearters Legepladser, 
Sm~thuner og Yndlingsopholdsste
der forsvinder med Plantevæksten 
og de mange Afkroge"'), ligesom og
saa Planktonudviklingen hæmmes, 
fordi Strømmen forstærkes, og Van
det ikke kan bli\'e staaende og op
varmes i Krumninger og Smaabug
ter. . 

Hvis ikke ovenomtalte Formind-
skelse at. Næringsstoffers Tilførsel 

. til vore Vande stod i Forbindelse 
med Fiskemængdens Aftagen, vilde 
de i de senere Aar foretagne be
tydelige Udsættelser af 0rredyngel'*) 

*) I et FOl'cdl'ag holdt af A l' e H~· 
C l e y s i 11 g C n hedder det blandt 
andet: Rækparticr, Bom ·paa læn
gen) Str,(,kllingl'r mangler disse 
Skjulesteder, lykkes d"t aldrig at 
hefolke med Bækørreder 

S~avidt mig bekendt hal' man og· 
eaa rundt omkring i Danmark gjort 
"Forsøg med Udsættelsf' af Regn
hueørred i Aaer. Dette EkHpel'i
lllent maa dog fraraades F e l' ~ k
van d II f i s k e r il e, da det form,,
dentlig ikke vil falde bedre' ud her 
hjemme end i Tyskland. De nylig 
hel' i Bladet meddelte Resultater 
fra T a II b e r og E Is e n z maa be. 
tragtes som særlig heldige eller vel 
snarere som Undtagelsestilfælde. 
Regnbuel'lrreden er i de fleste Til
fmIde gaaet til Havs uden senere 
at være vendt tilbage til de tYikc 
Inoder. 

J. E. 
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sikkert være fulgt af bedre Resul
tater. Forgiftning eller Forurening 
- som Følge af Udtømninger fra 
industrielle Anlæg - forekommer 
dog kun lokalt, og Symptomerne nI 
oftest være iøjnefaldende. Rovfiske
riet har vel gennemgaaende haft 
værre Følger; men hvorfor har ør· 
redens nuværende lange Frednings· 
tid ikke forbedret Forholdene? Den 
Ohance, Loven byder Klækkeanstal· 
terne, er først i den senere Tid ud. 
nyttet efter større Maalestok. Af
spærringen fra Ynglepladserne er 
skadelig, men en gammel Opfindelse, 
og paa den Malør skulde dog den 
kunstige Udklækning have raadet 
Bod, selvom en Del - vi kan vist 
godt sige Størstedelen - af den 
nedsatte Yngel er gaaet til Grunde 
ved Engvandingskanalerne, Ved Ind
skrænkning af Individernes Tal skulde 
de tilbageblevne vokse saa meget 
desto hurtigere, og man vilde nu -
om Føden ikke var bleven knappere 
- fange større Eksemplarer end 
tidligere, Enhver Fiskeriejer vil dog 
sikkert protestere imod, at dette er 
Tilfældet, Tværtimod holder Mangel 
af Næring Ynglen tilbage i Vækst, 
hvorved Faren for at blive ædt for
øges, og Kannibalismen grasserer nu 
værre end tidligere. 

(Fortsætte.s.) 

Lystftskeri. 
-0-

Splnning-Fiskeri. 

III. 
I godt Fiskevand og under hel

dige Vejrforhold - Blæst eller over
trukken Luft er altid bedst - giver 
Spinning som Regel godt Udbytte, 
idet den spindende Fisk udøver en 

stærk Tiltrækning paa den paa Rov 
lurende Fisk. 

Mærker man saa det ejendomme
lige Rusk i Stang og Line, der er 
saa velkomment for Fiskeren, fordi 
det varsler om, at en Fisk har hug
get i Agnen, saa maa man straks 
sVlIre med et Ryk til Siden, - ikke 
opad --, for at fæste Kr ogen i 
Fiskens Gab; men Rykket maa ikke 
være stærkt og udføres alene med 
Haandleddet. ,Rykker man lige op, 
kan man ris:kere at brække den 
bedste Stang; thi Stangens Spids 
har ondt ved at taale det pludselige 
Stød, som Rykket opefter fremkalder, 
naar man har en større Fisk paa. 

Derpaa begynder den for Sports
fiskeren saa interessante Kamp, 
bvorunder Fisken gør sit yderste 
for at rive sig løs, medens Fiskeren 
paa sin Side gør sit bedste for at 
beholde den paa Krogen. Ved dette 
Fiskeri maa der i Reglen ikke gives 
meget efter for Fisken; kun, naar 
der er Fare for, at Atang eller Line 
skal knække, maa der gives Line; 
men absolut ikke mere end højst 
nødvendigt: ellers maa man styre 
og udmatte Fisken med Stangen og 
stole paa dennes Styrke og Elasti· 
citet, Fisken maa nemlig ikke faa 
for stort Spillerum, idet den ellers 
af al Magt søger at komme ind i 
Grøden, hvorfra det mange Gange 
ikke lykkes at fau den løs igen. 
Men er Fisken kommen fast i Grø
den, og det kan ske for den dyg
tigste Fisker, er der ikke andet ut 
gøre end straks at stram me Stang 
og Line saa stærkt, som de kan 
taale, og Fisken vil da ofte, hvis 
den ikke har snoet sig altfor fast, 
gøre saadanne Bevægelser, at den 
hjælper til at komme løs. Hjælper 
heller ikke dette Eksperiment, staar 
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der som sidste Udvej kun tilbage at 
lægge Stangen fra sig og tage fat i 
Linen for at forsøge, hvad der er 
stærkest, Linen eller Grøden. Men 
dette er ganske vist det mest tra
giske Udfald af Kampen. Forstaar 
Fiskeren sin Kunst, og har han gode 
Redskaber, saa ender det for det 
meste med Fiskerens Sejr, idet Fi
sken, netop ved at der tages kraf
tigt fat paa den, i Løbet af kort 
Tid er saa udmattet, at dEln kan 
landes uden videre Ulæmpe. 

Med Hensyn til Agnfisken er endnu 
at bemærke, at den bør være saa lille 
som muligt~ ikke længere end 5 a 6 
Centim. - Det er absolut en Fejl 
at bruge for store Agnfisk, og dette 
viser sig bedst derved, at Fisken 
ofte kan slaa efter en større Agn
fisk uden at rammes af nogen af 
Krogene~ hvorimod den ikke let kan. 
gribe en lille Agnfisk uden at faa 
en eller flere af Krogene i Gabet. 

Den bedste Agnfisk for det her 
omhandlede Fisk"ri er E l r i t s e n ; 
men den er imidlertid en skør Fisk, 
og Agnen maa ofte fornyes. Næst 
Elritsen er Grundlingen den bedste 
Agnfisk; men ogsaa den er skrøbe
lig, navnlig da Bugen hurtigt spræn
ges, saa at Indvoldene falder ud. 
Lavest i Værd som Agnfisk shar 
Hundestejlen; men den overtr æffer 
langt Elritsen og Grundlingen i Fast
hed og Styrke og varer langt læn
gere end disse. 

Efter flere Forsøg har jeg kon
strueret et S p i n n i n g - A p p a r a t, 
der er meget simpelt, men:arbejder 
og fanger godt. Det laves saaledes: 
I Enden af et 20 a 25 Centimeter 
langt, dobbelt, farvet Gutforfang, 
forsynet med et øje i den ene Ende 
- det er ikke nødvendigt, at Gut
tsrængene spindes sammen - an-

bringer man en Trekrog Nr. 8 eller 
9 - Redditsveh Skala - og 1 a 2 
Centm. ovenfor denne Trekrog en 
enkelt større Krog, Nr. 2 eller 3. 
Man laver sig derefter af et Stykke 
dobbelt Gut, ogsaa forsynet med et 
øje, en Hyvende Trekrog, ligeledes 
Nr. 8 eller 9. Guttens Længde 
imel10m øjet og Krogen: ca 2 Cen
timeter. Dermed er Apparatet i 
Virkeligheden færdigt. Med en A gn
naal (ører man Forfanget ind i Fi
skens Sideline nedenfor Gattet og 
ud igennem Gabet. Fiskens Hale 
bøjes i en omtrent ret Vinkel, og 
den enkelte Krog trykkes ind i 
Fiskens Haleparti udenfra saaledes, 
at Fisken beholder den krummede 
Stilling. Den flyvende Trekrogs øje 
føres gennem Gælleaabningen ud af 
Gabet, og Forfanget stikkes geDllem 
den flyvende Trekrogs øje, hvorefter 
Forfanget trækkes til. For at faa 
Ap.paratet til at synke i dybere 
Vand, maa man derhos anbringe et 
Blylod, ikke for tungt; men det maa 
hel.st ,ære af Baadform, spidst til
løbende foran, og anbragt saaledes 
paa et Stykke dobbelt Gut, der for
synes med et øje, at Gutten føres 
igennem et paalangs boret Hul i 
Sænkets Overkant, saa at Loddets 
Hovedvægt lalder nedenfor Linen 
for at hindre, at Agnens Omdrej. 
ning forplanter sig til Kaste· og 
Hjullinen. 

Lige nedenfor Sænket anbringes 
en mindre Svirvel, saa at selve For
fanget med Krogene let kan hæftes 
i og af. 

Dette Apparat behøver ikke at 
være mere end 15 a 20 Centimeter 
langt og hæftes i Kastelinens Svir· 
vel. Der {aas nu i Handelen et til 
dette Øjemed konstrueret Sænke,~op
fundet af den bekendte Sportsfisker 
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Pennel. Det fremstilles i 4 Stør
relser ; det næstmindste er bedst; 
men man kan iøvrigt s~lv støbe det 
af Bly. 

Sænket maa være farvet sort eller 
grønt. (Fortilættes.) 

En gammel Lystfislær. 

Et nyt Fisketransport·Selskab? 
-o 

"Deutsche Fischerei-Zeitung" med
deler, at der arbejdes paa at faa et 
internationalt Syndikat i Stand til 
Frembringebe og Drift snavel som 
til kommerciel· forretningsmæssig An
vendelse af den i Brixen i Tyrol 
patenterede Fisketransport-Automat 
"Hydrobion". - Selskabet, som vir-

. ker herfor, opfordrer nu dertil 
egnede Personer, Firmaer eller Kor
porationer, saasom Banker, Handels
og Transport-Selskaber, Piskerifor
eninger o. lign. til Tilslutning. 

"Hydrobions" Værd og Betydning 
fremstilles som liggende ded, at Sy· 
stemet til Levendeholdeise og Le
vendetransport af alle vanddyragtige 
Org:mismer altid lader sig afpasse 
efter de forskellige Krav, idet det 
lige saa let fremstiller ganske smaa 
Automater, saaled~s at baade Kalds
og Lystfiskeren kan blive i Stand til 
at hjemføre sin ofte af kun nogle 
faa Fisk bestaaende Fangst levende, 
som Apparater til waggon- og skibs
ladningsmæssig Massetransport. 

Derimellem staar de mest bruge
lige Apparater til Forsendelse af 
større eller mindre Fiskemængder 
som Stykgods pr. Vogn, Bane eller 
Skib. 

Det internationale Syndikats Ud· 
sjgter er glimrende. ,~D. F.·Z." sy
nes, at de er for glimrende. For
tjenesten anslaas nemlig til ikke 

mindre end 50-100 pOt., hvad nok 
maa siges at være noget enestaa
ende. 

S~lskabet "Hydrobion" ledes af 
Hr. Hofraad F. Kaltenegger 
Brixen. 

Hydrobion-Apparateh Princip er 
allerede tidligere fremstillet af Fiske
handels-Selskabet "Ichthys" i Ziirich. 
Den Kleinschmidtske Metode bruger 
en lig.nende Fremgangsmaade, og 
dens Opfinder har ligeledes søgt at 
grunde et stort Selskab; men saa 
vidt vides, er det ikke lykkedes. 
Alle disse Opfindelser vil ikke blive 
de sidste. Saaledes har det gamle 
Firma 'Wilhelm Kaumann Nachf. 
Aktieselskab og Brødrene Jakob, 
begge i Berlin, deres eget Levende
holdelses-Apparat til Transport af 
Fisk, der ligesom Hydrobion kan 
afpasses efter de største og mindste 
For1::o'd, og som til Dels er lige 
saa forbløffende simpeL 

Fisketransportens Monopolisering 
med et bestemt Apparat synes os 
efter dette paa Forhaand ndelukket. 
Vi kan hoc anvende det gamle Ord: 
"Prøv alt og vælg det bedste I" 

Fiskeriet i Sneum Aa. 
-0-

Efter som min Artikel i "Fersk
vandsfiskeribladet" for 1. December 
f A. Nr. 23 af Hr. Fiskerifoged J. 
Ohr. Sørensen, Bramminge, synes 
ene at skulle gøres til Fejltagelser, 
Indignation og Misundelse, kan jeg 
ikke undlade at gøre nogle enkelte 
Bemærkninger. Jeg har nu i Il/s 
Aar været her ved Bramminge Fi
skeri og brugt Frivandsfiskeriet for 
at fange Havørred til Forsyning af 
den herværende Udklækningsanstalt, 



123 Fersk nuulsllskeribladet 124 

saa Jeg synes, at jP,g sknlde kende 
en lille Smule til Frivandsfiskeriet i 
Sneum Aa. 

Det kan godt være, at det ikke 
er meget, men destomere misunder 
jeg Hr. J. Ohr. Sørensen hans Vis
dom paa dette Omraade. 

Jeg har, saavidt jf'g husker, flere 
Gange spurgt Hr. J. Obr. Sørensen 
om Regulativets Bestemmelser, men 
aldrig kunnet opnaa at faa noget at 
vide om samme. 
. Jeg vil gerne her spørge Hr. J. 
Uhr. Sørensen: "Har en Mand, som 
kun har tTord paa den ene Side af 
Aaen, Ret til at trække Vaad over 
hele Aaens Bredde, og bar en Mand 
ligeledes kun med Jord pua den 
ene Side af Aaen ogsaa Ret til at 
gaa over paa den anden Side og 
trække Vand, f. Eks., hvor det er 
strængt forbudt (Ol I Tilfælde af, 
at de har dette, hvor!or skal san
dant Fiskeri da kun foregaa om 
N atten? Det kunde da ligesaa godt 
gøres om Dagen eller ogsaa ved 
Solnedgang, bvilken Tid, jeg tror, 
er den bedste, og som Dø ogsaa selv 
har anbefalet. 

At De ikke tror, der bliver slaaet 
Ørreder ihjel, synes jeg, lyder lidt 
utroligt. J eg kan ikke tro, at De 
som Fiskerifoged skulde være saa 
uvidende om, hvordan Fiskeriet dri
ves og tillige, hvad der fanges. 
Skulde dette være Tilfældet, maa 
det højt beklnges. De mener, at 
Skydegarnet i sig selv værner mod 
Misbrug. Ja, det kan gærne være, 
men naar det kun tager Fisk paa 
ca. 3 Pd. og opad, saa tager det 
jo netop kun de Fisk, som er yngle
dygtige, og det kan vist ikke nægtes, . 
at de Fisk, som bliver fangede i 
Skydegarnet, sjældent kan leve og 
duer altsaa ikke til Udklækning. 

Selvom det er forbudt at sælge 
Ørreder, saa er det vel ikke forbudt 
at spise dem; og hvor stort et Bi
drag tror Hr. J. Ohr. Sørensen, der 
kommer Fiskebestanden til Gode af 
de spiste Ørreder. 

Altsaa: selvom det er lovligt, 
kan Fangst af Havørred i Skyde
garn kun henregnes til Rovfiskeri. 

Hr. J. Ohr. Sørensen mener, at 
det skulde være Misundelse, jeg 
nærer overfor flskeriberettigede Lods
ejere, hvilket jeg maa sige langt fra 
er Tilfældet. 

At Fiskeri med Vaad og Skyde
garn er lovligt, kan jo gerne være; 
men jeg ved ikke, hvem Fiskeriregu
lativet for Sneum Aa skulde bringe 
Fordele, undtagen Romskerne, naar 
Vaad og Skydegarn maa bruges i 
den Tid, Ørrederne gaar op for at 
yngle. 

Hr. J. Obr. Sørensen skriver vi
dere, at dersom Motorbaadene kom 
paa Fiskeri i Aaen, vilde de blive 
fangede som Mus i en Fælde. Jeg 
skal i forbigaaende bemærke, at det 
blandt andre er Hr. J. Ohr. Søren
sen selv, der har fortalt mig, at der 
har været Motorbaade i Aaen, og 
det var jo ogsaa beklageligt, om Hr. 
J. Ohr. Sørensen ikke havde haft 
Fælden stillet, hvis det var Tilfæl
det, at Motorbaadene havde været 
nævnte Sted. 

J eg kan nu en Gang ikke give 
Hr. J Ohr. Sørensen en Undskyld
ning, saalænge jeg ikke har faaet 
foranstaaende Spørgsmaal besvarede, 
og indtil da maa jeg formode, at 
der bliver drevet ulovligt Fiskeri i 
Sneum Aa; 

Og jeg kan jo ikke godt tro, at 
Hr. J. Ohr. Sørensen som Fiskeri
foged offentlig vil forsvare ulovligt 
Fiskeri. 
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I hvert ~~ald behøver vi ikke at 
have en Fiskerifoged til at gøre det; 
det kan vist enhver privat Mand 
be8ørge. 

Bramminge Fiskeri, d 7. ,Tanuar 1907. 

I. M. Mikkt']sen. 

Hr. H. Hansen, Lellinge pr. Køge, 
~-o-

Ja, jeg maa endnu en Gang bede 
om Plads for et lille Stykke til Hr. 
H. Hansen. 

Det er en mærkelig Maade, De 
besvarer mine Spørgsmaal paa. 

Vidner mit første Spørgsmaal om, 
at jeg aldrig har set en Geddeunge ? 
Jeg ved ikke, om De med kontrol
leret Geddeklækning mener Klæk
ning, der er kontrolleret af andre; 
det har jeg aldrig været, men Gedde
klækning har jeg haft med at gøre 
i mange Aar, det tvivler De vel 
ikke om. 

At De har Erfaring og Kendskab 
til Geddeklækning, ved jeg godt, 
eftersom De i flere Aar har været 
hos Deres Svoger, Jens Pedersen, 
TisF0 Og j eg anser det slet ikke 
for nogen Overdrivelse at sige, at 
Pedersens Geddeklækningsanstalt ved 
Tissø er absolut Landets bedste, 
største og omtrent eneste Gedde
klækningsanstalt. Den ved Ringkø
bing, ved jeg ikke, hvor meget klæk
ker, eller om der sælges Yngel 
deIfra. 

De, der derfor vil købe spæd 
Geddeyngel til Udsætning i mindre 
Søer eller Moser, kan sikrest faa 
dem ved Henvendelse til J ens Pe
dersen, Tissø pr. Ruds-Vedby. -
Men det var ikke Klækningsanstal
ter, det var Damme, der var Tale 
om. Og nu maa De undskylde, at 
jeg tillader mig at bruge Deres egne 

Ord, for Deres Maade at skrive paa 
vidner nemlig om, at De aldrig har 
været med til Geddeklækning i 
Damme. Og dersom De nu ikke 
vil komme frem med, hvor og hvor
naar De har været med til de mis
lykkede Forsøg med Damme, tror 
jeg ikke, De nogensinde har haft 
noget med Geddeklækning i Damme 
at gøre. 

De skriver sao. flot: Jo, De kan 
være sikker paa, jeg ved o. s. v. 

Men hvorfra? ~ u maa De ikke 
misforstao. mig. J eg forlanger ikke, 
at De kommer frem med nogen som 
helst Erfaring, kun hvor mange mis
lykkede Forsøg, De har været med 
til, og hvor? 

~ngaaende det, De skriver, at De 
aldrig har været med til at lade 
Fiskeyngel og Vandet frit løbe ud 
paa en Gang, kan jeg god t forstaa, 
for De har vistnok aldrig været med 
til at holde Geddeber;tanden ved lige 
i en Sø ved Hjælp af en Dam. Og 
angaaende Deres Fantasier om 
Tælleapparater og lignende for at 
faa at vide, om der er mere end 
nogle faa Geddeunger eller ikke, da 
vil jeg oplyse Dem om, at i Sol
skin viser de sig i saadanne Masser 
i Vandskorpen, saa vedkommende, 
der har en saadan Dam, vil ikke 
være i Tvivl om, at der er mange 
Tusinder. 

Angaaende Deres Spørgsmaal, om 
jeg har Erfaring for, at Gedderne 
kan dø i en saadan Dam, vil jE'g 
svare: J a, det har jeg; og det er 
endogsaa almindeligt, at der er en 
Del af dem, der dør; men jeg har 
aldrig set døde, efter at Ungerne er 
komne frem i Vandskorpen, saa 
naar Dammen bliver tømt 10 a 14 
Dage efter, at Ynglen bar begyndt 
at vise sig, vil der næppe være ret 
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megen Dødelighed, rimeligvis slet 
ingen, og det var det, jeg anbefa
lede. 

J eg forstaar ikke hvilken Grund, 
De mener, jeg skulde have til at 
narre Folk til at anlægge en saa
dan Dem ved at love langt større 
Udbytte af den, end der med Rime
lighed kan ventes. Personlig For
del deraf kan jeg da ikke have, saa 
det vil De vel frikende mig for. 
Bliver der Tale om noget i den Ret
ning, bliver det vel det modsatte. 
Og at jeg med Forsæt skulde skade 
Fiskerisagen, tror De dog vel ikke, 
og jeg forstaar derfor ikke noget af 
det. 

De har aldrig tænkt Dem, at Deres 
lille Artikel skulde være et Angreb 
paa mig, men kun paa, hvad jeg 
skrev og anbefalede. En Mands 
Gerninger er Manden ansvarlig for, 
og naar man angriber en Mands 
Gerninger, angriber man Manden, 
det er nu min Opfattelse af Sa
gen. 

Men De mener maaske, at der 
skal en knyttet N æve eller en 
Stok til. 

I mit næste Stykke skal jeg gøre 
Rede for baade heldige' og uheldige 
Resultater, og De kan stole paa 
Hr. H. H., at jeg ikke skal gøre 
det bedre, end det er gaaet her, 
det har jeg ingen Grund til. 

Prøv at skrive til Th. Jensen 
ved Ringkøbing; han har været med 
ved Udfiskningen af en saadan Dam, 
og hør hans Mening derom. 

N. Pedersen, 
Brahetrolleborg pl'. Korinth. 

En lille Bemærkning 
til de to foranstaaende Indlæg: Paa 
Grund af Bladets indskrænkede Plads, 

var det bedst, om lignende lokale 
eller personlige Spørgsmaal var no
get kortere og ikke gik igennem for 
mange Nr 

Det er heldigst at komme ind 
paa Ting, der har mere almindelig 
Interesse. 

Red. 

Vore Bækkes rationelle Drift ved 
Avl af Bækørreder. 

-0-

(Fortsættelse.) 

For det tredje er Gedden en sand 
Rovfisk, der med Forkærlighed slu
ger store Bid. Hos Forellen er det 
lige omvendt. Efter dens Tænder 
at dømme, især efter Tungens over
ordentlig kraftige Forsyning med 
Tænder, maatte man holde Forellen 
for en ondartet Rovfisk. Tungens 
Tænder falder ikke let Lægmanden 
i øjesyn, fordi de for Størstedelen 
er omhyllede af den overordentlig • 
tykke Tungepude. Men ved Greb 
bliver Puden trykket ned, Tænderne 
bliver frie og kan ligefrem tilføje 
uhyggelige Saar. Men trods disse 
kraftige Tænder er Forellen egen t
lig mere Fredfisk. Den nærer 
sig af lavere Dyr. Om Forellens 
N æring har man forskellige An
skuelser. Tidligere troede man, at 
de i den frie Natur kun tog frit
svømmende Foder, altsaa Luftinsek
ter , der faldt i Vandet, Fisk o. sv. 
Men det er, saaledes som det fra 
forskellige Sider er paavist, ikke 
rigtigt. I<~orellen tager ogsaa N æ
ring fra Bunden, paa Planterne eller 
snapper den mellem Breddens Plan
ter. Til dens Næring tjener saa
ledes Vaarfluelarven, der ogsaa se
nere yder en ganske betydelig Del 
af Luftnæringen og altsaa i dobbelt 
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Henseende er vigtig som Næring, 
endvidere de mindre Arter Limnaea 
og fremfor alt den blandt Smaa
krebsene bekendte G a m m e r u s -
Forellen forholder sig med Hensyn 
til Næringen ikke anderledes end 
andre Fisk. Den æder i et Vand 
et, i et andet Vand et andet. Saa
ledes bliver der f. Eks. meddelt i 
Literaturen, at Gammarus ikke bli
ver taget meget af den, idet mindste 
ikke af de større Foreller. Det 
kan være rigtigt for mange Vande, 
men for andre passer det ikke. 
Man maa ogsaa betænke, at Forel
len nemlig i Sommerhalvaaret især 
gerne æder Luftinsekter, ligesom 
f. Eks. ogsaa Hvidskallen, Rødskal
len og Karpen. Om Vinteren findes 
disse Luftinsekter ikke, og disse Fisk 
maa derfor nødtvungne æde noget 
andet. N aar man vil danne sig en 
rigti~ Mening om en Fisks Ernæring, 
saa maa man tage Aarstiden i Be
tragtning. Saaledes har jeg for 
nylig fra "Leine" uildersøgt 3- og 
4.aarige Foreller, hvilke var fuldt
proppede med Gammerus. Ogsaa 
Døgnfluelarver og Tusindben bliver 
ædte, ja Forellen forsmaar endog 
ikke at opsamle Larven af Chirono
mus fra Bunden og Dyndet. Kort· 
sagt, Forellen udnytter Bæ~kens 

Sruaadyrverden paa en Maade, som 
er helt udelukket hos Gedden. Den 
forhaandenværende naturlige Fiske
næring i en Bæk lader sig altsaa 
overordentligt bedre udnytte ved Fo
rellen. Tager man nu i Betragtning, 
a.t Forellen staar i højere Pris, og 
overvejer man, at man ved god N æ
ring ka.n udfiske 1 Centner Foreller, 
hvor man ikke kan høste en Fjerde
del deraf af Gedder (naturligvis bort
set fra de eventuelt i Legetiden t i I
van d r ede fremm ed e Gedder), 

sall. maa man faktisk stille sig paa 
det Standpunkt, at hvor Forellen 
kan trives godt, d er maa Gedden 
vige, selvom don ogsaa til Tider 
staar i høj Pris og lader sig let 
sælge, At man da udrydder Ged-' 
derne, er en absolut Nødvendighed, 
da de ellers vilde rydde ordentligt 
op i Forelbestanden og gøre alle 
vore Bestræbelser illusoriske. Til-. 
ligerned Gedden maa man om mu-
ligt og5aa udrydde de andre Fisk, 
der forgriber sig paa Forellerne, 
saasom Aborre, Elritse*) og andre. 
Dette er derimod ikke Tilfældet med 
Hundestejlen*), der næppe kan skade 
Forellerne, sna meget mere som Hr. 
Forstmester Reuter har fortalt, at 
denne direkte. tjener Forellen som 
Næring. 

Der kommer hertil en anden Om
stændighed i Betragtning, nemlig den, 
at Gedden har en betydelig højere 
Næringskoefficient end Forellen. -
J eg har ikke selv Erfaring derom, 
men meddeler efter Literaturen, at 
Gedden til Produktion af 1 Klgr. 
Geddekød æd0r 15 til 30 Klgr. andet 
Fiskekød, medens Forellen med 6-
10 Klgr. N æring skal kunne danne 
1 KIgr. Forelkød. Altsaa igen For
del paa Forellens Side lige over for 
Gedden. 

Mindre Meddelelser. 
-0-

Fiskeproducenterne og En gros
Hantlelen med Fisk. Foreningen 
for tyske Dambrugere holder Møde 

Berlin den 13 b~ebruar d. A. -

*) Hvad Hr. Paulus Schiemenz skriver 
om :Rlritser og Hundestejler som 
Fordfjt'lldcr og som Næringsmiddel 
for ,lisse Fisk, passer næppe. 'Vi 
tror at have erfar€'t lige det om-
vendte. It e d. 
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Dagsordenens Punkt 12 lyder saa
ledes: "A n v e n d e Is e a f F i s k o g 
Fiskesalgets Emancipering 
af Fiske-en gros Handelen".
"Deutsch. Fisch.-Zeit." føjer her til: 
Dette er altsaa sikkert en Opfor
dring for Fiskehandlerne til at lære 
at kende den Stilling, som Forenin
gen indtager til dette Spørgsmaal. 

. Institut for Indsøfisbrl n d 
Friederlchshafen. Den prøjsiske 
Regering har i 1906 stillet et Be
løb paa 150,000 Mark til Raadighed 
til Bygning og Udstyrelse af et In
stitut for Indsøfiskeri ved Mug
gelsee. Fra Begyndelsen af var det 
ikke Hensigten at bestride den hele 
Indretning af denne Sum, da Om
kostningerne hertil "paa Grund af 
Sagens Nyhed ikke tilfulde lod sig 
overse. Paa Grund af Lønstigning 
og højere Materielpriser er det nu 
bestemt at anvende de 150,000 Mk. 
til Bygning af Institutet, og det vil 
da yderligere være nødvendigt at 
anvende et særligt Beløb paa 65,000 
Mark til den indre Indretning og 
til Anska:ffelse af de til L:tborato
riet nødvendige Instrumenter og Ap
parater. 

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krp]Js 

(I<Jfter D. F. Z.) 

Fiskemarkedet. 
-0-

KøbenhAvn, 16. Februar. 
35-60 Øro pr. Pd. 

100-175 
40-60 
25-30 

400 - 500 ø. pr.100Stk. 

B e r l i 11, 13. til 19. Febr. 
IJfCyende Fisk: 

Gedde 
Gedder, store, 
Gedcll'r, small, 
San n art, 

80 -] 03 Pf. pr. Pd. 
64-79 -

91) 

112-150 -

Aborre 
" smaa, 

Suder, store, 
Suder, smaa, 
Skllllf' 
Karm'!sPl' 

73-86 
40 

81 88 
130 

44-hi 
89-95 

l)'. Z. 

Den 16. l<'ebruar. 
Ispakkede Fisk: 

Forel 131 Pf. pr. Pd. 
Laks 200 
Ørred 147-180 -
Sandart. mellemstore. 112-110 -

" 'smaa, '72-85-
" usort, 76-100 .... 

Aborre 15-53 
Gedder, store, t.~3-53 
Gedder, usort., 54-71 
AnI, store, 110 
Skalle 32 
Suder, smna, 71 
Ka.rper 40-60 
Karlld8er 45 

D. F. Z. 

P a r i 5, 1 (j. Februar. 
Blankørreo. 6,00- 8,00 Fl'. pr. J(lgr. 
La ks ' 6,50-9,00-
Ørred 4,50-6,50 
Gedde 2,00-3,00 
Krebs, store, 32-40 Fr. pr. 100 8th. 

m(\'lemst. 20-22 -
smaa 10-14 -

D. F. Z. 

H a m b u r g, 13. til 19. Febr. 
Gedder, mellemst., ii)-80 Pf. pr. Pd. 
Gedde, smaa, 50-65 
Aborre, store. 40-51 
ALorre smaa., 25 - 30 
Ørred, at, mellemst., 235-305 -
Ørred, mellemst., 290-360 -
Ørred, mell~t., smaa, 161-189 -
Ørred, smaa, 140-167 
Suder, lev. Portions, 125 
Aal, 8tore, 80- 95 
AaI, st. og mellemst., 85 
AaI, mellemst., 70 
AaI, ~111aa, 40- 60 
Karper, leventle, 70-75 

Le i P z i g, 13. til 19. Febr. 
Levende Fisk: 

Suder, smaa, 
Aal, store, 
Aal, mellemst, 
Geo.de, u~ort, 
Forel, smaa, 
Karudser. store, 
Aborre, store, 
Skalle, store, 

150 Pf. pt'. Pd. 
160 
140 
100 -
400 -

60 -
60 -
60 -
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Ispakket. Fisk: 
Hedde, usort., - Pf. pr. Pd. 
Sandart, store, 110 -
Sandart, mellemst., 85 -
Skaller, AhOlre og Ka-

rudser, store 50 -
Karper 55 

F. Z. 

Annoncer. 
-0-

Plads søges 
i Løbet af Vinteren som Fiskerne· 
star eller lignende. 

Man bedes henvende sig til 
S. Lomholdt, 

Jernbanegade 28, Vejle. 

. Z raske unge Mennesker 
kan straks eller til Foraaret faa 
Plads som Fiskerielever ved et vel
anlagt og veldrevet Ferskvandsfiskeri 
i Midtjylland. For Tiden 20 Damme. 
Billet, mrkt. "N W.", bedes ind
lagt paa dette Blads Kontor. 

Udstopnleng af Pattedyr, 
Fugle, Kryb

dyr og Fisk, samt Skelettering ud
føres naturtro, holdbart og billigt. 

Konservator J. !Iogensell, 
Havrdalsbus pr. Kellerup. 

Gode store 
Sættefisk 

samt Ynge I og øj neæ&, af' 
Bæk- og Kildeørred kan faas 
paa billige Betingelser. 

Dollerup ltIølleø Damkultar 
pr. Skelhøje Station. 

Å. logerslev. 

Fi~k~ri~t "Aalyn~" 
pr. Lunderøkov, 

tilbyder til Levering i Vinter og 
Foraaret prima Nætteflsk af 
Kilde-, Bæk.. Ol" Re&,nbue
ørreder, endvidere prima øjne
æg og Yngel i ovennævnte Ar
ter, samt Sæ'tteflsk af Karper 
og Suder 

til absolnt billigste Priser. 

. Bjneæg og Yngel 
af store og kraftige Jloderfisk af 
Bæk-, Hav- og Begnbue
ørred leveres til meg;et billige 
Priser fra Ferøkvandøftskerlet 
!,Errltøø" pr. Fredericia. 

J. Jørg'ensen. 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i " Dansk Ferskvands· 

fiskeriforening". Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et IJoveksemplar 
følger pr. Postanvisning. 
kan hæves ved Postopkrævning. 

den ..... 190 . 

Navn~ .' Stilling: 

HB. 

Postadresse: .,,,, .. ; ...... , ....... .-......... :. .... ,, .... , ... _, .. , ...... ," 

K li P o n e n bedes i udfyldt Stand tilsendt l!'orenillgens FOJ'IUand, Hr. Cand. 
Bie i Hobro eller til Bladets Kontor i Gjelballe Penge forsendelser hede8 
dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører J ul. Nors Ribe, 
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~: a 4 Pd.~ Orr~d~r 
søges til Købs for højeste Pris ved 
kontant Betaling. 

Om Tilbud bedes. 
Bydekarken, 

Telefon 372. Rendsborg i Holsten. 

Levende Fisk, 
saasom Portionsørreder, store Hav
ørreder, Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes til Købs 
Afhentning med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste Statsbanestation. 
Kontant Betaling. 
G. Domaschke, Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonassfrasse 3. 

Ojneæg og Yngel 
~f Laks-. Bæk-, KlIde- og 
Regnbueørred samt Laks le
veres i fortrinlig Kvalitet fra 

Frøjks Fiskedamme, Holstebro. 
Telefon 169. 

Fiskerielev . 

Søholt Damkultur 
pr. Tirstrup, 

leverer saa længe Forraad haves 
sunde og kraftige 

8 a IO etUI. KI}de- og Regn
bueørred 

samt prima øjnf'æg af samme Arter. 

Æg 
af store Regnbuer. 
De, der atter til Foraaret ønsker 

Sikkerhed for at erholde Æg af vore 
store 4 Punds Regnbuer, der lever 
i en Sø paa 20 Tønder Land med 
6 Alen dyb Vand, anmodes om 
snarest at indsende Bestilling. Ved 
større Ordre særlig billig. Talrige 
Anbefalinger for Varens enestaaende 
Godhed fra foregaaende Aar fore
ligger. 

Lykkesholms-Fiskeri, 
Ellested, Fyn 

Sydjydsk 
Damkultur Som saadan kan et 

ungt Menneske faa Plads 
straks eller til 1. Maj 
ved et større Fiskeri. 
Fiskeriet har selv Fryse
anstalt, saa der bliver gi
vet Undervisning i Frys
ning og OpbevQ.ring af 
Fiskefoder. 

Moderfisk 

leverer som sædvanlig 
8jenæg, Yagel og 
Mætte'hlk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk, samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billig!ite Priser. - Henvendplse til Fi

skeribestyrer H. Søren
sen, Nordjydsk Damkul
tur, Nykøbinv, Jylland. 

Karper. 
Ca. 70(0 Sættekarper 

udsælges billigt fra 
--= Bra betrolieborg 

Fiskeri 
pr. Korinth (Fyn); 

købes 
af S u d e r. Eventuelt 

Byttehandel med 3 Aars 

Karper. 

N. Lind, 
Dons pr. Kolding. 

~.rtioa8ft8k og 
sterre Spisetlsk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansea, 
Aakjærdal .. 

P. Jørcensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Tqkl i nKolding Folkeblad". Bogtqkkeri, Kolding. 
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Udfaldet af nyere og ældre Forsøg paa 
Ørredudklækning i Grus og ø rra dyng e I &1 S Æ de dygt ighe d. 

Dr. lIelns Undersøg'clser. 

l{cferat V('fl Magister C, V, O t t. e l' s t r ri m. 

I to forudgaaende Numre af "Ferskvandsfiskeribladet" har Redaktionen 
gengivet et Uddrag af en Artikel af Dr, ·Walter i "Fischerei-Zeitung", 
hvori omtales de af Dr. Hein foretagne Forsøg angaaende Klækning af 
0rredæg i Grus og 0rredyngelens Ædedygtighed. Nu har imidlertid Re
daktionen anmodet mig om at give Bladets IJæsere et Resume af de 
nævnte Forføg, og da jeg ved Dr, Heins Velvilje er i Stand til at præsen
tere Læserne de til hans Originalartikel hørende fortræffelige Billeder, skal 
det være mig en Glæde at efterkomme Anmodningen; jeg føler mig nemlig 
overbevist om, at denne billedlige Fremstilling bedre end al Beskrivelse vil 
anskueliggøre den store Betydning af Dr. Heins Forsøp;. 

Til sine Undersøgelser over Ørredyngelens Ædedygtigllcd anvendte 
Hein et Parti BækøIl'ed paa 1000 Stkr, , SOlD var klækket den 7. og 8. 
Januar. Den 9, Januar deltes Partiet i et Forsøgsparti og et Kontrol

~ parti, hvert paa 500 Stkr,; indtil den 28 Januar holdtes de to Partier 
under ens Vilkaar. 

Da Ungerne var ca. 21 Dage gamle (den 28. Januar), havde de aller
fleste stillet sig oprejste, hvilende paa Blommesækken og Brystfinnerne; 
før den Tid, medens Blommesækken var meget stor og Ungerne svage, laa 
de paa Siden. N u, da de havde rejst sig op, begyndte Hein at fodre For
søgspartiet, medens Kontrolpartiet sultedes. Foderet bestod de første Dage 
af Vandlopper og Dafnier (den 28. Jannar til 6. Februar); derefter fodre
des der lDed Milt. N ogle af Ungerne undersøgtes; den 30. fandtes en 
Dafnie i Tarmen paa en af dem, og fra den 7. Februar regner Hein, at 
alle Ungerne var begyndte at æde. 
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For at tydeliggøre, paa hvilket Stadium denne Ædedygtighed - og, 
som ' han antager, tillige Ædetrang - indtræder, giver han hosstaaende 
Figur l. 

F igur 1. 
Ædeilygt ig Bæk0l'redyngel, 26 -27 Dage efter Klækningen (vrd 8,1-9 Gr. C. 

Vandternperatur). Forstørrelse 3 : 2 

Har nu Yngelen nogen Fordel af denne tidlige Fordring ? - Alle
rede den 15. Februar va.r Yngelen i Kontrolpartiet magrere og slankere, 
y ugelen i Forsøgspartiet kraft igere og maaske ogsaa genJemsnitlig lidt 
større; paa Blommesækkens Størrelse var der næppe nogen Forskel. Men 
det viste sig, at de indre Organer udvikledes langt hurtigere hos Ungerne 
fra Forsøgspartiet end hos dem fra Kontrolpartiet; særli~ godt lod dette 
sig iagttage paa Svømmeblæren, der først, efterhaanden som den udvikles, 
fyldes med Luft. Den 23. Februar præpareredes en Unge fra hvert af 
Partierne, og de indre Organer tegnedes (se Fig. 2-3). Særlig ses For-

F ignr 2. 
Fordøjelseskanalen af en ufodret Bæk(~rred 

46 Dage efter Klækningen. Leveren med 
Galdeblæren er klappet op. 

:Forstørrelse 7: l . 

F igur 3. 
Fordøj elseskanalen af en Bækørred 46 
Dage efter Klækningen, fodret fra en 

Alder af 21 Dage. 
F orstørrdse 7: 1. 

skellen pas. Svømmeblærens Udvikling, men ogsaa Mave, Tarm og Lever 
viser tydeligt stærkere Udvikling hos den fodrede Unge end hos den 
ufodrede. Allermest overbevisende virker den lyse Bræmme, der i Fig 3 
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ses strække sig langs Tarmen; det er Fedt! en Vare, som Hungerkandi
daten i Fig. 2 ikke kender noget til. 

Fra den 7. Marts blev ogsaa Kontrolpartiet fodret. Formaaede denne 
sent fodrede Yngel nu at indhente det forsømte? Partierne fodredes ens, 
blev endog satte sammen i een Beholder, og var begge lige ædelystne. Og 
dog var Forskellen mellem dem tydelig nok og holdt sig, indtil Forsøget 
den 8. April maatte afbrydes. Denne Dag fotograferedes saa 6 ikke særlig 
udvalgte Eksemplarer (se Fig. 4). _ De 3 øverste er de i Ungdommen sul-

Figtu' 4. 
Bækøtredyngel 90 Dage efter Klækningen. De øverste 3 Unger fodredes fra de yar 

58 Dage 'gamle, de l1ec18rste 3 fra en Alder af 21 Dage. ForstølTnlsc 3: 2. 

tede, de 3 nederste de tidlig fodred~. Mon der er nogen, der ikke kan se 
Forskellen? Ogsaa i Længden kunde der konstateres en Forskel, idet 
Ungerne fra Kontrolpartiet maalte 22 -24 mm, Ungerne fra Forsøgspartiet 
'17-28 mm. 

Endnu kan det tiIrøjes, at da der opstod en Infektionssygdom (Chilo
domiasis) blandt Yngelen, efter at de to Partier var satte sammen, saa 
gik det langt stærkest ud over Yngelen fra Kontrolpartiet. Sygdommen 
standsedes med 21/ 2 pCt. Kogsaltbade. 

Vandet, hvori Yngelen holdtes, var fra 8'1 til 9,0 Gr. C., gennem
snitlig ca 8,; Gr. C. Udtrykt i Dagsgrader var Forholdet altsaa saaledes: 
Yngelen stillede sig oprejst ca. 21 Dage gammel (ca. 180 Dagsgrader) ; 
den var ædedygtig ca. 26 Dage gammel (ca. 220 Dagsgrader). 

Resultat for Praksis. I de første Dage, efter at Ørredyngelen har 
stilltlt sig oprejst, bør man begynde at fodre. Har man ikke tilstrækkeligt 
Naturfoder (og det har desværre vel ingen), saa kan man fodre med Milt 
(f. Eks. Svinemilt eller Oksemilt). I Begyndelsen presses Milten gennem 
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tæt Lærred ud i en Kop med Vand; det af de udpressede Blodlegemer 
rødfarvede Vand hældes ned mellem Ungerne. Senere kan . man nøjes med 
at udgnide Milten. 

* * 

* 
Allerede tidligere havde man jo foretaget adskillige mere eller mindre 

vellykkede Forsøg med Udklækning af Ørrcdæg under ForlloId, der 
efterlig'llede de i Naturen f'orekommende. Heins Forsøg i denne Ret
ning adskiller sig fra disse ældre Forsøg paa et meget væsentligt Punkt. 
Han vælger nemlig sit Materiale til Yngelsengen meget grovere; Grus kan 
man egentlig næppe kalde det ; der er Sten imellem indtil Knytnævestør
relse og meget lidt fint Materiale (Grus, Sand). Der anvendes ingen 
skarpkantede Sten, kun afruudede, og de vaskes grundigt med kogende 
Vand, før de stables i Akvariet, saaledes som det er beskrevet i Dr. Wal
ters Artikel (Sd. 71). Æggene mases slet ikke af. Stenene; der er jo 
Mellemrum nok. 

Til Forsøget anvendtes øjneæg af Bækørred. Forsøgspartiet an
bragtes i det omtalte Akva)'ium, medens Kontrolpartiet anbragtes i et 
almindeligt Klækkeapparat, hvor Klækningen som beregnet fandt Sted den 
1.-3. Marts. Paa samme Tid maa vel Æggene l Akvariet være klækkede, 
men Ungerne begyndte først at vise sig over Stenene den 7. April. Den 
10. April fotograferedes 4 af disse Unger samt 3 fra Klækkeapparatet 
(Fig. 5). Ingen af Parterne havde hidtil faaet Foder, og i Akvariet viste 

Figur 5. 
Ufodret Bækørredyngel ca. 40 Dage efter Klækningen. De øverste 8 stammer 

fra Kl ækkfapparat, de nederste 4 fra df.n kunstige Yngel~enQ;. 
Forstørrelse 3: 2. 
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en Undersøgelse, at der intet fandtes, som kunde tjene til Føde for Ynge
len. Det er de: for forbavsende at se Forskellen mellem Resultaterne i 
Yngelen fra den kunstige Yngelseng, som er den største, er tillige dev 
kraftigste og har endda en Reservebeholdning i sin Blommesæk. 

Betydningen af dette Forsøg for Praksis har Dr. Walter fremdraget 
i sin Artikel, og jeg skal derfor ikke gentage det. Dr Hein fortsætter 
imidlertid sine Forsøg, og man maa jo haabe, at det maa lykkes ham at 
paavise, at det gunstige Resultat af det første Forsøg ikke skyldtes et 
lykkeligt Tilfælde, men konstant kan ventes hver Gang, og tillige, at det 
maa lykkes ham at finde paa en Form for den kunstige Yngelseng, der 
gør den let anvendelig i Praksis. 

_ .... ~~ .. 

Undersøgelser over 
normalt og abnormt Fiskeblod. 

Af 
Dr. C. W. Hoffmeyer, 

København. 

-o-
Da der over Fiskeblodets normale 

Sammensætning, saa vidt det angaar 
vore Avlsfisk, indtil nu intet var be
kendt, kom det i første Linje for 
mig an paa at skaffe mig et Grund
lag for videre Undersøgelser. Hertil 
behøvede jeg naturligvis Fisk, som 
man i en vis Hem.eende kunde anse 
som Norm for de vedkommende 
Fiskearter. Jeg valgte derfor til mine 
Undersøgelser Fisk, der levede vildt 
under normale Forhold, saa at man 
kunde antage, at de var fuldtud 
normale saavel med Hensyn til Næ- I 

ringstilstand som til Størrelse og 
Blodblanding. 

Til Blodets Undersøgelse valgte 
jeg de 3 mest brugelige Metoder. 
J eg fastsatte allerførst i Kubikmilli
meter Tallet paa de røde saavelsom 
paa de hvide Blodlegemer, bestemte 
derpaa Blodets Hæmoglobin·Indhold, 
det vil sige Blodfarvestof, og maalte 
sluttelig ved Homokritens Hjælp 
Forholdet mellem Blodlegemernes og 
og Blodets Volumen. 

Paa den Maade undersøgte Jeg 
først Salmoniderne, og jeg anvendte 
til mine Forsøg 45 Vildfisk, nemlig 
15 Bækforeller, 15 Kildeørreder og 
15 Regnbueforeller . Fiskene var 
toaarige, fuldstændig sunde og stam
mede fra to, langt fra hinanden lig
gende Bække i Bajern. Disse Under
søgelser gav følgende Resultat: 

II ~- : ,.- ; j- _.~. ---- q 

l
i Røde Blod •• Hyide Blod,,'i Hærr:oglo. ! Blodlege-

,] legemer i ,: hm· : mm'nes 
, pr. Kbll11l1.1 pr. Kbrnm. il Indhold. i Volumen. 
'I , ,I , 

1. Bækforel (Trutta fario) ..... 11,402,000!1 12,130 62 42 % 
2. Kildeørred (Salmo fontinalis) 111,425,00r. 12,100 63'8 42'6 % 
3. Regnbueørred (SaImo irideus) li 1,428,000 12,400 ii 61,(. 4116 % 

Af disse 45 Undersøgelser af de 
3 Salmonidearter fremgaar det, at 
de alle er i Besiddelse af det samme 

Antal, ca. ),400,000 røde og 12,000 
hvide Blodlegemer pr. Kubikmilli
meter, og at ogsaa Hæmoglobin-Ind-
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holdet og Blodlegemernes Volumen I For 14 Karper og 14 Suder kunde 
indenfor de 3 undersøgte Arter kun jeg som Gennemsnitstal for begge 
er underkastet ringe Svingninger. - I disse Arter beregne: 

li Røde BlOd-I!HYide BlOd-!1 Hællloglo~ I Biodlege-
legemer I legemer I bin- mprnes 

pr. Kbmm.11 pr. Kbmm·11 Indhold. I Volumen. 
'1 .j I 

Karpe (Cyprinus Oarpio). . . . .. 1,887,000' 14,8001 72 : 43n % 
Suder (Tinea vulgaris) ........ ,11,687,000!1 14,800 ,! 63 II 41'0 Ofo 

Efter at jeg nu ved mine Under-j pall. Blodets Sammensætning hos Fiø 
søgeiser havde fundet de normale skene '? Hertil blev der i den bajerske 
Tal for de vigtigste af vore Avlsfisk, I Landsfiskeriforenings Fiskeavlsanstalt 
vendte jeg derpaa tilbage til Bear- i Starnburg udført Forsøg med større 
bejdelse af det Spørgsmaaal: Hvil- Mængder, for om mnligt at faa et 
ken Indflydelse besidder Næringen sikkert Resultat Der blev: 

1. 1000 Stkr. Regnbueforel-Yngel 
) 

kun fodrede med Kasein. 

100 Stkr Aarsfisk af Regnbueforel (Ostestof) 

2. 1000 Stkr. Regnbueforel·Yngel 

1 100 Stkr. Aarsfisk af Regnbueforel 
fodrede med Blod og KaseIn. 

3. 1000 Stkr. Regnbueforel-Yngel l 
100 Stkr. Aarsfisk af Regnbueforel J 

kun fodrede med Milt. 

Forsøget begyndte den 26. Maj 
1905 og fandt Sted i fuldstændig 
rene, med fint Staaltraadsnet over
dækkede Betonrender. Det gennem
strømmende Vand var Kildevand med 
en konstant 'remperatur pall. 6 - 7 
Gr. O. og viste ved den kemiske Un
dersøgelse kun minimalt Spor af 
J ærn. Kase'inen blev før Fodringen 
omhyggeligt udvasket, saa at det 
noget nær kan betragtes som rent 
Ostestof, i ethvert Tilfælde jærnfrit. 
De første Undersøgelser blev udførte 
11. J uH 1905 og gav følgende Re
sultat: (Se Tabellen Side 149 -150.) 

I tallet af de røde Blodkorn betydeligt. 

Ved disse Tal tror jeg tydeligt og 
sikkert at have paavist Næringens 
Indflydelse i forskellig Sammensæt
ning. Allerførst indses det af samme, 
at ved den rene Kaseinfodring synker 
saavel Hæmoglobin-Indholdet som An-

Der indtrædpI' derved en sygelig 
Tilstand i Blodet, som den patho
l'.gi~ke Anatomi betegner med Nav 
net: A n æ m i, der karakteriseres 
ved det ringe Hæmoglobin-Indhold og 
i de fleste Tilfælde ogsaa ved Af
tagelse af de røde Blodlegemer. 
Som Aarsag til Opkomst af denne 
Sygdom mali. man i Henhold til mine 
Forsøg anse de svære Ernærings
forstyrrelser, der bliver hidførte ved 
den ensidige Næring. Da det dyriske 
Blod indeholder Jærn, og dette kun 
kan komme ind i Blodet gennem 
Næringen, sall. er det na.turligvis 
nødvendigt - navnlig under Væksten 
-, at der bydes Jærn i Næringen. 
KaseIn er fuldstændig jærnfrit, og vi 
kan derfor med Rette i første Linje 
tilskrive Mangelen af J ærn Hoved-



14.9 Ferskvandstiskerlbllldet • 160 

'I (I ........ ~ 

: .. ' Rf1de Blod- I,HVide BIOd-'I'i. H::el1:oglo
. legemer. 'I legemer. Ibm. 

III r. Undersøgelse d. 11. Juli 1905: ,I 

Aarsnsk af Regnbuef01'el, kun fodrede med 
K as e l D ••••.•.•••••....•.•.••••••• ; 1,352,000 8,000 62 

Aarsnsk af Regnbueforel, fodrede med 
Blod og Kasein .................. 1,510,000 12,000 62 

Aarsnsk afRegnbueforel, fodrede med .j 
M i l t .................... _ ........ ' 1,550,000, 12,000 62 

II. Undersøgelse d. 9. og 10. Au-
gust 1905: 

Aarsfisk af Regnbueforel, kun fodrede med 
Kasein (af 1CO Aarsfisk levede nu kun 
3 Stkr.) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,140,000 

Aarsfisk af Regnbueforel, fodrede med; 
Blod og Kase'in ................. '111 ,,334,000 

Aarsfisk af Regnbueforel, kun fodrede med II 
Milt ., .......................... 'Ii 1,576,000 

III. Undersøgelse d. 9. og 10. Sep- II 
tember 1905: i 

,I 
Aarsnsk af Regnbueforel, fodrede med ii 

Blod og KaseIn .................. i 1,384,000 
Aarsfisk af Regnbueforel, kun fodrede med : 

Milt ............................. !1,545,000 

20,000 41 

12.000 48 

12,000 65 

12,GOO 46 

12,000 6°'7 

De med Kasein fodrede Regnbueforeller var imidlertid døde paa 
Grund af Blodmangel. 

Det Resultat, der opnaaedes af Yngelen, var følgende: 

Af de 1000 Stkr, der var fodrede med K a s e In, levede endnu 
den10. August. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Stkr. 

Af de 1000 Stkr, der var fodrede med Blod og Kasein, le-
vede endnu den 10. August... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Stkr, 

Af de 1000 Stkr., der var fodrede med Milt, levede endnu 
den 10 August ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 600 Stkr. 

En Undersøgelse af Blodet var ikke mulig, fordi Ynglen endnu har 
saoa lidt B od. 

l 
skyld en til det ugunstige Resultat ar 
mit Forsøg. 

I Praksis har man undertiden op
naaet godt Resultat ogsaa med r e n 
KaseInfodring, dog kun, naar der 

fodres i Damme eller Naturgrave, 
medens man i de kunstige Y ngle
render eller i Apparater altid har 
daarlige Resultater at opvise. For
klaringen hertil er, at Fiskene i Dam-
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mene forefinder Naturfoder ved Siden 
af Kase'inen og paa den Maade for
maar at dække deres Behov af J ærn, 
medens de i Ynglerender og Appa
rater alene er henviste til KaseIn 
og derfor ikke kan trives pall. Grund 
af dennes fuldstændige Mangel paa 
J ærn. Deraf følger den Slutning, 
at man ogsaa kan opnaa gode Re
sultater med ren Kase'infodring,' men 
at der da stedse mali. være en be
stemt Mængde Naturfoder forhaan
den, uden hvilket Fodring 
alene med Kasei"n vil give et 
daarlig t Ud fald. 

Efter mine Undersøgelser har Milt 
vist sig at være det bedste N ærings
middel, medens det ikke er sall. hen
sigtsmæssigt at fodre med en Blan
ding af Blod og Kase'in, da ogsaa 
dette har en ugunstig Indflydelse 
paa Blodets Sammensætning, om 
end ikke i den Grad som ved ~en 
Kasel'nfodring. 

Det tredje Spørgsmaal, som mine 
Undersøgelser skulde klare, var: at 
fastslaa den Indflydelse, som Sygdom, 
især Parasiter, udøvede paa Blodets 
Sammensætning. 

Jeg valgte mig til Besvarelse af 
dette Spørgsmaal Kønigsees Ørred 
(Salmo salvelinus), om hvilken det 
er bekendt, at den fremstiller en 
D værg race, der sjældent vejer mero 
end 100 Gr., og at næsten alle Indi
vider er befængte med Bændelorm 
(Triaenophorus nodulasus) Jeg un
dersøgte Blodet af 42 Eksemplarer 
og fandt af disse kun to, der var 
fri for ParasIter. Hos begge disse 
normale Fisk talte jeg 1,360,000 
røde Blodlegemer pr. Kbmm. med 
56 Hæmoglobin, respekt. 1,600,000 
røde Blodlegemer pr. Kbmm. med 
58 Hæmoglobin, medens de øvrige 
40 inficerede Fisk gennemsnitlig var 

i Besiddelse af 807,350 røde Blod
legemer med 41 Hæmoglobin. 

Allerede tidligere havde Professor 
Hofer udtalt den Formodning, at 
Kønigsee-Ørredens Forkuelse foruden 
andre Grunde først og fremmest var 
at føre tilbage til Tilstedeværelsen 
af de nævnte Parasiter, og mine Un
dersøgelser har nu virkelig stad
fæstet denne AnskuelsE', idet de viser, 
at vi her har at gøre med en svær 
Anæmi (Blodmangel), saaledes som 
det ogsaa er Tilfældet hos Mennesket 
ved Tilstedeværelse af Bændelorm. 

Endnu i to andre Tilfælde: ved 
Ligulosis - en Bændelormssygdom 
- hos Brasenen - og ved en 
parasitær Blodsygdom hos Karpen, 
kunde jeg ligeledes paaviseParasiternes 
skadelige Indflydelse paa Blodet. 

Ved mine - her i Korthed frem
stillede Undersøgelser har jeg 
vist, at ogsaa Fiskeblod er under
kastet Svingninger, saaledes som vi 
kender det fra Mennesket og de 
højere Hvirveldyr , og at derfor 
Blodundersøgelser ved vore Alvf'fi ,k 
kan levere vigtige Holdepunkter til 
Erkendelse af de pathologiske*) Fore
~aaelser i Fiskenes Organisme. 

Plantelivets 
B e t y d n i n g f o r F i s k e a v l e n. 

Af J. E r r b o e. 
--0-

n 
Alle bladgrøntholdige Planter be

høver til deres Ernæring i det 
væsentlige de samme Stoffer. Da nu 
Planteliv er den nødvendige Betingelse 
for Dyreliv, er det klart, at Faunaens 
Yppighed afhænger af Floraens. De 
mangfoldige Arter af mindre Krebs-

>to) Pathologi; Læren om Sygdomme. 
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dyr (Orustaceer), der spiller en meget 
stor Rolle Sl)m Føde for Fiskene, 
tager baade vegetabilsk og dyrisk 
Næring til sig den vegetabilske 
bestallende hovedsagelig af Alger 
(sjældnere forraadnende eller for
tørrede Partikler af højere Planter), 
medens den dyriske udgøres dels ai 
Fragmenter af døde, større Dyr, 
dels af mikroskopisk sma.a Dyrefor
mer (Infusorier, Rotatorier, Turbel
larier etc.) Men da disse sidste -
ligesom Orustaceel'nes Yngel i Alm. 
- lever paa de yderst sarte eencellede 
Alger, bliver disse mindste bladgrønt
holdige Planter som et første Livs
stadium i det evige Stof kredsløb af 
overordentlig Betydning for det højere 
Dyreliv. 

Rigtignok godtgør flere tyske For
skere, at mange Søer med Mose
karakter, i hvilke nu hverken Alger 
eller højere Planter kan trives, dog 
rummer Dyreliv. De her levende 
Kruster og Orme har altsaa: ude
lukkende ernæret sig af de fortørrede 
Planterester, der danner Søbunden. 
Saadanne Vande viser sig dog aldrig 
rige paa Fisk, og deres Fauna er 
formodentlig i Aftagende. Enhver 
Masseproduktion af den for Fiskene 
i Betragtning kommende Næring 
maa bygges paa Grundlag af oven
omtalte eencellede Alge.r. 

Da Algerne ernærer sig af samme 
Stoffer som de højere Planter, for
svinder de, efterhaanden som de 
andre*) tager til i vedkommende 
Vand. I nyanlagte Damme optræ
der Algerne altid talrigst og desto 
yppigere, jo frugtbarere Bunden var, 

*) Især saadanne, der ligesom Algerne 
tager Nrel'ing fra Vandet. og ikkr 
direkte fra Bunden, f. Eks. R o r 11-

h l a d, A 11 U e m a d, It r ø li i d og 
tildel~ Van d p e st. 

.T. E. 

som Dammene anlagdes paa. Men 
i Aarenes Løb tager de af, dels 
fordi de som den svagere Part bukker 
under for Konkurrenterne, dels fordi 
de i Bunden tilstedeværende opløselige 
Næringssalte opbruges efterhaanden 
uden samtidig at erstattes tibtrække
ligt gennem Tilløbet, og Dammenes 
Produktionsevne saaledes aftager. 
De eencellede Alger findes svævende 
i Vandet, som de, naar de optræder 
i Mængde, farver ganske grønt, eller 
bedækkende Dambunden og andre 
Planter som et slimet Lag. Saaledes 
klæber de sig ogsaa til deres mindre 
nyttige, større Slægtninge og danner 
sammen med disse de tætte, grønne 
Masser, som vist har bragt mangen 
en Ørred avler til Forhivleise. For 
at undgaa deres Overhaandtagen 
kan følgende Forholdsre61er tages: 
For det første (hvad der altid bør 
gøres) søge at akklimatisere saa 
mange forskellige Krebsdyr og Snegle 
som muligt, idet man driver disse i 
flere smaa Gødningsdamme under 
nog~t forskellige Forhold. - For 
dot all det : Før Dammens Spænding 
sørge for nogen Vegetation, f. Eks. 
Brøndkarse, Vandkarse, Vandpileurt ; 
Vandpest, der breder sig meget hur
tigt, kan man senere udkaste i Dam
men, om det gøres nødvendigt. For 
det tredje udsætte 1-2-aarige Kar
per eller andre Cyprinider*), hvilke 
under dere::; Søgen efter Føde vil 
sønderrive Algemasserne. Endelig 

*) Bedst egnet til dette Stykke Al'
bejd,· er Guldorfen (Var. af 
Leneisens idus), der vokser ganske 

og desuden pynter i Damme. 
Den ailskiller sig fra Guldfisken ved 
den sorte Plet paa Panden, sma.llere 
Rygfinno og i det hele taget slan
kere og sartel'eRygning ~Ull1t livligere 
Væsen. 

J. E . 
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kan man som bekendt forgifte Al
gerne med KobbervitrioL Midlet 
virker probat og kan navnlig lette 
en Affiskning, naar det benyttes kort 
før denne; men ellers bør man kun 
anvende det i yderste Nød, da det 
er uøkonomisk og ikke uden Fare*). 

Da mange er tilbøjelige til kun at 
se Algerne paa Skadesiden, tror jeg, 
det er rigtigt her yderligere at om
tale Fordelene, de byder. Trods 
deres lave Plads i Systemet inde
holder de en forholdsvis større 
Mængde Ohlorophyl (Bladgrønt) end 
BlomsterpJanterne og er i Stand til 
at assimilere en tiJsvarende Mængde 
Kulsyre. Det betydelige Lag af 
kulsur Kalk, de ved denne Proces 
udskiller paa Pæle, Grene o. lign., 
vidner om deres Virksomhed. Dette 
i Forbindelse med deres hurtige Ud· 
vikling giver dem stor Værdi i ny
anlagte Damme, da disse ellers første 
Sommer let vilde komme til at 
mangle baade Skygge og Ilt. Alger
nes Iltproduktion er jo netop' størst 
i de værste Solskinsdage. Deres 
hurtige Forfald - grundet paa den 
sarte Bygning. - kan have sine 
Ulemper i disse Dage, men har sin 
Betydning i Søer og Damme, der 
ikke kan tørlægges. Thi ved denne 
hurtige Henfalden og Formuldning 
af de smaa Væsener muliggøres det 

*J Tidlig om Morgenen bør man i filt 
Fald aldrig bruge Kobbersulfat, da 
Vandet i Nattens 1../)'ib kfln blive 
temmelig kulsyreholdigt, Tilstede
værelsen af denne Luftart vil da 
foraars(lge Dannelse af basisk Kob
bercarbonat (Cu C. 0 3 eu (O H) !j:, 
der ndskilles og kan tilstoppe Fi
~kenes Greller. Ørreden taaler 
Kobbersulfat i Op!. l 7000,000, 
altsaa l Gram til 7 Kbmt. Vand. 
Cyprimidel' taalel' den dobbelte 
Styrk,'. 

.J. E. 

deres værdifuldeste Indholdsstoffer 
snart igen at deltage i Kredsløbet. 
At de forraadnende Alger stiger op 
til Overfladen, er til stor Gavn, fordi 
den udviklede Kulsyr.e her bedre af
gives til Luften, og Forraadnelses
processerne i det hele taget mindre 
foregaar paa Vandets Bekostning 

(Fortsættes.) 

Fiskeri-Kursus i Berlin. 
Den 28. Jllunar til den -l. Februar. 

Af 
Andreas Otterstrøm. 

(Sluttet.) 

-0-

Efter en Middagspavse holdt Ge
hejmerath Z u n t z et Foredrag om 
II Vore Damfisks . Ernæring". 

Det er af stor praktisk Betydning 
at vide, hvilken Sammensætning Fo
deret bør have. Man maa kende det 
rette Forhold mellem .Æggehvidestof, 
Kulhydrater og Fedtstof. Dette 
findes bedst ved at undersøge, i 
hvilket Forhold Fiskene forbruger 
disse Stoffer og udskiller dem. 

Det Foder, man giver Fiskenei 
anvendes til forskellige Formaal. En 
Del gaar til Livets Opholdeise og 
omsættes i Kraft og Varme, en Del 
afsættes som Overskud i Fiskens 
V æv. Det gælder om at forøge 
denne sidste Del til det mest mulige, 
da den anden Del gaar tabt; derfor 
maa man endelig fodre saa stærkt, 
som det er muligt. 

J o større Fisken er, desmindre er 
Stofforbruget, sammenlignet med Til
væksten. Man vil forstaa, at man 
hellere maa have faa Fisk med rige
lig Tilvækst end mange med en ringe 
Tilvækst for den enkelte, selvom 
den samlede Tilvækst i hvert af de 
to Tilfælde er den samme. De mange 
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Fisk forbruger mere Foder til deres 
Livsophold end de faa. 

Det er heldigt at have grønne Al
ger i Dammene, thi disse omsætter 
Luftens Kulsyre til Kul og Ilt 
Medens Kullet optages i Algens Væv, 
udskilles Ilten i Vandet. Om&ætnin· 
gen kan kun foregaa under Lysets 
Medvirkning, og Iltdannelsen er der
for størst i Solskin. Man bør gøde 
Dammen for at skaffe gode Betin
gelser for de grønne Alger og dermed 
for det rige Dyreliv, der udvikler sig 
paa og imellem disse Planter. 

De mange smaa Dyr og Planter, 
det saakaldte "Svæv", der færdes 
frit i Vandet, har ogsaa stor Be
tydning som Næring for Fiskene. 

Det er af Vigtighed, at Vandet 
indeholder de for Plante- og Dyre
livet nødvendige Stoffer. Det vil let 
ses, hvis disse ikke er tilstede i til
strækkelig Mængde, thi saa er der 
et sparsomt Plante- og Dyreliv i 

. Vandet. Det er imidlertid ikke saa 
let umiddelbart at iagttage, hvilket 
Stof der i saa Fald mangler eller 
er for sparsomt tilstede. Hertil be
høves Analyser i det kemhke La
boratorium Dog kan man ogsaa 
selv ved et lille praktisk Forsøg løse 
Gaaden. Man tager smaa Prøver af 
Dammen og tilsætter forskellige Stof
fer til hver Prøve! Kalk, Fosforsyre 
o. s. v., og ser nu, hvilken Virkning 
disse Tilsætninger øver paa Mængden 
af grønne Alger og Svævet. 

Om Eftermiddagen samledes Del
tagerne i Kursuset for at drøfte det 
hørte og rette Spørgsmaal til Fore
dragsholderen. Det var meget inter
essant at lade Blikket løbe om mel
lem disse Mennesker, der er rejste 
til Berlin fra forskellige Egne af 
Tyskland for at underbygge deres 

praktiske Erfaringer med det mere 
teoretiske Kendskab, der er vundet 
gennem videnskabelige Undersøgelser 
og Forsøg. De fleste har i deres 
Hjem Karpe- eller Ørreddamme. 
Nogle er ansatte som Konsulenter. 
Der er ganske unge Mennesker 
iblandt, men Hovedmængden er vel 
mellem 30 og 40 Aar, enkelte endnu 
ældre. 

Der er mange smukke Mennesker, 
hvis Ansigter udtrykker Dygtighed og 
Intelligens, og Diskussionen bar ogsaa 
Præg af en Alvor og Arbejdslyst, 
der tiJfulde beviser, til hvor megen 
Nytte et saadant Kursus er for den 
praktiske Fersvandsf1sker*). 

Under Diskussionen, der iøvrigt 
strfljfede mange forskellige Spørgs
maal, ytredes der fra flere Sider 
Ønske om, at der fremtidig mllatte 
blive afl:oldt et dobbelt Kursus, et 
for Begyndere og et for viderekomne, 
da man i saa Fald lettere vilde 
kunne faa netop det, man træn~te til. 

A~odreas Otterstrøm. 

>~) Naar man betænker, at Ty~kerne 

nylig har oprettet et Institut for 
Ferskvandsfiskeri, for en Del med 
det MaaI for øje at optage Kam
pen med de udenlandske Kal'l'o
og 0rredavIere, der har deres Ho
vedmarked i Berlin. sall, gælder det 
og5aa for os at være paa vor Post. 
Imidlertid vil man næppe i Dan· 
mark være lmnge for denne Kamp 
\'i har nok J'J·st til at med i 
UdYiklingen. 

Mindre Meddelelser. 
-0-

fi'redoiogsbæltet udenfor Aaers, 
Bækkes og Indvandes Udløb l 
Hav eller }'jord. Efter "F o r s l a g 
til Lov om Saltvandsfiskeri" 
(efter Afstemningen i Folketinget Vild 
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2. Behandling den 7. Marts 1907) 
lyder § 13 i samme nu saaledes: 

"Uden særlig Adkomst maa intet 
Fiskeredskab udsættes eller Vaad
dræt finde Sted nærmere ved Aaers 
Bækkes og Indvandes naturlige eller 
ved Kunst frembragte Udløb eller 
U dmunding i Havet eller Fjordene 
end 100 Favne (188 Meter), naar 
Aaen, Bækken eller Indvandet ved 
Udløbet har en Bredde af mindst 
10 Fod t3 Meter), og 50 Favne (94 
Meter), naar Bredden er under 10 
Fod (3 Meter). Hvor Forholdenes 
Beskaffenhed maatte gøre det ønske
ligt, kan mindre Afstande dog fast
sættes af Landbrugsministeren. 

For de Aaers, Bækkes og Ind· 
vandes Vedkommende, for hvilke der 
er oprettet Regulativ, eller i hvilke 
der sker Udsætning af Fiskeyngel, 
og hvor saadanne Foranstaltninger 
skønnes at være af Betydning for 
Fiskeriet, aaavel som for de jydske 
Aaer, Bække og Indvande, kan Land· 
brugsministeren fastsætte større .Af
stande end de ovennævnte. 

Udenfor Fjordes Udløb i Havet, 
Aaers, Bækkes og Indvandes natur
lige eller ved Kunst frembragte U d
løb eller Udmunding i Hav eller 
Fjord fastsættes af Fiskeriinspek
tøren eller Kontrolløren samt Kon
sulenten for Fiskeriet i de ferske 
Vande og 2 af de paagældende Fi
skeriforeninger valgte Mænd LIDjer, 
indenfor hvilke Fangstredskaber ikke 
maa bruges, og anbringes Mærker, 
udfor hvilke der ikke maa sættes 
Garn, saaledes at Fisken til enhver 
Tid har passende Adgang til og fra 
det ferske Vand. 

Naar Makrelstimer viser sig, skal 
det være tilladt i Tiden fra 1. Au
gust til 1. Oktober at fange Makrel 
paa det fredede Areal paa Betingelse 

af, at der, naar saadant Fiskeri paa
begyndes, uopholdelig gøres Anmel
delse derom til den stedlige Fiskeri
foged eller, forsaavidt en saadan ikke 
findes, til Fiskerikontrollen, samt at 
al Fisk af anden Art pnd Makrel, 
der fanges med det benyttede Red· 
skab, ikke ilandbringes, men snarest 
og saa vidt muligt i levedygtig Stand 
udsættes i Havet." 

KarpE'r er som Fiskespise en ual
mindelig nærende og velsmagende Ret; 
den faar imidlertid i Kogebøgerne en 
fejlagtig Behandling, og Resultatet 
svarer derfor ikke til Forventningerne. 
J eg anbefaler følgende Fremgangs
maade: Fisken er bedst i Størrel
ser 2 a 4 Pd.; den skrabes let og 
skylles, flækkes i Ryggen og udskæ
res i passende Stykker, som bestrøs 
med Salt, og Skællene overhældes 
med Eddike og henstaar l Time. 
N aar Vandet er spilkogende, kommes 
det hele i Gryden, og saa snart Van
det igen er kommen stærk i Kog, 
flyttes Gryden over paa 2. Hul, og 
der staaI den i 5 Minutter. - Det 
er vigtigt, at denne Anvisning følges, 
thi derved bliver det kraftige og fede 
i Fisken, hvilket ellers efter de fleste. 
Anvismnger, der lyder paa 3/4 Times 
Kogning, mistes. Efter Smag kan 
der kommes Laurbærblade i Vandet. 
Som Sauce anbefales kold Fløde
Peberrodssauce og smeltet Smør med 
Eddike (Opskrift NI' 596 i Frøken 
Jensens Kogebog) samt Citronskiver. 

Fløde·Peberrodssaucen kan ude
lades, hvor det kun drejer sig om 
hjemlig Servering. 

Karpen bør i k k e spises i Maa
nederne Maj, Juni og J uH; den er 
fedest om Efteraaret og først paa 
Vinteren. 

J eg tør dristig paastaa, -at i Fylde 
svarer l Pd. Karper til mindst 2 . 
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Pd. Rødspætter, Torsk' eller lign., 
og er saaledes ingenlunde nogen dyr 
Ret til Husholdnings- eller Selskabs
brug og burde finde en langt større 
Anvendelse. Der kan fremstilles 
en ualmindelig kraftig Fiskesuppe af 
Vandet, hvori Fisken bliver kogt, og 
herom kan jeg indskrænke mig til at 
henvise til Kogebøgerne. . 

Fru Maria. 
Et simpelt Middel til at befri 

Fisk for Snyltedyr. Under denne 
Overskrift offentliggør W i l h e l m 
R o Il e, Magdeburg, Bismarksstrasse 
25, i "Wochenschrift fur Aquarien 
- und Terrarienkunde" Nr. 6 nogle 
Iagttagelser, hvis nærmere Prøvelse 
og Anvendelse ved vor Fiskekultur 
vi holder for meget ønskeligt. Rol
les Akvariefisk havde lidt meget af 
Parasiter (Snyltedyr). Ved et Til
fælde blev han tilskyndet til at 
behandle disse syge Fisk med varmt 
Vand. Han iagttog nemlig en Dag, 
da han satte en Fisk, der var dræbt 
af Snyltedyr, i Vand med en Tem
peratur af 35 Gr. (O. eller R. ?), at 
det slimede Overtræk straks løste 
sig af. Ogsaa Svamp svømmede 
omkring i Vandet derefter. Han 
satte nu levende Fisk, der var syge
lige paa Grund af Angreb af Snylte
dyr~ i lunkent Vand i omtrent 10 
Minutter, og for flere Arters Ved
kommende (Chromis og Makropoden) 
kunde han konstatere, at Fiskene 
efter nogle saadanne Bade var be
friede for Snyltedyr. Det blev imid
lertid ikke nærmere anført, hvilke 
Parasiter det drejede sig om. Det 
bliver ogsaa at fastslaa, om vore 
hjemlige Fisk kan taale de varme 
Bade lige saa godt som de tropiske 
Varmvandsfisk. Endvidere gør Rolle 
opmærksom paa, at der naturligvis 
ikke er noget at stille op med halv-

døde Fisk. Tværtimod vil i dette 
Tilfælde det varme Vand, der jo er 
luftfattigt, bidrage til, at Fiskene 
dør hurtigere. Det var at ønske, at 
vore Forsøgsanstalter vilde under
kaste dette Spørgsmaal en nærmere 
Undersøgelse. (Fisch. Zeit.) 

Fiskeriet i Vesterhavet. "Deut
seher Seefiseherei V ereiu" meddeler 
nogle interessante Tal angaaende 
Fiskeriet i Vesterhavet. I 1902 
fiskedes her ialt 1020 Millioner Kilo
gram Fisk; hvis V ærdi~n heraf 
ansIaas til 204 Millioner Mark, for
deler denne Indtægt sig saaledes 
paa de forskellige Staters Fiskere: 
England 150 Millioner, Holland 17 1/., 

Tyskland 13, Norge 71/ 2, Belgien 5, 
Frankrig 4, Sverrig knap 4 og Dan
mark endelig kun 11/ •• 

(Natt.) 

Mærkede Laks. I Følge Med
delelse fra Fisker C. Holm blev der 
ved Teglkaas paa Bornholms V est~ 
kyst den 5. Januar fisket en Laks, 
der var mærket med "W" paa hver 
Side, lige over Bugfinnerne. Laksen 
vejede 15 Pd. Der er i adskillige 
Aar af og til !an~et Laks ved Born
hQJm med lignende Mærker. Det 
bedes om muligt oplyst, hvem der 
har mærket disse Laks, samt øvrige 
Omstændingheder ved Mærkningen. 

Andreas Otterstrøm. 
(Dansk Fiskeritid.) 

Fangede Laks og Ørreder ved 
Hornholm 1 Aaret 1906. I "Dansk 
Fiskeritidende" Nr. 5 findes en Over
sigt over Fangsten og Udførslen af 
de forskellige Fiskearter ved de 
bornholmske FiskelJladser i Aaret \ 
1906. Af denne fremgaar det, at 
der er fanget 2193 Storlaks og 4948 
"Smaa Garn-Laks" og Ørred. - I 
1905 fangedes der henholdsvis 2559 
og 5526. 
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Fra Hadsemark og h"le Odense 
Fjord er der i 1906 fisket 170,000 
Pd. AaI til en Værdi af 68,000 Kr. 
og 3500 Pd. Ørred til en Værdi af 
2450 Kr. 

I Hobro-]Iariager Fjord er der 
i 1906 fisket 133,050 Pd. AaI til en 
Værdi af 53,220 Kr og 6500 Pd, 
Ørred til en Værdi af 5200 Kr. -
At Ørredfiskeriet i Hobro-Mariager 
Fjord gaar saa godt fremad, skyldes 
Statens Tilskud, hvorfor Fiskerne 
takker. Der arbejdes ihærdigt med 
Udplantningen. I det sidste Aar er 
udsat i Parker, Aaer og Bække 
180,000 8tkr., men særlig siden 
Fiskeriforeningerne har faaet Ørred· 
parker, hvor Yngelen opbevares i et 
helt og et halvt Aar og derefter ud
sættes ved Fjorden i frisk Vand, er 
der god Fremgang. Det er en 
Kendsgerning, at Ørreden vokser 
fortrinligt i Fjorden, ca. 1 Pd. om 
Aaret. Særlig trives Regnbueørre
den, som fra Yngel efter 3 Aars 
Forløb vejer 4 Pd. Vi haaber der
for i Løbet af nogle faa Aar at faa 
et godt Ørredfiskeri. 

Klaget' over Mang7er ved Forsendel-

8e1/ Tettes til Postkontoret, hvis lYIang

TerII'! ikke afhjælpes, bede8 Klagen 8endt 

til Bladets Kontor i Gjelballe. 

-~ Aars-Abonnement (t 4 Kl'. kau 
fremtidig tegnes paa Postkonto1·e1'iW. 

Indhold: Udfaldet af nyere og' ældre 
l!'orsøg pan Ørredl1dklælming i Grus og 
Ørre lynge lens Ædedygtighed. Under
søgelsf'j' over normalt og abnormt Fiske
blod. - PlanteliyctH Betydning for l<'iske
avlell. - Fiskeriknrsus i Berlin. - Miwll'c 
Meddelelsel'.- Annoncer. 

Fiskemarkedet. 

An.! 
Lak~ 

Gedde 
Aborre 
Krebs 

-0-

KØbenhavn, 2. Marts. 
35-60 Øre pr. Pd. 

. 100-171'i 
40-6Q 
25-30 

400-000 ø. pr. 100 Stk. 

B e r l i n, 97. Febr. til 5. Marts. 

Levende Fisk: 
Hedde 
Sandart 
Aborre 
Suder, U!lOl't., 

Skalle, 
Aal, store, 
Aal, mellemst., 
Karpe 

67-93 Pf. pr. Pd. 
106-118 -
56-76 

80 - 101 
41-60 

137 
99-111 
Mi-60 

F. Z. 

Den 2. MartA. 

Ispakkede Fisk.: 

1<'orel 
Laks 
Ørred 

131 Pf. pr. Pd' 
200 

130-131 -
Sa.ndart mellemstore, 82 -110 -

" smaa, 
Aborre 
Gedder, USOl't., 
AuI, store, 
Aal, mdlf'lUst., 
Skalk 
Suder 
Karper 
Karudser 

Blankørred 
I.JakF 
Ørred 
Gedde 
Krebs, store, 

mellemst. 

64-70 
23--49 
34-60 

110 
80 

31-49 
58 -65 
47-53 

" D. F. Z. 

P Il r i 8, 2. Marta. 

7,00-9,00 Fr. pr. Klgr. 
6,50-9,00 
4-,00-6,50 
1,50-2,50 
16-20 Fr. pr. 100 Sth. 
10-]2 -

smaa 5-6-
D. F. Z, 

L e i p z i g, 27. Febr. til 5. Marts. 
J.ievende Fisk; 

Suder, Rtore, 
Suder, smaa, 
A al, store, 
Aal, mellemIt., . 

140 Pf. pr. Pd. 
160 -
160 -
140 -
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Gedde, uBort., 
Forel, smaa, 
Karudser. store, 
Aborre, store, 
Skalle, store, 

100 Pf. pr. Pd. 
:ml -
60 
tiO 
60 

Ispakket. Fisk: 
Gedde, U8ort., 95 Pf. pr. Pd. 
Sandart, store, !IO -
Sandllrt, mellemst., 76 -
Skaller, Aborre og Ka-

ruelser, store 50 -
Karper 55 -

F. Z. 

Annoncer. 
-0-

For en ugift, velanbefalet 

Fiskemester 
er til 1. April d. A. Plads ledig 
ved Kjeldkjær Fiskeri ved 
Vejle. Løn 600 Kr. samt Procenter 
ved Salg af Fisk efter Overenskomst. 
Man henvende sig til Bertelsen 
i Bredsten. 

2 raske unge Mennesker 
kan straks eller til Foraaret faa 
Plads som Fiskerielever ved et vel
anlagt og veldrevet Ferskvandsfiskeri 
i Midtjylland. For Tiden 20 Damme. l 
Billet, mrkt. "N W.", bedes ind
agt pau. dette Blads Kontor. 

Gode store 
Sættefisk 

samt Yn gel og øj neæg af 
Bæk- og Kildeørred kan faas 
paa billige Betingelser. 

Dollerup Dølles Damkultur 
pr. Skelhøje Station. 

Å. Ingerslev. 

Fi~t~ri~t IIAalytk~" 
pr. Lunderskov, 

tilbyder til Levering i Vinter og 
Foraaret prima ... ættefisk af 
Kilde-, Bæk- og Regnbue
ørreder, endvidere prima øjne
æg og Yngel i ovennævnte Ar
ter, samt Sættefisk af Karper 
og Suder 

til absolut billigste Priser. 

øjneæg Dg Yngel 
af store og kraftige Moderfisk af 
Bæk-, Hav- og Regnbue
ørred leveres til meget billige 
Priser fra Ferskvandsfiskeriet 
"Erritsø" pr. Fredericia. 

J. Jørgensen. 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Ferskvands

fiskeriforening" . Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Loveksemplar 
følger pr. Postanvisning. 
kan hæves ved Postopkrævning. 

, den 190 

Navn: ............................. . Stilling: 

NB, 

Postadresse: 

K u p o n e n bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. Cand. 
Bie i Hobro elkr til Bladets KontOl' i Gjelballc Pengeforsendelser hedl'8 
dog adresserede til Forening'ens Kasserer, Hr. SagfØrel' J ul Nors. Ribe. 
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Fiskeri-Anlæg 
til Salg eller Bortforpagt

nlnc· 
Paa Grund· af Ejerens Dødsfald 

ønskes det afd. Bankdirektør Nielsen 
eller nu hans Enke tilhørende Fiskeri
anlæg i Lysbro ved Sil kp borg solgt 
eller bortforpagtet. Til Anlæget hører 
rigeligt Vandløb, 19 Fiskedamme, 
10 Bassiner, fornødne Udklæknings
apparater, ret gode Bygninger, en 
halv Snes Tdr. Land, Ager og Eng 
Lysthavende bedes henvende sig til 

Sagfører Hammer 
i Silkeborg. 

Levende Fisk. 
saasom Portionsørreder, store Hav
ørreder, Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes til Købs. 
Afhentning med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste Statsbanestation. 
Kontant Betaling. 
G. Domasehke, Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonasst.rasse 3. 

Ojneæg og Yngel 
af Lak.·. Bæk-, Kilde- og 
Regnbueørred samt Laks le
veres i fortrinlig Kvalitet fra 

Frøjks Fiskedamme, Holstebro. 
Telefon 169. 

Æg 
af store Regnbuer. 
De, der atter til Foraaret ønsker 

Sikkerhed for at erholde.Æg af vore 
store 4 Punds Regnbuer, der lever 
i en Sø paa 20 Tønder Land med 
6 Alen dyb Vand, anmodes om 
snarest at indsende Bestilling . Ved 
større Ordre særlig billig. Talrige 
Anbefalinger for Varens enestaaende 
Godhed fra foregaaende Aar fore
ligger. 

Lykkesh-olms-Fiskeri, 
Ellested, Fyn 

En yngre Fiskemester 
kan faa Plads. Billet med 
Oplysning om Uddannelse 
og Lønfordring, mrkt 
"Fiskemester" , modtager 
Bladets Kontor. Samme 
Sted anta!les 1 a2Elever. 

0jneæg og Yngel Sydjydsk 
af Regnbue-, Kilde og Damkultur 

Fiskerielev . 
Som saadan kan et 

ungt Menneske faa Plads 
straks eller til 1. Maj 
ved et større Fiskeri. 
Fiskeriet har selv Fryse
anstalt, saa der bliver gi
vet Undervisning i Frys
ning og Opbevaring af 
Fiskefoder. 

- Henvendplse til Fi
skeribestyrer H. SlIren
sen, Nord.iydsk Damkul
tur, Nykøbing, Jylland. 

Bækørred sælges billigt. 
Bestilling paa Yngel, 

fodret i Bassin i 3 a 4 
Uger, modtages. 

A/S Jydsk 
Ferskvandøkoltor, 

Struer. 

Karper. 
Ca. 7000 Sættekarper 

udsælges billigt fra 
Brah~tronebol'g 

Fiskeri 
pr. Korinth (Fyn). 
Samme Sted er Plads 

ledig for en FiskerIelev 
til Søfiskeri. 

leverer som sædvanlig 
8jenæg, Yngel og 
Nættefi.k af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk, samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

PortloDs:flsk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. Jørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Trykt I .Koldlnl! Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 



Ferskvandsfiskeribladet. 
Ferskvandsfiskerifor"eningens Medlemsblad. 

r dg'aal' den 1. og li). i It ver :11 aaned. 

Redigeret af S III i €l t N i s s e D, Hvilestedgaard pr. Ejstrup. 

Bladets Kontor 
er hos forhenv. Lærer P. N i s s e D, Gjdballe pr. Lunderskov. 

Xr.7 

~~I 
B1adet sendes {n't t?'l Medlemme1'lw 

af "Ferskvandsjiskeri{or'elliJ/gen". 
Kontin.qentet er' 4 Kr. aarll:qt. 
For'ellin,qens Fonna1/d el' Hr', Cand. 

Bie, Hobro, til hvem Begæ1'l'ng om Ind
me7delse i Foreningen rettes, Næst
formand er Hr. Speditør Petersen i 
Vamdrup. Artikler og Annoncer til 
Bladet sendes til Kontoret i Gje7balle. 

Prisen for Anllonrer' er 10 Ør6 pr. 
Petitlinje a{ 1/8 Hides Bredde._ For 
7ængere Tids Annoncering l'ndr'ømmes 
betydelig og stigende Rabat. 

E{tertryk af Bladets Artikler til
lades, naar Kilden angi1:es. Und
tage7sestilfælde vil være angil'et 1:ed 
den paagældende Artikel. 

Klager' over MWlgler /jed Forsendel-

selI n;ftes t il Postkolltoret, hvis Ma ng

len/l; ikke afhjælpes, bedes Klagen sendt 

til Bladets Kontor i Gjelbu//r. 

- AlIl's-Abol1lwrnent a 4 KJ'. 7;011 

(r'emtidig tegl/6s poa Postkonto}'eme. 

] ndhol(l: G itl'l) n,dEllgnJlluillgskaull
ler, - I'hmteli \'ctR Bd,ydning for FiRk,,: 
avl ml. (Sluttet) 'l'angloppe-.\ yJ. -
:Mangl m' vi ikkp Fiskemestre ? - I$ptl'agt
ninger over Kalc1,fiskel'pns Stilling og halls 
Driftsh'cldsp, Sl'iJl'g,nHlal og Flyul', -
Mindre l\IrdcleleJ,;(·l'. - Fisl,pl((al'kp,ld,
Annoncer, 

1907 

Gitre ved EngvandingskanaJer. 
o 

I "Betænkningen over Forslag til 
Lov 0111 Ferskvandsfiskeri" (afgh'en 
af Fo]·ketingets Udvalg den 11. 
Marts 1907) hedder det: 

"I de Bemærkninger, der er ved
hæftede nærværende Lovforslag', 
gøres det stærkt gældende, at stor'e 
Mængder af Fiskeyng'elen ødelæg
ges ved, at Vandløhene benyttes 
til Engvanding, og det udtales, at 
denne Ødelæggelse kan undgaas, 
naal' der anbringes Gitre, saaledes 
at Fiskeyngelen forhindres i at 
trænge ind i Engvandingsanlægene. 
Allerede i den gc'Pldende Lo\'s § 9 
er der gjort Skridt i den Retning, 
idet del' nemlig er optag'et den Be
stemmelse, at Gitre kan anhringes, 
hvor der bliver oprettet Regula
tiver, dog kun for saa vidt de i 
Engvanding'en interesserede sam
tykker deri. I det foreliggende 
Lovforslag foreslaas det nu at gaa 
et Skridt videre og gøre det let
tere fol' de fiskeriher'ettig'ede at 
faa anbragt saadanne nitr'e foran 
eller i de Kanaler, der leder Van
det bor't fra dets naturlige Løh for 
at anvende det til Engvanding. Da 
Udvalget imidlertid indser, at Eng'
vanding har langt større Betydning 
end Fiskprjet, kan 1I1an klin tU-
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træde Forslagets Bestemmelser om 
Engvanding, naar det bliver ord
net saaledes: at saadanne Gitre 
kun kan anbringes paa Forlan
gende af et Flertal af de fiskeri
berettigede, og at de anbringes 
saaledes, at de ikke kommer til at 
virke som en Hindring for Eng
vandingen. I Henhold hertil stiller 
Udvalget Ændringsforslag Nr. 8, 
der lyder saaledes: 

§ 2. I 8. Stykke, 3. Linje, æn
dres Ordene "en eller flere fiskeri
berettigede" til: "Flertallet af de 
fiskeriberettigede i Vandløbet udfor 
de i vedkommende Engvandings
anlæg interesserede Arealel; .. , 

Dette Ændringsforslag til 8. 
Stykke af § 2 kan maask e være 
paa sin Plads for Vandløb, for 
hvilke der ikke oprettes Hegulativ. 
Men hvordan bliver Forholdet ved 
de Vandløb, h vor man vil oprette 
et saadant? Det fremgaaJ' ikke 
tydeligt af Lonldkastet noget Sted, 
om den vedføjede Ændring ogsaa 
da skal være gældende. Thi er 
det Meningen, at der i et Regula
tiv ikke kan indføres en Bestem
melse om, at der indenfor elet Orn
raade, der er ordnet ved Hegulativ, 
overalt ved Engvandingskanaler og 
Grøfter kan fordres anbragt Gitre, 
saafremt et Flertal af de fiskeri
berettigede forlangpr det, men at 
dette er afhængigt af de faa Lods
ejere, der .er "fiskedbettigede i 
Vandløbet u d for de i vedkom
mende Engvandingsanlæg interes
serede Arealer", da vil vi ikke 
kunne faa Engvandingsgitre over
alt. Forholdene her og' der er 
nemlig vidt forskellige. Ved e t 
Vandløb er der saaledes mange 
Stemmeværker, som hver for sig 
er Enkeltmands Eje. Ved e t 

andet Vandløb er der maaske 
et større Engvandingsanlæg, som 
ejes af et Interessentskab og om
fatter større .,,\realer lallgs Vand· 
løbet. Vi indser derfor ikke, at 
denne Bestemmelse er anvendelig 
i flere Tilfælde, - f. Eks. ved et 
Engvandingsanlæg, u d f o r hvilket 
der kun er e e n fiskeriberettiget. 
For at et Gitter kan anbringes her, 
fordrer Lovforslaget, at et Flertal 
u d fo r Engvandingsarealerne skal 
forlange det. :;Vlen her er kun een. 
Vi skal nævne et andet Eksempel: 
Der er Selskaber, der har Eng
vandingsanlæg paa begge Sider af 
et Vandløb, lige Il d f o r hinanden. 
Hvordan skal den foreslaaede Lov
bestemmelse anvendes i dette Til
fælde .? 

Saa vidt vi har kunnet forstaa, 
har det væJ'et Fiskeriudvalgets 
2VIening, at der v i r k e l i g sknlde 
gøres a l vor l i g t for at 
hindre Fiskeyngelens Ødelæggelse. 
Det Indtryk fik i det mindste det 
Udvalg af Ferskvandsfiskeriforenin
gen, da det i afvigte Efteraar 
ha Yde Møde med fornævnte U d
valg, og vor Formodnillg er senere 
bleven bestyrket ved Ordførerens 
(Hr. H .. Hansens) Udtalelser ved 
Forslagets - 2. Behandling. Han 
udtalte sig nemlig imaledes : 

"Udvalget kan imidlertid godt 
gaa med til, at der gøres noget 
alvorligt for at forhindre, at Fiske
yngelen bliver ødelagt, og har der
for stillet et Forslag, der gaar ud 
paa, at naar Flertallet af de fiskeri
berettigede forlanger saadanne 
Gitre anbragte, skal de anbringes. 
Vi mener, at det skal være Fler
tallet, thi saa har man bedst Sik
kerhed for, at det i Virkeligheden 
er nødvendigt." 
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- Vi ser dog ikke rettere, end 
at det efter Ordlyden - endog 
hvor Regulativ dannes b I i vel' 
et Mindretal, der bliverbestell1~ 
mende. Anderledes kan vi ikke 
forstaa Udtrykket u d f o r, særlig 
da der ikke er taget noget Forbe
hold, hvor der under § 9 er ·Tale 
om Regulativers Dannelse. 

Er det altsaa Meningen, at der 
virkel ig skal g'øres et alvor
ligt Forsøg paa at hindre Fiske
yngelens Ødelæggelse, og at et 
virke ligt Flertal af de fiskeri
berettigede u n d e r e t R e g u I a
ti\'s Omraade kan fordre disse 
Gitre overalt i Engvandingskanalel' 
og Grøfter, da er det nødvendigt, 
at det bliver sat klart og forstaae
ligt frem i Loven. 

Det forekommer os, at de i 
Engvanding interesserede har Be
tryg'gelse nok i S 2 (næstsidste 
Stykke), hvor det hedder, at naar 
de paagældende Indretninger har 
været i Virksomhed i et Tid8rnm 
af ialt mindst 6 Maaneder, og de 
interesserede da sIm Ide formene, 
at disse er til Skadt' for Engvan
ding, kan de paany bringe Sagen 
frem for de i § 3 nævnte Myndig
heder, der da har at træffe Af
gørelse om, hvorvidt de skal for
andres eller borttages. Desuden 
kan et Regulati\' i § 9 ikke 
oprettes uden Stadfæstelse af Land
brugsministeren, og deri maa da 
ogsaa ligge en Betryggelse for de 
nævnte interesserede. 

Vi venter os i Fremtiden gode 
Resultater af Udsættelse af kunstigt 
klækkede Laksefisk i vore Vand
løb; men dette og' i det hele al 
rationel Drift af disse vil i en 
væsentlig Grad .være afhængig af 
de Bestemmelser, Loven kommer 

til at indeholde angaaende Fore
byggelse af Ørredyng'elens Øde
læggelse. 

Plantelivets 
Betydning for Fiskeavlen. 

Af .1. E l' )'1. o e. 
-0-

(Rlnttd,! 

Sammenligner man disse Forhold 
med de tilsvarende hOR de højel'e 
Planter, vil de sidste vise sig langt 
ufordelagtigere for· Fiskeavleren, 
selvom mange Arter-- anbragt 
paa rette Plads - maa kaldes nyt
tige. .Men for de fleste Ar
tel's Vedkommende kommer Kul
syre-Assimilationen mere Luften 
end Vandet tilgode. Især de saa
kaldte haarde Vækster, (f. Eks. 
mange Arter af Halvgræsser, Græs
ser, Padderokker, Siv og Dun
hammel'e) dannel' i Dambllnden et 
fast Lag af sammenfiltl'ede Rødder, 
Deres døde Dele foraarsager Tørve
dannelse i Vandet, hvor Mang'el 
paa Regnorme, mulddannende Mi
kro-Organismer og Ilt hæmmer 
Forl1lllldningsprocesserne. For at 
undgaa Dannelsen af de skadelige 
Huminstoffer maa Bunden tørlæg
ges og bearbejpes. Paa dette Punkt 
mødes Dambrugerens og Land
mandens Interesse, og hvor Viden
skaben har vejledet den sidste, er 
den første ogsaa hjulpen. 

Damkulturen vandt Udbredelse j 

Danmal'k i Form af "kunstig Ørred
avl" , hvortil i Folks Bevidsthed 
umiddelbart knyttes en "kunstig 
Fodring", .Med denne tor øje har 
man ofte taget for lidt eller slet 
intet Hensyn til den forhaanden
værende Naturnæring, og mange 
DanlIne er byggede paa noget nær 
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rent Vand og bal' Bund. Selv den 
magreste Bund kan imidlertid fOI'
bedre::;. Vandet derimod ikke. I 
saadanne Tilfælde vil en for stærk 
Gennemstl'øm kun være uh€'ldig. 
Her er det nødvendigt at a v l e 
Naturnæring, i alt Fald til Yngelen; 
thi ligesom Karpen - behøver 
Ørreden ved Siden af Kunstfoderet 
n o g' e n Natlll'lIæl'ing, og jo rige
ligere og bedre denne er, desto 
bedre bliver Fisken. 

Mangen dansk Ørredavler vil 
indvende mod, hvad jeg her har 
skrevet om Naturfoderets Dannelse 
og Benyttel::;e, at Sagen er set ud 
fra tysk Standpunkt, hyorCyprinide
avlen er Kumer 1, og at det derfor 
er Lærdom, han ikke finder An
vendelse for i sine Damme, hvor 
Gennemstrømningen og Vandets 
lave Temperatm vil fordyre eller 
helt umnliggøre dette Foretagende. 
,Ja, de tyske Dambrugere har' ganske 
vist gennem Karpeavlen naaet 'dere::; 
nuværende Standpunkt med Hensyn 
til Kundskab om Planktondannel
ser; men man har i vid Maalestok 
forstaaet at anvende de derved ind
vundne Erfaringer ogsaa paa Ørred
damme; eller med andre Ord: 
Den skarpe Grænse, de tyske For
fattere tidligere drog mellem Karpe
og Ørredavl, har vist sig meget 
forskydelig især siden Regnbue
ørreden vandt IndpaR. Natlll'ligyis 
gaar det ikke an at stoppe Tilløbet 
til en Ørreddam, sænke Vandstan
den og berige Vandet med Grise
og Kogødning. Men paa lavvan
dede Steder, i solrige og mod Vind 
beskyttede Kroge kan der godt 
gøres noget for Planktonudviklin
gen. Gødningsdamme maa man i 
alle Tilfælde have for den tidlige 
Yngels Skyld. Herfra - ligesom 

fra Karpedamme kan Svæve
plankton ved Hjælp af en Gazeketzer 
overføres til Ørreddamme. 

Den kedelige Næringsmangel vil 
netop i mange Tilfælde bedst af
hjælpes ved Cyprinideavl som Bi
fortjeneste, idet et lille, men ratio
nelt drevet Karpefiskeri foruden 
at føde sjne egentlige Beboere vil 
kunne afgive Plankton til megen 
Ørredyngel og give Moderfiskene 
en betydelig Tilvækst. Denne Frem
gangsmaade vil sikkert ogsaa hjælpe 
Fiskeavleren til bedre at danne sig 
en Kundekreds i Danmark. 

Grossllt'nmglichc Olden lJUl'g, Fischzucht· 
nmtaJt., T,f'Il'tdm, 20. ,Jan. 19b7. 

J. Errboe. 

Tangloppe·Avl. 
A f C o (' 8 t e r, I<Jlbingerode 

-o-
Da det er almindeligt anerkendt, 

at vore Vandes smaa K r e b s dy r 
(Crustaceer) er det bedste Natur
foder for Forelyngelen, ima spørger 
selvfølgelig derfor ogsaa mange: 
Hvordan skal vi faa fat i disse 
Krebsdyr? Kan vi ikke ved Kunst 
selv avle dem? 

Disse Spørgsmaaal er da ogsaa 
bleven behandlede i tyske Fiskeri
Tidsskrifter, og vi har desangaaende 
i længere Tid haft en saadan Ar
tikel liggende færdig, men den er 
paa Grund af Pladsmangel ikke 
bleven optaget i Medlemsbladet. 

Nn har imidlertid Hr. Coestel', 
Elbingerode, skrevet en Artikel i 
"Fischerei-Zeitung" om "Tang
I o p p e - A v I", og da Coesters Me
tode sikkert er temmelig ene
staaende og maaske kan bruges med 
godt Udbytte, skal vi meddele hans 
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Fremgangsmaade efter hans Ar
tikel i det førnævnte Blad: 

" Ved hvert Damanlæg er der 
vist et Areal tilovers, der maaske 
kunde egne sig til Tangloppe-Axl. 
Selvom ogsaa Kildevand egner 
sig bedst i denne Henseende, saa 
lader Afløbsvand fra Damme sig 
ogsaa ganske godt bruge dertil. 
Har man altsaa ved Bækken endnu 
et Stykke Land - jo større, desto 
bedre -, saa anlægget' man her i 
Slangelinje et Gravsystem. For at 
udnytt~ saa meget som muligt til 
Vand, lægges disse Grave saa nær 
ved hinanden, som Jordbundens 
Fasthed tillader. Gravene gives 
det fornødne Fåld mod Udløbet, 
hvor en Munk anbringes, der om 
fornødent maa være forsynet med • en Fangkasse. Bunden bearbejder 
man med Kompost, hvilket aarligt 
maa gentages. Ubetinget nødven
digt er det ogsaa at indlwiuge 
finthakket Kvas. Det maa sønder
deles, til det er hakkelseagtigt; 
ofte finder man saadant i Massevis 
i gamle, forladte l\lyretuer. Ind
løbet anbringes til den modsatte 
Side af Udløbet, og man maa 
naturligvis forud ved Nivellement 
være klar over Vandstanden. -
Gravene maa være ca. 50 Ctm. 
brede og dybe. 

Derefter laver man af Lægter en 
hel Del Stel og beklæder dem med 
Traadvæv. Disse Traadvævs-Kas
ser eller Traadvævs-Kurve maa 
være over 50 Ctm. lange og brede 
og 30 Ctm. høje. Traadvævet maa 
saa vidt muligt ikke have en Maske
vidde over 1 Ctm., da Spidsmus 
ellers for let kan trænge sig ind 
og gennemstøve Indholdet. Man 
stiller nu Traadvævs-Kurvene saa
ledes i Gravene, at de staar om-

trent 20 Ctm. dybt i Va·ndet. For 
at de ikke skal synke ned, maa 
man forud stille to Tvær-Træstyk
ker i Gravene. Nu hidskaffer man 
Brøndkarse, Vandarve, Sphagnum 
eller andre Vandplanter og lægger 
dem godt saa højt som en Haand 
i Kurven. I et Antal Kurve an
bringer man ogsaa temmelig løse, 
godt tørrede GI'~l:'størv, dels staaede, 
dels med Rødderne ned, som er 
udgravede omtrent 5 Ctm. dybe. 
I alle Kurve fordeles ogsaa noget 
finthakket, tørt Kvas. I Stedet 
for Traadvævs-Kurve egner sig tH 
dette Brug ogsaa godt gamle 
Kurve, som ofte i Massevis er 
forhaanden ved Transport af Hav
fisk. 

I den første Tid maa man natur
ligvis indsætte Krebsdyrene. Til 
den Ende stIller man nogle Traad
vævs-Kurve i Bække. G a m IH e
r u s vil snart i Massevis sætte Bo 
i Filtret i Kurven. N u træder 
Fangeapparatet i Virksomhed. Med 
Transportkassen"- jeg kalder den 
J chthyosierkassen ._-" gaar man nu 
fra Kurv til Kurv og indsætter en 
Tragt, der maa være lige saa vid, 

• som Kurven er stor. Paa denne 
stiller man en Kurv, og. efter om
trent 10 Minutters Forløb vil alle 
Gammerus, som straks følger 
med det neddryppende Vand, være 
fangede i dljll med noget Vand 
paafyldte Kande. Har man først 
anskaffet sig en Stamme, da er 
Tangloppeavlen i Stand. Det er 
da nødvendigt at fodre. Det aller
bpdste Foder er raatKartoffel
s k ræ I, hvilket man indlægger i 
Gravene og Traadvævs-Kurvene af 
og til. Kartoffelskræl er altid bil
ligt at faa baade Smnmer og Vin
ter. Til Fangst i Gravene af 
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Gammerus opstiller man bedst 
nogle halverede Sildetønder' og 
sætter til Fangst Traadvævs-Knr
vene direkte derover. 

Transportkas s en er et Stykke 
Inventarium til Bækfiskeri. Den 
er 60 Ctm. lang, 20 Ctm. høj og 
20 Ctm. bred og lukkes med et 
gennemhullet Skydelaag. Ved Hjælp 

. af en Rem bæres den let over 
Skulderen og lægger sig paa Grund 
af dens nYJ'eformede Bøjning be
kvemt paa Hoften. De smaa Rør 
til. begge Sider er' lukkede med 
Korkpropper og bliver ved Fiske
fangst da aabnede, naar man stil
ler Kassen med Forellerne i Bæk
ken. Den er da tillige en Fiske
kasse. Vandet kan flyde ind og 
ud, saa at Fiskene kan holdes ret 
livlige. .J eg har i flere Aar faaet 
denne Iebth.vosierkas::w indført ved 
mange Anstalter. 

I Særdeleshed vil jeg hen
vise til, at Enge ofte gen
nemskæres af talrige Render 
o g s m a a B æ k k e. D i s s e f o 1'

p a g t e r rn a n a f L a n d b r u g e
r e n f. o r' p t P a r g o d e O r d e Il e r 
Skilling, d. v. s., saafremt de 
ikke hører til den nærli 
g e 11 d e B æ k s F i s k e r i r e t ti g
h e d, o g i n d r e t t e r s i g' n li t i l 
T a n g lo P p e - A v I, i rI e t I11 a n 
,simpelthen indstiller et An
tal Traadvævs Kurve med 
det omtalte Indhold og sam
ler derefter af og tilGamme
ru s derfra. D e tte er en 
.r rI e r s t r e n t a Il e I F r e m g a n g s-
111 a a d e. Af H ellsyn til Engene 
fanger man kUl! her om Vinteren 
og efter Høhøsten. Mange Steder 
finder del' ogsaa en Lugning og 
Rensning Sted i Bækkene. Man 
indfillder sig til rette Tid med 

Traadvævs-Kurv og Fangeredskab 
for straks at samle den borttagne 
Plantevækst. Dette er meget løn
nende. 

For mig er Avlen og Fangsten 
uhyre fornøjelig. Ild paa Piben, 
Ichthyosiel'kassen over SkulderelI, 
Tragten i Haanden, og saa paa 
Fangst! Og altid tungtbelæss.et 
gaa)' det hjemad til Anstalten. An~ 

kommen der, bliver Gammerus'erne 
anbragte i en finmasket Beholder 
og ved Skylning rensede for Smuds. 
Derefter kommes de i et kaliforni~k 
Yngletrug og hliver ved længere 
Opbevaring fodrt>de med Kartoffel
skræl. Man maa ogsaa kontrol
lere, om der ikke er Vandkalve
Larver imellem dem, hvad meget 
ofte er Tilfældet. Vaarfllle-Larver • er ufarlige; dem maa lllall fodre 
med k o g t e Kartofler. Man for
søge klin denne Fodring een Gang, 
idet man deler et Antal Gammerus 
i to lige Dele og fordeler dem i 
to kaliforniske Ynglt>truge. De, 
der er fodrede med I' a a t K a 1'

toffe l s k ræ I, lever IMaaneder; 
de, der ikke fodres, gaal' snart til 
Grunde. Kartoffelskræl t>r bedre 
end hele Stykker. Skrællet bliver 
afgnavet saa rent, at der kun hli
vel' en fin Hud tilbage. Efter min 
Anskuelse ernærer Gammerus sig 
kun af yegetabilske Foderstoffer. 

Naar man saaledes ugentlig let 
kan avle 50--100,()OO Stkr. Gamme
rus, d. e. 5 - 10 L., eller 8--15 Pd. 

t>fter AnlægNs Omfang -, saa 
er dette selvforstaneligt intet Masse
foder. Man givt>J' det kun til Af
veksling, men især til syge Fisk. 
Man maa ikke simpelthen kaste 
Gammerus i Dammen; men man 
lægger dem bedst i et Filter af 
Vandplanter i en Kurv og befæster 
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denne a la Madekasse - paa 
Fodringsstedet og bringer Gamme
rus derind, og de vil nu enkeltvis 
falde i Vandet og mere indbrin
gende opsnappes. 

Tangloppeme lader sig ogsaa 
ganske godt transportere. Saa
ledes har jeg forgangent Aar sendt 
en lille Kande med et stort Antal 
i til Pmf., DI'. E ck s te i n, Ebers
walde. De ankom alle livlige der'
tiL 

Jeg anbefaler enhver Fiskeavler 
at gøre den mest indbringende 
Brug af denne Fremganp:smaade. 
Jeg har, som tidligere berettet, 
arbejdet paa at konstruere et Si
Apparat, der kUllde sortere deres 
Smaayngel fra de større; thi disse 
synes mig at være det eneste rette 
levende Foder for Forelyngelen, da 
andre Krebsdyr, som D a p h n i a, 
Cyclops og Cypris ikke kan 
holde sig i det kolde, stærkt gen
nemstrømmede Yngletrug. De for
svinder som et Lyn eller dør snart; 
de forreste bliver ædte. ]\'1en det 
har ikke villet lykkes mig. 

(Eftel' Fi,ch.-Zeit.) 

Mangler vi ikke Fiskemestre ? 
o 

Hr. Redaktør! .:YIaa det være 
mig tilladt at henvende et Par Ord 
til "FE~rskvanclsfiskeriforeningen "s 
Bestyrelse? J eg driver vel ikke 
Damkultur og er ikke Fiskeribru
ger med UndtagE'lse af lidt "Lyst
fiskeri" og kan derfor ikke regne 
mig til de sagkyndige paa Fiske
riets Omraade. Det er derfor lllf're 
almindelige Betragtninger, jeg kom
mer frem med. Min Berettigelse 
til at fremkonune med disse, mener 
jeg, ligger i min Interesse i Fersk-

vandsfiskeriets Ophjælpning, og det 
er nærmest for at støtte Fersk
vandsfiskeriforeningens Bestræbel
ser i denne Henseende, at jeg har 
meldt mig ind i Foreningen. 
maa dog tilstaa, at min Interesse 
for Foreningen er vokset, siden 
den fik" Lystfiskeriet" paa sit Pro
gram, og jeg tillader mig en 
passant at rette en Tak til "En 
gammel Lystfisker" for hans ud
mærkede, vejledende Artikler om 
den Slags Fiskeri og haaber, at 
han vil fortsætte med disse. Jeg 
ved, - at mange af .l\ledlembladets 
Læsere sætter megen Pris paa hans 
Artikler. 

Nu kommer jeg til det, jeg vilde 

Forleden Dag saa jeg i et tysk 
Fiskeriblad over en lille Artikel 
skrevet: 

Aufruf! 

Det er paa Dansk: Opraab! 
"H vad mon det kan være, man 
raaber op om i tyske Fiskeri
kredse, .r tænkte jeg. Jeg bley helt 
forbavset, da jeg saa, at der i Tysk
land var s t o r M a n g e l paa 
l~isIH"mestre, hvorfor "de for
enede tyske Dambrugere" havde 
besluttet at uddanne unge Mænd 
til Fiskemestre, og at det var det, 
Opraabet gjaldt. 

Den Tanke slog mig straln,: 
Her maa være Elllpløi fol' danske 
Fiskemestre ! I \'01't Medlemsblad 
ser man jævnligt, at unge Menne
sker søger Plads som Fiskemestre, 
og man faar det Indtryk, at det 
for Tiden kan være vanskeligt nok 
at faa en Plads som saadan. Vore 
Kulturer el' i Almindelighed for
synede. Men i Tyskland maa de 
kunne faa Plads; thi der er der 
jo stor Mangel paa den Slags 
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Folk. Den Tid synes altsaa nu at 
være inde, da vi kan forsyne hele 
Verden ikke alene med M e.i e
r i s t e r, men ogsaa med F i s k e
mestre. 

Da jeg læste videre i Opraabet, 
blev jeg imidlertid betæn kelig ved 
denne Slutning. Tyskerne forlan
ger nemlig, at det'es Fiskemestre 
skal have staaet i Lære i ;~ Aar 
ved stol'e:Dal11- og Forelavlsanstal
ter; ja, de fordrer endog som Be
tingelse for at blive Lærlinge ved 
saadanne Anstalter, at de unge 
Mennesker skal have nydt ell god 
element.ær· SkolelIddannelse. I de 
;~ Læreaar skal de desuden om 
Vinteren besøge teoretiske Lære
kursus, f. Eks. i Eberswalde, Tha
randt, Trachenberg o. s. v., og efter 
udstaaet Læretid llIaa de aflægge 
en teoretisk og praktisk Prøve for 
en af ForelI i Ilgen nedsat Kommis
sion. Paa Grnndlag af den bestaaede 
Prøve er'holder de et Dokument, 
hvori der meddeles dem Duelig
hedsbevis. 

Derefter g~al' de ung'e Mennesker 
som Hjælper'e ved sna llIange Dam
brug som muligt for fremdeles at 
fuldkolllmeng'øl'e sig til deres Kald, 
for senere at overtage selvstændige 
Stillinger som FiskeUlestre. 

Den praktiske Uddanlwlsp el' 
gratis. De ulige Folk faal' af deres 
Lærepl'ineipal gratis Kost og Bolig; 
fra andet Læreaar, forudsat god 
Opførsel og dadelfri Flid, en Lomme
skill ing'. 

Til teoretisk Uddannelse vil der 
blive ydet delIl en Understøttelse 
af Stat, Landhllsholdningskamret 
og den Landsfiskeri-Forening, fra 
hvis Omraade de unge Mennesker 
stammer. 

Se, da jeg havde læst dette, 

troede jeg at forstaa, at den tyske 
Fiskeriforening forstod noget andet 
ved Fiske-lUestre end vi, og at 
de i (h~t hele stillede et stort Krav 
til deres Uddannelse og Dygtig
hed. Det vil derfor vist blive 
vanskeligt for mange af vore Fiske
mestre med den Uddannelse, de 
har faaet. at faa Plads SOIll saa
dalme i Tyskland. 

Og nu maatte jeg gøre det 
Spørgsmal : "Mangler vi ikke ogsaa 
Fiskemestre her i Landet?" -- Jeg 
vil paa ingen Maade kaste Skygge 
paa vore hæderlige og dygtige 
Fiskemestre. Jeg tror sikkert, at 
vi har mange, der er deres Plads 
voksen under de nnværende Om
stændigheder. Men vi skal jo lære, 
saa længe vi lever, og vore Fiske
mestre kan aldrig blive for dygtige. 

Det. synes at være indlysende, 
at skal vor kunstige Fiskeprodllk
tion tage Kampen op i Konkur
rencen paa Verdensmarkedet, saa 
vil det i første Linje komme an 
paa vore Fiskemestres Dygtighed. 
Vor FiskekultlIrs fremtidige Ud\'ik
ling vil hovedsag'elig være afhæn
gig af vore Fiskemestre. Skal vi 
med Hensyn til Fiskeeksport kunne 
bestaa i KonkllrTencen med andre 
Folk, da vil det først og fremmest 
komme an paa, 0111 vi kan levere 
første Klasses Varer. Den Er
faring har vi gjort paa Landbru
gets Omraade, enten der saa er 
Tale om Smør, Kød, Flæsk eller 
Æg. 

l forrige Nr. af Medlemsbladet 
stod der en lille Artikel om ,,1"0-
relmarkedsbetragtn inger".- Efter 
denne lader det ikke til, at vi for 
0jeblikh.et just kan rose os af, at 
vi producerer prima Varer af Ørred
fisk. Der er derfor al Grund til, 
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at vi tager os sammen. Vi er 
aabenbart ikke dygtige nok endnu. 
Men saa maa vi se at erhverve 
'det, vi savner. 

Nu kommer jeg med min Hen
vendelse til "Ferskvandsfiskerifor
eningen "s Bestyrelse: Er det ikke 
paa Tide, at Bestyrelsen gør noget 
for vore Fiskemestres Uddannelse '? 

Jeg saa forleden Dag i en Avis, 
at der paa Finansloven søges en 
Bevilling paa 1400 Kr. til en Fi
skeriskole i Esbjerg. Saa vidt mig 
bekendt, er der allerede bevilget 
Penge af Statskassen til lignende 
Øjemed. De Skoler, her er Tale 
om, er kun for Saltvandsfiskere. 
Der har jo for Resten ogsaa været 
ymtet om, at en bekendt Mand i 
en nær Fremtid vilde oprette en 
lignende Skole i Kerteminde. 

J eg tror ikke, at Tiden er inde 
til Oprettelse af en saadan Skole 
for "FiskenH:,stre" og "Fe]'skvands
fiskere"; men der har baade været 
talt og skrevet ikke saa lidt om 
en "Forsøgsstation" med der
til knyttede "Lærekursus", Bør 
den ærede Bestyrelse ikke snart 
gøre noget for at realisere denne 
Plan? J eg antager, at dersom 
Foreningen havde talt nogle Tusinde 
Medlemmer, at den da havde været 
realiseret. Men naar Foreningen 
ikke selv magter Opgaven, hvorfor 
saa ikke søge Staten om Under
støttelse dertil? Det er jO dog en 
Samfundssag af stor national-øko
nomisk Betydning, det drejer sig 
om, Er Ferskvandsfiskeriet ikke 
ogsaa lige saa berettiget til Stats
understøttelse som Saltvandsfiske
riet? 

Mulig har den ærede Bestyrelse 
allerede gjort Skridt til Iværksæt
telse af Planen; i saa Fald er min 

Henvendelse til den jo 'overflødig. 
J eg vil saa trøste mig med, at der 
jo ikke er sket nogen Skade ved 
mit "Opraab". 

Saa meget synes mig at maatte 
være klart for alle fiskeriinteres
serede, at vi maa oppe os, hvis vi 
ikke skal sejles agterud, særlig af 
Tyskerne. 

Det Spørgsmaal synes jeg ogsaa 
maa paatrænge sig vore Fiskeavlere : 
Er det ikke nu paa Tide, at vi 
ogsaa her i Landet gør Skridt til 
at sikre os dygtige Fiskemestre ved, 
at de, der attraar denne Stilling, 
gennemgaar en fleraarig praktisk 
og teoretisk Uddannelse allerførst? 
Det er dog vist næppe en Gerning, 
ethvert Menneske kan springe ind 
i og lede tilfredsstilende uden 
l æ n g e r e Uddannelse ; og det er 
dog vist temmelig uheldigt for 
vore Darne.iere og Dambrugere, 
naar deres Kulturer skal være en 
Slags Prøveklud til IndvindeIse af 
fornøden Erfaring og Dygtighed 
for de Fiskemestre (?), der leder 
Driften. Da Damkulturen blev ind
ført her i Landet, knnde der selv
følgelig ikke stilles store Fordrin
ger til Fiskemestrenes Uddannelse. 
Men det synes jeg, der maa gøres 
nu overfor dem, der for Fremtiden 
vil uddanne sig' dertil. Og nu maa 
det kunne lade sig gøre. 

En fiskuiillteresst'ret. 

Betragtninger 
over 

Kaldsftskerens Stilling og hans 
Driftsledelse. 

A f Fiskernester B. R t r o II a II l, 

-o-
l "Meddelelser fra den "Pom

merske Fiskeriforening" fremkom-
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mel' Hr. Fiskernester S t r o p a h l 
med følgende Betragtninger, der 
indeholder meget, der har alminde
lig Interesse: 

"Efter'som Sødriften og Søbrugen 
nu til Dags altid vinder mere i 
Betydning og væl'dsættes højere, 
turde det ikke være af Vejen 
engang at fremdrage Kaldsfiske
rens forretning:'lll1æssige Stilling og 
Udøvelsen af halls Hverv, uforbe
holdpnt belyse dens Mangler og 
Fejl og søge at anvise Midler og 
Veje, der er gavnlige for Fiskeriet. 

Fiskerens Stilling er for Tidpn 
vanskelig. Tildels ligger dette hos 
ham selv, dels i de nuværende 
mislige Forhold, som Folkemangel 
og Folkeløn, - højere Forpagt
ningsafgift og større Fordringer 

. til Livsfornødenheder end tidligere 
har været Tilfældet. Alle de sidRt
nævnte GenvOl'dlgheder er lige Raa 
smærteligt følelige for Fiskeriet 
som for Landb1'1lget. Uoverkomme
lige Forpagtningssummer bliver 
forlangte og betalte for Vande. 
Folkemangel og Folkeløn stig'er 
Aar for Aar; og om Hogen Til
tagen af Søernes Fiskerigdom kan 
der for det meste ikke være nogen 
Tale. Den gentagne Dødelighed 
af Fisk og Krebs paa sine Steder 
viser der en Nedgang. 

Fiskeriet indtager nu en ganske 
anderledes Stilling og har og'saa 
en ganske anderledes høj national 
Betydning end for 30-40 Aar 
siden. Men skal nu denne Betyd
ning ogsaa væj'e nyUevirkende for 
Kaldsfiskeren, saa maa der tilveje
bringes en tilsvarendp bedre Drift 
og Udnytning af Vandene, thi den 
forældede Dl'ift.smaade er ikke læn
gere tilfredsstillende efter Nutidens 
Fordringer. 

Det er en Kendsgerning og Selv
følge, at Nød og større Fordringer 
til Livsfornødenheder skærper For
standen og frembringer dygtige, 
indsigtsfulde og produeerende Kræf
ter, Men Fiskeren holder desværre 
alt for meget fast paa det gam
meldagsagtige; ofte kommer det af 
Vankundighed og Ladhed, men 
mangen Gang ogsaa af Pietet for 
Bedste- og' Oldefader. 

Selvom der nu ogsaa her og 
der findes dygtigt drevne Søer, 
hvor Kaldets høje Betydning, ved 
Intellig'ens at frembringe Forbedrin
ger, indses, og Udkommet er til
strækkeligt, saa er derved den 
store Mængde kun hjulpen lidt, og 
Driftsmaaden er alligevel ikke til
nærmelsesvis naaet og indført, saa
ledes som den burde og kunde 
være, og som den har været i 
Landbrug'et allerede for mange 
Aar siden. De enkelte efterlignel
sesværdige Fremskridt i Sødriften, 
som fortjener Anerkendelse, er 
endnu fjærnt fra det Maal, der 
skal naas. Men de viser, at den 
tvingende Nødvendighed til bedre 
Sødrift forefindes, og at der endnu 
el' mange Forbedringer, der skal 
hidskaffes. Mangen Forpagter, 
derom er jeg overbevist, kunde 
pekuniært staa sig bedre, naar han 
vilde t.ilegne sig de velmenende, 
praktiske Raad af erfarne og be
lærte Organer og ikke altid viste 
den udprægede Mistro til det ny. 

Hvilke Fremskridt finder vi i den 
nuværende Fiskeridrift? I Al
mindelighed ingen! Fiskning med 
Vaad bliver endnu saa nøje haand
hævet som for hundrede Aar siden. 
Vi finder kun en Forskel i Vaaddets 
Længde og Bredde i den Hensigt 
at udvide Draget. Men ellers fore-
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findes næsten den samme uprak
tiske Metode ved Garnets Indstil
leIse som tidligere. Det samme 
gælder med Hensyn til Baadens 
fremadgaaende Bevægelse, ved Net
tets Udsættelse og Optagelse, ved 
Nettets Imprægnering, i Behand
lingen og Opbevaringen af Fiskene 
efter Fangsten og i sammes An
vendelse og Salg o. s. fr. Det er 
altsammen Misforhold i Ordningen 
og Udøvelsen, der endnu stadigvæk 
staar paa Dagsordenen i Pommern. 
Men Driftsledelsen har ikke alene 
Indflydelse og Betyduing for Inde
haveren af et Fiskeri, men den har 
ogsaa almindelig Betydning. 

Jeg vil nu henvise til Manglerne 
og Fejlene og deres Udryddelse, 
hvilke særlig nutildags træder frem 
i Vandenes og Fiskebestandenes 
Behandling.- For en Del opstaar 
Fejlene ved Ukendskab og for en 
Del ved Ladhed hos Indehaveren 
af Fiskevandet. Den uhensigts
mæssig'e Fisken, ligesom ogsaa 
den utidige Fredning er de nær
mest liggende Fejl i Fiskeridriften. 
Ligesaa er den upassende og util
strækkelige Besætning med værdi
fulde Fisk Mangel paa Kendskab 
hos Driftslederen. Endvidere man
gelfuld Omsorg for egnede Lege
pladser, ingen Opbevaringsbeholder 
for Fiskene og urigtig Anvendelse 
og Udbytning af Fangsten, det er 
Efterladenheder hos Kaldsfiskeren, 
som man næsten møder overalt. 

J eg vil med min Opramsning af 
Fiskeridriftens Fejl og Mangler ikke 
sige, at Kaldsfiskeren ikke forstam' 
at fiske; min Hensigt er meget 
mere at antyde, hvor vanskelig i 
sin Grundfordring Fiskeridriften er. 
Vil Kaldsfiskerl'ln drive et sagligt 
og rentabelt Fiskeri, saa er dette 

da kun muligt for ham, naar han 
trænger ind i Vandets, Grundens, 
Plante- og Dyreverdenens og Fi
skenes Fysiologi. Dette er ikke 
til at faa paa en Gang, men man 
kan dog forlange af en Kaldsfisker, 
der i AmTækker befisker sit Vand, 
at han nøje ved, hvilke Fiske- og 
Plantearter hans Vand indeholder, 
og hvilken Beskaffenhed Vand og 
Bund omtrent har. Efter dette maa 
han indrette en saglig Drift. Efter 
hans Mening gør han det; det vil sige, 
Fiskene, som lettest lader sig fange, 
tager han, uden Hensyn til Stør
relse eller Bestanden i Fremtiden. 
H vad der kommer i Garnet, gaar 
med, enten det er Undermaalsfisk 
eller ikke. 

cFortsættcs ) 
"Deutsch Fisch. Zeit. 

Spørgsmaal og Svar. 
·-0-

Spørgsmaal: 

Hr. Redaktør! 
Under Overskriften "Ratiouplt 

Fiskeri" har jeg i dette Blads Nr. 
1 slaaet til Lyd for, at det fore
liggende Lovforslag ændres paa et 
enkplt Punkt, idet jeg har ment, 
at de næsten absolute Afspær
ringsforbud kunde hindre os i at 
udnytte vore fri ferske Vande paa 
bedst mulig Maade. 

Under Artiklen har De tilføjet 
nogle Bemærkninger, hvori De 
imødegaar mine Udtalelser og gør 
mig opmærksom paa, at Loven kun 
gælder for offentlige Vande. Jeg 
har imidlertid forgæves ledt efter 
et Støttepunkt for en saadan Op
fattelse i selve Lovparagraferne og 
kunde derfor ønske, at De vilde 
oplyse, hvorfra De har Ordet 
"offentlig", som De tmdogsaa gen-
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tagne Gange har udhævet i Deres 
forklarende Bemærkninger. 

A n d r e a s O t t e r s t r ø m. 

* * 
Svar: 

J eg skal j al Korthed svare paa 
Hr.Otterstrøms Spørgsmaal. 

Ved ,.offentlig" forstaar jeg 
- i den Sammenhæng, hvori jeg 
har bl'ugt Ordet ,hvad del' er 
under Statens eller en anden Myn
digheds Kontrol, fordi det i en vis 
Henseende og i større eller mindre 
U ds trækning er F æ Il e s e i e. Selv 
om FerskvandsIiskeriloven kun und
tagelsesvis brugerU dtrykket "offent
ligtVandløb", tror jeg dog, atUd
trykket er i fuld Overensstemmelse 
med Lovparagraferne. J eg ved 
heller ikke bedre, end at. dette er 
den almindelige Forstaaelse af 
Ordet "offentlig", brugt i den an
førte eller en lignende Forbin
delse. 

Jeg mener derfor, at det kun er 
offentlige Vande, der kan fordres 
optagl1~ under et Fiskeri-Regulativ. 
Andre ikke. For at et Regulativ 
skal kunne oprettes, maa der efter 
Lovens § 9 være f l e r e fiskeri
berettigede i Fiskevandet. Hvor 
der altsaa kun er e e n fiskeri
berettiget i Fiskevand, og hvor 
dette er Sær-Eje eller Enkelt
m a n d s -Eje, der kan dette Vand 
ikke fordres ind under noget Re
gulativ og kan altsaa jkke under
gives offentlig Kontrol, da det ikke 
er noget offentligt Vand. 

Maa jeg til Belysning fremføre 
et Eksempel: 

En Mand ejer en Sø, der for en 
Del Aar siden. blev tørlagt. D e t 
offentlige Vandløb, som hid
til var gaaet igennem Søen, blev 
j den Anledning ledet uden om 

den gennem en Kanal. TørholdeI
sen af Søen opgaves dog snart; 
den løb fuld af Vand igen og bru-. 
ges nu af Ejeren til Fiskeri. Men 
Kanalen udenom Søen er vedbli
vende det offentlige Vandløb. -
Dersom her ikke med Rette kan 
tales om offentligt og ikke-offent
ligt Vandløb og Fiskevand, saa ved 
jeg ikke, hvor de Benævnelser 
kan bruges; ja, jeg synes, at jeg 
næppe kan gøre mig forstaaelig, 
naar jeg ikke maa bruge Ordet 
Il offentlig". Da det offentlige 
Vandløb og Fiskevand gaar udenom 
Søen, saa kan dette som F æ Il e s
e j e indordnes under et Regulativ, 
hvis de fiskeriberettigede nedenfor 
Søen skulde oprette et saadant; 
men Søen kan ikke fordres lagt 
ind under dette, fordi denne har 
ophørt at være offentligt Fiskevand 
fra den Stund af, det offentlige 
Vandløb blev ledet uden om den. 
Indehaveren af den nævnte Sø ejer· 
naturligvis Jorden rundt om den, 
saa ingen anden har lovlig Adgang 
til den eller Ret til Fiskeri i den. 

Som "ikke-offentlige" Vande næv
ner Lovens § l: "Kunstig anlagte 
Damme, uanset, om de staar 
j Forbindelse med naturlige 
Vande eller ej." Jeg har under
streget den sidste Sætning. Paa 
denne Bestemmelse hviler hele vor 
Damkultur. Disse ikke-offentlige 
Fiskevande er altsaa undtagne fra 
Lovens Bestemmelser og kan ikke 
indordnes under et Regulativ. Men 
hvor mange Moser er der ikke, 
som er anvendte til Fiskedamme! 
Ogsaa Moser, der har Afløb til 
Aa eller Bæk I - Saadanne Moser, 
hvori der er anlagt Fiskedamme, 
og hvori der drives kunstig Fiske
avl; og som maaske er forbundne 



1M Ferskvalldsliskeribladet l\!4 

med kunstig Klækning og Opdræt 
af forskellige Fiskearter, maa vel 
dog kunne betragtes som k u n s t
an I æ g, enten saa Anlæget el' 1 
Skæppe eller 100 Tdr. Land. 

J eg har fremdraget Fiskekultur 
i Moser, fordi Hr. Andreas Otter
strøm i sin Artikel i dette Blads 
Nr. 1 særlig omtalte Fiskeriet i 
disse og mente, at Loven gav dis
ses Ejere og Brugere for lidt Fri
hed med Hensyn til Fiskeri. J eg 
kan derimod ikke se andet, end at 
Lovens § 1 med Hensyn til Fiske
avl og Fiskefangst i Moser giver 
os tilstrækkeligt Albuerum. 

Smidt Nissen. 

Mindre Meddelelser. 
-0-

Garnbindemaskine for Haand
kraft. - En norsk Opfindelse. I 
Decemberhæftet af "Norsk Fiskeri
tidende" findes en af Illustrationer 
ledsaget Omtale af en nylig opfun
den Garnbindemaskine, der antages 
at have en stor Fremtid for sig. 
Red. har desangaaende sat sig i 
Forbindelse med "Norsk Fiskeri· 
tidende"s Redaktør, Sekretær Bar
clay, og haaber i den nærmeste 
Fremtid at kunne forelægge Læ
serne Afbildninger af Maskinen, 
som da samtidig skal blive nær· 
mere beskrevet. Foreløbig skal 
kun oplyses, at Opfinderen, C o r· 
nelius Lie i Bergen, har arbejdet 
med det Maal for øje at kon
struere en Maskine, der kunde faa 
samme Betydning for Fiskeren, 
som Symaskinen har for en Hus· 
moder. Det skal være lykkedes 
ham at konstruere Apparatet saa 
simpelt, at ikke alene Fiskeren selv 
ved Hjælp deraf kan forarbejde 

sine Garn, men han kan endogsaa 
lade sine Børn benytte det. Der 
synes saaledes at være Udsigt til, 
at en vigtig Hjemmeindustri vil 
kunne blomstre op indenfor Fisker
standen, og at store Udgifter til 
Indkøb af fabrikerede Garn vil 
kunne spares. Maskinen er paten
teret i 15 Lande, hvoriblandt Norge, 
England, Tyskland, Danmark, Sv er
rig, de forenede Stater og Japan. 
Vi haaber snart at kunne give 
fyldigere Oplysninger om denne 
Opfindelse. 

(E f t C' l' D. F.l 

IndførIHIl a,f Jevemle Ferskrands
fisk til Tyskland. I Følge "Deutsch. 
Fisch. Zeit." er der fra 1. Marts 
til 30. September 1906 indført af 
Karper (levende) fra østrig-Ungarn 
8669 Dobbelt-Centner. Af 

andre levende Ferskvands 
f i s k: 

Indført 

fra Danmark 
" Nederlandene . 
" Østrig-Ungarn. 
" Sverrig ... 

laIt 

DolJb.-Ctn. 

5637 
3921 
1323 
4624 

17369 

NaturaJhiering af' HuclH'n i 
Themsen. I Aaret 1905 er der 
blevet anstillet Forsøg paa Na
turalisering i Themsen af "Sahno 
hucho", en Lakseart, som Tyskerne 
kalder "Huchen". "Thames Sal· 
mon Association", et af Englands 
fornemste Sports selskaber, havde i 
Aaringer uden Udbytte forsøgt at 
indføre Laks igen i Themsen, fra 
hvilken den var forsvunden, fordi 
Londons Vandforhold ikke passede 
den. Forsøgene slog fejl, og man 
begyndte derfor at gøre Forsøg 
med den eneste europæiske Indsø
laks, "Donauhuehen ", og Forsøget 
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kronedes med Held. I Aaret 1905 
blev der af den bekendte østrigske 
Forelavler P olzl sendt en Yngle
kiste med Huchernæg til England, 
hvor den pr. Bane blev befordret 
til Uxbridge ved Themsen. Her 
blev Yngelen sluppen ud og ud
viklede sig rask videre. For nogen 
Tid siden blev der allerede i Colna 
River og i Themsen ved Boulters 
Loch fanget Ruchen af 25 Ctm.s 
Længde, og det ser saaledes ud 
til, at Forsøget ikke er resultat-
løst. (Fisch. Zeit.) 

Den hollandske T..akRefangst i 
Aaret 1906 har igen ikke svaret 
til Hollændernes Forventning·er. 
Laksetilførslen i "Kralingsche Veer" 
udgjorde nævnte Aar 25,077 Stkr. 
Denne Lavstand af. Lakseudbyttet 
har nu vedyaret siden Aaret 1899 
trods Yngeludsætningen. En lig
nende Tilbagegang kendetegner 
ogsaa Majfisk- og Størfangsten. 
For dette Udfald bliver i en Beret
ning fra Firmaet T e n H o u t e n & 
C o. Søfarten, Strømkorrektionen og 
Mlldderprammene gjorte ansvarlige, 
og Referenten gør det Forslag i 
Stedet for som hidtil aarlig at ud
sætte 6-7 Millioner Lakseyngel 
for Fremtiden at uds~tte 25 Mill. 
Mon det saa vil hjælpe? 

AaI 

Laks 

Gedde 

Aborre 

Krebi 

(Fisch. Zeit. i 

Fiskemarkedet. 
-o 

KØbenhavn, 9-16 .. l\Iarh. 

40-60 Øre pr. Pd. 

100 12i'i -

40-65 

25-30 

300-450Ø.pr 100Stk· 

BraHen 
Aborre 

H a m b u r g, 1B.-23 Marts. 
40-47 Pf. pr. Pd. 
nt; 60 -

Gedde, mellemst., 
Laks, Randers, 
Ørred 
AaI 

(iO-88 -
235-286 --
2~0-270 _. 

83 

B e r 1 in. 18.-23. Marts. 
IJevende Fisk: 

Gedde 
Gedder, store, 
Gedder, mellemst., 
Sandart, mellomst., 
Abol'l'o 
Suder 
Skalle, 
Aul, .iore, 
Aa!, mellemst., 
Karpe 

83-104 Pf. pr. Pd. 
70-87 -

]04--110 -
201 

70-81 
fi8-124 
37-51 

160 
121 

Ispakkede Fisk: 
Forel 
Laks 
Ørred 
Sandart "con" 
SUllliart mellemst" 
Aborre 
Gedder, ~tore, 
Gedder, 1nf'llemst., 
AaI, store, 
Aal, mellemst" 
Skalle 
Suder 
Karper 
Karudser' 

Blankørred 
Laks 

Pf. pl'. Pd. 
200 

108 
130-152 -
38-51 
57-67 
80-84. 

23-30 
54-62 
54-60 

D. F. Z. 

P 1\ r i il, 23. III art~. 

7,00-12,00Fr pr: Klge 

Ørred 4,75-6,50 -
Gedde 1',00-3,00 -
Krebs, store, 20-25 Fr. pr. 100 Stkr 

mellemst. 10-13 -
smaa 4-6-

D. F. Z. 

L e i p z i g, 13.-19. Marts. 

Levellcle Fisk: 

Suder, ~tore, 
Suder, smaa, 
Aal, store, 
Aal, mellemst, 
Gedde, u80rt., 
Forel, amaa, 

130 Pr. pr. Pd. 
160 
165 
150 

100 
400 
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Kurur1s0l". f>torr. 
A borre. ,t."]·0. 
8kn He, 8tOl"'. 

6i'i Pf. pl'. 1',1. 
tili 
61i 

fspakht. Fisk: 
Gedtle, UBort. 90 Pf. ]ll'. P,l. 
Sandart. 8tore, 100 
Sandart. mellemst.. 80 -
Skaller, Aholre og 1\.a-

rudsel', stor r 
Karper 

6Q 

Annoncer. 
-0--

};'. Z. 

Fi~k~ri~t IIAalyn~" 
pr. Lundel'skolr

, 

tilbyder til Levering i Vinter og 

Foraaret l_rima ~ætteft8k af 
Kllde-, Bæk- og Regnbue
ørreder, endvidere prima øjne
æg og Yngel i ovennævnte Ar

ter, samt Sætte1hk af Karper 
og Suder 

til absolut billigste Priser. 

Fi~k~ri-Anlæ~ 
til Snig .,.lIe.' Bo.'Uorpagt

ning. 
Paa Grund af Ejerens Dødsfald 

ønskes det afd. Bankdirektør Niel
sen eller nu hans Enke tilhørende 
Fiskeri-Anlæg i Lysbro ved Silke
borg solgt eller bortforpagtet. TU 
Anlæget hører rigeligt V andlø b, 
19 Fiskedamme, 10 Bassiner, for
nødne Udklækningsapparater, ret 
godf' Bygningel', en halv Snes Tdr. 
Land Ager og Eng. 

Der findes for Tiden en Be
holdning af Ørred, 50 Stkr . .:t-Aars, 
1000 Stkr. 3-Aars, 3,400 Stkr. 
2-Aars. 10.000 Stkr. l-Aars, og i 
Juni Maaned forventes udklækket 
ca. 40.000 Stkr. 

Lysthavende bedes henvende sig 
til Sagfører Hamm.,.r 

i Silkeborg. 

Gode store 
Sættefisk 

samt Yn gel og øj neæg af 
Bæk· og Kildeørred kan faas 
paa billige Betingelser 
.Dollerup Dølles .Damkultqr 

pr. Skelhøje Station. 
A, Ingerslev. 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Ferskvands

fiskeriforening" . Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Loveksemplar 
følger pr. Postanvisning. 
kan hæves ved Postopkrævning . 

.. , den 190 

Navn: .... Stilling: 

NB. 

Postadresse: 

K u Il o 11 e n bedcs i udfyldt Stand tilscndt Foreningens Formand, Hr. Cand. 
Bi" i Hobro eller til Bh.detB Kontor i Gjelballc Penge forsendelser bedes 
dog adresserede til Foreningen.; KasBerer, Hr. Sagfører Jul Non Ribe. 
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2 raske unge Mennesker 
kan straks eller til Foraaret faa 
Plads som Fiskerielever ved et vel· 
anlagt og veldrevet Ferskvandsfiskeri 
i Midtjylland. For Tiden 20 Damme. 
Billet, mrkt. "N W.", bedes ind· 
lagt pau dette Blads Kontor. 

Bjneæg og Yngel 
af store og kraftige Moderfisk af 
Bæk-. Hav· og Begoboc
ørred leveres til meget billige 
Priser fra Ferøkvand88skeriet 
"Erritsø" pr. Fredericia. 

J. Jørgensen. 

Levende Fisk, 
saasom Portionsørreder, store Hav
ørreder, Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes til Købs 
Af hentning med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste Statsbanestation. 
Kont}mt Betaling. 

G. Domaschke, Fischhandlung, 
Berlin N. W. 21; .Jona~strasse 3. 

Fiskerielev . 

YNGEL 
af 

ægte Bækørred og 
Regnbuer, 

opfodrede i 2 a 4 Uger (efter Kø
bers Ønske) udelukkende med 
Naturfoder (Vandlopper), hvoraf vi 
har overvældende Masser, sælges 
billigt til fOl'estaaende Sæson. 

Af rngelen i Fjor af '\'ore Hegn
buer var ca. den ent' 'l'red,je(IeI 
allerede Portions fisk i Efteram'et. 
Altsaa Portionsfisk paa 6 Maaneder. 

Interesserede indbydes til at se 
Fiskeriet. 

Lykkesholms Fiskeri, 
Ellested, Fyn. 

Ojneæg og Yngel 
af Laks-. Bæk., Kilde- og 
Regnbueørred samt Laks le
vere'! i fortrinlig Kvalitet fra 

Frøjks Fiskedamme, Holstebro. 
'l'elefon I6!:). 

Som saadan kan et 
ungt Menneske faa Plads 
straks eller til 1. Maj 
ved et større Fiskeri. 
Fiskeriet har selv Fryse
anstalt, saa der bliver gi
vet Undervisning i Frys
ning og Opbevaring af 
Fiskefoder. 

I'risk, frossent 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
Ojenre&" Yngel Ol 
SætteOak af Bæk-, 
Re~n bue- og' Kilde
ørrmI af vore bekendte 
~Ioderfisk, samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til bilIigo.te Priser. 

Henvemh l~e til Fi
skeribestyrer II. Suren
sen, Nordjydsk Damkul
tur, NykøbiM) Jylland. 

Ojneæg og Yngel 
af Regnbue, Kilde og 
Bækørred sælges billigt. 

Bestill'n~ paaYngeJ, 
fodret i Bas~in i 3 a 4 
Uger, modtages. 
A I S ,f nIsl. }'erk \'IlIld!o\

, kultur, Struer. 

kan nu daglig leveres 
til billigste Dagspris. 

Ærbødigst 

p. p.F. H. Mehlsen &. CO., 
Aktieselskab. 

F. H. Meblsell. 
Telegram-Adresse: 

Mehlsen, Struer. 
Telef. 2. Statstelef. 12. 

Pertiondisk og 
sterre Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Rl'gning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
AakjærdaL 

P. .1 ørgensen, 
Kildeværk. 

Begg!.l pr. Lunderskov. 

Trykt i nKolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 
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Xl'. S I~. Apl'iI. 1907 
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af " Fersk17amls{iske1'lforen il/gen il. 

KOIlNl/gentet el' 4 Kr. aarllgt. 
F01'Cllillge/ls F01'1nalld er Hr. Cand. 

Bie, Hobro, til hvem Begæring om Iml
meldeIse i Foreningen rettes. Nrrst
formand er Hr. Speditør Petersen i 
Vamdrup. Artikler og Annoncer h'l 
Bladet .,·endes til K'lntoret l' G.felbal/e. 

Prise11 for AllllOlleer er 10 fin pr. 
PetitlinJe af l/a Sides Bredde. For 
længere Tids Annoncering indrømmes 
betydelig og st1:gellde Rabctf. 

Eftm'f1'yk af' Bladets Artilder til
lades, IlCIar !(ilden angi1:es. Ulld
ta.r;elsestilfælde 1'il være ((I/f/het 1'ed 
den paagældende Artikel. 

Klager o/'el' ]'fa.ugler ved Forsendel-

sell rettes til Postkontoret, llt'i.~ ~f((lIg-

1(;1'11'1 ikke ajhfælpe8.1w1les Kla.qell8ellrlt 

til Bladets Ko li t!))' i GJelballe. 

~-, Aars-Abonnement a 4 KJ'. kan 
j'remNdig tegnes paa Postkolltorel'll(~. 

-IndlIoid: Fl'a et :U'Jll,· i Udeusp om 
l-!amal'bE'j(ll' mellem dnusk<> og ty~l(C Fi· 
skerier. '- Salgsforeningen. - ForE'læg~ 
Udklækning i f}ru". '- Lystfi~keJ'i, ~-- Be
tragtninger ovel' K ald~fisker('n~ Stilling og 
haJt' Dl'iftsl('(lelsp" Hval' paa AJ'tildl'lI: 
Fi"kpriet i I'lneulll An. -~ Fodling Hf 
Dalllfisk, --- l<'orPlrnarke<1sbetragtning·. -
Mindre l\[eddp]eI,f'1'. FiskrmaJ'k .. ,rl,'t.. -
_'\11]1011(,(,1', 

Fra et Møde i Odense 
nn1 

Samarbej de 
mellem danske og tyske Fiskerier. 

-0-

Efter Indbydelse fra d'Hrr. For
pagter Maeheprang, Bjørnemose
gaal'd, og' Sagfører Sørensen, 
Odense, samledes en Del Fiskeri
ejere, Statskonsulenten og som 
Repræsentanter for Ferskvands
fiskel'iforeningen Formanden og 
Kasseren Tirsdag den 26. f. M. 
paa Industripalæet i Odense med 
FormalIden fol' den Slesvig-Hol
stenske Fiskeriforening, HI'. Gods
ejer Konze, fol' at drøfte Mulig
hederne for en Sammenslutning 
eller et Samarbejde mellem Fiske
rierne i Danmark, Slesvig-Holsten 
og Hanno\'er i den Hensigt at re
gulere de stadigt synkende Fiske
priser, Efter at Hr. Konze havde 
holdt et indledende Foredrag, 
hvori han stæl'kt betonede ikke 
blot 0nskeligheden, men ogsaa 
N ød\'elHligheden af at gøfe nog'et 
i den nævnte Retning, hvis malI 
vilde gøre sig Haab Om at opnaa 
ordentlige Prisf'r for POl'tionsfisk 
i Fremtiden, havde flere af de 
mødte Ordet og ga\' deres Til
slutning til. hvad Hr. Konze ha\'de 
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anført, blandt andre ogsaa Fiskeri
foreningens Formand. 

Man var enig om, 11l Vejen, 
man burde gaa, var denne at søg'e 
dannet Salgsforeninger eller Bure
aner fmavel for Danmark som for 
Slesvig-Holsten og Hannover, del' 
da gennem deres Bestyrelser 
kunde træde i Forbindelse med 
hinanden og søge dannet en Ring 
til Opnaaelse af højere ensartede 

. Priser; og da de tilstedevært'nde 
Bestyrelsesmedlemmer lovede at 
tage Sagen op til nærmere Drøf
telse paa Foreningens forestaa
ende Generalforsamling, skiltes man 
udell at tage endelig f'tandpunkt, 

.L N. 

Salgsforeningen. 
o 

Som mali af ovenstaaende Refe
rat ser, er SalgsfOl'eningen nu igen 
kommen paa Dagsordenen. Forud 
for Mødet i Odense havde For
eningens Udvalg holdt, Møde i 
Fredericia, og allerede da var 
Salgsforeningen Genstand for en 
længere Drøftelse, Man var enig 
om, at det først og fremmest var 
nødvendig't at faa forbedrede Eks
portrnidler bragte til Veje. Fol' 
Tiden er det t.Y s k e Speeialvogne 
som besørger Eksporten af danske 
Fisk, hvad enhver dansk Mand 
føler ikke er i sin Orden. At starte 
en Salgsforening nu uden i For
vejen at have sikret os tidssva
rende Eksportmidler, der i enhver 
Henseende kan staa ved Siden af 
Tyskernes Transportmidler af le
vende Fisk, vilde føre til et ved
blivende Afhængighedsforhold af 
Tyskerne. 

Det. der altsaa ligger for i 'riden, 

er at skaffe ~aa hensigtsmæssige, 
gode og billige Transportmidler 
for levende Fisk af enhver Art, 
som det er muligt. Det nævnte 
Udvalg' enedes derfor ogsaa om at 
sætte denne Sag paa Dagsordenen 
ved Forhandlingerne paa Forenin
gens Generalforsamling i Maj Maa
ned. 

Det var da .at ønske, at ikke 
alene rigtig mange af Foreningens 
Medlemmer da vilde give ~røde, 
men ogsaa Kaldsfiskere baade ved 
Fersk- og Saltvand. Nævnte Trans
portmidler kan nemlig ogsaa 
komllle baade Ha\'- og Fjord
fiskere tilgode. Selvfølgelig kan 
ingen nyde Fordel af de t'\'en
tueIIe nye Transportmidler, med 
mindre han el' Medlem af Fersk
vandsfiskeriforellingt'll. ,J o flere, 
del' melder sig ind i Foreningen 
og vil gøre Brug af disse Trans
portmidler, des letterp vil vi ktmnp 
faa dem. 

'Forelægs Udklækning i Grns. 
o 

Da Themaet 0rredklækning i 
kunstig Grusyngleseng for nær
værende igen er blevet aktuelt, 
tillader jeg mig at fremføre nogle 
af mine Erfaringer desangaaende 
og specielt et Forsøg i dt'nne 
Retlling fra forrige Aar. 

.J eg havde i de forskelligste 
Egne i Nordtyskland og særligt 
ved jævne Aaer og Bække hyppigt 
haft Lejlighed til at iagttag'e 'Fo
rellen, og naar ,jeg :maledes be
vægeIsesløst betragtede Forellens 
Færd, Ynglesengens Oprodning og 
Æggenes Bedækning med Grus, 
opstod uvilkaarligt den Tanke hos 
mig, om VOI' nuværende Maade at 
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udklække Forelæg paa ikke til 
sidst bevægede sig paa falske 
Veje, og om ikke den store Døde
lighed blandt Æggene og; i endnu 
højere Grad blandt Ynglen stod i 
Forbindelse med .de anvendte Ap
paraters Uhensigtsmæssighed. For 
nogle AaI' siden drøftede jeg denne 
Sag med nogle med mig; beslæg
tede Englændere i S t o k e -li p o n
Trent. En af disse Herrer lod i 
den Hensigt i sin Klækkeanstalt 
et Langstrom- og et kalifornisk 
Klækkeapparat forsyne med Grus
lag og; del' imellem strøede Æg 
begrave; dog faldt dette Eksperi
ment kvantitativt desværre ret 
ugunstigt lid, medens Ynglens 
Kvalitet i enhver Henseende stod 
langt over den Yngel, der udklæk
kes i de sædvanlige Trug. .Jeg 
antog, at det delvis mislykkede 
Forsøg beroede paa, at det benyt
tede Apparat slet ikke egnede sig 
til Fremstilling af Klækning j Grus 
(faktisk laa f. Eks. nu og da i 
Langstrømapparatet de øverste 
Grus- og Æggruber hele Dagen 
igennem tørre paa Grund af den 
lave Vandstand i Renden, og i det 
kalifomiske Klækketrug voksede 
B y s S li S paa den ,rppigste Maade); 
og jeg argumenterede da, at ved 
en rigtig KOllstl'lIktion af et Gl'llS
apparat maatte der ikke alene 
kunne frembringes fremragende 
kraftig og modstandsdygtig Yngel, 
men Styktabet vilde ogsaa blive 
indskrænket til et Minimum. Fuld
stændigt modne, rigtigt befrugtede 
Æg, stammende fra sunde Moder
fisk og bragte i dertil egnede, alt
saa naturlignende Vdklækningsfor
hold, maatte efter mit Skøn frem
vise et ubetydeligt Styk tab , der 
højt anslaaet vilde beløbe sig til 

. 
n-6 pCt. af de indlagte Æg, til 
Smaafiskene blev ædedygtige. 

Kaster vi et Blik paa 'Udbyttet 
af ØrredklH~kllingen i de nu bruge
lige Apparater, saa faar vi natur
ligvis noget andet at se, Et Styk
tab, indtil Smaafiskenes Ædesta
dium, paa 2( )-";10 pCt. gælder ved 
de flest.e Anstalter endnu som 
normalt, men selvet Tab paa 50 

""60 pCt. bliver hos enkelte Klæk
kere endnu ikke betragtet som 
usædvanligt. Og hvad er det saa 
for en Yngel, vi faar at se, selv 
om Æggene el' vundne af fejlfri, 
naturligt ernærede Moderfisk og 
Hanfisk! Man sætte blot Yngel. 
fremkommen af den frie Bækseng, 
sammen med saadan kunstigt av
let Yngel; Forskellen er enorm! 
De kunstigt avlede Fisk bærer i 
deres mangelfulde legemlige Ud
vikling, deres matte Farver og al
mindelige Svagelighed aabenbart 
Kendetegnene paa en meget rin
gere, eller, som det altid synes 
mig, allerede forbrugt Livskraft til 
Skue. Bliver denne YlIgel des
uden fodret i Truge med kunstige 
Fodermidler, trods alle Anbefalin
ger af Daphnier og anden Natur
næring, saa tiltager Dødeligheden 
paa en foruroligende Maade, og 
ofte naar ikke mere end 10 pCt., 
og mangen Gang endnu mindre, 
til Sættefisksalderen. 

Jeg hal' ofte søgt at finde en 
Forklaring fOl' det tilsyneladende 
udlevedp Udseende og den kun
stige Yng'els aabenbart overordent
lige Ømfindtlighed, og ved en 
Sammenligning mellem de natur
lIge og kunstige Udklækningsfor
ho Id betragter jeg Æggenes ,'e
spektive Vandomskyllen som et 
meg'pt henHP1'ke)sesværdig Punkt 
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og den derved betingede Forsy
ning af de sidste lIled Ilt. I de 
hidtil konstruerede Apparater bli
ver Æggene uden Undtagelse om
skyllede af en saa stærk Vand
strøm, som aldrig kan træde i 
Kraft i de i frie Bæksenge frem
bragte Ynglegruber, og følgeligt 
indvirker i Apparaterne en betyde
lig større Mængde Ilt paa Æggene 
end under naturlige Forhold. Er 
det da ikke nærliggende at an
tage, at denne forhøjede og øjen
synligt i Overmaal stedfindende 
Ilttilførsel f o r s t æ r k t vækker Em
bryonets og Fosterblæreynglens 
Livsvirksomhed og Stofveksel, og 
at der derved frembringes et for 
hurtigt udviklet, lidet modstands
dygtigt Produkt? Dertil kommer 
de vedblivende Foruroligeiser for 
Ynglen ved Apparatets Kontrol 
og den uundgaaelige Lyspirring. 
de gentagne Forstyrrelser ved Fjer-

. nelse af døde Æg og Fisk, alle
sammen Momenter, der fremskyn
der Dødelig'heden hos de lidet 
livskraftige \-æsener. 

Gaaende ud fra disse Overvejel
ser, konstruerede jeg mig i Ef ter
aaret 1905 i Forbindelse med det 
bekendte engelsl<e Langstromappa
rat tre Træ-Ynglesenge, der saa 
vidt muligt stemmede overens med 
de naturlige Forhold, belagde dem 
med et henved 20 Ctm. højt Grus
lag og placerede derimellem ialt 
9000 Forelæg. De tre Ynglesenge 
blev forsynede med ufiJtreret Vand 
fra en Kildedam. Tilløbet var kun 
meget ringe, 2--3 L. pr. Minut. 
Udfaldet overtraf min Forventning. 
Der resulterede af denne Ordning' 
ikke mindre end 8563 ædedygtig'e 
Smaaforeller. Af disse blev endnu 
2H Krøblinge udsorterede, saa at 

Styktabet i det hele kun andr'og' 
ca, 5 pet. 

Gam;ke særligt paafaldende val' 
foruden disse Smaafisks Udseende 
deres Munterhed og Ædebegær
lighed i Sammenligning med den 
øvrige i Langstromapparatet klæk
kede og' i Midten af Februar IId
slupne Yngel. GI'USsellgs - Forel-. 
lerne blev kort efter deres Til
synekomst sat ud i Fodervandet 
--- de første Smaafisk viste sig d. 
18, Marts, de sidste d. 9, April -~-, 
i hvilke de fik ell passende fin 
Blanding af Milt og friske Hav
fisk. De trivedes prægtigt ved 
dette Foder og blev allerede i Be
gyndelsen af Maj solgte som 4-6 
Ctm. lange Ungfisk, dels satte i 
naturlige Bække og Damme, me-
deus den efter det gamle System 
klækkede Yngel næppe havde 
naaet 3 Ctm, og iøvrigt ved den 
bekendte Dødelighed havde det 
sædvanlige jammerlige Udseende . 

Efter mit Skøn er Klækning af 
Forela~g i Grussenge i Betragtning 
af den meget fuldkomnere og' men· 
modstandsdygtige Yngel, der der
ved er opllaaet, ubetinget at fore
trække for andre hidtil brugte 
Klækkemetoder. Indtil Tilsyne
komsten af den fuldkomment æde
dygtige Yngel indskrænkede hele 
mit Arbejde ved den af mig kon
struerede Yngleseng sig' til Kon
trollen af Vandtilløbet, og trods 
det, at der anvendtes ufiltreret 
Damvand, var der ikke 'l'ale om 
den ringeste Tihnnudsning af Æ~g
gene. 

De tidligere fejlslagne Forsøg 
paa Klækning i Grussenge er vel 
i Hovedsagen at føre tilbage til 
den uhensigtsmæssige Fremstilling 
af Grussengen og den utilstrække-
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lige VandtilfØl'sel. Hr. Dr. Hein 
kan ikke nok takkes for, at han 
har draget Klækning i Grus ind 
under Omraadet for sine Forsøg 
og ved Offentliggørelsen af det 
opnaaede Resultat har bragt For
delene ved denne Metode klart 
for Dagen. Hvad nytter den maal
bevidste Raceavl og Forædling af 
Forellen os, naar vi samtidigt ved 
naturstridige Klækkemetoder -ned
bryder Embryonets Livskraft og i 
mange Tilfælde er tvungne til for 
Forellens Helbred at doktorere 
med alle Slags Chemikalier for 
ikke at miste hele Bestanden af 
Yngel, Ungfisk og Sættefisk. 

Man skal ikke alene anvende 
den gamle Fiskemesters Ord: "In
gen Vold imod Naturen" paa de 
allerede udslupne Fisk, men ogsaa 
allerede paa Æggene under Klæk
ningen og dertil anvende den kun
stige Yngleseng som den natur
ligste. 

Interesserede, som ønsker at -er-
,fare nog'et nærmere om de af mig 
gjorte Forsøg og' de dertil an
vendte Appar'ater, bedes at træde 
i Forbindelse med mig. 

Rif~del. 
J3crgskdt, Hamborg. 

Lystfiskeri. 
-·'"'0---

Spinuing-Fi"kt'l'i. 

IV. 
Apparatet med Skruevingel' er 

Illere komplieeret end det ovenfor 
beskrevne, og det er ikke saa let 
at give en tydelig Fremstilling af 
dets Tilvirkning. Det er bedst at 
have et færdigt Apparat at se 
efter. Fremstillingen af Appara-

tet foregaar saaledes: Med eil 
Niptang bøjer lllan Enden af et 
Cl a 7 Centim. langt Stykke, ikke 
for svært Messingtraad i et øje, i 
hvilket man anbringer en mindre 
lukket Messing' eller forniklet Svir
vel. Af en tynd Messingplade 
udsaver man med en Metalsav en 
Skrneving'e, del' loddes paa Mes
sing-traaden ved det ombøjede øje. 
Omtrent en Centm. fra den paa
loddede Skruevinge støber man 
om Messingtraaden et Blysænke 
ved Hjælp ar et Papirhylster, som 
man former over en lille rund 
Træpind, derefter lukker man Si
den og Bunden af Hylsteret med 
Gummi eller Segl-Lak. Man fjer
ner derefter Træpinden og anbrin
ger Messingtraaden i Hylsteret, og' 
gennemstikker dettes Bund med 
den tilspidsede Ende af Traaden, 
saa at denne naar en Centm. ud 
gennem Hylsterets Bund, og an
bringer lidt Lak udvendig ved 
Bunden af Papirhylsteret, saa at 
Messingtraaden kommer til at 
sidde faRt. Man anbringer der
efter Hylsteret i fint, aldeles tørt 
Sand, saa at Sandet naar op til 
Hylsterets Overkant, uden at der 
dog kommer Sand ned j dette. 
Man hælder derefter smæltet Bly 
i Hylsteret til dettes Overkant, og 
med Kniv og Fil giver man Blyet 
en saadan Form, at det gaar spidst 
nedad, medens der foroven tages 
saa meget af Blyet væk, at dette 
let og uden at beskadige Agn
fiskens Gab og Svælg kan passere 
dette. Man an bringer derefter 2 
Trekroge, Nr. 8 eller 9, paa et 
Stykke dobbelt Gut, stikker Enden 
af Gutten igennem øjet paa Mes
singtraaden og gør Gutten fast i 
øjet, saaledes at den ene Trekrog: 
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kommer til at staa udfor Agn
fiskens Midte, og den anden ud
for dens Hale, naar den eL' paasat. 
I den anden Ende af Gntstl'engen 
anbringer man endelig en Tl'ekl'og, 
der kOIrllUer til at staa udfor Fi
skens Hoved paa den modsatte 
Side af den, hvor de 2 Trekrage 
findes. Endelig anbringer man en 
KI'og, del' ender i et øje, i Mes
singtraadens øje. Denne Krog 
kan man godt lave af en stærk 
Knappenaal. Man sætter saa Agn
fisken paa, idet man skyder Mes
singtraaden med Blyet ind gennem 
Agnfiskens Gab og trykker den 
sidstnævnte Kr'og ind g'euuelll 
Agnfiskens Pande. I den i Mes
singtraadens øje anbragte Svirvel 
fæster man endelig et 30 Centnl. 
langt Forfang af dobbeltsnoet, far
vet Gnt, og Apparatet er saa fær
digt til Bl'llg. 

Det sidstnævnte Apparat er bedst 
til kortere Kast; og det er en For
del, at Sænket er anbragt i selve 
Agnfisken, idet Kastet derved let
tes, og Agnfisken falder blødere 
paa V Hn det; lllen til længe re Km,t 
er det første Apparat at foretrække, 
fordi Agnens Omdrejning ved dette 
ikke saa let forplanter sig til Kaste
og Hjnllinen, og Filtning derved 
undgaas. 

Ved hvad jeg i nærværende Ar
tikler har anført om Spinning'
Fiskeriet, har jeg fortrinsvis haft 
for øje, hvad der gælder om 
Laksfiskenes Fangst; men i al Al
mindelighed gælder dette ogsaa 
Fangsten af Aborren, dog at det 

• maa iagttages, at da Aborrens 
Mund er temmelig skør, maa der, 
naar en Aborre hugger i Agnen, 
ikke sættes saa megen Kraft paa 
som ved Ørredfiskeri et ; mE'n lige-

som del' maa gives mere LinE', 
naar man arbejder med Fisken for 
at matte den, saaledes maa der i 
det hele tages lettE're og forsig>
tigere paa Aborren end paa Ørre
den, der har et meget sejgt Skind 
og et særlig stærkt Mundparti. 

Inden jeg slutter nærværende 
Artikel, skal jeg endnu tilføje. 

Spinning-Fiskeriet efter Ørred 
frembyder den Fordel, at man kun 
faar større Fisk paa Krogene, idet 
Ørreden som ganske ung saa godt 
som udelllli:kende kun lever af In
sekter, smaa Krebsdyr og Orme, 
og først naal' den bliver henved 
1/4 Pund og derover, begynder den 
ogsaa at efterstræbe andre Fisk, 
eller antager den fulde Karakter 
af en Rovfisk. 

Tiden fra 1. Juli til Sæsonens 
Slutning er den bedste til Spinning
FiskE'ri, idet den bedste Tid fo)' 
FInefiskeriet ender med Midten af 
Juni Maaned. 

I, Nordtyskland, hvis Fauna og 
Klima meget ligner vort, holder 
man almindeligt for, at Sæsonen 
for Ørredens Fangst bør høre op 
senest den 15. Septbr., idet 0rw
den, det vil sige de af Lakse
fiskene, der yngle i EftE'I'Haret og 
Vinteren fra denne Tid begyn
der at fyldes med Rogn og tabe 
i Fedme og Velsmag. 

Man bør derhos ogsaa llndgaa 
at fange Fisken, naal' den fyldes 
med Rogn og nærmer sig Lege
tiden, for ikke at ødelægge Yng>
len. 

En .fjamrnel Lystfisker, 
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Betragtninger 
over 

Kaldsfiskerens Stilling og bans 
Driftsledelse. 

Af }'i8kpnwstel' E ~tropahL 

--o 
(Fol'tsættehp \ 

Der gives desværre for faa Mænd 
blandt Kaldsfiskerne, der hal' Ind
sigt i det fremførte og' tænker paa 
Vandets Hægning og Pleje. Der
med skal ikke være sagt, at Van
det skal skaanes eller fredes. 
Tværtimod, fisk og atter fisk, men 
fisk med Overlæg og med Hen
syntagen til de enkelte Arter og 
den forhaandenværende N ærings
mængde. Særligt er Rovfiskenes 
Mængdeforhold over Fredfiskene 
at tage i Betragtning. Søer med 
oyervejende Fredfisk trænger til, 
at Rovfiskelle formeres og skaanes. 
Omvendt er det samme Tilfældet. 
Om nu ogsaa i det hele og store 
mange Fisk, og andet er jo næppe 
muligt, tager den samme Slags 
Næring til sig, saa har dog en
hver Fisk. sin Hovednæring. J o 
rigeligere og kraftigere denne er 
får Haanden, desto bedre trives 
vedkommende Fisk. Dette gælder 
for hver Fiskeart. De Fiskearter, 
hvis Eksistellsbetingelser er mest 
fuldkomne, er for det meste de 
stærkest repræsenterede, dersom 
de ikke ved særlige Omstændig
heder, som altfor stærk Bortfa,ngst, 
epidemiske Sygdomme eller af Rov
fisk er blevne indskrænkede til et 
ringe K vantUIn. Kender man disse 
Fiskearter, som en forstandig Fi
skeribruger skal, da er man for
pligtet at hæge og ple,je disse, 
fordi man af dem kan drage den 
største pekuniære Fordel Eks-

empelvis er det ikke rigtigt at 
fiske Portionssuder i Søer, der har 
gunstige Livsbetingelser for disse, 
saaledes som man gør mange 
Steder; thi paa den Maade øde
lægger man Sudervandet. Paa 
sanune Maade forholder det sig 
med Gedden. Finder Gedden gun
stige Eksistensbeting'elser, det vil 
sige: findel' den rigelig Næring af 
Hvidfisk og en sund Plantevækst, 
hvilket er nødvendigt for dens 
Trivsel, da holder jeg det for helt 
forkert at- bortfange Gedder under 
1 Pund. Først fra denne Stør
relse af er Gedden i Stand til 
virkeligt at gøre sig rentabel. 
Anderledes stiller Sagen sig, naar 
der er for lidt Hvidfisknæring for 
Haanden, og den skal nære sig 
paa Bekostning af sin egen Art. 
Isaadanne THfcBlde holder jeg 
paa Bortfallgst af de mindre Ged
der, naar deres Formering da er 
uforholdsvis stærk. Dette forefal
der dog meget sjældent. Endnu 
vil jeg holde paa Fredning af saa
danne mindre Fisk, naar der ingen 
gunstige Legepladser og passende 
N æring er forhaanden, og der 
heller ikke dertil kan sørges for 
praktiske Anlæg. 

Del' gives mange Søer, i hvilke 
der ikke findes passende Lege
steder, delS paa Grund af Vandets 
Synken og dels paa Grund af Na
turforholdene. Her el' det først 
med Tiden 11ll1ligt at hæve Be
standen. Ved paa det omhygge- . 
ligste at sørge for Legaflægning 
og kunstige Legepladser, er det 
med Tiden lndehaveren forundt at 
forøge Bestanden af sine Fisle 
Dette sker ved at plante Rør og' 
Græs ved Søens Bredder og ved 
Anlæg' af Legepladser ved Hjælp 
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af Grangrene. Naaletræsgrenene 
kan man henlægge overalt paa 
flade, beskyttede Steder i Hobe 
eller udbredte. Som særligt pro
bat Middel til Afgrænsning af be
skyttede, flade Pladser paa mere 
end 100 O-M. anbefales at anvende 
Traadvæv. Hel' ind sætter man, 
efter at man har forsynet det saa
kaldte Legekammer rigeligt med 
friske Naaletræsgrene, de legmodne 
Fisk. ,Jeg har aller'ede opnaaet 
ret gode Resultater ved disse Leg
kamre til Leglægning for Gedder 
og Suder. 

N aar der nog'etsteds skal gøres 
noget til Øgning' af Fiskerigdom
men, da sker det ved Besættelse 
med fremmede eller ved Til sæt
telse af allerede forhaandenværende 
Fiskearter. Næsten all(' Kai ds
fiskere forlader sig paa Naturen 
og bekymrer sig kun lidet om 
Øgning eller Forædling af Fiske
bestanden, ligesom de heller ikke 
bekymrer sig om den omtalte Leg
aflægning, Men vi maa komIlIe 
Natlll'en til Hjælp, saaledps som 
Dambl'Ugeren og Landmanden alle
rede længe har gjort. Hvor mange 
værdifulde Fisk egner sig ikke saale
des for en Sø, af hvilke del' er slet 
ingen ellel' ganskp faa for Haail
den. Saaledes er f. Eks. de fleste 
Søer egnede for Aal,mange for 
Skaller, nogle ogsaa for Sandart. 
endnu andre for Karper o. s. fl'. 
Den Tid el' forbi, da Naturens For
sorg var tilstrækkelig. Mennesket 
forlanger for meg'et af den; men 
saa maa ogsaa ]\J enneskeforstan
den beredvilligt arbejde sammen 
med Naturen. Vilde Kaldsfiskeren 
ha ve Øjet aabent og afpasse Be
fordringsmidlet, som enll \'e1' har i 
sin Haand, efter Naturen, saa 

vilde det staa en hel Del bedre 
til med Fiskekulturen ; det vilde 
være til almindelig Nytte, men 
først og mest fol' Fiskeren. Det 
sker desværre altfor lidt! Hvor 
Udsættelse finder Sted, el' denne 
ofte utilstrækkelig. Naar f. Eks. 
en Sø Illed et Fladeindhold paa 
1000 Tdt'. aal'ligt i 10 Aar bliver 
besat med 10,000 Aal, saa vil den 
med Aarene give et godt Udbytte. 
Men naal' man kun en eneste 
Gang udsætter 1000 Stkr., saa vil 
dette kun nytte lidt. Mange Fi
skere afholder sig fra disse For
holdsreglE'l', fOt'di deres Vande ikke 
el' lukkede. Ved Besættelse, med 
Aal maa man ikke møde med den 
Indvending, at Aalenes Vandre
drift el' saa stor, navnlig naa!' 
Nabosøen el' mere planterig og 
flad end den, der besættes. T 
saadant Tilfælde vil de fleste Aal 
simpelthen udvandre. Dette Til
fælde belyser desværre en Fejl 
ved Lovgivningen, der el' til Hin
der for I'ationel og intensiv Drift 
af de offentlige Vande. De andre 
anførte Fiskearter, som Skallel'. 
Suder, Karper osv. undvige!' kun 
enkeltvis. Disse er nemlig Stand
fisk, der llga~rne søger flydende 
Vande og' aldrig sanledes som 
Aalen vandrer massevis. 

For at forebygge Fiskenes Cnd
vigeise, hvad der i Begyndelsen, 
naar en Fisk bliver sat i et frem
med Vand, ikke er udelukket, be
varer man dem i nogle DagE' i et 
større, hensigtsmæssigt Hum i Søen, 
del' er afspærret ved et Traadnæt. 
Derved vænner de indsatte Fisk 
sig til det fremmede Vand, bli"er 
roligere og forbliver der. 

I Il. F·l..! (];'orts<ptte~.) 
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Svar paa Artiklen: 
Fiskeriet i Sneum Aa. 

-0-· 

Fiskemester Mikkelsen beklager 
, sig i Bladets Nr. 5 over, at jeg i 

mit Svar har søgt at gøre hans 
meningsløse Klager til Fejltagel-' 
ser, Indignation og Misundelse. 
Jeg har ikke gjort hans Kritik til 
andet end det, den er. 

Mikkelsen synes rent at have 
glemt, at jeg til enhver Tid hal' 
bistaaet ham lJIed Raad og Vej
ledning, Fiskm'iet vedrørende, og 
udførligt besvaret enhver af de 
Forespørgsler, han har rettet til 
mig, og hans Paastand, at han 
"om Regulativets Bestemmelser' al
drig har kunnet opnaa at. faa 110-

get at vide om samlIle", er usand
færdig. Hl', Mikkelsen fik til Un
derholdning og Belæring til Laan;,; 
af mig alle hidtil trykte Oplysnin
ger og Bestemmelser vedrørende 
Fiskeriet i Sneulll Aa. ,Jeg kan 
dog næppe tro, at han medtager 
;,;amme paa en Rejs!:' hjem til Mols 
i 1H05 uden at gøre sig den Ulej
lighed at gennemlæse dette, Skyl
den er da i hvert Fald hans egen. 

Han spørger: ,.Har en Mand. 
;';0111 kun har Jord paa den Bnp 

Side af Aaen, Ret til at tl'ækh 
Vaad over hele Aaens Bredde, og: 
har en Mand ligeledes kun med 
·Jord paa den ene Side af Aaen 
ogsaa Ret til at gaa over paa den 
anden Sidf' og trække Vaad, t. Eks. 
hvor det er strængt forbudt?" 
Hertil maa jeg svare, at med Und
tagelse af de, der har særlige Ret
tigheder til Udøvelse af Vaaddræt, 
maa ingen uden Tilladelse færdes 
paa anden Mands J orel og udøve 
Fisker!. Da jeg maa antage, at 

der med Udtrykket, "hvor det er 
strængt forbudt", sigtes til "Bram
minge Fiskeri"s Rettigheder, maa 
det jo være Mikkebens Ret og' 
Pligt at underrette mig om, af 
hvem og hvornaar det ulovlige 
Fiskeri er foregaaet, saa Paatale 
kan finde Sted, 

Saa spørger Mikkelsen om, hvor
for Fiskeri i Almindelighed fore
gaar om Natten. Selvfølgeligt, 
fordi det giver det bedste Udbytte. 
J eg har i ca. 30 Aar dl'evet F'i
skeri, men trods mange Forsøg 
med saavel Skydegam som Vaad 
og Ruser, hal' ,jeg aldrig' faaet 
noget nævneværdigt Udbytte om 
Dagen Hden under særligt gun
stige Beting'elser; og ,jeg finder 
ikke noget misligt i, at Fiskeme 
bruger den fra Fædrene nedarvede 
Fallg'stmaade. 

Beklagelsen over' de fang'ede 
Fisks Død fatter jeg ikke. En
hver Fisker har vel Lov tH at an
vende sin Fangst, som han vil, 
og han har IId!:'nfor Frednings
tiden aldeles ingen Forpligtelser
overfor de forskellige Damkultmer. 
At fange Fiskene, naar de er til 
Stede . paa Fangstpladserne, har 
hidtil ikke været anset for Rov
drift. At Fisk paa H Pllnd 0/J: 
derover ikke maatte fanges, beror 
vist paa en Begl'ebsforvirring. ViI 
Mikkelsen da have, vi skal fange 
Fiskeyngel elle!' Smaafisk? Maa
den og Midlerne til Fiskeriets 
Drift kan del' jo være mange Me
ninger om, men en saa abnorm 
Opfattelse havde jeg dog ikke 
ventet at finde hos nogen, der 
g'ør gældende at have Kendskab 
til Fiskeri. 

,Jeg kan ogsaa oplyse, at Fisk. 
der er fangede i Skydegarn, me-
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get godt kan leve. Bevis herfor 
kan Fiskemester Andersen, Jedsted 
Mølle, give, da dette Fiskeri kø
ber mange af disse }<'isk til An
vendelse ved Klækning. De kom
meJ' derved Fiskebestanden til
gode; men rigtignok kun Fiske
bestanden i Dammene, men ikke i 
Aaløbene, hvor de tages fra. Saa 
længe der ikke igen ydes disse 
Erstatning, kan Fiskeri til Forsy
ning af Klækningsanstalter være 
lige saa skadelig for Fiskebestan
den i ·Aaen, som bvis Ørrederne 
bliver solgte til Spisning. 

Hvad Historien om Motorbaa
dene angaar, da er det hve~ken 
lovligt eller gørligt at stille Fæl
der i Sneum Aa. Denne Aa er 
ikke nogen ubetydelig Rende, og 
Sejlads i dens nedre Løb har al
tid fundet Sted og er lovlig. Dog 
er Sejlads eller Transport --- til 
Skade for anden Mands Fiskeri 
- forbudt 
1898. 

Loven af 26. Marts 

Mikkelsen har nok Følelsen af, 
at han uden nogen Foranledning 
har' stillet mig frem for Offentlig
heden paa en haanende Maade; 
thi han skriver jo, at han først 
kan fremføre en Undskyldning 
overfor mig, naar han faar Sval' 
paa sine Spørg'smaal. 

Nu har De faaet Svar, Hr. 
Mikkelsen! 

Bramminge, • .1. 10. Mart~ 1907. 

.. 
.J ens fhr. Sønmwn, 

j;'igl,el'ifog('d. 

* * 
Hermed betragter vi denne Po

lemik for endt for dette Blads 
Vedkommende. 

Red. 

Fodring af Damftsk. 
~o-

L 
}'odring af l'ore A vlsf'isk. 

"Som Grundsætning' tjener her 
den Forskrift, at kunstigt klæk
kede Fisk, naar de skal give et 
sundt og kraftigt Afkom, udeluk
kende skal forsynes med de bedste 
r'odermidler, over hvilke Fiske
avleren overhovedet raader. Naar 
det ikke kan være tvivlsomt, at de 
i den frie Natur i vilde Vande op
voksede Fisk giver de sundeste 
Efterkommere, saa fremgaar deraf, 
at levende Naturfoder under alle 
Omstændigheder vilde egne gig 
bedst for Avlsfiskelle. Hvem det 
derfor er muligt, at holde sine 
Avlsfisk i store Damme, i hvilke 
N aturen sørger for den nødven
dige Næring, gør bedst i, over
hovedet at undlade enhver kun-, 
stig Fodring. Der findes nogle 
Fiskeavlsanstalter, der er saa gun
stigt stillede, at navnlig Insekt
verdenen indfinder sig i overor
dentlig Mængde i disse Vande og 
lægger der deres Æg, saa at 
Dammene vrimler af Insektlarver. 
Her kan endog store Mængder af 
A vlsfisk opvokse. 

Hvor Naturen ikke uddeler med 
rund Haand, del' kan Fiskeavleren 
hjælpe til ved massevis Indførelse 
af Tanglopper og Snegle, som for
merer sig godt her og g'ærne ta
ges af Fiskene. 

Desværre ligger Flertallet af 
vore Dambrug ikke under saa 
gunstige klimatiske Forhold, at vi 
kan overlade alt til Naturen. Øn
sket om· at opdrætte saa mauge 
Avlsfisk som muligt i et givet 
Hum under de forhaandenværende 
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Vandforhold er ogsaa meget be
rettiget, og derfor er det over
vejende Flertal af Fiskeavlel'e 
tvungne tll ogsaa at bruge kun
stige Fodermidler for Fiskenes 
Underhold og Vækst. 

Hvilke Fodermidler kan der her
ved nu være Tale om? U den Tvivl 
staar Fisk selv her i første Linje 
og det saavel Ferskvandsfisk som 
Havfisk. Hvor det er muligt at 
faa Ferskvandsfisk, som paa Grund 
af deres Lidenhed kun kan benyt
tes som Agnfisk, og derfor mange 
Steder, som ved store Søer og 
Floder, kan faas til 10-12 Mark· 
pr. Centner, der lønner det sig 
uden Tvivl i første Linje at an
vende dette Foder. 

:NIen Ferskvandsfisk skulde prin
cipielt aldrig' gives levende eller 
friskt SOlll Foder, men altid kUli i 
kogt Tilstand, fordi ellers Faren 
ved Overførelse af en Mængde 
Sygdomme ligger nær. Naa!' Fersk
vandsfiskene bliver kogte, saa fal
der de sædvanligt fra hinanden i 
Stykker, som da direkte kan ud
kastes som Næring' til Fiskene, 

Hvor det ikke er muligt at er
holde den fornødne Mængde Fersk
vandsfisk til passende Priser, der 
træder Havfisken til. Af Havfisk 
kommer alle de Arter i Betragt
ning, der er for smaa til Menne
skpts Nydelse. Desuden kali af 
større Fisk brug'es de ikke anven
delige Hoveder. Ikke at anbefale 
er ganske og aldeles de Havfisk, 
som udmærker sig ved deres Fedt
holdighed ; saaledE's isæl' Silden, 
der undertiden massevis, navnlig 
i N ærheden af Kysterne, kastes 
ind paa Markedet til en meget 
billig Pris. Fedtholdigheden vir
ker meget ugunstigt paa Æg'dan-

nelsen, ligesom overhovedet ved 
Fodring af Avlsfisk en Overfed
ning af samme lUaa undgaas. 

Naar Havfisk anvendes som Fo
der, skal de ligeledl:'s kun ud
kastes i kogt Til Htand. For det 
første ligeledes paa Grund af nm
lig Overføring af Parasiter, for det 
andet, fordi Hovedets Knogler ved 
Anvendelsl:' til Foder blødgøres 
ved Kogning. Heraf fjærnes na
turligvis de større Knogler, og de 
mindre, hvis de ikke l:'r kogte, 
skal om muligt mekanisk knuses. 

Desværre har de fra Havet 
fjærnt liggende Anstalter den'ed 
den Ulæmpl:', at Forsyningen Illed 
Havfisk er forb'unden med gtore r 

Transportomkostninger, og at Fi
skene i den varme Aarstid, altsaa 
om Sommeren; kun kan sendeg 
pakkedE' i saa megen Is, at Fragt
omkostningerne bliver for store. 
Mell at bruge Havfisk til 
Foder, naar de ikke er helt 
f r i s k e, m en ved d e r e s L u g t 
forraader den begyndende 
e 11 e r f r e m s k r e d n e F o r r a a d
nelse, kun der ikke indtræn
gende nok advares imod. 
Thi fOJ' det førgte kan man gØl'E' 
sikker Regning paa, at den ved 
fordærvet Foder hidførte Tarmbe
tændelsE' vil medføre stort Tab, 
og paa den anden Side lIlaa man 
nære en grundet Mistanke om, at 
del' ved Fodring med ikke friske Fo
dermidler af enhver Art kan produ
ceres sunde Æg' og sund Sæd. 
Maaske er mange Steder den 
a Ilerede iagttagne Degeneration af 
Æg og Sæd i første Linje at føre 
tilbage til saadanne ikke ganskl:' 
friske Fodermidi er. Saaledes har 
ogsaa Fodring llled Havfisk, som 
lUan ser, sin begrænsede Anven-
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delse, og vi mUH desværrE' tilstaa, 
at vi desuden til rationel Fodring 
af Avlsfisk ikke hal' et i ellhve!' 
Retning tilfredsstillende og fejlfrit 
FodE'rmiddel. Thi naar Fm'sk
vandsfisk eller Havfisk ikke kan 
anvendes, da staar enten Tørfoder
midlet, det vil sige Fiskemel, Kød
lUelog Blodmel eller SlagtE'htis
affaldet til Raadighed, hvilke dog, 
sorn vi senen' skal hø!'e ved Om
talen af Fedningsfoderet, alle hm' 
deres Fejl og M.angler. 

Til Fodring af Avlsfisk kommer 
ogsaa her og der Snegle i Be
tragtning, det vil sigE:' Vinbjæl'gs
snegle. nøg'ne Snegle af enhvet, 
Art, som man navnlig forefindeJ' i 
fugtige Skove, og naturligvis og
saa Vandsnegle. Disse bliver lige
ledes kogte og udkastede til Fi
skene. N aar de har Skal, maa de 
først tages ud af denne, hvad del' 
lykkes let efter Kogningen, ellet· 
de knuses fint med Skallen. 

Ogsaa Kødet af Frøer er godt 
at anvende som Foder for A vls
fisk. :\lIen alle disse og lignende ]<'0-

del'midler haves desværre kUli und
tagelsesvis i tilstrækkelig Mamgde 
og spiller derfor ingen stor prak
tisk Rolle. 

Vi har saaledes set, at Foder
midlet fol' Avlsfisk er meget ind
skrænket; vi maa dog eudm1 til-' 
føje, at der gives et betydeligt All
tal Fiskeavlere, som pverhovedet 
principielt forkaster Fodring af 
A vlsfisk og kun anvender Vildfisk 
til Iud\'inding af Leg'eprodukter. 
Med Hensyn til Bækfol'elleJ' er 
uden Tvivl dette Standpunkt rig
tigt; det vilde ogsaa være det for 
Regnbueforellen og Kildeøl'reden, 
naal' vi kunde skaffe saa mange 
Vildfisk, som vi nødvendigt har 

behov for at dække Efterspørg'slen 
af Æg og Yngel, saavel som Aars
fisk af disse Fisk. Da dette des
værl'e ikke er Tilfældet, er vel en
hver, som vil avle disse Fisk, ube
tinget henvist til Fodring af A vls
fiskene. " 

Foranførte og efterfølgende Fo
derregler gengives her efter ~AlIg. 
Fiseh. Zeit.". Paa enkelte Punk
tf'1' er der dog blandt Fiskeavlere 
ikke ubetinget Enighed. Vi skal 
her f. Eks. blot nævne, at det er 
omtvistet, hvor vidt Kogning af 
Havfiskefodel' er nødvendig. 

I I<'()l'l~ætte'. I 

ForeJmarkedsbetragtning. 
o 

Til Forelmarkedsbetragtningen 
af HJ'. Riede!, Bergstedt ved Ham
borg, skal jeg tillade mig at bf'
mærke følgende: 

Saa rigtig Udføringen i Almin
delighed ogsaa er, saa er den dog 
noget ensidig og ufuldstændig og 
egnet til at bringe Regnbue:forel
len i en Miskredit, del' ikke altid 
er berettiget. At sammenlignt> 
Regnbl1eforellen med en Danat'r
gave, er dog vel at gaa noget for 
vidt; thi den er i Sandhed en 
Sejr for Fiskeavlen. Vel er den 
bleven Aarsag til Prisfaldet, men 
det er ikke Fiskens Skyld i og fOl' 

sig, men Fiskeavlernes, Regnbue
forellens lette og bekvemme Op
dræt er ganske vist ingen Fejl, 
men en stor Fordel ved den ~ men 
at denne dejlig'e Fordel bliver ud
byttet til den højst mulige Grænse 

og det endog paa Bekostning 
af Kvalitetens Godhed hos Fisken 

det er den store Fejl, for hdl
ken det hele Forelmarked lider. 
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Jeg kan ikke gaa ind paa, at 
Regnbueørredens Kød er af en 
ringere Kvalitet end Bækforellens. 
Opdrættede under lige Forhold er 
Kvaliteten af begge Fisks Kød 
den samme. Men Bækforellen kan 
ved uegnet Foder og' daarlig, na
turstridig Behandling ligesaa vel 
fordærves indtil UspiseIighed som 
Regllbueforellen. Behandlede man 
Regnbueforellen ::'laaledes, som 
Bækforellen med Nødvendighed 
fordrer for sin Trivsel, da vilde 
vi af den første faa en Kvalitet, 
der i Værdi turde stilles ved Si
den af den sidste, og vi behøvede 
ikke at frygte for Overproduktion 
af den. 

C 'hl'. Ahlm's-Sahrel1(lorf'. 
(En<-r I"i~ch.·Zeit.) 

Mindre Meddelelser. 
o 

Fel'skvand:iifiskeriloven. Som de, 
der er interesserede i Ferskvands
fiskerilovforslagets Skæbne i Rigs
dagen, vil have set, er Forslaget 
vedtaget ved Landstingets to Be
handlinger i den Skikkelse, hvori 
dette modtog det fra Folketinget. 
Hvis Loven endelig vedtages i 
denne Skikkelse, hvad del' jo des
værre el' Udsigt til, vil dette blive 
en Skuffelse for de interesserede 
ved flere af vore Vande. Med 
den Affattelse, Loven da har faaet, 
vil der nel1llig blive lagt en væ
sentlig Hindring for Regulativers 
Dannelse ved adskillige af vore 
Vandløb, saafremt der ved disses 
Dannelse skal opnaas en betyd
ningsfuld Udvikling, navnlig af 
Lakse- og Ørredfiskeriet, saavel i 
vore Vandløb . som i Fjorde og 
Hav. 

Det havde jo desuden været 
ønskeligt, hvis vi havde faaet en 
Lov med betydelige li dviklings
muligheder, at der da ogsaa var 
sørget for et effektivt Tilsyn. 

Fiskelml'kerne ,'ed Arclen. En 
tysk Fiskeimportør købte i Følge 
"Aalb. St," for nogen Tid siden 
2000 Pd, Regnbueørred af Inspek
tør Stahmer paa Villestrup for den 
smukke Sum af 3,000 Kr. Fiskene 
blev transporterpde op til Stationen 
i Rallier fulde af Vand. Tyskeren 
mødte saa med sin egen Jern
banevogn, der var konstrueret 
alene til det Brug at befordrE' le
vende Fisk. I Vognen stod fire 
store fyldte Vandbeholdere, og ned 
i disse pumpedes stadig Luft. Det 
var et smukt Syn at se de nyde
lige, regnbuestribede Fisk sprællp 
i Ketscheren, hvormed de indveje
des i Toget. Tyskeren var sjæle
g'lad; det var den hedste og mest 
faste Fisk, han nogetsteds havde 
købt, sagde han. 

Fisken importeres under Navn 
af "Portionsfisk" til store Hotel
lers Fiskebassiner i Hamborg, 
Berlin osv., hvol' Hotelgæsterne 
selv faar Lov at fange den med 
smaa Ketschere, fol' lidt efter at 
faa den tilbag'e fra Køkkenet i til
lavet Stand. Saadan omsat koster 
en lille Portion klin 3 Mark. 

Der er sikkert faa Steder i Dan
mark, hvor der er saa naturlige 
og gode Betingelser for kunstig 
Fiskeavl som netop der paa Eg
nen. Der el' rigeligt Vand, idl:'t 
Danmarks næststørste Kildevæld, 
"Blaakilde" , udsender Tusinder af 
Tønder i Døgnet, og der er til
strækkeligt Fald, saa der nemt 
kan laves Damme, og endelig er 
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Terrænet saaledes beskaffent, at 
der let kan dæmmes op fOt' Van
det. 

Ferskvandsfiskeri. Ved Erslev 
paa Morsø findes et større Fersk
vandsfiskeri, som i 24 Damme 
indeholder Ørreder af forskellige 
Slags. Fiskeriet, der omfatter 3 
Tdr. Land, kostede iAnlægssum 
16,000 Kr., men er senere solgt 
til Aktieselskabet "Nordjysk Dam
kultur" for 28,000 Kr. Ørrederne 
fodres daglig med 200 Pd. Bris
linger, som købes i store, frosne 
Kager a G Øre pr. Pd. fra Fr.vse
riet "Limfjorden~ ved Glyngøre. 
Det fornødne Vand faas fra en 
artesisk Brønd og føres gennem 
saakaldte "Munke" til de forskel
lige Damme, hvorfra det atter 
kan ledes ud i en Aa, 

Fiskeriet har sin egen Udklæk
ningsanstalt, hvor der i Aar el' 
udklækket l/s Million Fiskeyngel; 
af denne er Halvparten solgt, og 
Resten udsat i Dammene. Naar 
Ørreden er 2 Aar gl., begynder 
Salget af ~Portionsfisk", hvoraf 
der skal ca. 3 Stk. til 1 Pund. 
Salg'et foregaar fra September til 
Maj. 

I Fjor solgtes Fisken i død, 
men frossen Tilstand til Paris for 
Il/S Kr. pr. Pund plus Fragten, 
som udgjorde over 1 F.'anrs pr. 
Pund, 

l Aar sendes Fjsken til Berlin 
i levende Tilstand for en Pris af 
1,10 Kr. pr, Pd. 

Fiskesalget indbragte i Fjor godt 
4,000 .Kr., men i Aar venter man 
at komme op over 6,000 Kr. Ved 
Siden af FiskerIet er opført et 
smukt Hus, "Damblik", hvor Fiske
mesteren residerer. 

Da J orden, hvor Fiskeriet fin-

des, tidligere var saa godt som 
værdiløs, synes den nn at skulle 
give gode Renter. 

(Skan<lerh. Amtst .. 1 

Fiskemarkedet. 
-0-

Kf'henhavn, 23.--30. Mllrh. 

Aal 40 - 60 Øre pr, Pd. 
Laks 100·1/10 
Gedde 40-65 
Aborre 25 ~80 
Krebs H60-.450 ø, pr. 100Stk. 

Brasen 
Aborl'e 
Gedde 

H II m b n r g, 1.~6 April. 

ao~ao Pf. pr. Pd. 
ao 41; 

Laks, Rm1df'rs, 
Ørred 
Anl. mf'llf'lllst., 

4'l-liO 
21)0--·801) 
lflO-200 -

141 

Berlin, j Cgml til (; April. 

I,evendp Fisk: 

Gedde 
Gedder, ston'. 

65- 89 Pf. pr. Pd. 
nO 66 

GeddfJr, mellemst., 84~ 100 
Sandart, l1H'll"D1st.. 184 
Sandart, USOl't., 140 
Ahorre 61-71 
Suder, usol'L 104 --121 
SkaUf'. 4B - 67 
AnI, storf', 
Ael, menelll~t .. 
Aal, 8maa. 
Karudsel' 

122~144 

117-132 
SI)-8U 
SI-S6 

Ispakkeue Fisk:" 

Forel 
Ørred 15H 
Hedder, 40-79 
Gedder, st.ore, 8i-56 
Sandart Htore, 69 
Sanoart, lneIJemst., lI6-HIO 
Sandart, usort .. 110 
Aborre :H-57 
8uder, 1l8od. 3R-60 
8kalle 22~nl 

Aal, mellem ,t .. H;3 

AaL snU13. 7R 

Pf. pr, Pd. 
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Blankøl'red 
Laks 

P a r i S, 6. A pl'il. 

7,OO-1O.00~'1'. pr. Klgr. 

Ørred 3,50-1>,50 -
Gedde ]"0-2,50 -
Krebs, store, 27-35 FI', pr. ]00 Stln', 

me'lemst. 13-16 -
smaa 7-H 

n, r', z, 

Annoncer. 

YNGEL 
af 

ægte Bækørred og 
Regnbuer, 

opfodrede i 2 a 4 Uger (efter Kø
bers Ønske) udelukkende med 
Naturfoder (Vandlopper), hvoraf vi 
har overvældende Masser, sælges 
11111'111 Prlsforhø.i(>.lsf' til fOl'estaa
ende Sæson. 

Af Yngf1l(>.n i }~jOI' af vore Regn
bUN' var elt. den eut> TredJedel 
alleretIe I)ortionsftsk i Eftf1raa rf1t. 
Altsaa Portionsfisk paa 6 Maaneder, 

Interessel·edE.' indbydes til at se 
Fiskeriet. 

Lykkesholms Fiskeri, 
Ellested, Fyn. 

pr. IJUlltlerMkol' 
tHbydel' til Levering i Vinter og 
Foraaret prima Sættefisk af 
Kilde-, Bæk- og Regnbue
ørreder, ep.dvidere prima Ojnp
æg og Vngel i ovennævnte Ar
ter samt Sættefisk af Kal'IlPl' 
og Suder 

til absolut billigste Priser, 

Bjneæg og Yngel 
af store og kraftige ModerfilSk af 
Bæk-, Ha l'- og Regnbue
ø r r e d leveres til meget billige 
Priser fra "I'erskl'andø:ftskerlpf 
"Erriffm" pl'. Fredericia. 

J. Jørgensen. 

Gode store 
Sættefisk 

samt "Ilgel og Ojnpæg af 
Bæk- og Kildeørred kan faas 
paa billige Betingelser. 
Dollerup JløUes nalllkultur 

pr. Skelhøje Station. 
A. 11lg(~rRlfY. 

Kupon. 
Il ndol'tegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Ferskvands

fiskeriforening". Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et' Loveksemplar 
følgor pr. Postnndsning. 
Imn h:1W('8 ,('d Postopkrævning. 

Nanl 

NB. 

, den 190 

Stilling: 

Postadresse: 

K U 1) o It e Il bedes i udfyldt Stand tilsendt jI'orcningcn5 Formand, Hl'. Cand. 
Bie i Hobro eItrr til Bladrt.8 Kontor i Ojelballe PCllgefoT'SelldelscJ' lJNlf'~ 
dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører .Jul Nora Ribe. 
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2 raske unge Mennesker 
kan straks eller til Foraaret taa 
Plads som Fiskerielevet· ved et vel
anlagt og veldrevet Ferskvands
fiskeri i Midtjylland. For Tiden 20 
Damme. Billet, 1l1l'kt. "N. W.", be
des indlagt paa dette Bl.s Kontor. 

Levende Fisk, 
saasom Portionsørreder, store Hav
ørreder, Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes til Købs. 
Afhentning med Speeialvogn paa 
Sælgerens nærmeste' Statsbanesta
tion. Kontant Betaling. 
G. Donlasehke, .Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonasstrasse 3. 

Ojneæg og Yngel 
af Laks-, Bæk-, liilde- og 
Regnbueøl'!red samt I .. aks le- I 
veres i fortrinlig Kvalitet fra 

Frøjks Fiskedamme, Holstebro. 
Telefon 169. 

Sydjydsk 
Damkultur 

Fi~teri-Anlæ~ 
ti) Salg eliN' BOJ'iforpagt

ning. 
Paa Grund af Ejerens Dødsfald 

ønskes det afd. Bankdirektør Niel
sen eller nu hans Enke tilhørende 
Fiskeri-Anlæg i Lysbro ved Silke
borg solgt eller bortforpagtet. Til 
Anlæget hører rigeligt Vandløb, 
1B Fiskedamme, 10 Bassiner, for
nødne Udklækningsapparater, ret 
gode Bygninger, en halv Snes Tdr. 
Land Ager og Eng. 

Der findes for Tiden en Be
holdning af 0rred, 50 Stkr. 4-Aars, 
1000 Stkr. 3-Aars, 3,400 Stkr. 
2-Aal's. 10,000 Stkr. l-Aars, og j 
,Juni Maaned forventes udklækket 
ca. 40.000 Stkr. 

LysthaveIIde bedes henvende sig 
til Sagfører Hummel' 

i Silkeborg. 

Ojneæg og Yngel 

leverer som sædvanlig 
Bjneæg, Yngel og 
8ætteftlilk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karl,er og Su
der til billigbte Priser. 

• 'risk, h'oiilsent 

af Regnbue-, KHde- og 
Bækørred sælges bil
ligt . 

Bestilling paa Yngel, 
fodret j Bassin i B n 4-
Uger, modtages. 

Portionsflsk og 
større Spiøefløk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

·P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. J.ørgenøen, 
Kildeværk .. 

Begge pr. Lunderskov. 

Fi~kefoner 
kan nu daglig leveres 
til billigste Dagspris. 

Ærbødigst 

p. p. F. H. Meblsen & Co., 
Aktieselskab. 

J'. H. Mf'hls('n. 
Telegram-Adresse' : 
Mehlsen, Struer. 

Telf'f. 2. Statstplpf. 12. 

AIS .Jnlsk F{\l'skvands
, killtur, Struer. 

Auktion 
o v e r F i s k e r i. 
Vejen store Vand

møIJesFløkerl llIed 
Besætning' af Æg og 
Fisk bortsælges ved 
Tvangsauktion Tors
dag den 18. April 
d. <cl., Eftm, Kl. I. 

Nærmere Oplysnin
ger hos Sagfør'pr Nors. 
Ribe. 
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Bladet sendes j'1'it til j}fedlemme1'lle 

Ilf l' Perskvandsfiske1'ij' orel/in,gen ((, 
KOIdin,ge/1tet e1' 4 Kj'. (fm'ligt, 

PoreJlillJJens Pm'maml er HI', Cand, 
Bie. Holn-o} tilltvem Begæ1'iug om Ind
meldelse i Porel/ingen rettes, Næ,<;!
formand el' HI', 811editm' PeteTsen i 
Vamdrup, Artildel' og Annoncer til 
Bladet sendes til K'mtorqti Gjelballe, 

Pj'isen f m' A II/IO/lC81' 81' 10 01'(; pr, 
Petitlt'llje aj' l/a Sides Bredde, P01' 
læl1ge1'e Tids AnnOJiCel'illg indrømmes 
betydelig og sti,gemle Rabat. 

Ej'tertt'yk aj' Bl(tllets A1tilder til
lades, 1Utar KildelI angives, Und
ta,qelsestilfælde vil være angt'vet 1.'ed 
den paa,qældemle A1'tikel. 

Klag81 , O1'e1' Mangle/' ved FM'sel/del

sell rett(?~ til Postkonforefl 1I1'i.<: .1.}fa/1g

lem I< ikke ajll ]ldpes, bedes Klagen smult 

til Bll/dl!ts Krmf01' i Gjelualle. 

AII/'.':-Al'()}/lwlIIl'/1t (t 4 KI', kan 
{'l'emtirfig ff'lllif<s lma Pn8tknllfrwcnw, 

lntlllllltl: LUI'l'11 rO I' Fl'l',kyuml"fi,keri, 
Fiske"nlgpt, og- EIIHlIwip('l'iJlgO?n nf En

;Sl'oshand"!"Il, l lp to t,Ysl;" FOI'~I!lg med 
HI'Il"yn til dan"k,; Fisk .. ay]m'('s EIi"port 
af F~n·llt,t.. Fod. ing af Damfi"k, 
!'t,iPllS"I·.:\[m''''Il(,ll. Mindre l\I .. d,I.'lol· 
,,'l' r"i~k(,ll1nl'k(,dd, ,\ llIIOI,,"'!'. 

Loven for Ferskvandsfiskeri. 
'0 

Under 1. Behandling af "Lovfor
slaget om Ferskvandsfiskeri" ud
talte L a n d b r 11 g S m i n i s t e r e n sig 
saaledes : "J eg har ved U darbej
delsen af det foreliggende Forslag 
saa vidt muligt taget Hensyn til 
de Ønsker, der er fremsatte fra 
"Dansk Ferskvandsfiskeriforening" . 
J eg har betragtet denne Forening 
som særlig Repræs-entant fol' de 
InteressN. det hej' drejer sig om 

," Denne Hensyntagen til 
Forening'ens Ønsker vedblev imid
lertid den højtærede Landbrugs
minister at vise, og Ferskvands
fiskeriforeningen skylder ham der
for sin Tak, 

Skønt Landbrug'sministeren satte 
Kraft paa at gennemføre Fiskpl'i
lovene, . saa det e11 Tid ud til, at 
vi ikke vilde faa en J'evideret 
Ferskvandsfiskerilov i denne Rig's
dagssamling eller i hvert Fald en 
Lov, dt:'l' val' brugelig. Loven er 
imidlertid vedtagen og færdig fra 
RigsdagelI, og vi kan tilføje; i en 
Skikkelse, dej' gør den brugbar og 
aabnel' Mlllighed for en Udvikling 
af vort Ferskvandsfiskeri takket 
være de sidst vpdtagne Ændrings
forslag, Selvom Loven i visse 
Henseender lader noget tilbage at 
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ønske, saa er det dog et Frem
skridt, at der nu er Mulighed for 
Udvikling. 

Vi tror nok at turde sige, at det 
opnaaede Resultat ikke mindst 
skyldes Hr. Statskonsulent 
L øfting. Landbrugsministeren 
har i ham haft en dygtig og paa
lidelig Raadgiver, der ved denne 
Lejlighed har gjort et stort og 
godt Arbejde. 
. De, del' har fulgt Forhandlin
gerne i Rigsdagen angnaende 
denne Lov og Loven om Salt
vandsfiskeri med Hensyn til de 
Bestemmelser, der vedrører Fersk
vandsfiskeriet, ved ogsaa, at flere 
af vore F o I k e- og L a -n d s t i n g s
m æ n d har gjort sig fortjente af 
Sagen, og Ferskvandsfiskerifor
eningen har derfor Grund til navn
lig at takke dem for deres hen
synsfulde Arbejde. 

Vi skal denne Gang ikke kommE' 
ind paa de Ændringer, med hvilke 
Loven bley vedtagen. Baacle Fersk
vands- og Saltvandsfiskeriloven vil 
jo. snart. blive kundgjorte i Lov
tidende og kan derE'fter købes i 
enhver Boghandel. Loven for 
Ferskvandsfiskeri træder i Kraft 3 
Maaneder efter dens Kundgørelse 
i Lovtidende. Vi vil saa haabe, 
at der rigtigt mange Steder bliv.er 
sat Kraft paa at faa Gang i U d
viklingen, ,Jo mere dette bliver 
Tilfældet, jo flere naturlige ferske 
Vande, der kommer under rationel 
Drift, desto bedre Betingelser vil 
der blive for vor kunst.ige Klæk
ning og Damkultur; thi Fiskeriets 
U dvikling i naturlige Vande og i 
kunstigt anlagte Damme eller større 
Vande vil være afhængige af hin
anden. Der vil venteligt nu med 
Tiden blive udsat Masser af 

Fiskeyngel i de naturlige Vande, 
og det vil forhaabentlig komme 
vore Klække- og Fiskerianstalter 
til Gode. Paa den anden Side vil 
Fiskeriet i naturlige Vande med 
Tiden kunne afgive en tilstrække
lig Mængde legmodne Fisk til 
vore Klækkeanstalter, saa det vil 
blive forholdsvis let at faa Æg af 
Vildfisk. 

Skal der imidlertid komme nogen 
Fart i Udviklingen, da maa der, 
saa vidt muligt, dannes Fiskeri
Regulativer ved vore offentlige 
Vande i saa stor Udstrækning, 
som det lader sig gøre. Det vilde 
være af stor Interesse og Betyd
ning, om særligt dette Blads Læ
sere blev holdte Il ~jour med U d
viklingen eller med de Forsøg, der 
hist og her gøres derfor, og vi 
anmoder derfor om, at de Mænd, 
der staar i Spidsen for saadant 
Arbejde, eller andre interesserede 
vil give Meddelelse herom i FE'l'sk
vandsfiskeribladet. 

FiskesaJget og Emanciperingen 
af Engroshandelen. 

-~o~ 

Et t"sk Forslag om 11ldføl'selsf,old 
paa }'orl:\lIer~ 

Ved Generalforsamlingen af "V e
reins dentscher Tf'kh,,,'irte" i Ber
lin d. 13. Februar 1907 holdt Hr. 
Fiskeavler Oskar Coester, EI
bingerode a. Harz, til Slut et Fore
drag over ovenstaaend~ Emne. Vi 
skal efter "Fischel'ei-Zeitung" give 
et Uddrag af hans Foredrag. Vi 
vil navnlig meddele, hvad der sær
ligt har Interesse for danske Fiske
avlere. I forrige Nr. af dette Blad 
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meddelte vi, hvol'ledes Formanden 
fol' den Slesvig-Holstenske Fiske~i
forening, Hl'. Godsejer K o n z e, 
mente, SagelJ skulde gribes an fol' 
at regulere de stadigt synkende 
Fiskepriser. Vi kan vel nærmest 
sige, han bad danske Fiskeavlere 

. i deres egen Interesse række de 
tyske Fiskeavlere en hjælpsom 
Haand. Hr. C o e s t e r derimod 
viser os en, knyttet Næve og løn
nedes derfor med Bravoraab fra 
Forsamlingen. Den ene vil, at vi 
skal arbejde fredeligt sammen og 
i god Forstaaelse, saadan ser det 
i hvert Fald nd, den anden vil 
derimod Krig. Saa meget er sik
kert: de danske Fiskeavlere maa 
være paa der~s Post. 

Vi skal derefter gaa over til at 
referere lidt af det omtalte Fore
drag. 

Først gør ~han opmærksom paa, 
at det vestlige Tyskland trods sin 
tættere Befolkning' ikke paa langt 
nær konsumerer saa megen Fisk 
som det østlige med Undtagelse 
af Foreller; thi for deres VedkoBl
mende er det omvendte Tilfældet. 
Efter derpaa at have omtalt Han
delen med Karper, gaar han over 
til Forellerne. Herom siger han: 

"Mine Herrer! I Forelforretnin
gen holder jeg ikke Engroshan
delen for berettiget, men betragter 
den som farlig. Efter min Mening 
ændres denne Omstændighed ikke 
derved, at Engroshandelen ofte er 
Parthaver i Produktionen. Noget 
lignende findel' ogsaa Sted i Land
bruget, hvor Korn- og Kreatm
handlere ofte i betydeligt Omfang 
driver Kornavl og Kvægproduk
tion. Engroshandelens Indtrængen 
her er ikke nogen billig Historie, 
hverken for Producenten piler KOll-

sumenten. Ved Masseopkøb i Ud
landet af Forellet· trykker han Pri
serne ned for de hjell1lige Produ
center; thi kun han kan købe bil
ligt, og ved Engros-Afslutninger 
fremelsker han Fuskere, som han 
ofte ved Forlldbetaling holder 
jammerligt oven Vande' og faal' 
brag't ind under sit Herredømme. 
Men Forbl'llget bringer dette ingen 
Fordele, id~t disse Luksusfisk gaar 
gennem flere Hænder, hvorved 
deres Pris paa ingen Maade bliver 
billig·ere. Jeg var i Dag her inde 
i nogle Forretninger under det 
Paaskud, at jeg \'ilde købe Spise
foreller, og man tilbød mig da 
saadanne til 4 Mark pr. Pd. Pr. 
Styk forlangtes 1 Mark det var 
en Femtedels Pund Fisk det 
blev paa den Maade 5 Mark })T. 

Pund. Ja, mine Herrer, hvem 
har paa den Maade Fordelen ved 
Forelavlen; Producenten, der maa 
sælge til t ,50 Mark, i hvert Fald 
ikke. Det tilraades derfor indtræn
gende alle Fiskeavlere første 
Linje at sikre sig Afsætningen til 
de nærmest liggende Smaahalld
ler e ; der er blandt disse ofte me
get leveringsdygtige Firmaer. Er 
dette ikke i fuldt Maal muligt, saa 
kan man lidt efter lidt naa til selv 
at slaa ind paa Smaasalg af slag
tede Foreller. Dette har sine 
Vanskeligheder, fordi disse Fisk 
gerne bliver købte levende; dog 
ved jeg, at der i denne Sæson 
her i Berlin ugentligt (?) er blevet 
afsat nogle Hundrede Postpakker 
Foreller i Ispakning. Betjener De 
kun en saadall Kundekreds godt 
og propert, vil dette blive en An
befaling for Dem i en videre Kreds. 
J eg kender ogsaa en hel Del 
Fiskea\'lere, som lHt'sten afRættel' 
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deres fulde Produktion paa den 
Maade; de bliver tvungne dertil, 
skønt de hellere ønskede at sælge 
til en .Fiskehandler. 

Mine Herrer! I Almindelighed 
klager vore Forelfjskere over Forel
avlens Nedgang.- Jeg holder disse 
Klager for fuldt berettigede; thi 
nutildags bliver disse Forelavlere 
afskaarne fra FOI'brugsstederne af 
den danske Produktion, der 
forsyner den tyske Engroshandel. 
D e r e r h e ) e O 11 d e t ! Den 
danske produktion har jo ogsaa 
allerede gjort sig farligt bemærket 
for vort Landbrug, heldigvis er 
det danske K væg saa fuld af Syg
dom, at det ikke falder noget for
nuftigt Menneske ind at ønske det 
indført. Ligervis er ogsaa de 
danske Damkulturer hjemsøgte af 
Sygdom, saa at Indførsel derfra 
betyder en stor Fare for vort 
Forelfiskeri. 

Det er ogsaa af nationaløkono
miske Grunde beklagelsesværdigt, 
naar den tyske Engroshandel gør 
sligt Brug af det danske Tilbud; 
og saafremt Priserne fremdeles 
bevæger sig paa denne Basis, da 
er vor nordtyske Forelavls Under
gang en sikker Sag, Derved op
staar da det Spørgsmaal, hvorledes 
vi skal modarbejde dette? 

Mine Herrer! Man kan ikke drive 
Forelavl i Berlins Omeg'n, og vore 
nordtyske Landbl'Ugere har mangen 
Gang ingen anden Udvej end ved 
Fiskeavl at sikre sig Betaling af 
Afgifter, og de har gjort Regning 
paa Afsættelse i de nordtyske 
Storstæder, især Berlin og Ham
borg, og de har en vis Forret til 
disse Forbrugssteder. Det maa 
enhver indrømme, der overhovedet 
gør Fordring paa Fædrelandssind. 

Der bliver da først og fremmest 
anbefalet at producere tyske Bæk
foreller i Stedet for amerikanske 
Foreller. Mine Herrer! ,Jeg kan 
forsikre Dem, og' deri vil alle er-

. farne Fiskeavlere give mig Ret, 
at A vI af Bækforeller efter en 
større - Maalestok kun er mulig, 
hvor Bækfiskeri er nøje forbunden 
med Damavl, og Bækforellen er 
ved den intensive Drift paa ingen 
Maader modstalldsdygtigere; jeg 
vil kun i Forbigaaende erindre om 
sammes Yngelsygdomme; og des
uden kan Danskerne producere 
flere Bækforeller end vi Reg'nbue
foreller. " 

-.-- eoester omtaler derefter den 
store Betydning, som de ameri
kanske Salmonider . har haft for 
det tyske Fiskeri, og hvad Smags
spørgsnlaalet angaar, da paastaar 
han, at den største Gourmand ikke 
kan smage Forskel paa Bækforel, 
Kildeørred og Regnbueforel, naar 
disse Fisk nøjagtigt er opdrættede 
under samme Forhold, og bliver 
disse Fisk eft.er Fedningen under
givne en passende Behandling, 
saa vil deres Værd kunne stilles 
lige med vilde Bækforeller, som 
efter Fangsten ligevis bliver op
bevarede i Bassiner eller Behol
dere. Selvfølgeligt har den vilde 
Bækforel, Fiskenes Dronning', en 
ganske egen, højst fin Aroma, 
men skal denne træde frem, da 
maa Fisken dræbes umiddelbart 
efter Fangsten og straks spises. 
Skal den først transport.eres eller 
holdes længere Tid i Vand, da 
mister den meget af sin Aroma. 
Hvo der altsaa lægger Vægt paa 
denne Aroma, maa direkte lade 
sig tilsende friskfangede Foreller 
i god Indpakning og opgive den 



)<'(ll'sk\ Ilndllfisk erlblo.det 24~ 

gamle Skik, eller rettere Uskik, at 
Fiskene skal være levende, naar 
de kommer i Køkkenet. Ved en 
saadan Forsendelse af vilde Forel
ler maatte endvidere Bestilleren 
tage Afstand fra at forlange en 
bestemt Størrelse; thi i Bække har 
vi. ikke altid Portiomdoreller, men 
der fanges ogsaa større Fisk, for 
hvilke der da fremfor alt skulde 
betales en større Pris. 

Han fortsætter derpaa: 
~ Mine Herrer! J eg vil i det føl

gende begrunde og give Dem at 
betænke, om Nationalfølelsen dog 
ikke retfærdiggør ved T o I d at 
beskytte vort Forelfiskeri mod 
Konkurrencen fra Danmark. E n 
Told er det eneste Hjælpe
m i d d e l. Tidligere hævede der 
sig Stemmer derimod, idet der an
førtes, at vi knnde afsætte Æg til 
Danskerne, nu er det omvendte 
allerede Tilfældet; Danskerne le
verer os ogsaa nu billigere Æg. 
Og naar man tidligere mente, at 
Konkurrencen val' forbig'aaende, 
saa har det vist sig, at dette ikke 
var Tilfældet, men den har endog 
antaget større mmensioner. Selv 
om endog et enkelt Selskabs Krach 
var at forudse, saa traadte ti andre 
i deres Sted, og Danskerne har 
imidlertid lært, hvordan man ikke 
skal bære sig ad. Det, som Dan
skerne nu har, er først en meget 
lille Begyndelse, og de der
værende Forhold for Forelavl er 
gunstigere end hos os mellem 
Bjærgene. Ganske bortset fra de 
billige Fodermidler, er der Ejen
doms- og Vandret, saa vel som 
Livsforholdene ogsaa helt ander
ledes end hos os. Og naar de 
danske Producenter !aar 1,20 til 
1,50 Mark pr. Pund af de tyske 

Engroshandlere, saa tjener de sik
kert. altid endnu 1 Mark pr. Pund, 
altsaa i det mindste lige saa me
get, som naar vi maa sælge til 
2,50 Mark. Den tyske Producent 
kunde for 1,50 Mark ikke engang 
dække sine Omkostninger. 

Mine Herrer! Naar Fiskerifor
eningerne og Landbrugskamrene 
vedblivende opmuntrer de modløse 
Landbrugere til at holde fast paa 
deres Stumper og ved Fiskepro
duktion søge at sikre sig Jordaf
gifterne, naar Staten i den Hen
sigt lader afholde Lærekursus i 
Fiskeri og ansætter Vandrelærere 
og stiller Midler til Raadighed til 
Anlæg af Damme og Fiskeriets 
Forbedring, saa har den ogsaa 
den moralske Forpligtelse 
til at beskytte de udhol
dende Statsborgere og sikre 
d e m d e Il h .i e lU l i g e A f s æ t· 
ning. Hvor mange mindre Mølle
ejere blev ikke ruineret af de store 
Foretagender og kastede sig saa, 
støttet af Staten, over Fiskepl'o
duktionen og kæmper nu en ny 
Kamp for sin Eksistens overfor 
den danske Konkurrence. V Ol' 

hele Socialpolitik gaar dog ud paa 
at hjælpe den svage næringsdri
vende, og jeg vilde ikke tale fol' 
Told, naar vor tyske Produktion 
ikke var i Stand til fuldt og hi'llt 
at dække Forbruget. ,Jeg vilde 
endvidere paa ingen Maade have 
Told, hvis Forellen var et Folke
næringsmiddel ; den er og bUver 
dog klin et Nydelsesmiddel. Den 
betalingsdygtige Gourmand spør
ger slet ikke, om Forellen er 50 
Pf. dyrere eller billigere, men for 
Producentens Eksistens er dette 
Beløb allerede afgørende, J eg 
vilde ikke tale for Told, naaren 
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hel Del Smaahandlere levede af 
den danske Import; men ogsaa 
disse bliver bragte i en ubehage-. 
lig Stilling' ved den danske Pro
dnktion, det har adskillige for
sikret mig; den egentlige Lokal
fiskehandler ved ikke, om han 
skal købe hos Grossisterne eller 
hos de hjemlige Producenter, Gaar 
han til billige Gt'ossister, staar 
han Fare for, at PJ'oducenternl:' 
nu er tVllng'ue til at gøre ham 
hans gamle Kundekreds stridig 
ved direkte Afsætning. Kort og 
godt, man ser, at Engroshandelen 
ikke stifter noget godt for Forel
fiskeriet, saa meget mere SOI11 

nogle Grossister, der hal' dannet 
en fast Sammenslutning, driver 
eller begunstiger denne Handel 
til stor Skade for vor hjemlige 
Produktion. Tolden træffer derfol' 
kun den danske KonkllJTfl1ce, mod 
h\'ilken den tyske Fiskeavler UIl

der de vanskelige Forhold ikke 
kan tage Kampen op, og retter 
sig klin mod en lidet omfa/lgsrig 
Engroshandel. Jeg beder derfor 
om, at Spøl'gsmaalet tages under 
\'elvillig Overvejelse, og jeg tror, 
at alle Fraktioner i det tyske Par
lament fra Højre til yderste Ven
stre vil tiltræde en saadan Told. 

Her maadell ene ikke 
lade den an,den i Stikken; 
her maa alle Fiskeriforenin
ger, alle D am b rugere og 
F i s k e r e j N o r d o g S y d, i ø s t 
og Vest endrægtigt holde 
s a m m e n, o g T O l cl e n v i l d a 
kunne sættes igennem; der 
maa kun gribes rigtigt an." 

Der blev ved Slutningen til
raabt Foredragsholderen et højt 

. '"Bra vo". 
* * -It 

Som man af Referatet ser, vil 
Coester have Handsken kastet og 
Krigen erklæret. 

Her er under disse Forhold 
Grund til at tilraabe de danske 
Fiskere og Fiskeavlere: 

.. Slutter Kreds og st:uu' fnst 
alle danske Mmml l"~ 

De to tyske Forslag 
med Hensyn til 

danske Fiskeavleres Ek sport 
at Fore 11 er. 

--o--

Det er øjensynligt, at de tyske 
F o r e l· Avlere føler sig stærkt 
trykkede af Konkurrencen med de 
danske Fiskeavlere paa dette Om· 
raade. Efter deres egne Udtalel
ser kan de paa langt nær ikke 
producere disse Fisk til de Priser, 
vi kan. Tyskel'l1e frygter derfor 
for, at deres Forelavl skal gau til 
Grunde, og de ser kun eet Red
riing'smiddel, nemlig' paa en ener 
anden Maade at faa Priserne paa 
disse Fisk skruede betydeligt op, 
Men hvordan skal de bære sig ad 
med det'; 

Som vi tidligere har l11eddelt, 
mente Formanden for den Slesvig
Holstenske Fiskeriforening, Hl'. 
Godsejer Konze, i Følge hans Ud· 
taleiser paa Mødet i Odense, at 
det kunde lade sig' gøre ved en 
Sammenslutning eller et Samar
bejde mellem Fiskerierne i Dan· 
mark, Slesvig·Holsten og Hanno
ver, idet der ved Salgsforeninger 
eller Bureauer i disse Lande gen
nem disses Bestyrelse skulde dan
nes en Ring til Opnaaelse af højere 
ensartede Priser. Disse Salgsfor
ening'er eller Bureauer skulde da 
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dannes snarest muligt. Men i Han
nover har man endnu ikke engang 
en Fiskeriforening. " Deutsche 
Fischerei-Zeitung'" meddeler i sit 
Nr. for 16. April d. A" at den 
fOl'nylig' i Hannover indkaldte 
F i s k e a v l e r - F o r s a m li n g var 
meget daarlig besøgt. Der havde 
kun indfundet sig 10 Personer, 
hvoraf 6 var Fiskeavlere. I det 
væsentlige drejede Mødet sig om 
den vanskelige. Stilling for Forel
markedet og om' D a n n e l s e n a f 
en Fiskeavlerforening. Der 
skal endnu engang forsøges paa 
atfaa Fiskeavlerne i Provinsen 
Hannover og de tilgrænsende 
Fyrstendømmer til at interessere 
sig mere for Dannelsen af en 
Fiskeriforening, saa at et bedre 
Møde kan komme i Stand. Lykkes 
det ikke, maa Sagen opgives. 
Men selvom det lykkeH. saa vil 
det blive meget vanskeligt for de 
tre Fisl{eriforeninger at faa dannet 

. Salgsforeninger !:'Iler Bureauer, 
hvortil noget nær a Il eForelavlere 
slutter sig. Vi kender det jo af 
Erfaring. Som bekendt har mange 
af vore største Fiskeproducenter 
sluttet Akkord med tyske Engros
handlere for en længere Aarrække 

det samme er vel ogsaa Til
fældet i Slesvig-H01sten; og dette 
Forhold, synes jeg" er allerede til
strækkeligt til at hindre Ringdan
nelsens Realisation i en længer!:' 
Tid. 

Selvfølgeligt ser Hr. Konzes For
slag meget tiltalende ud. Danske 
Fiskeavl!:'re har naturligvis ikke 
noget imod at faa 1 Mark mere 
for Pundet af deres Foreller. Men, 
hvis vi fik Planen realiseret, mon 
v i saa ikke bukkede under i Kon
kurrencen '.;- Som man i Refera-

tet af foranstaaende Foredrag af 
Hl', O. Coester ser, paastaar han 
for fuldt og fast, at den tyske 
Produktion er i Stand til fuldt og 
helt at dæl{ke det tyske Forbrug' 
af Foreller, og han sætter en tyk 
Streg under fuldt og helt. Men 
er det sandt, er der saa ikke Fare 
for, at der under en Sammenslut
ning eller et Samarbejde mellem 
danske og tyske Fiskerier, slet 
ingen Brug bliver for de danske 
Produkter? Vi maaikke glemme, 
at vi ligger betydeligt længere fra 
det tyske Fiskemarked, end de 
tyske Fiskerier. 

Men, lad os antage, at Sammen
slutningen eller Samarbejdet kom
mer i Stand, og lad os antage, at 
det til at begynde med gaal' godt, 
og at Tyskerne kan konsumere 
baade den danske og tyske Pro
duktion af F<;Heller, saa bliver 
Spørgsmaalet det: Kan det gaa i 
Længden? H vad vil nemlig 
Følgen blive af en saadan Rillg
dannelse og af en saadan kunstig 
Opskruning af Prisen paa Foreller? 

Følgen vil blive, at der vil 
vokse et U tal af Damkulturer 
frem; de vil skyde frem ligesom 
Paddehatte, baade i Danmark og 
Tyskland, Følgen vil blive Over
produktion. Hvem tror man 
saa, vil komme til at trække det 
korte Straa '? De danske eller de 
tyske Fiskeavlere ? Og hvis 
Tyskerne saa under disse Omstæn
digheder lagde Indførselstold paa 
Foreller, saa vilde en saadan Told 
virl{e ganske anderledes trykkend!:' 
paa den danske Produktion og 
Eksport end under normale For
hold: J eg tror derfor, vi skal be
tænke os to Gange, inden vi gaar 
ind paa Sammenslutning eller Sam-
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arbejde med. de tyske Fiskerier. 
Men, vil man maaske indvende, 
Tyskerne v i I have Prisen paa Fo
reller sat i Vejret, og' dersom det 
ikke kan ske paa den af Hl'. 
Konze foreslaaede Maade, saa 
faar vi T o l d e n, saa faar Co esters 
Forslag paa de forenede tyske 
Dambrugeres Generalforsamling 
Vind i Sejlene. Giver vi Afslag 
paa Konzes Tilbud, tag'er vi ikke 
mod den fremrakte Haand, da vil 
alle tyske Fiskeriforening'er, Dam
brugere og Fiskere i N ord og Syd, 
i øst og Vest endrægtigt slutte sig 
sammen og arbejde paa at sætte 
Tolden igennem. Og vi faar 
saa maaske Tolden. Men det 
kunde vi jo og'saa, som før sagt, 
godt faa trods Samarbejdet. Vi 
maa nemlig ikke tro, at det er af 
Omsorg fol' os, at de tyske Fiske
rier foreslaar Samarbejdet. Dette 
vil aldrig vare længere, end det 
ligg'er i de tyske Fiskeriers In
teresse. 

Vi vil nn gaa ud fra, at vi ikke 
tager mod Tilbudet om Samar
bejde, og at del' ligesom paa vor 
K vægudførsel til Tyskland ogsaa 
bliver lagt Told paa vore Fisk, 
Hvad saa? Ja, saa vil vi i et 
hvert J;'ald have den Fordel, at vi 
ikke har saa mange Fishrier i 
Tyskland at konkurrere med. Thi 
saa længe de tyske Fiskerier ikke 
kan staa sig i Konkurrencen med 
de danske, saa længe er der ingen 
Fare for, at Forelavlen d e r skal 
udvikle sig i en faretruende Grad. 
Det vilde, som sagt, derimod blive 
Tilfældet under Samarbejdet. Og 
vi vil, selvom vi faar Tolden, 
kunne bestaa i Konkurrencen, naar 
vi, som Coestel' siger, griber Sagen 
rigtigt an, og med Tolden for 

øje snarest tager vore Forholds
regler. 

Vi maa derfor have en S a I g s
forening eller et Salgsbul'eau, 
der foreløbigt faar Tilslutning af 
a 11 e de Fiskerier, der ikke for en 
længere AalTække har sluttet Ak
kord med danske eller tyske En
gros handlere. Og skal denne For
ening ellel' dette Bureau komme 
til at svare til sin Bestemmelse, 
da maa der arbe,jdes paa Frigø
relse fra Engroshandlerne, saa at 
alle Fiskeavlere og Fiskere med 
Tiden slutter sig elldrægtigt sam
men. Thi skal vi under en tysk 
Indførselstold bestaa i Konkurren
(jen, da maa en væsentlig Del af 
den Fortjeneste, Grossisterne og 
Opkøberne tager, gaa i de danske 
Fiskeavleres og Fiskeres egen 
Lomme. Men føl' vi kan starte en 
Salgsforening eller et Salgsbureau, 
maa vi allerførst have skaffet os 
gode Transportmidler og saa en 
Mand, der mag·tel' at lede For
eningen eller Bureauet. Uden de 
tre Ting: Endl'ægtig Sammenslut
ning, gode og billige Transport
midler og den indsigtsfulde og 
dygtige Mand, der skal lede det 
hele, vil vi ikke f u l d t u d kunne 
t,age Kampen op under en Told 
og frelndeles fremme (J rlviklingen 
af vort Ferskvandsfiskeri. 

Det ligger altsaa allerførst for 
at sikre os gode Transportmidler, 
del' i enhver Henseende er tids
svarende og kan staa Maal med 
Tyskernes Transportmidler af le
vende Fisk. Dt'I'Olll var Forenin
gens Udvalg jo ogsaa enig for
leden ved Mødet i Fredericia. 
Denne Sag vil, som meddelt, 
komme til Forhandling paa Gene
ralforsamlingen j Maj Maaned, og 



~49 Fersk v nuds tisk Ill'ib Illdet 250 

ved den Lejlighed vil ogsaa Spørgs
maalet om Sammenslutning eller 
Samarbejde med tyske Fiskerier 
komme til Forhandling. Vi staar 
altsaa overfor meget vigtige Af
gørelser, der sikkert vil faa en 
meg'et stor Betydning for vort 
Ferskvandsfiskeri og ikke mindst 
for vor Damkultur. 

Fodring af Damftsk. 
o
ll. 

Fednin~~fodring. 

Hed. 

Ved Fedningsfodring vil vi hel' 
ikke alene forstaa den Fodring, 
ved hvilken Fiskene meget rask 
ved Fodringen drives over Græn
sen af den normale Vækst, men 
ved Fedningsfodring forstaar \'i 
Fodring af saadanne Fisk, som 
opdrættes til Salg paa Fiskemar
kedet. Da det, det sikkert herved 
i det væsentlige drejer om, et' 
at pt'oducer!:' de saakaldte Por
tionsfisk, d. v. S., Fisk af genn!:'lll
:mitligt 100 Grams Vægt, saa op
staar dermed det Spørgsmaal, 
hvilke Fodermidler der især egner 
;;;ig bedst hertil. 

I første Linje kommer naturlig
"is her ig'en Ferskvandsfisk og 
Havfisk. hvilke vi allerede ved 
Fodring af Avlsfisk og yngre Sta
dier har erkendt som det bedst!:' 
Foder. Disse Fodermidler mnatt!:' 
aldrig' mangle, hvol' del' mæskes. 
Df>snt'!T(' gives der et stort Antal 
Anstalter, del' ikke kan skaffe sig 
friske Ferskvandsfisk til rimelige 
p'riser, og alle de Anstalter, del' 
ligger fjernt fra Havet kan om 
Sommeren ligeledes heller ikke 
skaffe sig Fodet' ded!'a. Under 

saadanne Forhold bliver der ikke 
andet tilovers end at gribe til to 
Midler, nemlig for det første til 
Slagtehusaffaldet og for det andet 
til Tørfoclel'midler, det vil sige: 
Fiskemel, Kødmel og Blodmel. 

S I a g t e h u s a ff a I d e t er et Fo
dermiddel, som kan skaffes over
alt og til enhver Tid i frisk Til
Htand. PriselI herpaa er i Al
mindelighed ikke højere end 7 til 
10 Pf. pr. Pund loco Anstalt, og 
der bruges af dette 0--6 Pund til 
at producere 1 Pund Fiskekød. 
SlagtehuHaffald bliver principielt 
kun anvendt i kogt Tilstand. fordi 
derved dets Fordøjelighed betyde
ligt lettes. Derpaa lllaa· del' læg
ges stor V ægt; der maa gøres alt, 
for om muligt at nedsætte denne 
Tungfordøjelighed. 

En and!:'n Forholdsregel bestaar 
deri, at SJngtehusaffaldet efter Kog
ningen bliver grundigt sønderdelt; 
jo finere sønderdelt, desto lettere 
fOl'dø.ieligt. Det er meget forkastp
ligt at kaste Affaldet i store St)'l;
ker i Dammen. Herved opstaar 
næsten uden Undtagelse den saa 
frygtede Tarmbetændelse, af hvil
ken aarligt mange Tusinder af 
Fisk gaar til Grunde. 

En anden ForholdHl'egel bestaar 
deri, at lllan fjel'lwr alle senede 
Dele, fordi diHse ikke kan fordøjes 
af Fiskene. Den fine Sønderdeling, 
som Slagtehusaffaldet har nødigt 
for at kunne fOT'døjes godt, har 
en mislig Omstændighed til Følge. 
Naar man nemlig kaster saadant 
fint sønderdeIt Foder i Dammen, 
Haa spreder dette sig for meget, 
der gaar for meget tabt og rand
nel' paa Dambunden, hvorved Dam
men bliver stærkt forurenet. Denne 
mislige Omstændighed maa mod-
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virkes med alle Midler. Allerførst 
anbefales det at binde Kødfoderet 
ved Tilsætning af noget Rug'meJ. 
Man gaal' hensigtsmæssigt saa
ledes frem, at man tilsætter en 
Femtedel af Kødets V ægt med 
Mel og koger Melet og Kødet 
sammen til en Grød, som efter 
Kog'ningen stilles paa Is for at 
køles og gøres stiv. Af denne 
Grød fremstilles let Brokker saa 
store som Nødder eller mindre, 
som kastede i Vandet ikke straks 
opløser sig i sine mindste Be
standdele og forurener Dambun
den. 

Et andet Middel til at modvirke 
Dammens Infektion er en Vand
gennemstrømning saa stærk som 
muligt. Fiskemæskning skulde 
principielt kun drives isaadanne 
Damme, i hvilke der er en stærk 
Vandgennemstl'ømning fOl'haanden. 
Tilløbet skulde i Almindelighed i 
det mindste være saa stærk, at 
Damvandet fornyedes i 24 Timer. 
Naturligvis er det- i en saadan 
Dalll ikke nok at aflede Overflade
vandet, men ved en saakaldt Dob
beltmunk maa Vandet afledes fra 
Bunden, for at de Foder- og 
Skarnrester, der er bleven lig
gende paa den, kan svømme bort. 

Det er en Selvfølge, at alt. Slag
teriaffald altid kun maa anvendes 
i frisk Tilstand, da selv kun en 
mindre Raaddenskab uværgerligt 
foraarsager Tarrnbetændelse og 
dermed store Tab af Fisk. 

Foruden Slagteriaffald bliver del' 
ogsaa her og der til Fiskemæsk
ning anvendt Hestekød. Sammes 
Tilberpdning er nøjagtigt den 
samme, som ved Slagteriaffald. 
Men ved Fodring med Hestekød 
maa man være varsom, fordi Heste-

kød ikke giver Fiskene nogen god 
Smag. En Anstalts gode Rygte 
kan derved ødelægg'es. Fiskekødet 
faar en sødlig Smag og desuden 
en blød Konsistens, ligesom ogsaa 
en noget i det grønlige spillende 
Farve. Hestekød maa derfor kun 
bruges undtagelsesvis og i hvert 
Fald ikke mod Fodringens Slut
ning. De sidste Uger fØl' Fiske
nes Salg skal de overhovedet altid 
kun fodres med det allerbedste 
Foder, for at Smagen kan blive 
saa god som muligt. 

Vi skal endnu gøre opmærksom 
paa et særegent Fedningsfoder, 
Det er Fjerkrætarmer, som navn
lig i Nærheden af store Byer med 
stort Fjerkræmarked kan faas i 
Mængde til meget billige Priser. 
Tarmerne fordøjes særdeles let af 
Fiskene. og Fiskene vokser herved 
overordentlig stærkt. Der Himl 
dog gøres opmærksom paa, at 
Fjerkrækoleraen derved let slæbes 
ind ved Dambruget, saa at der 
ved et saadant Dambrug og dets 
Omgivelser ikke mere kan drives 
Hønseavl. 

Hvor det har sin Vanskelig'hed 
at erholde friskt Slagteriaffald til 
ovennævnte Priser, der bliver til 
Slut intet andet tilbage end Tør
fodermidlet, altsaa: Fiskemel, Kød
mel og Blodmel. I Stedet for 
BJodmel kan man ogsaa fodre 
d i r e k t e m e d B lod, naar dette 
bliver bragt i den rigtige Form. 
Der maa dog ikke fodres direkte 
med flydende eller størknet Blod, 
fordi det opløser sig for meget i 
Vandet og fører til en stærk For
urening af Dammen. Friskt Blod 
maa allerførst sammenrøres med 
Rugmel, der udgør 1/4 af dennes 
Vægt. Hele Massen varmes i en 
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Keddel, indtil den lige koger op. 
En stærk Kogning lIIaa undgaas. 
Efter Opvarmningen bliver da den 
opstaaede Grød heldt ud paa et 
Bræt i et fingertykt Lag, hvor det 
straks stivner og kan opbevares 
nogle Dage. Før Anvendelsen til 
Fodring skal Blodkagerne gaa 
gennem Kødhakkemaskinen og 
formes i smaa pølseagtige Brok
ker, som da direkte kan kastes ud 
til Fiskene. 

B lod m e l e t kan ligeledes hel
ler ikke direkte anvendes til 
Fodring, men maa ogsaa bindes 
ved en Tilsætning af Rugmel og 
bringes i en klæbrig Form. Det 
sker nøjagtigt paa samme Maade, 
som naar man anvender friskt 
Blod; kun maa man naturligvis 
tilsætte noget Vand for at faa en 
stiv Grød. 

F i s k e III e l maa ligesom Blod
mel anvendes som Foder i Skik
kelse af en klæbrig Grød, da der 
ellers gaar for meget tabt og 
raadner paa Bunden. l det øje
med lIIaa Fiskemel helst blandes 
med en Fjerdedel Rugmel og un
der Tilsætning af Vand koges til 
en stiv Grød, der efter Afkølingen 
direkte kan bruges til Fodring. 
Har man en Iskælder til Raadig
hed, anbefales det først at stille 
Grøden paa Is, for at den kan 
blive rigtig fast. Med K ø cl 111 e l 
gaar man frem ligesom ved Fiske
melet. Kun rima iagttages, at 
Kødmelet, naar det med Rugmel 
koges sammen til en Grød, maa 
tilsættes omtr. 1 til 2 pCt. Fodpl'
kalk, fordi Kødmelet indeholder 
for lidt af Kalksalte, som Fiskene 
har behov til Knokkeldannelse. I 
Stedet for Foderkalk kan man og
saa tilsætte Fiskemel, naar Fiske-

melet er tilberedt af hele Fisk; i 
dette Tilfælde optager samme 
Kalk nok af Fiskeknoglerne. En 
anbefalelsesværdig Blanding be
staar deri, at 1/ 3 Fiskemel, l/S 
Kødm-el og l/S Rugmel under Til
sætning af Vand koges til en Grød. 
Da Plante mel mindre let fordøjes 
af Fiskene end Kødrnel, saa er 
det meget at anbefale at anvende 
1/4 i Stedet for 1/3 Rugmel. 

Med disse Fodermidler har man 
i Praksis at regne i Almindelighed 
ved Mæskningsfodring. Hvad ellers 
endnu her og der lejlighedsvis kan 
tilbyde sig af Affald er i Alminde
lighed ikke af stor Betydning. 

(AUg. Fi~ch.-Zpit.1 

Peipnssø-Marænen. 
o --

De i de senere Aar foretagne 
Forsøg med kunstig Udklækning 
af forskelI igp Marænearter følges 
af gode Resultater. En i Peipus
søen levende Afart af den ston' 
Maræne, (coregonus Maræena Bl.), 
som i sin Hjemstavn længe har 
\'æret Genstand for A d, er ogsaa 
bleven indført i flere tyske Søer, 
idet befrugtede Æg sendtes fra 
Peipussøen og udklækkedes i tyske 
Anstalter. 

De oldenborgske Søer i Holsten 
besattes i Aaret 1905 for første 
Gang med denne Fiskeart og 
"Groszherz Oldenburg Fischzucht
anstalt" havde atter for denne 
Sæson bestilt 200,000 Æg, som 
skulde ankomme hertil fra Rus
land i Februar 19117. For nogen 
Tid siden indløb imidlertid den 
sørgelige Meddelelse, at Fangsten 
af Moderfisk i Peipussøen paa 
Grund af særlig ugunstige Vejr
forhold havde været saa ringe, at 
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de lovede Æg ikke kunde skaffes 
i Aar. Af tyslm Fiskeriblade ser 
man, at ogsaa andre Klækkean
stalter har lidt samme Sknffelse. 

I Febmar 1905 erhvervede 
"Groszherz Oldenb. Fischznchtan
stalt" sig gennem den russiske 
Reger\ng 150,000 Æg af omtalte 
Fiskeart. Skønt Sendingen var .14 
Dage undervejs paa Grund af 
Trafikstandsning og havde været 
ndsat for stærk Frost, havde Æg
gene dog ingen Skade taget af 
Rejsen, og Proeenttabet ved U d
klækningen var .ikke stort. Den 
spæde Yngel udsattes i sidste 
Halvdel af Marts i en ca. 25 Tdr. 
Land stor og 4 Meter dyb Mølle
dam, besat med Karper og Su
dere, og viste her en ganske for
bausende Vækst. Ved Affisknin
gen den 2. November samme Aal' 
ha\Tde Fisken en gennemsnitlig 
Vægt af 143 Grm. og maalte 23 
Ctm. ; Væksten havde været om
trent ens for alle Individerne. 

Disse sommergamle Fisk trans
porteredes nu straks til flere af 
de herværende Søer; kun 400 
Stkr. af dem holdtes som et 
Forsøg ogsaa den følgende 
Sommer i samme Dam, som des
uden fik den normale Cyprinide
besætning. Ved Affiskningen i 
December lH06 vejede de ~-Hom
merrige Fisk 1/2 - 1 Ko. pr. Stk. og 
maalte indtil 37 Ctm~ V ækHtfor
holdene har for de i Søerne fangne 
Eksf:'mplarer (af sammE' Generation) 
været noget nær de salIlme som i 
Dammen og maa i Sammenligning 
med de i Sydtyskland indvundne 
Resultater kaldes særlig gode. 

Selvom ForsøgE'ne er ny, idet 
de første Peipussø-).tlaræneæg kom 
lil Tyskland i Februar l H04, og' 

flere vigtige Spørgsmaal derfor 
endnu ligger ubesvarede, fortjener 
Sagen dog efter de hidtil ind
vundne Resultater al Interesse i 
Fiskerivel'denen og ikke mindHt i 
den danske. Thi mange danske 
Søer staar dog i klimatisk Hen
seende de østholstenske meget nær. 
Desuden er det værd at lægge 
Mærke til, at de udsatte Maræner 
synes at trives bedre her end i 
de bayerske Søer. 

Om Peipussø-Marænen vil op
naa samme Størrelse her som i 
sin Hjemstavn (7---8 Pd.), eller, 
om den for sin videre Udvikling 
vil fordre hin Søs Dybder, vides 
jo endnu ikke. Heller ikke fore
ligger saavidt jeg ved noget 
sikkert Bevis for, at de kønsmodne 
Fisk har afleget i tyske Søer. 
Men det vides, at Fisken i Damme 
kan bringes til Salgs størrelse i 
kortere Tid, end det hidtil uden 
kunstig Næringstilførsel er lykke
des med nogen anden Fiskeart. 
Den har ualmindelig fast Kød, og 
Prisen er her ca. 1 Mk. pr. Pd. 

Naar jeg' anbefaler Forsøg paa 
Indførelse af Peipussø-Marænen i 
danske Søer, vil jeg dog samtidig 
bemærke, at her gælder noget 
lignende som for Regnbueørreden 
og forresten enhver anden frem
med Fiskeart: I frie Vande Hkal 
man kun benytte dem til Udfyld
ning af "Huller" og til at konkur
rere med værdiløsere Fiske, men 
aldrig, hv.or der er Fare for, at 
den ny Art vil fortrænge værdi· 
fuldere af den oprindelige Faunæ. 
I dette Tilfælde er Faren dog ikke 
stor. Peipussø-Marænen er Dyb
planktonæder som andre Maræner 
og vil naturligviH være disses N æ
ringskonkm',·pllt. I· dyberE' Søer 
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og Damme vilden derimod hver
ken æde af Suderens eller Kar
pens Bord. Forsøg paa dens 
Akklimatisering vilde derfor først 
og fremmest være paa Plads i 
saadanne Søer, hvor andre Ma
rænearter lever, men kun i dege
nereret Form. Endvidere i dybe 
Søer, hvor GedJien er Hovedfisk ; 
thi Peipussø-Marænen kommer kun 

. til Kysterne og op til OverfladelI 
i Legetiden, som ikke falder sam
men med Geddens værste Æde
periode. I Søer, hvor Suder og 
Aal er de karakteriserende Fisk, 
selv f saadanne, del' endnu har 
en betydeli.g Dybde, vil MaJ'æner 
derimod ikke kunne trives, da de 
stiller temmelig store Fordringer 
til Vandets Iltholdighed. 

Peipussø-Marænen er en sky og 
behændig Fisk, hvilket i Forbin
delse med dens hurtige Vækst let
tere lader den undgaa sine Fjen
der. Af disse er Sandarten den 
værste. For Æg og Spædyng'el er 
Aborren naturligvis ogsaa farlig. 

L"n,a]l'll, i F"hl'lwr 1!1()'. 

r. Errhot'. 

Mindre Meddelelser. 
'-0 

To }'odl'ingsl'flsultatel'. I en 
Dam paa 7850 D-Alen blev der 
den 20. Septbr. 1906 indsat ca. 
9000 Stkr. Regnbueørred, hvis 
samlede Vægt da udgjorde ca. 
1000 Pd. Den 28. Pebruar 1907 
vejedes disse Fisk igen, og nu 
vejede de 1712 Pd. Det var alt
saa i de forløbne 148 Dage en 
Forøgelse i 'Vægt paa 712 Pd. 
Fodermængden i dette Tidsrum 
udgJorde ialt 2500 Pd (a 5 Øre). 
Da der kun er brugt 3,H Pd. Fo
der til at producere 1 Pd. Fiske-

kød, maa man i den Henseende 
uok kunne kalde det et godt Re
sultat. 

I 148 Dage er der altsaa i 
nævnte Dam produceret 712 Pd. 
Fiskekød, det ,vilde altsaa i 1 AaI' 
blive omtr. 1756 eller ca. 0,t2 Pd. pl'. 
O-AL I den Henseende maa Re
sultatet altsaa ogsaa kaldes godt. 
Gennemsnitlig var der l Fisk paa 
hver O'S i O-AI. 

-- I en anden Dam paa 3,350 
D-Al. blev der den 9. November 
1906 indsat 1175 Pd. Bækørreder. 
De udfiskedes og vejedes den J. 
April 1807. De vejede da tilsam
men 1452 Pd. Vægtforøgelsen 
var altsaa 277 Pd. l nævnte Tid 
var der brugt 2350 Pd. Foder a 
4 øre. Der var altsaa brugt ca. 
8,~ Pd. Foder til at producere 1 
Pd. Fiskekød ..... Hegner vi Salgs
prisen for l Pd. B~pkørred til 1,40 
Øre, giver dette i de 145 Dage 
med Fradrag af 94 Kr. for Fode
ret en Indtægt af 293 E.l'. 80 0nc; 
eller 8,i Øre pr. -Al., hvilket 
bliver en AUl'sindtægt af ca. 22 
Øre pr. O-Alen, forudsat, at Fo
dringen vedblivende giver et lige 
saa godt Resultat. 

Fodringskontrollen el' udført af 
Hr. Fiskemestel' M u n k ved Hov
gum'd Kultm. 

Aal 
Laks 
Gerld(' 
Aborre 
Krebs 

Gedde 

Fiskemarkedet. 
o 

KpL',nhavn, 13.-·:!O. April. 
W fiO Øre pl'. Pel. 

7f> 121) -
HO-+i'J 
25-30 

aOO-400Ø.]Jl· 10M·Uk. 

B e r l i u, 13.-:!(). April. 

L"vcnde Fisk: 

Gl'ddf>r, store. 
Heil,l!']', IllrllelllsL 

7H-l01 Pf. pr. Pd. 
40-7/i 

75 
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Gedde, smali, 
Sandart, Ullort., 
Suder. 
Snd,,!'; mellem>:t., 
Suder, SIlllUI , 

Aal, store, 
AnI. mcllclll~t., 
AaI, usort., 
Karudscr 

!J6-IH -
150 

10a~ IHi -
109-116 -
1~0-128 
114-123 
108-120 
109 112-
77-85 -

Ispakkede Fisk: 
Laks 
LakR. smaa. 
Ørred 

117 -161 Pf. pr, Pd. 
HUl 160 
8~-lHi -

Sandart. store, 
Sandart. mellemst. 
Sandart', usort., 
Aborre 

91-102 
9)) 

82-130 
39-53 -
31-48 -
41-71 -~ 

97-101i -
20-22 
41-60 
36-Ml -

Gedder, store, 
Gedder, usorL 
AnI, store, 
Skallo 
Sudcr 
Km'pc 

D. F. Z. 

Brasen 
Ahol'l'c 

H a Jl1 h u r g', 15.-20. Apl'iL 
r~0-35 Pf. pl'. Pd. 
a5 -.40 -

Gedde, mdlf'ln4 .. 

Lak,. Rllnd"r;" 
Ørred 
AilI, rncllGm"t., 

Blankr)l'red 
IJaks 
Ørred 
G'edde 

00-66 
:!Ol~~267 

250-265 
106-115 -

D, F. Z. 

P a r i S, 20. ApriL 
7,OO-lLOOFr. pr. Klgr. 

3,75~6,00 

2,00-3,50 

Krebs, store, 27-35 Fr, pr. 100 Sth. 
mellemst. 18-20 
smnn 7-9 

n. F. Z. 

Annoncer. 
-0-

Aaleyngel. 
Tilbud om Leverance af Aale

faring i større og mindre Partier 
bedes indsendt til Bladets Kontor. 

Hvis antagelige Tilbud indkom
mer, vil Meddelelse herom blive 
given i Medlemsbladets Nr. 10 
(15. MaD, saa Medlemmer af For
eningen, der ønsker at købe Aale
faring, da kan faa Anvisning paa 
Sælgeren og meddelt dennes Salgs-
betingelser. Bed. 

~ei1igheds-Jøb. 
Gennemhullet Zinksold til Aars
fisk og Yngel kan faas langt under 

Indkøbspris, 
Endvidere 3 store Baljel' 

med Zinklaag, justeret pr. Stk. ea. 
~20 Liter. 

Henvendelse til 

Vamdrnp Speditionsforretning. 
(N. P. Petersen.) 

Fersk vandsfiskeriforeningen 
nf'holdfll' !'\in aarlig(' 

lir Generalforsamling ..... 
. paa JernbanehoteUet i fredericia lørdag den 26. )taj, Xl. 3 8fterm. 

Dagsorden: 
1. Formanden aflægger Beretning. 
2. Kassereren fremlægger Regnskabet til Godkendelse. 
3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 
4. Valg af Revisorer. 
5. Diskussion om Dannelsen af en .Eksportforening. 
6. Eventuelt. 

Besturetsen. 
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Hum tBb~r Lnn~~r 
til Fiskeføde ? 

Tilbud med Pris pr. Pd. (alm. 
Pris 4 Øre) bedes indsendt, mrkt. 
"Lunger", til Bladets Kontor. 

Fi~t~ri-Anlæ~ 
til Salg eUerBortforpagt

ning. 
Paa Grund af Ejerens Dødsfald 

ønskes det afd. Bankdirektør Niel
sen ellel' nu hans Enke tilhørende 
Fiskeri-Anlæg i Lysbro ved Silke
borg solgt eller bortforpagtet. Til 
Anlæget hører rigeligt Vandløb. 
19 Fiskedamme, 10 Bassiner, for
nødne Udklækningsapparater, ret 
gode Bygninger, en halv Sues Tdr. 

YNGEL 
af 

ægte Bækørred og 
Regnbuer, 

opfodrede i 2 a 4 Uger (efter Kø
bers Ønske) udelukkende med 
Naturfoder (Vandlopper), hvoraf vi 
har overvældende Måsser, sælges 
uden Prisforhøjelsf:' til forestaa
ende Sæson. 

Af Yngelen i FJor af \'Ol'e Regn
buer var ca. lIen (\ne 'l're(ljedel 
nller(\{le Portionsfisk i Eftt1raaret. 
Altsaa Portionsfisk paa 6 Maanede!'. 

Interesserede indbydes til at se 
Fiskeriet. 

lykkesholms Fiskeri, 
Ellested, Fyn. 

Fi~t~ri~t "AalyU~" 
Land Ager og Eng. pr. I"uuder!iiko\' 

Der findes for Tiden en Be- tilbyder til Levering i Vinter og 
holdning af Ørred, 50 Stkr. 4-Aars, Foraaret l.rima Sættefisk af 
1000 . Stkr. 3-Aars, 8,400 Stkr. Kilde-, Bæk- og Begnbue-
2-A~rs. 10,000. Stkr. l-Aars, og i ørreder, endvidere l.rima øjn .. -
JUl1l Maaned forventes udklækket æg og ,ruget i ovennævnte Ar
ca. 40.000 Stkr. ter samt Sætt .. fløk af Karper 

Lysthavende bedes henvende sig I og Suder 

til sagfrr~fik!tt~~;~"er' til absolut billig&te Priser. 

Kupon. 
Undt'rteg~ede indmelder sig herved som Medlem i ,)hnsk Ferskvands

fiskeriforening". Kontingent 4 Kr. samt 20 0re for et Loveksemplar 
følger pr. Postanvisning. 
kan hæves yed Postopkrævning. 

, den 190 . 

Navn: Stilling: 

NB. 
Postadresse: 

K li P o n" n bedes i udfyldt Staml tilsendt Foreningens Formand, HJ'. c~ ud. 
Bie i Hobro ollpr til BladetH Kontor i Gjelballo P e]l g e f o r s e n d e Is e r hedrs 
dog adresserede til Foreningens Kasserer, HI'. Sagfører .r ul. Nors Ribe, 
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. 
Gode store Z raske unge Mennesker 

S,ætteiisk kan straks eller til Foraaret faa 
Plads som Fiskerielever ved et vel
anlagt og veldrevet Ferskvands
fiskeri i Midtjylland. For Tiden 20 
Damme. Billet, mrkt. ~N. W.", be
des indlagt paa dette Bl.s Kontol". 

samt Vngel og Ojneæg af 
Bæk- og Kildeørretl kan faas 
paa billige Betingelser. 
Dollerup Dølles Damkultur 

pr. Skel høje Station. 
A. Jngerslev. Levende Fisk, 

Ojneæg og Yngel saasom Portionsørreder, store Hav
ørreder, Gedder, Karpel', Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes til Købs. 
Afhentning med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste Statsbanesta
tion. Kontant Betaling. 

af Laks-, Bæk-, Kilde- og 
Regnbueørred samt l .. ak!iii le
veres i fortrinlig' Kvalitet fra 

Frøjks Fiskedamme, Holstebro. C~. I)omascllke, Fischhandlung, 
Berlin N. \V. 21 ; Jonasstrasse 3. Telefon W9. 

Plads søges 
som Fiskemester ved 
et større Fiskeri. l 
Mang'el deraf ønskes 
Plads ved en mindre, 
men god Kultur, der 
senere kan forpagtes. 
Man bedes henvende 
sig tii S. ) .. omboldt, 
Follerup pr. Fredericia. 

t:f:l:f:I:I:f:I:I:I:i:l:f:1:1:1:1:, 

Frisk frossen 

Fiskefoder 
faas a It i d b e d s t og 

b ill i g s t fra 

1rgseriet limfjorden, 
Glyngøre. 

Telegramadresse: 
Fryseriet. 

Telefon Nr. 7. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
Ojneæg, Yngel og 
Sættefisk af Ba'k~, 
Regnbue- og IHI(lp
orl,.,f1 af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af K.arllH Ol!," Sil
dflr til billig'ste Priser, 

Portiollsffsk og 
større Spisefisk UT 
alle ~..\rtel' købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission, 

P. Ranseli, 
Aakjærdal. 

P •• 'ørgell"'f"". 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

f;'risk, fro!iilseut 

Fiskefoder 
kan nu daglig leveres 
til billigste Dagspris. 

Ærbødigst 

p. p. F. H. Meblsen & CO" 
Aktieselskab. 

1<'. H. )lfllIlsen. 
Telegram-Adresse: 

Mehlsen, Struer. 
Telef. 2. Statstelef. 12. 

• • E' I S K. E E' O D E B. 
Forskellige Slags Smaafisk, Skrubber, Issin

ger, Fessinger, Knorhaner. Smaasild og Kvab
søraugll tilbydes billigst af 

Fisheksportør :rtI. JladMeu, 
'relefon 56. Grenaa Havn. 
Telegramadresse: Havnemadsen, Grenaa . 
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_I Generalforsamling 
Bladet sendes f"rit til Medlemme1'ne afhold~s. paa "Jer~baneh~tell:t" i 

., FrederiCIa d e n 2 o, M a J, 1\ .. 1. 3 
af "Ferskvandsfiskerif01'en211gen li, E f t ' d d ermI ag, 

Kontingentet er 4 Kt .. aarli.qt, Ved denne vil ventelig Hr. Stats-
]i'01'eningens Formand er Hr. Cand. konsulent L ø ft i n g og Hl', Magi

Bie, Hobro, til hvem Begærin,qomlnd- stel' C. V. O tt er s trø m holde 

meldelse i Foreningen rettes. Næst

formand er Hr. Speditør Petet'sen i 

Vamdrup. A1,tikle1' og AnnonceT til 

Bladet sendes til Kontot'et i Gjelballe. 

Prisen for Annoncet'er 10 Ø1'(: pr, 

Petitlinje af l/S Sides Bt'edde. Fm' 

længere Tids Annoncering indrømmes 

betydelig og stigende Rabat. 

Eftertryk af Bladets At'tikle'r til

lades, /lam' Kilden angives, Und

ta.qelsestilfælde vil være angivet ved 

(len paagældende Artikel. 

Klage?' ove?' Mangle?' ved Fm'sendel

sen rettes til Postkont01'et, hvis Mung

lm'ne ikke aj7tjælpes, bedes Klagen sendt 

til Bladets Konto?' i Gjelballe. 

- Aars-Abonnement a 4 Kt,. kan 

fremtidig tegnes paa Postkont01'erne. 

-IndllOId: (tcllcl'alforsamling, -, Salgs
foreningen. l\lcl'c om A vI af Tanglop
per og rationel Damdrift.- Mindre Med. 
delelser. Fiskell1urkpdct. A nnDIl(,pl'. 

Foredrag. 
Dagsordenen for denne findes 

iøvrigt meddelt i Kundgørelsen. 
Det er jo Sager af Vigtighed, der 
skal afgøres og forhandles. Vi vil 
særlig fremhæve: Val g af B e s t y-

• r e I s e s m e d 1 e m m e r og Diskus-
sion om Dannelsen af en E k s· 
portforening, 

Den sidst nævnte Sag er navn
lig af stor Vigtighed og Betydning, 
ikke alene for Damkulturens, men 
for Ferskvandsfiskeriets Udvikling 
i det hele taget. 

Det var derfor ønskeligt, om 
rigtig mange vild~ vise deres In
teresse for denne Sag ved at give 
Møde og give den deres Tilslut
ning. 

Vi opfordrer derfor vore Fiske
producenter og Fiskere i frie 
Vande, ved Aa, Sø og Fjord til 
at møde talrigt. 

Jo større Interesse, der udvises, 
og j o s t ø r r e T i l s l u t n i n g S a
g e n f a a r, d e s l e t t e r e l a d e r 
d e n s i g r e a li s e r e. 



267 FerskvandsHskeribtadet 2H8 

\ Salgsforeningen 
siges at være slaaet ihjel, man 
kan da i al Fald ikke sige, at den 
er tiet ihjel, for atter og atter 
dukker Spørgsmaalet frem til Dis
kussion. Og det er rigtigt. Salgs
foreningenskaI komme, og den 
vil komme. Maaske lidt ander
ledes, end man oprindelig har 
tænkt sig, maaske sker det saa
ledes, at en Del Fiskerier, som 
ikke har solgt for en Aarrække, 
siger som saa: "Den Tanke skal 
hverken ties ihjel eller snakkes 
ihjel, nu begynder vi ganske sim
pelt nogle Stykker, faa eller mange, 
ligesom vi hurtigst muligt kan 
samles om det, og saa tager vi 
fat. ., 

Samarbejdet med Tyskerne det 
er sikkert ikke Vejen for os, der
imod kunde det jo vist være rart 
nok for Tyskerne, det skal jeg 
ikke komme nærmere ind paa. 

• Kun saa meget kan jeg se, at jo 
før der begyndes jo bedre. Ty
skernes Hen\'endelse maa vise os, 
at vi skal benytte Tiden, den tyder 
paa, at der vil blive arbejdet og 
fundet Udveje fra deres Side, og 
vi kan ganske rolig gaa ud fra, 
at de lader det ikke blive ved 
Snakken, men arbejder. Det samme 
maa vi gøre, vi. maa i direkte For
bindelse med Udsalgene altsaa 
undgaa Grossisterne. Dette kan 
kun ske ved at oprette Filialer i 
de store tyske Byer. Detailhand
lerne køber kun lige til det korte 
Forbrug, da de hverken har Plads 
eller !laad til at ligge med Lager 
af en saa dyr og vanskelig Vare. 
Fisken maa derfor tages op sam
let til Filialerne og derfra distri
bueres til de mindre Handlende. 

Transporten er ligetil. N aturlig
vis vil en større Sammenslutning 
faa Raad til at anskaffe sig fuldt 
rationelle og moderne Transport
midler. Men en mindre ,Forening 
kan saa udmærket godt transpor
tere deres Foreller fra Grænsen 
til Berlin i en almindelig Jern
banevogn, det er ikke nogen van
skelig Sag, selv Oll! Forsendelsen 
maa foregaa i Tønder, blot Fisken 
bliver behandlet rigtig før Afsen
delsen, det ved man jo udmærket 
godt, men dpt sker alligevel ikke 
altid. Har man Filialer paa Plad
serne vil iøvrigt enkelte døde Fisk 
let kunne anbringes, og hvor 
mærkeligt det kan lyde oven i 
Købet til samme Priser som le
vende, det kan dog naturligvis 
kun Folk paa Pladsen gøre. Med 
de nyeste Konstruktioner af Spe
cialvogne kan man godt køre til 
Østrig, Svejts og Frankrig med 
Fisk, naar blot der passes en 
Smule paa. Naar de tyske Forel
handlere kommer til Berlin med 
Fisk, har de meget sjældent døde 
deriblandt, og dog el' den Vej
længde, de har maattet tilbage
lægge, ofte meget større end her 
fra Danmark. 20 Timers Jern
banefart er for en tysk Fiskeme
ster ikke meget at regne, men de 
Folk forstaar ogsaa at behandle 
deres" Fisk fra Begyndelsen af. 
Danskerne, er for haardhændede, 
man maa behandle en Portions
fisk saa omhyggelig og ømfindtlig, 
som den skøre og sarte Ting, 
den er. 

Vi maa som sagt være paa
passelige og vi maa arbejde, be
gynde at faa Sagen i det rette 
Spor, selvom der begyndes smaat, 
Tilslutningen skal nok komme og 
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komme hurtigt. Folk vil snart 
blive klar over, at det bjælper 
ikke, at den ene j Nervøsitet og 
Ængstelse for ikke at faa solgt 
underbyder den anden. 

Jeg har i 1903 solgt Portions
bækørreder til Mk. 3 franco le
vende Hamborg, i 1904 havde .-len 
stadige Underbyden bragt Prisen 
ned til Mk. 2,40--2,50 og i 1905 
kunde man i Berlin gennem Mel
lemhandler i Hamborg købe danske 
Bækørreder til Mk. 2,25 franco 
levende. 

Samme Aar solgte tyske Fiske
rier deres Fisk til Mk. 2,80-3,00, 
saa vi ser hvor de nervøse Danske 
var vild paa Kareten. Havde vi 
da haft Sammenslutningen, saa var 
Priserne for danske Fisk blevet 
ganske anderledes end ovenanført. 

Vi har Marked nok, naar vi bare 
kan enes om at udnytte det paa 
rette Maade. Enes derom maa vi. 

,Den enkelte magter ikke i Læng
den at holde Prisen, han gaar ned, 
de andre ligeledes, og saa har vi 
Miseren. Folks øjne maa vel 
imidlertid kunne aahnes, nogles i 
det mindste, det er disse smarte 
ikke altior omstændelige Folk, der 
maa haabes paa, hvis Horsemor 
ikke skal dø, inden den kommer 
paa Græs. 

H. Hansen, 
E~hjerg. 

Mere om Avl af TanAlopper 
og rationel Damdrift. 

-o 
Vi meddelte i Bladets Nr. 7 efter 

"Fischerei-Zeitung" Hr. Coesters 
Fremgangsmaade ved Avl af Tang
lopper. Nu har imidlertid den 
gamle, erfarne Praktiker D i e s z n e r 

kritiseret denne paa sin humori
stisk-satiriske Maade, og vi skal 
efter "Deutsche Fischerei-Zeitung" 
meddele det væsentligste af hans 
Indlæg, som Bladets Red. mener, 
rigtigt mange unge Fiskeprodu
center særligt skal lægge sig paa 
Sinde. 

Dieszner minder først om de 
Anskuelser, der i Halvfemserne 
dukkede op om Gamrnerus pu
l ex (Tangloppe), den "megetbe
sungne " , som han næsten med 
Rette kalder den. Men den gik 
snart ud af Dagsordenen. Man 
troede, at dette interessante Dyr 
skulde ophæve Virkningen af de 
Synder, som mange af vore Fiske
avIere gør sig skyldige t Mange 
vidste helt nøje, hvori det laa, at 
saa mange Æg blev sygelige og 
døde bort. Men Dieszner paastaar, 
at det indtil Dato er Masseproduk
tionen, der er Skyld i den mislige 
Tilstand. Mange havde nemlig' 
ikke Avlsdyr til deres Bedrift; 
men de dertil udvalgte Fisk skulde 
h urtigt vokse op dertil, og saa 
blev der ikke fodret, men mæsket. 
Thi det hed jo, at 1 Pund levende 
Vægt gav 800 til 1000 Æg. Man 
gik endog saa vidt, at fingerlange 
Fisk blev afstrøgne. Paa den 
Maade fremstod Masseproduktio
nen, en tvivlsom Æghandel og den 
mislige Drift ved Forelavl ! 

Men Bevægelsen døde, som sagt, 
snart bort. 

"Men", skriver Dieszner, "da 
kommer igen en ny Profet til 
Syne. Udrustet med en dam
pende Tobakspibe drager han fra 
Rende til Rende, fra den ene lille 
Bæk til den anden, og tungtbe
læsset vender han tilbage til den 
hjemlige Arne og fodrer disse 
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arme, arme Gamm eru s med 
Kartoffelskræl. 

'Jeg har og'saa anstillet alle
haande Forsøg med Gammerus, 
og det endog Forsøg af længere 
Varighed og med stor Taalmodig
hed, ligesom dette ogsaa er gjort 
af saa mange andre gamle, erfarne 
Praktikere, men noget nyttigt 
er der ikke kommet ud deraf, me
dens selv i smaa Bedrifter der
ved vore stumme Venner er sul
tede ihjel. Selv det skønne Grav
system hjalp ikke, og jeg vil kun 
minde om Karl W ozelka, som i 
Slutningen af Firserne og i Be
gyndelsen af Halvfemserne kund
gjorde . sine Erfaringer i sin lære
rige Bog. Om man ogsaa kan 
samle 50--100,000 Gammerus c= 

5-10 Liter = 8,-15 Pd. ugentlig, 
saa indrømmes, at dette Produkt 
ikke er noget Massefoder. Men 
havde det ikke med denne Til
staaelse været rigtigere, om Hr. 
Coester bestemt havde meddelt 
os, hvor højt hans Fiskeprodnk
tion derved aarligt var naaet. 
Saadanne Fremstillinger i Fag
blade kan ikke tilfredsstille· os 
Praktikere, det kan kun "paavise
lige, 'uimodsigelige" Resultater. 
Og skulde det være muligt i EI
bingerode? 

Maatte en Fiskeavler ikke me
get hellere besætte Smaarender, j 

hvilke Gammerus forefindes i rige
lig Mængde, med Yngel, saaledes 
som jeg ofte har haft Lejlighed 
til at iagttage det i 0vreøsterrig. 
Det falder ikke der noget Men
neske ind at løbe omkring ved 
disse Smaarender for at samle 
Gammerus, fordi man nøje ved, 
at der ikke kommer noget ud 
deraf. 

Det har forlængst været en gam
mel Erfaring, at vi ikke kommer 
videre med den Visdom. 

Vi ved ogsaa, at der t Anlæg 
af mange Krustace-Avlsgrave stik
ker mangen Fare, i sær for vore 
Yngeldamme, og det i Skikkelse 
af .visse Vandbiller. Disse Avls
beholdere har ikke nyttet meget. 
I store Bedrifter er der slet ikke 
Tid dertil. 

Belæring vil vi have, Hr. Coe
stel', og det om den Produktion, 
De har opnaaet. Men den Slags 
Belæringer gaar disse Herrer 
udenom, som Katten om den 
varme Grød. 

N aar vi driver vore Damme ra
tionelt, d. v. s., slemmer dem i 
rette Tid og ikke først lader dem 
blive sure, naar vi udlægger Dam
mene for Solen, kalker dem og 
sørger for en god Flom, da vil vi 
ogsaa under de nuværende Drifts
forhold have saa meget Natur
foder, som det er muligt. Des
værre vil vi under vore Driftsfor
hold for Tiden, d. v. s. ved den 
store Prodnktion, der skal opnaas, 
altid hovedsagentIig være bundne 
til Kunstfoderet, ja ofte saaledes, 
at vi helt maa glemme Natur
foderet. 

Man betænke blot Forholdene 
ved mangen betydelig Massepro
duktion, og enhver vil da kunne 
sige sig selv, at der slet ingen 
Mening er i at samle Krustaceer. 
Men vilde rigtigt mange fodre 
fornuftigt, vilde man fremstille et 
sundt, brugeligt Foder, da vilde 
man ikke opleve de mange mis
lykkede Resultater, saaledes som 
det er Tilfældet nutildags. 

I Halvfemserne blev Havfisk 
indført ved 0rredavlen. Alt gik 



973 Fersk"lIudstiskerlbladet 274 

herligt der, hvor der blev fodret 
fornuftigt. Men der, hvor dette 
ikke var Tilfældet, kunde man 
heller intet udrette med Havfisk. 

Da indfandt sig paa en Gang 
"Drejesygen". Naturligvis var Hav
fisken Synderen. Saa fandt man 
paa at koge Havfiskene ; men hel
ler ikke dette hjalp, og mange 
holdt op med at fodre med Hav
fisk. 

Jeg har fodret saare meget med 
Havfisk; men Skade har det al
drig gjort hos mig. Men der, 
hvor Djævelen allerede huserer 
paa Grund af Overfodring, der 
kan man intet udrette med Hav
fisk. Havfisken er dog ikke Syn
deren, men Fiskeavleren selv. 

Vor gamle Mester og Senior i 
Forelavl, C. Arens, siger meget 
rigtigt: 

,.Før Kendskab til alt dette ikke 
bliver mere omfattende, og før 
Fiskeavleren ikke søger Synden 
hos sig selv, før bliver Forhol
dene ikke sunde, og før vil en ny 
Krise i Forelavlen ikke undgaas." 

Hvilke grove Fejl, der endnu 
begaas ved Fiskeavlen og Dam
driften, det ved kun de, som selv 
begaar Fejlene. J eg er af den 
Mening, at "hvor der begaas al
mindelig bekendte Fejl, der har 
Praktikeren den Forpligtelse at 
skride ind og øve Kritik". 

Desværre har det i mange Aar 
ved tyske Fiskerier været Skik, at 
den af Praktikeren givne Kritik 
af saare mange bliver anset som 
værdiløs." 

Mindre Meddelelser. 
-0---

KarboJineum som Netimpl'ægne
ringsmiddel. I "Deut. Fisch.-Zeit." 

anbefales den i Konsumentkredse 
almindeligt yndede "A ven ari u s 
Kar b oli n e u m" som Imprægne
ringsmiddel for Net. Det faas hos 
det bekendte Firma R. Avenarills 
& Co. i Hamborg, ligesom det 
ogsaa er bragt i Handelen i Stutt
gart, Berlin C. og i Køln. For 
ingen af de andre med Navnet 
"Karbolineum" døbte Produkter 
forefindes saa mange fortrinlige 
Vidnesbyrd som for dette, skrives 
der i nævnte Blad. 

Udtømning af Fiskedforenin
gens Orredpark i Stinesminde ved 
Mariager gav et særdeles smukt 
Resultat. Der var i Foraaret ind
sat 6000 Stkr. Ørredyngel, som i 
den forløbne Tid var vokset til 
en Længde fra 4 til 7 Tommer, 
og største Delen var ogsaa i god 
Behold. De indfangede Ørreder 
blev alle udsat i Fjorden for der 
at udvikle sig videre. Det har 
vist sig i de sidste Aar, at den 
Yngel, . som er udsat i Fjorden, 
har indbragt et godt Resultat for 
Fiskerne. der i de sidste Aar har 
haft en· ret god Fortjeneste ved 
Ørredfiskeriet. 

(N ol'lljylland,) 

Patenter. Wilhelm Kaufmann i 
Berlin tager Patent paa sin Frem
gangsmaade og sit Apparat til ved 
flt at forny Vandet i Fiskebehol
dere. Ilten bliver kort før eller 
under dens Indtrædelse i Vandet 
bragt j Berøring med fint fordelt 
Platin eller lignende katalytisk 
virkende Stoffer i den Hensigt at 
opnaa en stærkere Aktivitet af 
Ilten. 

Endvidere tager Dr. Georg Erl
wein i Berlin og Ernst Marquardt, 
Charlottenburg, Patent paa en Be
holder til Befordring af levende 
Fisk, Krebs og andre Gælleaan
dere. De samme to tager desuden 
Patent paa Fremgangsmaaden ved 
Van dets Fornyelse i Fiskebehol
dere ad elektrolytisk Vej. 

I østrig tager Dobrovic Stjepan, 
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Vingrosserer i Zara, Patent paa et 
Apparat til ved Hjælp af Gløde
lampe at hidlokke Fisk og slige 
Vanddyr. Den i Vandet sænkede 
Glødelampe bliver stadigt hævet 
og sænket og en om Lampen ar
rangeret Blænde sat i regelmæssig 
Omdrejning for at samle Fisk og 
slige Vanddyr fra alle Dybder af 
Vandet om Lampen. 

(All g'. Fisch .• Zeit.) 

Fiskemarkedet. 
-o-

AnI 
TJakR 
Gedde 
Aborre 

K ø b c nha vn, 28. April t.il4, Maj. 
a5 60 Øre pr. Pd. 
75-] lO 
aO-50 
20-25 

Berlin, 4. l\Jaj . 
. I,eyendc Fisk: 

Oedde 
Gedder, store, 
Gedder, mellemst., 
Gedde, ~maR, 
Sandart, stone, 
Sandart, smaa, 
Ab 01'1'(' 

Suder 
SudH, store., 
Suder, smaa, 
Skalle 
AaI, store, 
Aal, mellemst., 
Aa), llsort .. 
Karper. us'ort" 

86 -128 Pf. pr. hl. 
fiO-86 -
84-93 -

109-128 
90 

]27 1R5 
70 95 

116--150 -
117 

141-142 -
60-65 

120-132 
11$1123 
101 113 

IS1mkkeue Fisk: 
Laks 
Ørred 
Sandart stOl'f'. 
S:llldart: melJemst. 
Sandart; Hsort, ' 
Sandart, smaa, 
Aborre 
AholTe. ~lllaa. 
Gedller, Btore. 
Gedder. mellemst. 
Gedde]': HSOl·t,. , 

AaI. ~tore, ' 
Aal. rllelJNH8t. 
Aal: mOl'k. ' 
folka'Ile 
Suder 
Karpe 
Karudser 

1 iII-1M Pf. pr. P<1 
]50 

108-1:!!> 
122--121'> 
82-110 
90-·-99 
H3 -53 
:&4,38 
40-01 
50-09 
44-74, 

119 
76 

44-i4 
36 

45- 86 
36-50 

65 
D. F. Z. 

H a m h Il l' g, 1,,-,6. Maj. 
Geda", mellemst., 66-77 Pf. pl'. Pd. 
Gedde, smaa, 40-53 -

Sandart, store, mellst , 
Sandart, sma,a, 
Ah Ol're, store. 
Aborre, smaa, 
Ørred, at, mellemst,., 
Ørred, mell~t., 
Ørl'ed, smaa, 
Sudl'r, lev. Portions, 
Sude!', store, dølle, 
Aal. store. 
Aal; meJle'mst, 

92 110-
87-88 
30-37 .-
21-28 -

169 
11)7 167-
70-95 -

125 
70 

95-110 -
75-BO 

Aal, smaa, 
Karudser. store. 
Kal'udser, smaa, 

55 
16-17 

111/2 -14 
.1<'. Z. 

Blankørrell 
Laks 

P a r i s, 4. Maj. 
7,00-12,00 :Fr. Iii'. Klgr. 

Ørred 4,50-6,50 -
(jeddc 1,50-8,00 -
Krebs, store, 30-40 Fr. pr. 100 8th. 

mellemst. 15- tB 
smaa 8-10 -

D. F. Z. 

Annoncer. 
--0-

2 raske unge Mennesker 
kan straks elle!' til Foraaret faa 
Plads som Fiskerielever ved et vel
anlagt og veldrevet Ferskvands
fiskeri i Midtjylland. For Tiden 20 
Damme. Billet, mrkt. "N. W.", be
des indlagt paa dette Bl.s Kontor. 

Levende Fisk, 
saasom Portions ørreder, store Hav
ørreder, Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes til Købs. 
Afhentning med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste Statsbanesta-
tion. Kontant Betaling. . 
G. Domasehke, Fisehhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonasstrasse 3. 

Tilbud paa 
Portions- Bækørreder 
1/4 ,·t/3 Pund pr. Stk. udbedes i 
Billet, mrkt. "V. B. Nr. 17", til 
Bladets Kontor ved regelmæssig 
Aftagelse hele Aaret rnndt. Pris
forlangende ab Fiskeriets Station 
m a a opgives. 
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YNGEL 
af 

ægte Bækørred og 
Regnbuer, 

opfodrede i 2 a 4 Uger (efter Kø
bers Ønske) udelukkende med 
Natllrfoder (Vandlopper), hvoraf vi 
har overvældende Masser, sælges 
mlen Prisforhøjelse til forestaa
ende Sæson. 

Af Yngelen i Fjor af vore Regn
buer var eu. den ene Tred,jedel 
allereflePortionsfisk iEftN'aHl'l~t.. 
Altsaa Portionsfisk paa 6 Maalleder. 

Interesserede indbydes til at se 
Fiskeri~t. 

Lykkesholms Fiskeri, 
Ellested, Fyn. 

En Fiskekvase 
med Jolle og andet Tilbehør lig
ger til Salg i Kolding Havn VE'd 
Henvendelse til 

Sagfører J. I~. Hansen. 

Ojneæg og Yngel 
af I.aks-, Bæk-, Kilde- og 
Regnbueørred samt I.aks le
veres i fortrinlig K valitE't fra 

Frøjks Fiskedamme, Holstebro. 
Telefon 169. 

Gode store 
Sættefisk 

samt Yngel og øjneæg af 
Bæk- og Kildeørred kan faas 
paa billige Betingelser. 
Dollerup Dølles Dalllkultur 

pr. Skel høje Station. 
A.lllger!'llev. 

PACiBLADE 
OG 

TiDSSKRifTER 
SAMT 

GRl\FiSKE ERt1VfK~ 
OQ 

REKlJ\MEKUHST 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Fersk-

vandsfiskeriforening". Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Lov-
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning . 

.......... , den 190 . 

Navn: .... Stilling: 

NB. 

Postadresse: 

K u p o n e Il bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand. Hl'. Ca Ild. 
Bie i Hobro eller til Bla..rots Kontor i Gjelballe Pongoforsendelser bedes 
dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagført!r J ul Nors Ribe. 
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Ferskvandsfiskeriforeningen 
afholder 8in aarligl:' 

..... Generalforsamling ~ 
paa Jernbanehotellet i fredericia J!,rdag den 25. )taj, Jll. 88ftenn. 

Dagsorden: 
1. Formanden aflægger Beretning. 
2. Kassereren fremlægger Regnskabet til Godkendelse. 
3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 
4. Valg af Revisorer. 
5. Diskussion om Dannelsen af en Eksportforening. 
6. Eventuelt. 

FISKEFODEB. 
Forskellige Slags Smaafisk, Skrubber, Issin

ger, Fessinger, Knorhaner, Smaasild og Kvab
søraugn tilbydes billigst af 

Fiskeeksportør ltI. Madsen, 
Telefon 56. Gl'enaa Havn. 
Telegramadresse: Havnemadsen, Grenaa. 

Sydjydsk ~ 
Damkultur 
leverer som sædvanlig :I~ r i li k, f r o s s e n t 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Ba~k-, 
Regnbue- og Kilde~ 
ørred af vore bekendte Fi~kefoner 
Moderfisk samt Sætte- kan nu daglig leveres 
fisk af Karper og Sn- til bi11igste Dagspris. 
der til billigste Priser. Ærbødigst 

Portionsfisk og F H M bl & C 
større Spisefisk af p. p. · · e sen O., 
alle Arter købes i fast, Aktieselskab. 
Regning eller pr. Kom-J;\ H. Mehlsen. 
mission. Telegram-Adresse: 

P. Hansen, Mehlsen, Struer. 
Aakjærdal. Telef. 2. Statstelef. 12. 

P. J ø r g e 11 s e Il, 
Kildeværk. _ .. 

Begge pr. Lunderskov. ~ 

8estgrelseft. 
. ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Frisk frossen 

Fiskøfodør 
fnas a l t i d b e d s t og 

b i Il i g s t fra 

frgsertet J!jmfjorden, 
Glyngøre. 

Telegramadresse: 
Fryseriet. 

Telefon Nr. 7. 

Plads søges 
som Fiskemester ved 
et større Fiskeri. I 
Mangel deraf ønskes 
Plads ved en mindre, 
men god Kultur, der 
senere kan forpagtes. 
Man bedes henvende 
sig til S. Lomholdt, 
Follerup pr. Fredericia. 
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_:i)~1 
Bladet sendes frit til Medlemme1'l/e 

af "Ferskvandsfi,~ke1'iforeningenil. 

Kontingentet er 4 Kr', aat'l(qt, 

Foreningens Formalid er' Hr. Gand. 

Bie, Hobro, til hvem Begæt'ingomInd

meldelse i Fm'eoil1geli rettes, Næst

formand er Hr. SlJeditør' Petersen i 

Vamdrup. Artikler' og Annol/cer til 

Bladet sendes til Kfmtoret i Gjelhalle. 

Pr'isen for Annoncer' e1' 10 Øre pr. 

Petitlinje af l/a Sides Bredde. For 

længere Tids AmlOnCei'il1g indrømmes 

betydelig og stigende Rabat, 

EYtel'h'yk af Bladets Ar'tiMm' fil· 

lades, naat' Kilden angives. Und

tarlelsestilfælde vil nJJ1'e angiz:et ved 

den paa.qældende Artikel. 

Klager over Mangler ved Forsendel

se/l rettes f?'l Pmdkonfo)'et, hvis Mal/g

lenl p ikke afhjælpes, bede!' [(1agell 8e1ldt 

til Bladets Ko/dm' i Gjelballe. 

Aars-Abonnement et 4 Kr. kan 

f1'emtiilig teg/les paa Postkontorerne. 

Generalforsamlingen. 
--~o-

Omtrent 100 Medlemmer havde 
givet Møde til Generalforsamling'en 
i Fredericia. Til Ordstyrer valgtes 
Hr. Fabrikant L a u r i d s e n, Vejen, 
F o r m a n d e n aflagde Beretning 
om Bestyrelsens Virksomhed i det 
sidste Aar. Cdførligt gennemgik 
han dennes Arbejde for den nu 
vedtagne "Fiskerilov for de ferske 
Vande". og de Hindringer, som 
lagde sig i Vejen for at opnaa en 
brugelig Lo\'. Og vi fik en Lov, 
efter hvilken del' nu er Mulighed 
for Ferskvandsfiskeriets Udvikling 
i vort Land, takket væl'e Land
brugsministerens Imødekommenhed 
og Statskonsulentens ihærdige Ar
hejde for Sagen! Forsamlingen 
vedtog enstemmigt at afsende et 
Takketelegram til Landbrugsmini
steren og tilkendegav sin Honnør 
for Hr. Løfting ved at rejse sig, 
efter at Formanden i velvalgte 
Ord havde takket ham for hans 
el.lergiske Virksomhed, uden hvil
ken vi ikke hawle naaet saa godt 
et Resultat. 

Formanden meddelte endvidere 
kortelig Udfaldet af Bestyrelsens 
Henvendelse til Jernbanedirektora-

AnllonC"I', 

Fish· tet om Befordring af levende Fisk 
i V ogllladninger og som Stykg'ods 
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og om dets Anskaffelse af en Spe
cialvogn til Raadighed for Forenin
gens Medlemmer mod en vis Ga
ranti fol' Brugen af en saadan. -
Svaret paa den første Henvendelse 
er tidligere meddelt her i Bladet. 
Svaret paa den sidste Henvendelse 
var afvisende. Direktoratet kunde 
ikke gaa udenfor den en Gang 
indslaaede Vej og ikke befatte sig 
med Anskaffelse af Specialvogne, 
men henviste til Bestemmelserne 
om eller Tilladelsen til selv at an
skaffe en saadan og til Brugen 
deraf paa de danske Statsbaner. 

Efter at Regnskabet val' blevet 
gennemgaaet og forelagt Forsam
lingen, der enstemmigt godkendte 
det, skredes der til Valg af Be
styrelsesmedlemmer. D'hrr. L y s
holm, Petersen, J. Chr. Sø
r e n s e n og M o r t e n N i e l s e n 
genvalgtes. I Stedet for Jensen, 
Brabrand, og Larsen, København. 
valgtes Oberstløjtnant Ra m b u s ch 
og Godsinspektør S t a m er. 

Efter at Valget var endt, ind
ledede Formanden Forhandlingen 
om Dagsordenens mest brændende 
Spørgsmaal: E k s P o r tf o r e n i n
gen. 

Efter Formandens Redegørelse 
og Indlæg i Sagen paafulgte en 
livlig Diskussion, hvori Politibe
tjent B e r t e l s e n, Bredsten, Pro
prietær S ø r e n s e n, Bramminge 
Hovedgrd., Vejassistent S ch m i d t, 
Holsted, Proprietær F e n s m a r k, 
Søholt, M e .i e r i s t e n fra Gjørding, 
Christensen, Faxe o. fl. deltog. 
Alle anbefalede varmt Dannelsen 
af en Salgsforening med Undta
gelse af Politibetjent Bertelsen, 
Bredsten, der anbefalede Dannelsen 
af mindre Kredse af Salgsforenin
ger for siden at gaa sammen til 

en stor, naar Fiskerierne var rigtigt 
modne dertil. 

En Opfordring blev fra Forsam
lingen rettet til Hr. H a Il s e n, Es
bjerg', om at fremkomme med de 
Oplysninger, han kunde give om 
Handelsforholdene i Tyskland. 
Klart og tydeligt fremstillede han 
disse og paaviste. at der ikke 
fandtes noget nævneværdigt Pris
fald for Portionsørred for Forbru
gernes Vedkommende, men at 
dette Prisfald for Producenternes 
Vedkommende hi drørte fra den 
fordærvelige Konkurrence mellem 
Grossisterne, og at vi paa ingen 
Maade maatte tro, at vore hjem
lige Opkøbere gik af med nogen 
Profit; de havde snarere Tab.
Han fremkom til Slut med, hvor
dan han mente, Administrationen 
af en Eksportforening skulde fore
gaa for at opnaa bedre Priser for 
Producenterne. Hans Fremstilling 
skal vi dog ikke komme ind paa, 
fordi vi mener, Sagen er bedst 
tjent med ikke at fremstilles of
fentlig. 

Under Diskussionen indskød Hr. 
C. V. Otterstrøm en lille Be
mærkning, nemlig nogle faa Ord, 
som Prof. H o f e r havde henvendt 
til ham ved hans Afrejse fra Miin
chell, og de gik lId paa, at Pro
fessoren raadede os her i Dan
mark til at faa vor Fiskeeksport 
ordnet, saa Priserne hævedes, 
ellers vilde han spaa os, at vi fik 
en Told at slaas med. 

Diskussionen kom mod Slutnin
gen til at dreje sig om, hvorledes 
der skulde gaas frem ved Dannel
sen af en Eksportforening. Ogsaa 
om det var der en livlig [;' dveks
ling af Meninger. Skulde Fiske
rierne selv tage Sagen i sin 
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Haand, eller skulde man bede Be
styrelsen sætte Sagen i Gang? 
Skulde man først finde M a n d e n, 
den egentlige Drivkraft i 
Maskineriet, eller skulde man først 
have de fornødne Tr a n s p o rt
midI er (Specialvogne)? Det var 
navnlig herom Diskussionen drejede 
sig. 

Resultatet af Forhandlingen blev, 
at man enedes om at bede Besty
relsen om at sætte Sagen i Gang. 
Forsamlingen tilkendegav forøvrigt 
sin store Tillid til den nuværende 
Bestyrelse, der altsaa nu skal ar
bejde videre paa Sagens Fremme. 

Efter at Dagsordenen var ud
tømt, talte d'Hrr. Konsulent L øf
ting og Magister C. V. Otter
strøm. Men derom i et følgende 
Nr. -- Kl. 6 Ef term. hævede For
manden Mødet. 

Efter at Generalforsamlingen var 
sluttet, holdtes der Bestyrelses
møde, og Eksportsagen blev over
draget et Udvalg, der bestaar af 
følgende Medlemmer: F o r m a n
d e n, Godsinspektør S t a m e r og 
Sagfører N o l's. 

I Hr. Godsinspektør Stamer har 
Bestyrelsen faaet tilført en be
tydelig Kraft; og der er ingen 
Tvivl om, at Eksportsagen er i 
gode Hænder. 

Bestyrelsen enedes om at ud
stede følg'ende Kundgørelse: 

Forretningsfører •. 
Eli j/and, som kan Bt-ille jO'l'llø

den Garanti eller er i Besiddelse af 
Ilogen Kapital. sø.qes til at j<westaa 
Fiskerie1'lles paatænkte EltS1J01'tfor
el/mg. 

Henvemleli1t? til FonncMulen, H1·. 
Br!J.fJtJeriejer, cand. l)ol!!t. Bie, Ho
bt·o. 

Endvidere enedes Bestyrelsen 
om straks at gaa i Gang med
paa en eller anden Maade at faa 
en Specialvogn sat i Gang. 

Red. 

Lystfiskeri. 
~-o-

Hfddel1 som Sportsfisk. 

L 
Det er ikke noget ublandet godt 

Rygte, Gedden har. Man har kaldt 
den: de ferske Vandes Haj; og 
det er ikke helt ufortjent, at den 
har faaet dette, ikke smigrende, 
Tilnavn; thi nogen større Røver, 
Slugha~s og Grovæder end Ged
den, skal man lede efter. Alt for
svinder i dens umættelige Bug, og 
selv dens egen Slægt skaaner den 
ikke. Det er ikke alene Smaafisk, 
den fortærer, nej, selv Fisk, der 
. er lige saa store som den selv, 
giver den sig i Kast med og over
vinder. Navnlig Laksefiskene har 
den en uheldig Kærlighed for. 
Gedden bør derfor ikke taales 
eller indføres i Ørred- og Stalling
vande. eller i det hele i Vande, 
hvor man vil vente sig noget Ud
bytte af mere værdifulde Fisk end 
Gedden selv. Der burde aldrig 
udsættes Geddeyngel i Aaløb eller 
mindre Søer, som egner sig. for 
Laksefiskene ; thi Gedden vil snart 
gøre rent Bord; og det kan le~ 

blive for dyrt Geddekød, der pro
duceres i et saadant Vand. 

N aa, nu har Gedden faaet alt, 
hvad der maa skrives paa Debet
siden af dens Regnskab. Man 
staar sig altid bedst ved at faa 
sit Regnskab opgjort af sine Ven
ner; og til Geddens Venner hen
regner jeg mig ubetinget. Men 
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har Gedden nu altsaa faaet Vrang
siden af sit Skudsmaal at høre, 
saa er det ikke mere end billigt, 
at dens gode Sider ogsaa frem
drages. For det første er det en 
temmelig værdifuld Nyttefisk, og
dernæst, og dette er det vigtigste 
set fra et sportsligt Standpnnkt, 
er den en inte!'essant Sportsfisk. 
Jeg skylder den Tak for mangen 
rask og munter Sportsdag. N atur
ligvis byder Fiskeriet efter' Lakse
fiskene den smukkeste Sport; men 
en stor Del af vore Aaløb og Søer 
her i Jylland paa Øerne kendet· 
jeg ikke Forholdene egner sig 
mindre godt for Laksefiskene, hvor
imod Gedden og Aborren her har 
deres rette Tumleplads, indtil det 
en Gang, forhaabentlig i en ikke 
for fjern Fremtid, lykkeH at be
sættt' disse Vande lllt'd ædlere og 
mere lønnende Fisk. 

Gedden findes i de fleste stØlTt' 
og mindre Vande her i Landet. 
dels i TFu'vemoser, ja ogsaa i Mer
gelgrave trives den, Den bliver 
dog ikke· saa sror 1. Tørvemoser og 
Mergelgrave som i større Vande, 
idet den som Regel kun Qpnaar 
en Vægt af fra 1 til 3 Pund. Vel 
kan der af og til i disse Smaa
vande fanges Gedder paa 4 a [) 
Pund, men som Regel bliver de 
ikke saa store. Til Geng'æld er 
disse Smaagedder fede og findes 
ofte i forholdsyis stort Antal. 
Deres Hovednæring er i disse 
Vande Frøer og Frøyngel samt 
Insekter, og der'for er Frøer den 
bedste Agn til dem. Men der kan 
dog ofte fiskes rneget godt paa 
Spinning-Apparat med en lille 
Grundling som Agn, eller ved 
Dypning al en lille Skaller eller 
Løjer. 

Naar jeg derefter gaar over til 
at omtale Geddens Fangst, saa 
vil jeg dog her kun holde mig til 
det egentlige Sportsfiskeri med 
Stang, menforbigaar Fiskeri med 
Apparater, der passer sig selv og 
blot tilses af og til. Dette Fiskeri 
kan muligt vel have en Yis øko
nomisk Betydning, men det er 
ikke Sportsfiskeri og vedkomme]' 
os altsaa ikke her. 

Paa Grund af Geddens brutale 
Styrke og voldsonune Adfærd, 
naar den mærker sig fangen, eJ' 
det nødvendigt at anvende solidere 
og kraftige]'e Appamter til deus 
Fangst end til det finere Fiskeri 
efter Laksefiskene. Vel er det unød
vendigt at anvende saa svære og 
klodsede Stænger. som tidligere 
bl'llgtes, men Stangen maa allige
vel, om den vel skal være let og 
elastisk, være kraftjgere og stivere 
end de fine 0rredstænger. Linen 
maa ligeledes være sværere end 
den, del' anvendes til Laksefiskene, 
uden at den dog bør net'e svæ
rere end højst tlødvendigt. Hemp 
Revlin Lines Nr. 114 vil \'ære pas
sende. Paa Linen bør der være 
en Svirvel, hvori Forfanget hæftes. 
Som Følge af Geddens vældige og 
skarpe Tænder, kan Gut ikke bru
ges til Forfang', da Gedden let 
overbider Gutten. Tidligel'e an
vendte man Gimp-Silke omvunden 
med Metaltraad; men dels el' 
Gimpen meget synlig i Vandet, 
dels gaar det med Gimp som med 
Siikelinen, at den ofte i Praksis 
\'iser t'inge Holdbarhed. l den 
nyere Tid er der opfundet og kom
men i Handelen en ny Slags Gimp 

"Wire Gimp" Metaltraads-
gimp. Wire-Gimpen er spunden 
af fine Kobbertraade og af brun 
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Farve, saa at den er lidet synlig 
i Vandet. Den er smidigere, va
rigere og billigere end den ældre 
Gimp. Wire-Gimpen tilvirkes i for
skellige Finheder, lige fra ganske 
fine til meget svære; den mellem
fine er mest passende til Gedde
fiskeri. En Længde af l/a Meter 
fra Krogsættet er tilstrækkelig. 
Ved Geddespinning maa der der
hos helst være en Kasteline, ca. 1 
Meter lang, af 3-dobbelt snoet, far
vet Gut imellem Metaltraadsgim
pen og Hovedlinen. Med Hensyn 
til Stangen er endnu at bemærke: 
den kan godt væn' af Bambus; 
men Spidsen bør helst være af 
Træ Greenheart eller Lance-
wood. De ret almindeligt, i alt 
Fald tidligere, benyttede Stænger 
med Metalspids i Enden, hvori Li
nen fæstes med en Løkke, er ab
solut ubrugelige til Geddespinning 
og heller ikke heldige ved andet 

. Geddefiskeri. o~o. De repræsenterer 
aabenbart et tilbagelagt Stadium i 
Medefiskeriets UdYikling. Stangen 
bør "ære fOl'synet med Slangeringp 
og med et større Fjederhjlll. 

Til foranstaaende mere alminde
lige Bemærkninger om Geddefiske
riet skal jeg indskrænke mig i 
denne Artikel. r nogle senere Ar
tikler skal jeg komme til en mere 
detailleret Omtale af de forskellig'e 
Maader, hvorpaa Gedden fang'es 
ved Sportsfiskeriet. 

Eu gammel Lystfisker. 

Spørgsmaal og Svar. 
o 

Spørgsmaal: 
Hl', Redaktør! 

Det gør mig ondt at være ført 
ind i et Ordskifte med Dem, hvis 
Arbejde, saavel det praktiske som 

det teoretiske, jeg fuldt ud aner
kender, men De har sat et Stem
pel paa mit Indlæg i dette Blads 
NI', 1 for 1007, som jeg gerne 
vilde have Dem til atter at ud
slette. 

Hovedindholdet af min nævnte 
Artikel var følgende: Der findes i 
Danma!'k et overordentlig stort. 
Antal o l\'loser og Søer og andre 
større eller mindre ferske Vande, 
som har Afløb til Sø, Aa eller 
Strand. Disse Vande er underka
stede den gældende Ferskvands
fiskerilovs Afspærring'sforblld, hvil
ket ofte virker til Skade for Fiske
I'iet og navnlig hæmmende for et
hvert Fremskridt. 

Da Forslag til en ny Lov blev 
forelagt i Efteraaret, var der indført 
en Bestemmelse om, at Ministeren 
kunde indrømme Fritagelse for_ 
Afspærringsforbudene for saadanne 
Vande, hvis Afløb kun kunde pas
seres af Aal. Jeg gjorde mig i 
mit Indlæg til Talsmand for, at 
ogsaa Vande, hvis Afløb kunde 
passeres af andre Fisk, burde 
kunne afspærres. naar de fiskel'i
berettigede indgaar paa visse af 
Ministeriet stillede Betingelser, der 
tager Sigte paa at bevare og op
hjælpe Fiskeriet saavel i Andra
gerens Fiskevang som i de Vande, 
hvortil Afløbet fører. 

HI', Hedaktør ! Da jeg nødig vil 
ind paa vidtløftige Forhandlinger, 
maa jeg nok have Lov at stille 
Dem følgende Spørgsmaal: 

Er det udeu Betydning for Fi
skeriet eller maaske endog uhel
digt at faa Lov at afspærre de 
nævnte Vande '? Eller er en saadan 
Afspærring allerede tilladt i Følge 
den nugældende Lov. 

AndreuFi 4)tterstl'øm. 
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Svar: 
J eg skal imødekomme Deres 

Ønske, og for at undgaa vidtløf
tig Forhandling skal jeg fatte mig 
kort. 

I "Forslag til Lov om Fiskeriet 
i ferske Vande", saaledes som det 
blev forelagt i Rigsdagen, stod del' 
j sidste Stykke af § 9: 

"Undtagelsesvis kan Landbrugs
ministeren endvidere for Søer ~g 
lignende Vande, gennem hvis Af
løb der hidtil .ikke har fundet Op
gang eller Nedgang Sted af Fisk 
eller Fiskeyngel med Undtagelse 
af Aal eller Aaleyngel, naaT' Fiske
riet agtes drevet paa rationel 
Maade, og dette kan ske uden 
Skade for andres Fiskeri, gives 
Dispensation fra de i § 2 om
meldte Afspærringsforbud ". 

I Følge Ændringsforslag udgik 
dette Stykke, og i Stedet for ind
sattes der i den vedtagne Lov: 

"Undtagelsesvis kan Landbrugs
ministeren endvidere for Søer og 
lignende Vande, som have Afløb 
til Sø, Aa eller Strand, og som 
ere i Enkeltmands eller et Sel
skabs Eje eller Brug, eller for 
hvilket der er oprettet Regulativ, 
naar Fiskeriet agtes drevet paa 
rationel Maade, give Dispensation 
fra de i ~ 20mmeldte Afspær
]'ingsforbud" . 

Det er denne saaledes ændrede 
Bestemmelse, Deres Spørgsmaal 
gælder, og naar De spørger mig, 
om jeg mener, at den nævnte 
undtagelsesvise Tilladelse til Af
spærring i o ff e n ti i g e Vande er 
uden Betydning for Fiskeriet, da 
vil jeg svare: "Nej, det tror jeg 
ikke!" 

Naar De endvidere spør'ger, om 
en saadan Afspærring allerede er 

tilladt i Følge den nugældende 
Lov, saa svarer jeg: .,Nej, ikke 
for offentlig'e Vande!" 

Disse Svar 'haaber jeg, De vil 
finde saa fyldestgørende, at For
handlingen om denne Sag dermed 
kan være sluttet. 

Ited. 

Fiskemarkedet. 
-0-

K(~henhavn, 4. til 11. :Maj. 
Aal 35 60 Øre pr. Pd. 
Laks 75 H!5 
Uedue aO-50 
Aborre 20-25 
KrehR 300--450 Bre pl'. 100 Stk. 

B e r l i n, 18.- ::/5. Maj. 
TJevende Fisk: 

C}edue 
Gedder, stOl'!', 
Gedder, mellell1st., 
Sandart, 
Aborre 
Suder 
Sude·r, store., 
Suder, ~Il\aa, 

Aal, slor(', 
Aul, mellemst., 
Aal, USOl't., 

Aal, smaa, 
Karper, llSOl't, 

Karudser 

80 - 1114 Pf. pr. Vd. 
105 

95-108 -
11>0 

37-64 
100-135 
92 lHi 

] 31:! 161 
]14-133 
121- 131 
71- 112 
72--73 
98-109 
51-96 

Ispakkede }<'isk: 
Laks 
Forel 
Saudart, mellemst, 
Sandart, usort., 
Aborre 
A bOlTe, ;,mua. 
Gedder. ,tore, 
Gedder, usort., 
Aal, store, 
Aal, l1lellpw,t., 
Aal, "maa, 
Aal, Hsod,., 
Suder 

110 129 Pf. pr. Pd, 
91 Il3 

1 60--·· 17t:i 
121-lai> 
43- 46 
2~-- 51 
45-60 
41-84 
97-116 
75--87 
45-50 
55--/7 
58--86 

D. F. Z. 

Gedde 
H li ru b u r g, 15. -21. Maj. 

30-t)3 Pr. pr. Pd. 
Sandart, smaa, _. 50-87 
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Aborre, store, 18-22 
Aborre, sman, 9-20 --
,Ørred, Bt, mellemst., 155 - 200 -
Ørred, mellst., 130-170 -
Ørred, aman, 50-75 
Sudl'r, ley. J'ortions. 125 
Suder, store, 50 
Aal, store, 105-110 -
Aal, mellemst, 7fi-80 
ABI, ,maa, 56-nO -

F; Z. 

Blankørretl 
P a r i s, 25. ~Iaj. 

7,00-9,00 F1', pr. Klgr. 
Ørred :l,50-5,ifi -
Gedde 1,50 - 3,00 -
Krebs, store, 20-21l Fr. pr. 100 Sth. 

mellemst. 10-] 3 
aman 4 - fi -

D. F. 

Annoncer. 

Forretnin~~fører, 
En Mand, som kan stille fornø

den Garanti eller er i Besiddelse 
af nogen Kapital, søges til at fore
staa Fiskeriel'lles paatænkte Eks
portforening. 

Henvendelse til Formanden, Hr. 
Bryggeriejer, Cand. polyt. B i e, 
Hobro. 

2 raske unge Mennesker 
kan straks eller til Foraaret faa 
Plads som Fiskerielever ved et vel
anlagt og veldrevet Ferskvands
fiskeri i Midtjylland. For Tiden 20 
Damme. Billet. mrkt. "N. W.", be
des indlagt paa dette Bl.s Kontor. 

En Fiskekvase 
med Jolle og andet Tilbehør lig
ger til Salg i Kolding Havn ved 
Henvendelse til 

Sagfører J. L. Hansen. 

Levende Fisk, 
saasom Portionsørreder, store Hav
ørreder, Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes til Købs. 
Afhentning med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste Statsbanesta
tion. Kontant Betaling. 
G. Domaschke, Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonasstrasse 3. 

Jrossen liskefoder. 
Vi kunne nu tilbyde ærede For
brugere frisk, frossen Fiskefoder 

(Smaasild. !'lmelt, Stl'lihiderrogn nSY •. 1 

til 5 Øre pr. Pund ab Varde St. 
~ Svinde~ garallt~- ~ 

ret ]IØJst 6 p( t. 
Fersk Foderfisk leveres efter nær
==== mere Aftale. ==== 

Ærhørlig!-Jt 

Aktieselskabet 

"fryseriet Alslev Jølle", 
Varde. 

Telefon 62. Telefon 62. 

Gode store 
Sættefisk 

samt l'ugel og Ojueæg af 
Bæk- og KiJdeørred kan faas 
paa billige Betingelser. 
DoUerup Bønes Damkultur 

pr. Skelhøje Station. 
A. IngHs]ev. 

Fi~t~riet "Aalykke
ll 

pr. Luu(lersko,' 

tilbyder til Levering i Vinter og 
Foraaret l.rimo Sættefisk ai 
KUde-, Bæk- og Regnbue
ørreder, endvidere prima øjue
æg og Y uge] i ovennævnte Ar
ter samt Sættefisk af Rart ... r 
og Suder 

til absolut billigste Priser. 
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Fi~k~ri-Anlæ~ 
til Salg eller Bortiorlmgt

Iling. 

296 

FAGBLADe 
0(; 

Paa Grund af Ejerens Dødsfald 
ønskes det afd. Bankdirektør Niel
sen eller nu hans Enke tilhørende 
Fiskeri-Anlæg i Lysbro ved Silke
borg solgt eller bortforpagtet. Til 
Anlæget hører rigeligt Vandløb, 
19 Fiskedamme, 10 Bassiner, for
nødne Udklækningsapparater, ret 
gode Bygninger, en halv Snes Tdr. 
Land Ager og Eng. 

TIDSSKRIFTER 

Der findes for Tiden en Be
holdning af Ørred, 50 Stkr. 4-Aars, 
1000 Stkr. 3-Aars, 3,400 Stkr. 
2-Aars. 10,000 Stkr. l-Aars, og i 
Juni Maaned forventes udklækket 
ca. 40.000 Stkr. 

Lysthavende bedes henvende sig 
til Sagfører Hanllut'I' 

i Silkeborg. 

Plads søges 
som Fiskemester ved 

et større Fiskeri. I 

Mangel deraf ønskes 

Plads ved en mindre, 

men god Kultur, der 
senere kan forpagtes. 

Man bedes henvende 
til S. I.omboldt, 

Follerup pr. Fredericia. 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Ra-k-, 
RegnblH" og KiMe
ørre(l af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

Portionøfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P ... ørgenseu, 
Kilde\'ærk. 

Begge pr. Lunderskov. 

SAMT 

CiR1\FISK!: fRMVER~ 
oe:; 

REKIJ'\MEKUNST 

J' l' i !ol k, f r o !ol !ol f' Il t 

kan nu daglig leveres 
til billigste Dagspris. 

Ærbødigst 

p. p. F. H. Mehlsen &. CO" 
Aktieselskab. 

F. H. Mt'hls('ll. 
Telegram-Adresse: 
Mehlsen, Struer. 

Telef. 2. Statstelef. 12. 
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B7adet sendes frit Nl .Zlledlemrnerne 
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Kontingentet m' 4 Kt,. aarligt, 
ForeJdllgens F01'1nancl er Hr. Cand. 

Bie, Hobro, til hvem Begæring om Incl
meldelse i Foreningen rettes. Næst
formand er Hr. Speditør Petersen i 
Vamdrup. Artikler og Annoncer til 
Bladet sendes til Kontoret i Gjelballe. 

Prisen for Anl10llce1' er 10 Øre pr. 
Petitlinje af l/a Sides Bredde. For 
længere Tids Annoncet'ing indrømmes 
betydelig og stigende Rabat. 

Eftel·tryk af Bladets Artikler til
lades, Iwar Kilden angives. Und
tagelsestilfælde vil væt'e angivet ved 
den luw/fældende A1,tikel. 

Kla.qet' over Mallglm' ved Fm'sendel-

sen rettes til Postkontoret, hvis Mang

le1'11" ikke aj7l,jælpes, bedes Klagen sendt 

til Bladets Kontor i Gjelballe. 

- Aal's-Aborwe1llellt a 4 Kr. kan 
fremtidig tegnes paa Postkontoret'ne. 

JIulIlOId: Om nogle af ,1(· Foran~talt
ningl'l' mal! i Tyskland har truffet til 
Fremhjæ11'lling ar Ferskvandsfiskeriet. -
Bekendtg~'re18e. Fiske,lammf'nes Vand 
tilf0rsbL Fiskebesætnillgen i Ørred-
damme. Betragtninger ovor Kaldsfiske-
rells Stilling og ha liS Driftsleuelse. - V ure 
Ba'kkes ratiollrlle Drift ved Avl af Blek
\;'1'1'('11, --- Barn"p, -- l\lindl'e l\[edd,,)('hel'. 
Fi~ke!llarked"t, A 1l110f!Cer. 

I Om nogle af de Foranstaltninger 
man i Tyskland har truffet 

til Fremhjælpning af Ferskyands
fiskeriet. 

o-
I Foredrag vpcl ]j~erskvand8fi8keri

forening'ells Gelleralforsamling i Fredn'icia 
den 2i), .Juli 1907.) 

J eg har ofte hørt Klage over, 
at vi her hjemme intet gør for vort 
Ferskvandsfiskeri i Sammenligning 
med, hvad man gør i Udlandet. 
Nu har jeg lige tilbragt et Halv
aar i Bayern, og jeg tænker, det 
kan interessere Dem at høre om 
nogle af de Foranstaltninger, der 
der er trufne til Ferskvandsfiske
riets Fremme. 

Som noget af det vigtigste og 
en af de Ting, vi maa tilstræbe at 
faa Magen til, skal jeg begynde 
med at omt'ale den biologiske For
søgsstation fol' Fiskeri l Miinchen. 
Denne giver sig af med at under
søge væsentlig to Ting, nemlig' 
Vand og Fisk, De tyske Fiskeri
ejere kan f. Eks. indsende Vand
prøver til Undersøgelse, for at faa 
at vide, om deres Vand indeholder 
tilstrækkelig Luft for Fiskene, eller 
om det vil være nødvendigt at 
gennemlufte det først. Men ogsaa 
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Undersøgelser af forurenet Vand, 
f. Eks. Afløb fra Fabrikker eller 
Byer, giver Stationen sig af med. 
Dens vigtigste Opgave er dog vel 
nok Undersøgelsen af syge Fisk; 
fra hele Tyskland og ogsaa fra 
Udlandet (Østrig, Holland, Chile, 
Nordamerika bl. a.) indsendes del' 
Fisk til Undersøgelse; næsten hver 
Dag indkommer der een eller flere 
Sendinger. Ogsaa Danmark har 
hidtil maattet benytte Stationen i 
Miinchen (i 1904 tre Gange, i 1905 
tolv Gange*); det forekommer mig 
flovt, at vi som sætter en Ære i 
at være de tyske Fiskeavleres Lige
mænd i Dygtighed og stræber 
efter at blive deres Overmænd, at 
vi samtidig maa benytte deres In
stitutioner til Fiskeriets Fremme, 
fordi vi ingen selv har. At vi 
har benyttet Stationen i Miinchen 
viser ogsaa tydeligt, at der er 
Trang til en lignende her hjemme. 
Der eksisterer ogsaa Eksempler 
nok paa, at Fiskesygdomme har 
gjort Fiskerierne stor Skade, og 
at kun en Forstaaelse af Sygdom
mens Natur gør det muligt at be
kæmpe den paa fornuftig Vis. 
Endnu kender jeg ikke tilstrække
ligt til, hvilke -Sygdomme der op
træder herhjemme, men allerede 
har jeg da set, at man flere Ste
der har Klækkehusene indrettede 
paa ganske urationel Vis, saaledes 
at samme Vandmængde forsyner 
flere Klækketrug efter hinanden; 
herved udsættes Æg og Yngel i 
det ene Trug for Smitte fra et 
andet Trug; man skal altid lade 
hvert Trug have sin egen Vand
forsyning og sit eget Afløb. Og
saa Strøm fra Dam til Dam ser 

>1<) AUg. Fischerei-Zeitung 1906, Sd. 94. 

man flere Steder; derved sparer 
man Vand, men er det muligt, 
maa man undgaa sligt, da det 
mægtigt øger Faren for at faa 
smitsomme Sygdomme udbredt. 
Endelig giver Forsøgsstationen sig 
ogsaa af med Fodringsforsøg o. 1. 
og har dertil et helt F!skeri med 
henimod 30 Damme ude i Miihlthal 
tæt ved Miinchen. - Nu oprettes 
der jo fra J nni en lille Forsøgs
station ved Hansted Fiskeri pr. 
Horsens; denne vil ogsaa foretage 
Damforsøg og give sig af med 
Vand- og Fislmundersøgelser. Jeg 
indfletter her, at Fisk, del' indsen
des til Undersøgelse maa være 
levende, da det ellers næsten altid 
er umuligt at sige noget sikkert 
om, hvad Sygdomme de har haft. 
Jeg haaber nu blot, at Fiskerierne 
vil benytte Stationen stærkt. 

Det var om den biologiske For
søgsstation. Fra Statens Side gh 
ves der Tilskud til Folk, der vil 
anlægge Damme, til Fiskeriudstil
linger osv. Men vigtigere er det, 
hvad Fiskeriforeningerne virker. 
Først skal jeg minde om de tal
rige Fiskeritidsskrifter, der findes 
i Tyskland; særlig i "Allgemeine 
Fischerei-Zeitung" og i "Fischerei
Zeitung" findes der hyppig lære
rige Artikler. Den bayerske Lands
fiskeriforening har en stor Udklæk
ningsanstalt ude i Starnberg; fra 
denne forsynes Medlemmerne med 
Æg, Yngel og Sættefisk; denne 
ene Anstalt kan selvfølgelig ikke 
dække Forbruget, men Ideen er 
god, og Anstalten er mønstervær
dig. Rundt omkring i Tyskland 
holdes der aarlig Kursus for Fiske
mestre ; disSe Kursus varer 2-3 
Dage, og i denne Tid gennemgaas 
hele Fiskeriet, saavel dets theore-
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tiske som dets praktiske Sider; 
selvom vi nok hellere maa bruge 
lidt længere Tid hertil, saa er det 
ellers noget, vi hurtigst muligt bør 
optage. I Bayern er der ansat 
Valldrelærere, der har en Art Kon
sulentvirksomhed, men desuden 
rejser Landet rundt og holder 
Foredrag om Emner vedrørende 
Fiskeriet. ~ Fiskerne slutter sig 
sammen i Foreninger, hvad der 
hjælper udmærket paa Fiskeriet i 
Søerne og Floderne. Foreninger 
til fælles Salg af Fisk eksisterer 
ogsaa; jeg har saaledes Lovene 
for en Andelssalgsforening j Røt
tenbach ; den bestaar af Fiskeav
lere, der alle opdrætter Karper af 
Aischgriinder - Hacen. De er for
pligtede til at levere første Klas
ses Vare, og Foreningen kan saa
ledes forsyne .Markedet med en 
ensartet og for Kontrollens Skyld 
med Plombe afmærket Vare'. For
eningen har et Kontor og Samle
beholdere for Salgsfisken ; kun 
Fisk fra Medlemmerne modtages, 
men paa den anden Side skal 
Medlemmerne aflevere al deres 
Fisk til Foreningen og maa ikke 
"sælge udenom". Det bliver og
saa i den Retning, vi kommer til 
at gaa. Ensartet Produktion og 
fælles Optræden udadtil; Kunderne 
maa vide, hvad de køber, og vi 
maa vide, hvad for en Pris vi 
faar. 

De tyske Baner indrømmer Fiske
transportel' mange Begunstigelser, 
men det vi med Hensyn til Trans
porten først maa lære i Tyskland 
er Forsendelsen af levende ]'isk i 
egne Specialvogne. Der er stor 
Forskel paa Godheden af de for
skellige Systemer og ligeledes paa 
deres Pris. Et af de bedste "Hy-

drobion" er for det første meget 
dyrt, for det andet forbudt i Tysk
land. Brødrene Jacobs nyopfundne 
Apparat "Press-Luft-Stab", der ef
ter den foreløbige Beskrivelse at 
dømme var udmærket, er endnu 
ikke patenteret eller var det i 
hvert Fald ikke, da jeg for kort 
Tid siden søgte at faa det at se j 

Berlin. Men lad os blot snarest 
bestemme os for en af Typerne. 
Thi hvorfor skal vi lade de tyske 
Opkøbere bestemme Priserne paa 
vore Ørreder. Betales Ørred med 
3 Mk. pr. Pd. i Tyskland og sæl
ges den her for 1 Kr. 20 pr. Pd., 
saa gaar. der l Kr. 50 pr. Pund 
undervejs som Forsendelsesomkost
ninger og Avance. De tyske Fi
skerier forlanger ca. 2 Mk. 50 pr. 
Pd. for at kunne klare sig og er 
ligefrem forbitrede paa de danske, 
fordi de sælger Ørrederne saa bil
ligt og derved paafører dem en 
u behagelig Konkurrence; paa den 
anden Side er Markedet stort nok 
til at kunne tage alt, hvad der nu 
produceres og mere til, saa vi 
Danske staar os selv i Lyset, om 
vi ikke slutter os sammen, selv 
eksporterer vor Fisk og selv ta
ger Mellemhandleravancen. Da jeg 
rejste fra Miinchen, sagde en be
kendt Autoritet paa Fiskeriets Om
l'aade til mig til Afsked: "H n s k 
n u, a t D e m a a v i r k e h e n t i l, 
at Deres Landsmænd sætter 
Prisen op paa Ørrederne; bli
ver den ikke højere, maa vi 
lægge Told paa". 

C. V. Otterstl'øm, 
Magistor. 
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Bekendtgørelse, 
Fiskeriejeres og Fiskeribestyreres Opmærksomhed henledes herved 

paa~ at der, for at afhjælpe et føleligt Savn, indtil videre ved Hansted 
J;'1iskeri ved Horsens, hvor der allerede i Løbet af forrige SomIner paa 
Statens Regning blev anlagt et Antal smaa Forsøgsdamme samt Be
holdere til Modtagelse af indsendte syge Fisk, er blevet indrettet en 
mindre Forsøgsstation, der paatager sig følgende Opgaver: 

A. Undersøgelse af Fiskesygdomme. 
Enhver, der ønsker oplyst af hvilken Sygdom Fiskene i en Dam 
eller fra andre ferske Vande ere angrebne og hvilke Midler, der 
kunne anvendes for at bekæmpe Sygdommen, kan hertil under 
Iagttagelse af efternævnte Forholdsregler - indsende syge Fisk til 
nærmere Undersøgelse, der paa Statskonsulent Løftings Vegne an
stilles af Magister C. V. Otterstrøm. 

1) Fiskene indsendes for Afsenderens Regning. 
2) De maa forsendes levende; dersom dette er umuligt, maa de 

forsendes pakkede i Is, men et positivt Resultat er da noget 
mere tvivlsomt. 

3) Forsendelsen bør anmeldes forud (pr. Telegr:am eller Telefon) 
med Angivelse af, med hvilket Tog den kommer til Horsens. 

4) Samtidig med Fiskeforsendelsen (eller før), maa der gives en 
skriftlig Redegørelse for de nærmere Omstændigheder vedrø
rende Sygdommens Opstaaen, Omfang m. m. Særlig ønskes 
følgende oplyst: 

a) om Fiskene ere fra naturlige Vande (Sø, Aa osv.) eller fra 
kunstige Damme og i saa Fald med Angivelse af Dammens 
Størrelse, Dybde, Bund-, Strøm-, og Besætningsforhold,; 

b) hvornaar Sygdommen begyndte at vise sig; 
c) om kun enkelte Fisk ere angrebne, eller om Sygdommen er 

almindelig blandt dem og har en større Udbredelse, f. Eks., 
om den optræder i flere forskellige Damme, der ikke ere i 
Forbindelse med hverandre; 

d) om der det paagældende Sted haves forskellige Fiskearter 
og om kun en enkelt Art eHer om flere Arter angribes og 
i saa Fald hvilke? 

e) Hvordan Sygdommen særlig ytrer sig, om Fisken er dvask 
eller tværtimod er meget urolig, om der er noget paafal
dende i dens Maade at bevæge sig paa, om den har mistet 
Ædelysten, om dens Udseende er usædvanligt, om der har 
vist sig nogen Dødelighed blandt de angrebne Fisk; 
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f) om Fiskene ere fodrede og i saa Fald, hvilken Slags Foder, 
der er anvendt, og hvorledes det har været behandlet (kogt 
raa, frossen osv.) 

g) Indsenderens nøjagtige Postadresse og endvidere, om Em
ballagen ønskes tilbage, i saa Fald retourneres den paa 
Indsenderens Hegning som Fragtgods. 

Naar Undersøgelsen, der iøvrigt foretages uden nogen Bekostning 
for Indsenderen, er afsluttet, gives der Vedkommende skriftlig 
Meddelelse om dens Hesultat osv., hvorimod der ikke vil blive 
meddelt Uvedkommende Navnene paa dem, der indsender Fisk til 
Undersøgelse. 
Iøvrigt bedes det bemærket, at Undersøgelse af syge Fisk indtil 
videre som Regel kun vil finde Sted h vtr T i r s d a g, O n s d a g, 
T o r s d a g og F r e d a g, saa at Fiskeforsendelser til Stationen saa 
vidt muligt bedes indskrænkede til de nævnte Ugedage. 
Forsendelser eller Breve til Stationen gives følgende Adresse: Hr. 
Magister C. V. Otterstrøm, Hansted Fiskeri, Horsens. 

B. Stationen paatager sig ogsaa at meddele Indsendere Navnene paa 
samt eventuelle andre Oplysninger om indsendte Vanddyr, saavel 
Fisk som andre Former samt Vandplanter. 

C. Ogsaa Bestemmelser af Vandets Iltindhold tilbyder Stationen at 
foretage, men paa Grund af forskellige Vanskeligheder ved en 
rIgtig Udtagelse af Vandprøverne paatager Stationen sig foreløbig 
kun Undersøgelsen, naar der gives den Lejlighed til paa Hekvi
rentens Bekostning selv at udtage Prøven. 

D. Hvad selve Forsøgsvirksomheden angaar, maa det bemærkes, at 
Stationen ikke foreløbig kan stille sig ret store Opgaver, men at 
det dog er Meningen nu j Sommerens Løb her at foretage nogle 
sammenlignende Forsøgsfodringer med enkelte af de almindeligere 
Fodrlngsemner. 
Da der imidlertid flere Steder her i Landet i de senere Aar har 
været anstillet Forsøg saavel vedrørende FOdring som Dambe
handling, opfordres Fiskeriejere, der maatte ønske Raad og Vej
ledning desangaaende eller som ønske deres Forsøg kontrollerede, 
til at henvende sig herom til Statskonsulent Chr. Løfting, Lykkes
holms Alle 3 A, København V. 
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Fiskedammenes Vandtilførsel. 
-0-

I "AUg, Fisch,-Zeit." for 1. Maj 
d. A. findes der et Referat af et 
Foredrag om "Anlæg og Drift af 
Damme". Foredraget er holdt i 
"Landbrugs-Højskolen" i Berlin af 
H. v. Debschitz. 

Han begynder med at sige: 
"Til Damanlæg er to Ting nød

vendige: Vand og passende Ter
ræn. Vandet, saaledes som Na
turen byder det, er med nogle faa 
Undtagelser brugeligt i Fiskeavls
øjemecl. Undtagelser er saadanne 
Kilder, der udspringer som Varmt
vandskilder ,eller Kildevand, der 
især er kulsyrerige, jærn- og salt
holdige, ogsaa saadanne, i hvilke 
der er absorberet Svovlbrinte, til 
disse regnes ogsaa de Vande, der 
di rI:' Ide kommer fm 'rørvemoser. 
Først gennem et længere Løb og 
Blanding med andet Vand bliver 
ogsaa de anvendelige til Fiskeavl. 
Først ved Industrien med dens 
Afløbsvand bliver de naturlige 
rene Vande ubrugelige; men og
saa disse forll1'enede Vande renser 
sig igl:'n selv i deres videre Løb. 
Et Vands Brugbarhed kan af en 
opmærksom Iagttager uden kemisk 
Undersøgelse fastslaas ved, at der 
i Vandl:'t findes de Dyr, af hvilke 
Fiskene nærer sig, og naturligvis, 
naar Fisk selv opholder sig i Van
det. For Ørredavl er da Lederne: 
Gammarus pulex og af Fisk ved 
Siden af Ørreden selv i første 
Linje Elritsen at regne. Ved Si
den af Dyreverdenen kan Plan
terne ogsaa være en Fører for 
Iagttageren. Er Blade og Stæng
ler yppigt grønne, ser de rene ud, 
saa er Vandet godt og brugbart. 

Ved den kemiske Undersøgelse af 
Vandet er Fastsættelsen af Ind
holdet af Kalk, Kali og Fosfor
syre i Almindelighed tilstrække
ligt. Jo kalkholdigere Vandet er, 
jo flere Haardhedsgrader har det, 
og desbedre er det egnet til 
Fiskeavl. Undersøgelsen af et 
lidet værdifuldt Vand gav føl
gende Analyse af 1 Liter Vand: 
Kalk 0'0;1 Gr., altsaa 3,,:.. tyske 
Haardhedsgrader, Fosforsyre kunde 
ikke eftervises, kun Spor af Kali; 
ved et godt Vand: O,(J7(l~ Kalk, 
altsaa 8 tyske Haardhedsgrader, 
0,,)1)2\1 Kali og 0,1)0'''' Fosforsyre. 
Ved Siden af Kvaliteten ,af det 
tilførte Vand er Kvantiteten Ho
vedsagen." 

Efter denne Indledning gaar han 
over til at omtale Karpedamme og 
Vandtilførslen til disse, og hvor
ledes Maalning af denne kan fore
tages. Derefter fortsætter han: 

"Som jeg' foran har sagt, er det 
ikke let tilnærmel8esvis nøje at 
bestemme den nødycndige Vand
mængde, der 8kal anvendes til et 
større Damanlæg, der hovedsagent
ligt dog sædvanligt anvendes til 
Karpeavl. Ved Drift af Ørred
damme er det aUerede lettere at 
undgaa Fejl. Ørreddamanlæg ind
skrænker sig sædvanligt til et 
mindre Terræn Hled mindre Damme, 
I Ørreddamme, i hvilke der ikke 
fodres, er det ønskeligt, dog ikke 
nødvendigt, at der finder en Gen
nemstrømning Sted. N aar altsaa 
saadanne Damme først een Gang 
er løbne fulde, er et ikke saa stort 
Vandkvantum tilstrækkelig til !lt 
frembringe en Gennemstrømning. 
Til Drift af. Ørreddamme, i hvilke 
der fodres, maa det til Raadighed 
staaende Vand være forholdsvis 

• 
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betydeligere. Gennem Fodrings
damme skal der strømme saa me
get Vand, at Fodringsdarnmens 
Vandindhold noget nær fornys i 
12 til 24 Timer. 

Der hører derfor til en Dam, 
der rummer 50 Kubikmeter Vand, 
ca. 1 Sekundliter. Man ser heraf, 
hvilken Vandmængde der fordres 
til en godt arbejdende Forelavl. 

For Ørreddamme er Vandets 
Varme fra 9 til 13 Gr. R. fordel
agtigst. Er Temperaturen lavere, 
saa mindskes Fiskenes Ædelyst 
og dermed ogsaa deres Vækst; 
det samme indtræder ogsaa, naar 
Vandets Varme er betydeligt 
højere. J o iltrigere Vandet er, 
desto varmere kan det saa være 
uden at skade Ørrederne. I Karpe
damme skal Sommertemperaturen 
ligge mellem 14 og 20. Gr. R. 
Om Vinteren maa Vandet være 
saa koldt som muligt. Karperne 
æder og trives kun ved højere 
Varmegrader. Den for vort Klima 
nødvendige Vinterro, nyder den 
kun da fuldt, naal' Vandet er rig
tig koldt og dækkes med Is. J o 
varmere Sommeren er, jo flere 
Solskinsdage om Sommeren, jo 
bedre trives den; jo koldere Vin
teren er, desbedre overvintrer den 
i de Vinterdamme, der er anviste 
den. 

J eg maa allerede nu omtale, at 
jo koldere Klimaet er, jo nord
ligere eller højere et Dambrug 
ligger, desto mindre kan det Areal 
være, der gives Karpen til Over
vintring. Jo mildere Vinteren er, 
jo varmere Klimaet, des rumme
ligere maa Overvintringen være. 

Fistebesætningen i Ørreddamme. 
~o-

I foranstaaende Artikel om "Fi
skedammenes Vandtilførsel" hæv
des der, at der til Drift af Ørred
damme, i hvilke der fodres, maa 
staa en forholdsvis betydelig 
Mængde Vand til Raadighed for at 
frembringe den nødvendige Gen
nemstrømning, saaledes at Fo
dringsdammens Vandindhold noget 
nær fornyes i 12 til 24 Timer, og 
at der derfor til en godt arbej
dende Forelavl skal tilføres en 
Dam, som rummer 50 Kubikmeter, 
ca. 1 Sekundliter. - Dette stem
mer ogsaa overens med de Erfa
ringer, vi mener at have gjort. 
~ Men nu bliver Spørgsmaalet: 
H vor stærkt maa vi besætte vore 
Damme? N aar vi har flere lige 
store Damme af samme Bonitet 
og med samme Vandtilførsel, er 
det da det samme, enten de bli
ver svagt eller stærkt besatte, for
udsat at de deri værende Fisk for
holdsvis faar det samme K van
tum Foder og af samme Slags? 
Er det sikkert, at Udbyttet bliver 
større for en stærk besat end en 
mindre stærk besat Dam under 
samme Forhold? - Vi ved ikke, 
om der her hjemme eller i Udlan
det er gjort Forsøg i den Retning; 
men i hvert Fald har vi ikke set 
offentliggjort nogen Meddelelse 
herom. Her trænger vi vist til at 
faa gjort adskillige Forsøg. Det 
var interessant og af stor Betyd
ning at se Resultatet af et saa
dant Fodringsforsøg i et større 
Antal Damme, der var besatte 
med fra 1 Fisk pr. D-Al indtil 6 
eller flere i de forskellige Damme, 
hvor Forholdene var de samme 
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og kun M æ n g d e n af Foder af 
samme Slags var afpasset efter 
Fiskenes Mængde og tiltagende 
Størrelse. Her maa dog findes 
en Grænse for, hvor stærkt vi kan 
besætte en Dam. F{)r at trives 
g o d t i e n D a m, b e h ø vel' F i
sken jo som bekendt et vist 
Kvantum II t. Jo flere Fisk vi 
imidlertid sætter i en Dam, jo 
større maa Iltforbruget selvfølge
ligt blive, og dette Forbrug maa 
da med en given Vandtilførsel 
kunne overskrides, saa Vandet bli
ver for iltfattigt i Forhold til 
Fiskemængden. Men selv bortset 
derfra, er det et Spørgsmaal, om 
mange Fisk i en Dam undel' 
samme Forhold trives saa godt 
som faa Fisk. 

J eg talte for kort Tid siden med 
en Mand om hans ,;Hønseri". 
"Er det ikke mærkeligt", sagde 
han, "mange Høns trives ikke saa 
godt i en Hønsegaard som faa 
Høns. Man skulde jo synes, at 
enten man havde 10 eller 100 
Høns i en Hønsegaard, saa maatte 
Udbyttet pr. Høne blive det samme, 
naar Pasningen og Fodringen for
holdsvis er den samme. Men det 
er alligevel ikke THfældet. De 10 
svarer sig forhqldsvis bedre." 

Andre hal' vist gjort samme Er
faring som denne Mand. Men 
kunde noget lignende ikke være 
Tilfældet ved Besætningen af vore 
Damme. Det kunde jo maaske 
ved de foreslaaede Forsøg vise 
sig, at en mindre Besætning i en 
Fiskedam indtil en vis Grænse 
svarede sig lige saa godt som en 
større Besætning. 

Lad os nu se! Hvad taler saa 
til Gunst for den mindre stærke 
Besætning? 

I saa Fald vilde der blive en 
betydelig Besparelse baade af Tid 
og Arbejdskraft ved Fodringen og 
den sene og vanskelige Sortering, 
og Besparelse af Tid og Kraft er 
en B e s p a r e l s e i D r if t s o m
kastninger. 

Dernæst vil Fiskedammenes For
urening paa langt nær blive saa 
stor, og Faren for farlige Syg
domme i Besætningen vil 
f o r m i n d s k e s. 

Og endelig vil vi paa dell Maade 
lettere s i k r e o s A f s æ t t e l s e n 
af Produktionen. Vi kan let
tere afsætte 1000 Pd. Fisk end 
2000 Pd. i det Tilfælde, at Fiske
besætningen eller Produktionen kan 
reduceres til Halvdelen og give 
lige stort Netto-Udbytte. Ja, det 
er selvfølgeligt paa Forhaand ikke 
godt at vide, hvor stærkt Besæt
ningen uden Tab kan reduceres; 
det vil jo blive forskelligt de for
skellige Steder; men jeg tror sik
kert, at Forsøgene vil vise, at en 
Reduktion af Fiskebesætningen med 
Fordel kan foretages ved en stor 
Del Kulturer, efter det Kendskab 
jeg har til disse. Mine Erfal'jnger 
paa dette Omraade giver mig nem
lig grundet Formodning om, at 
dette vil blive Udfaldet. 

Ved Reduktion af Fiskebesæt
ningen forebygger vi altsaa, at 
Fiskemarkedet oversvømmes af alt 
for mange Fisk og det endda af 
en ringere Kvalitet. Vi modarbej
der derved ikke alene Overpro
d Il k ti o n e n; men vi vil desuden 
kunne levere Portionsfisk af en 
bedre Kvalitet og som Følge deraf 
med Tiden opnaa højere Pri~ 
s e r for disse. 

Jeg mener altsaa, at jeg har 
Grund til at formode, at Forsøgene 
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vil falde ud til Fordel for de 
mindre stærkt besatte Damme. 
Det gælder blot om at finde 
G r æ n s e n, som naturligvis vil 
være forskellig og rette sig efter 
Forholdene. 

Hr. Magister Otterstrøm har 
Ret. Vi savner en større Forsøgs
station her i Landet, og det er 
flovt, at vi er henviste til at be
nytte de t y s k e I n s t i t u t i o n e r 
til vort Fiskeris Fremme, og det 
er mere end flovt, at vi stadigt 
er henviste til at bygge paa de 
Erfaringer og Forsøg, Tyskerne 
gør ved disse Institutioner i 
hvert Fald for en DeL Vi træn
ger til selv at gøre Erfaringer og 
foretage grundige Forsøg. Vi maa 
nemlig ikke glemme, at Forhol
dene og Betingelserne for kunstig 
Fiskeavl ikke er saa lidt forskel
lige her og i Tyskland. 

Foruden de her nævnte Forsøg 
er der ogsaa andre Forsøg, der 
tiltrænge s ; men derom senere. 

Retl. 

Betragtninger 
over 

Kaldsfiskerens Stilling og hans 
Driftsl edelse. 

Af Fiskemp,;tel' K S tI' o p ahl. 

-o 
(Sluttot.) 

Hvorledes en Sø nu maa være 
beskaffen, i hvilken Aal, Skaller, 
Sandart, Karper og Krebs kan 
trives godt, og hvilke Eksistens
betingelser der byder en sikker 
Fremgang og Formering, maa jeg 
endnu kort oplyse efter egne Iagt
tagelser og Erfaringer. Aalen "yn
der" jævne, varme, indtil middel
dybe, planterige, blødbundede 

Vande med til Dels sandede Bred
der. Den kan dog ogsaa trives i ' 
alle andre Vande, saavel i de 
mindste, som i de dybeste. Dens 
Hovednæring bestaar i Orme, 
Snegle og Larver. Ved nogen
lunde gunstige Forhold naar Aalen 
gennemsnitligt i 3-4 Aar en Vægt 
af 1--21il Pund: Det skulde være 
Fiskeri - Indehavernes højeste Be
stræbelse at befolke sin Sø ved 
U dsættelse af Aal. 

Med Skallen forholder det sig 
som med Aalen. Skallen foretræk
ker Vande, der er varmere,for
synede med Planter og med jævn, 
blød Undergrund. Den findes dog 
ogsaa i dybere, plantefattige Søer, 
men dens Fremgang og Forme
ring er svag der, og den udvider 
sig der vanskeligt til store Sværme. 
En Udsættelse er overalt anbefalel
sesværdig i Søer, der ikke egner 
sig til Kalver, Rødskaller og andre 
Hvidfiskarter. I Vande, der gen
nemsnitlig er dybere end 4·6 
Favne, skal man ikke udsætte 
Skaller. 

En værdifuld, søgt Fisk for 
mange Søer er Sandarten. Den 
er for saa vidt en Modsætning til 
Gedder, Suder og Hvidfisk, som 
den fordrer plantefattige, fastbun
dede Søer, medens disse for det 
meste fordrer planterige, blødbun
dede Vande. 

Dens Vækst og Formering for
drer som Betingelse 4 til 8 Meter 
dybe Søer med fast, leret eJler 
gTuset Bund. Smaa Hvidfisk dan
ner dens Hovecinæring. Til Ud
sættelse anvender man bedst et
pundige Fisk. 

En indbringende Fisk i passende 
Vande er endvidere Karpen. Disse 
meget hurtig voksende Fisk egner 
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sig for jævne, varme Søer, der let 
lader sig befiske med Vaad, og 
som ikke opviser Siv og Rør. 
Karperne er som bekendt vanske
lige at fange, hvorfor man til Be
sættelse vælger Søer, der ikke er 
vanskelige at befiske. V ækstfor
øgeIsen andrager i en passende 
Sø indtil 2 Pund eller derover i 
et Aar. Til Udsættelse er det 
hensigtsmæssigst at tage 2-aarige 
Fisk. Etaarige egner sig ikke, da 
der er Fare for, at de bliver ædte 
af Gedderne. Ligeledes er gamle 
Sættefisk, der er forknyttede i 
V æksten eller blevne tilbage, at 
undgaa. Hovedfordelen ligger al
tid hos hurtigtvoksende, toaarige 
store J<'isk. Dette maa jeg sær
ligt betone for de Herrer Reflek
tanter. Paa Karpernes Formering 
i Søen kan man ikke regne. Gen-

. tagen Nybesættelse er derfor nød
vendig. 

U dsættelse af Krebs i dertil 
egnede Vande er næppe tilraade
lig paa Grund af den stadigt gen
tagne optrædende Krebsepest. 
Men helt at undlade det vil jeg 
heller ikke raade til. I lukkede 
Søer med mergelagtig, leret eller 
tørveagtig Undergrund er dog ofte 
endnu Krebsedrift det mest ren
table. Man maa fremfor alt vogte 
sig for at slæbe Sygdom ind i 
krebsholdige, lukkede Vande for
medelst brugte Redskaber. Lige
ledes maa man agte paa, at 
Plantevæksten ikke breder sig for 
meget, særligt Vandpest. Derved 
fortrænges Krebsen. Den kan 
ikke trænge gennem et Virvar af 
Planter for at søge Næring og 
følge sin Yngledrift, saaledes 130m 
det er muligt for Fiskene. Det 
bedste Middel til Undertrykkelse 

af overhaandtagende Udbredelse 
af Plantevæksten er en gentagen 
Opfiskning af denne. Dette sker 
ved Hjælp af en Line, der er 
rigeligt forsynet med Sten. Med 
denne opfisker man ved Løsriv
ning af Planterne disse og brin
ger dem op paa Bredden. 

Men ikke aiene er Indsætning 
af manglende Fiskearter at til
raade, men ogsaa Indsættelse af 
forhaandenværende Fiskearter er 
hensigtsmæssig. Ved denne Frem
gangsmaade tilsigtes der ikke at 
hidføre en Mængdeforøgelse, me
get mere skal dette tjene til Blod
fornyelse. Ved en Blodfornyelse 
vil Vækst og Formeringsdygtighed 
særligt fremmes. Navnlig er denne 
Forholdsregel af stor Vigtighed for 
Gedden, Suderen og Skallen. Hvad 
man opnaar til Forædling af Dyr 
ved Blodfornyelse, ser man bedst 
af Race-Resultatet i Karpeavlen. 
Først ved stedseværende Foræd
ling af Blodet kan man skaffe en 
hurtigtvoksende Fiskeart. At hid
føre en Forædling i vilde Vande, 
som i D~llmkulturen, er ikke mu
ligt. Men for Fremgang i U dvik
lingen er Blodfornyelse altid af 
Betydning. 

Til Slut maa jeg indtrængende 
lægge Kaldsfiskeren paa Hjerte at 
gøre sig mere bekendt med Dam
kulturen. Damkulturen er kaldet 
til som en Søster at tjene Sødrif
ten og hjælpsomt gaa den til 
Baande. Ved Indtrængning i 
Damkulturens Hemmeligheder viI 
mangen en Dør aabnes for den, 
der kan komme til overordentlig 
Nytte ved Sødrlften. Af Damkul
turen læres Dyr- og Plantever
denen at kende, samt deres Nytte 
og Skade ved Vandes Kultur. 
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Den lærer Fiskeavleren flere Fiske
arter at kende, lige fra Ægget til 
Spisefisken. Den oplærer om An
læg af Damme og at skelne mel
lem de til Opdræt brugelige og 
ubrugelige Fisk. Den ser Fiske
nes Behandling, Opbevaring, An
vendelse og Salg i en anden Be
lysning o. s. fr. Kort sagt, Dam
kulturen giver saa mange Belæ
ringer, af hvilke man kan gøre en 
hel Række nyttebringende for Sø
driften. Jeg er overhovedet af den 
faste Overbevisning, at den aller
først er egnet til at vise os Vejen 
til Sødrift. Vil en Fisker naa at 
komme fremad, maa han indar
bejde sig i Reglerne for Damkul
tur.. Først gennem Kendskab til 
Damkultur og Fiskeavl og dens 
Anvendelse i Sødriften vil en Fi
sker være i Stand til at gøre 
Fremskridt. I andet Fald vil en 
Tilbagegang for det højt vigtige 

~ Erhverv være uundgaaelig, til 
Skade baade for Fiskeren og Na
tionalvelstanden. Naar gamle Fi
skere ikke kan beslutte sig til at 
staa i Lære ved Damkulturen, saa 
er dette forstaaeligt, men det er 
ubegribeligt, at Sønnerne ikke gør 
det, og at Fædrene ikke sørger 
derfor. Et Aar i et rationelt dre
vet, fuldstændigt Dambrug er af 
mere Værd for et ungt Menneske 
end 10 Aar ved en Sødrift. 

(Efter DeutRche Fisch.-Zeit.) 

Vore Bækkes rationelle Drift 
ved Avl af Bækørred. 

-0-

(F ortsættelse.) 

H vor der finder en Renselse og 
OpJugning Sted, især hvor denne 
foretages flere Gange om Aaret, 

der er det, som tidligere sagt, 
indlysende, at der ikke kan være 
Tale om nogen ordentlig Drift. 
Det er dog værd at overveje, om 
man ikke ogsaa der kan hjælpe 
sig. Lugning m a a finde Sted, 
for at Vandplanterne ikke skal 
vokse saaledes til, at Vandets 
Bortflyden hindres. Renselsen og 
Oplugningen er derfor nødvendigt 
for Landbruget og kan ikke und
gaas i saadanne Vandløb. Men 
Spørgsmaalet er, om det sannne 
Resultat ikke kunde naas u d e n 
at foretage en fuldstændig 
radikal Lugning. Dette kan 
naturligvis kun afgøres ved For
søg. Jeg bilder mig, efter mine 
Iagttagelser, ind, at der hist og 
her godt kan taales en vis Plante
mængde uden at skade Strømfor
holdene, Det bedste var, om Fi· 
skeribrugeren selv besørgede Rens
ningen og Lugningen; han vildt' 
vel da lade saa megen Plante
vækst blive staaende, som det var 
muligt og tilladeligt. De Folk, 
som, uden at have Interesse for 
Fiskeriet, besørger Rensningen, 
gør naturligvis ~rent Bord". Rens
ningen koster naturligvis Arbejde, 
altsaa Penge, hvorved Bækkens 
N ettoudbytte formindskes. Dog er 
dette maaske ikke saa slemt, som 
det synm;. I Reglen maa Ejerne, 
N aboerne eller visse bestemte Per
soner foretage Rensningen. Dette 
gøres naturligvis ikke med Glæde, 
men føles snarere som en Byrde, 
og de vilde sikkert gærne tilstaa 
Fiskeribrugeren en bestemt Sum, 
naar han vilde overtage Rensnin
gen. Der kunde maaske i den 
Retning lade sig gøre en Del. 

N aar vi nu vil drive en Bæk til 
Forelbrug, saa maa vi naturligvis 
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fremfor alt have fastslaaet, om den 
efter sin naturlige Beskaffenhed 
o vel' h o ved e t e g n e r s i g for 
Foreller. Lægmanden bilder sig 
ind, at en Forel til dens Trivsel 
fordrer et koldt, klart, over Stok 
og Sten springende Vand. Det 
skal indrømmes, at Forellen ynder 
saadanne Vande, men den har dem 
sikkert ikke. nødig. Enhver ved 
jo, at vi opdrætter Foreller i 
Damme, ja, endog lejlighedsvis i 
Damme, som egentlig slet ikke 
har noget Tilløb. Navnlig Ynglen, 
paastaar man rigtignok alminde
ligt endnu, kan kun udvikles i fly
dende Vand. Jeg har i flere Aar 
anstillet Forsøg for at komme efter, 
om det virkeligt forholder sig saa
ledes. Ved den biologiske Station 
ved Miiggelsee stod der to Sumpe 
til min Raadighed, som begge 
hverken havde Til- eller Afløb, 
men udelukkende indeholdt stag
nerende Grundvand. Den ene, 
mindre, var 25 M. lang og gen
nemsnitligt 5'59 M. bred og laa 
midt i en Skov af høje Fyrretræer. 
Den indeholdt kun nogle StengIer 
af Typha latifalia og nogle faa 
Planter af Patamogeton perfolia
tus, som dog ikke rigtigt vilde 
trives. Vandet var altsaa frit; 
men Sohm blev holdt ude af de 
høje Fyrretræer, saa at ingen 
højere Vandplanter kunde udvikle 
sig i større Mængde. DEm anden 
Sump var 114 M. lang og gennem
snitligt 3 M. bred og laa fuldkom
ment udsat for Solen, forved en 
Bakke, direkte ved Miiggelsee. 
Paa Grund af den stærke Belys
ning var den saaledes tilgroet med 
Rør, Frøbid, Tyrsusstav, Vandrnos 
o. s. v., at man overhovedet ikke 
mere kunde se Vandet. Rev man 

--_.~- _ .. -

nogle Vandplanter op for at se 
Vandet, saa blev dette derved helt 
mudret af det oprørte Dynd. I 
begge disse Sumpe havde jeg nu 
tidligt i Foraaret udsat Forelyngel. 
Disse er ikke alene ikke omkomne, 
men ret godt tilvoksede, saavel i 
første som andet Aargang, og de 
i den ikke tilgroede Sump endog
saa ret smukt farvede. Forøvrigt 
er der ogsaa fra andre Sider gjort 
lignende Forsøg. Man ser altsaa, 
at det kan gaa an. Vi kan altsaa 
heraf, som af Damdrift i Alminde
lighed, slutte, at vi slet ikke be
høver at genere os for at forlange 
af Fiskene, ogsaa Forellerne, med 
Hensyn til deres Opholdssted, 
hvad vi tidligere ikke troede kunde 
gaa an. Rigtignok er Betingelsen 
herfor, . at vi ved dertil egnede 
Foranstaltninger tvinger Forellen 
til at blive, hvor vi ønsker den. 
Hvis vi ikke hindrer den i at 
knibe ud, vil de selvfølgeligt søge • 
sig et behageligere Opholdssted. 
Men særligt maa jeg endnu frem
hæve, at større, fremmede Forel
ler (to- til treaarige), som jeg ind
satte i den førstnævnte Sump, 
uden Undtagelse inden kort Tid 
gik til Grunde. Den Antagelse 
synes altsaa ikke uberettiget, at 
man kan vænne de unge Fo-
r e 11 e r, s o m Y n g e l, t i l s a a-
d a n n e l i d e t t i l s var e n d e F o r-
h o l d, en Erfaring, som vi har gjort 
med andre Dyr, og som ogsaa 
deri finder Stadfæstelse. Altsaa: 
Bare ikke genere sig! 

Det er naturligvis ikke under
kastet nogen Tvivl, at Forellerne 
trives saa meget bedre, jo nær
mere de Bækkes Natur, som skal 
optages til Drift, kommer de egent
lige Forelbække. Bække, der om 
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Sommeren opvarmes til over 20 
Gr. C., turde være mindre godt 
egnede til Foreldrift. Men jeg 
tror næppe, at vi paa Grund af 
Temperaturen vil finde nogen 
Vanskelighed, fordi Landbruget 
nutildags bruger disse Vandløb til 
at udlede Grundvandet i, og der 
derfor tilføres meget koldt Vand 
gennem Drænsrør. Meget vigti
gere bliver naturligvis Fastslaael
sen af, om det tilstrækkelige Vand 
er forhaanden om Sommeren, hvad 
ikke er Tilfældet i alle Bække. 
Maa man frygte for Vandmangel 
om Sommeren, saa kan der natur
ligvis ikke drives Forelavl. Lige 
saa lidt er Forelavl mulig, hvor 
der bliver ledet skadeligt Spilde
vand i Bækken. 

Men er Vandet godt og fore
kommer i tilstrækkelig Mængde, 

. saa kommer det kun an paa den 
forhaandenværende Næring. 
Hvori Forellens Næring bestaar, 
har jeg omtalt ovenfor. Man maa 
lægge Mærke til, om der er Vaar
fluelarver, Krebsdyr, Limnaea
Snegle, Vand-Skal orme, Døgnflue
larver. Til Dannelse og U dvik
ling af denne Næring er særlig 
Belysningen af Betydning. Jeg 
oplever meget hyppigt, at man 
tror, man viser Forellen en Tje
neste ved at plante Elle eller andre 
Buske og Træer ved Bredden. 
Man vil sikre Forellen Skygge, 

. Skjulesteder og Kølighed. U den 
Tvivl ynder Forellen dette; men 
det kommer ikke saa meget an 
paa, hvad Forellen ynder som paa , 
at den vo k s e r o r d e n t li g o g 
leverer Kød. Om den gør dette 
med Glæde eller ikke, kan være 
os ligegyldigt. Vi spørger ikke 
Fedningsforellerne i vore Damme, 

om de ikke hellere vilde svømme 
omkring i rindende Vand, og vi 
spørger heller ikke vore Køer, 
om de ikke hellere, ligesom deres 
Aner gjorde, vilde løbe frit om i 
herlige Skove og paa dejlige Græs
gange; men vi binder dem i en 
mørk Stald ved en Krybbe, enten 
det passer dem eller ikke. Enhver 
Skyggegivning er en Hindring for 
Fiskenæringens Udvikling, og i en 
tætbeskygget Bæk er en Masse
avl af Foreller uden Fodring helt 
udelukket. 

. (l+'od~ætti's.) 
ID. F.Z.) 

Barnsø. 
~o~ 

Efter Generalforsamlingens Slut
ning rejste d'Hrr. U dvalgsmedlem
mel' af Bestyrelsen: B i e, J li l. 
Nors, N. P. Petersen og S . 
N i s s e n, ledsagede af Statskonsu
lent Løfting og Magister Otter
s tI' ø m til Varde for Dagen efter 
at tilse B a r n s ø og undersøge, 
hvorledes de i denne udsatte Fisk 
havde udviklet sig. Nogle Styk
ker Regnbue- og Bækørreder samt 
1 Karpe blev fanget, og deres 
V ægt viste sig gennemsnitligt for 
Ørredernes Vedkommende at være 

Pd. pr. Stk. Karpen vejede 
1/2 Pd. Suder blev der ingen fan
get af, men man gjorde Regning 
paa, at de vilde veje ca. Pund 
pr. Stk. 

Der blev i sin Tid udsat 3000 
Karper, 1000 Suder og 1800 Ør
reder (Regnbue- og Bækørreder) 
som Aarsfisk (Vægt 1 Kv.). Reg
ner man i den forløbne Tid et 
Svind af 10 pCt. paa Antallet af 
de udsatte Fisk, beregnede man, 
at samtlige Fisk;s Tilvækst kunde 
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anslaas til en Værdi af omtr. 1000 
Kr. eller ca. 30 Kr. pr. Td. Land. 
Efter Omstændighederne ansaa man 
dette Resultat for tilfredsstillende. 
Om Fiskenes V ækst ad Aare 
fremdeles vil give et tilsvarende 
U dbytte, vil naturligvis bero paa, 
om Søen er rig nok paa Næring. 
Det er det, der skal vise sig ved 
Forsøget. 

Mindre Meddelelser. 
~o~ 

Rettelse. I Nr. 11, Side 28t1, 
Linje 15 og 16 fra oven, staar der: 
"Navnlig Laksefiskene har den en 
uheldig Kærlighed for". Der skulde 
staa "Forkærlighed" for. Side 287, 
Linje 21 fra neden, staar der: "dels 
i Tørvemoser, ja ogsaa i Mergel
grave trives den"; der skulde staa: 
"selv i Tørvemoser, ja ogsaa i 
Tørvegrave trives den". 

Fiskemarkedet. 

Ad 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Kreh! 

-o-
K () u e n h a v n, 3. Juni. 

35-60 Øre pr. Pd. 
70-100 
;)n-50 
20-aO 

300-400 Øre pr. 100 Stk. 
D. F. T. 

B e rI i 11, 1.-8. Juni. 
JJeyende Fisk; 

Gedde 
Gedder, store, 
(fedder, mellemst., 
Gedde, smaa, 
Sandart, mellemst .• 
Aborre 
Suder 
Sud!'!', store., 
Suder, Hmaa, 
AaI, siore, 
AaI, mellemst., 
AaI, usort., 
Aal, li 111 aa, 
Karper 
Karudser 

90-116 Pf. pr. Pd. 
60-89 -
89-108 -

100-122 -
150 

84-93 -
80-122 -
f)9-92 -

110-126 -
]2]-134 -
110-131 
80-114 -
71-94 
78-99 
40-98 

Ispakkede Fisk: 

Laks, smaa, 
Fure! 

109 Pf. pr. Pd. 
84-101 -

Sandart. store, 
Sandart, usort., 
Sandart, smaa, 
Gedder, store, 
Gedder, mellemst., 
Gedde, smaa, 
Geddel', usort., 
Aborre 
Aal, store, 
AaI, mellemst., 
Aal, smaa, 
Au!, USOl't., 

Suder 
KurIlCher 

96 
119 

85-92 
88-Fi2 
Fi7-60 

78 
33-73 
25-56 

114-120 -
81-101 -
45-66 
66-80 
60-89 
33 - 'Vi 

D. F. Z. 

H a m b u r g, 22.-28. Maj. 

Gedde, mellemst., 68-85 Pf. }1r. Pd. 
Gedd", smaa, 50--70 - • 
Sandart, stor", mellst , 101- 1::l0 -
Aborre, store, 34-36 -
Aborre, smaa, 24-27 -
Ørred, Bt, mellemst., 108--160 -
Ørred, amna, 50-60 -
Suder, lev. POl'tiun~, 125-130 -
AaI, store, \l5-102 -
Aal, store, mellst., 100 
Aal, mellemst, 85-95 
AilI, smaa, 65 
Kal'lld~er. store, 13-17 

JJeipzig, 22.-28. :Maj. 

TJcyen.le Fisk: 

AaI, store, 
Gedde, usort., 
Forel, smaa, 

150 Pf. pr. Pd. 
100 -
373 -

Ispakkede Fisk: 

Gedder, usort, 85 Pf. pr. Pd. 

Blankørred 
Gedde 
Krebs, store, 

mellemst. 
emaa 

F. Z. 

P a r i s, 8. Juni. 

1>,00-8,00 Fr. pr. Klgr. 
1,00-8,00 -

22-30 Fr. pr. 100 Stkr. 
13-15 -
4-6 -

D. F. Z. 
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Compagnon. 
En Fiskemester kan optages 

som Comp. i et større Fiskeri mod 
at indskyde en mindre Kapital. 

Billet, mrkt. "F.", bedes indsendt 
til Bladets Kontor. 

Jlalegngel. 
HI'. Fiskeeksportør Karl Bram

lIler, FrederiksvfBrk, har bedt Red. 
meddele Foreningens .Medlemmer, 
at han leverer Aaleyngel. 

Til Salg. 
En mindre I-,andejendom med 

et større Fiskeri, ca. 3 Tdr., 
solidt anlagt i 13 Damme, deraf 
2 Naturdamme, rigeligt Vand til 
hver Dam og besat med Fisk, me
get smukt beliggende i tilhørende 
Skov, nær Station, er til Salg. 
Særlig egnet for Høns og Kani
ner. Fuldstændigt Læ. falt 27 
Tdr. Land. Bil1et, mrkt. "F.", be
des indsendt til Bladets Kontor. 

Levende Fisk, 
saasom Portionsørreder, store Hav
ørreder,· Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes til Købs. 
Afhentning med Specialvogn paa 
Sælgerens mermeste Statsbanesta
tion. Kontant Betaling. 
_.. Domaschke, Fischhandlnng, 

Berlin N. W. 21; Jonasstrasse 3. 

Konsultation. 
Fiskea\'lere, som ønsker Raad 

og Oplysning med Hensyn til Fo
dring, FiskesYl:domme eller andre 
Spørgsmaal vedrørende den ratio
nelle Fiskeavl, bedes henvende sig 
til undertegnede, der ved fler
aarige Studier i Udlandet har er
hvervet sig en fuldstændig saavel 
praktisk som videnskabelig Ud
dannelse i Faget. 

Dr. C. Hoffmeyer, 
p. T. Smallegade 36, II. E., 

København F. 

YNGEL 
af 

ægte Bækørred og 
Regnbuer, 

opfodrede i 2 a 4 Uger (efter Kø
bers Ønske) udelukkende med 
Naturfoder (Vandlopper), hvoraf vi 
har overvældende Masser, sælges 
mlenPrisforhojelse til forestaa
ende Sæson. 

Af \'ngelen i Fjor af vore Regn
buer VIII' ca. den ene '1'r(\d,jed(\1 
alli'r(\dtl PortiOllsfisk i Eftl:'I'aaret. 
Altsaa Portionsfisk paa 6 Maaneder. 

Interesserede indbydes til at se 
I Fiskeriet. 

I 
Lykkesholms Fiskeri, 

Ellested, Fyn. 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Fersk

vandsfiskeriforening" . - Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Lov
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning. 

, den 190 

Navn: Stilling; 

NB. 

Postadresse: ..... 

K 11 Il o 11 e Il bedes i udfyldt Stand tilsendt Fore11ingens FOl'Bla11d, Hr. Cand. 
Bie i Hobro cHer til Bladets Kontor i Gjelhalle Pcngerorsendelsel' bedes 
dog adresserede til Foreningem Kasserer, Hr. Sagffir01' .T ul X ors Ribe. 
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Fi~k8ri8t "Aalytk8" 
IP ... 
Jrossen Jiskefoder. 

pt'. Lunderskov 
tilbyder til Levering i Vinter og 
Foraaret prima Sættefisk af 
Kilde-, Bæk- og Begnbue
ørreder, endvidere prima øjne
æg og Yngel i ovennævnte Ar
ter samt Sættefisk af KarileJ' 
og Suder 

Vi kunne nu tilbyde ærede For
brugere frisk, frossen FiHkefoder 

rSmaasild, Smelt, Stenbiderrogn OSV,) 

til 5 Øre pr. Pund ab Varde St. 
liIit\ Svindet ga,rante- liIit\ 
~ ret højst 6 pCt. '-~ 

Fersk Foderfisk leveres efter nær-

til absolut billigste Priser. 
===== mere Aftale. ======= 

Ærbødigst 

Aktieselskabet 

Forr8tnin~~f8r8r. 
,',fryseriet Alsleu Jette", 

Varde. 
Telefon 62. Telefon 62, 

En Mand, som kan stille fornø
den Garanti eller er i Besiddelse 
af nogen Kapital, søges til at fore
staa Fiskeriernes paatænkte Eks
portforening . 

Gode store 
Sættefisk 

Henvendelse til Formanden, Hr. 

samt Yugel og øjneæg af 
Bæk- og Kildeørred kan faas 
paa billige Betingelser. 
Dollerull Mølles Damkultur 

pr. Skelhøje Station. Bryggeriejer, Cand, polyt. B i e, 
Hobro. 

Plads søges 
som Fiskemester ved 

et større Fiskeri. T 

Mangel deraf ønskes 
Plads ved en mindre, 

men god Kultur, der 

senere kan forpagtes. 
Man bedes henvende 
sig til S. I"onllaoldt, 
Follerup pr. Fredericia. 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbne- og' Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Sn
(ler til billigste Priser. 

Portionsfisk og 
~tørre SI1isefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Ha nsen, 
Aakjærdal. 

P .• Jørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

A. Ingerslev. 

Frisk, frossent 

Fi~t8fon8r 
kan nu daglig leveres 
til billigste Dagspris. 

Ærbødigst 

p. p. F. H. Mehlsen & CO" 
Aktieselskab. 

F. H. M(·hlsen. 
Telegram-Adresse: 
Mehlsen, Struer. 

Telef. 2. Statstelef. 12. 
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Kontingentet er 4 Kr. aaTligt. 
FOj'el/ingens Fat'mand el' Hr. Gand. 

Bie, Hobro, til hvem Begæring om III d
meldelse i For'ef/ingen rettes. Næst
formand e1' Hr. Speditm' Pete1'sen i 
Vamd1'UIJ. Artikler og AnnOl/Ce1' til 
Bladet sendes til Kontoret i Gjelballe. 

Pt'isen for' AmiOIIC81' 81' 10 øt'e P1;: 
Petitlinje af l/s Sides Bredde. For 
længe'l'e Tids Annoncer-il1g indrømmes 
uetydelig og stigende Rabat. 

Eftertryk af Bladets Al'tikle-r til
lades, ilaal' Kilden an/lives. Und
tagelsestilf æl de 'ril være angivet ved 
den paagældellde Artikel. 

Klager over Mal/glm' ved F01'sendel-

sen rettes til Postkont01'et, hvis JtIang

lernr: ikke afhjælpes, bAdes Klagen sendt 

til Bladets Kontor' i Gjelballe. 

Aars-Abonnemeld a 4 Kr. kan 
fremtidig tegnes paa Postkontoreme. 

hulho Id: Tilbagehlik og Fremtiusal'
hejcle, - BestemmeI~e af FisIH:l1es AJUer 
og' Vækst, - Elletræet som Fi,kel'iet~ 

Fremmer, - Lystfiskeri, - Vore Hækkes 
rat.ionelle Drift· yed A "I af BækYirred. -
l'Ilindre MerI,h·lelsel'. - FisI,emarlw<1et,
Annoneel'. 

. I = 
Tilbageblik og Fremtidsarbejde. 

'-0-

N li er der gaaet noget over 4 
Aar, siden "Ferskvandsfiskerifor
eningen" blev stiftet. Hvorvidt er 
vi saa naaede i den forløbne Tid? 
Har Foreningen ved sin Virksom
hed j nogen Maade naaet det 
Formaal, den har sat sig? 

I dens Love staar der, at "dens 
Formaal er ved alle dertil tjenlige 
Midler at virke til alt Fiskeris 
Fremme i ferske Vande, herunder 
oO'saa Lvstfiskeri, til Gavn for de b • 

in teresserede og Landet og til For
øgelse af Fiskebestanden i vore 
offentlige Van de" . 

Derefter tilføjes der: 
Blandt andet vil man søge For

eningens Formaal realiseret ved: 
1. "Beskyttelse af Laks og Hav

ørreds Opgang til de ferske Vande 
for at yngle, og for Ynglens Ud
gang i de salte Vande. Kontrol 
med Fiskeriet i de offentlige ferske 
Vande samt med Tilstedeværelsen 
af Aale- og Laksetrapper. " 

Det fremgaar heraf, at F o r
eningen i første Linje har sat 
sig som Formaal at fremme 
Fiskeriet i de offentlige 
ferske Vande. Vi anfører og 
fremhæver dette, fordi vi ved, at 
der er Medlemmer af Foreningen, 
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der mener, at dennes Formaal først 
og fremmest er at virke for Dam
kulturens Fremme; ja, der er endog 
de, der mener, at i samme Grad, 
det lykkes at fremme Fiskeriet i 
vore offentlige ferske Vande, i 
samme Grad vil det gaa tilbage 
for Damkulturen, og de ser derfor 
med Mistlllid til Foreningens Virk
somhed for det nævnte Formaal. 
Det er vist ikke for haardt at 
stemple en saadan Betragtnlngs
maade som sneversynet og snever
hjærtet. Der er ingen Tvivl om, 
at et af vore virksomste Midler til 
snarest at fremme Fiskeriet i 
vore offentlige Vande er Udsæt
telse af Yngel og Ungfisk i de 
Vande, der egner sig dertil. Dette 
nævner Foreningens Love ogsaa 
som et af de Midler, hvorved den 
vil realisere sit Formaal. Vi har 
i en tidligere Artikel i Medlems
bladet paavist, at dette Forhold 
ikke kan andet end gavne vore 
Klækkeanstalter og Kulturer. 

N aar vi nu spørger, hvorvidt 
Foreningen er naaet med Hensyn 
til det FOl'lllaal, som den j første 
Linje har sat sig, saa kan vi svare: 
Saavidt, at vi nu ved den revide
rede Ferskvands- og Saltvands
fiskerilov har naaet at faa Betin
gelser for Muligheden af dette 
Fiskeris Udvikling. Forening'ens 
Arbejde er hidtil gaaet ud paa 
gennem vore Love at skaffe disse 
Betingelser til Stede; dens Virk
somhed paa dette Omraade vil nu 
for Fremtiden gaa ud paa i Praksis 
at gøre Brug af Lovenes Bestem
melser til Fremme for Fiskeriet 
saaledes, at dette bliver t i l g e n
sidig Støtte for Fiskeriet i 
de offentlige ferske Vande 
o g d e n p r i vat e F i s k e a v l s-

k u l t u r. Vi kan altsaa sige, at 
Foreningen kun har gjort det 
første Skridt til Opnaaelsen af sit 
Formaal med Hensyn til vort of
fentlige Fiskeri. 

2. Men Foreningen har ogsaa 
sat sig som Formaal at virke til 
Fremme af kunstig FiskeavL I 
dens Love hedder det, at dette 
F ormaal søges realiseret ved: 

"Ordning af det for Fiskeopdræt
tere saa vigtige Fodringsspørgs
maal, ved Ordning af tidssvarende 
Tran sport- og Afsætningsfor
h o l d og ved Oprettelse af en kon
trolleret Forsøgsstation for Avl 
af Fisk og Krebs, hvor enhver ube
rygtet Person paa nærmere fast
satte Betingelser kan faa praktisk 
og teoretisk Uddannelse og Vej
ledning." 

Hvorvidt er det nu lykkedes 
Foreningen ved sin Virksomhed 
at realisere dette Forma~t1·? Vi 
maa desværre svare, at det er lidt 
nok, der er opnaaet. Men her har 
Foreningen ogsaa maattet arbejde 
under meget vanskelige J;'orhold. 

Da Foreningen for godt 4 Aar 
siden blev startet, var Damkultur 
eller kunstig Fiskeavl endnu kun 
i sin" Vorden". Men den tog snart 
en rivende Fart. Den bredte sig 
altfo!' stærkt og hurtigt. Folk 
troede, at naar de bare havde 
et Vandhul eller gravede nogle 
Damme og kast.ede en hel Mængde 
Fiskeyngel i disse, saa kunde de 
efter et Aars Forløb eller to uden 
Pasning, Tilsyn eller Fodring ud
fiske Vandhullerne eller Dammene 
og paa den Maade skaffe sig ad
skillige Hundrede Kroners Ind
tægt. Ja, der er Folk, der ikke 
er klogere endnu. Jeg skal an
føre et Eksempel. En Mand byg-
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gede sig 4 Damme, der hver var 
ca. 300 D~Alen. Udgifterne for 
Anlæget og Besætningen af Dam~ 
mene var store. Der "ar ikke N æ~ 
ring i Dammene til ·en Tiendedel 
af deres 0rredbesætning, saa Fi~ 
skene var henviste til enten at 
sulte ihjel eller æde hinanden; thi 
de skulde passe sig selv og ikke 
fodres. Til alt Held for Fiskene 
gik der Brud paa Dæmningen, og 
Fiskene løb deres Vej. Dæm~ 

ningen istandsattes, og en ny Be~ 
sætning indsattes. Denne Gang 
skulde Fiskene dog have noget at 
leve af, og Kroppe af nogle døde 
Kalve blev kastede ud til dem. 
For kort Tid' siden blev Dammene 
udfiskede, og Høstudbyttet var 
ringere end Udsæden. Med saf
tige og kraftige Udbrud forsikrede 
Manden nu, at Produktion af Fisk 
i Damme val' det rene Humbug. 

Saadanne Forsøg gøres altsaa 
endnu i 1906 og 1907. Den Slags 
Forsøg, om end paa andre bag
vendte Maader, er der gjort af 
ikke faa. Det siger sig selv, at 
saadanne Forsøg maa og skal mis
lykkes. Ved mindre Forsøg kan 
Tabet bæres; men drejer det sig 
om store Kulturer, kan Tabet blive 
uopretteligt. Den værste Fejl har 
da ogsaa mange Steder været, at 
der er begyndt for stort. Thi selv 
om der ikke er begaaet saa kolos
sale Fejl, som her er anført, saa 
maa vi ikke glemme, at de fleste 
kun havde et mangen Gang meget 
mangelfuldt Kendskab til Anlæg 
af Damme, Besætningens Størrelses 
Afpasning efter Forholdene, Fo
dringen og Pasningen, eller de 
ovet'drog alt dette til Personer, 
der gav sig ud for at have det 
fornødne Kendskab hertil, hvad 

saa maaske desværre senere viste 
sig ikke at være Tilfældet. Efter 
saadanne Forsøg, SOm maatte og 
skulde mislykkes, har en Del straks 
opgivet Ævret. Andre, som har 
indset, at Fejlen Hgger hos dem 
selv eller Driftslederen, har mo
digt taget fat igen og - klog af 
Skade bragt det til noget. 

Vi er heller ikke under Arbej
det for Fremme af kunstig Fiske
avl slupne fri for Humbugsmagere. 
Saadan noget følger med den Slags 
Bevægelser. Det kender vi ogsaa 
fra Hønseriet og Kaninavlen. Der 
er nok, der skriger op om de 
uhyrlige Fordeie, der kan vindes 
ad disse Veje. Og der er let
troende Folk nok, der straks bider 
paa; men hvem der skummer Flø
den, det er dem, der sælger Race
kaniner eller Racehøns og Æg af 
disse. 

Vi kender noget lignende fra 
Arbejdet for Fremme af Damkul
tur og Forsikringen om de uhyre 
Indtægter, som derved kunde frem
bringes; og vi ved, hvilke usunde 
Forhold og skuffede Forventninger, 
dette har ført med sig. 

Var det lykkedes Ferskvands
fiskeriforeningen straks at realisere 
sin Plan om Anlæggelsen af en 
kontrolleret Forsøgsstation, da vilde 
meget af alt dette være forebyg
get. Da vilde ogsaa den altio!' 
stærke Besætning af vore Damme 
være undgaaet efterhaanden. Til 
at begynde med kunde vi ikke 
faa disse besatte stærkt nok. Der 
var da næsten ingen Grænse for 
det Antal Fisk, vi kunde sætte i 
vore Damme, bare vi fodrede 
stærkt nok. J o flere Fisk vi pro
ducerede, jo mere tjente selvfølge
ligt baade Producenter og Opkø-
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bere. En Produktion af 4 Por
tionsørreder paa hver vilde 
kunne give et Netto-Udbytte af 
ca. 1 Kr. pr. D-Al. Den Regning 
var da ligetil. 

Nu kan man imidlertid ikke ud
klække Ørredyngel i Aar og fodre 
dem op til Portionsfisk næste Aar. 
Naar der anlægges en Damkultur, 
vil der gaa en 3 til 4 Aar, indtil 
der naas til Salg af Portionsfisk, 
med mindre denne bliver forsynet 
med Sættefisk fra andre Anstalter. 
- Da Ferskvandsfiskeriforeningen 
startedes, var Antallet af Damkul
turer forholdsvis mindre; men alle
rede 1905 udgjorde deres Vand
areal omkring ved 700 Td. Land. 
Nu er der gaaet saa mange Aar, 
at alle disse Kulturer skulde være 
fuldt produktionsdygtige ; og de 
fleste af dem er det vel ogsaa. 
Det vil ingen bedre kunne mærke 
end Opkøberne. Vi ved ikke, hvor 
mange Fisk der er produceret i 
1906, og hvor månge der vil blive 
produceret i Aar; men Størstepar
ten af vore Kulturer er nu saa 
gamle, at deres fulde Ydeevne 
maa være naaet, og Produktionen 
maa derfor nu være ret betydelig. 

Men naar store Mængder af 
Portionsfisk næsten paa en Gang 
kastes ind paa Markedet under de 
nuværende Forhold, vil dette na
turlig'vis faa sine mindre behage
lige Følger. De fleste Kulturer 
har som bekendt solgt sine Fisk 
til Opkøbere, nogle endog for 
flere Aar, i Almindelighed paa 
den Betingelse, at Fiskene skal 
afhentes ved Kulturerne, naar de 
har naaet Portionsfisk's Størrelse. 
Men da Kulturerne ikke arbejder 
under ordnede Forhold, saa fodrer 
man bare løs, og Følgen bliver, 

at Opkøberne skal tage imod flere 
Fisk, end de kan afsætte; thi Be
gæret af Portionsfisk kan umuligt 
være lige stort til enhver Tid. 
Leverancen skulde rette sig efter 
Begæret paa Fiskernarkedet ; men 
Opkøberne er ved deres Kontrakt 
bundne til at rette sig efter Kul
turerne og tag'e imod Fiskene, 
naar de staar færdige. Paa den 
Maade kommer Tilbudet ikke til 
at rette sig efter Efterspørgslen. 
Og saa raabes der straks op om 
»Overproduktion". Men det 
er der ikke noget om. - Naar Op
køberen skal overholde Kontrak
ten og til enhver Tid afhente Fi
skene, naar de staar parate ved 
Kulturerne, saa vil dette foraar
sage ham Tab, saafremt da Mar
kedet er daarligt. Bryder han 
Kontrakten og nægter paa dette 
Tidspunkt at modtage Fiskene, 
men forlanger, det skal vente med 
Leverancen, til der bliver bedre 
Afsætningsforhold, da paafører 
han Producenten Tab. 

Fejlen ved disse uheldige For
hold skyldes for en Del Opkø
berne, der ikke har været frem
synede nok. Det har dog Producen
terne heller ikke været; thi ellers 
havde de sørget for at komme til 
at arbejde under o r d n e d e F o 1'

h o l d. I Foreningens Love staar 
der, som anført, at den i denne 
Henseende søger at realisere sit 
Formaal ved: "Ordning af tids
svarende Transport- og Af
s æ t n i n g s f o r h o l d" . Var det for
rige Aar lykkedes Bestyrelsen at 
faa en saadan Ordning tilvejebragt 
ved Oprettelse af en "S a l g s f o 1'

ening« eller et "Salgsbureau", 
da vilde vi lettere komme over 
det kritiske Aar 1907. 
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Læserne har vel Tyskernes Pro
feti i friskt Minde! 

Men vi faar foraabentlig snart 
en Salgsforening eller et Salgs
bureau. Hvad anden Vej har vi 
at gaa for at faa o r d n e d e F o r
h o l d med Hensyn til vor Eksport 
af Portionsfisk og Ferskvandsfisk 
i det hele taget? De, der modar
bejder en saadan Forening, burde 
saa vise os en anden Vej til Ord
ning af vore Afsætningsforhold. 
Men det gør de ikke; thi de kan 
ikke. De kan bare sige "nej". -
"N ej", siger de, "en Salgsforening 
kan aldrig gaa. Det Forsøg vil 
koste mange, mange Penge til in
gen Nytte. En Eksportforening vil 
faa alt for haarde Kaar at arbejde 
under. Vi foreslaar derfor at se 
Tiden an." 

Jo, den Melodi kender vi; den 
er gammel og forslidt. Den lyder, 
hver Gang vi vil begynde paa at 
styre vore egne Sager. Den lød, 
da vi oprettede Andels-Slagterier, 
Mejerier og Ægeksport. "Ja, med 
Flæsk, Æg og Smør kan det gaa; 
men Fisk .. nej, det gaar aldrig!" 

Vi maa opgive at faa den Slags 
Folk med til Ordningen af vor 
Fiskeeksport. Skal vi vente med 
at sætte Sagen i Gang, til de gaar 
med, saa kan vi vente til Domme
dag. Vi faar begynde uden dem. 
Naar vi saa faar Sagen i en god 
Gænge, saa kommer de nok. 

Vi ved godt, at en Eksportfor
ening vil faa megen Modstand at 
·kæmpe imod og til at begynde 
med maaske mindre gode Kaar. 
Men lykkes det blot det nedsatte 
Udvalg at finde en energisk 
Forretningsfører, der har 
Evne til at arbejde sig ind i For
holdene baade her og der, saa 

skal Sagen nok føres igennem; og 
Ferskvandsfiskeriforeningens For
maal vil da ogsaa i den Henseende 
med Tiden realiseres. 

De, der mener, at Fremme af 
Fiskeriet i offentlige Vande vil 
skade Afsætningsforholdene af 
Portionsfisk, vil vi til Slut gøre 
opmærksomme paa, at efter de 
nugældende Fiskerilove er Laks, 
Ørred og Forel fredede i Tiden 
fra 15. Novbr. til 1. Februar her i 
Landet baade i Ferskvand og Salt
vand, og de nævnte Fisk maa der
for i dette Tidsrum ikke forhand
les. Fredningstiderne i Udlandet 
falder, saa vidt vi husker, noget 
nær paa samme Tid. Her er alt
saa et langt Tidsrum, hvor der 
maa blive gode Betingelser for 
Forhandling af Portionsfisk og 
større Ørredfisk fra Damme eller 
lig'nende Vande. Men der fordres 
rigtignok, at vi maa kunne af
passe vore Forhold saaledes, at vi 
kan levere vore Fisk selv i den 
strenge Vinter, naar vore Vande, 
Sunde og Fjorde er dækkede med 
Is. Og vi maa have vore For
hold ordnede saaledes, at vi kan 
tilfredsstille Forbruget selv under 
en meget varm Sommer. 

Vi skal være indrettede paa at 
indføre vore Fisk paa Markedet, 
naar Konjunkturerne er gode. Og 
det kan vi. Men dette fordrer 
ganske vist ordnede Forhold. 

Paa dette Punkt har derfor Pro
ducenterne ved Damkulturerne et 
stort Fortrin for Hav- og Fjord': 
fiskerne og for Fiskerne i vore 
offentlige ferske Vande. 

Vi kan paa den Maade undgaa 
Overlyldning paa Markedet, hvad 
ofte ikke kan undgaas med Fisk, 
fangede i offentlige salte og ferske 
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Vande. Men ,,0 verfyl d ning" 
paa Markedet er ikke det samme 
som "Overpro duktion". 

Vi gaar derfor Fremtiden trø
stigt i Møde. Der er gjort tem
melig dyre Erfaringer ved Anlæg 
og Drift af Damkulturer; vi skal 
maaske ogsaa gøre nogle paa Eks
portvæsnets Omraade, før vi bliver 
kloge nok. 

Det bliver altsaa navnlig to Op
gaver paa dette Omraade, som 
Ferskvandsfiskeriforeningen frem
deles maa arbejde paa at løse 
nemlig: "Oprettelse af en kontrol
leret Forsøgsstation, hvor der til
lige kan faas praktisk og teoretisk 
Uddannelse", og "Ordning af tids
svarende Transport- og Afsætnings
forhold". 

Vi vil haabe, at disse Opgaver 
maa blive løste i en nær Fremtid 
lige saa sundt og godt som nu 1. 
Punkt af Foreningens Formaal. 

Bestemmelse af Fiskenes Alder 
og Vækst. 

--o~-

Ved et Møde, som den "Schle
siske Fiskeriforening" afholdt i 
indeværende Aar, talte Hr. Dr. 
H o f f b a 11 e r, Trachenberg, i Fl. 
"Dents. Fisch.-Zeit." over dette 
Thema og anskueliggjorde det ved 
en kort Forklaring af "Skæl-Mi
krophotogrammer". Photogram
merne var tag'ne af forskellige 
Fisk af forskellig Alder, Fodring 
og Vækst. Den mørke Del af 
Skællene er bedækket med et 
stort Antal fine koncentriske Lin
jer, hvis Afstand svarer til Kar
pens Vækst, større eller mindre, 
alt efter Fiskens større eller 
mindre V ækst. Om Efteraaret 

finder en Forring'else af 'Afstan
den Sted, om Vinteren bliver der 
Stilstand, om Foraaret vokser Af
standen igen med Dyrets Vækst. 
Ved abnorm V ækst er Ovel'gan
gene ikke saa tydelige, Hoved
kendetegnet af Alderen, ikke alene 
hos Karper, men tillige hos andre 
Fisk, ogsaa Havfisk, ligger i Ud
løbet af de koncentriske Linjer 
paa en bestemt RandIinje, og da i 
Divergensen, som viser sig i de 
koncentriske Linjers Gang. Dette 
karakteriske Kendetegn slaar al
drig' fejl. 

Taleren viste paa Skællene 
af een- ~og tosomrige Karper, 
at Skællene er et fortrinligt Mid
del til at kende Alderen paa, selv 
om Fremvæksten er lige, men Al
deren ulige. Endvidere viste han 
paa en Tavle med Photogrammer, 
at man paaSkællene kan kende 
Levnedsløbet i det tilbagelagte 
Aar. Tre tosomrige Karper af 

. lige Fremvækst, 3 Gr., men af 
forskellig Udsættelsesvægt : 20, 45 
og 75 Gr., viser, at de liniære 
Udstrækningsforholde ogsaa er 
forskellige hos hver især. Ogsaa 

. den Indflydelse, som Sygdom i 
et Aar, Rummets Sneverhed 
Akvariefisk- har paa Væksten, 
viser sig. 

I "Den danske biologiske 
Stations" Beretning til Land
brugsministeriet for Aaret 1906 
findes der en længere Afhandling 
"Om Aalens Alder og Vækst" 
af K. J. Gemzøe. Han skriver, 
at C. G. Joh. P{ltersens Maale
metode til Bestemmelse af Aalens 
Alder og Vækst er fortræffelig til 
Bestemmelse af de smaa Aals Al
der; men den kan ikke anvendes 
paa Aal over ca. 18-20 Ctm. 
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Her anvender Hr. Gemzøe en 
anden Metode. 

"Den gaar ud paa at benytte 
de koncentriske Zoner eller Ringe, 
der findes i Aaleskællene, til Al
dersbestemmelse; thi d i s s e e r 
A a r r i n g e, o g ved a t t æ II e 
Antallet af dem og derefter 
addere til det fundne Tal 
T a 11 e t 2 f i n d e r m a n, h vor 
mange Aar det undersøgte 
Individ har levet i vore 
Vande. 

Tallet 2 maa adderes, da Aalen 
lever 2 Aar i vore Vande, inden 
den faar SkæL" 

Vi skal senere komme ind paa 
denne Sag og dens Betydning. 

EJletræet som Fiskeriets Fremmer. 
Af 

Ingeniør Carl von Scheidlin 
i Ustron. 
-o-

l nyere Tid bliver Kurvvidje
kultur gentagende anbefalet som 
Indfatning af Fiskevande, fordi 
der deraf resulterer en Biindtægt. 
Men hvilke Ulæmper der deraf 
opkommer for Fiskeriet, bliver 
stiltiende forbigaaet. 

Skal nu vilde eller fredede 
Vande indfattes med Træer eller 
omgives med Buskads, saa anbe
faler Ellen sig i den Hensigt som 
fordelagtigst, det være sig som 
Træ eller Busk, fordi den ikke 
blot afgiver en Biindtægt, men og
saa fordi den middelbart yder en 
Fordel af betydelig Værd for Fiske
trivselen. 

Ved Nobbe-Tharandt opdagedes 
og paavistes ved systematiske For
søg, at Ellen i Lighed med Bælg
planterne er en Kvælstofsamier. 

Men da Ellerøderne for det meste 
udbreder sig i fugtig, vaad eller 
vandrig Bund, saa har de paa 
disse fastsiddende Bakterier alle
rede afpasset sig ved Vandlivet 
amfibisk, og da endvidere Elle
mikroberne ikke arbejder saa par
tikularitisk som Leguminoser og 
mange Kløverarter, d. v. s., da 
deres Ydelse ikke alene kommer 
de Plantearter tilgode, paa hvis 
Rødder de lever, saa drager mange 
kvælstoftrængende Vand- saa ,'el. 
som Fastlandsplanter stor Nytte 
af Ellebakteriernes Arbejde, saa 
vidt som de fremmer deres Trivsel. 
Dette kommer for saa vidt Fiskene 
tilgode, som netop de bløde Fersk
vandsplanter giver Grundbetingel
sen for tilstrækkelig, vedvarende 
U dvikling af Fiske-N æringsfaunaen. 
Men ikke blot Vand-Faunaen og 
-Floraen drager Fordel deraf, og
saa Fastlandsfloraen, der omgiver 
Ellene, gør det. Man behøver 
blot en Gang nøje at tage de 
Damme, Kær og Sumpe, der er 
kantede med Elletræer, i øjesyn, 
og man vil forbauses over deres 
Faunas Mængde og deres Floras 
Yppighed. 

Saadanne staaende Vande over
gaar i Bonitet, med Hensyn til 
Helio- og Makro-Planktons, be
tydeligt de allerbedste Landsby
damme. 

J a, man prøvede blot forsøgsvis 
at anvende Ellefald som Gødning 
til Køkkennrter, og den vil ove 1'

g'aa den bedste Staldgødn}ng 
K vælstofholdighed. 

cEfter Deut"che }<'i~ch.·Zeit,) 
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Lystfiskeri. 
-0-

Oedden som Sllnrtsflsk. 

II. 
I det jeg i Fortsættelse af min 

tidligere Artikel om dette Emne 
skal gaa over til at omtale de en
kelte Maader, hvorpaa Gedden 

. fanges paa sportslig Maade, skal 
jeg forudskikke den Bemærkning, 

. at jeg i det efterfølgende fortrins
vis vil holde mig til de Metoder, 
som Engelskmændene anvender til 
Geddens Fangst, idet man roligt 
kan gaa ud fra, at Englænderne, 
der har drevet Geddefiskeri som 
Sport i flere Aarhundreder, er 
særlig kompetente Læremestre heri 
som i alt andet SportsfiskerL 

Det bedste, interessanteste og 
mest lønnende Fiskeri efter Ged
der er ubetinget Spinningfiskeriet. 
Dette Fiskeri kan drives dels i 
Aaer, dels i Søer. Fiskeriet i 
Aaer sker paa samme Maade som 
det af mig i tidligere Artikler om
talte Spinningfiskeri efter Ørreder 
og Aborrer. Om end Stangen 
helst maa være noget stivere og 
stærkere end den, der benyttes 
til Ørredspinning, bør den. dog 
væi'e elastisk og let. Den behøver 
ikke at være længere end til Ør
redspinning, og Linen behøver 
heller ikke at være længere end 3 
Meter. Krogsystemet maa der
imod være anbragt, ikke paa Gut, 
men paa Wiregimp, og Krogene 
maa være større end ved Ørred
spinning, navnlig, hvis man be
nytter det af mig omtalte Appa-

. rat som Udgangspunkt, Nr. 5 eller 
6 for de 2 Trekroges Vedkommende 
og Nr. 1 eller 10 for den enkelte 

Krog. Der bør være li; Meter 
Wiregimp imellem Krogsystemets 
Kroge og Gutkastelinen. Som 
Agnfisk benyttes en 8 a 10 Ctm· 
lang Grundling, Løier eller Skalle. 
Blyloddet bør være tungere end 
til Ørredspinning Pennels næst
sværeste -; og fremfor alt maa 
der være gode letløbende Svirvler 
paa Apparatet, da Wiregimpen, 
som ny, er tilbøjelig til at sno sig. 

I Søerne, hvortil ogsaa maa reg~ 
nes Møllerlamme, bør Linen helst 
være ca. 50 Meter lang; men Stan
gen behøver ikke at være længere 
end som foran angivet; ja, fra 
Baad er det en Fordel at have en 
ikke for lang Stang. 

Kan man komme til at fiske 
fra Land, er det altid bedst, især 
hvis der udmunder en Aa eller 
andet Tilløb til Søen i Nærheden 
af det Sted, hvor man fisker; thi 
her staar Gedderne fortrinsvis. 

Man gør i Søerne langt længere 
Kast end i Aaerne, da lllan helst 
maa ud til det Sted, hvor Land
grunden ender i dybere Vand; 
thi her plejer Gedderne at staa i 
Skellet imellem det dybe og grunde 
Vand. Er Søens Bredder tilgroede 
med Rør og anden Opvækst, saa 
at man ikke kan komme til at 
kaste ud fra selve Bredden, maa 
man fiske fra en Baad, der enten 
er forankret eller langsomt og for~ 
sigtigt roes eller stages frem. 
Man maa fiske langs Rørene; thi 
der staar Gedderne og lurer paa 
Bytte; men blæser det derimod, 
saa at Rørene bevæges stærkt, 
holder Gedden ikke af Opholdet i 
Rørene, men gaar ud i blankt 
Vand, uden dog at fjærne sig' langt 
fra Rørene, idet den der har sit 
Spisekammer, eftersom de fleste 
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Smaafisk opholder sig i Rørene. 
Faar man Bid, slaar man hurtigt 
og kraftigt til, dog selvfølgeligt 
ikke for haardt og paa ingen 
Maade lige op; thi dertil kan selv 
det bedste Redskab vanskeligt 
holde, naar det er en større Fisk, 
man har at gøre med; men Ryk
ket maa ske til Siden, hvorved 
Krogene ogsaa bedst faar fat. -
Man holder derefter igen, til man 
mærker en voldsom Modstand; 
men saa m-aa man give efter, dog 
ikke mere end højst nødvendigt, 
og passe, saavidt muligt, at holde 
Gedden under stramme Tøjler, for 
at den ikke skal faa Spillerum og, 
hvis det er en stor Gedde, sprænge 
Sagerne eller rive sig løs. Paa 
denne Maade kan Gedden mange 
Gange løbe langt ud, og derfor 
maa man have den lange Line. 
Passer man at holde godt igen 
og give passende efter, vil Gedden 
snart blive mat; thi den er vel 
voldsom i sine Bevægelser, men 
den er dog ikke saa udholdende i 
sin Modstand som Laksfiskene, 
som man stundom kan arbejde 
med i længere Tid, før man faar 
Fisken saa mat, at den kan lan
des. I Søer og større Vandløb 
hænder det tit, at Gedden, efter 
at være løbet et Stykke ud med 
Linen, gør et voldsomt Spring, 
1 a 11/~ Meter, lodret op over 
Vandet. Et saadant Spring er ofte 
Geddens sidste Kraftanstrængelse, 
og den vil derefter som Regel 
snart være mat. Idet Gedden gør 
Springet, maa man slappe lidt paa 
Linen, da den ellers let kan rive 
sig løs eller sprænge et eller an
det; men saa snart den kommer 
ned i Vandet efter Springet, bør 
man igen stramme Linen, idet 

man dog maa være klar til paany 
at give Line, hvis det gøres nød
vendigt. 

( F(Jl'b",ctt.c~,) 

En 9ammel Lystjiskm'. 

Vore Bækkes rationeJle Drift 
ved Avl af Bækørred. 

-0-

(Fortsættelse. ) 

Bække, som derimod uden Skygge 
løber gennem Enge og Marker, pro
ducerer uhyre megen Næring, og 
her kan man ogsaa avle mange 
Foreller. Altsaa: i Almindelighed 
maa man sige: Bort med de skygge
givende Træer! Naturligvis skader 
det ikke, om der her og der bliver 
staaende nogle Trægrupper, især 
der, hvor der er dybere Vandhul
ler, til hvis Dannelse forøvrigt Træ
ernes kraftige Rodnet direkte giver 
Anledning. Det er helt godt, naar 

, der er saadanne "Høl" forhaanden. 
-- Hertil kan Forellerne eventuelt 
trække sig tilbage, naar Vandet 
en Gang bliver sparsomt, og her 
kan man ogsaa, hvis det truer 
med Vandmangel, eller denne ind
træder, optage Forellerne for at 
bevare dem fra Undergang. Naar 
man, for at undgaa Skyggegivning 
i Almindelighed, fælder Træerne, 
da skal man naturligvis lade Rod
stubbene staa. Disse giver ikke 
megen Skygge; men de byder 
Forellen de af den saa yndede 
Skjulesteder. At fremstille disse 
Skjulesteder, naar de ikke af Na
tur forefindes, bliver en særlig Op
gave for Driftslederen af Forel
bækken. I Reglen byder jo alle
rede Vandplanterne, som udvikler 
sig ordentlig i en godt belyst Bæk, 
mange Skjulesteder, og i denne 



34'1 :I<'el'sk\'undsliskel'ibladet 348 

Henseende er særlig Brøndkarse, 
Vandarrve o. fl. at fremhæve. Men 
man maa ikke lade disse Planter 
vokse altfor meget, først for Land
brugets Skyld, og dernæst, fordi 
N æringsprodnktionen ellers for
mindskes ved de mange skygge
givende Vækster. Man gør derfor 
vel i at hidskaffe Smuthuller ved 
Hjælp af andre Genstande, som 
nedlagte Rodstubbe osv. 

Ligesom vi ved Dambrug er 
komne fra at opdrætte vore Hns
fisk fra Æg til Markedsfisk i en 
hvilken som helst Dam, men har 
erkendt, at ethvert Alden'lsta
dinm gør særlig Fordring 
p a a og trives kun godt i visse 
Slag's Damme, ~;;aaledes maa vi 
heller ikke med Hensyn til Forel
drift bide os fast i at opdrætte 
Foreller fra til Markedsfisk i 
en hvilken som helst Bæk. Vi 
faar kun da den attraaede Fordel 
af Forelavl t en Bæk, naar vi i 
den opdrætter det Aldersstadium, 
hvortil den egner sig. Vi kan ve] 
sige, at jo fladere en Bæk i Al
mindelighed er, desto mindre Fisk 
maa vi opdrætte deri; vi vil altsaa 
i ganske flade Bække avle Sætte
fisk, de dybere anvender vi til Op
dræt af Spisefisk, og de endnu 
dybere til Opdræt af Legefisk, som 
kan benyttes til Indvinding af Æg. 
Paa dette maa vi under alle Om
stændigheder holde fast. Simplest 
og fordelagtigst er det naturligvis 
fra et teoretisk Standpunkt at pro
ducere Sættefisk, fordi vi faar saa 
meget større Fordel, jo før vi kan 
bringe en Fisk paa Markedet, og 
desuden er disse Smaafisk, netop 
fordi de ikke egner sig til at spise, 
meget mindre udsat for Tyveri. 

Vi kan nu drive enten halv eller 

hel Forelavl i vore natnrlige Bække. 
Ved H al v - D rift forstaar jeg en 
saadan, ved hvilken vi aarligt ud
tager saa mange Fisk af en Bæk, 
som det synes os fordelagtigst og 
praktisk i vor Videreavls og vor 
Pengepungs Interesse. En saadan 
H a l v d r if t, ved hvilken netop 
ikke alle Fisk bliver udfangede, 
men hvor der altid bliver e n D e l 
t i l b a g e for at opvokse til større 
Fisk, er naturligvis kun mulig' i 
en Bæk, i hvilken de passende 
Eksistensbetingelser fra alle Alders
stadier forefindes. Hel eller F u l d
d r i f t bruger vi der, hvor kun 
visse Aldersstadier i Følge Bæk
kens Beskaffenhed kan opdrættes. 
Her indsætter og udfisker vi 
i g e n a l t, nøjagtigt som ved Dam
drift. 

Vi vil først omtale H a l v d ri f
t e n. Her bliver, som sagt, mange 
Fisk store og forplanter sig di
rekte, og man kunde mene, at 
man altsaa kunde overlade disse 
Bestandens Formering. Men det 
skal man ikke uden videre gøre, 
fordi denne naturlige Forplant
ning paa ingen Maade i dette Til
fælde -er fyldestgøJ·ende. Vore Lav
landsbække vil mangen Gang in
gen passende Legesteder byde, 
hvoraf Følgen paa den ene Side 
vil være en daarIig Formering, 
paa den anden Side vil de Forel
ler, der er blevne nlegmodne", 
derved foranlediges til at vandre 
bort, d. v. s., at vandre derhen, 
hvor de finder passende Legeplad
ser. Denne Mangel ved Forme
ringen kan man for det første 
bøde paa ved at indrette kunstige 
Legepladser. eller for det andet 
derved, at man i September og 
Oktober fanger dem med Angel 
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eller i Ruser, afstryger deres Æg 
og klækker de kunstigt befrugtede 
Æg i de bekendte Klækkeappa
rater. 

Forellerne plejer at lægge deres 
Æg i lave Gruber, som de opro
der i den stenede Bund og igen 
dækker løst med Grus. Er altsaa 
saadanne Steder ikke forhaanden, 
saa kan man ved Indøsning og 
Jævning ikke give Forellerne for 
groft Grus til Fremstilling af deres 
Legepladser. Indøsningen maa ske 
pan saadanne Steder, hvor der ikke 
finder nogen Dyndaflejring Sted; 
saadant ynder Forellen ikke, og 
ved Indretteise af naturlige Lege
pladser ser vi da ogsaa, at Forel
lerne ved Bevægelsen af deres 
Finner saa vidt muligt fjærner det 
Dynd, der muligvis ligger paa 
Grnset. Men af den naturligt ay
lede Yngel gaar igen største Delen 
til Grunde; allerede at Æggene 
bliver en DI;lI ædte af allehaande 
mindre "Utøj og Fisk, desuden kan 
Æggenes normale Udvikling blive 
hindret ved Tilslamming, ved Over
gydeIse af Sand o. s. v., ved Ind
trædelse af stor Vandmængde, ved 
Vandmangel, ved for slem Isdan
nelse; Ynglen gaar da tabt. Man 
har beregnet, at saadan noget 
som 90 pCt. deraf sædvanligvis 
gaar til Grunde. Der er derfor 
ved vore Lavlandsbække god Grund 
for, at Mennesket tager Æg
klækningen i sin Haand, al
lerede derfor, at han derved har 
en tilnærmelsesvis Kontrol over 
Mængden af Yngel, thi for Forel
bækkene gælder nøjagtigt det 
samme som for Damdrift og ra
tionel Fiskeavl i Almindelighed, 
at det højst mulige Udbytte af et 
Fiskeri kun da naas, naar Fiske-

mængden staar i et fornuftigt For
hold til den i Vandet forhaanden
værende naturlige Næring. Vel 
kan flere Fisk l e v: e deri, end 
disse Forhold svarer til; men er 
deres Tal for stort, da vokser 
d e i k k e og leverer altsaa intet 
Kød, saaledes som dette f. Eks. 
kan være Tilfældet med Bækørre
den, der under Omstændigheder 
allerede ved en Vægt af 11" Pund 
leverer store' iEg og altsaa i det 
mindste er 4 Aar gammel. Men 
den moderne Fiskeavl forlanger 
ikke en muligst stor Mængde Fisk, 
men aarligt en muligst høj 
M æ ng d e P u n d F i s k e k ø d; det 
er netop noget helt andet. Vi har 
ogsaa i helt fattige Vande her og 
der mange og ogsaa store Fisk, 
som man lejlighedsvis triumferende 
har vist mig, men naar saa Al
deren paa de paagældende Fisk 
blev bestemte, saa blev Ansigterne 
lange. Saadanne gamle "Lade
gaardsle1llmer" i fattige Vande be
viser slet ikke noget om Frugt
barheden, men stiller tværtimod 
Driften i et betænkeligt Lys; thi i 
et rationelt drevet Fiskeri lader' 
man ikke saadanne "Fattiggaards
lemmer" freml5:omme. For mig' er 
disse Barometret, )worefter jeg kan 
taksere et Vands Drift. Men jeg 
skal ikke komme nærmere ind paa 
dette Thema. 

(Fortsætte~.). 

Mindre Meddelelser. 
-0---

Leg i Hamme. Red. har mod
taget følgende Meddelelse fra Hr. 
Lærer Gustav Hansen, Aal
borg: 

"I Efteraaret 1906 anlagde jeg 
en Dam og indsatte i den et halvt 
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Hundrede indfangede Ørreder. I 
December saa jeg af og til et Par 
Ørreder staa paa Leg i Dammen, 
men havde· naturligvis kun et 
ringe Haah om, at dette vilde føre 
til nog'et Resultat. I indeværende 
Maaned har jeg imidlertid haft 
den Glæde at iagttage flere smaa 
tommelange Stkr. Ørredyngel ved 
Kanten af Dammen. Det er alt
saa hævet over enhver Tvivl, at 
de indsatte Ørreder har ynglet i 
Dammen paa fuldstændig naturlig 
Vis. Naar dette har kunnet finde 
Sted, maa det sandsynligvis finde 
sin Forklaring deri, at Dammen, 
der er anlagt paa Kildehund, for
syner sig selv rigeligt med 'Vand 
fra Tusinder af smaa Væld i Bun
den. Ynglen vil finde tilstrække
lig Næring i Dammen, da den 
indeholder Masser af Tanglopper. 
- Desværre lader det sig ikke 
godtgøre at kontrollere, i hvor stort 
et Omfang, der er udklækket Yn
gel, da Dammen ikke fuldstændig 
kan tømmes paa Grund af den 
stærke Tilstrømning af Vand fra 
Bunden; men jeg agter til Vinter 

. at gentage Forsøget i en anden 
Dam, hvor Resultatet lettere lader 
sig kontrollere." 

Idet vi takker Hr. H a n s e n for 
Meddelelsen, skal vi tilføje, at hvis 
U dfaldet af det gjorte Forsøg gæl
der d a n s k e Ørreder, saa er det 
ualmindeligt. Vi venter, at Hr. 
Hansen senere vil meddele Bladet 
U dfaldet af hans fortsatte Forsøg. 

Hed. 
Mark-Bl'lIndenbol'gs }'iskel'i palL 

den"Almimlelige Udstilling i \'Y ('1'

del' II. H." I Følge "Fisch.-Zeit." 
var der bL a. paa nævnte Udstil
Hng fremstillet en Model af en 
Transportkiste for Sæ~teaal, 

konstrueret af Gottfried Frie
d e r i c h s, Wittenberge. Transport
kassen anvendes til Forsendelse af 
Elbaal til Indlandsvande. Der bli
ver nemlig aarligt taget en hel 
Del Elbaal af en Længde af 25-
35 Ctm. i NedreeIben paa Steder, 
hvor Aalene til sine Tider optræ
der i uhyre Mængde, og pakkede 
j Kasser med tre Indskud og for
sendte lange Vejstrækninger. Paa 
det første Indskud anbr'inges der 
20 Pd. malet Is, paa de andre 
Indskud fordeles 2000 Stkr. Sætte
aal. De udholder saaledes udmær
ket en Transport paa 5 Dage uden 
Skade. Forsendelsen i Transport
kasse er paa Grund af den ringe 
Vægt temmelig billig. (100 Pund 
Sætteaal med Is og Tilbehør vejer 
ca. 90 KIgr.) 

Endvidere var der udstillet en 
Model til en M e j e m a s k i n e a f 
Van d s n y l t e p l a n t e r (af Aktie
selskabet A. Lehnigk, Vetschau). 
Benyttet i Forbindelse med en flad
bundet Baad gør Maskinen god 
Tjeneste i en Dybde af indtil 2 
M. Den koster desværre ca. 450 
Mark, hvad der vist vil være til 
Hinder for almindelig Udbredelse. 

Derimod var der udstillet en 
simpel og billig L II g e k n i v af 
C. E i s e n a e k, Freienwalde. En 
vertikal, fremadbevæget, seglfor
mig Kniv gennemskærer allerførst 
de horisontalt i Vandet udbredte 
Snylteplantemasser, og en over 
Bunden gaaende Trekant sørger 
for Planternes Afskæring tæt over 
Røddel'lle. 

Af udstillede Modeller skal vi 
sluttelig nævne en Model til et 
moderne Legested for Sand
art, saaledes som Udstilleren bru
ger den. Enebærgrene bliver 
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bundne til en Ring med Netværk, 
og det hele forsynet med en Flyd
holt. Et saadant Legesteds Stand
plads kan uden Besvær skiftes. 
Derved fastsættes paa den ene 
Side let Sandartens Legested, og 
paa den anden Side kan man let 

. overføre et helt med Æg besat 
Legested i et andet Vand. 

- Endvidere havde "Provinzial
Fischerei-Verein" i elegante Model
ler udstillet Redskaber, der især 
bruges ved Damdrift, f. Eks. Træ
sluser, Horizontalgitter, Munke af 
forskeHig Konstruktion, Fangkas
ser, Ynglekister, Børnekamre, Fo
derapparater, de til Tælning, Vej
ning og Forsendelse af Damfisk 
fornødne Redskaber o. m. a. 

J<'b!keavlsanstalterne i Schweiz. 
Om disse har Dr. O. Fu h rm an n 
g'ivet en Fremstilling, hvoraf \'i 
efter " Allg. Fisch.-Zeit." meddeler 
følgende interessante Data: 

Den første Fiskeavlsanstalt, som 
beskæftigede sig med kunstig Be
frugtningaf Laks- og Forelæg, 
blev anlagt 1854 i Zug. Denne 
udsatte allerede i Aaret 1855 8000 
Stkr. Yngel i offentlige Vande og 
producerede derefter i Aaret 1803, 
paa hvilken Tid den endnu var 
den eneste Anstalt, 410,300 Stkr. 
Forelyng'el og 52,300 Stkr. Lakse
yngel. Fra dette Aar af tiltog 
stadigt Antallet af Anstalter. I 
Aaret 1880 bestod der 9. i Aaret 
1881: 25, i Aaret 1886: 64, i Aaret 
1896: 121, og i Aaret 1906: 173 
Fiskeavlsanstalter. Alle disse An
stalter leverer en saa stor Mængde 
Fiskeyngel, der bliver udsat i de 
offentlige Bække, Floder og Sø el', 
at Schweiz, hvad Vandenes Besæt
telse med Fisk angaar, kan næv
nes, om ikke som det første, saa 

dog i det mindste som et af de 
første Lande. 

For Tiden forefindes der i 
Schweiz' 22 Kantoner 180 Fiske
avlsanstalter, af hvilke 22 leverer 
mere end 500,000 Stkr. Yngel, 38 
fra 100,000 til 500,000 Stkr. Yngel 
og 116 mindre end 100,000 Stkr . 
Yngel. (Af de øvrige 4 mangler 
nøjere Opgivelse.) 

Flertallet af disse Anstalter be
siddes af Privatfolk, 24 er Stats
anstalter, og 24 ejes af Fiskerifor
eninger. 

Den hurtige Udvikling, som den 
kunstige Fiskeavl i Schweiz har 
taget siden Aaret 1880, viser føl
gende Tal tydeligst: I Aaret 1880 
leverede de da bestaaende 8 An
stalter: 1,767,000 Stkr. Yngel; i 
Aaret 1886 producerede 64 Anstal
ter: 5,786,830; i Aaret 18\J() 121 
Anstalter: 21,782,300 og i Aaret 
1904 167 Anstalter: 52,477,000 
Stkr. Yngel. I Aarenefra 1890 
til 1904 blev under Statens Kon
trol udsat 405,744,000 Stkr. Fiske
yngel, Hovedmængden Ørredfisk. 

Disse Tal viser tydeligt den 
Nytte og Vigtighed, som disse 
talrige Fiskeavlsanstalter i Schweiz 
har for Vedligeholdelse og Fremme 
af Fiskeriet i Landets Vande. Der
tB kommer, at disse i deres Be
stræbelser bliver virksomt støttede 
af Forbund og Kantoner. 

Laksefiskeri i Norge. I Marts
hæftet af "Norsk Fiskeritidende" 
skrives der: 

"LaksE'fiskeriet begyndte godt, 
og Laksen korn i det hele noget 
tidligere end sædvanligt. Men Fi
skeriet tog' meget snart af, saa det 
samlede Udbytte maa b~tegnes 
som under et Middelaars. . Den 
paatagelige Nedgangsperiode, som 
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tog sin Begyndelse ved Aal'hun
dredskiftet, synes saaledes at ved
vare. Dog var Udbyttet i 1906 
noget større end i de to foregaa
ende Aar. Sammenlignet med 1905 
viser Fjoraaret Fremgang navnlig 
i Tromsø og Finmarken samt i 
Søndre Trondhjems Amt, for no
gen Del ogsaa i Nordre Bergen
hus Amt Salut i Nordhordlands 
FogdeI'i. I de øvrige Distrikter 
var der som Regel nogen Tilbage
gang. Fra flere Distrikter anføres, 
at den voksne Laks var mere 
smaafaldende end sædvanlig. Det 
anførte gælder i det store saa vel 
Søfiskeriet som Elvefiskeriet. An
tallet af de til Sportsfiskeri bort
lejede Elve er omtrent uforandret, 
ligesaa Forpagtningsafgiften for 
disse. 

Solgt Fiskeriret. Krabbesholms 
Fiskerettigheder i Skive Aa med 
tilhørende 10 a 30 Alen Eng fra 
Dæmningen til Aamundingen er i 
Følge "Skive FIkbI." af Konsortiet 
solgt til Fiskeeksportør Spellerberg 
i Skive for 10,000 Kr. 

Fiskemarkedet. 

AaI 
Laks 
Gedde 
AbOrl'C 
Krebs 

-0-

Køhenhavn, 22, ,Tuni. 
35-60 Øre pr. pu. 
75 -125 
30-60 
20-25 

350-450 0rp. pl'. 100 Rtk 

B e r I i n, 15,-22. Juni. 
Levende Fisk: 

Gedde 
GeJuer, store, 
Aborre 
Suder 
Suu!.']', store., 
Suuer, smaa, 
Aal, &tore, 
AaI, mellemst .. 
Aal, usort., 
AaL smaa, 

68-112 Pf, pr. Pd. 
68-75 

73 
59-88 
60-61 
85-96 

106--130 
93-120 
71-101 
06-78 

Karper 
Karudser 

5]-7/; 
45-76 

Ispakkede Fisk: 
prima, 
smaa, 

Sandart, store. 
Salluad, mellemst., 
Sandart, smaa, 
Aborre 

88 92 Pf. pr, PU, 
80 

Gedder, store, 
Gedde, smaa, 
Gedder, lls(jrt.. 
AaI, store, 
Aal, mellemst., 
AaI, ~maa, 
Aal, usort., 
Suuer 
Suuer, store, 
KarudRPr 
Karpe 

96 
100-104 -
55-76 
26-46 

36 
67 

20-63 
87-105 -
78-97 

45 
46-72 
.2tl-63 
20-29 
16 31l 
20-21 

D. F. Z. 

H a Ul b u r g, I~.-18 .• Tuni. 
Gedde, mellemst., 00-67 Pf. pr. Pd. 
Gpdde, ~maa, 30~40 -
i'landart, store, mellst, ,r) -100 -
Sandart, ~maa, 50-70 
A1JOrre, ~tore, 12~30 

Ørred, st, mellemst., l 00---1 ~O -
Ørred, melIst., 110 
Ørred, smaa, 
Suder, lev. Portions, 
Suder, ~tore, 
AaI, store, 
Aal, store, melIst., 
Aal, mellemRt, 
AaI, smaa, 
Karudser. smaa, 

90-96 
125 

00 
90-110 
67-110 -
B6-70 
30-6& 

1& 

Leipzig, 12,-18 •• TuuL 
Ilevende Fisk: 

Suder, store, 
Suder, smaa, 
Aal, store, 

100 Pf. pr. Pd. 
140 

Aal, mellemst., 
Foreller, smila, 
Karuuser, store, 
A borre, store, 
Skaller, store, 

160 
140 
1-175 

60 
60 
60 

Ispakkeue Fisk: 
Gedder, usort., 86 Pf. pr. Pd. 
Sandart, store, 1 IO 
Karudser, Aborre og 

Skaller, store. 50 
I<'. Z. 
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P It ri S, 22. Juni. 
BbmkølTetl o,fiO-8.no :Fr. pr. Klgr. 
Gedde 1,00 - 2,50 -
Krebs, store, 22-30 Fl" pr. 100 8th: 

mellemst. 10-12 -
smaa 5~6-

D. F. Z. 

Annoncer. 
---0···· 

Fiskemester. 
Som saadan kan en samvittig

hedsfuld og paalidelig ugift Mand 
faa Plads i Løbet af Efteraaret. 
Bill., mrkt. "Fiskemester L" med 
Oplysninger, Anbefalinger eller Re
ferencer, modt. Bl.s Kontor. 

Undertegnede besørger 

Salg af slagtede Ørreder 
af alle Sorter og alle Størrelser 
Kommission og fast Regning. 

H. Hansen, 
Kongensgade 3, Esbjerg. 

Levende Fisk, 
saaSOll1 Portionsørreder, store Hav
ørreder, Gedder, Karper, Suder, 
SkaBer, Aborre, ønskes til Købs. 
Afhentning med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste Statsbanesta
tion. Kontant Betaling. C.. I)omasehke, Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonasstrasse 3. 

Compagnon. 
En t'iskemester kan optages 

som Comp. i et større )'iskeri mod 
at indskyde en mindre Kapital. 

Billet, mrkt. "F.", bedes indsendt 
til Bladets Kontor. 

Konsultation. 
Fiskeavlere, som ønsker Raad 

og Oplysning med Hensyn til Fo
dring, Fiskesri(lomme eller andre 
Spørgsmaal vedrørende den ratio
nelle Fiskeavl, bedes henvende sig 
til undertegnede, der ved ner
aarige Studier i Udlandet har er
hvervet sig en fuldstændig saavel 
praktisk som videnskabelig U d
dannelse i Faget. 

Dr. C. Hoffmeyer, 
p. T. Smallegade 36, II, K, 

København F. 

Til Salg. 
En mindre I,sudejendom med 

et størrf' Fiskeri, ca. 3 Tdr., 
solidt anlagt l 13 Damme, deraf 
2 N atm'damme, rigeligt Vand til 
hver Dam og besat med Fisk, me
get smukt beliggende i tilhørende 
Skov, nær Station, er til Salg. 
Særlig egnet for Høns og Kani
ner. Fuldstændigt Læ. lait 27 
Tdr, Land. Billet, mrkt. "F.«, be
des indsendt til Bladets Kontor. 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Fersk

vandsfiskeriforening" . - Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Lov
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning. 

, den 190 

Navn: Stilling: 

NB. 

Postadresse: _. 

K ti }) o Il e n bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens FOI'mand, Hl'. Cand, 
13ic i Hobro ell",' til Bladets Kontor i GjelLalle PengerorsendeJser bedes 
dog adrcsserede til 1<'oreniugell'l Kasserer, HI', Sagf,11'CI' .J nI :\01'8 Rihe. 
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Gode store F~rr~tnin~~f8r~r .. Sættefisk 
samt Yngel og øjneæg uf 
Bæk- og Kildeørred kan faas 
paa billige Beting'elser. 

En Mand, som kan stille fornø
den Garanti eller er i Besiddelse 
af nog'en Kapital, søges til at fore
staa Fiskeriernes paatænkte Eks
portforening. 

Dollerul) ltlølles Damkultur 
pr. Skelhøje Station. 

A. Ingerslev. 

aa fP.. 
]rosseu ~efoder. 

Henvendelse til Formanden, Hr. 
B ryggeriej er, Cand. polyt. B i e, 
Hobro. 

Vi kunne nu tilbyde ærede For
brugere frisk, frossen Fiskefoder 

iSnmilsild, Smelt. Stell biderrogn osv.) 

til 6 Øre pr. Pund ab Varde St. 
~ Svindet garante- ~ 

Fi~k~ri~t "Aalytk~1I 
pr. Lunderskov 

tilbyder til Levering i Vinter og 
Foraaret l)rima Sættefisk af 
Kilde-, Bæk- og Regnbue
ørreder, endvidere prima øjne
æg og Yngel i ovennævnte Ar
ter samt Sættefisk af Karper 
og Suder 

~ ret højst 6 pCt. ~ 
Fersk Foderfisk leveres efter nær-===== mere Aftale. ==== 

Aktieselskabet 

,,1ruseriefJUsleu .811e", 
Varde. 

Telefon 62. Telefon 62. til absolut billigste Priser. 

Frisk, frosst-nt 

Fi~t~f~d~r 
kan nu daglig leveres 
til billigste Dagspris. 

Ærbødigst 

P, p. F. H. Mehlsen &: CO., 
Aktieselskab. 

F. H. MelIlli<(\u. 
Telegram-Adresse: 

Mehlsen, Strner. 
Telef. 2. Statstel eL 12. 

Sydjydsk ..".. 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Hæk-, 
Regnbue- og Kilde
ørr(l(l af vore -bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

Portionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. JørgenseIl, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Plads søges 
som Fiskernester ved 

et større Fiskeri. I 

Mangel deraf ønskes 

Plads ved en mindre, 

men god Kultur, der 

senere kan forpagtes. 

Man bedes henvende 
sig til S. 1.omJloldt, 
FolIerup pr. Fredericia. 
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Forsøgsstationen. 
-.0-

Vi omtalte i forrige Nummer, 
at et af de Midler, som Fersk
vandsfiskeriforeningen anser for 
nødvendige til at realisere det 
Formaal, den har sat sig, er Op
rettelse ~f e n k D n t r o 11 e r e t 
Forsøgsstati.On. Der er nu 
fra S t a t e n s Side gjort det første 
Skridt til Realisation af denne 
Plan; og det vil nu efter vort 
Skøn for en Del komme til at 
bero paa Foreningens Medlemmer, 
om dette Skridt ad Aare skal blive 
efterfulgt af flere, saa vi i en nær 
Fremtid kan faa vore Ønsker fyl
destgjorte og vort Savn i saa Hen
seende afhjulpet. 

Som Læserne nemlig har set af 
"B e k e n d t g ø r e l s e n " i Bladets 
Nr. 12 for 15, ,Juni, er del' ved 
Han ste d F i s k er i ved Hor
s e n s for at afhjælpe et føleligt 
Savn blevet anlagt en mindre 
Forsøgsstati.On paa Statens Reg
ning. 

Vi hilser denne Meddelelse med 
Glæde, og vi haaber, at vore 
Fiskeriejere og Fiskeribestyrere vil 
gøre flittig Brug af den Vejled
ning og de Oplysninger, som der
fra paa nuværende Stadium i Fl. 
Kundgørelsen kan gives af Sta-
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tionens Leder, Hr. Magister C. V. 
Otterstrøm. 

Efter det Kendskab, vi har til 
Hr.Otterstrøm, føler vi os for
vissede om, at Hr. Statskonsulent 
L ø f t i n g har gjort et heldigt Valg 
ved at ansætte ham som Leder af 
Forsøgsstationen; thi vi tvivler ikke 
om, at Hr.Otterstrøm baade be
sidder den fornødne Dygtighed, 
Energi og Lyst til sit Arbejde. 

Som vore Læsere ved, har Hr. 
Otterstrøm studeret rationel Fiske
avl under Hr. Professor Hofer i 
M ti n c h e n. Men det gaar næppe 
an at overføre alle de Erfaringer, 
han der har gjort, paa danske 
Forhold. Forholdene er jo i mangt 
og meget ikke saa lidt forskellige 
her og der; og det er netop i Be
tragtning heraf, at vi saa haardt 
selv savner en Forsøgsstation, 
hvor der arbejdes under vore egne 
Forhold. Selvfølgeligt er der 
visse Erfaringer, som er de samme 
baade her og der, og de kan na
turligvis gøres frugtbringende hvor 
som helst. 

Som Forholdene er, kan der na
turligvis ikke stilles stort op i 
indeværende Sommer; men det er 
jo allerede en hel Del, naar der, 
forndenUndersøgelse af Fiskesyg
domme, beb11des anstillet sammen
lignende Forsøgsfodringer. Vi ved 
ikke, hvilken Plan, der vil blive 
lagt til Vinter fol' Stationens Virk
somhed; men venteligt vil den 
bl. a. komme til at dreje sig om 
Klækning og Ynglens Opdræt til 
Sættefisk. 

Vi vil slutte vor Anbefaling af 
Statens Forsøgsanstalt ved endnu 
en Gang at opfordre, særligt For
eningens Medlemmer, til at gøre 
flittig Brug af den Hjælp, som 

derfra bydes; thi det er nærmest 
paa den Maade, vi kan vente, at 
Staten ad Aare vil udvide Statio
nen, saa vi inden alt for længe 
faar en tidssvarende og efter vore 
Forhold afpasset Forsøgsstation. 
Ved fremdeles at sende vore syge 
Fisk til Tyskland eller andet Steds 
ben for at faa Oplysning om de 
forskellige Sygdomme og deres 
Aarsag, kommer vi let ti l a t 
modarbejde den nuværende 
S t a t i o n s U d v i k li n g, og paa 
den Maade faar vi aldrig en For
søgsstation, der svarer til de For
dringer, vi for Tiden maa stille 
til en saadan. Det samme gælder 
ogsaa, naar der fra Fiskerierne 
søges om Raad, Vink og Vejled
ning i forskellige Retninger ved
rørende rationel Fiskeavl. Ogsaa 
her, mener vi, bør man gaa til 
Stationens Leder. Vi maa, saa 
vidt muligt, koncentrere saa meget 
som muligt af den Slags om den 
oprettede Forsøgsstation og ikke 
gaa andet Steds hen. Jeg er vant 
til at faa en hel Del Forespørgsler 
angaaende disse Ting fra Medlem
mer af Foreningen. Af den nævnte 
Grund vil jeg raade til, at man 
for Fremtiden henvender sig til 
Stationens Leder og ikke til mig. 
Min Virksomhed som Konsulent 
var jo rent midlertidig og er nu 
gjort overflødig ved Hr. Otte]'
strøms Konsulentvirksomhed. 

Ogsaa om hvad der angaar Plante
og Dyrelivet i og ved vore Fiske
vande, hør man - og da navnlig 
Fiskernestrene søge Oplysning 
hos Stationslederen ved at ind
sende Eksemplarer af disse med 
Anmodning om at faa opgivet 
Planternes og Dyrenes Navne, 
samt deres nyttige eller skadelige 
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Indvirkning paa Fiskelivet i Dam
mene. 

Brug derfor Stationens Hjælp 
og Vejledning, saa meget som 
muligt, og hvor der gøres Forsøg 
saavel vedrørende Fodring som 
Dambehandling, tag der imod Hr. 
Statskonsulent Løftings Tilbud om 
Kontrol! Red. 

]1'm'sogsstationen i Hansted 
beder meddele: 

RetnnteriufI (lf 'lhtl1/<jJorts:pfllule o. 7. 
"kel' ,'JO ill tidlit/(!re 11l31reJldl,qjort pUf( 

!I/(lseuderens Bekostning; for at ul/d
Uau U(~qU'tel1 til Post0l'hæl.'l/illfl poa 
FO/'Nl'lUlelses7Jeløbet (lnbefales det al 
imb/el/de i det med FOt'sendel ... eil 
følt/elUle Brev - 40 Øre i Fn'mær
kel' til Dæknin,q af Retm'fragten, 

Et Hjærtesni! 
-o--

Nu da den Tid nærmer sig, 
hvor Klækkehusene snart vil staa 
tomme, ventende paa en omhygge
lig Rengøring og Pudsning, for at 
kunne møde den nye Sæson med 
de bedst mulige Betingelser for 
alle de tusinde Liv, de skulde huse, 
var det sikkert formaalstjenligt, om 
man benyttede Lejligheden til at 
raade Bod paa de Mangler, der 
maatte findes derinde. Den Anke, 

'som baade i Tale og Skrift alle
rede længe har lydt her hjemme 
desværre endnu uden at være ble
ven afhjulpen - er Fordringen om 
eget Tilløb, Afløb og Dække til 
hver Bakke. I Virkeligheden burde 
denne Forholdsregel ligge saa 
svimlende nær, fordi det er den 
eneste Maade, hvorpaa man no
genlunde kan sikre sig mod Epi
demier og skaffe hvert Æg og 
hver lille Fisk det bedst mulige 
Vand. Dog syndes der derimod i 

næsten hver eneste Damkultur her 
i Landet.- Jeg vilde ønske, at 
d'HrI', Fiskernestre en Gang kunde 
faa Lejlighed til at kigge indenfor 
i Klækkehuset i Forsøgsanstalten 
i Starnberg (Bayern) en Eftermid
dag, naar alt er i Orden. Se de 
store lyse Rum og de 80 Bakker 
af sortlakeret Jærnb1ik i to lange 
Rækker mod hver Langvæg, alle 
hvilende paa Jærnstativer og hver 
med eget Tilløb, Afløb og Dække. 
Løfter man nu Dækket paa en 
saadan Bakke, ser man i et e n
k e l t Lag de ca. 10,000 Æg ligge, 
og nøje skal man kigge efter for 
at finde Eksemplarer, der ikke ere 
sunde og friske. Jeg har selv 
personlig passet Klækkehuset der
nede gennem en hel Sæson, Hver
dag som Søndag, fra November 
til Maj, saa jeg· tror, jeg har Lov 
til at have en Mening derom, og 
drister mig til aldeles bestemt at 
paastaa, at et saadant Hus med 
den angivne Opstilling af Inven
tariet i Længden bliver det bil
ligste, om det end i sit Anlæg fal
der en Del dyrere end de Klække
huse, der benyttes her hjemme i 
Danmark. I et saadant Klække
hus udsættes man nemlig ikke for 
ubehag'e1ige Overraskelser, Syg
domstilfælde optræder sjælden, og 
Procentantallet af levedygtige Fisk 
holder sig det ene Aar med det 
andet ved 75 pet. Med andre 
Ord: man har et solidt Grundlag 
for hele sin Bedrift at arbejde 
paa; og derom gælder det dog til 
syvende og sidst! 

For at raade Bod paa de fejl
agtige Forhold ved vore Klække
huse, ,mener jeg dog ikke, at vi 
nødsages til et saa radikalt og 
bekosteligt Middel, som helt at 
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rive dem ned og bygge nye; der- ønske at benytte den' r ovennævnte 
imod vilde jeg meget anbefale, at Hensigt. Hvad jeg ligeledes paa 
man lidt efter lidt lod sin lokale det bestemteste vil tilraade er, at 
Blikkenslager lave nye Bakker af man flytter om paa Inventariet i 
det omtalte Materiale (sortlakeret Klækkehnsene ~ som Regel er det 
Jærnblik); en korrekt Model til en nemlig saaledes placeret: Se Teg
saadan er i mit Eje og staar til ning A" og i Stedet for forandre 
Disposition, hvis nogen skulde det som angivet i Tegning B. 
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Derved faar hver Bakke eget 
Tilløb, Afløb og Dække, og man 
vil anderledes trygt kunne arbejde 
dermed. At man maaske enkelte 
Steder kommer til at kassere de 
Truge, hvori hver Række Bakker 
er placeret, kan godt være; de 
bliver rimeligvis ogsaa for klod~ 

sede, naar de skæres i Stykker; 
heller ikke behøver de at være 
saa massive, som det nu er Til~ 
fældet. Ulykken derved er dog 
ikke saa stor endda; thi dels kan 
den lokale Betjening meget godt 
selv lave de nye Underdele til 
Bakkerne; og dels er der i saa 
at sige alle Anstalter udmærket 
Brug for de kasserede Truge til 
en Slags Børnekamre, hvori man 
de første 2-3 Uger kan lære den 
spæde Yngel at tage Næring til 
sig. -

Til Slutning kan jeg ikke til~ 

bageholde min personlige Mening 
om Fiskeavlens Stade her hjemme 

og jeg har efterhaanden set de 
fleste større Anstalter ; den er, 
at Kkønt man saa at sige overalt 
møder den største Iver og Inter
esse hos Bestyrere og Fiskemestre, 
saa savner man gennemgaaende 
Betingelserne for en sund, rationel 
Avl af Æg og Yngel. Man søger 
at raade Bod herpaa ved en 
Masseproduktion, der dog som 
oftest giver et ret tarveligt Re~ 

sultat. At enkelte Anstalter et 
Aar eller to kan være heldige og 
fremvise et godt Procelltantal 
Sættefisk, afkræfter ikke min Paa~ 
stand, fordi jeg er overbevist om, 
at dette som Regel beror mere 
paa en Tilfældighed end paa en 
rationel Drift.- Fra Sættefisk og 
opefter til Portionsfisk er der
imod alt tilsyneladende godt her 

hjemme. De fleste Steder raa
der man jo ogsaa over et saa for
trinligt Fodringsmateriale, at det 
næsten gaar af sig selv med Til
væksten. Derimod maa jeg fast
holde, at Forholdene for Æg og 
Yngel er alt andet end hensigts
svarende, ligesom det ogsaa i de 
fleste Tilfælde skorter Fiskeme
strene paa praktisk Viden og Ud
dannelse i denne Gren af Bedrif
ten. Jeg beder om Tilgivelse, 
hvis man føler min Kritik lidt 
stræng, men jeg kan forsikre om, 
at jeg i dette Foraar ved mine 
Besøg omkring paa Fiskerierne 
mere end en Gang har følt det 
krible i mig af Fortvivlelse over 
Situationen og har haft den største 
Lyst til at sige: Giv mig dog 
Kommandoen her en 2-3 Uger, 
saa jeg kan lære Eder, hvordan 
man bærel' Kig ad med at behandle 
Æg og Yngel, at der kan komme 
mest muligt ud deraf; som I bærer 
Eder ad, opnaas jo aldrig nog'et 
p aali d el igt Resultat! 

Dr. phil. (', Hoffmeyel'. 

Lystfiskeri. 
--o--

Gedden ~om SportsHsk. 

III. 
11ed Hensyn til Kast.et og Fi

skens Bjærgning er endnu at be
mærke: Man holder om Stangen 
med højre Haand, lidt over Hju
let, og lægger Linen ind under 
Pegefingeren, saa at man, ved at 
klemme til med Pegefingeren, kan 
reg'ulere eller standse Linens Af
løbning. Stangens Skafts tykke hol
der man ind mod Brystets Side 
med Albuen. Efter at have truk~ 
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ket saa megen Line fra Hjulet, 
som man mener at have Brug for, 
samler man denne Line i venstre 
Haand og beholder kun et Par 
Meter Line fra Stangens Spids. 
Efter at have givet Agnen nogle 
Pendulsvingninger, kaster man 
kraftigt ud, opad imod Maalet og 
giver samtidig Line fra venstre 
Haand, saaledes, at· Linen bliver 
strakt, før den naar Vandet. Der
efter trækker man Linen ind med 
venstre og samler paany Linen op 
i denne, samt passer at føre Stan
gen tilbage imellem hvert Træk i 
LiMen, for at Agnen ikke skal 
komme til at staa stille. Man kan 
forøvrigt ogsaa rulle Linen ind 
ved Hjælp af Hjulet; men man 
maa da være meget paapassende 
for i Tide at kunne slaa til og 
give efter, naar Gedden hugger i 
Agnen. 

Er Gedden, efter at være løben 
ud med Linen, bleven mat, hvad 
der kan kendes paa, at den for
holder sig rolig, begynder man 
jævnt og roligt at rulle Linen ind 
med Hjulet; men man maa passe 
paa, hvis Gedden, hvad der stun
dom sker, tager Fart paany, at 
give Line. Naal' Gedden kommer 
saa langt ind, at den ser Fiskeren, 
piler" kommer Baaden nær, plejer 
den at gøre et voldsomt Slag, der 
fører den et Stykke udad igen, 
og man maa være særlig fOI'sig
tig, da det undertiden sker, at 
Gedden ikke nøjes med det ene 
Slag, men gør 2 a 3 i Træk, og 
har man da ikke sine Sager i Or
den, og det er en stor Gedde, 
man har paa, en Kavaler paa 10 
a 16 Pund, kan let hele Herlig
heden ende med Forskrækkelse. 
N aar Gedden saa igen kommer 

til Ro, gør man rigtigst i at lægge 
Stangen fra sig, dog saaledes, at 
man let kan faa fat i den igen, 
og idet man tager fat i Linen 
med begge Hænder, haler man 
Gedden jævnt og roligt til sig. 
Den vil som oftest endnu et Par 
Gange gøre sine Slag, men saa 
vil den i Almindelighed hurtigt 
give sig. Man maa passe at have 
Linen tilrede til i fornødent Fald 
at give efter, hvis Gedden, hvad 
der dog sjældnere sker, løber 
langt ud. I en Baad er det bedst 
at have en Fangkrog at tage Ged
den med; men paa Land kan man 
gribe den med et fast Tag lidt 
bag Gællern~ og hurtigt kaste den 
op paa Lana. Man kan ogsaa 
gribe den med et fast Tag i 
øjnene, hvorved man faar godt 
Hold paa den; men der hører 
Øvelse til dette Greb. Men frem
for alt maa man vogte sig for 
Geddens fæle Tænder, som det 
ikke er behageligt at gøre nær
mere Bekendtskab med. Saasnart 
Gedden er paa Land, griber man 
den over N akken med venstre 
Haand og giver den, et Par kraf
tige Slag for Panden med en Iillp 
Kølle, hvorved den hurtigt dør. 

Alle Fisk, ogsaa Laksefiskene, 
bør man iøvrigt straks di'æbe paa 
denne Maade; thi dels skaaner 
man Fisken for en langvarig, vist
nok pinlig Kvælningsdød, dels 
vinder den i Velsmag ved at blive 
dræbt straks. 

Det bør i det hele være en 
Æressag for enhver honet Sports
fisker at spare Fiskene for al 
unødig Lidelse. 

(Fortsættes. ) 

En gammel Lystfiskm'. 
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Fiskeriknrsns i Karlsrnbe. 
-~o-

Den 11. og 12. Marts blev der 
paa Foranledning af Badens In
denrigsministerium og Fiskerifor
ening afholdt et Fiskerikursus i 
Karlsruhe, ved hvilket der blev 
holdt 4 Foredrag, der hvert varede 
1 Time. "AUg. Fisch.-Zeit." 
har meddelt et kort Referat af 
alle Foredragene, og da de brin
get: os oplysende og til Dels nye 
Data, skal vi efter fornævnte 
Tidsskrift give Læserne et Uddrag 
af dem. 

Det første Foredrag handlede 
om Fiskenes "Bygning og Livs
funktioner". Her kunde naturlig
vis kun saadanne Ting fremdrages, 
som enten havde særlig Betyd
ning i Praksis, eller som især 
kunde have Interesse som Karak
teristik af Fiskene som "Vand
dyr" i Modsætning til Landdyrene 
og Mennesket. Allerførst omtaltes 
Sanseorganerne (øje, Høreorgan, 
Sidelinje) og Huden kort, og der
efter Tarmenes Bygning og Virk
somhed og dens Særegenheder 
(Tænder, Mave o. s. v.). Dernæst 
blev Aandingen og Iltbehovet ud
førligt behandlet, saa vel som de 
med disse i nøjeste Sammenhæng 
staaende physiologiske Egenska
ber: Egenvarme og Vækst. Deres 
store Betydning for Praksis klar
gjorde en Sammenligning mellem 
et Fedekvæg og en Fisk: den 
første besidder et stort Iltbehov 
og en høj, af den omgivende 
Temperatur uafhængig Egenvarme ; 
for at holde denne paa samme 
Højde, bruger den i det mindste 
4/5 af den optagne Næring, og kan 
derfor kun anvende til Ansæt-

telse af Kød og Fedt. Ganske 
anderledes med Fisken: den har 
kun et ret lidet Iltbehov (selv 
Forellen bruger kun [/100 af den 
Iltmængde, et Menneske tiltrænger), 
og som Følge heraf har den og
saa en yderst ringe, ja næsten slet 
ingen Egenvarme. Dens Legemes 
TemperatUl' hæver sig' altid kun 
en Brøkdel af en Grad indtil i det 
højeste 1-2 over den forhaanden
værende Temperatur af det om
givende Vand. Saaledes har da 
Fisken heller ikke nødig at gøre 
Fordring paa en større Del af 
dens Næring til Vedligeholdelse 
af dens Legemes Temperatur; den 
kan meget mere næsten anvende 
al Næring til Kødansættelse. Og 
medens Fedekvæg'et fordrer en 
saa meget større Del Næring, jo 
koldere det bliver, hører i det 
mindste hos en Hække af Fisk, 
ved Karpen og dens Slægtning'e, 
Ædelysten op. I disse Ejendomme
ligheder ligger Forklaringen til 
den raske Vækst, den enorm hø,ie 
U dnytning af Foderet og shlttelig 
Driftsbetydning'en, d. v. s. den høje 
Rentabilitet ved Fiskenes Fodring 
og Opdræt. At Væksten er helt 
forskellig for de forskellige Arter 

hos nogle er den afhængig af 
Beholderens Størrelse, d. v. s. af 
den til Raadighed staaende Vand
mængde, i andre Tilfælde ligger 
den i selve den paagældende Dyre
arts Organisation af os ukendte 
Grunde -, det beviser et Forsøg, 
som Foredrageren har anstillet: 
Gennem 2 Aar blev en Regnbue
forel og en Kildeørred af den 
mindre Varietet i Bodensø holdt 
ved Siden af hinanden, den første 

et helt lille Akvarium, den sidste 
i en Beholder af Kbm. Ind-
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hold. Ved samme gode Fodring 
naaede Regnbueforellen fra Sætte
fisk til en Vægt af t l

/{ Pd.; Kilde
ørreden viste trods den meget 
større Beholder ingen Vægtfor
øgelse. 

D e t a n d e t F o r e 'd r a g han c1-
lede om Badens Fiskefauna. 
Vi skal her blot anføre, at der i 
Baden findes 44 hjemlige (tilhø
rende 14 Familier) og 9 indførte 
Fiskearter. 

D e t t r e d j e F o r e d r a g han d
lede "o m V a n d e t" . Her kom 
allerførst Temperaturen, dens 
Maksimum og dens Optimum for 
de vigtigste Avlsfisk, saa vel som 
Vandets normale kemiske Beskaf
fenhed paa Tale og da indgaa
ende Iltindholdet og dets Betyd
ning. Til den saa overordentligt 
vigtige Bestemmelse af Iltindhol
det anbefalede Foredrageren Pro
fessor H o f e r s Metode, hvilken 
ogsaa blev udført praktisk. Om 
"Vandes Bonitering", d. v. s. Vur
dering af deres Produktivitet, med
delte Foredragsholderen, at der 
her stod to Anskuelser overfor 
hinanden: den ene (Zakarias Wal
ther) benytter Planktonet til Be
dømmelse, andre (f. Eks. Schie
menz) lægger Hovedvægten paa 
Bred- og Bundfaunaen. Foredrags
holderen selv staar paa det Stand
punkt, at for Bonitering af stiUe
staaende Vande er Planktonet me
get vigtigt, men er dog ikke ud
slagsgivende; i Bække med raskt 
flydende Vand derimod kommer 
næsten alene Bred- og Bunrl
faunaen i Betragtning. Den anden 
Del af Foredraget omhandlede den 
saa vigtige "Vandfordærvning" og 
de der med sammenhængende 
Spørgslllaal. Beskadigelserne, som 

Fiskene er udsatte for ved Vand
fordærvning, refererer sig altid til 
G ællerne og er dels af mekanisk 
Art (og da for det meste i Følge 
et forlldgaaende kemisk Angreb 
paa den sarte Gælle-Overhud), dels 
af kemisk Art, dels bestaar de 
deri, at Vandet unddrages Ilten. 
Der er to Metoder til Eftervisning 
af Vandfordærvning: den kemiske 
Metode og den biologiske. Den 
kemiske Metode er mangen Gang 
ikke anvendelig; thi naar man .op
dagede de døde Fisk, saa var de 
allerede drevne saa langt fra det 
Sted, }wor de var døde. og paa 
Findestedet var det skadelige Stof 
kun endnu til Stede saa stærkt 
fortyndet, at en Paavisning er 
umulig. Den biologiske Metode 
er baseret paa følgende: For det 
første er de smaa levende Væsner 
i Vandet meget mindre rørige end 
Fiskene og reagerer derfor ogsaa 
meget lettere overfor Forurenin
gen og Forgiftningen. Lader man 
derfor pludseligt giftige Kemika
lier løbe ud i et Vand, saa dør 
disse smaa levende Væsner paa 
Stedet paa Grund af Forgiftnin
gen; ovenfor dette Sted vedbliver 
de at være normale, og nedenfor 
samme bliver de først i nogen Af
stand igen normale. Paa den 
Maade kan man let fastslaa Kil
den til Forgiftningen. Og for det 
andet: bliver der ved Afløbsvand 
transporteret et Overmaal af orga
niske Substanser, der drager Ilten 
til sig; saa bosætter sig her sær
ligt ikke tidligere tilstedeværende 
Planter og Dyr, der ved deres 
Optræden lader os slutte til Til
stedeværelsen af en Forurening. 

Forespørgeren tør derfor aldrig 
forlange, at Giften skal paavises i 
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Fiskens Legeme, ja, han bør ikke 
forlange en saadan Paavisning 
overfor Vandet under alle Omstæn
digheder; thi denne Paavisning er 
overhovedet kun mulig ved kro
niske Tilfælde. Derimod skal Fore
spørgeren fastslaa, om der paa den 
Tid, da Dødeligheden blandt Fi
skene fandt Sted, ogsaa fandt sær
lige Naturbegivenheder Sted, som 
stærk Varme, Tordenvejr og lig
nende; thi disse kan eventuelt 
alene foranledige Fiske-Dødelig
heden, saaledes som Professor 
Hofer i sin Tid har anført; og 
endvidere skal Forespørgeren efter
forske, om forskellige Fiskearter 
dø eller kun enkelte. Derfor kan 
det heller ikke indtrængende nok 
tilraades at fremlægge for Bedøm
meren i et givet Tilfælde saa 
mange afdøde Arter og Alders
klasser som muligt. Thi naar 
kun en eller nogle Arter dør bort, 
saa kan Aarsagen dertil ogsaa 
være en af de talrige F'iskesyg
domme. 

D e t f j e r d e F o r e d r a g gav 
Praktikeren talrige, udmærkede 
Vink og Anvisninger ved Behand
lingen af Vildfiskeavlen og Dam
driften, hvortil sluttede sig over
ordentlig interessante Opgørelser 
over Fiskedriftens Rentabilitet. 
Ringest er naturlig Rentabiliteten 
i store Søer, af hvilke for Badens 
Vedkommende kun Bodensø kom
mer i Betragtning; denne giver 
kun et Udbytte af 10 Mk. pr. Ha. 
(overgaar altsaa Genfer Sø, der 
kun giver 7 Fr. pr. Ha.). Smaa, 
staaende Vildvande deler Walter 
med Hensyn til Produktivitet i 4 
Klasser, hvoraf den bedste giver 
et Udbytte af 45 KIg. pr. Ha., som 
dog efter Schiemenz lader sig for-

høje til flO Kig. Ogsaa Floders 
og Bækkes Rentabilitet kan, som 
Foredragsholderen anførte Eks
empler paa, forhøjes uden stort 
Besvær og mange Omkostning·er. 
Smaadamsdrift af Karper har Wal
ter delt i 5 Klasser (med 25, 25 
-50, 50--100, 100--200 og 200---
400 Klgr. Vægtforøgelse pr. Ha.). 
For Foreldamme er Vækstndbyttet 
naturligvis ringere end for Karpe
damme ; det andrager i Alminde
lighed kun Halvdelen af de for
nævnte Tal; i enkelte Undtagelses
tilfælde kan det dog blive højere, 
saaledes som den af Stenert 
beskrevne Foreldam i badensk 
Schwarzwald viser, hvor Vægtfor
øgelsen udgjorde 270 Klgr. pr. Ha. 
Hvor rentabel overhovedet Over
gangen fra Landbrug til Fiskeavl 
kan være, det viser for Eksempel 
Stenglenzer Dammen ved Gengen
bach, der, ca. 1 Ha. stor, indtil 
1904 var Græsflade og indbragte 
BO,50 Mk., men efter Besættelse 
med Karper gav 1 f) 1 Mk. j N etto
udbytte. I Fiskedamme ved Ober
hof - Siicklingen opnaaedes endog 
ved Indsættelse af Regnbueforeller 
-, 240 Mk. 

Saaledes kunde Foredragshol
deren slutte med et forhaabnings
fuldt Fremsyn for Ferskvands
fiskeriet og Fiskeavlen, og det 
livlige Bifald, han høstede, viste, 
med hvilken Interesse Tilhørerne 
havde fulgt hans Udførelse. 

Dr. (', Hennings. 

Mindre Meddelelser. 
-0-

}'iskeyngel~ Midt i Maj udsatte 
Karrebæk Fiskeriforening 20,000 
Geddeunger. 10,000 udsattes i 
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Saltø Aa og 10,000 i Vejlø Fjord. 
Som det vil erindres, udsattes i 

Fjor baade Gedder og Skrupper, 
men da det har vist sig, at Ged
derne trives langt bedre end Skrup
perne, har man i Aar udsat bar 
Geddeyngel og en Del mere i Aar 
end sidste Aar, og forventes det, 
at Fiskeriforeningen vil faa godt
gjort en Del af Udgiften af Stats-
kassen. . 

YamdruI. t'iskeIiselsk~, bs J;'nUit. 
Ved en i Maj afholdt Tvangsauk
tion over den Vamdrup Fiskerisel
skabs Konkursbo tilhørende" Ve,jen 
store Mølle" lod den tidligere 
Ejer Hugn Christiansen, Kolding, 
som ufyldestgjort Panthaver, Ejen
dommen udlægge for 30,000 Kr. 
Prioriteterne er 148,000 Kr., saa
ledes at 118,000 forbliver udæk
kede. 

i}~g- Rester hos . Forelarter. I 
Londoner F. G. skriver Hr. J affe, 
Sandfort, at det slet ikke er saa 
usædvanligt, at der efter Udlegen 
endnu findes Ægrester i Laksenes 
Ægstokke. Men Antallet af disse 
Æg er' gærne ringe. Dette er Til
fældet efter den naturlige Leg hos 
Bnm-Forellen. Ved den kunstige 
Afstrygning af Brnn-Forellen er 
efter Hr. Jaffes Erfaringer, som i 
nen Hensigt har undersøgt flere 
Hundrede saadanne Fisk, Antallet 
af de tilbageblevne Æg meget rin
gere end efter den naturlige Lege
akt. Hos Regnbueforellen er igen 
Tallet af de ikke udstødte Æg i 
Ægstokken meget større end hos 
Brun-Forellen (omtrent 10 pCt.). 
Det er derfor meget at anbefale 
at afstryge disse tilbageblevne Æg 
med Haanden en Uge efter den 
første Ægafstrygning; de bliver da 
fri og er endnu temmelig gode at 
befrugte. Hr. Jaffp holder denne 
[uldstændige Udtømning af Æg
stokkene for overordentlig vigtig 
for Rognenes regelrette Udvikling 
i den næste Periode. 

(Deut. Fi~eh.·Zeit.) 

Fiskemarkedet. 
-o 

Aal 
Laks 
Gedde 
Ahorn) 
Krcho 

K p b e n h a v n, 29. Juni til 6 .• Juli. 
40 60 øJ'e pl'. Ptl. 
75 115 -
BO--60 
20-:JfJ 

300--450 Ørc pl'. 100 Stk. 
D. ~'. T. 

B e l' l i n, 30. Juni til 6 .• Juli. 
Levende .Fisk: 

Gedde 
Gedder. ~tOl'~. 
Gedder; meIielllsl., 
Gedde. smaa. 
Suder' 
SudC'l'. atore, 
Snder, smaa, 
Aal, storc, 
Aal, llH'.lleIH~t., 
Aal, UBOl't., 
Aul, smaa, 
Karper 
Karudser 

96---120 PI'. pl'. Pd. 
75 
124 

112-124 
80--112 
85-89 

110 
111-128 
100·-122 
70-112 
n--H3 
66--82 
67~88 

Ispakkede :Fisk: 
FOl'cl 
Laks 
Sandart store. 
Sandart: mellcm~t. 
Sandart: usort .• 
Aborre 
Gedde 
Gedder. ~tore. 
Gedder. mellemst .. 
Gedde, smaa, . 
GmMer, UIlOl·t., 

AnI, store, 
AnI, mellemst., 
Aal, ullort" 
Sud(~1' 
Karpe 
Knl'HtlsCl' 

97 Pf. pr. Pd. 
118 126 

100 
98 

71-128 
35 54 
53-83 

52 
63-121 
67-78 
H7-74 

110-115 -
64- 98 
50--70 
41-70 

57 
a5 36 

Skald,)T lHClltlO: 
Pf. pr. Skok. 

Krob. SllIaa, 10-11 Chn. 300-600 
1l1elht .• 12--14 Ctm, 1100·-1500 
store,' 15 Ctm. o. rn. 2200 ·-3000 
mort.., 050-1050 

Bl'a"'1l 
AborrE' 
Head!' 
Laks, !{amkl'~. 
Ørl'cu 

Bl a nkyJrrc it 
Gedde 
Krebs, store, 

Hamburg, 1. 6. Juli. 
34--35 Pf. pl'. Pd. 
25 30 
60 102 

J21:i 
118-136 

P a r i s, 6. Juli. 
a,7fl- 6.00 }<'I'. pr. KIgr. 
U6 3,00 -

mellemBf.. 
smaa 

15-20 .Fr, pr. 100 St,kr. 
9-1} 
5-6 

D. IL Z. 



381 Ferskvalldsliskerilll:ulet 382 

Annoncer. 
-0-

&ksportforeningen. 
Da det har Betydning for Dan

nelsen af Eksportforeningen at 
kende den samlede aarlige Pro
duktion af Portionsørred, bedes 
de Fiskerier, som endnu ikke har 
opgivet, hvor mange Pd. Por
tionsørred de producerer 
aarIig, i Løbet af 8 Dage ind
sende Meddelelse herom til cand. 
polyt., Brygger Bie, Hobro. 

6000 
Pd. levende Aal, 

1/~--2) Pd. pl'. Stk. ønskes til Købs 
hver] 4. Dag, med Afhentning 
paa Sælgerens Station pl'. Spe(:ial
vogn. Kontant Betaling. 
( •. Domaschke, Fischhandlung, 

Berlin, J onasstrasse 3. 

Fiskemester. 
Som saadan kan en sam vittig

hedsful d og paalidelig ugift Mand 
faa Plads i Løbet af Efteraaret. 
Bill., mrkt. "Fiskernester L" med 
Oplysninger, Anbefalinger eller Re
fereneer, modt. Bl.s Kontor. 

Compagnon. 
En .'iskemester kan optages 

som Comp. i et større Fiskeri mod 
at indskyde en mindre Kapital. 

Billet, mrkt. "F.", bedes indsendt 
til Bladets Kontor. 

1~O,OOO . 
I-,aarige ,Ørreder, 

8-12 Ctm. lange, at levere For
aar 1908, ønskes til Købs, ogsaa i 
lllindre Partier. Tilbud ab Fiske
riets Station udbedes. 
G. Domascbke, Fischhandlung, 

Berlin, J onasstrasse 3. 

Fiskemester . 
Undertegnede søger Plads som 

Fiskernester. Jeg har arbejdet ved 
Damkultur i godt to Aar forskel
lige Steder. Rimelig Løn eftel' For
holdene. For Tiden er jeg ved 
"Kongeaaens Damkultur", ,Jedl"ted 
Mølle pr. Hl'edstedbro St" l1Yol'fra 
jeg anbefales. 

:Frisk, frossen 

}11iskefoder 
faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfj ord en", 
Hlyngøre, 

Telegramadresse: Fryseriet. 
Telefon Nr. 7. 

Skærbækgaard 
til Salg straks. 

Fiskegaarden Skærbækgaard, be
liggende i Nørre Vium pr. Trold
hede, er billig til Salg, naar Han
del kan ske straks. Muligvis kan 
Gaarden mageskiftes med en god 
Købstadejendom. Nærmere Oplys
ninger erholdes ved Henvendelse 
til Restauratør IJ •• 1 ens en, Cafe 
Bristol, Esbjerg, og Fiskegrossei'eJ' 
Th. Pallesen, Lyongade 9, Kø
benhavn S. 

K.onsultation. 
Fiskeavlere, som ønsker Raad 

og Oplysning med Hensyn til Fo
dring, J'iskesn;domme eller anch'e 
Spørgsmaal \'edrørende den ratio
nelle Fiskeavl, bedes henvende sig 
til undertegnede, der ved flp!,
aarige Studier i Udlandet hal' er
hvervet sig en fuldstændig saavel 
praktisk som videnskabelig Ud
dannelse i Faget. 

Dr. C. Hoihlu'yel', 
p. T. Smallegade :-3U, Il. E., 

KøbpIlhavn F. 
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pr. I .. underskov 

tilbyder til Levering i Vinter og 
Foraaret prima Sættefisk af 
HUtle-, Bæk- og Regnbue
ørre«ler, endvidere prima øjne
æg og Yngel i ovennævnte Ar
ter samt Sættefisk af Karl)er 
og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Til Salg. 

En mindre Landejendom med 
et større Fiskeri, ca. 3 Tdr., 
solidt anlagt i 13 Damme, deraf 
2 Naturdamme, rigeligt Vand til 
hver Dam og besat med Fisk, me
get smukt beliggende i tilhørende 
Skov, nær Station, er til Salg. -
Særlig egnet for Høns og Kani
ner. Fuldstændigt Læ. laIt 27 
Tdr. Land. Billet, mrkt. "F.", be
des indsendt til Bladets Kontor. 

Levende Fisk, 
saasom Portionsørreder, store Hav
ørreder, Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes til Købs. 
Afhentning med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste Statsbanesta
tion. Kontant Betaling. 
O. I)omaschke, Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; J onasstrasse 3. 

Jossen Pkefoder. 
Vi kunne nu tilbyde ærede For
brugere frisk, frossen Fiskefoder 

(Smaasild, Smelt, Stenbiderrogn osv.) 

til 6 Øre pr. Pund ab Varde St. 
~ Svindet ga,rante- ~ 
\..~ ret højst 6 pCt. ~ 

Fersk Foderfisk leveres efter nær-
======== mere Aftale. ======= 

Ærbødig'! 

Aktieselskabet 

"fryseriet JUsleu )Ylette", 
Varde. 

Telefon 62. Telefon 62. 

G eddeyngel. 
Sydjydsk 

Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisl, af Ha'k·, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og SUM 
(ler til billigste Priser. 

T i l b u d paa sommergamle Gedder 

til Udsættelse i Furesø, med Opgi

velse af Pris for større og mindre 

Partier, bedes snarest tilsendt 

J!gstflskeriforeningen, 
Amagertorv 9. 

Portionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Dansen, 
Aakjærdal. . 

P. .l ø r g e n s e n, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 
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af "Ferskmlldsfiskm'if01'enin,qen", 
Kontingentet er 4 Kr. aar-li,qt. 

Foreningens Fonnand eT Ht'. Gand. 
B1'e, Hobro, tilltvem Begæring om Ind
meldelse i Foreningen rettes. Næst
(onl/and er H1'. Speditm' Petersen i 
Vamdrup. Artilde1' og Annol/cm' til 
Bladet sendef: til Kontoret i Gjelballe. 

Pr-isen (01' Annoncer er 10 Øre pr. 
Petitlinje af l/s Sides Bredde. For 
lfJmge1'e Tids AU!lOnCerin,q ind1'ømmes 
lietydelig og stigende Rabat. 

EFtertryk af Bladets Artilde'r til
lade8, naa'l' Kilden angives. Und
tagelsesNl{ælde 1;il væ1'e an,qivet 1:ed 
den lJaagældellde Artikel. 

Klage1' ovm' Mw/gler ved Forsendel-

sen rettes til Postkollt01'et, hvis Mang

leme ikke c~j7Ijæll)(:s, bedes Klagellselldf 

til B7adets Kontor i Gjelballe, 

- Am's-Abollnement a 4 Kr. kan 
(1'emfidig te.qlws paa Postkontorerne, 

JlHlbohl: lkn rcn'iderecle Lo.. om 

Ff'!',kvllIH!snskf'ri. Med(lelE'l~e fra Red-

aktionen, Min<lrc ,l\!,·.!.!eh,lsf'l', - Fiskr-

lIt:wkl~(I .. t. Annoneel', 

Den reviderede Loy om Fersk-
yandsftskeri 

træder i Kraft fra 1. August. Del' 
er derfor nu ingen Tid at spilde 
m,ed at faa Regulativer udar
bejdede og vedtagne ved saa 
mange af vore ferske Vande, der 
egner sig derfor, som muligt. 
Det burde man helst alle Steder 
være færdig' med inden 1. Novbr" 
til hvilken Tid den ny »Lov om 
Saltvandsfiskeri" træder i Kraft. 

I den sidstnævnte Lovs § 13 er 
der nemlig givet den Bestemmelse, 
at H Uden særlig Adkomst maa 
intet Fiskered,skab udsættes eller 
Vaaddræt finde Sted nærmere ved 
Aaers, Bækkes og Indvandes na
turlige eller ved Kunst frembragte 
Udløb eller Udmunding i Havet 
eller Fjordene ved almindelig lavest 
Vandstand end 100 Favne (188 
Meter), naar Aaen, Bækken eller 
Indvandet ved U dløbet har en 
Bredde af mindst 10 Fod (3 Me
ter) og 50 Favne (94 Meter), naar 
B!'edden er under 10 Fod (3 Me
ter). Hvor Forholdenes Beskaffen
hed maatte gøre det ønskeligt, 
kan mindre Afstande dog fastsæt
tes af Landbrugsministeren, som i 
Tvivls Tilfælde afgør, hvilket Sted 
der skal anses som U dlø bs- eller 
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U dmundingssted ved almindelig 
lavest Vandstand." 

"For de Aaers, Bækkes og Ind
vandes Vedkommende, for hvilke 
der er oprettet Regulativ, eller i 
hvilke der sker Udsætning af Fiske
yngel, og hvor saadanne Foran
staltninger skønnes at være af Be
tydning for Fiskeriet, saavel som 
for de jydske Aaer, Bække og 
Indvande, kan Landbrugsministe
ren fastsætte større Afstande end 
de ovennævnte.« 

Af sidstnævnte Bestemmelse er 
det let at forstaa, at det kan blive 
af stor Betydning for Fiskeriets 
U dvikling, at der er vedtaget Re
gulativer for de offentlige ferskE' 
Vande, der har Udløb eller Ud
munding i Hav eller Fjord. 

Vil man altsaa sikre sig, at der 
efter 1. ~ovembel' d. A. bliver af
mærket Fredningsbælte ud for de 
nævnte Steder, saa maa man sørge 
for, at der inden den Tid er ved
taget et Regulativ for det paagæl
dende Fiskeval1d. 

J o før man faar Regulativer og 
Fredningsbælter i Stand, desto før 
kan man faa begyndt paa at 
fremme FiskE'riets Udvikling i de 
ferske Vande. 

I "Ferskvandsfiskeriloven"s § 12 
staar der, at den af Landbrugs
ministeren beskikkede tilsynsfø
rende er pligtig at bistaa ved Op
rettelse af Regulativer, ved Indret
ning af Fisketrapper, Eng'vandings
gitre og lignende. For denne As
sistance oppebærer han i Dag'
penge 8 Kr. pr. Dag foruden Godt
gørelse for medgaaede Udgifter 
til Befordring efter Regning. ~. 
Samtlige Udgifter betales af Stats
kassen. ~ Dette er jo en stor Let
telse ved den tils:rnsføl'endes Kal-

delse til Hjælp i ovennævnte øje
med. 

Private, der ønsker den tilsyns
førendes Vejledning, kan faa denne 
uden noget særligt Honorar af Re
kvirenten, hvorimod denne maa af
holde Udgifterne ved den tilsyns
førendes Diæter og Rejsegodtgø
relse efter foranførte Regler. Den 
tilsynsførende er saa vidt muligt 
ogsaa p l i g t i g til at yde Private 
Vejledning paa fornævnte Betin
gelser.- En saadan Vejledning 
vil altsaa blive forholdsvis billig. 

Meddelelse fra Redaktionen. 
-o~ 

Paa given Foranledning finder 
Red. det fornødent at meddele, at 
Indmeldelse i Ferskvandsfiskt\ri
foreningen kan ske naar som helst, 
naar Meddelelse derom indsendes 
til Forel).ingens Formand eller et 
Medlem af Bestyrelsen. Ved Hen
vendelse til Medlemsbtadets Kon
tor besørger dette Indmeldelsen. 
De i Aarets Løb tiltrædende Med
lemmer faar de i samme Aar ud
komne Nr. af Bladet gratis til
sendte. Et Eksemplar af Lovene 
tilstilles hvert Medlem mod Beta
ling af 20 øre. 

Endvidere gøres opmærksom 
paa, at A a rs - A b o n n e li e n t a 
4 Kr. kan teg'nes paa Postkon
torerne. Der kan derimod ikke 
abonneres paa Bladet kvartalsvis. 
I Henhold til § 3 i "Love for 
Ferskvandsfiskeriforeningen " skal 
"U d m el d el s e af 'Foreningen ske 
til Kassereren og inden den L 
December, hvis den skal anses 
for gyldig fra den kommende L 
Januar." 
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Udmeldelse kan altsaa ikke ske 
ved Meddelelse derom til vedkom
mende Postkontor, ligesom U d
meldeIsen først kan træde i Kraft 
fra den kommende 1. Januar. 

Mindre Meddelelser. 
----o 

l'mgthøjelse, Karantæne fol' le
rende Fisk fnl Damna,rk nt. ID. 
"Fiseherei - Zeitnng" meddeler, at 
"Landbrugskamrets Fiskeriudvalg 
i Hannovel''' nu har aflagt Be
retning for 1906 og sendt denne 
til Interessenterne. Om Forelmar
kedets Stilling udtaler denne sig 
pessimistisk og knytter dertil sin 
gentagne Formaning om ikke at 
anlægge nye Anstalter og ogsaa 
at indskrænke Produktionen af 
Forelspisefisk. - S. J a f f e frem
sætter i Beretningen følgende For
slag: 1) om den i første Linje 
for tyske Anstalter skaffede Fragt
moderation for levende- Fisk ikke 
bør indskrænkes til rene tyske 
Sendinger; 2) om der ikke for 
flYer Sending fra danske Anstalter 
bør fordres -Garanti for Frihed fol' 
epidemisk Sygdom, f. Eks. ved 
Underkastelse af Karantæne paa 
tysk Grund. Hr. Jaff& tilføjer, at 
deri turde i Virkeligheden et ud
førligt og virksomt Middel til Be
skyttelse først og fremmest være 
at øjne. 

Vi skal til ovenstaaende Med
delelse tilføje, at Hr. K o n s u l e n t 
Giesecke fra Hannovel' i 
disse Dage berejser Danmark for 
at gøre sig bekendt med vor 
Damdrift. Han besaa sammen 
med et Par andre Tyskere "S y d
jydsk Damkultur" d. 23. Juli. 
I de følgende Dage gik Turen til 

de øvrige betydelige Kulturer i 
Sydjylland. Hans Agt er at gøre 
sig bekendt med vor Damkultur 
hele Landet over. 

Hvad Konsulenten sagde om 
"Sydjydsk Damkultur" skal ikke 
anføres her. Vi skal blot nævne, 
at han lod et Par Ord falde om, 
at vi solgte vore Fisk altfor bil
ligt til d'Hrr. Lincke og Do
maschke. 

Naar Konsulenten er færdig med 
at bese vore Kulturer, ved han 
sandsynligvis bedre Besked med 
Størrelsen af vor Produktion af 
Foreller, end vi selv gør; og han 
vil ogsaa have dannet sig et tem
melig nøjagtigt Begreb om Stør
relsen af vor Eksport i Aar af 
Spiseforeller. 

Univel'sal- Sterilisation kalder 
man efter "F. Tr. G." en helt ny 
Fremgangsmaade, som nu bliver 
indført i England af et stort Aktie
Selskab, "U niversal- Sterilization
Co., Ltd., London. Selskabet vil 
arbejde med en Kapital paa 
3,600,000 Mark, foreløbigt bliver 
der afgivet 30,000 Andele a 1 
Lstr. Selskabets Direktører er 
d'Hrr. I. A. Bryce og R. Tren
grouse, endvidere Sir C. Petrie, 
E. B. Hart og J. P. F. Watson. 
Det er lutter fremragende engelske 
Personligheder; men Fremgangs
lnaaden skal dog først forretnings
mæssigt grundigt undersøges. -
Det gaar til paa følgende Maade: 
Kødet, Fisken o. s. v. kommer 
ind i et lufttæt Rum eller en Inft
tæt Beholder, af hvilken al uren 
Luft er fjernet ved Hjælp af en 
Centrifugalpumpe og er bleven er
stattet af friRk, tør, kimfri Luft. 
Denne kimfrie Luft tilføres der 
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Damp, . hvilken frembringes gen
nem en særlig Komposition, hvi::; 
Istandbringeise hemmeligholdes. 
Denne Damp imprægnerer Fisken 
o. s. V., og efter en halv Times 
Forløb er Processen færdig. De 
saaledes behandlede Næringsmid
ler kan uden Betænkning udsættes 
for den sædvanlige Luft; de hol
der sig friske i meget længere Tid, 
selv i tropisk Klima; men der er 
desuden at bemærke, at Insekter, 
f. Eks. Fluer, ikke kommer paa 
saadanne behandlede Sager. Hver
ken Smag, Lugt eller Farve bliver 
paa nogen Maade angrebne ved 
Fremgangsmaaden eller skader den 
menneskelige Sundhed. Der siges, 
at denne Fremgangsmaade fuld
stændigt vil overflødiggøre Brugen 
af Is og de besværlige og dyre 
Ismaskiner. Den skal være bil
ligere og yirkningsfuldere end Is 
?g desuden have den Fordel, at 
den kan anvendes paa alle Plad
ser, ogsaa hvor Is ikke er at faa. 
Hr. E. 1}. Hart har med Damp af 
"Hilaire's Pastillen", som Kompo
sitionen kaldes, behandlet ::Ylakl'el, 
friske Sild og islandske Rødspæt
ter, der holdt sig fuldstændigt 
friske i 5 Dage. Vi faar nu at af
vente Resultatet af Selskabets vi
dere Virksomhed. For nærværende 
Tid kan man faa Apparatet at se 
i London E. C. 66, Farringdon-
street. (Deutschc Fisch. Zeit.) 

Om et nyt l<~isketl·anSpol't-Ap. 

l,al'at, som for nylig blev frem
stillet paa en Udstilling i -Helm
haus i Ziirich, skriver "New Ziiri
cher Zeitung": 

Interesserede Kredse har længe 
beskæftiget sig med Spørgsmaalet 
om Leyendetransport og Levende-

holdeIse af Fisk, og mangt et Ap
parat er allerede blevet konstrue
ret, ved hvilket man haabede at 
afhjælpe den mislige Omstæn
dighed, som navnlig gør sig 
kendelig ved Fisketransport. Thi 
i Almindelighed gaar Sagen saa
ledes for sig, at adskillige Klgr. 
Fisk bliver bragte i eliptiske Fade, 
fyldte med Vand, Qg derefter an
bragte i en Godsvogn. Saa længe 
Vognen ruller, og Vandet ved den 
vedvarende frembragte Bevægelse 
kommer i Berøring med Lmten, 
og som Følge deraf optager mere 
Ilt, end naar det er stillestaaende, . 
saa længe gaar det endnu an. 
Men saasnart Vognen staar, hører 
Rystelsen op, og Fiskene staar da 
i Fare for at kvæles. For at af
hjælpe denne mislige Omstændig
hed, giver man Sendingen en 
Mand til Ledsagelse, der paa Mel
lem-Stationerne ryster de smaa 
Fade eller tilfører dem friskt Vand, 
hvis det el' for Haanden, og der 
er Tid til det. Denne Slags Trans
port er ret kompliceret, meget dyr 
og frem for alt uden Sikkerhed 
for, at ikke en g'od Part af Sen
dingen trods alt alligevel gaar til 
Grunde. Lnftmanglen forsøgte man 
at afhjælpe derved, at man ved
lagte Transportbeholderne Bomber 
med Ilt, som vel havde en nævne
værdig Fordel, men som samtidig 
havde den Ulæmpe, at Beholderen 
blev meget tung, og da Fare for 
EksplosIon ikke var udelukket, var 
ikke alle Baner beredvillige til at 
speditere disse Fiskebeholdere. 
Det i Helmhaus udstillede Appa
rat vil maaske i denne Materie 
bringe en Revolution. Opfindelsen 
er gjort af den i Fiskerivæsnet 
gældende Autoritet Hr. Prof. Dr. 
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Heuscher, Ziirich, og Hr. E. 
Web e r, Stiirlin, der til dens An
vendelse har grundet et Selskab 
"Solution", der har arrangeret U d
stillingen. Opfindelsen er indgaa
ende prøvet af Fagfolk og har 
faaet en yderst gunstig Dom. 
Selv for Lægfolk vil det være 
indlysende, at Principperne for 
Vandets Gennemluftning, Cirkula
t,ion og Filtration i det nye Appa
rat er forenede paa en simpel 
Maade. Den nye Opfindelse ud
strækker sig baade til Transport
apparater og til Beholdere for Le
vendeholdeIse af Fisk. En Hoved
fordel bestaar deri, at ved den 
kommer kun atmosfærisk Luft til 
Anvendelse, der bliver ledet ind 
paa Beholderens Bund, hvorfra 
den gennem de naturlige Porer 
fra fine Trærør sønderdeles i Tu
sinder af fine Smaabherer og 
langsomt stiger op til Bassinets 
Overflade. l Modsætning til tid
ligere Fremstillinger, hvor Luften 
steg rask i Vejret i store Blæret' 
fra et enkelt Sted, forbliver ved 
det ny System Smuablæl'erne me
get længere Tid i Vandet og for
maar derved intensivt at gennem
trænge Vandet med ren Luft. 
Derved er, som to ved Siden af 
hinanden opstillede Bassins paa 
Udstillingen viser, (det ene instal
leret efter det hidtil brngte, det 
andet efter det nye System) kun 
en Tiendedel af det hidtil for
nødne Kvantum Vand nødig, en 
Kendsgerning, der særlig turde 
være af stor Betydning for de 
Handlende. Hele LufttilførsIen 
bliver reguleret ved en simpel 
Blæsebælgpibe, der slutter sig til 
Vandledningen. Men Indretningen 
har ikke alene Fordel ved den 

fortrinlige Gennemluftning sammen 
med minimalt Vandforbrug; i de 
sædvanlige, hidtil brugt.e Behol
dere hvirvler, som et Blik i et 
Bassin hos hvilken som helst 
Fiskehandler viser, den gennem 
Vandet jagede Luft Fiskenes Eks
krementer omkring i Vandet, hvor
ved det trods rigelig Fornyelse 
dog altid viser sig noget forurenet. 
Det nye Apparat besidder en Rist, 
gennem hvilken Skarnet falder ned 
paa Bunden, og ikke ved Fiskenes 
hæftigste Bevægelser, som for
øvrigt mest fremkaldes af Luft
mangel, igen kan drives ind i 
Vandet. Transportapparatet er 
bygget efter det Princip, i det 
mindst mulige Vand at kunne 
transportere de flest mulige Fisk 
den længst mulige Tid til den 
billigste Transportpris. Det er 
selvfølgeligt ikke her Stedet til at 
give noget nøje Kendskab til dets 
tekniske Konstruktion; der skal 
kun bemærkes, at det besidder to 
Luftflasker, der hver efter Trans
portens Tidsvarighed er ble\'en 
pumpet op til 4 R Atmosfærer. 
Ved et Filtrerapparat b!'inges Van
det ind i et paa Bunden værende 
Kammer, bliver der igen dreven i 
Vejret og udgyder sig som rent 
filtreret Vand paany i Beholderen. 
Kassens brugelige Vanclrurn er 
indrettet til 100 L. og tilstrække
lig til en Transportvarighed paa 
omtrent 10 Timer for 25 KIgr. 
Foreller. Bassinerne til Levende
holdeIse af Fisk er konstruerede 
paa en lignende Maade, kun at 
den rene Luft her bliver tilført 
ved en gennemhullet Blæsebælg-
pibe. (Fisch. Zeit.1 

Spørgsmall1. Det er almindeligt, 
at Fiskemestre og Fiskerielever 
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døjer en her Del ved at holde 
deres Fødder tørre .. Det er nem
lig mange Steder ikke muligt at 
faa Træskostøvler, del' kan 
holde Vandet ude; det slaar igen
nem Læderet, og dette løber og
'Saa op i Sømmene. Følgen heraf 
er, at Fiskerne sjældent kan staa 
med tørre Fødder ved deres Ar
bejde, ligesom Træskostøvlerne 
stadigt skal repareres, ll\'ad baade 
er til stor Gene og Bekostning. 

Jeg tillader mig derfor at rette 
følgende Spørgsmaal i Ferskvands
fiskeribladet : Er der ikke en eller 
anden, der her i Bladet kan og 
vil give. Anvisning paa en S k 0-

mager eller Træskomager, 
der laver Træ s k o s tø vI er, godt 
syede og af godt Læder, saa de 
virkelig er vandtætte, og som kan 
faas til en rimelig Pris. 

Kan der faas en saadan Anvis
ning, vil det afhjælpe et føleligt 
Savn for Fiskemestre og Elever 
ved mange af vore Fiskerier. 

M. 
'J'p;klands l'Ol'syning med friskt 

}'iskekml. I "AIJg. Fisch. -Zeit." 
er der anmeldt en Bog af Profes
sor P a u l u s S c h i e m e n z, der hal' 
til Titel: " Vor Forsyning med friskt 
Fiskekød. Festtale, holdt ved Høj
tideligholdelsen af Hans Majestæt 
Kejserens Fødselsdag d. 26. Jan. 
1907 i Landbrug'shøjslwlen i Ber
lin". 

Af de foreliggende statistiske 
Opgivelser viser Forf., hvorledes 
saavel Forbrug som Produktion 
af Hav- og Ferskvandsfisk er 
stegne i Tyskland; men at dette 
Land langt fra er i Stand til at 
dække dets Befolknings Fornøden
hed af Fisk. Set fra et national
økonomisk Standpunkt findel' 1"01'-

fatteren, at det er meget bekla
gelsesværdigt, at paa den Maade 
endnu umaadelige Summer afPengu 
vandrer til Udlandet, og han raa
der derfor sine Landsmænd til at 
rette deres Bestræbelser paa at 
hæve det tyske Havfiskeri og at 
indføre en intensiv, rationel Drift 
af alle Landets Indvande. 

Professor Schiemenz Ord maa 
vel staa til troende. Men taler 
han sandt, saa vil det vare længe 
endnu, inden der kan blive Tale 
om Overproduktion af Fisk i Tysk
land. 

Om Korrektur. Fra Hr. Hertz' s 
Bogtrykkeri, Kongens Ny torv, Kø
benbavn, har vi modtaget en "Kort
fattet Vejledning" angaaende Kor
rektur. Den lille Pjece vil blive 
tilsendt enhver gratis, der rekvi
rerer den. Vi anbefaler den lille 
Bog til de af vore Læsere, der 
har Brug for en saadan Vejled
ning. Bogen demonstrerer og for
klarer Anvendelsen af de forskel
lige Korrekturtegn, der forstaas i 
alle Trykkerier. I et forceret Ar
bejde f. Eks., hvor der ikke er 
Tid til mere end een Korrektur, 
vil de ubehagelige Fejl, som ellers 
let indtræffer, kunne undgaas, saa
fremt det her viste System an
vendes. 

Aal 
rÆh 
Gedde 
Aborre 
KreDS 

Fiskemarkedet. 
-0-

København, 6. till~ . .THli. 
35 -5fi Øre [l!'. l't! 
75-100 
30-60 
20-25 

300-400 (11'e pl'. 100 tltk. 

B e r l i 11, 17. til 23 . .Juli. 
Levende Fisk: 

Gedde 108-130 Pf. pr. Pd. 
Gedde, melIst., ~tu]'c. 11B 
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fielld!.'I', usm't,. 
AU01TC 

Smler 
Sud"r, ~torc, 
Aal, blore, 
Aal, storr, mellst., 
Aal. "maa. 
Aal. usort. 
Knl'1Jrlser . 
Karper 
Koqwr, ~tore, 

93 
99 

80--110 
85-93 -
88-100 
88-98 
tiO-61 
67- 86 
72--92 
95-105 
76~93 -

Berlin, ]3. til 20 .. Juli. 
Iøpak kede Fisk: 

Forel 96-~7 Pf. pr. Pli. 
Ørred 
Aborre 
Gedde 
Oedd(·r. ~tore. 
Gedder; mell(:mst, 
Aal, Btore, 
Aal, mellrmst. 
Aal, Nman, 
Aal, llHI)]'L 

Suder 
Karml"rr 
~arpe 

119 
30 47 
40 82 
50- 6:J 
78- 82 
73-92 
n6-91 
~1~65 

55 65 
.+3 79 
413 53 

59 
D. F. Z. 

II a lU b tI r g, 17.~23 . .Jnli. 
Gedder, melleUlNL. 81 lO!) Pf. pr. PIl. 
Gedde, smaa, 68-85 -
Sanl1art, stor€'. !11c,J!st, 103 113 
Sandart, sman. HO- 92 
A hone, ~tore. ;14~40 
A horl'<', SlIllla, 21 
Ørred, Ht, meUnmst., 107 ··124 
Øl')'pd, mell"t., 104.~ 124 
Ørred, smaa, 74 93 
Sndrr, smaa lev. Portioll8. 121) 
AnI, stOrf', leyem!e, 105 112 
Aal, nwllemst.. 80-105 
AaL "Hltla.· 71)··-80 

F. Z. 

Dansk Fiskelllestel'forening 
indbvder til C.eneralforsam

ling og "[T dRugt, med Lunderskov 
som Mødested, Mandag d. 12. Au
gust d. A., Form. KJ. 9. Sydjydsk 

'Damkultur og Hougaard Fiskeri 
besøges, derfra gaar Turen til Kol
ding, hvor Deltagerne samles paa 
Alhambra, og muligt kommer til
stede en Taler Fiskerisagen ved
rørende. Deltagelse bedes med
delt Formanden senest Fredag d. 
9. August for Udflugtens Skyld. 

P. It Y.: 
Fiskemester S. Andersen, 
J edsted Fiskeri, Gredstedbro. 

6000 
Pd. levende Aal, 

1 (1-2 Pd. pr. Stk. ønskes til Købs 
hver 14. Dag, med Afhentning 
paa Sælgerens Station pr. Special
vogn. Kontant Betaling. 
t •. Oomaschke, Fischhandlung, 

Berlin, J onasstrasse 3. 

150,000 
I-aarige Ørreder, 

ti 12 Ctm. lange, at levere Fo1'
aaI' 1908, ønskes til Købs, ogsaa i 
mindre Partier. Tilbud ab Fiske
riets Station udbedes. 
C •. DOJllasehk(', Fischhandlung, 

Berlin, J on~sstl'asse :3. 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved SOUl .Medlem i "Dansk Fersk-

vandsfiskerifol'ening". Kontingent 4 Kr. Ramt 20 Øre for et Lov-
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning. 

, den .. 1\:)0 

Navn: .... Stilling: 

NB. 
Postadresse: 

K II P o n C Il be,les i wUylllt 8tan<l tilseu(lt Forening('ns Formawl. Hr. Ca",!. 
Bie i Hobro el'e .. til BI:lIlpt~ Kontor i fljelhll.lle l'ellgefo.l'sellllclsCl· b"'!P8 
dog adresserede til FO)'['nillgell~ Kasserer, Hl'. Sagff1rel' .Tul ;..rors I{ibe. 
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I'iskemester. 
Som saadan kan en samvittig

hedsfuld og paalidelig ugift Mand l 
faa Plads i Løbet af Efteraaret. 
Bill., mrkt. "Fiskernester L" med 
Oplysninger, Anbefalinger eller 
fen'llecr, modt. B1.s Kontor. 

Vi kunne nu tilbyde ærede For
brugere frisk, frossen Fiskefoder 

(Hmaasild. :-lmelt, Stellhidel'1'ogll 0,1.) 

til 6 Øre pr. Pund ab Varde St. 
~ Svinde~ garant,{\- ~ 

l'{\t hø.lst 6 1'( t. ~ 
Fersk Foderfisk leveres efter nær
====mere Aftale. ==== 

Aktieselskabet 

,,1ruseriet JUste" .811e", 
Varde. 

Telefon 62. Telefon G2. 

'Frisk, frossen 

Fiskefoder 
faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", 
Glyngøre. 

Telegramadresse: Fryseriet. 
Telefon Nr. 7. 

pr. I. .. und .. r",k()\· 

tilbyder til Levering i Vinter og 
ForaaJ'et l_rima Sættefisl.: af 
Kilde-, Bæk- og Regnbue
ørreder, endvidere l.rinu! øjne
æg og ")Tuget i ovennævnte Ar
ter samt Sn'ttefisk af Karpe)' 
og Suder 

til absolut billigste Priser. 

Prima 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Sudel', 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmes te 
Statsbanestation. Kon
tant BNaling. 

C-':. Uomaseltk .. , 
Fischhandlung, 

~erlin N. W. 21; ,Jonas
strasse B. 

fJaisk, haoss .. u 

Fi~t~fod~r 
faas stadig 

til 5 Øre pr. Pund 
fra 

F. H. Meblsen &: CO.! 
Struer. 

Telef. 2. 
Telegram-Adresse: 

Mehlsen. 

leverer som sædvanlig 
øjneæg, ,rug .. } og 
Sættefisk af Rfek·, 
Regnbue- og Kilde
Øl'red af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Pl'iser. 

Portiousflsk og 
større Sl.isefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hans e Il, 
Aakjærdal. 

P .• Jørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 



F erskvandsfiskeribladef. 
Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

1j(lgalu' den 1. og' 15. i hver MftlllH',(l. 

Redigeret af S m i d t N i s ~ en, Hvilestedgaard pr. Ejstrup. 
Bladets Kontor ' 

er hos forbenv. Lærer P. N i s s e n, Gjelballe pr. Lunderskov. 

XI'. 16 i 15. ~\.llg1l8t. 1901 

af "Perskvandsfiskerif orel/ingen il • 
Kontingentet er 4 Kr. aarl~qt. 

Fm'eningens Formand er Hr. Cand, 
Bie, Rob1'O, til hvem Begæring om Ind-
rneldehse i Fm'enil1,qen }'ettes. Næst
formand er H1\ Speditør Petersen i 
"Vamdrup. A,'tikler og AnnOlicel' til 
Bladet sendes til Kantm'et i Gielballe. 

Prisen for Annoncer er 10 Øre pr. 
Petitlinje af l/S Sides Bredde. For 
længere Tids Annoncering indrømmes 
betydelig og stigende Rabat. 

Efte}'tryk af Bladets Artikler til
lades, naaJ' Kilden angives. Und
ta,qelsestilfælde vil være angivet ved 
den paagældende Artikel. 

Klager 01:e1' Mangler red Forsendel-

sen J'eties til Postkontoret, hvis .Llfang-

1erne ikke aj7~jælpes, bedes Klagen sendt 

til Bladets Kontor i Gjelballe. 

- Aars-Abonnement a 4 K'r. kan 
fremtidig tegnes paa Postkontm'erne. 

Indbold : Vejrliget og Damkulturen samt 
Udsigtrrne for vort Ferskvand~fiskeri. -
Om U dvikling~n af Priserne paa Fersk
vandsfisk. Lystfiskeri, - Yderligere Bi
drag til Forelægs Klækning i Grus. 
Vandrer den blanke Aal langs Bunden. 
IJidt om naturlige og kunstige smaa Vande, 
Fiskllingen i dem og dcres Værd til Fi
skeribl'ug. Vore Bækkes rationelle Drift 
ved Avl af Bækørreu. Mindre Meddelel-
ser. - Fiskemal'ke.tlet. Annoncer. 

I Vejrliget og Damkulturen 
samt Udsigterne for vort Fersk

yandsfiskeri. 
-o-

Den regnfulde og kølige Som~ 
mer har naturligvis været særlig . 
gunstig for Forelproduktio
n e n, Sundhedstilstanden blandt 
Fiskene har overalt gennemgaa
ende været god, og ~ Dammene 
vrimler derfor af sunde og gode 
Fisk. 

Men har det været et gunstigt 
Aar for Forellernes Trivsel, saa 
kan det samme ikke siges for 
Karpernes Vedkommende. Efter 
de Meddelelser, som "Fischerei
Zeitung" har modtaget fra forskel
lige, synes Udsigterne for Karpe
høsten i Aar at være ret mørke. 
Det kolde Vejr har ikke alene 
bragt Yngleopdrætten i Fare og 
tilintetgjort den, men har ogsaa 
skadet de større Karpers Vækst. 
Enkelte Steder 'lyder Klagen helt 
betænkeligt, Saaledes skrives der 
til nævnte Blad fra skattet Side: 
"Vi har her et grueligt Karpeaar. 
Altid koldt! Med Nød og næppe 
har Karperne faaet leget helt ube
tydeligt, og derefter er en stor 
Del af Ynglen gaaet til Grunde 
paa Grund af det kølige Vejr' 
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endog i Juni, og i Dammene vil 
Fiskene ikke rigtigt æde. Mig 
minder dette Aar levende om det 
slemme Aar 1902. Bliver det ikke 
snart bedre, saa bliver her en 
daarlig Høst." 

Da det kølige Vejr fremdeles 
har været overvejende, efter at 
denne og lignende Meddelelser er 
indsendte til det nævnte Blad, kan 
man altsaa godt gaa ud fra, at 
der i Aar bliver en daarlig Karpe
høst i Tyskland. Virkningen af 
den til Dels mislykkede Opdræt af 
Karpeyngel vil derimod i væsent
lig Grad først spores til næste 
Aar. 

- Der vil derfor i Aar ikke 
kastes den Mængde Karper ind 
paa Markedet, som ellers er Til
fældet, og dette vil naturligvis in
fluere paa Prisen. Da det altsaa 
vil blive· knapt med Tilbudet af 
Karper, ligger det nær at antage, 
at Efterspørgslen paa andre Fersk
vandsfisk vil øges. 

Efterstaaende Artikel "Om U d
viklingen af Priserne paa Fersk
vandsfisk" viser, at Prisen paa 
disse Fisk i de sidste Aar er ste
gen mer eller mindre betydeligt. 
Der synes derfor under de for
haandenværende Omstændigheder 
ikke at være nogen Fare for Pris
fald de første Aar paa Ferskvands
fisk, der turde snarere, i det 
mindste foreløbigt til Vinter, kunne 
ventes en Prisstigning. 

Udsigterne for vort Ferskvands
fiskeri og vor Damkultur synes 
derfor for Tiden at være ret lo
vende. 

Vi vil i denne Forbindelse og
saa minde om de Udtalelser "Om 
Tysklands Forsyning med friskt 
Fiskekød", vi i forrige -Nummer 

anførte efter Professor P a u l u s 
Schiemenz' Bog om denne Sag. 
Der er derfor efter vor Mening 
slet ikke Tale om Overproduktion 
for det første, ja maaske ikke i 
lange Tider. Det gælder bare om, 
at vi forstaar at benytte de gode 
Konjunkturer. Men det har hidtil 
ikke været Tilfældet. Vi vil 
haabe, det ret snart bliver bedre, 
naar vi faar bedre Transportfor
holde og ordnede Afsætningsfor
hold. 

Om Udviklingen af Priserne 
paa Ferskvandsfisk 

skriver "Dr." i Fischerei-Zeitung" 
for 27. Juli d. A.: 

"Prisen paa alle Fisk, med Und
tagelse af Karpen, er i de sidste 
Aar, siden Slutningen af Halvfem
serne, stegen mel' eller mindre be
tydeligt. Fisk bliver altid mel' og 
mer en Luksusartikel; de har for 
længe siden ophørt at være et 
Folkenæringsmiddel ; selv i vore 
vandrige Egne er de i de sidste 
Aar forsvundne fra mangen Fa
milies Bord. Alle de dristige For
haabninger om ved Fiskenes For
mering at skaffe en billig Folke
næring er blevne til intet. Som 
Luksusartikel har Fiskene ved den 
hurtigt stigende Velstand i Tysk
land og Livsfordringernes Stig
ning i mange Kredse Andel i den 
almindelige Prisstigning paa alle 
Livsfornødenheder, derved bliver 
Efterspørgslen paa Fisk, trods 
Konsumenternes Aftagen i de 
nedre og mellemste Befolknings
lag, ikke ringere. Paa den anden 
Side aftager Produktionen af Fisk 
i vore Vande; det er en Kends
gerning, vi ikke kan komme uden 
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om; og selvom der i nogle Egne 
er Vande, der ikke er blevne be
nyttede rationelt hidtil, og som 
synes at afgive' en betydelig Del 
mere, saa ændrer dette dog intet 
i den almindelige Aftagen. Om 
det vil lykkes at standse denne 
fortskridende Aftagen af vore Van
des Produktivitet og at naa til en 
varig Forøgelse, maa paa For
haand' endnu synes tvivlsomt. 
Der mangler ikke paa Stemmer, 
der mener, at Fiskeprisernes Stig
ning har naaet den Grænse, over 
hvilken Prisen ikke kan komme. 
I Virkeligheden har Fiskeforret
ningens Gang hidtil ikke givet 
dem Ret. 

Medens G e d d e n, denne ved 
Siden af Aalen og Karpen vig
tigste Ferskvandsfisk, der stedse 
kan afsættes i hvilken som helst 
stor Mængde, i Løbet af Halvfem
serne, afset fra ringe aarlige Sving
ninger, der var betinget af den af 
Vejrliget afhængige Leverance, 
holdt en temmelig konstant Pris, 
indtraadte der med Aaret 1899 en 
vedvarende Prisstigning, der hid
til har holdt sig. Denne er natur
ligvis betydeligst for levende Ged
der, men finder ogsaa Sted for 
døde Gedder. I Legetiden i Marts 
og April og tillige sidst paa Efter
aaret, i Oktober til December, ind
træder paa Grund af Efteraars
udfiskningen og den forøgede Til
førsel en Prisnedsættelse for Ged
den; men i de sidste Aar har den 
dog allerede ikke traadt saa tyde
ligt frem; ja i April har Prisen 
paa Gedder allerede naaet en for
bavsende Højde. Størst er Efter
spørgslen i Rejsemaanederne Juli, 
August, September, og derfor da 
ogsaa i særlig høj Pris. Gedden 

indtager altid mere blandt Fersk
vandsfiskene en uundværlig første 
Klasses Plads i det finere Køkken 
efter fransk Forbillede. Derfor 
skal man ogsaa anvende den største 
Omhyggelighed paa Geddens Pleje 
og rigelige Avling og ikke fore
trække tvivlsomme fremmede Fiske
arter for den, heller ikke Sandart. 
Vigtigt er det for Fiskeren at tage 
Hensyn til den hensigtsmæssige 
Størrelse, Gedden skal have, naar 
den fanges og bringes paa Mar
kedet. Den dyreste Gedde paa 

. Storstads-Markedet er utvivlsomt 
Stegegedden fra 1/8 til Punds 
Størrelse pr. Stk. Denne har i 
Aar naaet en Pris paa indtil 3 
Mark pr. KIgr.! Derimod er Ged
der fra 1 til 11/ 2 Pund af mindre 
V ærdi og billigere; de har sta
digt i Aar været solgte til en Pris 
af 1,60 til 1,80 Mark pr. KIg. 
Mere gangbar, til bedre Priser, er 
Mellem-Gedder fra 2 til 6 Pund, 
som rigtignok ikke naar Stegeged
dens Pris. Store Gedder over 6 
Pd. er mindre værd; de indbrin~ 
ger 1 til 1,20 Mk. pr. KIgr., helt 
store endog kun 0,60 til 0,70 Mk. 
Hvor der altsaa finder en rigelig 
Formering Sted af Gedder, som 
ved mange Floder, der om For
aaret oversvømmer store Engfla
der eller staar i Forbindelse med 
et udstrakt Gravsystem, saa at der 
staar udmærkede Legepladser til 
Geddens Raadighed, der skal man 
trøstigt fange selv større Mæng
der smaa Gedder og bringe dem 
paa Markedet som Stegegedder. 
Man gør ikke Geddebestanden og 
dens regelmæssige aarlige Ud
bytte mindre, og et fortrinligt 
finansielt Resultat naas. Men Ged
der fra 1 til 11

/ 2 P d. skal Fiskeren 

.. 
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. i alle Tilfælde skaane, da de ind
bringer mindst og er i Begyndel
sen af deres bedste Vækstperiode. 
Gedder over 6 Pd. pr. Stk. skal 
man med alle Midler se at holde 
borte; kun Skade,. at dette, navn
lig i store og dybe Vande, er let
tere sagt end gjort. 

Ogsaa S a n d a r t viser en ganske 
antagelig Prisstigning, og det ikke 
alene levende, men ogsaa døde 
Sandart. Levende og døde Sand
art, uden Forskel, fra vore hjem
lige Søer og Floder har i Aar i 
Berlin naaet en Pris af indtil 3,60 
Mk. pr. Klgr. i Engroshandelen 
og 5 Mk. pr. Klgr. i Detailhande
len, altsaa en ren Luksuspris ; det 
drejer sig her om Fisk fra 2 til 6 
Pd. pr. Stk.· Under 2 Pund skal 
Sandart ikke fanges og bringes 
paa Markedet. Rigtignok er Sand
art ikke altid at afsætte til saa 
gode Priser og navnlig ikke i stor 
Mængde. Storstads Sandartpriser 
er som bekendt afhængige af Pri
sen paa den russiske Issandart; 
men ogsaa disse har paa Grund 
af en Forandring i Sandartforret
ningen hævet sig i de sidste Aar, 
siden den russiske Sandart langt 
mere end tidligere forhandles gen
nem Kommissionsforretning og 
ikke mere bliver bortauktioneret 
i saa store Mængder paa Berlins 
Torv eh all er. 

Endogsaa den for Forsendelsen 
og den storstadsmæssige Fiskehan
del saa lidet paaagtede A b o r r e 
er i de sidste Aar i Berlin som 
overalt ikke stegen ubetydeligt i 
Pris. 

Den Betydning, som navnlig 
Portionssuder fra 1/4 til l/S 
Pd. har naaet for Fiskehandelen 
og Fiskeforbruget, er bekendt nok, 

ligesaa den pristrykkende Virkning, 
som den massevise Import af saa
danne Suder fra Holland og Rus
land har øvet paa Forelmarkedet 
og Forelpriserne. Mindst har 
Brasenen og Karpen deltaget 
i Prisstigningen. Brasenen har i 
Storstæderne, frem for alt i Ber
lin, intet gunstigt Marked, skønt 
den i den rigtige Størrelse (fra 4 
Pd. pr. Stk. og opad) og i god 
Næringstilstand af Kendere holdes 
for bedre og mere velsmagende 
end Karpen. De .. lader sig imid
lertid paa denne Størrelse vanske
ligt forsende levende, endvidere 
bliver de kun i Mængde og sik
kert fangede i Legetiden i Maj, 
naar deres Værd er skadet, men 
senere om Vinteren mindre sik
kert. 

K arp ern e har forholdsvis saa 
nogenlunde holdt samme Pris. -
Det er naturligvis paa Grund af 
deres Produktion i Damme og 
Leverancen af dem om Vinteren. 
Prisen paa dem var i Begyndel
sen af Halvfemserne højere end 
nu; efter at den siden Midten af 
Halvfemserne ikke var gaaet ube
tydeligt tilbage, har den igen de 
sidste Aar hævet sig. Rigtignok 
har der igen i Efteraaret 1906 vist 
sig en højst glædelig Fremgang; 
men om den vil holde sig, faar vi 
at afvente. 

Lystfiskeri. 
-0-

Gedden som Sportsfisk. 

IV. 
Maa det end indrømmes, at 

Spinning-Fiskeriet efter Gedder er 
det interessanteste og mest løn
nende Sportsfiskeri, saa findes der 
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dog en Del Vande her i Landet, 
hvor Spinning-Fiskeriet er udeluk
ket, særligt i langsomt flydende 
Aaer, hvor der er saa megen Op
vækst og Grøde, at Spinning-Ap
paratet ikke kan bruges. I disse 
Vande, og det er som oftest dem, 
der er rigest paa Gedder, idet 
Gedden som Regel ikke ynder 
stærkt strømmende Vand, maa der 
fiskes paa anden Maade, f. Eks. 
ved Dypning Engelskmændenes 
Trolling. Dette Fiskeri er meget 
gammelt. Allerede i Aaret 1682 
udkom der i England et Skrift, 
der omhandler Trollingfiskeri, i 
det væsentlige paa samme Maade 
og med de samme Redskaber, 
som der nu anvendes. 

Apparatet, der anvendes til Dyp
pefiskeri, er temmelig almindeligt 
bekendt; men vort hjemlige Appa
rat adskiller dog i flere Hen
seender fra det, der anvendes i 
Udlandet, baade hvad Krogenes 
og Apparatets Form og Indret
ning angaar. 

Efter v. d. B o r n e s Anvisning 
har jeg fremstillet Apparatet paa 
følgende Maade: Der anvendes 
saakaldte Lynkroge, dobbelte 
Kroge, hvor Skaftet og selve Krog
spidserne har en slangeagtig Form. 

Af et Stykke, ikke for tyndt 
Messingtraad, der er godt glødet, 
tildanner man et øje ved at lægge 
Traaden sammen. Man snor der
efter ,Traadens 2 Dele sammen 
og fæstner den godt til Krogens 
Skaft ved Omvikling med fin Mes
singtraad. Afstanden fra Krogens 
Bøjning til øjet bør ikke være 
større end 6 Centm. Om et lille 
Stykke rundt Træ af passende 
Tykkelse former man et PapirhyJ
ster, som man enten sammenlimer 

paa Siden eller lukker med lidt 
Segllak. Man anbringer derefter 
Krogen med øjet i Hylstret og 
lukker dette forneden med Lak, 
saa at Krogen kommer til at sidde 
fast i Hylstret; dog maa Hylstret 
ikke naa længere ned over Kro
gen end til omtrent 1 Ctm. fra 
dens Bøjning. Man anbringer der
efter Hylstret i tørt, fint Sand saa 
dybt, at Sandet, utten at løbe ned 
i Hylstret, naar i Flugt med dettes 
Overkant. - Sandet maa endelig 
være aldeles tørt, da Blyet ellers 
stænker omkring. Derefter smel
ter man over en Spirituslampe no
get Bly i en lille Støbeske og hæl
der det smeltede Bly, fri for Skum, 
i Hylstret til dettes Overkant, saa 
at øjet kommer til at staa frit. 
Naar Blyet er koldt, fjerner man 
Papiret, hvorefter man med Kniv 
og Fil tildanner Blyet, saa at det 
gaar tyndt ud imod øjet og lige
ledes tynder lidt af ud imod Kro
gen. Blyet maa ikke være tyk
kere, end at det kan passere Agn
fiskens Svælg uden at ødelægge 
eller beskadige denne. I Appa
.ratets øje hæfter man ca. 1/3 Me
ter Wire Gimp, forsynet med et 
øje, og ved Hjælp af en Agnnaal 
trækker man Gimpen og Appara
tet ind gennem Agnfiskens Gab 
og ud ved Halen, hvorefter man 
binder Halen fast til Apparatet 
med en Traad, man plejer at 
bruge en rød Traad. Wire Gim
pens øje hæftes derefter i en paa 
Hjullinen anbragt Svirvel. Da der 
ikke skal gøres lange Kast ved 
dette Fiskeri, men det meget mere 
gælder at naa saa langt ud som 
muligt over Rør og Grøde, kan 
man her bruge en lang Bambus
stang, saa lang, som man har 
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Kræfter til at føre den. Paa Stan
gen maa der være Slangeringe og 
et Hjul med Fjeder. 

N aar man saa har al Ting i 
Orden, tager man nogle Meter fra 
Hjulet i venstre Haand og begyn
der at dyppe, idet man langsomt 
og roligt, uden Plask, sænker og 
hæver Agnfisken i det aabne Vand 
imellem Sivene og Grødebuskene. 
Mærker man, at en Gedde griber 
Agnen, giver man let og roligt 
Line, først fra venstre Haand og 
senere fra Hjulet. Man maa der
hos have sin Opmærksomhed hen
vendt paa Gedden; thi saasnart 
den har slugt Agnfisken, og stun
dom forinden, tager den Fart og 
løber en Del Line ud. Efter 5 
Minutters Forløb strammer man 
Linen og slaar til; det er ingen 
Nytte til og blot Tidsspilde at 
vente længere; thi har Gedden 
ikke slugt Agnen i Løbet af de 5 
Minutter, er enten Agnfisken for 
stor, eller Gedden er mæt og har 
enten sluppet Agnfisken eller gaar 
blot omkring med den i Gabet 
uden at sluge den. 

(Fortsættes. ) 
En gammel Lystfisker. 

y derligere Bidrag til Forelægs 
Klækning i Grus. 

-0-

Offentliggørelserne fra i Fjor 
over nogle ret vellykkede Forsøg 
paa Klækning af Forelæg i kun
stig Grusseng har i vide Kredse 
rettet Blikket paa denne Metode, 
og de Forespørgsler og Skrivelser, 
jeg har modtaget, viser, at man 
overalt omfatter denne, i nøjeste 
Forbindelse med Naturen fore
tagne Klækningsmaade, med le-

vende Interesse. Det er ikke alene 
i Tyskland, man er virksom i 

. denne Retning, men ogsaa i Dan
mark, England, Belgien og Italien 
gør den Bestræbelse sig gældende 
at benytte nogle fuldkomnere, 
mere lignende den naturlige U d
klækningsmaade, end de hidtil 
brugte aabne Apparater til Klæk
ning af Ørredæg, og man eksperi
menterer i den Hensigt med de 
forskelligste Grussengs - Konstruk
tioner. For saadanne Avlere, som 
gør en Specialitet af Salg af ud
klækkede Æg, vil det naturligvis 
efter Sagens Stilling ikke være 
muligt at undvære de brugte, 
aabne Apparater, da Æggenes 
U dvikling i Grussengen naturlig
vis ikke kan iagttages. Men til 
eget Behov er jeg overbevist om, 
at Fremtiden ubetinget vil give 
Klækning i Grus Fortrinnet, og 
det Klækning i Grussengs-Klække
truge, ikke i frie eller kunstigt 
indrettede Bæksenge, hvor Udklæk
ningen dog ved de omhyggeligste 
Forholdsregler for Beskyttelse al
ligevel er udsat for alt for mange 
Tilfældigheder, som Højvande, Til
slamning, Forsandning osv., ganske 
afset fra· event. den Ødelæggelse, 
som Fjender i Dyreriget - jeg 
nævner kun Vandspidsmusen 
kan anrette blandt Æggene og 
Smaaynglen. 

Det viser sig af den med mig. 
førte Korrespondence, at Forsøgene 
paa Klækning i Grus i Bæksenge 
kun forekommer .i ringe Antal og 
i Hovedsagen vel er at føre til
bage til engelsk Indflydelse, men 
at derimod disse Forsøg i langt 
de fleste Tilfælde er gjorte i Trug 
ved underløbende Vand, altsaa i 
direkte Efterligning af det kalifor-
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niske Klækkeapparat, skønt dog 
Forellernes naturlige Ynglegruber 
kun viser os en fra oven kom
mende, og i hvert Fald minimal 
Tilstrømning, og en Afvigelse i 
dette meget vigtige Punkt, er hver
ken logisk, men kan heller ikke 
som formaalstjenligt og fordelagtigt 
være tiltalende. J eg har fra Be
gyndelsen af konstrueret mine Ap
parater med Vandtilførsel fra oven 
af, og naar mit Forsøg i Fjor, ved 
det gunstige Resultat det gav, lod 
formode, at jeg var slaaet ind paa 
den rigtige Vej, saa har det i 
denne Campagne efter en større 
Maalestok foretagne Forsøg bragt 
denne Formodning til Vished for 
mig. 

J eg bragte i afvigte Efteraar 
fire Grussengs-Yngletruge i Orden, 
hver med 5000 Kilde- og Bæk
ørredæg, og forsynede Apparatet 
med Afløbsvand fra en KiJdedam. 
der var besat med Aarsfisk af 
Foreller. Meget ringe Tilstrøm
ning, omtrent 2 L. pr. Trug og 
Minut. En Zinkbliksi (Hullerne 2 
Mm.) holdt de værste Urenlig
heder (som Rygsvømmere og lign. 
Skadedyr) borte. Forøvrigt blev 
Vandet ikke filtreret; ja, det bragte 
endog Tanglopper med sig, hvilke 
snart forefandtes i stort Tal i Tru
gene og syntes at befinde sig me
get vel i dem. Mod Slutningen 
af December "blomstrede" Kilde
dammen grønt, og da der ved 
Nedslag havde lejret sig en stor 
Mængde mikroskopisk smaa, 
grønne Alger paa Trugenes Grus, 
blev denne - grønne Slam fjernet 
ved Hjælp af en Sugehævert saa 
godt som muligt. Ved Kontrollen 
om Morgenen d. 17. Januar viste 
det sig, at Vandtilløbsrøret var 

frosset. Truget fik derved slet 
ingen Vandtilførsel indtil den 25. 
Januar. I de aabne Kontrolappa
rater var Ynglen allerede begyndt 
at slippe ud den 10. Januar, og 
jeg nærede derfor den alvorligste 
Bekymring, da der endnu henimod 
}\'Iidten af Februar ikke var at 
mærke til noget Liv i Grussengs
Klækketrugene. Endelig! Den 20. 
Februar viste de første Smaafisk 
sig i Trug IV. Der indtraadte 
netop paa denne Tid Tøvejr med 
stærk Storm og skybrudagtig 
Regn, hvorved Klækkevandet blev 
overordentlig grumset og snart 
fuldkommen uigennemsigtigt. 
Denne Tilstand varede til den 26. 
Februar. Om Morgenen den 27. 
Februar vilde jeg ikke tro mine 
øjne, da jeg ved at fjærne Trug
dækket fandt Gruset i samtlige 
Truge dækket af yderst livlige 
Smaaforeller i stort Antal. Klække
vandet havde imidlertid igen faaet 
sin tidligere Klarhed, og i de føl
gende Dage kunde man oftere be
mærke, hvorledes enkelte Fisk 
pludseligt steg op af Grusbunden 
og tilsyneladende skød hen imod 
et bestemt Maal. For at komme 
efter Aarsagen, tog jeg i Trugene 
med en Pipette forskellige Vand
prøver. Allerede med det blotte 
øje saa man, at Myggelarver og 
andre meget mindre levende Væs
ner forefandtes i forbavsende stort 
Antal, og en mikroskopisk Under
søgelse viste forskellige Arter 
Tanglopper og Muslingkrebs. 

Vandprøven, som, tagen mellem 
Trugets Grus, havde et grønligt, 
grumset Udseende, var ligeledes 
svangert med alle mulige Infuso
rier, blandt hvilke især Amøber 
og smaa Hjuldyr især var paafal-
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dende. Videre regelmæssige Vand
undersøgelser viste mod Midten af 
Marts en hurtig Aftagen af Krebs
dyrene, der vel alle til Hobe faldt 
som Offer for de smaa Foreller, 
saa at det, da fremdeles otte Dage 
var gaaede, syntes at fremgaa, at 
Fiskene nu maatte kommes til 
Hjælp med kunstige Fodermidler. 
- Apparatets Udfiskning den 22. 
Marts indbragte af 

Trug I. 4730 Fisk, altsaa Tab 
næppe 6 %. 

Trug II. 4860 Fisk, altsaa Tab 
næppe 3 %. 

Trug III. 4690 Fisk, altsaa Tab 
rigeligt 6 Ofo. 

Trug IV. 3810 Fisk, altsaa Tab 
omtrent 23 %. 

Visselig et glimrende Resultat 
for Trugene 1., II. og III., efter 
hvilke Trug IV. naturligvis bliver 
lugt tilbage; dog fører jeg dette 
daarlige Udfald tilbage paa, at i 
dette Apparat - i hvilket jo og
saa de første Smaafisk viste sig 

havde allerede et stort Antal 
Foreller den 19. Januar forladt 
Ægget og gik paa Grund af mang
lende Vandti1strømning til Grunde. 
Denne Vandmangel er sandsynligt 
heller ikke bleven uden Indflydelse 
paa Udbyttet af de tre andre Trug; 
men hvorvidt Resultatet derved er 
blevet forringet, kan ikke konstate
res og unddrager sig enhver Dis
kussion. I de aabne Apparater be
løb Styktabet sig d. 22. Marts til 
22 %, og skønt denne Yngel alle
rede siden Slutningen af Februar 
var kunstig fodret, viste Grusynglen 
sig til denne Tid fyldigere og kraf
tigere og meget livligere. 

(Fortsættes.) Riedel, 
(F.-z.) Bergstedt, Hamborg. 

Vandrer den blanke Aal langs 
Bnnden? 

Af A n<lrcilH Otterstl'øm. 
-0-

Hvor kommer en Fisk fra, og 
hvor vandrer den hen? . Det er 
Spørgsmaal, der beskæftiger Fi
skerne og ofte besvares meget for
skelligt. Namlig sætter den blanke 
AaIs Vandring Tankerne i Bevæ
gelse. Det er en Kendsgerning, 
at man paa de Steder, hvor Træk
ket møder Land, kan sætte Ruse
række bag Ruserække langs hen 
ad Kysten og faa lige saa stor 
Fangst i de bageste som i de 
forreste Ruser. Det er derfor en 
meget almindelig Mening, at Aa
lene søger omtrent lige paa Ky
sten og først vender om og gaar 
mod Dybet, naar de standses af 
det tørre Land. Man tænker sig 
Aalen vandrende langs Bunden. 

Der er imidlertid ved at bryde 
en anden Opfattelse igennem. -
AaIen vandrer i de mørke Nætter 
ikke langs Bunden, men i de øvre 
Vandlag. At dette forholder sig 
saaIedes, er direkte paavist fra 
Biologisk Station, men man behø
ver blot at sammenholde Fisker
nes Erfaringer for at komme til 
det samme Resultat. Med østen
vind fiskes bedst ved de Kyster, 
der vender mod 0st, omvendt med 
Vind fra Vest. Ja, Udbyttet er 
saa at sige ganske afhængigt af 
Vinden eller de af denne frem
kaldte Strømninger. Hvis Aalen 
vandrer langs Bunden, vilde den 
være ganske upaavirket af Over
fladevandets Bevægelse. Det er 
jo endog en kendt Sag, at de 
dybere Vandlag ved Paalandsvind 
har en Tilbøjelighed til at søge 



417 Fersk va II ds li skeribladet 418 

udad. Aalene, eller rettere de Aal, 
der fanges, maa derfor have op
holdt sig i de øverste Vandlag, 
der har Bevægelse ind mod Ky
sten. 

Herfor har man ogsaa Erfarin
ger. I dette Blad husker jeg at 
have læst en Meddelelse om, at 
Drivgarnsfiskere i Store Bælt en 
Efteraarsnat ved Lanterneskinnet 
saa Aalene trække forbi i Over
fladen. De fangede endog en Del 
af Aalene med Ketser. Det hæn
der, at Drivgarnsfiskerne faar Aal 
i Sildegarn, naar de har ligget 
med disse. drivende i Overfladen 
midt ude i Bæltet; ofte ses i Gar
net de bekendte Slimringe, som 
Aalene afsætter, naar de gaar gen
nem en Maske. 

Men er det saaledes, at Aalene 
gaar i Overfladen, saa gaar de vel 
over Ruserne. J a, det er netop 
det, de gør, og det er ofte derfor, 
at de bageste Ruser fanger lige 
saa godt som de forreste. Man 
vil sikkert mange Steder staa sig 
ved at forhøje baade Rad og Ru
ser. 

I Nærheden af Faaborg var en 
Fisker ude at sætte Ruser ved 
sine Pæle. Han saa da en Aal 
komme vandrende ind mod den 
Rad, han lige havde sat ud. Den 
søgte at gaa under den, men Vejen 
var spærret, saa gik den over, her 
var fri Passage. Fiskeren satte 
nu en Ruse ovenpaa den alt ud
satte. At den ikke stod godt, kan 
enhver Rusefisker forstaa, og dog 
havde han næste Morgen flere 
Aal i den øverste end i den ne
derste Ruse. 

Der er flere Steder gjort For
søg med Aalebundgarn, og dette 
Redskab synes at have en Frem-

tid for sig. Paa en Kyststrækning, 
hvor man ikke i noget tidligere 
Aar havde fisket over 5000 Pd. 
Aal . ialt, fik man i Efteraaret ved 
Hjælp af Aalebundgarn 20,000 
Pund. 

- Kunde man mon ikke fiske 
Aalene midt ude i Bælterne og i 
Sundet, naar de i de mørke N æt
ter trækker nær Overfladen? Der 
burde gøres Forsøg paa Fyrski
bene. De ligger der alligevel og 
kunde nok have et Redskab hæn
gende ude i Strømmen. Bortset 
fra, at et saadant Forsøg muligvis 
kan give Resultater af praktisk 
Betydning, vil det, naar det ud
føres godt, kunne hjælpe til at 
kaste Lys over Blankaalens gaade
fulde Vandringer. 

Hvor er nu den blanke Aal om 
Dagen eller i de stjærneklare Næt
ter? Den er bange for Lys, hol
der sig vel derfor paa Dybet, men 
om den ligger stille eller vandrer 
langs Bunden ad de dybe Strøm
render, er der vel ingen, der har 
Anelse om. Ogsaa dette burde 
undersøges. - Det vilde vel ikke 
være saa vanskeligt at kaste Aale
ruser i Dybet, f. Eks. to Ruser 
mod fælles Rad og uden Arme, 
udspændte ved to Krabber, saa at 
Raden staar tværs paa Strømmen. 
Maaske har Fiskere gjort Forsøg 
paa at fange de vandrende Aal paa 
dybt Vand, og det vilde i saa Til
fælde være interessant at høre 
lidt om Udfaldet. 

Hele Aaletrækket kan rimeligvis 
opfattes som en fremadskridende 
Strøm, der skyr Lyset, men iøv
rigt kun begrænses af Landet og 
Luften. 

(Dansk Fiskeritidende.) 
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Lidt om naturlige og kunstige 
smaa Vande, Fiskningen i dem og 

deres Værd til Fiskeribrug. 
Af 

En praktisk Fisker. 
-o-

l naturlig-€ Vande forefindes Fisk, 
der gennem Aaringer d e r har er
næret sig af den i disse forhaan
denværende Næring og selv frem
deles formeret sig. Kunstige Vande 
maa derimod besættes med for
skellige Fiskearter, og der maa da 
forud overvejes, hvilke Slags Fisk 
man har at vælge. 

I et naturligt Vand, i hvilket der 
kun forefindes faa Fiskearter, vil 
man i Aarenes Løb, især hvis 
man selv har foretaget Fisknin
gen, kunne forstaa, hvilke Fiske
arter der egner sig for Vandet og 
skal indsættes i det for under Om
stændighederne at sikre et bedre 
U dbytte. Men man maa vogte sig 
for at faa for mange; thi ellers 
gør man den Erfaring, at de for 
talrige Fisk vokser daarligt eller 
endog afmagres. - Navnlig faar 
Skallerne, naar de forefindes for 
talrigt, Bændelorm, og om Vækst 
kan der da ikke mere være Tale. 

Medens der i naturlige Vande 
sjældent er Mangel paa Legeste
der, saa er man for det meste 
tvungen til at fremstille disse i 
kunstige Vande. Men dette er 
ikke let; thi de enkelte Fiskearter 
fordrer Legesteder af forskellig 
Beskaffenhed. 

Mange Fisk foretrækker over
svømmet Land, saaledes som G e d
d e n, der har de bedste Legeste
der i oversvømmet Enggræs. Kar
p e n gaar ogsaa ved Legen saa 

nær som muligt ved Bredden og 
opsøger sig i Vildvande det fine 
Søgræs, Mos o. lign. S u d e r e n, 
især de store Suder, er navnlig en 
Plantefisk. Den 'ynder det lange, 
hvidblomstrende Grønt, endvidere 
Myrte og Vandpest og de forskel
lige bløde og skarpe Mosarter, 
der vokser i en Dybde af indtil 
3 M. paa den bløde, mudrede 
Grund, medens smaa Suder mere 
opsøger det finere grønne Mos, 
der vokser i ringe Dybde nær ved 
Bredden, og i hvilken de ogsaa 
finder deres Næring. K a r u d s e n 
gaar paa Leg andre Steder end 
Suderen. 

Andre Fiskesorter . end Suder, 
Karper og Karudser kommer ikke 
saaledes i Betragtning i mindre 
Vande, allerede fordi den mindre 
Markedspris ikke lønner Avlen. 
Saa er der endelig A a l e n; men 
denne Fisk bliver i smaa Vande 
kun regnet som Tillæg; ogsaa 
fordi den er en Rovfisk, naar man 
tager Hensyn til de tilstedeværende 
eller nyindsatte Fisk. 

Man maa ved Bedømmelsen af 
et Vand ogsaa lægge Mærke til 
Dybdeforholdene. Der gives i de 
smaa Vildvande ofte meget dybe 
Huller; allerede fra Bredden gaar 
de for det meste stejlt ned. Paa 
Grund af de stejle Bredder lader 
disse Vande sig mindre let be
fiske end flade Vande; Udbyttet 
af saadanne Vande er ogsaa kun 
ringe. - Saadanne stejlvæggede 
Vande maa ogsaa aarligt besættes 
paany; thi er en Gang den gamle 
Fiskestamme udfisket, saa vil det 
vare adskillige Aar, inden der af 
sig selv igen kan opnaas en be
tydelig Formering og Fangst. De 
Vande, der helt igennem er flade, 
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har andre IDemper. Selvom disse 
ogsaa egner sig for Karper, Suder 
og Karudser, saa maa man dog 
regne med Indtrædelse af en 
stræng Vinter, i hvilket Vandet 
ganske kan ødelægges af Frost 
eller dog beholde saa lidt flydende 
Vand, at Fiskene.i den allerede 
ved et let Snefald kvæles helt. -
Derfor vil saadanne smaa Vande 
egne sig bedst til Fiskeribrug og 
rentabel Drift, naar mindst Halv
delen af Vandet har en Dybde af 
3 M. eller mere, eller ogsaa Vande, 
der er dybest i Midten, i det 
mindste 2 M. dybe. N aar der 
gaar en Strøm gennem Vandet, 
saa er det ogsaa bedre beskyttet 
under Overvintringen. I de fleste 
smaa Vande indtræder Vandtil
førslen ved Tøbrud. Ved dette 
Tøvand hæver Isen sig, bliver 
skør ved Kanten af Bredden og 
frigør sig ved Land, hvorved det 
tilløbende Vands Varme optør 
Isen. Saaledes bliver da den for
nødne Luft tilført Fiskene. Men 
dette indtræder kun ved Tøvejr. 
Vi har nu i flere Aar ,haft mindre 
strænge Vintre; men vi maa ikke 
glemme Vinteren i Halvfemserne, 
da selv i de bedste Søer Aal og 
andre Fisk døde i saadan Mængde, 
som overhovedet ingen Fisker 
havde antaget kunde finde Sted. 

Man har Vande, i hvilke der 
overhovedet ikke kan være Tale 
om Udbytte af Fiskeri. Der gives 
Sumpe, i hvilke Vandet er saa 
dovent, at Fisk slet ,ikke kan nære 
sig der eller i hvert Fald meget 
daarligt. Dertil hører ogsaa Vande, 
der optager Spildevandet fra Suk
kerfabrikker og andre Fabrikker. 
Naar Fisk sættes i saadanne dovne 
Vande og dog kan ernære sig der, 

saa vil man snart blive opmærk
SOm paa deres sparsomme Vækst. 
Disse Fisk's Smag i kogt Tilstand 
er for det meste ogsaa ækel; un
dertiden er de ganske uspiselige, 
især for Folk, der er vante til at 
spise Fisk fra rene Vande. ' Alle
rede naar man spiser Fisk fra 
Tørvegrave, mærker man den 
mudrede, bitre Smag, som man 
forøvrigt for det meste mærker 
ved Fredfisk. Det er en bekendt 
Sag, at dette har mindre at sige 
for Engroshandlerne, der opkøber 
saadanne Fisk, da disse for det 
meste kommer sammen med Fisk 
fra rene Vande. Men Forholdet 
er et andet for Ejeren eller For
pagteren af smaa Vande, der jo i 
Reglen ikke er Engroshandler. -
Disse er afhængige af deres Kun
der, der let kan mærke Forskel 
paa Smagen af Fisk fra de en
kelte Vande, og de vil derfor 
vanskeligt kunne sælge Fisk, der 
har en mudret Smag. Derfor er 
dovne Vande, selv naar Fisk kan 
trives i dem, mindre nyttebrin
gende. -- I Sammenligning med 
disse er Tørvegrave at foretrække, 
da Fisk fra dem, selvom de og
saa har noget af den mudrede, 
bitre Smag, altid er spiselige og 
for det meste ikke saa magre, da 
Urter og Vandplanter snarere bre
der sig i Tørvehuller end i dovne 
Vande. Saadanne Vande er bedst 
skikkede for D a m k a r u d s e r, 
sjældnere for Karper; men Suder 
skulde man aldrig sætte i saa
danne Sumpe. 

Det kan ikke noksom betones, 
at man skal være forsigtig med 
Indsættelsen, selvom man ikke 

'tager Omkostningerne ved den 
første Besættelse i Betragtning, 



423 Ferskvandsliskerlbla4et 424 

fordi man kan faa Ynglen i andre 
af ens egne Vande eller hos Na
boen. Man maa meget mere først 
overveje, hvilken Fisk der er den 
rigtige og passer bedst for Van
det, hvis man vil have Glæde og 
Udbytte deraf. Det maa altsaa 
forsøges; men fremfor alt maa 
Vandet ikke besættes for stærkt. 

Et Spørgsmaal af Betydning er 
Plantevæksten. Der er til saadanne 
smaa Vande blevet anvendt" Va n d
p e s t", og hvor Grunden egner sig 
dertil (bedst er kalkholdig Grund), 
der bringer Vandpesten megen 
N æring til samtlige Fredfisk. Det 
er ogsaa den blandt Vandplan
terne, der bedst forplantes og kan, 
naar den breder sig for stærkt, 
ved en J ærnrive trækkes til Land. 
Ogsaa lader den sig let fjerne 
om Vinteren paa Isen, idet man, 
saasnart Isen er saa stærk, at den 
kan bære en Mand, slaar Huller 
og trækker Planterne op. 

(Fortsættes.) 
(Deutsche Fisch. Zeit.) 

Vore Bækkes rationelle Drift 
ved Avl af Bækørred. 

-0-

(Fortsættelse.) 

D e n k u n s t i g e K l æ k n i n g af 
Forelæg kan ligeledes foretages 
halvvejs eller helt. Man kan over
lade den egentlige Klækning til 
den frie Natur, idet man ved Siden 
af den egentlige Bæk, hvor den 
løber, da kan indrette en lille 
Sidebæk som Ynglebæk. Man 
gør dette paa den Maade, at man 
paralelt med Bækken fremstiller 
en Grav med lodrette V ægge paa 
omtrent 4 M. Længde og 1/~ M. 
Bredde, og derefter bringer denne 

Grav foroven og forneden ved 
Drænsrør i Forbindelse med den 
egentlige Bæk. Direkte nedenfor 
det øverste Drænsrør maa man 
naturligvis anbringe et lille Stem
meværk, for at Vandet kan ledes 
ind i Sidegraven. Det overflødige 
Vand flyder videre over Stemme
værket i det gamle Bækleje, men 
paa den anden Side sørger Stem
meværket for, at der ved Indtræ
delse af Lavvande endnu altid fly
der Vand gennem Ynglegraven. 
For at skytte mod Indgang af 
større Fjender for Forelæggene, 
dækker man Drænsrørets Munding 
i Hovedbækken med et Gitter, 
hvilket naturligvis maa være saa
ledes indrettet, at det ikke byder 
Vandcirkulationen nogen Hindring. 
Ynglebækken bliver først udlagt 
5 Ctm. højt med Smaasten af 
Valnøds størrelse, derefter 5 Ctm. 
højt med Smaasten af Hasselnøds
størrelse, og derover maa der om
trent staa 10 Ctm. Vand. - Til 
Værn for Graven kan man tillige 
dække den med Granris; thi Æg
gene bruger jo ikke Lys til deres 
Udvikling. I saadanne Grave kan 
man nu indlægge de af Foreller 
tagne og kunstigt befrugtede Æg 
og lade dem enten helt udklække, 
eller man kan ogsaa indlægge Æg
gene kun nogle Dage før U dsmut
ningen, saaledes som det f. T. er 
brugeligt i England. Fordelen ved 
denne Metode bestaar deri, at der
ved for det første Tilsynet fra 
Menneskets ~ide, i det mindste 
til Dels bliver overflødigt, for det 
andet, at Æggene i Almindelighed 
udvikler sig i et Tempo, som er 
afpasset efter Bækkens Tempera
tur, og at den Fejl bliver und
gaaet, som ved Ynglens Udsættelse 
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hyppigt gøres med Hensyn til 
Temperaturforskellen. At Ægge
nes Udviklingshurtighed selvfølge
ligt er afpasset efter Bækkens 
Temperaturforhold, har den For
del, at Forellerne netop ikke ud
vikler sig til ÆdedygtigJ:ed, før 
end der ogsaa i Bækken findes 
noget at æde. Men jeg kan for 
min Person ikke føle mig begejstret 
for denne Slags Klækning; thi 
ved den gaar vi næsten tabt af 
alle de Fordele, som netop den 
kunstige Klækning i Klækkehusene 
har. Der kan dog i Ynglebækken, 
trods Stemningen i Hovedbækken, 
af Naturen indtræde lejlighedsvis 
Vandmangel, Højvande, som stop
per eller forslammer Drænsrøret, 
eller ugunstige Isforhold. End
videre kan Vinteren i det frie 
være meget mild og fremskynde 
Æggenes Udvikling. Men kom
mer derefter endnu en Eftervin
ter, da kan al Ynglen gaa tabt; 
det er netop saadanne Tempera
tur-Revolutioner, som i Alminde
lighed hidfører de ubehageligste 
Katastrofer for Fiskeynglen. Nu 
kan man naturligvis gaa udenom 
disse Misligheder ved, at man ikke 
lægger Æggene direkte i Yngle
bækken, men bringer dem ned i 
den i en bærbar lille Gitterkasse. 
Denne kan man under ugunstige 
Forhold simpelthen tage op, bære 
den hjem og der fortsætte Klæk
ningen. Men lige saa godt som 
Fiskeren kan tage Ynglekassen op 
og bære den hjem, lige saa godt 
kan en X-Liebhaver gøre det, en 
Tyv nemlig. Saadanne smaa Yngle
gitterkasser kan altsaa udelukkende 
finde Anvendelse der, hvor Yngle
bækken er bag Laas og Lukke. 
Ved disse Kasser maatte forøvrigt 

ogsaa en Udsøgning af fordærvede 
Æg finde Sted, hvad her temme
ligt mere ubekvemt kan foretages 
end i Klækkehuset. Lægger man 
Æggene direkte i Ynglebækken 
og lader de unge Smaaforeller 
smutte ud, saa maa de senere 
indfanges og fordeles i Bækken. 
Men dette vil foraarsage stort Be
svær, ved hvilket man kun til 
Dels vil naa sit Maal, og som det 
er at forudse, vil en hel Del af de 
sarte Smaafisk blive betydeligt be
skadigede. Kort sagt, jeg holder 
Klækning i Klækkeapparater i 
Klækkehuse, Kældere eller hvad 
som helst for afgjort anbefalings
værdigere. Medens man ved den 
naturlige Klækning, som sagt, maa 
regne med et Tab af 90 pCt., 
regner vi højst Tabet i Klække
apparater til 10 pCt. 

(Fortsættes.) 

Mindre Meddelelser. 
-0-

Undervisning I Fiskeavl i alle 
Saksens Landbrugsskoler. Det 
saksiske Landskulturat har paa 
Andragende af den saksiske Fi
skeriforening den 23. April givet 
Tilslutning til, at det var ønske
ligt, der meddeltes Undervisning 
i Fiskeavl ved alle Landbrugssko
ler i Saksen og overladt Land
brugs-Kredsforeningerne at drage 
Omsorg for Gennemførelsen af 
denne Undervisning. 

(Allg. Fisch.-Zeit.) 

Ny Lakseimport til England. 
Fra det Okotske Hav vil der til 
Efteraar indtræffe en Sending paa 
300,000 Laks. Et Selskab, der 
har dannet sig med det Formaal 
at indføre frosne Laks i England,. 
har allerede faaet Stadfæstelse af 
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den russiske Regering. Man tror, 
at Londoneren snart vil være i 
Stand til at købe bedste Laks 
lige saa billigt - om ikke bil-
ligere end Kuller. 

(AUg, Eisch .. Zeit.) 

Til Opfriskning af Regnbuefo
relavlen har "Deutsche Fischerei
Verein" til Hensigt at indføre et 
større Kvantum befrugtede Æg af 
disse Fisk fra Amerika. Fiske
aviere af nævnte Forening op
fordres derfor i denne Tid til at 
indsende Bestilling til Foreningens 
Forretningskontor . 

(Efter Fiech. Zeit.) 

Aktieselskab for Fiskeavl i Un
garn. "Fisch.-Zeit. ~ meddeler, at 
der i Ungarn er dannet et ~Aktie
selskab for Fiskeavl" . Selskabet 
holdt sin konstituerende General-

. forsamling d. 21. Juni og raader 
over en Aktiekapital paa 600,000 
Kr. Det nye Foretagende vil ud
strække sin Virksomhed over alle 
Grene af Fiskeavlen, især paa An
læg af kunstige FIskedamme, saa 
vel som paa Organisationen af 
Fiskehandelen i Ind- og Udland. 
Grev Miroslaw Kulmer, Med
lem af Magnathuset og Præsident 
for den "Kroatisk-Slavoniske Land
brugsforening" valgtes til Selska
bets Præsident, og Ingeniør J o s ef 
S c h e i b e r til ledende Direktør for 
Foretagendet. 

Aa.I 
Laks 
Gedde 

• Aborre, 
Krebs 

Fiskemarkedet. 
-o-

K ø b e n h a. v n, 3. August. 
25 - 60 Øre pr. Pd. 

100 125 
40-65 
25-30 

300-400 Øre pr. 100 Stk. 

B e r l i n, 27 .• Tu.li til 3. Aug. 
Levende Eisk: 

Gedde 112-137 Pf. pr. Pd. 
Gedder, store, 88- 99 -
Geude, mellst., store,110 117-
Salluart, smaa, 91-98 -
Aborre 74-90 -
Suder 121-147 -
Sud€'r, store, 107 -124 -
Suder, melIs t.. 112-125 -
Sudor, smaa, 155 
Brasen 56-73 -
AaI, store, 93-102 
ARI, mellemst, 93-106 -
ARI, usort., 80- 93 
AaI, smaa, 66-76 -
Karper 85-101 -
Karudser 80-101 -

Ispakkede Fisk: 
Eorel 
Laks 
Ørred 
Sandart 
Brasen 
Brasen, smaa, 
Gedde 

80-·100 Pf. pr. Pd. 
126 160-
101-140 -
39-57 
34-53 
18-25 
59-98 

Gedder, store, 
Gedder, mellemst, 
Gedde, smaa, 

57 
82-86 
88-95 
87-105 -
76-97 
56-70 

AaI, store, 
AaI, mellemst., 
AaI, usort., 
Suder 
Karudser 

61-88 
38 60 

Brasen 
Aborre 

H a m b u r g, 27. Juli tU3. Aug. 
25-36 Pf. pr. Pd. 
35 50-

Gedder, mellemst., 
Ørred 

60-90 
128-160 -

Blankørred 
Gedde 
Krebs, store, 

mellemst. 
smaa 

P a r i s, 3. August. 
4,00- i,OO Fr. pr. Klgr. 
1,00 3,00 -
15-20 Fr. pr. 100 Stkr. 
9-11 
0-6 

D. F. Z. 

Annoncer. 
-0-

Fiskemester . 
Undertegnede søger Plads som 

Fiskernester. Jeg har arbejdet ved 
Damkultur i godt to Aar forskel
lige Steder. Rimelig Løn efter For
holdene. For Tiden er jeg ved 
"Kongeaaens Damkultur", Jedsted 
Mølle pr. Gredstedbro St., hvorfra 
jeg anbefales . 

N. Laursen. 
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150,000 
I-aa.rige Ørreder, 

8-12 Ctm. lange, at levere For
aar 1908, ønskes til Købs, ogsaa i 
mindre Partier. Tilbud ab Fiske
riets Station udbedes. 
G. Domasehke, Fischhandlung, 

Berlin, J onasstrasse 3. 

Fi~t~riet "Aalytke" 
pr. Lunderskov 

tilbyder til Levering i Vinter og 
Foraaret prima Sættefisk af 
Kilde-,Bæk- og Regnbue
ørreder, endvidere prima øjne
æg og Yngel i ovennævnte Ar
ter samt Sættefisk af Karper 
og Suder 

tilabsolnt billigste Priser. 
8000 

Pd. levende Aal, 
1/3-2 Pd. pr. Stk. ønskes til Købs 
hver 14. Dag, med Afhentning 
paa Sælgerens Ståtion pr. Special
vogn. Kontant Betaling. 
G. Domasehke, Fischhandlung, 

Berlin, J onasstrasse 3. 

Frisk, frossen 

Fiskefoder 
faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", 
Glyngøre. 

Telegramadresse: Fryseriet. 
Telefon Nr. 7. 

· ........................ . 

lossen )"iskefoder. 
Vi kunne nu tilbyde ærede For
brugere frisk, frossen Fiskefoder 

(Smaasild, Smelt, Stenbiderrogn osv.) 

til 6 Øre pr. Pund ab Varde St. 
~. Svindet garante- ~. 
~ ret højst 6 pCt. ~ 

Fersk Foderfisk leveres efter nær-
==== mere Aftale. ==== 

ÆrbØdigst 

Aktieselskabet 

"fryseriet JUstev lYCaJte", 
Varde. 

Telefon 62. Telefon 62. 

· ........................ . · ....................... . . 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Fersk-

vandsfiskeriforening" . Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Lov-
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning. 

...... , den 190 . 

Navn: ... , ................................................. Stilling: 

NB. 

Postadresse: .......... ~ ............................ '" ...................... . 

K u p o n e li bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. Can.d. 
Bie i Hobro ·eller hll Bladets Kontor i Gjclballe. Peugeforsendelser bedes 
dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører Jul Nors Ribe. 
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En eller flere 

Jlkfier Modørflsk. 
i et FerskvandsfIskerianlæg Paa Grund af Omlægning af Drif-
kan købes meget billig. Anlæget ten bortsælges 
omfatter 9 Damme og kan udvi" 
des betydelig. For en Mand, som ca. 1000 Pd. Kllde- og 
selv kan paatage sig at passe Regnbueørred Hunner 
Fiskene, er her meget billige Vil" til Pris 1 Kr. 25 Øre pr. Pund. 
ka~r for at .e~hverve sig en ind- Størrelse 11 /" a 2 Pd. 
brmgende Stillmg. • • I ~ 

Henvendelse til I frolks fiskedamme, Jlolstebro. 
J. P. Laursen, 

Rødding Mejeri pr. Skive. i'~~~~~ 

Fra Fry~eriet "mnr~land" 
ved ltI. ltIadsen, Grenaa Havn, 

tilbydes frisk og frossen Fiskefoder til bil
ligste Priser. 

Ærbødigst ltI. ltI a d s e n. 
Telefon Nr. 56. Telegr. Adr.: Havnemadsen. 

Syqjydsk. • 
Damkultur ' Prima 
leverer som sædvanlig 
Ojneæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

PortionsfIsk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes, i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

frisk, frossen 

Fi~tef~der 
faas stadig 

til 5 Øre pr. Pund 
fra 

F. H. Mehlsen &. CO., 
Struer. 

Telef. 2. 
Telegram-Adresse: 

Mehlsen. 
P. Jørgensen, 

Kildeværk. _ _ 

Begge pr. Lunderskov. ~ 

10,000 Stk. ægte 
Bækørredyngel, 

6 til 8 Ctm., ønskes til 
Købs, at levere om" 
kring 1. Septbr. - Til
bud, mrkt. "B.", sen
des snarest til Bladets 
Kontor. 

feuende 
TISk 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 
Statsbanestation. Kon" 
tant Betaling. 

G. Domaschke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas" 
strasse 3. 
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J ndhold: OlH Samarbejde mellem danske 
og tyske Forelavlere, Rf'jsehorotning om 
Damdriften i Danmark. Et Besøg 110S 

Hl', Riedel, BOl'gstodt, Hamborg. Lidt 
om naturlige og smaa Vande; 
Fiskningon i dem og dcres Værd til Fi-
skoribrug. - Ijystfiskeri. Mindre 1\'[ed-
<leleIser. Fiskemul'l\p<1et. A n11once1', 

I, 

Om Samarbejde mellem danske 
og tySke Forelavlere. 

---o~ 

De tyske Forelavlere klager sta
digt over det daarIige Forelmarked 
og siger, at det er de danske Forel
avlere, der ødelægger Markedet, 
og de mener, der kunde raades 
Bod herpaa ved en Sammenslut
ning mellem danske og tyske Forel
producenter, og særligt ved D a n
n e l s e a f e n f æ Il e s S a l g s f o r
e n i n g. De danske Forelavlere er 
som bekendt ikke videre begejRtrede 
for denne Plan, De fleste mener 
nemlig, at dette er at begynde 
ved den gale Ende; og at en 
Sammenslutning nu f. T. slet ikke 
kan realiseres saaledes, at den 
faar nogen nævneværdig Indfly
rleIse paa Forelmarkedet. De tyske 
Forelavlere gør imidlertid kort 
Proces. De stiller os overfor et 
"Enten ~. eller". Enten skal vi 
gaa ind paa deres Forslag, eller 
vi skal være belavede paa at faa 
Fragtforhøjelse og Karantæne. 
I Nr. 15 af dette Blad meddelte 
vi Hr. S. J aff es Forslag, og nu 
meddeler "Fischerei-Zeitung", at 
"C e n tra 1- F i s k e dfo re ni n g e n 
f o r S l e s v i g -H o I s t e n" er frem
kommen med et lignende. Med-
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deleisen lyder i Følge' nævnte Blad 
saaledes: 

"Centralfischerei - V erein fUr 
Schleswig-Holstein e. V." har holdt 
Møde i Kiel den 29. Juni d. A. 
Mødet var besøgt af omtrent 100 
Deltagere. Det første Punkt, der 
efter, Dagsordenen skulde sættes 
under Forhandling, var: F o r e 1-
markedets Stilling. I Indled
ningen til Debatten blev anført, at 
Forelmarkedets Stilling var saa 
slet, at det noget nær overhove
det var umuligt at afsætte Por
tionsforeller, i det mindste til en 
saadan Pris, at Fiskeavlerne kunde 
bestaa derved. Ikke mindst, skri
ves der, kan vi takke den danske 
Konkurrence for denne Stilling; 
thi Danskerne har i de sidste Aar 
kastet og kaster endnu store Mæng
der af Foreller ind paa det tyske 
Marked. En Forandring er fore
løbigt udelukket, og det turde nu 
være paa Tide at foretage Skridt 
til Bedring af Forelmarkedet. Et 
af de sidste Forslag fra Faghedse 
gaar ud paa om muligt at hidføre 
en Sammenslutning mellem Tysk
lanøs og Danmarks Forelprodu
center, dels for at være væbnet 
mod Engroshandlernes Forholds
regler og dels for ved Dannelsen 
af en Salgsforening at skaffe taale
lige Forhold for herværende Fiske
producenter. 

Formanden for "Centralfischerei
Verein fiir Schleswig-Holstein e. 
V." er traadt i direkte Forhand
ling om dette Spørgsmaal med 
danske Fiskeavlere. Det er inter
essant at høre Stemningen blandt 
Danskerne overfor de paatænkte 
Fprholdsregler, og som kom paa 
Omtale ved den "Danske Fiskeri
forening"s sidste Møde. Beret-

ningen herom findes i Nr. 10, 11, 
12 o. flg. af den "Danske Fiskeri
tidende". 

De danske synes at betrarlte et 
Samm'bejde v/ed de ty.'<læ, so'm al
deles fM'kert og fm 'kaster 01'e?'l!0've
det at gaa ind paa Sagen. I Ste
det for hm' Dallskenle henvist til 
snm'est muligt seh' at grunde, en 
egen Sa7,q,'10'l'ellill,q} og endvidere 
foreslaaet, at der ,qø1'es Forsø,q paa 
at faa Lagerpladser i Stonsfæderne. 
En Ourenskomst med Danma1'k er 
ikke til at tænke paa} o,q de tYI<ke 
Forelav7ere er derfor tvungne til 
selv at finde lvIidlm' og Veje til at 
bedt'e deres Stilling. 

Efter en livlig Forhandling blev 
der udtalt det Haab, at der p a a 
Grundlag af Epidemiloven 
k u n d e o p n a a s e n B e g r æ n s
ning af Indførslen, da det i 
den senere Tid har vist sig, at 
mange af de danske Forelavlsan
stalter er fuldstændigt forurenede 
ved Fiskesygdomme, og der der
for er den største Fare for, at 
disse Sygdomme bliver slæbte ind 
i Tyskland." 

Vi skal til foranstaaende Ud
talelse fra tysk Side tilføje nogle 
faa Bemærkninger. For det første 
kender vi ikke noget til, at danske 
Forelavlere har nægtet "Samar
b ej d e" med tyske Forelavlere. 
Tværtimod! De tyske Forelavleres 
Arbejde gaar for Tiden i væsent
lig Grad ud paa at bedre Forel
markedet og lette Afsætningsfor
holdene. Det s a m m e arbejder 
Ferskvandsfiskeriforeningen i Dan
mark ogsaa paa. D e r fin d er 
altsaa i Virkelighed et Sam
arbejde Sted. Et saadant kan 
godt finde Sted uden nogen Sam
m e n s l u t n i n g mellem danske og 
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tyske Fiskerier. En Sammenslut
ning lader sig, efter vort Kend
skab til Forholdene baade her og 
i Tyskland, slet ikke realisere. 
Men, naar Maalet kan naas ved 
et Samarbejde ad de samme 
Vej ej saa opnaas der jo, hvad· 
der tilsigtes fra begge Sider. Vi 
synes derfor, det er for tidligt, at 
Tyskerne raaber: Vagt til Gevær! 

For det andet synes vi, det er 
en mindre ridderlig Karnpmaade, 

. de tyske Forelavlere i Hannover 
og Slesvig-Holsten agter at bruge 
for at bedre deres Stilling, nemlig 
ved Hjælp af deres Epidemilov at 
faa paabudt Kar an tæn e for de 
Portionsforeller, der indføres 
til Tyskland fra Danmark. For 
det første kender vi ikke noget til 
epidemiske Sygdomme blandt Fo
relbesætningerne her; i hvert Fald 
er det ikke kommet til vor Kund
skab. For det andet kan vi ikke 
forstaa, at Indførsel i Tyskland af 
danske Portionsforeller kan 
medføre Smittefare for tyske Forel
avieres Fisk. De kommer jo slet 
ikke i deres Damme. Det er 
Skade, at man i Tyskland ikke 
kendte denne Fare, da man frem
kom med Forslaget om Sammen
slutning. 

Vi tror ikke, at saadanne For
slag, som de to nævnte, egner sig 
til at vække den Tillid hos danske 
Forelavlere, der er nødvendig for 
at ø g e Samarbejdet mellem de to 
Landes Forelproducenter ; de vil 
snarere have den modsatte Virk
ning. 

Vi synes, det vilde være til 
liden Ære for. de tyske Forel
aviere, om de vil arbejde paa at 
realisere Hr. S. J affes og den 
slesvig-holstenske Fiskeriforenings 

Forslag paa Grundlag af den 
fremførte, fuldstændigt grundløse 
Motivering. Men maaske man 
mener, at " Hensigten helliger 
Midlet." 

Efter at foranstaaende var ned
skrevet, meddeler " Fischerei-Zei
tung" i et følgende Nr., at "Cen
tralfischerei-V erein fUr Schleswig
Holstein u har holdt Generalfor
samling i Flensborg den 20. Juli. 
Ogsaa her fremkom Klagen over 
det daarlige Forelmarked ; men 
her angaves Grunden at være de 
hurtigt fremvoksende Forelavls
anstalter i Nordtyskland og Dan
mark. Nu kom Nordtyskland og
saa med. 

Imidlertid maa Udviklingen være 
skredet rask frem her i Landet 
siden nævnte Forenings ~føde i 
Kiel d. 29 .. Juni; thi der blev op
lyst paa Generalforsamlingen i 
Flensborg, at vi her allerede har 
faaet dannet Salgsforeninger og 
grundlagt egne Lagerpladser i 
Storstæderne. Hvor mon de nu 
ved det fra? Vi kender ikke no
get til det! 

Paa Generalforsamlingen i Flens
borg melder Referatet ikke noget 
om Fragtforhøjelse eller Karan
tæne. Der raadedes derimod til 
baade at indskrænke Anlæg af 
nye Forelavlsanstalter og Produk
tion af Spiseforeller. 

Vi kan i det hele ikke forstaa, . 
hvorfor de slesvig-holstenske Fo
relavlere er de danske saaledes 
paa Nakken. Det forekommer os, 
at Forelavlerne her og der noget 
nær arbejder under samme For
hold. Vi kan ikke indse, at de 
danske Producenter er gunstigere 
stillet end de slesvig - holstenske. 
Vi maa ikke glemme, at de sidst-
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nævnte ligger nærmere ved Forel
markedet end vi. Det er ingen 
ringe Fordel. Men det gaar vel i 
Slesvig-Holsten som her: de har 
ingen organiserede Afsætningsfor
hold, og har maaske tillige en 
daarlig Driftsmaade, og saa længe 
dette er Tilfældet, kan de ikke 
tage Kampen op med Engros
handlerne. En Sammenslutning af 
enkelte Fiskerier i de forskellige 
Lande vilde blive· aldeles uden 
Indflydelse paa Fiskernarkedet. 
Lad os derfor i Danmark, Slesvig
Holsten og Nordtyskland arbejde 
paa at faa Salgsforeninger, der 
noget nær omfatter alle Forelavls
anstalter i de forskellige Lande 
eller Landsdele, ja hele Tyskland 
bør i Grunden tages med. Det 
turde være det første, der skal 
iværksættes. Det var rart at vide, 
om de slesvig - holstenske Forel
aviere ved en anden Vej at gaa 
for at indlede et frugtbringende 
Samarbejde f or b e gge P arter. 
Vi øjner ingen anden Vej. Før 
de har paavist en anden Vej, fore
kommer det os derfor utidigt at 
bebrejde Ferskvandsfiskeriforenin
gen i Danmark, at den arbejder 
paa at starte en egen Salgsfor
ening. Denne- Plans Realisation 
kan umuligt skade tyske Forel
avlere. "Gden en saadan kan der 
næppe tænkes paa Samarbejde i 
Retning af at bedre Forelmarkedet 
for begge Parter. Hr. Jaffes og 
den slesvig-holstenske Fiskerifor
enings Forslag peger ikke hen 
mod Samarbejde med danske Fi
skerier. Det lyder snarere som en 
Krigserklæring. Ved nøjere Over
vejelse vil tyske Fiskeavlere i 
Hannover og Slesvig-Holsten for
haabentlig komme til at indse, at 

Bestyrelsen for den danske Fersk
vandsfiskeriforening netop er slaaet 
ind paa den rigtige Vej, og at der 
for Danskerne ikke gives nogen 
anden. 

Da dette Spørgsmaal i højeste 
Grad er aktuelt, finder vi det for
maalstjenligt allerede nu at med
dele Slutningen af en længere Ar
tikel af Hr. Kancelliraad S an der
L a r s e n angaaende hans Besøg 
hos Hr. R i e d e l, Bergstedt. Be
gyndelsen af Hr. Sander-Larsens 
Artikel findes andetsteds i Bladet. 
Slutningen lyder saaledes: 

,,"Gnder vore Samtaler fremkom 
der ogsaa en Diskussion om Salgs
forholdene og navnlig om de 
danske Fiskeavleres Stilling til det 
tyske Marked. Hr. Ri edel var 
overbevist om, at der ingensinde 
kom Told paa Foreller; men han 
forstod ikke, at vi ikke forlængst 
havde oprettet en Salgsforening 
og anskaffet en Specialvogn, saa
ledes at vi var Herrer over Tilbud 
og Levering, og han var overbe
vist om, at vi derigennem vii op
naa betydeligt højere Priser. 
Derimod fraraadede han absolut, 
at vi Danske selv vilde oprette 
Salgsbureauer og Filialer i Tysk
land. Det var altfor resikabelt og 
vilde fremkalde en voldsom Kon
kurrence; og efter at jeg den 
næste Dag havde besøgt Fiske
handler F. J. Meyer i Hamborg, 
maatte jeg sande, at en Konkur
rence paa dette Punkt var umulig. 
Vi maa benytte de gamle Veje, 
men kan undgaa de tyske Opkø
bere; og da jeg skiltes fra Hr. 
Riedel, efter at have tilbragt en 
behagelig og lærerig Dag i hans 
Anlæg, paamindede han mig til
sidst om endelig ikke længere at 
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vente med Oprettelsen af en Salgs
forening, saa at den kommende 
Kampagne fandt Danskerne sam
lede om deres egen Forening. 

Han fremhævede atter og atter, 
at det, det gjaldt om baade for 
tyske og danske Fiskeavlere, var 
Forbedring af Kvaliteten. En saa
dan Luksusvare som Foreller be
tingede sin Pris efter sin smukke 
Form, levende Farver og gode 
Smag. Der leveredes i den Hen
seende altfor megen anden og 
tredje Klasses Vare, hvilk'et 
satte Prisen ned. Kun de 
Fiske avlere, som kunde levere 
fineste Vare, vilde altid være sik
ker paa at opnaa en høj Pris. -

En anden Gang skal jeg for
tælle lidt om mit Besøg hos 
F. J. Meyer." 

}'remhævelserne af Red. 

Rejseberetning om Damdrifte~ 
i Danmark. 

Af E. G i e s e c k e, Fiskerif01'retningsfører 
for Lan,llJrugskamret i HannOYbr. 

-o-

l. De danske Dambrug og 
deres Forhold til }'orelmal'kedet 

i 'ryskland. 

En fuld Forstaaelse af det uhyre 
~-'orbrug af Portionsforeller i Tysk
land faar først de, der opsøger 
Produktionspladserne, ikke alene i 
Tyskland, men i Hovedproduk
tionslandet, i Danmark. Over 
Forelproduktionen i Tyskland er 
vi desværre ikke klare. Jeg an
slaar det Kvantum Foreller, der 
produceres i de mig bekendte An
stalter, og som leveres til Hoved
markederne, til 1800 Centner aar
ligt. Men heri er ikke Sydtysk-

,lands Forelproduktion medregnet, 
fordi denne overvejende fortæres j 

selve Landene og ikke kastes ind 
paa Fiskemarkederne i Berlin, 
Hamborg og Dresden. Fangsten 
fra Bække eller Naturdamme er 
heller ikke heri medregnet. Men 
endda en Del mere leverer det 
lille Danmark, hvis Aarsproduk
tion maa anslaas til rigeligt 2000 
Centner. Af Tysklands og Dan
marks samtlige Forelproduktioner 
ankommer med et rundt Tal 1000 
Centner til Berlin, 800 Centner til 
hver af Byerne Hamborg og Dres
den og 1200 Centner til Badeste
derne og andre Omsætningsplad
ser. Denne Fordeling gør natur
ligvis ikke Krav paa at være ab
solut nøjagtig, men vil dog komme 
Sandheden temmelig nær. Mine 
Tal beror paa den Ansættelse, 
som jeg har faaet af Engroshand
lere, der er i Stand til at dønune 
om denne Sag, og som samstem
mer med den af mig anslaaede 
Totalproduktion. 

Foreldambruget i Danmark, især 
i Jylland, tog først sin Begyndelse 
for en halv Snes Aar siden og er 
utvivlsomt anlagt efter tysk Møn
ster. Men de vigtigste og største 
Anstalter er først fremstaaede i 
de sidste 5 Aar. Som Grundlæg
ger af dansk Forelavl maa vist 
S m i d t N i s s e n, H v il e s t e d, an
ses, der har anlagt de ældste An
læg af Fiskedamme i Danmark og 
senest grundlagt det største Anlæg 
af Fiskedamme j Danmark, Hau
gaard Fiskeri. Efter Smidt Nis
sens Anlæg fulgte de i Aakjærdal 
(Peter Hansen), Uildførk*) (Peter· 
Jørnsen). - Disse Anlæg peger 

*) Kildeværk (P. Jørgensen). 
Red. 
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endnu hen paa det lille tyske For
billede, indtil N. P. Petersen un
der Grossist-Synspunkt grundede 
Vamdrup Aktieselskab og kaldte 
de storartede Anlæg ved Vejen til 
Live. Disse Anlæg er efterfulgte 
af endnu større Anlæg ved J ed
stedbro og Lunderskov*). 

Denne uhyre Produktion, der 
pludselig fandt Sted af Danskere 
i Løbet af de sidste fem Aar, 
maatte selvfølgeligt indvirke ugun
stigt paa Prisen, endskønt ogsaa 
Forbruget i Tyskland i denne Tid 
havde gjort kolossale Fremskridt. 
Men Prisfaldet gjorde sig navnlig 
gældende i de sidste to Aar, efter 
at saavel Danskernes Driftsmaade 
af Dammene som ogsaa Trans
portindretningerne var væsentlig 
forbedrede. Thi selvfølgeligt har 
disse unge forbavsende Foretagen
der i Begyndelsen ikke arbejdet 
uden Tab, da baade Erfaringen 
og det egnede Personale mang
lede. Men dette er overvundet. 
Danskerne har nutildags misundel
ses værdige Forsendelsesindretnin -
ger og et ganske fortrinligt ud
dannet Dampersonale. 

Damanlægenes Ledere (Direk
tører) er forretningsdygtige, høj
intelligente Herrer, der ikke alene 
grundigt kender den tyske Fiskeri
literatur, men ogsaa har rigelig 
Erfaring og har indset de i Tysk
land gjorte Driftsfejl og med Dyg
tighed undgaaet dem. Jyllands 
gunstige Vandforhold er rigtigt 
udnyttede og kan i Fremtiden 
endnu udnyttes i større Omfang. 
De forholdsvis korte Bækløb med 
rigeligt Fald og stor Vandmængde 
er i Storkapitalens eller Aktiesel-

*) Lundgaard Fiskeri, Vejen. 

skabs Hænder værdifulde Faktorer 
til Anlæg af Storindustri i Fiskeri, 
som kan tjene til Forbillede for 
enhver tysk Fiskeridrift. 

Danskernes h e l e P r o d u k t i o n 
gaar for Tiden til Tyskland. I 
England er der intet Marked for 
Foreller, og Udførslen til Frankrig 
har Danskerne endnu ikke forsøgt. 

De tyske Importører er Linder
berg, Berlin, F. & I. Meyer, Ham
borg, der ved Domaschke, Berlin, 
tager de 18 Centner Foreller*), 
henter Varerne i Danmark i sær
lige Transportvogne og anbringer 
dem i Berlin eller Hamborg. Men 
i Danmark kender man kun som 
Modtager Domaschke, der der ny
der den fuldeste Tillid og næsten 
har Føling med ethvert Fiskeri
brug. Den tredje Importør er R. 
Lincke, Dresden, . der har sin egen 
Transportvogn. Transportvognene 
afhenter efter Behov Fiskene ved 
alle Stationer i Danmark, hvor 
større Anlæg forefindes. Ogsaa 
mindre Producenter kan ved denne 
Lejlighed afsætte deres Produk
tion. J eg havde Lejlighed til at 
overvære en saadan Leverance og 
til at iagttage, hvorledes Fiskene 
fra alle nærliggende Dambrug blev 
hidbragte. Her Varerne, her Pen
gene! (Fortsættes.) 

meutsehe Fisch.-Zcit.) 

E t B e s ø g b o s H r. R i e d e I, 
Bergsted~ Hambor~. 

-o
l. 

De i den senere Tid offentlig
gjorte Meddelelser om Forsøg med 
den af Dr. Hein projekterede Grus-

*) Skrive- enel' Trykfejl. 
Red. 
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sengsklækning har overalt vakt 
megen Opmærksomhed, idet det 
synes at fremgaa af Forsøgene, at 
denne Metode baade giver et 
mindre Tab procentvis, og des
uden, hvad der er endnu vigtigere, 
en kraftigere og mere modstands
dygtig Yngel. Men den synes og
saa at give betydeligt mindre Ar
bejde, hvad der, særligt for mindre 
Fiskerier, spiller en betydelig Rolle, 
særligt alle Steder, hvor :Manden 
selv passer Klækkehuset, eller Ar
bejdskraften mere er tilfældig ved 
.Fodring, Udfiskning etc., j det hele 
Fiskerier, som er for smaa til at 
holde fast Fiskemester. 

En af de Mænd, som har ind
lagt sig Fortjeneste for at have 
indført og refereret nøjagtige For
søg, er Hr. Riedel, Sadelbek, Berg
stedt ved Hamborg, og da jeg 
straks interesserede mig meget 
for Metoden, fulgte jeg Hr. Rie
dels Opfordring i Henhold til 
Slutningen af hans Artikel (Bladet 
Nr. 8) og satte mig i skriftlig 
Forbindelse med ham, som straks 
var saa elskværdig indgaaende at 
svare mig paa alle mine Spørgs
maal og tilsidst indbød mig til at 
tage hans Anstalt i øjesyn, for at 
jeg ved personligt Samvær med 
ham kunde faa fuld Rede paa den 
Maade, han havde benyttet ved 
sine Forsøg, og da man nu aldrig 
ved at skrive Breve kan opnaa 
nær det Resultat som ved en 
mundtlig Konference, bestemte jeg 
mig til at rejse til Hamborg. 
Forinden havde Hr, Riedel sendt 
mig hans sidste Offentliggørelse 
af sidste Kampagnes Forsøg, som 
andetsteds er refereret her i Bla
det, og jeg var altsaa derigennem 
allerede ganske godt med paa 

Spørgsmaalet. Altsaa: Søndag d. 
21. Juli befandt jeg mig i Ham
borg. Bergstedt er en lille hol
stensk Landsby, ca. 2 Mil fra 
Hamborg, og da Postillonen glemte 
at standse ved det første Gæst
giversted, hvor Hr. Riedel havde 
sat mig Stævne, men fortsatte til 
det sidste, fik jeg Lejlighed til 
sammen med Hr. Riedel, som hur
tigt kom tilstede, at passere gen-

. nem hele Landsbyen. Vi spad
serede gennem denne, og ca. 20 
Min. fra denne langs en med le
vende Hegn omgivet Vej naaede 
vi hans Ejendom: Sadelbek. 

Først et Par Ord om Hr. Rie
del: Han er en ung Mand, 30 
Aar gl., født i Bayern og en stille, 
elskværdig Mand, fremmed for alt 
Skryderi og Svulst, naturlig og 
ligefrem, saa vi hurtigt blev gode 
Venner, og skulde andre danske 
Fiskeavlere have Lyst til at se 
hans Anstalt, er jeg vis paa, de 
vil faa lige saa god Modtagelse 
som jeg. Efter at have drukket 
Kaffe i hans stilfulde, smukt ind
rettede og om en god Smag vid
nende VilIa (Hr. Riedel er endnu 
ugift), gik vi for at bese Anlæget. 

Sadelbek er en mindre Ejen
dom paa ca. 30 Tdr. Ld., hvoraf 
omtrent Halvdelen er Vandareal, 
Resten Skov og Have. Midt gen
nem Ejendommen gaar en dyb og 
temmelig. bred Dalsænkning med 
høje, skovbevoksede Skrænter, og 
ved den øverste Ende af Dalen 
flyder en Bæk, som straks breder 
sig til en stor Dam, hvorfra Van
det igen flyder gennem en Række 
Naturdamme, frembragte ved Dæm
ninger og Udgravninger, og alle 
rige paa Kildevæld; der er 32 i 
Række. I den nederste Del af 
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Dalen udmunder en anden Dal
sænkning, og i denne breder sig 
en lille Sø, frembragt ved en me
get høj Dæmning tværs over Dalen. 
Lige nedenfor denne store Dam 
ligger Klækkehuset, som udeluk
kende forsynes med Vand fra den 
lille Sø, saa at Vandet er tilstræk
keligt koldt og tillige næringsrigt. 
Det er et overordentligt smukt 
Syn, hvor som helst man fra Bak
kerne skuer ud over de talrige, 
uregelmæssige, klare Damme og 
ser Træerne spejle sig i Vandet. 
Dalen gaar i Syd og N ord og er 
bredest i Syd, saa Solen har hele 
Dagen god Adgang til Dammene. 
Men det mest overraskende er 
dog Vandets overordentlig store 
Næringsværdi. Ved at trække 
Planktonnettet, en lille Gazeketser, 
i hvis Ende er indsyet en lille 
Blikflaske med Prop, et ·Par Gange 
gennem Vandet i en af Dammene, 
aftage Proppen og udgyde Va.l\det 
i et Vandfad, viste det sig for det 
blotte øje myldrende fuldt af 
Smaadyr, og under Loupen blev 
en deraf udtagen Vandprøve spil
levende af Myriader af Infusorier. 
Hr, Riedel driver Høj avl af Sal
moni der. Hans Anstalt er at be
tragte som et Avlscenter for sær
ligt uddannede Racer, som ud
mærker sig ved en stærk Vækst, 
god Legemsbygning og' smuk 
Farve, hvilket opnaas ved et me
get skarpt Udvalg af Moderdyrene, 
Saaledes kan anføres, at sidste 
Foraar blev af ca. 1500 Regnbue
ørreder paa 2 til 4 Pd. kun an
vendt til Avl 185 Hunner og 97 
Hanner. Dernæst er al Fodring 
med kunstig N ærjng af Yngel, 
Aarsfisk og Moderfisk udelukket. 

Hr. Riedel har foruden sine 

egne Damme forpagtet en Del i 
N ærheden liggende store Mølle
damme og afspærrede Aaløb, saa 
at det samlede Vandareal amIra
ger over 50 Tdr. Ld. Alle kan 
udtømmes og ndfiskes, og i disse 
hensættes alle Aarsfisk og Moder
dyr. Ejerne erholder i Forpagt
ningsafgift den Vægt i Pund, som 
Fiskene i Aarets Løb har taget 
til. De maa .kun fodre med le
vende Naturnæring. KlInstfodring 
er forbudt. Hr. Riedel feder kun 
ubetydeligt. Kun hvad der bliver 
tilbage fra Avlsudvalget sælges, 
dels som Sættefisl{, dels som 
større Spisefisk. Disse fodres paa 
en ganske ejendommelig 1\1aade, 
som Hr: Riedel er kommen til ved 
at obducere Mængder af Foreller 
i alle Aldere. Han fandt nemlig 
altid Jorddele i Fordøjelsesorga
nerne. Han bruger derfor en Blan
ding af en Del fint hakkede, friske 
Havfisk, 1/2 Del tørret Ler, 1/2 Del 
fint Bakkesand, som alt blandes 
og sammenæltes i en Kødhakke
maskine. Det danner faste, smaa 
Klumper, og jeg fik Syn for Sagen 
for, at Fiskene i de Par Damme, 
hvori der fodres, med stor Begær
lighed aad denne Blanding. Hvor 
lidt der fodres, ses af, at Hr. 
Riedel opgav hele sit Forbrug af 
Hadisk til 50 Pd. om Ugen. De 
overordentlig rige Damme var vel 
Aarsagen til, at Fiskene saa saa 
godt ud. Hr. Riedel udtalte, at 
Sygdom var helt ukendt hos ham. 

Mon der ikke i denne Fodrings
maade kunde være noget at tænke 
over og gøre Forsøg- med ogsaa 
her hjemme. Ogsaa her kender vi 
jo, hvor farlig den ensidige Fodring 
ofte kan være. Endnu en Ting 
bør bemærkes, Fiskefoderet holder 



44f1 Fersk va IIdslis],et'jllht(let 4/}0 

sig udmærket frisk. Saaledes var 
det om Lørdagen hakkede Foder 
aldeles frisk om Søndagen, paa 
hvilken Dag der ikke hakkes Fo
der. 

Udvalget hegynder allerede fra 
Yngel af; men for at forstaa dette, 
maa jeg vedføje en Tegning af en 
Del af Anlæget. (Derom i et senere 
Nummer). 

( 1"ol'lHættes.) Sander-Larsen. 

Lidt om naturlige og kunstige 
smaa Vande, Fiskningen i dem og 

deres Værd til Fiskeribrug. 
Af 

Eli praktisk Fisker. 
-0-

( Fortsættelse.) 

Det er en· Kendsgerning, at 
Vandpest ikke trives saa g'odt i 
Tørvegrave som i Vande med 
kalkagtig Grund, i hvilke Vandet 
er klarere og renere; thi den 
Vandpest*), man finder i Tørve
grave, er for det meste kort og 
smudsig. Men i hvert Fald er 
denne Plante, naar den forefindes 

*) Om Vandpest giver Bostrups Flora 
følgende Oplysning: n ValHlpest (H "

Ipdea canaden~is RiE'h), h~}rer. til 
Krabsklofamilien og er oprindelig en 
amerikansk .Plante, Rom paa sin Yan-

gennem :J[rlh:meYfopa og,aa 
har naaet os og nu tindes mange 
Steder, opfyldende Aaløb, f. Eks. 
flere Ste,ler oml,ring København. 
Der ('r ell helt i Vandet nedsænket, 
langst.rakt og stærkt forl,,\'1'enet Plante, 
wad kransstillede, aflange, oventil 
t!t~t8idde1ll1e Blade, som c\l' PIlrib
I,ede og meget. fint savtakkede; den 
'\1' tvebo; men kun HUllplantell fore· 
kommer i EVl'opa, saa at (lens stærke 
]'ormering kun kan ske ved Knop
skydning. 

i større Mængde i Tørvehuller, 
bedre end slet ingen Planter; den 
vokser ogsaa let, især paa fladere 
Steder. I de dybere Steder i 
Tørvegrave finder man kun faa 
eller «let ingen Planter, fordi 
Tørvemuldet, der for det meste 
er Mudder, ikke byder noget Hold 
for Planterødderne. Bedst og let
test breder Vandpesten sig i 
T e g l v æ r k s - V Il n d e, der ogsaa 
nu som oftest besættes med Kar
per og andre Fiske~:lOrter, og af 
hvilke, naar Vandene ikke er alt 
for dybe, der kan opnaas gode 
Resultater. A b o r r e n egner sig 
ogsaa godt for saadanne Tegl
værksvande ; men Indsættelse af 
Suder er ikke at anbefale, da de 
dybeste Huller i disse Vande altid 
har en koldere Temperatur, end 
Suderen som beken dt kan taale. 

Ved Vandpest har man den For
del, at den efter nogle Aars For
løb ganske bliver borte og efter 
nogen Tid igen begynder at brede 
sig. Vandet er da saa rent, at en 
Befiskning lettere lader sig udføre; 
især er dette Tilfældet med Vaad, 
der let ruller sig sammen over 
den stærkt udbredte Vandpest, saa 
at den Slags Fiskeri giver liden 
eller slet ingen Fangst. - Men 
hvilke Fordele, Vandpest kan yde, 
ligger klart for Dagen. Et Par 
Haandfulde af disse Planter bre
der sig i forholdsvis kort Tid 
fuldstændigt over de smaa Vande 
og bringer derved mere og mere 
Næring i samme. Bortset fra 
K a r s e og forskellige Mosarter, 
er det overhovedet vanskeligt at 
forplante Urter isaadanne smaa 
Vande, navnlig saadanne, som er 
tjenlige for Fredfiskene. Mangen 
Gang forefinder man allerede Plan-
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ter, dog mest saadanne, der har 
lidet eller intet Værd for de ind
satte eller de deri værende Fisk. 
Man har forsøgt med Vandpest i 
Karudsehuller, og Resultatet, som 
derved er opnaaet, kan vJrkeligt 
kaldes tilfredsstillende. 

Derefter maa man tage Hensyn 
til Størrelsesforholdene og drage 
Omsorg for, at der ikke forefindes 
for mange Ungfisk i ,saadanne 
Huller. De kan da ikke selv 
vokse og røver Næringen fra de 
større Fredfisk, saa at disse hæm
mes meget i deres Vækst og da 
ikke byder nogen Rentabilitet.-~ 
Her hjælper det at indsætte Ged
der eller andre Rovfisk. Man har 
gjort den Erfaring, at i de Vande, 
i hvilke Fiskene har en mudret 
Smag, forsmaar selv Rovfiskene 
disse bittert og mudret smagende 
Fisk, vokser derfor lidt og brin
ger ingen Nytte. Men drejer det 
sig om et Vand med mange Smaa
fisk, der har en ren Smag, saa 
vil Rovfiskene snart vokse op til 
en fed Salgsvare og byde en god 
Indtægtskilde. Indsættelse af Rov
fisk er kun tjenlig i Karudsehuller 

. med mange Smaafisk, og af samme 
Grund ogsaa i Karpehuller, i for
nødent Fald ogsaa i Vande; i 
hvilke der findes større Fisk, som 
Rovfiskene ikke tager, men i 
hvilke Vande, der findes mange 
Frøer, som navnlig er en velkom
men Næring for Gedder. Dog 
maa man heller ikke lade Ged
derne blive for store, da disse 
ikke forsmaar større Fisk og ved 
deres Røveri ofte bibringer de 
større Fisk Saar, der vanskeligt 
læges, og derved vanskeliggør 
deres Salg. 

Har man nu virkelig gode Vild-

vande, i hvilke den ønskede Fiske
art udvikler sig tilfredsstillende og 
er kommen saa vidt, at en Ud
fiskning paatænkes, saa maa man 
særligt undersøge Bunden i disse 
Vande for at fastslaa, hvor der i 
disse forefindes Hindringer, som 
Træ, Sten eller andre tilstedevæ
rende Forstyrrelser, og da om 
muligt fjærne disse, da Omkost
ningerne, der foraarsages ved 
Redskabernes Sønderrivning, ellers 
vil blive betydeligt større end saa
danne smaa Vande er i Stand til 
at bære. Saadanne Hindringer 
lader sig fjærne fra Baaden ved 
Hjælp af J ærnhager eller endnu 
bedre, hvis man venter, indtil 
Vinteren har belagt Vandet med 
et holdbart Isdække. Da opsøger 
man ved Hjælp af en Stang, der 
kan naa Bunden, og i hvilken der 
er fastgjort en Jærnhage, Hin
dringen og drager da denne op af 
Vandet ved Hjælp af Kæder og 
Tove, der bærer stærke Hager 
eller Tænger. 

Hovedredskabet ved' U dfisknin
gen er a1tid Vaad d et, som man 
helst gør saa dybt, at Flaadholtet 
svømmer paa Overfladen. Natur
ligvis lønner det sig ikke at an
skaffe Garn til smaa Vande, der 
er altfor dybe. Man maa da være 
tilfreds med et fladere Vaad. 

Vande, der er mudrede og dyn
dede, maa altid oftere gennem
drages med Vaad end haardgrun
dede. Ja, i smaa Karpe- og Su
dervande sker det ofte, at der 
maa trækkes 4 til 6 Gange, før 
det indsatte Antal Stykker er fan
gede. Ejeren maa nøje vide, hvor 
mange Fisk der er indsatte. Vaad
det maa følge Bunden, og hvor 
der er meget haard Grund, kan 
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man hænge rigtig mange Sten 
forneden paa Vaaddet. 

Ved Tørvegrave er fremfor alt 
at iagttage, at der ikke i Grunden 
ved Tørveskæring med Maskine 
ligger for mange Levninger. 
Mangen Gang er Bænke, altsaa 
større Tørvernasser, store Hin
dringer. Selvom man med Vaad
det ikke kan fjærne saadanne 
større Hindringer, saa kan det 
dog gøres ved mindre Dele, naar 
Vaaddet har stærke Traade i Ind
garnet. Men dette er ikke saa 
let, og der skal tit anvendes store 
Omkostninger, inden Vaaddragnin
gen kan give et tilfredsstillende 
Resultat, især fordi Tørvegrave 
som bekendt har stejle Bredder, 
der er 2 M. og derover høje og 
derfor byder Optrækningen af 
Vaaddet den ugunstigste Lejlig-

- hed, der er tænkelig. Ved Vaad
optrækningen skal Bunden stige 
langsomt op mod Bredden, da 
Garnet ellers ikke kan følge Bun
den og hindre Fiskenes Undslip
pen. Vaaddets Størrelse, resp. 
Længde, afhænger navnlig af det 
paagældende Vand; men man skal 
ikke bruge altfor store Vaad selv 
i store Vande, da Bundholdelsen 
ikke saa let kan kontrolleres som 
ved mindre Vaad. Dernæst gør 
man ogsaa i disse Vande flere 
Træk, navnlig naar disse er flade 
og langstrakte, og søger da at 
drive Fiskene til den Ende, hvor 
det bedste Optræk findes. Men 
man maa, før Optrækket foregaar, 
gøre de andre Træk flere Gange 
for at være sikker paa, at samt
lige Fisk er svømmede hen mod 
Ende-Optrækket. (Fortsættes.) 

(Deutsclle .Fisch. Zeit.) 

---~~====,,=== 

Lystfiskeri. 
-0-

Gedden som SpOl'tsfisk. 

V. 
(.Fortsættelse.) . 

Af denne Grund bør Agnfisken 
aldrig være for stor, ikke over 8 
a 10 Ctm. lang. En lille Gedde 
kan ikke sluge en stor Agnfisk, 
men staar stille med den i Gabet. 
En stor Gedde derimod vil som 
Regel derimod straks sluge en 
lille Agnfisk, og har den ikke 
slugt den, er der Sandsynlighed 
for, at Krogen, der maa staa godt 
ud fra Agnfiskens Hoved, vil 
hugge fast i Geddens Gab, naar 
man slaar til, hvis ikke Gedden, 
hvad der hyppigt sker, gør Alvor 
af at sluge Agnfisken, naar den 
mærker, at denne er ved at blive 
trukken fra den. Det maa nemlig 
paases, at Krogene, naar Agn
fisken sættes paa, kommer til at 
staa godt ud fra Siderne af Fi
skens Gab og ikke slutter for tæt 
til dette. Derfor bør Krogene 
heller ikke være for smaa. Bjærg
ningen af Gedden sker paa samme 
Maade som ved Spinning-Fiske
riet; og man maa passe ,paa at 
holde stram Line og navnlig saa 
vidt muligt søge at holde Gedden 
borte fra Grøden og Sivene, at 
den ikke skal løbe sig fast i disse 
sidste. 

Ogsaa ved dette Fiskeri hænder 
det, at Gedden gør sit Luftspring. 
Man bør derfor ikke slippe Stan
gen, men gør klogt i at have alt 
tilrede, hvis Gedden i Løbet af 
de omtalte 5 Minutter skulde hitte 
paa et eller andet Tricks, der kan 
foranledige, at den slipper af Kro
gene eller sprænger et eller andet, 
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Stang eller Line. Man bør der
hos heller ikke give Gedden mere 
Line end den absolut fordrer, idet 
for megen slæk Line i Vandet 
kan foranledige, at den løber sig 
saa fast i Grøden eller Sivene, at 
det bliver umuligt at faa den i 
Land. 

I mindre Vande, hvor Bestan
den kun er smaa Gedder, kan 
man med Fordel anvende et Ap
parat, bestaaende af en større Tre
krog med øje. Der støbes ved 
Hjælp af et Papirhylster imellem 
Krogens Bøjning og øjet noget 
Bly, som tildannes med Kniv og 
Fil saaledes, at Blyet tynder af 
op imod øjet. I Krogens øje 
fastgøres ca. 30 Ctm. Wire-Gimp, 
og Apparatet fæstes i Hjullinens 
Svirvel. Agnfisken maa være saa 
lille som muligt, og der dyppes 
paa sædvanlig Maade. Agnfisken 
paasættes som ovenfor nævnt, saa 
at Trekrogen kommer til at staa 
godt ud fra Agnfiskens Gab. 
Man slaar straks til, naar Gedden 
bider og matter den under stramme 
Tøjler uden at give mere Line end 
højst nødvendigt. Krogspidserne 
maa ved dette Fiskeri, som ved 
Geddefiskeriet i det hele, være 
meget spidse, og man maa jævn
ligt ved en lille Metalfil skærpe 
Krogspidserne, naar disse begyn
der at tabe deres Skarphed. 

Det sidstnævnte Apparat anven
des ogsaa stundom til Ørred i 
Vande, hvor Spinning-Fiskeri ikke 
kan drives. Der bruges dog mindre 
Kroge end til Gedde, og Krogfor
fanget kan godt være af dobbelt, 
farvet Gut; men fineste Wire-Gimp 
kan dog ogsaa anvendes. J eg 
har tidligere brugt dette Apparat 
en Del og af og til fanget godt 

med det; men jeg tror at have 
bemærket, at naar Apparatet har 
været anvendt en Tid i et Fiske
vand, taber det efterhaanden en 
Del af sin Tillokkelse for Ørreden. 

(Fortsættes.) 

En gammel Lystfisker. 

Mindre Meddelelser. 
-0-:--

Vandtætte TræRkostøvler. I 
Anledning af Forespørgslen om 
"vandtætte Træskostøvler" 
henviser vi til omstaaende Kund
gørelse af forhv. Fiskemester O l e 
K l e j s, Hørning St. 

Fisk kan dø ved stærk Torden
regn. Aaret 1906 var rig paa Tor
den med meget stærk Nedbør, der 
ofte havde til Følge, at Fiskene 
døde i Massevis iMellemtysklands 
Landsbydamme. For at komme 
efter Aarsagen hertil, sendte nogle 
thiiringske Ejere af Landsbydamme 
saavel forskellige Fiskelig som og
saa Prøver af Damvandet til Land
brugs - Forsøgsstationen ved Uni
versitetet i J ena. Karperne var 
ved den stærke Tordenregn døde 

. i Dammene paa Grund af Kvæl
ning, især i saadanne Damme, der 
fra forskellige Sider med Regn
vandet havde faaet tilført for
raadnede Stoffer. Professor, Dr. 
Immendorf, Direktør ved den agri
kulturkemiske Afdeling, gav føl
gende Analyse af Damvandet: 
. "Damvandet viser nevtral Reak
tion. Til Stede er: Spor af Am
moniak, Fosforsyre, Salpetersyre 
og salpeterholdig Syre. Ved Af
dampning gav Prøven under stærk 
Gasudvikling en Lugt af forraad
nede Stoffer. Beskaffenheden ty
der paa, at der ved Tordenregnen 
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er bleven tilført Dammen forraad
nede Stoffer i stor Mængde, fra 
Møddingsteder elI. lign. -- Under 
saadanne Omstændigheder har man 
hyppigt, selv i flydende Vand, 
iagttaget talrige Dødsfald blandt 
Fiskene. Fiskenes Død indtræder 
her ved Kvælning. Ved de, for
raadnede Stoffer mister Vandet 
hurtigt dets Ilt, især under Lum
mervarme. Fiskene søger da at 
skaffe sig denne ved at komme 
op til Vandets Overflade og der 
snappe efter Luft. Men da de 
med deres Gæller ikke kan mod
tage Ilt nok, gaar de hurtigt til 
Grunde ved Kvælning." - Hvo 
der altsaa vil værge sig for, at 
mange Fisk dør ved Tordenregn, 
maa derfor bære Omsorg for at 
holde de bortskyllende Vandmas
ser fjærnt fra Landsbydammen. 

(Deutsch. Fisch.-Zeit.) 

Ny Fiskerikonsulent. I Henhold 
til den ny Lov om Ferskvands
fiskeri, § 12, skal Landbrugsmini
steren beskikke en Tilsynsførende, 
der tillige vil have at funftre som 
Ministeriets Konsulent i Sager ved
rørende Fiskeriet i de ferske 
Vande: Som saadan er nu Mag. 
scient. Chr. Løfting udnævnt. 

Kineserne som Forbilledet·. Sek
tion for Fiskeavl og Fiskeri ved 
den internationale Landbrugs-Kon
gres, som for kort Tid siden blev 
afholdt i Wien, besluttede i Følge 
et Forslag om Overførelse af kine
sisk Fiskekultur til Evropa, at 
indsende et Andragende til Rege
ringen at. give dens Gesandtskab 
i Peking Ordre til at samle Mate
riale over den kinesiske Damkultur 
og lade det offentliggøre paa pas
sende Maade. "Fisch.-Zeit.", som 
meddeler dette, synes godt om 

Forslaget, da det altid har haft 
levende Sympati for kinesisk Fiske
avl. Men man maa naturligvis 
ikke hengive sig til falske For
ventninger. Om ligefrem. Over
førelse af kinesiske Forhold paa 
vore kan der naturligvis ikke være 
Tale. Dertil er Drifts-Betingelserne 
altfor meget afvigende. De kine
siske Smaadrift og vore store Vand
flader, den kinesiske Bonde og 
vore landlige Arbejds- og Løn
ningsforhold.- det er dog meget 
modsatte Ting. Dermed skal dog 
ikke bestrides, at vi kan lære en 
hel Del ved Indtrængen i dette 
gamle Kulturfolks Fiskeavlsmetode. 

I et senere Nummer af "Fisch.
Zeit. " udtales der dog Tvivl, om 
det lader sig gøre at lokke noget 
ud af de hemmelighedsfulde Kine
sere. De vil vel nok sørge for at 
beholde deres Visdom ogsaa paa 
dette Omraade hos sig selv, saa 
meget mere, som de jo ser med 
"skæve" øjne paa Evropæerne. 
At undersøge Sagen ved "Selv
syn" bliver heller ikke let under 
de nuværende Forhold. 

Vor Ørredkultur. Statskonsulent 
G i e s c h k e fra Hannover har sam
men med to tyske Fiskeavlere af
lagt Besøg paa en Del jyske Ørred
fiskerier, som tidligere er meddelt 
her i Bladet. De Fremmede har 
i Følge "Fred. Av." udtalt sig i 
høj Grad rosende om vor Ørred
kultur. 

I Medlemsbladets Nr. 15 anmo
des der om Opgivelse af en Mand, 
der kan levere T r æ s k o s t ø v l e r, 
der er vandtætte. Da jeg selv er 
Fiskeriejer og saaledes har staaet 
overfor det samme Spørgsmaal, 
har jeg henvendt mig til en Træ
skomand i Esbjerg, nemlig M. 
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Thomsen, Torvet i Esbjerg. 
Han leverer Træskostøvler til til
rejsende Søfolk og Vesterhavs
fiskere. Hos ham fik jeg et Par 
Støvler, der var af Førsteklasses 
Fedtlæder, haandsyede og fuld
stændig vandtætte, altsaa til min 
fulde Tilfredshed, hvorfor jeg kan 
anbefale ham paa det bedste. 

Fr. Fri'is, 
Andstbro pr. Vejen. 

Aarlig Affiskning i Søerne. Paa 
den slesvig-holstenske Central-Fi
skeriforenings Generalforsamling i 
Flensborg d. 20. Juli blev der raa
det til at bryde med det usunde 
og urationelle Fredningsprincip 
med Henvisning til Mankopfs Ud
førelse. Aarlig Affiskning tilraa
dedes, saa meget mere som Søer, 
der ikke aarligt bliver befiskede, 
er tilbøjelige til at medføre para
sitære Sygdomme blandt Fiskene. 

(Fisch. Zeit.) 

Fiskemarkedet. 
-o 

Køb enh a vn, 24. August. 
3n - l} Øre pr. Pd. 
7f) 125 
40~70 

25-30 

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krehs 350--450 Øre pr. lOO Stk. 

B e ri i n, 19.-24. A ug. 
I.Jevende J;'isk: 

Gedde 
Gedder, store, 
Gedder, mellemst, 
Gedde, mellet., store, 
Aborre 
Aborre, smaa, 
Suder 
SudE'r, store, 
Suder, meUst .. 
Snder, usort, 
AaI, usort. 
Aal, btore, 
Aal, mellemst, 

99-121 Pf. pr. Pd. 
76 - 96 

112 
82 98 
69-1(;0 -

70 
123-166 -
II i -119 -
12/;-132 
133-166 
97 101 
92-107 -

104-112 -

Aal, smaa, 
Karper 
Karudser 

67-86 -
90-97 -
83-105 

Ispakkede Fisk: 
Laks 
Sandart. store, 
Sandart, mellemst, 
Sandart, smaa, 
Sandart, usort .. 
Aborre 
Aborre, smaa, 
Brasen 
Gedde 
Gedder, store, 
Gedde, mellst., 
Gedde, smaa, 
Aal, store, 
Aal, mellemst, 
Aal, smaa, 
Aal, usort" 
Suder 
Karpe 

145 175 Pf. I}r. Pd. 
137 

130-148 -
101 
160 

38 64 
45 

16-53 
47 86 
46-75 
66-77 
75-81 
74 -93 
71-82 
51-60 
67-77 
77-78 

64 

n a m b o r g, 19.-24, Aug. 
Brasen 
Gedder, mellemst., 
Ørred 

30-31 Pf. pr. Pd. 
85 100 

130-164 -
50 70 Aal, smaa, leyende, 

D. F. Z. 

~hnoncer. 
--0-

Fiskeriassistent. 
En ung Mand, som har lidt 

Kendskab til Damkultur, søges til 
Novbr. eller tidligere som Med
hjæp for Ejeren af et mindre Fi
skeri (18 Damme). Vedkommende 
maa være villig til at deltage i an
det Arbe~de j Have og Mark. God 
Løn gives. Man henvender sig til 

Sander-Larsen, 
Elisedal, Hornsyld. 

En Fagmand 
der har besøgt Tysklands og 
Bøhmens største og bedste Fi
skerier, ønsker at .lede et større 
eller mindre Fiskeri. 

Billet, mrkt. "B.", bedes sendt 
til Bladets Kontor. 
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Et Fiskeri 
ønskes til Købs med lille U d
betaling eller overtaget som ):1"1or-
pagtning. Oplysninger om Stør
relse, Beliggenhed og Vandforhold 
sendes under Mrk. "A." til dette 
Blads Kontor. 

500 Stk. ægte 
BækørredJ'ngel 

6 til 8 Ctm., ønskes til Købs, frit 
leveret paa Korinth St. Prisen pr. 
100 bedes opgivet til undertegnede 

A. Rasmussen, 
Sollerup pr. Korinth St. 

l rosseu ikefoder. 
Vi kunne nu tilbyde ærede For
brugere frisk, frossen Fiskefoder 

(Smaasild, Smelt. Stt'nbiderrogll osv.) 

til 6 Øre pr. Pund ab Varde St. 
~ SYindet garante- ~ 
~ ret højst 6 pCt. ~ 

Fersk Foderfisk leveres efter nær-
====mere Aftale.==== 

Akti,eselskabet 

"frgseriet Alslev )tølle", 
Varde. 

Telefon 62. Telefon 62. 

Vandtætte Træskostøvler. 
Lange Træskostøvler med fynske 

Træsko og Kobberkramper, garan
teret vandtætte, korte Træskostøv
ler med Træsko eller Kapskobund, 
sendes efter opgivet Størrelse i Lø
bet af nogle Dage. . 

Ole Klejs, Hørning St. 

150,000 
I-aarige Ørreder, 

8-12 Ctm. lange, at levere For
aar 1908, ønskes til Købs, ogsaa i 
mindre Partier.' Tilbud ab Fiske
riets Station udbedes. 
G. J) omasehke, Fischhandlung, 

Berlin, Jonasstrasse 3. 

Moderfisk. 
Paa Grund af Omlægning af Drif

ten bortsælges 
ca. 1000 Pd. Kilde- og 
Regnbueørred Hunner 

til Pris 1 Kr. 25 Øre pr. Pund. 
Størrelse 1 a 2 Pd. 

frøjks fiskedamme, ~otstebro. 

~~%Y~~~~~ 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Fersk-

vandsfiskeriforening" . Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Lov-
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning . 

................... ,. .. ,.,. .. ,. ............... , den 190 

Navn: ........................ . ...... ,....... Stilling: 

NB. 
Postadr.esse : .............................................................. , .... .. 

K n p o n c n bedcs i udfyldt Stand tilsendt Forcningens "FormalHl, Hr. Cand. 
Rie i Hobro eli .. ,· til Bladets Kontor i Gjclballc Pcngcforscndelser bedes 
dog adresserede til Foreniltgcll> Kasscrer, Hr. Sagfører .Jul ~ors Itihu 
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En eller flere 

Jlktier 
i et Ferskvandsfiskerianlæg 
kan købes meget billig. Anlæget 
omfatter 9 Damme og kan udvi
des betydelig. For en Mand, som 
selv kan paatage sig at passe 
Fiskene, er her meget billige Vil
kaar for at erhverve sig en ind
bringende Stilling. 

Henvendelse til 
J. P. Laursen, 

Rødding Mejeri pr. Skive. 

8000 
Pd. levende Aal, 

11:1--2 Pd. pr. Stk. ønskes til Købs 
hver 14. nag, med Afhentning 
paa Sælgerens Station pr. Special- I 
vogn. Kontant Betaling. 
(lt. nomaschk~, Fischhandlung, 

Berlin, .T onasstrasse 3. 

Fi~Keriet "A~Jne" 
pr. Luntlersko"l' 

tilbyder til Levering i Vinter og 
Foraaret l)rima Sættefisk af 
Kild~-, Bæk- og Regnbue
ørreder, endvidere prima øjne
æg og Yngel i ovennævnte Ar
ter samt Sættefisk af Kar))er 
og Suder 

. til absolut billigste Priser. 
]'risk, fi"ossen 

Fiskefoder 
faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", 
HlYllgøre. 

Telegramadresse: Fryseriet. 

Telefon Nr. 7. 

Sydjydsk • _I •• 
Damkultur Prima 

fevende 
-TIsk leverer som sædvanlig 

øjneæg, ~Tngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
ol'red 'af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
!I(lr til billigste Priser. 

Portionsfisk og 
større S)lisefisk . af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

frisk, frossen 

Fi~kefoder 
faas stadig 

til 5 Øre pr. Pund 
fra 

F. H. Meblsen & CO., 
Struer. 

Telef. 2. 
Telegram-Adresse: 

Mehlsen. 
P. .J ø r g e n !li e n, 

Kildeværk. .. .• 
Begge pr. Lunderskov. • •••••• 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens n ærme ste 
Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

(.. Domaschke, . 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas
strasse 3. 
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. 
Møde om Eksportforeningen 

afholdtes 

Lørd~ d. 31. August i Fredericia. 
-0-

Formanden for Ferskvandsfiskeri
foreningen, Hr. Bie, havde indvars-

• let Foreningens Bestyrelse og de 
indtegnede Medlemmer af Eksport-

. foreningen til Mødet. Tilbudene 
om Overtagelse af Stillingen som 
Forretningsfører for den paatænkte 
Forening fremlagdes, og Forsla
gene til Planens Realisation drøf
tedes. 

Forsamlingen var mest stemt for 
de Forslag, der var fremkomne fra 
Vamdrup og J edsted. Intet For
slag blev dog vedtaget; men der 
nedsattes et Udvalg til at tage 
den endelige Bestemmelse. 

Udvalgets Medlemmer er: 
D'hrr. Godsinspektør Stam'er, 

Proprietær };' e n s m a r k, Sagfører 
Nors, Fabrikant Joh, L a uri d
s e n og Fiskerlejer S m i d t N i s-

Gør Brug af den ny Ferskvands
ftskerilov! 

-0-

D.a Loven jo nu er traadt i Kraft, 
vil det være paa Tiden at drage 
den fulde Nytte af den, men en 
Del af de tiskeriinteresserede tæn
ker vist ikke paa, at den kun kan 
virke tilstrækkelig, ved at der ved 
hver Aa eller Bækløb dannes Re
gulativer; uden disse vil man være 
afskaaren fra en Del af de Frem
skridt, Loven indeholder. Derfor: 
begynd snarest paa };'orarbejderne 
til Regulativdannelse; thi en saa
dan faar, man ikke færdig i Løbet 
af et Par Dage! For at nævne et 
Par Eksempler paa N ødvendighe
den deraf, kan jeg anføre, at de 
vil være en stor Gavn for at faa 
Aamundingerne fredede i betryg
gende Grad; Engvandingsgitre vil 
ogsaa vanskelig kunne anbringes, 
uden man har Regulativ. Det er 
de to Steder, Aaudløbene og Eng
vandingskanalerne, at Ferskvands
fiskeriet har faaet sit Knæk, og 
uden at man faar Forholdene ord-
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nede der, hjælper Loven ikke ret 
meget. Har man derimod sit Re
gulativ i Orden, vil det kun være 
et Tidsspørgsmaal at bringe Fiske
riet i Aaerne op paa samme Højde, 
som det har haft i Fortiden, Be
tingelserne derfor er der i hvert 
Tilfælde mere end nogensinde. 
Tillige er det i Henhold til den 
ny Lov saaledes ordnet, at man 
kan faa Laksetrapper anbragt ved 
Stemmeværkerne, saa at der nu 
kan fanges Ørred og Laks i Aaens 
hele Længde. Ethvert Fiskeri vil 
derfor have Interesse af at faa 
ordnede Forhold ved deres Aaløb 
hurtigst muligt; hver Maaned, der 
gaar paa den gamle Maner, er et 
stort pekuniært Tab, hvor stort, er 
uberegneligt ; thi da Fiskene hen
ter deres Fedt i Havet, er det næ
sten ubegrænset, hvor meget vi 
kan udsætte i vore Vandløb af 
Yngel o&: Ungfisk og senere 
indfange som store værdifulde 
Fisk. 

At et godt Fiskeri ikke kan op
naaes, naar det ikke drives plan
mæssigt, men paa bedste Beskub, 
er forudset ved Lovens Gennem
førelse; kun hvor der kan opnaas 
Enighed eller rettere, hvor der er 
tilstrækkelig Interesse for Fiskeri
sagen, lover Loven et Fremskridt 
af stor Betydning. Udsættelse af 
Yngel uden at værne om den, 
skal ikke hjælpe stort. Som For
holdene er nu, er det omtrent den 
visse Død for den spæde Ørred
yngel at blive sat ud i de fri 
Vande; kun de færreste naar Ha
vet, men hvor mange naar ind 
igen? 

Skal Fiskeriet i vore Vandløb 
forbedres, kan man ikke komme 
uden om Regulativ. Læs Fiskeri-

loven omhyggelig igennem, og en
hver vil give mig Ret deri! 

Gør andre fiskeriinter
e s s e r e d e ved D e r e s Van d
løb opmærksom derpaa, og 
gaa saa i Gang med Arbej
det, hellere i Dag end i 
M o r g e n; længe nok, ja alt for 
længe har vore udmærkede Aaløb 
været forsømte, pris givne enhver 
Rovfisker, der havde Lyst til at 
plyndre. 

Bramminge, den 23. August 1907. 

Jens elIf. 'Sørensen, 
Fiskerifoged. 

y derIigere Bidrag ~til Forelægs 
Klækning i Grus, 

-0-

(Fortsættelse.) 

Endnu en Gang kommende til
bage til Tilstedeværelsen af den 
relativt enorme Mængde Infusorier 
og Krebsdyr i Grussengen, saa 
kan maaske denne foreløbige Iagt
tagelse give et Fingerpeg paa den 
Maade, det kan blive muligt at Ilt 

avle den første Naturnæring til 
Forelynglen, saaledes at vi har 
denne Naturnæring ved Haanden 
til den rigtige og tillige vigtigste 
Tid. Her straks en yderligere 
Iagttagelse i samme Retning. - I 
Vinteren 1905 lod jeg en af en 
Kilde spændt Dam, der indtil da 
havde ligget tør, besætte med 
friskt fangede Regnbueforeller, be
stemte til Ægindvinding. Næppe 
fire U ger senere optraadte agsaa 
i denne Dam de omtalte ganske 
smaa, grønne Alger i uhyre 
Mængde. Efter nogle Ugers For
løb mærkedes en betydelIg Til
bagegang deri, og igen nogle U ger 
senere viste Trækket med Plank-

'.' 
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tonnættet den massevise Tilstede
værelse af Infusorier og Krebsdyr, 
specielt igen Cyclops, trods den 
vinterlige Kulde og trods det, at 
mere end Halvdelen af Dammens 
Overflade var tilfrossen. 

De saa ofte hørte Forslag om 
at avle Krebsdyr i smaa, varmt 
beliggende, stærkt gødede Damme 
eller ogsaa i de omtalte præpare
rede Bøtter, synes paa Papiret 
helt indlysende og praktikable; 
men i Virkeligheden· er Vandet i 
disse Gruber, Grave eller Sumpe 
i de sjældneste Tilfælde ved Ind
trædelse af Ynglens Ædedygtighed 
allerede saa vidt opvarmede, at der 
i dem findes et Kvantum Krebs
dyr, der er værd at nævne; og 
indtræffer det en Gang, da byder 
de nærliggende Landsbydamme i 
Reglen et betydeligt større Ud
bytte. Men for hvem det har pas
seret, at han med megen Møje og 
ofte ret betydelige Omkostninger 
har skaffet sig disse Krebsdyrkul
turer, og ved intensiv Drift, netop 
naar han har Foderet mest nødig, 
staar overfor Nul und Nichts, han 
blæser næste Gang ad saadanne 
Anlæg og griber i Fremtiden til 
Surrogat-Fodermidler. Desuden er 
der at tage Hensyn til, at Krebs
dyrene, som fra det varmere Vand 
isaadanne Avlssteder bliver satte 
i det kolde Vand til Forelynglen, 
meget hurtigt vil dø bort paa 
Grund af Temperaturforskellen, og 
selvom det lykkes lidt efter lidt 
at udligne Vandtemperaturen og 
skaffe Mulighed for, at de kan
holdes -længere Tid i Live i det 
koldere Forelvand, saa er det et 
sandt Sisyfusarbejde at give Forel
lerne dem ide sædvanlige aabne 
Apparater, da der ikke kan an-

bringes nogen Si, der ved den 
brugte stærke Gennemstrømning 
kan give tilstrækkeligt Gennemløb 
for Vandet og samtidigt holde 
Krebsdyrene tilbage, og mindst 
Halvdelen af den indsatte Mængde 
vil med for·bløffende Hurtighed 
følge med det bortflydende Vand 
og gaa tabt for Ynglen. Ligger 
det da ikke nært at antage, at 
man ved Bestræbelsen for at Skaffe 
Forelynglen Naturnæring har skudt 
forbi Maalet og forfejlet den rig
tige Vej? ;T eg er af, den Overbe
visning, at der gives vinterhær
dede Krebsdyr, det vil sige, saa
danne Arter, som er i Stand til 
ogsaa at formere sig meget stærkt 
i koldt Vand, forudsat naturligvis, 
at de særligt nødvenlige Betingel
ser herfor forud er til Stede, og 
den væsentligste af disse Forud
betingeIser synes mig, efter hvad 
foran er konstateret, at være den 
intensive Optræden af de encellede 
grønne Alger tilligemed Hæren af 
smaa Infussionsdyr. Lykkes det 
os at opklare dette aabenbare 
Vekselforhold mellem den grønne, 
encellede Alge, Infusorierne og 
Krebsdyrene, og ligeledes at fast
slaa Betingelserne for og skaffe 
Sikkerhed for yppig Vækst af de 
omtalte Alger, saa ser vi sluttelig 
den Mulighed for os i de første 
af Aarets Maaneder, altsaa ved 
vinterlig kold Temperatur, at hid
skaffe de efterspurgte Krebsdyr i 
stort Antal i Ynglevandet. Det 
sværeste ved Forelavlen, Ernærin
gen og Ynglen s Opdræt i de første 
fire til seks U ger, var derved helt 
væsentlig lettet. Men der kommer 
endnu et andet Moment til, som 
efter mit Skøn ikke er af mindre 
Betydning, skønt man hidtil ikke 
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har agtet derpaa. Jeg mener Na
'turnæringens Beskaffenhed for Fo
sterblæreynglen. Indtil for kort 
Tid siden var man af den An
skuelse, at Ynglen s Næringstrang 
først indtraadte med Blommesæk
kens Forsvinden, og først nogle 
nyere Iagttagelser lod formode, at 
man i den Henseende var i Vild
farelse, og at Smaafisk, der var 
forsynede med Blommesæk, alle
rede da tog Næring til sig og for
døjede den. Dette er et Punkt, 
som jeg allerede i længere Tid 
særligt har haft min Opmærksom
hed henvendt paa, 'og mine Un
dersøgelser og Erfaringer lader 
mig ikke mere være i Tvivl om 
denne Kendsgerning. 

Min Teori gaar nu ud paa, at 
N æringsforraadet i Blommesækken 
af Naturen ikke udelukkende er 
nedlagt i den Hensigt at ernære 
Fisken under hele Blommesæks
perioden med Udelukkelse af alle 
udenfra kommende Foderstoffer, 
men at dette Forraad meget mere 
er skaffet til Veje for at under
støtte Smaafiskenes naturlige Er
næring paa det kraftigste, styrke 
deres Vækst og Livsenergi paa 
højst mulig Maade og kun i 
højeste Nødsfald for en Tid gøre 
Smaafiskene uafhængige af den 
udenfra kommende Næring. Ka
ster vi et Blik paa Planteriget, saa 
finder vi der en ganske lignende 
Foreteelse, idet Moder Natur i de 
forskellige Planters Frø har depo
neret store Forraad af Nærings
midler for netop at muliggøre 
Frøplantens intensive Vækst i den 
første Tid og derved undgaa at 
blive kvalt af andre kraftigere og 
mere fremskredne Planter. 

Betragtet fra dette Synspunkt, 

og under HensyntageIse til den 
Omstændighed, at i Grussengs
Truget Æg og Yngel hverken for
styrres ved Lyspirring eller ma
nuelle Indgreb, vil en meget plau
sibel Forklaring for Grussengs
Ynglens paafaldende Størrelse og 
kraftfulde Konstitution i Modsæt
ning til Produktet af de aabne 
Apparater fremgaa, om endogsaa 
derved andre os endnu ubekendte 
Faktorer turde spille en Rolle deri. 

(F.-Z.) Rie(lel, 
Bel'gstedt, Hamborg, 

Køleanlæg i Motor-Fiskek uUere. 
--o 

Herom hedder det i "Dansk Fi
skeritidende" Nr. 33: 

"Anvendelse af Kølemaskiner til 
Opbevaring og Transport af let
fordærvelige Varer er af forholds
vis ny Dato, men har til Gengæld 
i de senere Aar gjort saadanne 
Fremskridt, at den er bleven et 
mere uundværligt Led, i det mo
derne Samfundsmaskineri, end qe 
fleste kan have nogen Mening om. 

- Friske Frugter af alle Slags 
transporteres fra den ene Side af 
Jordkloden til den anden, alt 
eftersom Sommer og Vinter skif
ter; frossent Kød bringes fra Au
stralien og Argentina til England, 
frossen Laks fra Amerikas· og Si
beriens Floder til Europa, Smør 
fra Australien og Kanada til Eng
land osv., og det er en Sjælden
hed, at nogen Sending slaar fejl, 
takket være Køleanlægenes højt 
udviklede Teknik. 

Da Fiskehandelen, særligt i den 
varme Aarstid, i høj Grad besvær
liggøres, fordi Fisken skal sælges 
hurtigst muligt efter at være fan-
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get, uanset Efterspørgslen, vil et 
Køleanlæg, som er i Stand til at 
opbevare Fisken frisk i nogle Dage 
eller længere Tid, være af den 
største Betydning for Fiskere 'og 
Fiskehandlere. 

Paa visse Tider af Aaret, naar 
Temperaturen er nede under Nul~ 
punktet, har man sjældent Vanske
lighed ved at holde Fisken nogle 
Dage. Køleanlægets Opgave maa 
derfor være at fremskaffe saa nær 
som muligt de samme Forhold i 
den varme Aarstid, som findes i 
den kolde Aarstid, for at holde sig 
godt. Hertil kræves baade Afkø
ling og en vis V entilation. Afkø~ 

Ungen maa gennemføres til nogle 
Grader over Frysepunktet og hol
des temmelig konstant. 

Skal Fisken opbevares i læn
gere Tid, f. Eks. 1/4~~/2 Aar, maa 
den indfryses, helst ved en Tem
peratur paa -+- 14--18 Gr. Celsius, 
og efter at være behandlet med 
koldt Vand lagres i en Tempera
tur paa -+- 6-8 Gr. Celsius. 

Af disse Fiskefryserier har Ak
tieselskabet Thomas Th.s 
Sa b r o e & C o. i Aarhus projek
teret og udført en Del her i Dl:ln
mark, og hvilke alle har givet gode 
Resultater. Der kan saaledes næv
nes Fryserierne i Glyngøre, Struer, 
hos Vendsyssel Packing & Co., i 
Frihavnen og i Grenaa. 

En Hovedbetingelse for 
et godt R~sultat, saavel 
ved Fry sning s om ved L ag
ring over Frysepunktet, er 
den, at Fisken er fuldstæn
dig frisk forinden Afkølin
gen. 

Det vil derfor være bedst alle
rede paa Fiskepladsen at have 
et Kølerum til Raadighed, med 

andre Ord: indrette Kølerum 
i. s el ve Fiskefartøj et." 

Bladet meddeler derefter, at for
nævnte Firma har konstrueret en 
helt ny Type af Kølemaskinen, 
specielt med det Formaal for øje 
at passe i de smaa Forhold om 
Bord i Fiskekuttere. Man har' saa
ledes opnaaet at kunne nøjes med 
ca. 18 Tm. af Fartøjets Læng.de. 

Vi kan ikke komme ind paa den 
Beskrivelse, som derefter gives af 
en saadan Kølemaskine med ved
føjet Tegning; det anførte er. til
strækkeligt til at vise Betydningen 
for Ferskvandsfiskeriet ved Benyt
telsen af den Fremgangsmaade, 
der er anvist, for at de fangede 
Fisk kan holde sig fuldstændigt 
f.r+ske i længere Tid. Hvilken Be
tydning det f. Eks. vilde faa for 
det Fiskefoder, vi faar fra Fryse
rierne til Fodring af vore Dam
fisk, er let at indse. Det vilde 
derfor være et stort Fremskridt, 
om et hv'ert Fiskefartøj havde et 
saadant Køleapparat om Bord, og 
dette kan ske i en nær Fremtid, 
dersom Fabrikanten kan faa den 
fornødne Støtte af Forbrugerne, 
idet Prisen ved ensartet Fabrika
tion kan bringes langt ned til For
del for Køberen. Fabrikationen 
maa med andre Ord drives som 
en Specialitet, og Maskinen maa 
konstrueres herefter. 

Mindre Meddelelser. 
-0-

Vandtætte Træskostøvlel'. Er 
der ikke en eller anden af Bladets 
Læsere, der kan og vil meddele 
her i Bladet, hvordan man skal 
lave en god Fedtsmørelse til Vand
støvler? Fedtsmørelsen skal baade 
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bevare Læderet, holde det smidigt 
og hindre, at Vandet slaar igen
nem. Eller maaske der ad den 
Vej kunde faas Anvisning paa 
Forhandlere af en saadan Smø
relse; thi uden en god Fedtsmø
relse vil selv de b'edste Træsko
støvler snart være ødelagte, n~ar 

de skal bruges dagligt. Der maa 
en daglig Rensning af Træsko
støvierne og Indsmøring med god 
Fedtsmørelse til. P. 

R e d. har ikke noget imod, at 
der i Bladet bliver givet Anvis
ning paa Tilberedelsen af en saa
dan Fedtsmørelse ; men vi kan 
derimod ikke gaa ind paa at hen
vise til Forhandlere deraf. Paa 
den Maade kan vi tilsidst gøre 
det overflødigt at kundgøre i Bw.
det. 

"Dansk Fiskeritidende" for 19. 
August meddeler, at "Udvalget for 
Fiskerne i Kerteminde og Omegn 
til Fremme af Oprettelse af en 
Fiskerhøjskole ved Kerteminde" j 

disse Dage har udsendt et Opraab, 
som det er nævnte Blads Redak
tion en kær Pligt at henlede Op
mærksomheden paa. Opfordrin
gen gaar ud paa ved L aan at 
støtte cand. mag. Andreas Ot
t e r s t r ø m s Bestræbelser for 'at 
oprette en Fiskerhøjskole. Nævnte 
Blads Red. skriver, at "ingen Fi
sker bør staa ligegyldig overfor 

. dette Opraab, hvori der tilmed 
ikke anmodes om Gaver, men kun 
om Laan." 

Rettelse. I Bladets Nr. 17, Spalte 
446, rettes Sadelbek til S a s e l b e k. 
. Udstedelse af Prisopgave. "D e 
t y s k e F i s k e h a n d l e r e s F o r
e n i n g" har udsat en Pris paa 
3 O O M a r k for det bedste Skrift 
om "Livsbetingelserne for 
Fisk under Transporten og 

i F angensk a bet". Ved Siden 
af et Tilbageblik paa tidligere For
sendelses- og Opbevaringsmetoder 
skal Skriftet give en Oversigt over 
de Fremskridt, der i den nyere 
Tid paa dette Omraade er frem
komne af prøvede Vejledninger til 
Forsendelse og Opbevaring af le
vende Fisk, med h o ved s a g e n t
li g H e n s y n t a g e l s e t il F i s k e
h a n d e l e n s I n t e r e s s e for Stor
industri og Smaabedrift. 

Skriftet skal tjene til at hjælpe 
til at sætte en Grænse for de 
uhyre Tab, der aarligt opstaar ved, 
at saa mange levende Fisk dør 
under Transporten, eller i Behol
derne - meget ofte ved uhensigts
mæssig Behandling -, saavidt det 
er muligt. 

(D. F •• Z.) 

Fiskemarkedet. 
-0-

Aal 
Laks 
Gedde 
Ahorre 
Krebs 

KØbenhavn, 24,~31. August. 
36-6" Øre pr. Pd. 

100 175 ~ 
50-75 
25-30 

350-450 Øre pr, 100 Stk. 

B e r l i n, 2.-7. Septbr. 
Tjevende Fisk: 

Gedder, store. 
Gedder, mellemst, 
Gedde, smaa. 
Sandart, uso;'·t" 
Sandart. mellet., 
Sandart, smaa, 
Aborre 
Brasc\l1 
Aal, usort. 
Aal, ~tore, 
Aal, mellemst, 
Aal. smaa. 
Ka~lldser ' 

87 Pr. pr, Pd. 
128-136 

118 
136 

]31-176 
101 
98 

60-76 -
73 87 -
90~1l0 -
86-107 
60-73 -
100~-102 -

Ispakkede Fisk: 
Laks 
x'orel 
Øn'ed 
Sandart, mellemst., 
Sandart, smaa, 
Sandart, usort .. 
Aborre 
Aborre, smaa, 
Brasen 

. Brasen, smaa, 
Gedder, store, 
Gedde, mellst., ' 

146-192 Pf; pl'. Pd. 
96-130 

130 
121-]50 
65-84 

123 
iH-59 
22-23 

32 
7--14 

64-72 
86 
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AaI, store, 
Aal, mellemst, 
Aal, usort., 
Suuer, smaa, 
Karpe 
Karudser 

86-100 -
78-81 
58-68 
91-99 
57-66 
46 . fil 

Brasen 
Aborre 

il a In b o r g, 2.-7. Septbr. 
25-35 Pf. pr. Pel. 

Gedder, mellemst., 
ørrecJ, gnu., 
Aal, grm., 

25-36 
80-100 

135 169-
80-86 -

Ij eipzig, 7. Septbr. 
Forretningsgangen var i den forløbne 

Uge ret livlig, Aarsagen hertil maa til
skrives l\fessen og de jødiske Festdage. 
IJev.ende Karper var goclt efterspurgte. 
Levende Suder i høj Notering, Ornsæt-· 
ning ringe. Aal fandt tilfredsstillende 
Afsætning. Utilstrækkelig Tilførsel af le
vende Gedder, høj Notering. Frisktfan
gede Lake købtes gærue. Sandart stærkt 
begært. 

D. F. Z .. 

Annoncer. 
-0-

En dygtig FiskeIDester 
søger Plads straks eller j Løbet 
af Efteraaret. Billet, mrkt. "Fiske
rnester 111", bedes indsendt til 
Bladets Kontor. 

En ung Malld, som har lidt 
Kendskab til Damkultur, søges til 
Novbr. eller tidligere som Med
hjæp for Ejeren af et mindre Fi
skeri (18 Damme). Vedkommende 
maa være villig til at deltage i an
det Arbejde i Have og Mark. God 
Løn gives. Man henvender sig til 

Sander-Larsen, 
Elisedal, Hornsyld. 

6000 
Pd. levende Aal, 

1/8-2 Pd. pr. Stk. ,!nskes til Købs 
hver 14. Dag, med Afhentning 
paa Sælgerens Station pr. Special
vogn. Kontant Betaling. 
G. DODlRschke, Fischhandlung, 

Berlin, J onasstrasse 3. 

500 Stk. ægte 
Bækørredyngel . 

6 til 8 Ctm., ønskes til Købs, frit 
leveret paa Korinth St. Prisen pr. 
100 bedes opgivet til undertegnede 

A. Rasmussen, 
Sollerup pr. Korinth St. 

Avlscentret for Salmonider, 
Saselbek - Bergstedt - Hamborg, • 

som alene er baseret paa Højavl af udsøgte Racer, fremkaldt ved skarpt 
Avlsudvalg og udelukkende Naturnæring, kan i dette Efteraar levere 

2 Millioner 8jenæg af Kildeørreder, 
. 2 do. af Bækørreder, 

i Foraaret 4 do. af Regnbuer, 
saavel i rene Racer, som Krydsninger med L o c h li v e r-, P u r p u r- og 
St aalho ve dfore Il er. 

Vore Racer er. med Hensyn til hurtig Vækst, Form og Farve 
samt Haardførhed uovertrufne; vore Kilde- og Regnbueørreder naar 
ofte Portionsstørrelse allerede i første Aar, vore ,Bækørreder regel-
mæssigt i andet Aar. • . 

Æggene leveres franco Hamborg med fri Emballage til moderate 
Priser. Repræsentant for Danmark: 

Xaneelliraad S a n d e r· .e a r s e n, 8Usedal, Jlornsgld. 
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, 2 Aktier a 1000 Kr. Frisk, frossen 
i Konge aadals Dalllkultur F l-S k'e fo d el'" 
ønskes solgt.. I 

Tilbud, mrkt. "Aktiekøb", mod
tager Bladets Kontor. 

VandtæUe Træskostøvler. 
Lange Træskostøvler med fynske 

Træsko og Kobberkramper, garan
teret vandtætte, korte Træskostøv
ler med Træsko eller Kapskobund, 
sendes efter opgivet Størrelse i Lø
bet af nogle Dage. 

Ole Klejs, Hørning St. 

150,000 ' 
I-aarige Orreder, 

8~ 12 Ctm. lange, at levere For
aar 1908, ønskes til Købs, ogsaa i 
mindre Partier. Tilbud ab Fiske
riets Station udbedes. 
G. DOlllasclike., Fischhandlung, 

Berlin, Jonasstrasse 3. 

Sydjydsk . 

faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", 
Glyngøre. 

Telegramadresse: Fryseriet. 

Telefon Nr. 7. 

Fi~keriet "AalyUe
U 

pr. Lunderskov 
tilbyder til Levering i Vinter og 
Foraaret prillla Sættefisk af 
Kilde-, Bæk- og Regnbue
ørreder, endvidere prillla øjne
æg og Yngel i ovennævnte Ar
ter samt Sættefisk af Karper 
og Suder 

til absolnt billigste Priser. 

Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
Øl're(l af vore bekendte 
Moderfisk ·samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

Prillla 
frisk, frossen 

.tevende 
Tisk 

Portionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P • .J ørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Fi~kef~uer 
fa as stadig 

til 5 Øre pr. Pund 
fra 

F. H. Meblsen &. CO., 
Struer. 

Telef. 2. 
Telegram-Adresse: 

Mehlsen. 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 
Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

G. DOlnaschke, 
Fischhandlung, 

)3erlin N. W. 21; Jonas
strasse 3. 

Trykt. i .,l{olding Folkcblall"s llo~tr,'hkcri, Kolding. 
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Indhold: Fel'skvandsfiskeriforeningen 

og Ferskvandsfiskeriets Udvikling. - Et 

Besøg hos Hr. Ried'el, Bergstedt, Ham

borg. - Rejseberetning om Damdriften i 

Danmark. - IJystfiskeri. - Lafsen i 

Alaska - Gedden som Rovfisk, 1\Iasu

ri ske Kæmpesuder m. m. - SpørgsnJaal 

og Svar. - Blandede Meddelelser. 

. Fiskemarkedet. Annoncer. 

-o--

I Bladets Nr. 13 d. A har vi i 
et " Tilbageblik " undersøgt, hvor 
vidt vi er naaede henimod det 
Maal, Ferskvandsfiskeriforeningen 
tilsigter med sit Arbejde, og vi 
pegede med, det samme paa det 
" Fremti dsarbej de " , der ligger for. 
Som Læserne af Bladet har set, 
har Hr. G i e s e c k e, Fiskeriforret
ningsfører for Landbrugskamret i 
Hannover, rejst rundt i Landet og 
besøgt vore betydeligste Dambrug, 
og efter hans Fremstilling er Dan
mark nu Hovedlandet med Hen
syn til Udførsel af Forelspisefisk, 
ligesom han i det hele rosende 
omtaler vore Darnanlæg og Drifts
maader. Men hvor meget her er 
tilbage at ønske, kender vi bedst 
selv, men det skal vi ikke komme 
ind paa her denne Gang. Vi til
lader os blot at notere det Frem
skridt, der altsaa ogsaa af en Ud
lænding er konstateret at have 
fundet Sted i de sidste Aar paa 
dette Omraade, og vi drister os 
til at sige, . at dette hovedsagentlig 
er naaet ved vor Forenings ihær
dige Arbejde. - Det Fremtidsar~ 
bejde, som her foreligger, skal vi, 
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som sagt, ikke komme ind paa. 
Vi viI derimod nærmere omtale 

Ferskvandsfiskeriet i vore oWent· 
lige og private Vande. 

Her foreligger der efter vor Me
ning et stort Arbejde, som nu sær
ligt maa tages op, efter at vi har 
faaet de ny Love om Fersk- og 
Saltvandsfiskeri. -~ Som meddelt i 
Nr. 21 f. A. har "Statistisk Bureau" 
opgivet Danmarks Størrelse til 708 
Kvadrat-Mil. Af dette Areal er 
697 1

/ 2 Kvadrat-Mil Land, 9'15 Kva
drat-Mil er Søer og 1'30 Kvadrat~ 
Mil er Vandløb; altsaa ,ca. 10 1/2 
Kvadrat-Mil er Vandareal. 
Det er altsaa et Vandareal, der 
omtrent er af Størrelse som 
F a l s t e r, og som for Tiden ligger 
him uden' at give nogen nævne
værdig Indtægt. Har vi Raad 
til at lade et saadant Areal 
li g g e u d y r k e t ? ~ Der er ingen 
Tvivl om, at disse Vande ved for
nuftig Drift. kunde give en Mer
indtægt aarlig, der maa tælles i 
Millioner af Kroner. Her forelig
ger altsaa en Samfunds opgave. -
Opgaven kan ikke løses af nogle 
faa interesserede; "her maa løftes 

Flok". 
Vi synger med Bjørnson : 

"Jeg vil værge mit IJand, 
jeg vil hygge mit Land; 
j~g vil elske det frem i min Bøn, i mit 

Barn, 
jeg vil øge dets (tavn, 
jeg vil søge dets Savn 
ifra Grænsen og ud til de drivende (Jarn. 

Her er Sommersol nok, 
her er Sædejord nok, 
bare vi, bare vi have Kærlighed nok! 
her er digtende Trang 
gennem Arbejdets Gang 
til at løfte vort Lamt, hlot vi løfter 

Flok." 

"At bygge vort Land, at løfte 
vort Land", det er netop det). 
Ferskvandsfiskeriforeningens Ar
bejde gaar ud paa. Og en For
ening skal der til, og det helst 
en rigtig stor Forening, hvis vi 
skal "løfte i Flok" og "løfte vort 
Land" i den Henseende, som' her 
er Tale om. 

Skal det lykkes at faa de 101/ 2 

Kvadrat-Mil Vandareal opdyrket, 
da maa der slutte sig mange fler 
til Ferskvandsfiskeriforeningen. 
Der maa i det mindste være en 
Del Foregangsmænd ved alle vore 
Søer og Vandløb, der er Medlem
mer af Foreningen, for at ethvert 
Ferskvandsfiskeri stadigt kan være 
i Føling med denne. 

Det gælder nemlig om at faa 
taget fat paa Ferskvandsfiskeriets 
Udvikling overalt snarest muligt. 
Hvert Aar, dette udsættes, betyder 
et nationalt Tab. 

Der er altsaa et stort Arbejde 
at gøre ved alle vore 

Vandløb. 

Der skal dannes Fiskeriregula
tiver, og ved Hjælp af disse an
lægges Fisketrapper, Engvandings
gitre o. s. v. Thi uden saadanne 
Foranstaltninger vil en Formering 
af Fiskebestanden være umulig. 
Dette er ofte fremhævet, sidst af 
Hr. Fiskerifoged J. Chr. Sørensen. 
Og har vi taget de fornødne For
holdsregler i Vandløbene, i Fjord 
og Hav, da er det jo næsten ube
grænset, hvad der kan frembringes 
af ø r r e d fi s k, fordi disse som 
Smaafisk forlader Vandløbene og 
gaar ud i det store Spisekammer, 
Havet, for senere at vende tilbage 
til F j o r d og Van d l ø b som Stor
fisk. - Meddelelserne fra Alaska 

'.~ 
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giver et Fingerpeg i den Retning. 
Det gælder derfor alene om at 
træffe de fornødne Foranstaltnin
ger i Vandløbene, Fjordene og 
Havet, for at Ynglen og Ungfisken 
ikke skal blive ødelagt; og vi vil 
føje til, at Næringen for dem i 
vore Vandløb heller ikke ødelæg
ges ved de aarlige Oprensninger. 

Der ligger ogsaa et stort Arbejde 
for ved vore 

Søer 

og større eller mindre Damme, 
Moser osv. Skal her' indføres ra
tionel Drift, da maa dette de fleste 
Steder ske i Forbindelse med kun
stig Klækning og Damdrift. Der 
er allerede enkelte Steder begyndt 
paa en saadan Drift, og med Ti
den vil der venteligt her i Bladet 
blive meddelt Gangen i nogle af 
disse Forsøg samt U dfaldet af 
dem. For disse Vandes Vedkom
mende tror vi A a l e n for Frem
tiden burde spille en større Rolle. 
Ferskvandsfiskeriforeningens Be
styrelse agter her at gøre Skridt 
til, at Medlemmerne af Forenin
gen kan faa billig og levedygtig 
Aalefaring, ikke alene til Indsæt
telse i Søer, men ogsaa i Vand
løbene og ethvert Vand, der paa 
nogen Maade egner sig dertil. ~ 
Der er Smaavimde nok, der for
trinligt egner sig dertiL Der er 
mange Steder Smaarender, der lø
ber gennem gode Enge og Moser, 
og hvor der ogsaa nu fanges Aal, 
men kun altfor fa a, fordi der kom
mer for faa op. Mangen Gang 
kan de ikke paa Grund af Hin
dringer, f. Eks. Møller eller lign. 
Anlæg. Her vilde en Udsættelse 
af Aalefaring være paa sin Plads . 

. . - Danmark er med sine større, 

mindre og helt smaa Vandløb som 
en Svamp, gennem hvis J;>orer 
AaIene søger ind, siger Dr. Peter
sen. Vi faar lette dem Arbejdet, 
hvor Porerne er tilstoppede, eller 
hvor der ingen Porer er. 

Som det aItsaa af foranstaaende 
fremgaar, gaar Foreningens Ar
bejde ud paa at lette dens Med
lemmer Arbejdet med at komme i 
Gang med en rationel Drift af 
vore forskellige ferske Vande, og 
for at dette Arbejde kan komme i 
Gang i saa vid Udstrækning og 
saa snart som muligt, opfordrer 
vi Mænd og Kvinder, der har øje 
lQr Sagens store Betydning, eller 
som bor" ved Vande, de vil have 
under rationel Drift, til at ind
melde sig i Foreningen. Det vilde 
være af stor national Betydning, 
om vort Ferskvandsfiskeri i alle 
vore Vande, offentlige og private, 
kunde gøre lige saa stort Frem
skridt i de kommende 5 Aar, som 
det har været Tilfældet med den 
saakaIdte Damkultur ved Hjælp af 
kunstig Klækning. Den sidstes 
Fremgang borger netop for, at 
der ogsaa kan naas gode Resul
tater for de her omhandlede Van
des Vedkommende. 

Produktionen af Ørred-Spisefisk 
har at kæmpe med vanskelige Af
sætningsforhold. 

Dette vil langt fra blive Tilfæl
det for større Ørredfisk eller Fersk
vandsfisk. 

Efterspørgslen paa disse, og der
med ogsaa Priserne, er stadigt 
stigehde, saa der er god Grund 
til at tage fat straks paa at bedre 
vort Ferskvandsfiskeri. 
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E t B e s ø g h o s H ri R i e d e l, 
Bergstedt, Hambor~, 

-o
li. 

( Fortsættelse.) 

Klækkehuset findes i den ne
derste Del af Dalen og forsynes 
som tidligere meddelt fra den store 
N aturdam, som er dannet ved Spær
ring af Skovdalen, og har altsaa 
rigeligt ufiltreret, næringsrigt og 
koldt Vand. Huset er omgivet af 
flere mindre Damme med stærk 
Gennemstrøm til Opbevaring af de 
forskellige Moderfisk. Herfra ta
ges de med Ketser, og naar (,: 
er gydefærdige, anbringes de ad
skilt efter Art og Køn i de 8 store 
Cementbeholdere, som findes i 
Klækkehuset. 

Hr. Riedel bemærkede, at. Ce
ment i Begyndelsen havde vist sig 
uheldig til Opbevaring af Fisk; 
men siden han havde brugt Mælk 
til at udrøre· Pudsecementen i, 
havde han ingen Ulæmper haft. 

Naar Fisken er gydefærdig, og 
Strygningen skal foregaa, lægges 
en _Ramme med Tom. Traad
væv over en af Beholderne, et 
Stykke gennemhullet Zinkblik af 
50 X 3~ Ctm.s Størrelse lægges 
over, og de store Fisk anbringes 
paa Siden, holdt af en eller to 
Mand i Hoved og Hale ved Hjælp 
af tørre Haandklæder, og Hr. 
Riedel stryger selv Æggene ud 
paa Zinkpladen. V ædske og Gød
ning gaar straks igennem Hullerne, 
og Fiskene afgiver villigt Æggene. 
Tabet af Hunfisk er lig O, og af 
Æggene bliver 96-98 pCt. be
frugtede. Æggene holdes derefter 
tørre i et Vandfad, paagydes Mælke, 
omrøres med en Fjer ca. 1 Min., 

udvaskes forsigtigt og lægges i 
d-e baadformede Truge i Lang
strømsrenderne. 

Grussengsapparaterne fore..; 
vistes mig af Hr. Riedel, desværre 
var det jo ikke Tiden til deres 
Brug; men Hr. Riedels Forklaring 
var saa god, at man derefter godt 
kan indrette lignende Grussenge. 
Trugene, der bruges, er 80 Ctm. 
lange, 30 Ctm. brede og 20 Ctm. 
høje og staar i Træ-Lag. Æg an
bringes forsigtigt i en stor oval 
Ring af en Tommes Bredde; med 
en Fjer bringes Æggene ned i 
Mellemrummene mellem Smaa
stenene; der lægges forsigtigt et 
nyt Lag Grus over Æggene, som 
vogtes for enhver Beskadigelse. 
N aar dette Gruslag har naaet en 
Tykkelse af 3 Ctm., indlades lidt 
mere Vand, saa Gruset fugtes, og 
en ny mindre Ring af Æg an
bringes paa samme Maade som 
den første, et nyt Gruslag paalæg
ges, lidt mere Vand indlades, og 
de sidste Æg anbringes i Midten, 
hvorefter det hele dækkes med et 
tykt Lag Grus, og Vandet indledes 
til passende Højde. Afløbet sker 
fra den ydre Kasse i den Højde, 
mari ønsker Vandstanden, og den 
langsomme Vandstrøm sker altsaa 
langs Overfladen af Gruset, som 
ovenfor beskrevet. Truget dækkes 
straks med et Laag, og der fordres 
nu ikke andet Arbejde end Bort
fjernelse af Slam og Alger, som 
kan ske ved Hjælp af en Svamp, 
bundet paa en Pind, eller en 
Gummislange med Glasrør, brugt 
som Hævert. 

U dfiskningen af Grussengen 
foregaar ved Hjælp af en. Gaze
ketser, og tilsidst kan hele Grus
sengen stilles i et Kar Vand eller 
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i en Dam; Fiskene vil saa selv 
forlade Gruset. 

Først naar alle Fiskene i de 
aabne Truge og i Grussengstru -
gene er udklækkede, føres Ynglen 
over i Børnekamrene, som er 
en Efterligning af Apparatet Sim
plex. 

Disse Børnekamre er ca. 11/ 4 

Alen i Kvadrat, ca. 12 Tommer 
høje, af glathøvlet Træ' med af
rundede (udkelede) Hjørnelister og 
med Zinkbund med 1 Mm. Huller. 
Kassen er indvendigt bestrøgen 
med Asfaltlak og ophængt ved 4 
Jærnøskener i en af Cementbehol
derne, i hvilken Vandet staar saa 
højt, at der bliver ca. 8-9 Tom
mers Højde i Kassen. Vandet le
des til Overfladen ved t;t Blyrør 
fra Renden til Vandfladen, bøjet 
altsaa efter Hævertprincippet, og 
anbragt i det ene Hjørne, hvor
ved fremkommer en mild Dreje
strøm. 

Svage eller døde Fisk samler 
sig i Midten og fjærnes let ved 
Gummihæverten. 

I disse Børnekamre fodres Yng
len ved Plankton, indfanget ved 
Planktonnettet i særlige Damme 
eller Vandhuller, f. Eks. Gadekær, 
som plejer at være rige paa Infu
sorier. 

Næringen anbringes i smaa Blik
bøsser, hvis Sider er gennemhul
lede og svømmende' i Vandskor
pen. 

I Mangel af levende Næring 
kan bruges fintskrabet og vand
reven Milt, SOUl ligeledes an
bringes i Blikbeholderne. Milt
legemerne trænger da .ud gennem 
Hullerne, og Karret bliver ikke 
forurenet. 

Ved Ophængning i de store Ce-

mentbeholdere bliver der altsaa en 
stor Vandmasse under og om
kring Apparatet, og dette forure
nes derved ikke saa let. 

Sander-Larsen. 

Rejseberetning om Damdriften 
i Danmark. 

Af E. Gi e s e c k e, Fiskeriforretnillgsføl'er 
,fur Landbrugskamret i HannOVbl'. 

-0-

(1<'ortsættelse.) 

Efter at Domaschke har vejet 
Forellerne og overført dem i sine 
Beholdere, ophører ethvert Ansvar 
for Damejeren j han faar sine 
Penge og gaar hjem med fulde 
Lommer. (Hvor langt anderledes, 
Gud bedre det, hos os i Tysk
land!) Er Transportvognen endnu 
ikke fuld, gaar det til næste Sta
tion, hvor der paalæsses saa længe, 
indtil fuld Ladning paa 18 Cent
ner er naaet. Berliner - Sælgeren 
er stadigt undervejs for at forsyne 
Engrosforretningerne i Hamborg 
og Berlin med Foreller, der da 
sørger for Varens Fordeling i Lan .. 
det. - Spørgsmaalet, hvorfor den 
foreløbigt fast begrænsede Pro
duktion i Danmark og Tyskland 
maatte føre til en Nedgang i Pri
sen, skal her ikke indgaaende om
tales. At den samtlige danske og 
tyske Produktion allerede i flere 
Aar kunde afsættes i Tyskland, er 
der ingen Tvivl om. Lige saa 
utvivlsomt er det, at Forellerne 
ikke er blevne konsumerede i 
større Mængde, fordi de er .blevne 
bimgerej thi Forellerne er Luksus
fisk paa den velhavende Mands 
Bord. Der opstaar altsaa det 
Spørgsmaal, hvorfor Forellerne nu 
ikke har samme Pris som for nogle 
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Aar siden. Der kan foreligge andre 
for mig endnu ukendte Aarsager, 
men sikkert er' det, at Grunden i 
første Linje maa søges i Sælger
nes Underbud. Saasnart et større 
Hotel eller en større Hestaurant 
opstaar i Berlin, er der to Kon
kurrenter, der gensidigt forsøger 
at fortrænge hinanden. Følgen er 
Prisnedgang. Og da Berliner-.Mar
kedet er bestemmende for de andre 
Handelspladser, er almindeligt 'fris
fald Følgen. Den tyske Producent 
er tvungen til at sælge til Spotpris, 
fordi han skal af med sin Vare, 
som Opkøberen naturligvis kun da 
modtager, naar han ikke behøver 
at give en større Pris end hans 
Konkurrent. Faktisk bruger vore 
Opkøbere for det meste kun den 
tyske Produktion, naar der en 
Gang finder en pludselig, uforud
set Standsning Sted i den danske 
Indførsel, eller større Ordre plud
seligt skal effektueres, og der netop 
er knapt Forraad. Da overtager 
den tyske Smaaavler et Par Cent
ner og faar i Nødsfald 10 Pfenning 
mere i Betaling. Prisen i Dan
mark ab Damanlægets nærmeste 
Station andrager ved Grænsen for 
Hegnbue-PortionsforeIler Mk. 1,50 
og' for Bækforeller Mk. 1,85 pr. 
Pund. Længere inde i Landet er 
Middelprisen for Regnbuer 1,30, 
for Kildeørred 1,50 og for Bæk
foreller 1,65. Den laveste Pris er 
for Regnbue-Portionsfisk Mk. 1,12 
og for Bækforeller Mk. 1,50. -
Transportomkostningerne fra Dan
mark beløber sig for Hamborg til 
omtrent 30 Pf. og for Berlin til 
omtrent 40 PI. pr. Pd., alle Biom
kostninger iberegnet. - Hegnbue
forellen koster derfor i Hamborg 
Mk. 1,60 og i Berlin Mk. 1,70, og 

den mindre tilbudte Bækfprel vil 
i Hamborg og Berlin komme paa 
ca. 2 Mark. 

Disse Priser danner Grundlaget; 
men de er tillige ogsaa Minimums
grænsen; thi det staar fast,at 
Danskerne ikke kan producere til 
lavere Pris. Vamdrup Stordrift er 
allerede gaaet bankerot, og nogle 
andre Stordrift vil snart følge efter. 
Men det skal udtrykkeligt siges, 
at det kun er, fordi Prisen er util
strækkelig; andre Aarsager er ikke 
tilstede. De tvivlsomme Anlæg er 
mønsterværdigt indrettede, fortrin
ligt ledede og drevne, har over
ordentlig gunstige Vandforhold og 
er hidtil ikke berørte af Sygdom 
og større Tab. Anlægs- og Pro
duktionsomkostn~nger er normale 
og fuldstændigt at sammenligne 
med vore. Naar desuagtet Fore
tagendet styrter sammen, saa er 
Skylden alene at søge i Prisfaldet, 
der har naaet sin Minimumsgrænse. 
Da der nu ikke fremkommer flere 
ny Anlæg i Danmark, og da den 
tyske Produktion i Henhold til de 
ugunstige Forhold, som der er at 
forudse, heller ikke vil øges, saa 
maa man vente, at der i en læn
gere Aarrække vil indtræde Sta
bilitet i Priserne. I hvert Fald 
kan der ikke ventes, at Forelpri
sen synker endnu dybere. Men en 
Pris af Mk. 1,60-1,70 for Hegn
bueforeller og omtrent 2 Mark for 
Bækforeller er desværre ogsaa for 
ringe for tyske Producenter, saa 
at Foreldrift ikke er egnet til at 
give Overskud. 

- Helt forfejlet er det af den 
Omstændighed, at nogle danske" 
Fiskeriselskaber gaar fallit, at ville 
. drage den Slutning, at den danske 
Produktion derved formindskes, 
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eller at en højere Pris derfor er 
at vente for os. Tværtimod er 
nye Selskaber opstaaede, som 
Fønix af Asken, fordi de, over
gaaede i andre Hænder til ganske 
billige Priser, nu kan producere 
billigere end forhen. Saadanne 
paa sikkert Grundlag hvilende An
stalter,' som de i Danmark, lader 
sig ikke igen skaffe ud af Verden. 

(DeutHch. Fisch.-Zeit.) 

Lystfiskeri. 
-0-

Gedden som Sportsflsk. 

VI. 
Et Geddefiskeri, der er særlig 

ejendommeligt for Engelskmæn
dene, er Fiskeri med levende Agn
fisk og Flaad. Flaad anvendes 
kun rent undtagelsesvis ved Sports
fiskerier, men ved det her om
handlede Fiskeri er Flaaddet nød
vendigt, dels for at holde Agn
fisken i en bestemt Dybde under 
Vandet, dels for at forhindre, at 
den hager sig fast i Bunden eller 
Grøden. Det gælder nemlig om, 
at Agnfisken kan bevæge sig saa 
frit i Vandet som muligt. Flaad
det maa dog helst være saa lidet 
synligt og fremtrædende som mu
ligt for ikke at skræmme Fiskene. 
Det er nemlig ,en Kendsgerning, 
at de store Gedder er meget mis-

,tænksomme og sky. De broget 
malede Flaad, man almindeligt 
faar i Handelen, er højst uheldige. 
Flaaddet maa helst have Korkens 
naturlige Farve, og det bør bestaa 
af et større Flaad, der er i Stand 

" til at holde Agnfisken svømmende 
i Vandet, og 2 a 3 større Kork
kugler ~ed et Mellemrum af om-

trent 2/3 Meter for at holde Linen 
nærmest Flaaddet flydende, saa at 
den ikke synker ned i Vandet og 
fanges af Agnfisken. Linen bør 
være saa let som muligt, men dog 
stærk Hemp Berlin Lines Nr. 
114 -. Stangen er en almindelig 
Gedde-Spinning-Stang. 

Ved dette Fiskeri gælder det 
særligt om, at Fiskeren besidder 
en vis Færdighed i at bedømme 
Afstande og ramme et bestemt 
Sted, hvor der er aabent Vand, og 
hvor Gedden formodes at staa. I 
denne Henseende stiller Englæn
derne store Fordringer, og det er 
ret almindeligt, at Fiskeren øver 
sig paa Land i at give Udkastet, 
idet man f. Eks. anbringer et Fad 
et Sted, hvor Grunden er jævn, og 
saa søger fra forskellige Afstande 
at ramme Fadet med, Agnfisken; 
og før Fiskeren har opnaaet til
strækkelig Færdighed ,heri, anses 
han ikke for duelig nok til at gøre 
Kastet. 

Det hænder ikke sjældent ved 
dette Fiskeri, at Gedden snapper 
Agnfisken, i det samme denne i 
Udkastet rammer Vandet. Der er 
nemlig den Ejendommelighed ved 
Gedden, at. den kUn, naar den er 
mæt, eller naar den i stærk Varme 
holder sin Siesta, staar, i det aabne 
Vand, ellers staar den som Regel 
i Grøden eller Opvæksten paa 
Kanten af det blanke Vand, hvor 
den med spændt Opmærksomhed 
iagttager Omgivelserne. N aar den 
nu hører Plasket af den faldende 
Agnfisk, tror den aabenbart, at 
dette hidrører fra en springende 
Fisk, og for ikke at gaa glip af 
en god Bid, ryger den lynsnart j 

Agnfisken, som den saa gaar ned 
med i sit Skjul for i Ro og Mag 
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at sluge den. Af denne Grund er 
det af Betydning for Fiskeren, at 
han besidder den fornødne Fær
dighed i at kunne lægge sin Agn
fisk i de ofte smaa Vandpletter 
imellem Sivene og Grøden; thi 
netop i disse Aabninger er det, 
at han har Udsigt til at fange en 
god Fisk. 

I Linen anbringes en Svirvel, og 
Krogen, en dobbelt Krog, anbrin
ges paa et Stykke 1/3 Meter langt 
Wire-Gimp. Paa Linen lige over 
Svirvelen anbringes et mindre Bly
sænke for at forhindre Agnfisken 
i at gaa op til Vandets Overflade, 
og for at lette Kastet. 

Flaadfiskeriet foregaar iøvrigt 
paa tvende Maader, ~nten saa
ledes, at Gedden sluger Agnen, 
eller saaledes, at der, naar Gedden 
hugger i Agnen, straks slaas til. 

Ved det første Fiskeri paasæt
tes Agnfisken saaledes, at Forfan
get med Krogen ved Hjælp af en 
Agnnaal føres forsigtigt ind under 
Huden bag Agnfiskens ene Gælle-

. aabning og derefter under Huden 
ud ved Rygfinnens Basis. Man 
maa vogte vel paa ikke at beska
dige Fiskens Rygrad, da den ellers 
hurtigt dør. løvrigt forholdes ved 
dette Fiskeri, som foran allført ved 
Dyppefiskeriet efter Gedde. 

(Fortsættes.) 

En gammel Lystfisker. 

Laksen i Alaska. 
(Af Niediek: "Krydstog i Beringshavet",) 

-0-

Alaska er et Land, i den nord
vestlige Del af Nordamerika ved 
Beringshavet, om hvilket selv den 
dannede Verden i Europa først for 
nogle faa Aar siden har erfaret 

noget. . Russerne var de første, 
der i det attende Aarhundrede op
søgte Alaska. Samme stod indtil 
1877 under russisk Herredømme 
og blev da solgt til de Forenede 
Stater i Nordamerika. 

Næst efter Indvinding af Mine
ralier er Fiskefangst og Kon
servering af Laks den vig
tigste Industri i Maska. 

I det "Atlantiske Ocean" finder 
vi kun een Slags Laks, medens 
det "Stille Ocean" huser seks Slags, 
deraf fem veQ. den amerikanske 
Kyst og een ved den japanske. 
Alle Laks er Havfisk, der kun 
gaar op i Floderne for at lege; 
klækkede i Floderne gaar de straks 
til Havs og bliver her 3' til 4 Aar, 
gaar derefter igen op i Floderne, 
og det altid i den Flod, hvori de 
er udklækkede. 

Medens den atlantiske Laks tager 
Næring til sirJ under dens Opho7d i 
Floden OrJ, eftm' at den har lc~rJt 

,'line Æg, igen vender filba,qe Ul 
Havet, l/yder det Stille Havs Laks 
intet i Floderne o,q dør i alle Til
fælde efter endt LerJetid i Fenk
vandet af Udmattelse. Enlwe1', dm' 
sent ]Ja(t Eftenwret besøgm' B,'ed
denze af de Floder og Søer i A7alSlca, 
i h1,ilke Laksene lerJeT, kan {aa uta7-
lige Millioner af disse Fisk at se, 
svømmende døde omkring i "Vandet 
eller ligge ved Landet, et sørgeligt. 
Syn, forbundet med en nudholdelig 
Stank. 

Saasnart Alaskas Floder er isfri, 
d. v. s. i Slutningen af Maj eller 
i Begyndelsen af Juni, begynder 
Laksene deres Rejse op ad Strøm
men, og de søger at komme saa 
langt op som muligt. I Højsom
meren finder man dem ved Ko
lumbias,. Sakramentos, Nasz's, Sti-
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kines og andre Floders Kilder. 
Men den største Afstand tilbage
lægger Laksen i Yukon-Floden, i 
hvilken den stiger op tii Bennet
. Sø, der ligger 4,800 KIm. fra Flod
mundingen. - Det Syn, en Flod 
frembyder for, os under Laksens 
Opgang til deres visse Undergang, 
er ligefrem utroligt. Hele Flod
sengen er en eneste Masse af Fisk. 
Tusinder af dem mister allerede 
under Vejs Livet af Mangel af 
Vand eller af Saar, som de i deres 
vilde Iver for at komme fremad 
bibringes af spidse Sten. 

Laksene 'fanges ved Flodmun
dingerne, hvor der udspændes 
Garn, langs hvilke Laksene tvin
ges til at svømme, indtil de kom
mer ind i· den saaka.ldte "Pot", 
hvorfra ingen Undvigelse kan finde 
Sted. 

"Potten" bestaar af et kvadrat
formet, 24 Fod stort Net, og dette 
bliver to Gange dagligt ved Ebbe 
hævet ved Hjælp af Dampkran. 
Fiskene blive kastede i Baade, der 
af Damptendere slæbes til Fabri
ken. - Endvidere anvendes der 
til Laksefangst store Garn, der 
trækkes af Dampbaade. Man har 
for nogle Aar siden paa Kodiak
Øen paa denne Maade i et Træk 
fanget 100,000 Fisk; men 15~~ 

25,000 er det almindelige Udbytte. 
Saasnart Baadene med Fiskene an
kommer til Fabriken, bliver Dy
rene, endnu levende, ved Hjælp af 
Spyd kastede i Kurve, som en 
Dampkran tømmer paa Skraaplan. 
Paa denne rutser de direkte ind i 
Fabriksbygningen, hvor de igen 
bliver tagne med Spyd. Allerede 
efter 4 Minutters Forløb er Fiskene 
skaarne i Maskiner, rensede og 
komne i tilloddede Konservesdaa-

ser; disse bliver da kogte og' gjorte 
færdige til Forsendelse. Værdien 
af den paa denne Maa"de konser
verede og i Handel bragte Laks 
beløb sig i Aaret 1903 til 50 Mil-
lioner Mark. E. 

(Efter Fisch. Zeit.) 

Gedden som Rovfisk,' Masuriske 
Kæmpesuder m. m, 

-o-
l "Deutsche Fisch. Zeit." findes i 

meddelt et Foredrag af Hr. Fi
skeriejer A. Hiibner, Frankfurt a. 
O., holdt for den "østprøjsiske 
Fiskeriforening" d. 25. Juni d. A. 
Vi meddeler her et lille Uddrag, 
der omhandler Gedden, under hans 
Omtale af rationel Sødrift. Han 
skriver saaledes: 

"Gunstigere end Besættelse med 
Ungfisk virker undertiden en He
gulering af Fiskebestanden ved 
skarp Fangst af mange Arter. 
Her har jeg med Hensyn til Ged
den gjort onde og gode Erfarin
ger. Det er jo bekendt, hvor slemt 
Gedden røver; den nøjes ikke med 
Smaafisk, men tager helst større 
Mundfulde. Det er vist ikke for 
meget sagt, at en Post paa 100 
Klgr. store Gedder i et Aar slu
ger saa mange Fisk j Værdi, som 
en Arbejderfamilie i samme Tid 
kunde bruge til Livsophold. N aar 
jeg i et Aar fanger 100 Centner 
Gedder, redder jeg vel Livet for 
·500 til 1000 Centner af andre 
Nyttefisk. Til Ulykke eller Lykke 
formerer Gedden sig let paa andre 
Fiskearters Bekostning, uden at 
den behøver en Fredningstid. 

I andre Provinser findes der nu 
Toggergarn, der fanger godt. Det 
er elisse trevæggede: hver 18 M. 
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lange og 1'20 M. dybe Garn, der 
opstilles i en Firkant, og de inden 
for Firkanten værende Fisk jages 
ind i de omsluttende Garn ved 
Hjælp af en Stang, forsynet med 
en Straavisk. Der fanges ved 
dette Fiskeri for det· meste Ged
der, medens Brasen og Rødskalle 
undviger ved den ringeste Larm. 
Da Maskerne mindst er 30 Mm. 
vide, fanges ingen Smaafisk. Ud
giften ved dette Fiskeri er kun 
ringe, og Fangsten om Efteraaret 
og ved svag Is ofte lønnende, alt
saa et overordentlig rationelt Fi
skeredskab. 

J eg vil endnu. anføre nogle. Op
tegnelser, som jeg har gjort om 
Fiskeridrift: 

Det hedder saaledes et Sted: 
Hvor fiskerig Vandene iMasuren 
endnu er, og hvo der mest udbyt
ter Vandene, Fiskeren eller Røver
pakket, har jeg nylig erfaret. I 
de sidste tre Dage har jeg her 
ved Isfiskeri fanget 62 Stkr. Ged
der til en Vægt af 940 Pund, alt
saa en Gennemsnitsvægt af 15 Pd. 
pr. Stk. Hvilken Skade maa disse 
Kæmper ikke have udrettet i et 
Aar! Sikkert kunde flere Fisker
familier leve jævnt godt deraf 
længe. 

Fangst paa en upassende Aars
tid er ofte ikke lønnende, og ved 
vedholdende smukt Vejr er Fang
sten alle Vegne saa rigelig, at 
Prisen af d~n Grund synker. I 
disse Tilfælde skal man skaane 
sine Redskaber og spare Udgif
terne; til belejlig Tid bliver Fangst 
og Pris desto bedre. Saaledes blev 
i Juli forrige Aar Fangsten ved 
det vedvarende gode Vejr altid 
rigeligere, saa at Prisen i Berlin 
og ogsaa i Rusland led slemt der-

under. Trods den gode Fangst 
holdt jeg op at fiske. Om Vin
teren k0!ll jeg igen til det samme 
Vand, fangede nu det dobbelte til 
fire Gange saa høj Pris, saa at 
denne frivillige Fredning lønnedes 
ottefold. Altsaa: Undgaa unyttig 
Udgift og sørg for det bedste 
Salg af Fisken! Saa er det ogsaa 
vigtigt at opbevare samtlige Fisk 
om Vinteren, indtil de kan forsen
des, pakkede i Is. Aal, Suder og 
Gedder sendes ogsaa som oftest 
med Fordel levende til Berlin. -
Den masuriske Gedde, som før 
solgtes til lave Priser, er nu i et 
saadant Ry i Udlandet, at f. Eks. 
de hollandske Gedder ikke i Paris 
kan konkurrere med dem. I den 
nyere Tid har ogsaa Suderen vun
det stor Betydning. Til Forbedring 
af de forkomne Damracer forsen
der jeg Avlssuder til de største 
Dambrug. Under Navn af den 
"Masuriske Kæmperace" er de 
blevne viden om kendte. 

Hr. G i e s e c k e erklærede paa 
det tyske Landbrugs Vandreud
stilling d. A.: "Den af Hiibner 
udbredte masuriske Suderrace dan
ner en ny Mærkepæl i Fiskeriets 
Udvikling" . 

Spørgsmaal og Svar. 
-0-

Hr. Redaktør! Her omkring fin
des der nogle Aaløb, hvor der er 
temmelig stort Optræk af Ørred. 
Tør jeg spørge, om der ikke vil 
blive afsat Fredningsbælter i Fl. 
Loven. Fiskerne gaar nemlig alt 
for tæt til Aamundingen med 
deres Ruser og spærrer saa at 
sige for Fiskenes Opgang (l). Der 
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kan maaske ikke gøres noget her
imod, før Saltvandsfiskeriloven træ
der i Kraft? Altsaa den 1. No-
vember d. A. 

Sebbersund, d. 23. Septbr. 1907. 

Fiskermand. 

N ej, der er ikke noget at gøre, 
før Saltvandsfiskeriloven træder i 
Kraft, hvilket imidlertid først sker 
den 16. November d. A. Det er 
dog vist nødvendigt, at der for
inden rettes en Anmodning til den 
Tilsynsførende, Hr. Statskonsulent 
Chr. Løfting, Lykkesholms Alle 3, 
København, desangaaende. Selv
følgelig kan der forlanges Fred
ningsmærker afsatte i Fjorden ud 
for Vandløbene, selvom der ikke 
er oprettet Regulativer i vedkom
mende Vandløb, i Henhold til den 
ny Lov om Saltvandsfiskeri § 13. 
Men vi tilraader indstændigt at 
oprette Regulativer, inden Fred
ningsmærkerne sættes; thi i Følge 
samme § 13 kan der, "for de Aaers, 
Bækkes og Indvandes Vedkom
mende, for hvilket der er oprettet 
Regulativ, eller i hvilke der sker 
Udsætning af Fiskeyngel, og hvor 
saadanne Foranstaltninger skønnes 
at være af Betydning for Fiskeriet 
saa vel som for de jydske Aaer, 
Bække og Indvande, af Land
brugsministeren fastsættes større 
Afstande" end ud for de Vandløb, 
hvor der ingen Regulativ findes, 
eller hvor ingen Yngel udsættes. 

Red. 

Blandede Meddelelser. 
--0-

Tysklands Fiske-Import. I ,.D. 
F.-Z." for den 3. September d. A. 
opgives Tysklands Indførsel af 

Fisk fra 1. Marts til 30. Juni 
190 7. Vi meddeler her et U d-. 
drag: 

Indførsel: . 
A. Karper, friske, 

fra 0sterrig-Ungarn 
- Frankrig 

Dobb. Ctll. 

5418 
289 

B. Andre levende Fersk
van dsfisk, 

fra Danmark 
- Nederlandene 

Dobb. Ctu. 

1925 
1106 

- 0sterrig-Ungarn 860 
- Sverrig 1682 

C. Andre ikke levende 
F e r s k van d s f i s k, 

fra Belgien 
- Danmark 
- Nederlandene 
- Norge 
-. 0sterrig-Ungarn 
- Rusland i EvTopa 

de Forenede Stater 
Amerika 

Dobb. Cut. 

315 
1545 
(\812 
1187 
1042 
9129 

5504 

D. L a k s, ukunslet tilberedte, 
Dobb. Cnt. 

fra Danmark 637 
- de Forenede Stater 

Amerika 7888 

Danmark er altsaa Nr. 1 med 
Hensyn til Udførsel af "andre 
levende Ferskvandsfisk. -
Udførslen til Tyskland var af disse 
i samme Tidsrum i 1906: 1189 
Dobbelt Centner. Her er altsaa 
god Fremgang. 

Derimod staar vi en hel Del til
bage med Hensyn til Udførslen af 
ikke levende Ferskvands
f i s k. Vi er f. Eks. langt under 
Nederlandene. Forrige Aar var 
vor Udførsel til Tyskland af disse. 
Fisk ikke opgiven. Vi kan derfor 
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ikke drage nogen Sammenligning. 
Men maaske der 1906 ikke er ud
ført noget af denne Vare i nævnte 
Tidsrum; i saa Fald er Fremgan
gen jo betydelig. Fra Sverrig er 
der i AilI' lige saa lidt som for
rige Aar. meddelt om nogen Ud
førsel af ikke levende Ferskvands
fisk. 

Da det sikkert'kan interesse vore 
Læsere at se D a n m a r k s Stilling 
med Hensyn til Udførsel til Tysk
land- af S a l t van d s f i s k, skal vi 
anføre nogle Tal: 

F r i s k e S il d: Sverrig 196,871, 
Norge 126,216, Danmark 45,813 
Dobb. Ctn. 

Andre friske Saltvandsfisk: 
Her staar Danmark højest med 
55,809, derefter kommer Nederlan
dene med 44,687 Dobb. Ctn. 

Saltede Sild m. m.: Storbrit
tanien 213,619 Tdr., Danmark O. 

Røgede Sild og andre ikke 
tidligere nævnte Fisk m. m.: 
Her staar N ederlandene højest 
med 12,605, derefter kommer Dan
mark med 1332 Dobb. Ctn. 

Store Gedder! En Indsender til 
"Fisch.-Zeit." meddeler, at han har 
en·3 D-Km. stor Sø, i hvilken der 
findes Gedder, der er 3 til 4 M. 
lange, som spotter alle Kunster og 
udæder Søen. Han søger om et 
Middel til at faa fat i dem, enten 
døde eller levende. 

Bladets Red. svarer, at det vist 
maa være Hajer eller Hvaler og 
ikke Gedder; saa store Gedder har 
han aldrig hørt om; under sædvan
lige Forhold forefindes endog saa
danne paa 3 til 4 Fod ikke, og 
tilføjer, at det, uden Kendskab til 
Forholdene, er vanskeligt at be
svare Spørgsmaalet. Gedden fore
trækker visse Legesteder, paa 

hvilke den med nogen Møje lader 
sig fange. Da den store Gedde 
ynder at lege mellem tæt Rør og 
Siv, saa kan der skæres Gange i 
disse, der kan holdes aabne ved, 
at man afmejer Siv og Rør til 
Grunden. I disse Gange kan der 
anbringes Ruser. Fangsten kan 
ogsaa ske ved Hjælp af 1'ogger
garn, der er tilstrækkeligt dybe. 

En god Smørelse til Fisker
støvler. 25 Kv. Talg, 9 Kv. Voks 
og 9 Kv. Harpiks sammen med 1 
Pot Linolie og tilsat Kønrøg op
varmet under stadig Omrøring. -
Læderet renses og tørres først, 
hvorefter Blandingen paasmøres. 
Denne Smørelse holder Læderet 
smidigt og lukker for Vandet og 
egner sig udmærket til Brug for 
Fiske- og Søstøvler. 

Fiskennand. 
Fiskeriforeningen for Storller

tugdømmet Oldendorg foretog den . 
11. August en Udflugt til Godset 
"Loy" for der at bese den biolo
giske Station og Geh. - Økonomi
raad Funch's Fiskedamme. Ført 
af det oldenborgske Landbrugs
kammers Fiskerikonsulent, Hr. 
K o n k e n, gik 1'uren først til La
boratoriet. Her blev den biolo
giske Stations Samling for Indsø
fiskeri beset, og Hr. Konken frem
stillede klart Metoden for V ækst
bestemmelse af levende Fisk, Fast
sættelsen af Fiskenes Alder ved 
Skællene, Volumensbestemmelse af 
levende Fisk, saavel som Bestem
melse af Fedtgehalt. Derefter talte 
han om Metoden til Undersøgelse 
af Indsøvande, - og de brugelige 
Apparater hertil fremvistes; især 
vakte et finmasket Silkenet til 
kvantitativ Planktonbestemmelse al
mindelig Interesse. Efter at have 



505 Fel'skvandsHskerlbladet 506 

omtalt Vandets Ilt- og Haardheds
bestemmelse, forklarede Hr. Kon
ken forskellige Modeller og Ind
retninger til Damdrift og kunstig 
Fiskeavl. Derefter blev Karpe- og 
Foreldamniene besete lUlder Hr. 
Funchs Førerskab. - Imidlertid 
havde Hr. Konken truffet de nød
vendige Forberedelser i Laborato
riet til praktisk Fremførelse af 
Indretningerne til Planktonbestem
melse. Han forklarede Fastsættel
sen af Planktonet, de forskellige 
Arter af Fastsættelser og Hensig
ten med samme. Til Slut blev for
skellige sarte, prægtigt farvede Al
ger og Smaadyr viste under Mi
kroskopet og derved tilstedet Del
tagerne at faa et Indblik i Vande
nes storartede Smaadyrverden. 
For Naturvenner og Fiskere var 
det en lærerig Eftermiddag, og 
det hørte og sete vil endnu man
gen Gang ved Foreningsmøder 
give Stof til videre vækkende Un
derholdning. 

(Efter Fisch.-Zeit.) 

Fre(lning i Søer. I "Deutsche 
Fisch. Zeit." hedder det i en Ar
tikelom rationel Sødrift : "Om Tid, 
Sted og Varighed af Fredningen er 
man heller ikke altid enig. Fred
ningsvennerne ønsker saastore 
Strækninger fredede i saa lang 
Tid som muligt. Hvortil dette 
fører, kan kort og godt et Eksem
pel vise. 

En 300 D-Meter stor Sø i N ær
heden af et større Vandkompleks 
blev erklæret som fredet Distrikt 
og ethvert Fiskeri deri forbudt for 
at kunne avle uforstyrret Yngel til 
de tilgrænsende Søer. Efter seks 
Aars Forløb blev Søen udfisket 
for at erfare Resultatet. Udbyttet 
var med et rundt Tal 16 Centner 

Gedder og 2 Centner af forskellig 
Slags Fisk! Gedderne' havde for
tæret alt. Værdi ikke 1000 Mark. 
Ved rationel Drift maatte Søen vel 
i seks Aar have kunnet levere 
200-300 Centner Fisk til en Værdi 
af mindst 10,000 Mark. 

Udbyttet af IJaksefiskeriet i 
østersøen har i de sidste Aar 
været lidet tilfredsstillende. Aar
sagen til Aftageisen skyldes Fa
brikanlægene og Flaadriing af 
Tømmer, ved hvilke Vandene for
giftes og ødelægges, eller dog 
vanskeliggør Laksenes Adgang til 
Floderne og Opgangen til Lege
pladserne, endvidere den Skade, 
som Sælerne anretter, og sluttelig 
Fiskeriet med Strandgarn, der dri
ves fra Land, og for hvjlket navn
lig yngre Laks og Havørred fal
,der som Bytte. Til Vedligehol
delse af en efter østersøforholdene 
passende Laksebestand bliver der 
af Trybom og Nordquist gjort føl
gende Forslag: 1. Indførelse af 
et fælles Mindstemaal for Laks j 

alle Tilløb til østersøen, hvill,et 
angives til 50 Ctm., og ved, at 
alle Laks under en Vægt af 3 
KIgr. fredes. 2. Forbud mod An
vendelse af Strandgarn til Lakse
fangst under en vis Maskevidde. 
3. En international Overenskomst 
om en virksom kunstig Formering 
af Laksene i østersøtilløbene. 

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

(Deutsclw Fis(·h. Zeit.) 

Fiskemarkedet. 
-0-

Kohenhnvn, 21. Septhl'. 
36-61) Øre pr. Pd. 

100-175 
50-75 
25-30 

300-450 Øre pr. 100 Stk. 
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B e r l i n, 21. Septbr. 
Levende Fisk: 

Gedder, store, 70- 92 Pf. pr. Pd. 
Gedde, mellat., store, 95 - 100 
Gedde, smaa, 109 111 

Sandart, amaa, 92 
Aborre 66-96 
Aborre, smaa, 42-54 
Sud"r, store, 112-138 
Suder, melIst .• 125-145 
Suder, amaa, 163-202 
Suder, usort, 131-185 -
Brasen 52-78 
AaI, usort., 80- 97 -
AaI, store, 102-111 
Aal, mellemst, 98-110 -
AaI, sman, 74-82 
Karpe 70-75 
Karudser 80-101 

ISlmkkede Fisk: 
Forel 
La],s 
Laks. store, 
Ørred • 
Sandart, store, 
Sandart, mellemst" 
Sandart, smaa, 
Sandart, nsort., 
Al)orre 
Brasen 
Gedder, store, . 
Gedde, mellsL 
Gedder, smaa, 
Aul, store, 
Aal, mellemst., 
'Aal, amna, 
AnI, nSOJ·t., 

130 Pf. Ilr. Pd 
147 190 

150 
101-181 -

123 
136-166 -

86 
101-150 
23 - 50 
32-39 
47:-67 

79 
78-84 
94-109 -
87-98 
59-71 
64-77 

IT a mb o r g, 8.-15. Septbr. 
F. & J. Meyer. 

Levende Fisk: 
Suder, store, 
Suder, melIst., 
Foreller, store, 
Foreller, smaa, 

160 Pf. pr. Pd. 
180 
170 -
180 -

Ispakkede Fisk: 
Karper 
Suder, store, 
Gedde 
Foreller 
Aal; store, 

Blankørred 

50 Pf. pr. Pd. 
70 
90 

100 
70 

P a r i s, 21. Septbr. 
5,00-7,00 Fr. pr. KJgr. 

Ørred 
Gedde 
Krebs, store, 

3,60-6,00 
1,50 3,00 
20-25 Fr. pr. 
]0-12 -

100 Sth. 
mellemst. 
smaa 5-7 

D. F. Z. 

Annoncer. 
-0-

Plads· 
som Fiskemester 

søges straks eller senere. Jeg har 
arbejdet ved Ji'aget i ca. 7 Aar 
ved samme Selskab og er fortro
lig med alle Forhold, ogsaa Anlæg 
og Vedligeholdelse, samt har no
gen Kendskab til Mølleri og kan 
passe den daglige Drift. , 

Fiskemester S. Jenøen, 
Lindegade, Vamdrup. 

· ...... ., ................ . . · ........................ . 
Russisk-Degra Smørelse 

(eget Fabrikat) 
gør alt Lædertøj fuldøtændig 
van d t æ t, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det er behagelig frisk Lugt. 

Prf'v den, - men efter Brugsanvisnin
gen, som findes under Bunden af enhver 
Daase, - og De vil erkende, at De har 
faaet, hvad De søger. -,-- Faas iDaaser 
1/1' 1/2 og l/L til henholdsvis 1 Kr., 50 og 
25 Øre pr. Daase, samt i Bøtter paa 6 
Pund Netto, saadanne Bøtter leveres 
emuallage- og portofrit for 6 Kr.; - ved 
Indsendelse af 60 Ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaende 2 Kvart-Daaser porto
frit til Prøve. 

Jørgen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

· ........................ . · .............. ' .......... . 
2 Aktier a 1000 Kr. 

i KongeaadaIs Damkultur 
ønskes solgt. 

Tilbud, mrkt. "Aktiekøb", mod- . 
tager Bladets Kontor. 
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En dygtig Fiskemester 150,000 
søger Plads straks eller i Løbet 
af Efteraaret. Billet, mrkt. "Fiske
mester 111", bedes indsendt til 
Bladets Kontor. 

I-aarige Ørreder, 
8-12 Ctm. lange, ~t levere For
Mr 1908, ønskes til Købs, ogsaa i 
mindre Partier. Tilbud ab Fiske
riets Station udbedes. 500 Stk. ægte 

Bækørredyngel 
G. DODlaschke, Fischhandlung, 

Berlin, J onasstrasse 3. 

6 til 8 Ctm., ønskes til Købs, frit 
leveret paa Korinth St. Prisen pr. En Fiskerielev 
100 bedes opgivet til undertegnede søges til Hougaard Fiskeri fra 1. 

A. Rasmussen, t Novbr. d. A. af Smidt Nissen, 
Sollerup pr. Korinth St. Hvilestedgaard pr. Ejstrup St. 

Avlscentret for Salmonider, 
Saselbek - Bergstedt - Hamborg, 

som alene er baseret paa Højavl af udsøgte Racer, fremkaldt ved skarpt 
Avlsudvalg og udelukkende Naturnæring, kan i dette Efteraar levere 

2 Millioner 8Jenæg af Kildeørreder, 
. 2 do. af Bækørreder, 

i Foraaret 4: do. af Regnbuer, 
saavel i rene Racer, som Krydsninger med 'Lochliver-, Purpur- og 
St aalh o ved for e Il er. 

Vore Racer er med Hensyn til hurtig Vækst, Form og Farve 
samt Haardførhed uovertrufne; vore Kilde- og Regnbueørreder naar 
ofte Portions størrelse allerede i første Aar, vore Bækørreder regel
mæssigt i andet Aar. 

Æggene leveres franco Hamborg med fri Emballage til moderate 
Priser. Repræsentant for Danmark: 

Xaueelliraad S a ti d e r .. .c a r s e ti, 8Usedal, J(orusgld. 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Fersk-

vandsfiskeriforening" . . Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Lov-
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning. 

• 
...... , den 190 

Navn: .......................... . Stilling: .. 

NB. 
Postadresse: .............................................................. . 

K u p o n e n bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. Cand. 
Bie i Hobro eller til Bladets KOlltor i Gjelballe Penge forsendelser bedes 
dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører JuL Nors Riba. 
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"Forsøgsstationen". 
Syge Fisk til Undersøgelse bedes efter 1. Oktober. indsendt efter 

følgende Adresse: 

liagister' C. V. Otterstrørn, 
Biilmvsvej 36 B., København. 

Forsendelsen maa nødvendigvis anmeldes Dagen forud pr. Brev 
eller Telegram med Opgivelse af, med hvilket Tog de kommer. Ønskes 
Emballagen returneret, maa 40 Øre i Frimærker vedlægges. 

Chr. Løfting. 

l.J". FfkiSk, f'frossedll I Fiskeriet "Aalykke" 
l1 l S e o e r I tilbyder ~~; ~:::~:~s~O~nter og 

faas til 5 Øre pr. Pund fra Foraaret prima Sættefisk af 
Kilde-, Bæk- og Regnbue-

FryserI·et "LI"mfJ·orden", ørreder, endvidere prima øjne-
æg og Yngel i ovennævnte Ar-

Glyngøre. 
Telegramadresse: Fryseriet. 

ter samt Sættefisk af Karper 
og Suder 

Telefon Nr. 7. til absolut billigste Priser. 

Sydjydsk • • 

~!~o~~~!!!~ KarD~YIl~~11 9jlleæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde-
ørred af vore bekendte Ca. 30,000 Stk. 

Karpeyngel Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. i forskellige Størrelser 

. Portionsfisk og udsælges billigst 
større SItisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. Jørgensen, 
. Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

fra 

Brahetrolleborgs 
fiskeri 

pr. Korinth St., Fyn. 

levende 
Tisk 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 
Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

c.. Domasehke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas
strasse 3. 

'l'ryk!. i "Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 
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hHlhold: Ferskvandsfiskeriet i vore 
offentlige Vande. Damhl'ugsforsøg ... 
Vi maa selv have Specialvogne. - Hr. 
Gieaeckes Rejseberetning om Damdriften 
i Danmark. Lystfiskeri. -- Lidt om 
naturlige og kunstige smaa Vande, Fisk
ningel1 i dem og deres Værd til Fiskeri· 
brug. - Spørgsmaal og Svar. Blan· 
dede Meddelelser. Fiskernarkedet. 
Annonce!'. 

Ferskvandsftskeriet i vore offent· 
lige Vande. 

-o--
Vi har i en tidligere Artikel 

fremhævet, at "Ferskvandsfiskeri
foreningen "s Formaal i Følge dens 
Love i f ø r s t e L i n j e e r a t 
f r e m m e F i s k e r i e t i vor e o f
fentlige ferske Vande. Hid
til har Foreningens Arbejde med, 
dette Formaal for øje væsentlig 
indskrænket sig til at skaffe de 
nødvendige Betingelser til Stede 
for at skaffe Mulighed for U dvik
lingen ; og da disse først og frem
mest maa skaffes til Stede gennem 
vore Fiskerilove, saa har derfor 
ogsaa Foreningens Bestyrelse ar
bejdet for, at disse Loves _Bestem
melser ikke fremdeles skulde staa 
som en Hindring for Ferskvands
fiskeriets Udvikling, hvad hidtil· 
har været Tilfældet, . men derimod 
til Fremme for samme. Her har 
imidlertid været store Vanskelig
heder at overvinde, idet Fersk
vandsfiskeriet paa flere Punkter 
kolliderer med Landbruget, Salt
vandsfiskeriet og Fabrikanlægene. 
Men selvom vore Fiskerilove la
der en Del tilbage at ønske,. saa 
tror vi dog, de har faaet en Skik
kelse, der tillader en rig Udvik-
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Jing af vort Fiskeri. Det mangler 
nu bare, at vi kommer i Gang 
med at fremme vort Fiskeri. -
Og her er det allerførst Forme
ringen af Fiskebestanden, det gæl
der 'Om. 

Men dette kan ikke lade sig 
gøre, uden at der dannes Fiskeri
Regulativer for vore forskellige 
offentlige Vande. 

Det maa vi fremhæve atter og 
atter. For at fremme dette Ar
bejde kan Ferskvandsfiskeriforenin
gen paa dette Tidspunkt imidlertid 
ikke gøre stort. 

Her mener vi navnlig, det maa 
være den af Landbrugsministeren 
beskikkede Tilsynsførende, der maa 
tage fat. f Følge den gældende 
Ferskvandsfiskerilovs § 12 er den 
Tilsynsførende pligtig at bistaa 
ved Oprettelsen af Regulativer, 
ved Indretning af Fisketrapper, 
Engvandingsgitre og lignende. -
Ogsaa Private kan saa vidt muligt 
faa Vejledning af den Tilsynsfø
rende; og i Slutningen af nævnte 
§ hedder det: "I øvrigt bliver den 
Tilsynsførendes Forhold at ordne 
ved en af Landbrugsministeren 
udfærdiget Instruks." Forhaa
bentlig vil denne Instruks ogsaa 
komme til at lyde paa, at den 
Tilsynsførende ikke til enhver Tid 
skal vente paa, at han bliver til
kaldt ved Oprettelsen af Regula
tiver o. s. v., men at han ogsaa 
arbejder paa hist og her at give 
Stødet dertil. Dette vil selvfølge
ligt være umuligt for den Tilsyns
førende, dersom han skulde være 
ene om dette kolossale Arbejde. 
Men dette forudsætter Loven hel
ler ikke. I § 12 andet Stykke i 
"Lov om Ferskvandsfiskeri" hed
der det i Slutningen: »U dgifter til 

M e d h j æ l p*) og Kontorhold for 
den Tilsynshavende bevilges paa 
de aarlige Finanslove". Loven for
udsætter altsaa, at han skal have 
Medhjælp. Og skal det blive til 
noget, maa han absolut have flere 
Medhjælpere. Det er nødvendigt 
for at faa Fart i Udviklingen, og 
det er ogsaa nødvendigt, for at 
Tilsynet kan blive effektivt. Disse 
Medhjælpere bør han have snarest 
muligt. Har han dem, saa bør 
disse ogsaa udsendes til de for
skellige offentlige Vande for at 
opmuntre vedkommende Beboere 
til Oprettelse af Regulativer, Ind
retning af Fisketrapper, Engvan
dingsgitre o. lign. Blandt andet 
burde der. ogsaa opmuntres til 
Indplantning af Aalefaring og An
læg af Opbevarings damme eller 
Kanaler for levende Fisk af de 
forskellige Arter, baade ved Vand
løb og Søer, og der skulde selv
følgeligt ogsaa gives Anvisning 
og Vejledning til saadanne Opbe
varingsvande. De lader sig i Al
mindelighed uden stort Besvær 
anlægge baade her og der. Vi 
ligger saa nær Fiskernarkedet, at 
vi specielt maa lægge os efter at 
levere alle Slags l e ven d e Fersk
vandsfisk. Der er som bekendt 
høje Priser for Tiden paa levende 
Ferskvandsfisk; og der er ingen 
Sandsynligh ed for, at Priserne paa 
dem vil dale. Saaledes betales 
der f. T. i Berlin for l e ven d e 
G e d d e r indtil 118 Pf., for le
~ende A b orrer, store, 81-150 
Pf., levende Brasen 76-78 Pf., 
levende Aal 82-113 Pf., Karud
ser 90-93 Pf. pr. Pd. - Prisfald 
vil i Almindelighed til visse Tider 

*) Udhævet af Hed. 

.. ~ 
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alene foraarsages af, at der i øje
blikket kastes for· mange Fisk af 
en vis Slags ind paa. Markedet. 
Her er det, Opbevaringsvandene 
skulde gøre deres Tjeneste. Paa 
den Maade kunde vi overalt ved 
vore ferske Vande bringe mere 
ud af Fangsten. 

- Her kan saa Ferskvands
fiskeriforeningen· træde hjæl
pende til ved den af dens Med
lemmer oprettede E k s p o r tf o r
e n i n g, idet de levende Fersk
vandsfisk kan blive transporterede 
ved dennes Specialvogne pr. 
Jærnbane til de forskellige Mar
keder. 

Men skal dette realiseres, da 
maa alle Ferskvandsfiskere og 
Ferskvandsfiskerier slutte sig sam
men. Vi anbefaler derfor alle Ved
kommende til a t m e l d e s i g i n d 
i FeI:skvandsfiskeriforenin
gen. 

Naar de enkelte F erskvan ds
Fiskere og -Fiskerier staar split
tede, lader navnlig vor Eksport af 
levende Ferskvandsfisk sig umu
ligt ordne. Det synes dog at være 
indlysende. Vi opfordrer til at 
slutte sig til Foreningen snarest 
muligt; thi jo før det sker, jo 
snarere vil vi have Udsigt til at 
faa vore Eksportforhold ordnede, 
særligt at faa de mest tidssva
rende Transportmidler for levende 
Fisk. 

Hidtil har Udførslen af levende 
Fisk væsentlig indskrænket sig til 
de saakaldte Spiseforeller eller 
PortionsforeUer; og de er alle 
blevne transporterede af tyske Op
købere i deres Specialvogne. Vi 
maa hurtigst muligt naa til selv 
at faa vore egne Speeialvogne til 
Udførsel, ikke alene af levende 

Foreller, men ogsaa af alle Slags 
levende Ferskvandsfisk. - Det er 
det, vi særligt maa arbejde paa 
for Fremtiden. 

Dambrngsforsøg. 
-o-

ISommerep. 1906 gjorde jeg 
Forsøg med en Dam med smalle 
Gødningsbede langs dennes Sider. 
Over disse Bede var der kun faa 
Tommers Vandstand. Der blev 
udsat omtrent 5 Stkr. Bækørreder 
pr. D-Al. Vandoverflade. Resul
tatet var uden dødt Foder (Kunst
foder) ca. 52 pCt. kraftige, stærkt 
farvede Fisk, allesammen omtrent 
af samme Størrelse. Dette gav 
mig Mod til at udvide Forsøget 
med Gødnings- qg Skyggebede nu 
i Sommeren 1907. Uagtet Som
meren ikke har været allergun
stigst for Naturdamme, idet Var
men til Udvikling af Krebsdyr og 
Larver har manglet,har det dog 
givet bedre Resultat end i Fodrings
dammene, som Sommeren netop 
har været gunstig for. Udbyttet 
med Hensyn, til Antallet er kun 
lidet større end i Fodringsdam
mene; men Ynglen fra førstnævnte 
Dam er større og anderledes kraf
tig og stærkt farvet af Udseende 
end i sidstnævnte Damme. For 
mig staar det som afgjort, at jeg 
fra Naturdammene staar med en 
lall'gt stærkere, modstandsdygtigere 
Sættefisk og TiIlægsfisk end med 
den fra Fodringsdammene, hvilken 
tilmed er dyrere at frem bringe., 

Da Ynglen i Naturdamme bliver 
mere vild, og da man i disse 
Damme ikke kan sortere saa tid
ligt som ellers for ikke at udlade 
Naturfoderet af Dammene, saa bli-
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ver Antalsudbyttet knap saa stort 
som ønskeligt. Da der ingen Smaa~ 
yngel er, men da alle er jævnt 
lige store, ligger det nær at an~ 
tage, at den større Yngel tager 
Smaakravlet blandt Fiskene. 

Her er i Sommer udsat 5 Stkr. 
pr. D~Alen i Damme, der vand~ 
fornyes i Løbet af 8 til 10 Timer. 
Levedygtigheden har været ca. 60 
pCt. Dette Tal kan bringes højere 
op ved indsigtsfuldt Valg af Yngle
fisk. 

For· mig er disse Forsøg be~ 

stemmende. Jeg ser min Fordel 
ved at forlade Fodring af Yngel 
med dødt Foder, og jeg venter, 
at jeg delvis kan gaa over til Op
dræt af Portionsfisk ved N aturfo~ 
der og derved fremskaffe et Pund 
Portionsfisk billigere og bedre i 
Smag og af Udseende. 

Et .E'orsøg med Opdræt af Por· 
tionsfisk. 

I en Dam paa 200 D-Al. Over
flade og med 2400 Kbf. Vand, 
hvilket fornyes i 8 Timer, indsattes 
den 27. Febr. 1907 10 Pd. Bæk
ørred. Antallet var 210, altsaa ca. 
5 Kv. pr. Stk. Fiskene var ikke 
et Aar gamle. Min Søn, som fore
staar ,Pasningen af min private 
Damkultur, fodrede og plejede og
saa disse Fisk. 

Fiskernester Munk ved· Hau
gaard Fiskeri kontrollerede U d
sætteIsen og foretog Prøvevejnin
gerne. Der er ingen Grund til at 
antage, at min Søn ikke har fore~ 
taget Vejningen af Foderet med 
Akkuratesse, da Forsøget netop 
ogsaa skulde overbevise ham om, 
at Dammen nu vilde give et større 
U dbytte end tidligere, hvad han 
mente ikke vilde blive Tilfældet. 

- I Aaret 1906 blev samme Dam 
om Sommeren anvendt til Frem
bringelseaf Sættefisk. Udbyttet. 
var 47 Kr. Netto (efter Fradrag 
for Foderet). Fiskene solgtes for 
3/4 Øre pr. Ctm. Jeg paastod, at 
U dbyttet vilde blive mellem 50 og 
60 Kr. Netto ved Avl af Portions
fisk. Han mente, vi ikke naaede 
de 47 Kr. Forsøget er nu endt 
med følgende Resultat: 

F ø r s t e P r ø v e vej n i n g fore
toges den 8. Maj. De 10 Pund 
Sættefisk af Bækørred havde da 
en Vægt af 16 Pd.; der var be
nyttet 28 Pd. Foder. 

Anden Prøvevejning skete 
den 5. August. Fiskenes samlede 
Vægt var da 40 Pd. Siden første 
U dfiskning var der brugt 120 Pd. 
Foder. 

Tredje og sidste Prøve
vej n i n g foretoges den 26~ Sep
tember. Fiskenes V ægt var nu 
63 Pund. Fra 5. August til 26. 
Septbr. var der brugt 97 Pd. Fo
der. Antallet af Fisk var nu 199 
Stkr. Portionsfisk, som er solgt 
for 1 Kr. 45 Øre pr. Pund. Den 
forøgede Vægt 53 Pd. a 1 Kr. 45 
Øre = 76 Kr. 85 Øre. Der er 
brugt ialt 245 Pd. Foder eller ca. 
4'6 Pd. Foder til hvert Pund pro
duret Fiskekød. Foderet har ko~ 
stet 5 Øre pr. Pund, altsaa 245 
Pd. Foder 12 Kr. 25 Øre. -
76 Kr. 85 Ø. -;- 12 Kr. 25 Ø. = 
64 Kr. 60 Øre Netto af en Dam 
paa 200 D~Alen i 210 Dage eller 
ca. 32 Øre pr. ~-Alen. Heri er 
ikke fradraget Betaling for Pas
ning og Forrentning af Arealet. 

Ganske. vist har det været en 
god Sommer for Kunstfodring; 
men jeg betragter det som fast
slaaet, at det lønner sig bedre at 
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producere Portionsfisk til 1 Kr. 45 
Øre pr. Pund i Hvilestedgaards 
Kultur end Sættefisk til 3/4 Øre 
pr. Ctm. 

Hvor vidt Udbyttet vilde øges 
ved en stærkere Besætning, f. Eks. 
2 a 3 pr. D-Alen, eller med en 
mindre end 1 pr. DAlen, ved jeg 
ikke, og jeg vil derfor anstille 
Forsøg i den Retning. Jeg er 
dog paa Forhaand tilbøjelig til at 
antage, at det sidste vil svare sig 
bedst, især hvis jeg kan frem
skaffe et nogenlunde rigeligt Na
turfoder i Dammen i Form af 
Krebsdyr, Larver og Snegle ved 
Siden af Kunstfoderet. J eg har 
nemlig for en Del Aar siden gjort 
et lignende Forsøg ved at ind
sætte 1 Fisk paa hver 2/5 D-Alen, 
men opnaaede da ikke saa stort 
et Nettoudbytte. 

Af de her nævnte Forsøg synes 
det altsaa at fremgaa, at den 
Masseproduktion, vi hidtil har væ
ret inde paa, ikke er den mest ren
table Driftsmaade, og ikke mindst, 
fordi det gaar for stærkt ud over 
Kvaliteten. 

Jeg agter som sagt at fortsætte 
med Forsøgene i den angivne Ret
ning; men det vilde naturligvis 
være heldigt, om ogsaa andre 
Fiskeproducenter vilde anstille lig
nende k o n tro 11 ere d e Forsøg, 
for at vi kan komme til Klarhed 
over deres Udfald under de for
skellige Forhold. 

Vi maa ikke glemme, at det i 
første Linje gælder om at frem
skaffe en F ø r s t e k l a s s e s -Var e. 

Foranstaaende meddelte Forsøg 
viser tillige, at vi meget godt kan 
frembringe Portionsfisk af Bæk
ørreder lige saa hurtigt som Hr. 
Riedel i Bergstedt ved Hamborg. 

For den Sags Skyld behøver 
vi altsaa ikke at gaa over Bæk
ken efter Vand. 

Smidt Nissen. 

Vi maa selv have Specialvogne. 
-0-

Hidtil er Transporten af levende 
Ferskvandsfisk bleven besørget ved 
tyske Specialvogne, fordi vor Ud
førsel af Ferskvandsfisk er bleven 
besørget af tyske Opkøbere. At 
dette ikke er i sin Orden, har flere 
Gange været paatalt her i Bladet; 
men der er ikke gjort noget for 
at ændre dette Forhold. Nu lader 
det imidlertid til, at vi er komne 
over det døde Punkt, og at der 
vil blive arbej det paa at skaffe 
foreløbig een dansk Specialvogn 
til Transport af levende Fersk
vanasfisk. Stødet hertil er blevet 
givet af en formaaende Mand, hvis 
Navn jeg foreløbigt ikke skal 
nævne, og jeg vil ønske, at det 
maa lykkes at sætte Sagen igen
nem. Jeg tror nemlig, at det vil 
faa en overordentlig Betydning, 
ikke alene for Damkulturen, men 
særlig for Udviklingen af Fiskeriet 
i Søer, Aaer og mindre Vandløb. 
Det vil nemlig da først blive mu
ligt at transportere levende' Fisk 
fra disse Vande til Udlandet; thi 
det vil give Stødet til, at der over
alt bliver anlagt Opbevaringsvande. 

Som Forholdene nu er, maa 
mangen Gang de fangede Fisk 
sælges til Spotpris. De fangede 
Fisk kan ikke gemmes, men maa 
sælges straks. Som oftest sendes 
de til den nærmeste Købstad, og 
det falder ofte haardt at faa Fi
skene afsatte til en nogenlunde 
rimelig Pris. Her ved Kolding Aa 
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hænder det ikke sjældent, at Hav
ørreder bliver solgte til 60 Øre 
pr. Pd. Paa samme Maade gaar 
det mange Steder med de Fisk, 
der fanges i Søer eller andre 
Vande. Saasnart vi derimod faar 
en Specialvogn, og Fiskerne ved 
Aa og Sø ved, at de ved Hjælp 
af denne kan faa deres Fisk trans
porterede levende til Fiskemarke
derne i Ind- og Udland, vil dette 
efterhaanden give Stødet til, at 
der bliver anlagt Opbevarings
vande hist og her, hvor Fiskene 
kan gaa, indtil Konjunkturerne for 
Salg er gode. Ferskvandsfjskerne 
vil snart faa øjet op for den store 
Fordel, de har af at anlægge Op
bevaringsvande for derfra at sende 

. levende Fisk til Markederne, navn
lig fordi de da ikke er tvungne 
til at kaste deres døde Fisk ind 
paa et overfyldt Marked. 

Men det er ikke alene til Eks
port af levende Ferskvandsfisk, vi 
trænger til Specialvogne. Vi træn
ger ogsaa til saadanne Vogne til 
Transport af Fisk indenfor Lan
dets Grænser, f. Eks. til Transport 
af Sættefisk. Dette Savn er alle
rede nu temmelig føleligt, og det 
vil efterhaanden blive det mere og 
mere, efterhaanden sOm Fiskeriet 
baade i kunstige og naturlige 
Vande udvikler sig. 

Af det her i Korthed fremførte, 
haaber jeg, det fremgaar, at vi 
trænger til at faa danske Special
vogne til Transport af levende 
Fisk snarest muligt. D e m m a a 
v i h a ve f ø r s t. Der er ingen, 
der vil anlægge Opbevaringsdamme 
og Kanaler, før vi har Sperial
vognene. De paagældende maa 
først være sikre paa, at de kan 
faa deres levende Fisk tran spor-

terede, inden de begynder paa An
læg. 

Det er jo Sædvane her i Lan
det, at Staten anskaffer Special
vogne til adskillige af vore Udfør
selsprodukter. Der vil derfor vist
nok heller ikke være noget i Vejen 
for, at Staten anskaffer de her om
talte Specialvogne. Men selvfølge
ligt kan vi ikke anmode denne om 
at anskaffe saadanne Vogne, før 
vi kan gøre Brug af dem straks. 
Det kan Fiskerne ved Aa og Sø 
som sagt ikke. Men det kan for
haabentligt Dambrugerne. Mange 
af vore største Kulturer er ganske 
vist ved Kontrakt bundne til tyske 
Opkøbere; men der er vente.ligt 
saa mange Kulturer, som dette 
ikke er Tilfældet med, at de i det 
mindste, naar de slaar sig sam
men, vil kunne give een Special
vogn nok at bestille. Hertil kom
mer saa endvidere, som før nævnt, 
den indenlandske Transport af 
Sættefisk. Det forekommer mig, 
at det kan lade sig gøre paa den 
Maade at faa en Specialvogn i 
Gang inden ret længe. Skal vi 
vente med det, indtil vi faar Til
slutning af de fleste af vore Dam
brug, saa maa vi vente længe, og 
vi faar saa ikke i lang Tid hjul
pet Fiskeriet ved Vandløb og Søer. 

Men det er ikke nok, at vi faar 
een eller flere Specialvogne. Det 
kommer navnlig an paa, at vi faar 
en Slags, der duer noget, og i 
hvilke der kan transporteres s a a 
stort et Antal som muligt 
uden Skade for Fiskene. ~ 
Der er her i Landet blevet gjort 
Forsøg med de saakaldte "Ozon
vogne" ; men Forsøget faldt uhel
digt ud. 

Der er maaske gjort senere For-
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søg og foretaget Ændringer; men 
fra kompetent Side er der blevet 
udtalt, at levende Fisk vanskeligt 
lader sig transportere paa den 
Maade. Derom har jeg ingen Me
ning. Een Ting kan jeg sige: Vi 
maa grundigt have undersøgt og 
prøvet den Type, vi vælger. Væl
ger vi en Type, som vi gør Fiasko 
med, da vil vi vanskeligt igen faa 
Trafikministeren til at indrette os 
en Vogn efter et andet Princip. 

løvrigt er der ogsaa fra anden 
Side her i Danmark kommet For
slag til Indretning af en saadan 
Vogn. Det var naturligvis rarest, 
om vi kunde faa en Specialvogn, 
konstrueret af en dansk Mand; 
men kan vi ikke det, saa maa vi 
se os om i Udlandet efter en saa
dan. 

Hvad vi kan spare paa 
F r a g t e n, e r t j e n t e P e n g e. -
Det er navnlig dette, der skal ta
ges Hensyn' til ved Valget af vore 
Specialvogne. 

S. N. 

Hr. Gieseckes Rejseberetning 
om Damdriften i Danmark. 

-0-

Vi har i Bladets Nr. 17 og 19 
efter "D e u t s c h e F i s c h . - Z e i t. " 
meddelt Begyndelsen af Hr. Gie
seckes Rejseberetning om Damdrif
ten i Danmark. - Han fortsætter 
derefter med at beskrive de en
kelte Anlæg. 

For Tiden meddeles der her i 
Bladet en Beskrivelse af et større 
tysk Damanlæg og dets Dri~t samt 
det Indtryk, den danske Besøgende 
har faaet af dette. Vi føler os der
for fristede til at meddele den ud
førlige Beskrivelse, som en tysk 

Fiskerikonsulent har givet af danske 
Dambrug, og de Indtryk, han har 
faaet. Skønt vi er sikre paa, at 
dette vilde interessere de fleste af 
Bladets Læsere, maa vi dog paa 
Grund af Pladsmangel undlade 
dette og nøjes med at meddele 
Slutningen af Hr. Gieseckes Be
retning, der lyder saaledes: 

"Saa vidt jeg· kan bestemme, 
saa forefindes der i Danmark i det 
hele mer end 50 Forelbrug, af 
hvilke jeg næppe har beskrevet 
Halvdelen, men naturligvis de vig
tigste. 

Paa Besigtigelsens Tid havde 
der efter Forlydende været afholdt 
et Møde af danske Dambru
g e r e i Odense paa Fyn for at 
raadslaa om, hvorvidt en Sammen
slutning med tyske Fiskeavlere var 
raadelig i den Hensigt at bedre 
Priserne. Danskerne har afvist en 
Sammenslutning og, som de med
delte Tal beviser, ikke helt med 
Urette; thi Produktionen af Forel
ler er i Danmark saa vældig, at 
det tyske Marked slet ikke kan 
undvære den. En pludselig Grænse
spærring vilde føre til en Kalami
tet for Forelmarkedet i Tyskland. 
Priserne vilde da yel stige hur
tigt; men Forbruget vilde ogsaa 
mindskes paa Grund af de over
drevne Priser, som vilde indtræde. 
Opkøberne vilde ogsaa straks søge 
andre ,Midler og Veje for at dække 
Dificitet, særligt ved Indførsel af 
Produktionen i Østrig og Ungarn. 

Hvis det er sandt, at Danskerne 
i Odense er 'enedes om en fælles 
Optræden, hvad dog meget betviv
les af sagkyndige Personer, da var 
allerede meget vundet. Thi Dan
skerne er i Stand til at diktere 
Priserne paa Foreller, fordi deres 
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Produktion er saa stor, at de kan 
bestemme Prisen uden Tilslutning 
af tyske Forelavlere. Naar Dan
skerne slutter sig sammen og enes 
om ikke at sælge under en pas
sende Mindstepris, saa m a a de 
tyske Opkøbere betale den for
drede Pris, og Prisen paa de i 
Tyskland producerede Foreller maa 
overensstemmende hermed stige. 

Om Fiskeries og Dammenes 
Sundhedstilstand er en Omtale paa 
dette Sted med Forsæt undgaaet. 
Jeg viI ved en anden Lejlighed 
komme tilbage dertiL" 

Hermed slutter Hr. Gieseckes Be
retning. Han har senere i "Fisch.
Zeit." skrevet om sidstnævnte Sag. 
Red. af "Ferskvandsfiskeribladet" 
havde nemlig j samme Blad gjort 
Indsigelse mod den Paastand, der, 
som tidligere omtalt, fra tysk Side 
var fremsat paa et Møde i Kiel, 
at mange af de danske Fiske
damme var t o t a l t forurenede ved 
Fiskesygdomme. Hr. Giesecke er
klærer i "Fisch.-Zeit.", at han i 
e n D e l F i s k e d a m m e (her i 
Danmark) har truffet paa Fi
skesygdomme og ogsaa paa 
Dødelighed blandt Fiskene. 

. Men han vedgaar ogsaa, at der 
slet ikke kan være Tale om nogen 
t o t a l Forurening ved Fiskesyg
'domme; og det var jo det, vi 
havde gjort Indsigelse imod. Han 
skriver til Slutning saaledes: 

"At en total Forurening af Van
dene ved Fiskesygdomme endnu 
ikke kan forefindes, fremgaar alle
rede af den Kendsgerning, at de 
fleste Dambrug kun har bestaaet 
i 3 til 4 Aar. I nye Anlæg har 
det Tab, der opstaar ved Fiske
sygdomme, kun et ringe Omfang. 
De større Tab i ældre Anlæg 

ver først Dambrugeren - desværre 
for det meste for sent - det syn
lige Bevis paa, at Fiskesygdomme 
har udbredt sig i en farlig Grad. 

Slutningen af min danske Rejse
beretning efterlader ingen Tvivl 
om, at jeg ved min Lovprisning 
af danske Dambrug med Hensyn 
til Sundhedstilstanden i en Del af 
disse Dambrug har modtaget et 
ugunstigt Indtryk." 

Vi har selvfølgeligt ikke skrevet, 
at Fisk i vore Damme ikke kan 
blive syge og dø, da det jo er no
get, der sker i ethvert Dambrug; 
og som det fremgaar af de anførte 
Ord af Hr. Giesecke, har de i den 
Henseende gjort meget alvorlige 
Erfaringer i Tyskland, hvad der er 
forbeholdt os, indtil vort Dambrug 
bliver noget ældre. Hr. Giesecke 
taler her som den erfarne Mand. 
Men maaske vi kan blive kloge af 
Tyskernes Skade. 

I Anledning af Red. fornævnte 
Indsigelse i "Fisch.-Zeitung" har 
Hr. Conze, Formand for "Zentral
Fischerei - Verein flir Schleswig
Holstein ", i samme Blad indryk
ket en Berigtigelse, som vil blive 
gengivet i et følgende Nr. af nær
værende Blad. 

Lystfiskeri. 
-0-

Gedden som SportsfIsk. 

VII. 
(li'ortsættelse. ) 

Ved det andet Fiskeri slaas der 
straks til, naar Gedden hugger i 
Agnen, og dette Fiskeri udøves 
iøvrigt paa samme Maade som 
Spindefiskeriet. Enten bruger man 
en enkelt~ ikke for lille Krog, og 
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denne fastgøres da i den kødfulde 
Del af Ryggen under Rygfinnen 
uden at beskadige Rygraden, eller 
ogsaa anvendes der et Apparat, 
der faas i Handelen under Benæv
nelsen Iardines Krogsystem og be
staar af 2 Trekroge 2 store og 
en mindre Krog -. Den nederste 
Krog anbringes i Agnfisken paa 
den Maade, at den mindre Krog 
hæftes ind ved Brystfinnens Basis, 
medens den øverste Krog, der er 
til at flytte op og ned, anbringes 
ved Rygfinnens Basis. Jeg har i 
en Del Aar anvendt disse Fiske
maader, særligt den førstnævnte, 
og fanget mange og store Fisk; 
men da det efterhaanden mere og 
mere gik op for mig, at det var 
Dyrplageri at anvende levende 
Agnfisk, forsøgte jeg, om døde 
Agnfisk ikke muligt kunde gøre 
Fyldest. Det viste sig da ogsaa, 
at man godt kan bruge døde Agn
fisk, især naar der er nogen Strøm 
i det Vandløb, hvori man fisker, 
eller Vandets Overflade bevæges 
af Vinden, idet den Bevægelse, 
der derved gives Agnfisken, er 
fuldt tilstrækkelig. - Det gælder 
imidlertid om, naar man benytter 
død Agn, at give Agnfisken en 
naturlig Stilling i Vandet, saa at 
den kommer til at staa saa vidt 
muligt vandret og med Ryggen 
opad. J eg fæster derfor Agnfisken 
paa den Maade paa Krogen, at 
jeg med en Agnnaal fører Krogen 
ind ved Fiskens Nakke lige bag 
Hovedet og derefter igennem den 
kødfulde Del af Ryggen og ud ved 
Rygfinnen, dog ikke længere til
bage, end at Fisken beholder en 
vandret Stilling. J eg bruger en 
dobbelt Limerick Krog, der har 
den Egenskab, at dens Spidser er 

bøjede opad, saa at Krogspidserne 
altsaa staar godt ud fra Agnfisken. 

Tidligere var det i varmt Vejr 
vanskeligt at holde Agnfiskene 
friske, men nu, efter at man har 
et saa godt Præserveringsmiddel 
som Formalin, kan man holde Agn
fiskene friske og behøver altsaa 
ikke af den Grund at anvende le
vende Agnfisk. - Der er iøvrigt 
forskellige andre Fiskemaader, der 
anvendes af Sportsfiskere ved 
Gedde- og Aborrefangsten, dels 
med naturlig, dels med kunstig 
Agn. Det gælder vel som almin
delig Hovedregel, at naturlig Agn 
er bedre end kunstig, men hvad 
særligt Gedde- og Aborre-Fiske
riet angaar, da kan der ofte fiskes 
godt med en kunstig Agnfisk, 
hvortil Grunden formentlig er den, 
at den roterende kunstige Agnfisk, 
rigtig ført, frembringer stærk Re
fleks, der virker særlig tiltræk
kende paa disse Rovfisk. Dog, om 
disse Fiskemaader skal jeg ikke 
udtale mig videre her, men i en 
senere . Artikel skal jeg nærmere 
komme ind paa dette i høj Grad 
interessante og ofte lønnende Fi
skeri. 

En gammel Lystji.sker. 

Lidt om naturlige og kunstige 
smaa Vande, Fiskningen i dem og 

deres Værd til Fiskeribrug. 
Af 

En p1'akUsk Fisker. 
-0-

(.Fol'tsoottelse.) 

Dernæst maa man have sørget 
for, at der paa Bunden ing-en Hin
dringer findes for Optrækket, saa 
at det stedse fremadskridende Vaad 
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standses; heller ikke; at det gaar 
saa let, at Garnet hæver sig fra 
Bunden, men heller ikke saa tungt, 
at Garnet bliver stikkende i Mud
der. Man maa nøje agte paa, at 
Underlinen i hele sin Længde bli
ver ved Bunden, saa at Vaaddet 
med nogen AnstrængeIse gaar jævnt 
fremad. Ved saadant Endeoptræk 
er det ligeledes godt, at Vaaddet 
med Armene holder Landet til 
begge Sider, saa at Fiskene ikke 
kan komme forbi ved nogen Land
side. Men er Optrækket for bredt 
for Vaaddet, saa trækker man først 
i den ene Halvdel; men man gør 
da ogsaa vel i med Landarmen at 
holde godt til Landet. Naturlig
vis maa man jkke gøre for megen 
Støj, da Fiskene ellers derved, 
som overhovedet ved alle Forstyr
relser, vil rykke ud baade ved 
dette Træk og ogsaa fra den an
den Halvdel, saa Optrækket kun 
vil give et ringe Udbytte. To Op
træk vil dog ikke blive saa ren
table, som naar Optrækket kan i 
sin Helhed gøres med een Gang. 

Sættegarn og Toggergarn kan 
ikke komme i Betragtning i saa
danne smaa Vande paa Grund af 
de store Omkostninger ved An
skaffelsen. - Derimod kan Sætte
garn mangen Gang gøre sig godt 
betalte i saadanne større Vande, i 
hvilke der findes mange Hindrin
ger for Vaaddragning. Togger
garn kan f. Eks. tjene til Spær
ring i visse Strækninger eller en
kelte Huller i langstrakte, sammen
hængenq.e Vande. Naar man har 
flere Toggergarn er det at anbe
fale, at man forud for hver Gang 
har afspærret den med Vaaddet 
udfiskede Strækning, derefter igen 
a.fspærrer det udfiskede Træk, saa 

at man er sikker paa, at man dri
ver Fiskene henimod en Ende og 
fanger de tilbagesvømmende Fisk 
i Toggergarnet; allerbedst lader 
langstrakte og smalle Tørvegrave 
sig udfiske saaledes. 

Har man flere Toggergarn 
til sin Raadighed, dog mindst 4-
6 Stkr., alt efter Vandets Størrelse, 
hvert Stk. ca. 5 M. langt, kan man 
om Vinteren paa Isen anvende dem 
paa følgende Maade (navnlig der, 
hvor en Befiskning med Vaad paa 
Grund af uovervindelige Hindrin
ger er udelukket). Er det paagæl
dende, helst langstrakte Vand, saa
ledes tilfrosset, at der findes et 
Isdække paa 3-4 Tommer uden 
Sne, saa stiller man disse Togger
garn ved Hjælp af "Plusestangen" 
i en Afstand paa omtrent 15-20 
M. paa Vandets smalle Side, dog 
saaledes, at Nettets Ende naar tæt 
ind til Bredden. Denne Opstilling 
maa man i det mindste kunne gøre 
paa to Steder. Har man nu til
lukket og set nøje efter, at En
derne af Toggergarnene nøjagtigt 
naar Land (hvad man især maa 
agte nøje paa i Tørvehuller med 
stejle Brinker), saa begynder man 
paa den første Flade af Isen, alt
saa fra det først opstillede Net, at 
buldre og drøne med Isøkserne og 
gaar (der er 2-3 Mand ved en 
Bredde af 2 Netlængder fornøden) 
derefter lige til de sidst opstillede 
Net op og ned under vedvarende 
stærke Slag med Økserne paa den 
kraftige, blanke Is. Ved denne 
Drønen bliver Fiskene, i det ellers 
i længere Tid roligt værende Vand, 
forskrækkede og svømmer hen 
imod Vandets anden stejle Ende, 
men fanges selvfølgeligt i de op
stillede N et; men Betingelsen maa 
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være, at Indgarnet ikke er alt for 
tykt. Efter· at Fladen mellem de 
opstillede N et er tilstrækkeligt af
drønet, tager man de førststillede 
Net op, udløser Fiskene, ryster 
Indgarnet op mod Overlinen, og 
lader altsaa den hele Bredde kun 
een Gang aflukke. Derefter afluk
ker man igen Bredden, saa langt 
Nettene naar, og bærer sig ad som 
foran beskrevet, indtil Vandet er 
affisket. Det skal dog endnu til
føjes, at dette Fiskeri ikke falder 
saa godt ud ved stærkt Tø- eller 
Frostvejr som ved en Temperatur 
fra O Gr. til 5 Gr. Kulde. Navn
ligt i Vande, der har mange For
højninger eller i Tørvegrave med 
mange tilbageblevne Bænke, hvis 
Fjernelse er for kostbar, er denne 
Slags Fiskeri nyttigt. 

- Har man nu større Vande, i 
hvilke Planter, Siv, Rør og andre 
Lejligheder til Ruselægning fore
findes, saa kan man ved Ruser, 
navnlig i de varme Foraars- og 
Sommermaaneder, naa et godt Ud
bytte, især gælder dette for Suder
og Karudsevande, da den Slags 
Fisk gærne gaar i Ruser. 

I større Vande, forudsat natur
ligvis, at der er Aal i dem, er 
A al e s n oren et godt Fangered
skab, navnlig naar Ejeren af et saa
dant større Vand er i Besiddelse 
af Damkarudsehuller, af hvilke han 
kan faa smaa Karudser til Agn. 
Dette Fiskeri er naturligvis· sjæld
nere, fordi der for det meste til 
Aal fordres større og dybere Vande. 
Desuden interesserer Ejeren af et 
saadant Vand, i Følge de mange 
Karpealvsanprisninger og Rekla
mer, sig mest for Karper, men ved 
ikke, hvilken Rentabilitet Aal by
der, og hvor meget vanskeligere 

det er at fange de snu Karper i 
Vande, der ikke kan udtømmes, og 
med mange Hindringer for Fang
sten, end det er at fange Aalene. 
Endvidere har Aalen stedse sin 
Værdi og er lettere at afsætte end 
Karpen, hvis Pris mangen Gang 
trykkes meget. Det er- derfor me
get at anbefale Ejeren af Vandet 
at forsøge at indsætte AaI; men 
han maa i det mindste lade Aalene 
blive 11/2~-2 Pd., inden han sæl
ger dem. Især egner Aal sig for 
Vande, der indeholder mange Rogn
fisk og er i det mindste 3 Meter 
dybe. Vande, i hvilke Fiskene kvæ
les om Vinteren, egner sig ikke 
for Aal; thi da disse sover deres 
Vintersøvn i Mudderet, er de de 
første, der bliver kvalte. Flade 
Vande, r hvilke der ikke breder 
sig altfor meget Siv, Rør og navn
lig Planter,er ogsaa tjenlige for 
AaI. Foruden Aalefaring tilbydes 
ogsaa smaa Sætteaal, der allerede 
har et Aar mindre at vokse end 
Aaleyngel. Af F i s k e t y v e, der 
er farlige for mindre Vande, kan 
nævnes Odderen. Men vore Med
mennesker er vel farligere Fiske
røvere end Dyrene, og medens 
man kan værge sig mod Odderen 
med Fælder, Strykninkapsler og 
Omgærdning, maa man gaa meget 
forsigtigere til Værks overfor Men
nesket, der i værste Fald kun faar 
en ubetydelig Straf derfor. For at 
vanskeliggøre disse deres Forret
ning, gør man bedst i, alt efter 
Vandets Størrelse, at anbringe en 
eller flere Pæle med udstaaende 
Grene forneden, omtrent 20 Ctm. 
under Overfladen, eller hvis man 
ikke kan faa saadanne Pæle, da 
at beslaa dem med Søm. N em
mest udfører man dette paa Isen. 
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Paa saadanne Pæle bliver da frem
mede Garn hængende. Især naar 
man besætter et tomt Vand med 
frisk Yngel og gærne vil have 
Vandet uberørt i længere Tid, 
lønner det sig paa flere Steder at 
anbringe saada:Qlle Hindringer for 
Fisketyve. Man kender jo nøje 
Stederne, og tager altsaa før Ud
fiskningen disse Pæle op. 

Som der i det sagte er paavist, 
kan man i mange Tilfælde godt 
anvende de smaa Markvande til 
Fiskeri, især da Fiskepriserne nu 
er høje. Selvom der ogsaa kan 
gives mange Slags almindelige 
Raad, saa gør Landbrugeren som 
Ejer dog bedst i at tage Raad af 
gamle, erfarne og dygtige Fiskere 
ved Fiskeribenyttelsen, navnlig naar 
samme allerede har befisket Van
det, kender dets Fisk og derfor 
kan angive, hvilke Fiskearter der 
skal indsættes, og hvilke der skal 
fjærnes. Denne Fisker kan ogsaa 
gøre de nødvendige Forslag til 
Renselse af Plantevæksten og An
vendelse af de rigtige Redskaber 
til U dfiskning; thi det er Ting, som 
man ikke kan lære, selv af de bedste 
Lærebøger. Rigtignok har tidligere 
endog praktiske Fiskere lagt liden 
Vægt paa disse smaa Vande, de 
saakaldte Huller, men nu vender de 
dog ogsaa deres Erfaring hen paa 
dem, for ogsaa af dem at drage 
saa megen Nytte som muligt, og 
de ved at omgaas praktisk med 
dem. (Deutscb. Fiscb.-Zeit.) 

Spørgsmaal og Svar. 
-0-

Sp ørgs maal: En Fiskemester 
spørger os, om Ferskvandsfiskeri
foreningen betaler Præmie for Ud-

ryddeIse af H e j r en. - Han har 
nemlig i Sommer indtil d. 28. Au
gust fanget ialt 56 Stkr. af disse 
Fugle, hvad han mener er til 
Gavn for Ferskvandsfiskeriet. 

Svar: Nej, Foreningen betaler 
ingen Præmie for Udryddelse af 
Hejrer, Oddere o. s. v. I Nr. 20 
af Aargangen 1906 fremsætter Hr. 
Fiskerifoged J. Chr. Sørensen i sin 
Artikel det Spørgsmaal: "Er Præ
miering af dræbte Sælhunde, Aale
krager, Søstjærner, Hundestejler, 
Maager, Terner - og vi føjer til 

Hejrer - nødvendigt?" Han 
svarer: "Selvfølgeligt burde det til 
enhver Tid være tilladeligt at dræbe 
slige Fiskefjender, men at der skal 
Statstilskud til for at opmuntre til 
Sport, mener jeg vil føre for vidt." 

Der er altsaa delte Meninger om 
Hensigtsmæssigheden af en saadan 
Præmiering. Skulde Ferskvands
fiskeriforeningen præmiere Udryd
delse af Fiskefjender, var der ingen 
Mening i at blive staaende ved en 
enkelt af disse, og Listen kunde 
saa gerne blive for lang, og Ud
gifterne til denne Sag større, end 
Foreningen evner at udrede. -
Men derfor maa vi ikke undlade 
at udrydde Fiskefjenderne efter 
bedste Evne. 

Blandede Meddelelser. 
-0-

Import af danske Foreller og 
Indretteise af danske Fiskebehol
dere i 'l'yskland. Fra god under
rettet Side meddeles os, . at 6 af 
de største danske Fiskeavlsanstal
ter vil købe en Mølle i Nærheden 
af Berlin i den Hensigt der at an
lægge Fiskebeholdere. Hensigten 
hermed er at undgaa Mellemhan-
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delen og at sælge direkte til de 
store Hoteller. 

Disse Fiskerier har ogsaa for
højet Prisen paa Foreller med 50 
Pf. pr. Pd., og denne højere Pris 
er ogsaa Opkøberne gaaet ind paa. 
De andre danske Fiskeribrug vil 
følge efter, saasnart de gældende 
Kontrakter med Opkøberne er ud
løbne. Danskerne synes at være 
komne til Overbevisning om, at det 
ikke kan blive ved at gaa paa den 
Maade fremdeles; og det vil og
saa være til stor N ytte for de 
tyske Producenter, hvis Prisstig
ningen af 50 Pf. pr. Pd. stadfæster 
sig, .hvad der efter denne Kilde 
ikke kan tvivles om. Men, "der 
er langt frem", sa' e Kællingen -. 

(Deutsche Fisch.-Zeit.) 

Læder· Smørelse. Med Hensyn 
til den i Nr. 18 omspurgte Fedt
smørelse til Vandstøvler henviser 
vi til Annoncen om "Russisk
Degra Smørelse". 

Patentmeddeling. Fremgangs
maaden til levende at transportere 
Gælleaande, især Fisk og Krebs, 
i en i Fugtighed holdt Indpakning. 
- Dr. Georg Erlwein, Berlin, 
Fasanenstr. ,70, og E r n s t M a r
q u a r d t, Charlottenburg, Dankel
mannstr. 2. 14. 11. 05. E. 11 281. 

(AUg. Fisch.-Zeit.) 

Kongeriget Sachsens Fiskeavl i 
Aaret 1906. I en Beretning af 
"Sachsischen Fischerei-Vereins" for 
Aaret 1906 hedder det om Fiske
rnarkedet og Fiskehandelen: 

"Trods den stærke danske Kon
kurrence faldt Forretningen med 
Foreller ikke daarligt ud. En sik
ker Kundekreds, der foretrækker 
vore Erzgebirges Bækforeller, be
taler gærne en højere Pris for 
disse Fisk. - Bækforeller, Kilde
ørred og Regnbueforeller var efter
spurgte. - Som sædvanligt blev 
Bækforellerne foretrukne; højere 
Pris kun betalt for naturligt er-

nærede Portionsforeller. Med de 
saakaldte "Mæskforeller" kan der 
næppe endnu gøres nogen ind
bringende Forretning. Amerika
nerne (Kildeørred og Regnbueforel) 
kunde kun afsættes til lavere Pri
ser end Bækforeller, 20 til 50 Pf. 
pr. Pd. Handelen med Spisekar
per udviklede sig normalt. Der 
blev betalt for Karper pr. Cent. 
63 Mark ab Beholder; Levering i 
Oktober. (I<'isch.-Zeit.) 

Fiskemarkedet. 
-0-

København, 15.-29. Septbr. 
AaI 40-6, Øre pr. Pd. 
Laks 100 125 
Gedde 40-60 
Aborre 20-25 
Krebs 450 Øre pr. 100 Stk. 

B e r l i n,5. Oktober. 
I~evende Fisk: 

Gedde 
Gedder, store, 
Gedde, melIst., 
Gedde: smaa, 

94-113-111 Pf. pr. Pd. 
83-75-90 -

106-118-111 -
111-114-

Aborre, smaa, mat, 39-64 -
Suder, store, meUst., 111-119-
Suder, meUst., 
Suder, smaa, 

116 
136-154 -

Suder, usort,. 120-144-139-
Brasen, mat, 
AaI, store, 
Aal, mellemst., 

63-40-50 -
112-110-113 -
110-94-106 -

AaI, smaa, 65-80-73 
Karudser 72-93-89 -

Ispakkede Fisk: 
Forel 109-91-12Q Pf. pr. Pd. 
I~aks HlO-136-170 -
Sandart, mellemst., 121-146 -
Sandart, smaa, 76 
Sandart, usort., 79-110 -
Aborre 30-57-33 
Aborre, smaa, 20-18-22 
Brasen 28-22-32 
Gedde 70-46-73 
Gedder, store, 45-52-46 
Gedder, smaa, 73-79 
AaI, store, 91-;98-96 -
AaI, mellemst., 90-92 
AaI, smaa, 50-64 -
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Suder 
Karpe 

80 
50-60-54 

D. F. Z. 

II It m h o r g, 2.-8. Oktober. 
Gedde, mellst., 55-70 Pf. pr. Pd. 
Hedder, smaa., 30-45 
A borre, store, 30 - 42 
Aborre. smas, 15 23 
Ørred, st, mellemst., 160--242 
Ørred, melIst., 130-179 -
Ørred, smaa, 
A al, store, 
A al, mellemst., 
AaI, smaa, 

95-125 -
80-95 
65-70 -
50-60 -

TJeipzig, 2.~8. Oktober. 
LevellIle Fisk: 

Suder, smaa, 
Aal, s'tore, 
Gedder llsort, 
Karndser, store, 
Ahorre, store, 
Brasen, . store, 

165 Pf. pr. Pd. 
160 
100 
60 -
60 -
60 

Ispakkede Fisk: 
Gedde, mort.) 90 Pf. pr. Pd. 
Sandart, store, ]20 
Sandart. mellst., 90 -
Karndser, A1wrl'e og 

Brasen, store, 50 

Blankørred 
Ørred 
He,Me 
Krebs, store, 

mellemst. 
smaa 

F. Z. 

P a r i B, 5. Oktoher. 
6,00 - 6,50 1"1': pr. Klgr. 
3,00 5,00 
1,25-2,75 
16~20 Fl'. pr. 100 Stkr. 
10-]2 -
4.,..6 -

D. F. Z. 

Annoncer. 
-o~ r 

60,000 Stkr I 
kraftig Regnbueyngel 

7 -8 Ctm. Stk., staar til Salg 
paa 

J(ougåa rd fis k erI. 
4 Øre pr. Styk ab Ejstrup Station. 

Smidt Nissen. 

Plads 
som I'iskemester 

søges straks eller senere. Jeg har 
arbejdet ved Faget i ca. 7 Aar 
ved samme Selskab og er fortro
lig med alle Forhold, ogsaa Anlæg 
og Vedligeholdelse, samt har no
gen Kendskab til Mølleri og kan 
passe den daglige Drift. 

Fiskemester S. Jensen, 
Lindegade, Vamdrup. 

Russisk-Degra Smørelse 
(eget Fabrikat) 

gør alt I .. ædertøj fuldstælUUg 
van d t æ t, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det er behagelig frisk Lugt. 

PrØv den, men efter Brugsanvisnin-
gen, ~m findes under Bunden af enhver 
Daase, - og De vil erkende, at De har 
faaet, hvad De søger. -- Faas iDaaser 

og 1.. til henholdsvis l Kr., 50 og 
25 Øre pr. Daase, samt i Bøtter paa l) 

rund Netto, - saadanne Bøtter leveres 
emballage· og portofrit for 6 Kr.; - ve(l 
Indsendelse af 60 ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaende 2 K vart·Dasser porto. 
frit til Prøve. 

Jørgen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

flalvpundsørred. 
?ortionsørred. 

(1/.1 til l/S Pd.) Bæk, Kilde og 
Regnbuer samt Karper og Suder 
købes og afhentes paa Sælgerens 
nærmeste Jærnbanestation i større 
eller mindre Partier. 

Jlartin Nielsen, 
Fiskeeksportør, Fredericia. 
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Fiskemester søges. c.x-X-t-t-x*x-x-x-x-x-x.x-x.1.X-X-I.X.t-I.X.t-t-i-X-] 

Et ungt Menneske, som har Kend
skab til Fiskeavl og Damkultur kan 
faa Plads hos Gaardejer S. Søren
sen, Follerup pr. Fredericia. 

Fiskeriet "Aaly kke" 
pr. Lunderskov 

160,000 
I-aarige Orreder, 

tilbyder til Levering i Vinter og 
Foraaret prima Sættefisk af 
Kilde-, Bæk- og Regnbue
ørreder, endvidere prima øjne-

8-12 Ctm. lange, at . levere For- æg og Yngel i ovennævnte Ar
aar 1908, ønskes til Købs, ogsaa i ter samt Sættefisk af Karper 
mindre Partier. Tilbud ab Fiske- og Suder 

~~tsD~:!::c;~b::e;ischhandIUng, til absolut billigste Priser. 
Berlin,· J onasstrasse 3. I ('1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1.I.I.I.I.I.!.I.I,X.I.x.x.) 

Avlscentret for Salmonider, 
Saselbek - ·Bergstedt - Hamborg, 

som alene er baseret paa Højavl af udsøgte Racer, fremkaldt ved skarpt 
Avlsudvalg og udelukkende Naturnæring, kan i dette Efteraar levere 

/ 2 ltIillioller 6jenæg ai Kildeørreder, 
2 do. af Bækørreder, 

i Foraaret 4: do. af Regnbuer, 
saavel i rene Racer, som Krydsninger med Lochliver-, Purpur- og 
Staalh o ve dfor eIl er. 

Vore Racer er med Hensyn til hurtig Vækst, Forin og Farve 
samt Haardførhed uovertrufne i vore Kilde- og Regnbueørreder naar 
ofte" Portionsstørrelse allerede i første Aar, vore Bækørreder regel
mæssigt i andet Aar. 

Æggene leveres franco Hamborg med fri Emballage til moderate 
Priser. Repræsentant for Danmark: 

Xaneeltiraad S a n d e r .. .e a r s e u, aUsedal, J(ornsgld. 

K.upon. 
Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Fersk-

vandsfiskeriforening" . Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Lov-
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning. 

"' den 190 . 

Navn: Stilling: " 

NB. 

Postadresse: 

K u p o n e u bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. Cand. 
Bie i Hobro eller til Bladets Kontor i Gjelballe Pengeforsendelser bedes 
dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører Jul. Nors Ribe, 
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"Forsøgsstationen" . 
Syge Fisk til Undersøgelse bedes efter 1. Oktober indsendt efter 

følgende Adresse: 

~fagister C. V. Otterstrøm, 
Biilmvsvej 36 B., København. 

Forsendelsen maa nødvendigvis anmeldes Dagen forud pr. Brev 
eller Telegram med Opgivelse af, med hvilket 'rog de kommer. Ønskes 
Emballagen returneret, maa 40 Øre i Frimærker vedlægges. 

Chr. Løfting . 

• Frisk, frossen I Fi~t~ri~t i Vamrrrn~ 
F l S k e f o d e r modtager Bestilling paa 

faas til 5 Øre pr. Pund fra øjne æg, Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d samt Sættefisk af 
__ Karper og Suder ..... Fryseriet "Limfjorden", 

?ortionsfisk og større fisk købes. Glyngøre. 
Telegramadresse; Fryseriet. N. P. Petersen, 

'relefon 26. Forretningsfører. Telefon Nr. 7. 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Ka.rper og Su
der til billigste Priser. 

Portionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hans en, 
Aakjærdal. 

P. Jørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Ca. 50,000 Stk. 
Karpeyngel 

forskellige Størrelser 
udsælges billigst 

fra 

Brahetrolleborgs 
fiskeri 

pr. Korinth St., Fol'll. 

--

fevende 
Tisk 

saasom Portionsørre
der, stor~ Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærme ste 
Statsbane station. Kon
tant Betaling. 

G. Domaschke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas
strasse 3. 

1',ykt i ,Kolding Folkeblad", llogtrykkeri, Kolding, 
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Jl1dllOld: Vandets Iltindhold. - 1'11 
Bemærkningen om Sygdom i danske An
stalter. - Et Besøg hos Hr. Riedel, Berg
stedt, Hamborg. Blandede Meddelel-
ser. - Fiskemarkedet. Annoncer. 

Vandets Iltindhold. 
-o-

l Sommer foretog jeg paa For
søgsstationen en Del Bestemmel
ser af Iltmængden i en lang, smal 
Dam, der var stærkt besat med 
Kildeørreder. 

Resultatet af Maalingerne var 
følgende: 

Vand
tempo 

28. Aug. v. Indløbet 14 o C. 
v. Udløbet 14'5 o C. 
v. Udløbet 14'5 o C. 

29. Aug. v. Indløbet 14,5 o C. 
v. Udløbet 15'0 o C. 

Ilt-
mængde 

7'3*) 

11'5 
11'0 

7,;, 

13'5 

Disse Tal stemmede slet ikke 
overens med, hvad jeg havde ven
tet, og det gav mig Anledning til 
at eftersøge Aarsagen til det høje 
Iltindhold ved Dammens Udløb. 

- Som bekendt aander ethvert 
Dyr, d. v. s. det optager fra Luf
ten (eller fra det i Vandet opløste 
Luft) en af Luftens Bestanddele, 

*) Iltmængde 7'5 betyder, at l Vter 
Vand indeholder 7,,, Kubikcentime
ter Ilt. 

I nemlig Ilten (o). Den optagede 
Ilt gaar i Dyrets Legeme i For
bindelse med Kulstof (C.); dette er 
en ligefrem Forbrænding, hvorved 
der udvikles Varme; hos Dyr, der 
er omgivne af daarlige Varme
ledere (f. Eks. Haar, Fjer), og som 
har et livligt Stofskifte, opsamles 
Varmen ("varmblodede Dyr": Pat
tedyr, Fugle); hos Dyr, hvis Stof
skifte ikke er saa livligt, og som 
ikke er omgivne af særlig daarlige 
Varmeledere, kan den Varme, der 
produceres, ikke holdes tilbage. 
Fisk har derfor med faa Undtagel
ser kun en Temperatur paa aller
højest 1-2 Grader over det om
givende Vands. Ved Forbindelsen 
mellem Ilten (o) og Kulstoffer (C.) 
dannes der Kulsyre (C. o 2), som 
Dyrene udaander. 

Ganske saaledes som Dyrene 
aander ogsaa Planterne. De op
tager Ilt, forbrænder dermed d-eres 
Kulstof og udaander Kulsyre. Kun 
under gunstige Forhold (f. Eks. 
ved Maltning) bemærker man her 
den Varmeudvikling, som finder 
Sted. 

- I Modsætning til Dyrene har 
Planterne imidlertid foruden Aande
drættet endnu en Maade, paa hvil
ken de benytter Luften - men 
ikke dens Ilt, derimod dens Kul-
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syre. Man kalder det Kulsyre
Assimilation, og det bestaar i, at 
Planten optager Kulsyren (C. o 2) 
og sønderdeler den i Kulstof (O.), 
som den bruger til Opbygning af 
sine Væv, og i Ilt (o), som ud
skilles. Denne Kulsyre-Assimila
tion foregaar kun under Lysets 
Paavirkning, og det er kun de 
grønne Plantedele, der kan fore
tage den. 

Ser vi nu paa Forholdet i den 
omtalte Dam, saa er det klart, at 
Kildeørrederne og Dammens øvrige 
Indhold af DYT og Planter Døg
net igennem har aandet, d. v. s. 
brugt Ilt og udaandet Kulsyre. 
Men saa længe det er lyst, har 

. Dammens Planter tillige assimile
ret Kulsyre og udskilt Ilt. Denne 
Iltudskillelse har været saa kraf
tig, at denne ikke blot har dæk
ket Fiskenes og Planternes eget 
Aandedrætsforbrug, men tillige, 
som Tabellen viser, har forøget 
Vandets Iltindhold fra Indløb til 
Udløb med indtil 6 ee. pr. Liter. 

Er alt dette rigtigt, maa Forhol
dene se ganske anderledes ud om 
Natten. Jeg tog derfor en Nat 
følgende to Vandprøver: 

Va.nd· TIt· 
tempo mængde 

7. Septbr., Kl. 1 Nat, 
ved Indløbet ... 12,5 o C. 6,0 

7. Septbr., Kl. 1 N at, 
ved Udløbet ... 13'0 o C. 6'0 

Iltmængden var ved Indløbet og 
ved Udløbet lige stor. Havde jeg 
først taget Prøverne et Par Timer 
senere, vilde jeg sikkert have fun
det Iltmængden mindre ved Ud
løbet end ved Indløbet. 

Hvorfor bliver Vandet i Aaen, 
fra hvilken Dammen faar sin For
syning, ikke lige saa iltrigt om 

Dagen som Vandet i Dammen? 
Aaen er rigelig bevokset med 
Planter (særlig Mærke), og de ud
skiller selvfølgelig ogsaa Ilt om 
Dagen. De Planter, der findes i 
Dammen, maa have en meget 
kraftig Kulsyre-Assimilation; Talen 
er her om de berygtede Grøn
alger*), der i rigelig Mængde be
klædte Dammens Bund og drev 
om i Flager. J eg har villet frem
drage denne deres Virksomhed 
som Iltfornyere, thi i stærkt be
satte Damme kan de gennem 
denne maaske komme til at frelse 
Fiskenes Liv en varm Dag. 

e. Y. Otterstrøm, 
Magister. 

Til Bemærkningen om Sygdom 
i danske Anstalter. 

-o-

l Nr. 38 af "Fiseherei-Zeitung" 
stod der en kort Bemærkning fra 
den danske "Fiskeri - Tidende"s 
Side, der skulde gendrive, at der 
i de danske Anstalter fandtes Fiske
sygdomme i nogen betydelig Grad. 
Da denne Bemærkning helt igen
nem er af den Beskaffenhed, at 
den vender sig mod "Zentral
Fisehereiwerein fUr Schles\\rig-Hol
stein", saa føler jeg mig tvungen 
til at fremkomme med en Berig
tigelse. J eg ved, at den anførte 
Bemærkning, angaaende Smitte
faren, er falden i en Diskussion 
under Mødet i Kiel. Bemærknin
gen derom er uden mit Vidende 
kommen ind i den korte Beretning 
i Nr. 31, uden nøjagtigt at gen
give Sammenhængen i denne For-

*) Slægterne Mougeotia, Spirogyra og 
Zygnema. 
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handling, og klinger derfor noget 
uheldigt. At de forskelligste per
sonlige Anskuelser kommer til 
Orde i Løbet af Diskussionen, er 
tilstrækkelig kendt af enhver; der 
deltager i Foreningsmøder. For 
slige Udtalelser maa alene· ved
kommende Person overtage An
svaret. Da jeg som Formand føler 
mig ansvarlig for Foreningens Stil
ling, saa maa jeg endnu en Gang 
henvise til det Standpunkt, jeg har 
holdt paa. Jeg holder det for 
muligt, at der ved Samarbejde med 
danske Producenter ad den Vej 
kan opnaas Bedring af Priserne. 
Vi har et fælles Maal; om vi naar 
det ad adskilte Veje eller forenede, 
bliver sig selv ligt. Vore Inter
esser er i hvert Fald de samme. 
I Nr. 17 af det danske Fiskeriblad 
for 1. September 1907 bliver mit 
Besøg i Odense Genstand for Om
tale. Jeg kan med god Samvittig
hed sige til Producenterne i Dan
mark, at jeg er kommen til dem 
uden ensidige Særinteresser, men 
kun for at tjene Sagen i sin Hel
hed, og det skulde glæde mig me
get, om vor Forhandling den 
Gang skulde have givet Foranled
ning. til, at der fra dansk Side 
gaas videre frem. Forhandlingen, 
der fandt Sted i Odense den 26. 
Marts var alene kommen i Stand 
ved elskværdig Imødekommenhed 
af Hr. Mackep rang paa Bjørne
mosegaard ved Faaborg paa Fyn. 
Jeg havde den Dag og allerede 
tidligere erfaret saa megen hjærte
lig Gæstevenskab, at det skulde 
gøre mig meget ondt, hvis Her
rerne skulde antage, at jeg ikke 
var kommen· til dem med de 
bedste Hensigter. Det, jeg har 
sagt til de i Odense tilstedevæ-

rende Herrer, er ogsaa endnu i 
Dag min Mening, og kun en mod
arbejdende Fremgangsmaade fra 
de danske Fiskeavleres Side kan 
bringe mig bort fra den Stilling, 
jeg har indtaget. Jeg maa kun 
beklage, at den danske Fiskerifor
ening ikke har holdt mig il jour· 
med deres Beslutninger og Hen
sigter, da jeg havde besluttet, at 
der fra vor Side skulde gaas videre 
frem overensstemmende med disse 
Forslag. Skulde mod Forventning 
de danske Fiskeavlere være til
fredse med den nuværende For
retningsgang, der ikke tilfredsstil
ler vi tyske Fiskeavlere, saa vil vi 
se os nødtvungne til at arbejde 
for en Told for derved at hæve 
Prisen for det indenlandske Pro
dukt saa højt, at den store Mængde 
af Dambrug i vore egne Lande 
ikke i Længden skal gaa til 
Grunde. 

Conze, 
Formand for »Zcntral-Fichorei-Vel'eius 

ful' Schleowig-Holstein", 

E t B e s ø g h o s H r. R i e d e l, 
Bergstedt, Hamborg. 

-0-

III. 
Henimod Slutningen af Marts 

bliver Dammene 1 til 5 spændt 
med Vand, efter at de har ligget 
tørre hele Vinteren, været kalket 
og tidlig i Foraaret gødet med 
Kunstgødning og Naturgødning, 
Vandet ledes langsomt ind, saa 
det først efter 8-10 Dages For
løb har fyldt alle Dammene, der
efter udsattes den største og stær
keste Yngel fra Apparaterne og 
Børnekamrene i et Antal af ca. 
20,000 i Dam 5. Der bliver straks 
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fodret ved Indløbet af Dammen 
med levende Natumæring. Efter 
3-4 Ugers Forløb viser der sig 
allerede en betydelig Forskel i 
Ynglens Størrelse, de største for
maar at overvinde de 8-10 Ctm., 
som Vandet falder fra Dam 4 og 
vandrer efterhaanden over i denne 
Dam, fra denne vandrer atter de 
stærkeste over i Dam 3, derfra i 
Dam 2 og tilsidst i Dam 1, idet 
alle Dammene ere forbundne med 
brede Tilløbsrender alle med 8-10 
Ctm. Fald. Der er saaledes sket 
en Selvsortering, de største bru
ges til A vI, de andre sælges som 
Sættefisk. Imidlertid har Dam
mene 6-13 fyldt sig paa stærk 
gødet Bund fra egne Kilder, ogsaa 
disse ere forsynede med Gennem
løbsrender med lignende Fald. 
Nu udsættes atter de stærkeste af 
Ynglen i Dammene 10, 11, 12 og 
13, og eftersom de vinder Kræf
ter til at overvinde Hindringerne 
vandre de over i de overordentlig 
næringsrige Damme 9, 8, 7 og 6. 
Efterhaanden udsættes nu Ynglen 
fra Klækkehuset i Dammene 10, 
11, 12 og 13, og bestandig sker 
Selvsorteringen, saaledes at de 
øverste Damme indeholder de 
største og kraftigste Ungfisk, 
hvilket jeg havde Lejlighed til at 
overbevise mig om under mit 
Besøg, idet der i disse fandtes 
Fisk paa omkring ved 8-10 Ctm., 
udklækket i dette Aar. Dammene 
er overordentlig rige paa Næring, 
bliver jævnlig gødede paa de 
flade, rolige Steder, og i alle Dam
mene fodres ved Indløbene ved 
Blikbøsser af gennemhullet Zink
blik, som daglig fyldes med Plank
ton, samlet i Gadekær etc. af 
Skoledrenge, som erholder 50 Øre 
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pr. Spand, og jeg havde Lejlighed 
til at se, hvorledes Fiskene sam
ledes foran Tilløbet og forsøgte 
at springe over. 

Paa denne Maade og med U de
lukkeise af al kunstig Fodring er 
det lykkedes Hr. Riedel at danne 
fuldstændig hjemmevante, hurtig
voksende og godt byggede Racer, 
dels rene som Kildeørreder, Bæk
ørreder og Regnbueørreder, dels 
Krydsninger af Bækørreder med 
Havørreder, af Bækørreden og 
Lachleverørreden, en skotsk Race 
fra Søen Lachleven, som viser 
stor Haardførhed, men oprindelig 
mangler røde Pletter; efter 1 til 2 
Generationer aklimatiseres den og 
faar endog røde Pletter. Kryds
ningerne viser en meget smuk 
Farve med røde og sorte Pletter, 
er overordentlig haardfør i Op
væksten og hurtigvoksende. End
videre Krydsning af Regnbueørre
der med Purpurforellen, en ame
rikansk Forel, . som staar Regn
buen nær, men er stærkere farvet, 
idet Gællelaaget, Sidestriber og i 
Reglen Struben er levende rød. 
Krydsningerne viser en overor
dentlig hurtig Vækst og taaler 
varmere Damme og ser i stærk 
fedet Tilstand ikke saa sildeagtig 
ud som en fedet Regnbue. Ende
lig Krydsning mellem Regnbuer 
og Stahlkopp,. en overordentlig 
hurtigvoksende Art, som allerede 
i første Aar opnaar Portionsstør
relse. 

Seh.1ølgelig var der overalt en 
gennemført Renlighed, Klække
huset med Cementbeholdere og 
alle Truge og Render, som opbe
varedes tørt paa Loftet i Villaens 
Sidebygning, var skurede og ren
sede fuldkomment, og til Opbeva-

ring af Foder og Forsendelse af 
Fisk var bygget Ishus i Bakken. 
Derimod stod der rundt alle Dam
mene den herligste vilde Flora, 
kæmpehøje Tidsler og Sumpplan
ter, Hr. Riedel mente, det var 
godt til Samling af Insekter og 
Larver, som var gode for Fiskene. 

Mit Indtryk af mit Besøg re
sulterede i, at Hr. Riedel i de 5 
Aar, han har ejet Fiskeriet, har 
gjort et stort Arbejde og allerede 
opnaaet glimrende Resultater, og 
han vil sikkert gennem sit maaI
bevidste Arbejde virke meget. til 

. Forelavlens Fremgang. 
Snnder-Larsen. 

Blandede Meddelelser. 
-0---

Forespørgsel. J eg har en Bæk 
langs mine Damme med strid 
Grusbund og godt Fald, den 
egner sig fortrinlig til Yngel, men 
jeg ved ikke rigtig, hvorledes jeg 
skal afspærre den og dele den i 
4-5 Damme; alm. Stigbord med 
Sold tilstoppes saa let, at en Nats 
stærk Regn bringer Oversvøm
melse. 

. J eg vilde gerne bede en eller 
anden Sagkyndig paa dette Om
raade give mig Oplysning om, 
hvorledes et saadant. Kanalgitter 
bygges bedst og billig~t, jeg ved, 
man' flere Steder med Held har 
anvendt saadanne Kanalgitre, saa
ledes vistnok paa Clausholm; der 
spørges, hvorledes er disse ind-
rettede. L .. 

Rettelse til Nr. 19, Side 488. 
Fra 10.-15. Linie læses saaledes: 
"Trugene, der bruges, er 80 Ctm. 
lange, 30 Ctm. brede og 20 Ctm. 
dybe, bestaar af 2 tynde Træsider 
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og gennemhullet Zinksold i Bund 
og Ender; de staar paa fire brede 
Bundlister i noget større Trækas
ser, i hvilke Vandet indledes for· 
oven. Ved Anlæget af Grussen· 
gen, anbringes i 3 Ctm. Tykkelse 
grovt harpet og udvasket Grus 
(af Graa Ærters - indtil Bønners 
Størrelse), Vandet indledes, saa 
Gruset lige fugtes, og nu anbrin· 
ges Æggene forsigtigt i en stor 
oval Ring i· ca. 1 Tom. Bredde 
paa Gruset. Man kan anlægge 
Æggene Dagen efter Strygningen 
eIler- som befrugtede (øjneæg). 

Den beskrevne Grusseng tager· 
.6000 Æg." 

Frøen som Fiskefjende. Herom 
meddeler Karl Fr oitzh eim i 
"AUg. Fisch.·Zeit." følgende: For 
ca. tre Uger siden gjorde jeg mig 
den største Umage for at fange 
en grøn Frø, der havde sin Bo
pæl i en Fiskedam, der var besat 
med "Goldorfen". Da der i Fiske
dammen forefandtes Netalger, var 
det let for den at skjule sig der. 
I Gaar (6. August d. A.) havde 
jeg den Lykke at fange den.· Og 
hvad konstaterede jeg? I dens 
Mave fandtes 5 Stkr. 6-7 Ctm. 
lange Regnbueforeller, der var 
ufordøjede. For at fange disse 
maatte den vandre 25 M. over til 
en anden Fiskedam. - Den gaar 
altsaa meget. langt efter Bytte og 
skulde ved alle Midler udryddes. 
Den er en Altæder l Tudser, tom
metykke, Firben, LøbebiIler, kort· 
sagt: den sluger alt. 

Saavidt nævnte Blad. 
I "Deutsehe Fisch.·Zeitung" har 

Professor, Dr. Karl Eckstein, 
skrevet en Artikel: H vad æ d e r 
F r ø e n? - Han skriver: Frøens 
Bytte kan sammenstilles saaledes, 

som iøvrigt er Tilfældet for alle 
Rovdyr: 1) det egentlige eller Ho
vedbyttet, 2) det lejlighedsvise 
Bytte. Som Hovedbytte nævner 
han Biller. Ved Undersøgelsen har 
han ogsaa fundet Planterester, ja 
endog Sand og Sten. Til lejlig· 
hedsvis optagen N æring regner 
han andre Leddyr. Af 362 Frøer, 
som han har undersøgt, fandtes 
der kun 31 Gange Karpeyngel i 
deres Mave, og han er derfor til
bøjelig til at regne Fiskeyngel for 
lejlighedsvis Næring. - Efter en 
Udtalelse .. af Hr. Fiskeribestyrer 
H ø f l i c h tager Frøerne Karpe
ynglen, naar denne soler sig paa 
Algerne, under hvilke Frøerne lu· 
rer, derimod har han aldrig set 
Frøer snappe Smaafisk i klart, 
plantefrit Vand. 

Forsendelse af levende Krebs. 
Indpakning af levende Krebs sker 
bedst i lette og luftige Vidje· eller 
Spaankurve med fladt Laag. Som 
Indpakningsmateriale er tørret Tør
vemos hensigtsmæssigst. I Nøds
fald kan der ogsaa tages Halm, 
Siv, Brændenælde osv. Alle disse 
Indpakningsmidler anvendes i t ø r 
Tilstand. 

Krebsene maa ikke tages direkte· 
fra Vandet. og indpakkes, men de 
maa i nogle Timer staa i Skygge 
ude i Luften, for at de kan tørres 
og miste det overflødige Vand i 
Gællehulen. For længere Trans
port er det endvidere at anbefale 
at underkaste Krebsene en kortere 
Fastetid før Forsendelsen for om 
muligt at undgaa Sendingens For
urenelse ved Skarn. 

- Om Vinteren skal Krebsene 
beskyttes mod den indtrængende 
Frost ved Halmemballage eller an
den slet Varmeleder, da Vandet i 

.~ 

..•• l.4 
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Gællerne ellers fryser, hvorved 
Krebsene meget hurtigt gaar til 
Grunde. 

(Allg. Fisch.-Zeit.) 

Fiskemarkedet. 
-0-

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

København, ;.11.-26. Oktbr. 
40 ~65 Øre pr. Pd. 

100 125 
40-60 
20-25 

450 Øre pr. 100 Stk. 

B e r l i n, 21.-26. Oktober. 
r~evende Fisk: 

Gedde 
Gedder, store, 
Gedde, mellst" 
Gedde, smaa, 
Sandart 
Aborre 

1l0-70-79 Pf. pr. Pd. 
66 

80-90 
88 

124 
80 

Suder, usort., 
Suder, store, 
Suder, smaa, 
Brasen 

131--123--126 -
117-122-115 --
114-105-128 .....:. 

Brasen, smaa, 
AaI, sfore, 
Aal, mellemst., 
Aal, mellst., smaa, 
Karper 

51-39-46 -
28--32 ~ 

113--105 
87-110 -

96-77-86 
67-74 -

Forel 
Ørred 

Ispakkede Fisk: 
82-112-100 Pf. pr. Pd. 

200-123-143 --
Sandart, store., 
Sandart, mellemst" 
Sandart, smaa, 
Aborre 
A borre, amaa, 
Gedde 
Gedder, store, 
Gedder, mellemst., 
Aal, store, 
Aal, mellemst., 
Brasen 
Suder 
Karpe 

83--105 --
125--138 -
64-72 

52-35 44 
35-12 
38-63 

40-45--36 
54-61 --

83-90-88 --
76-86-76 --

31-29-33 
03-69 

83-58-40 

H a m b o r g, 21.-26. Oktober. 
~Auktionsberetning af G. Platzmann.) 

Brasen 20-40 Pf. pr. Pd. 
Aborre ] 5-30 -

Gedde, melleL 
Ørred 
Aal 

55-63 -' 
80-140 --

60-100 --

Markedsberetning af F. &, J. Meyer. 
(18.-25. Oktober) 

St. Pauli Fiskemarked. 

Levende Fisk: 
Karper, tyske, 73 Pf. pr. Pd. 
Suder, store, 80 
Suder, melIst.. 126 
Gedder, store., 60 
Foreller, store, 170 
Foreller, smaa, 190 
AaI, store, 100 
Sandart, store, 85 

Ispakkede Fisk: 
Karpe 
Suder, store. 
Gedder 
Forener 

45 Pf. pr~ Fn. 
50 
60 
90 

AaI, store, 75 
D. F. Z. 

Annoncer. 
-0- . 

Halvpundsørred. 
?ortionsørred. 

(1/4 til l/s Pd.) , Bæk, Kilde og 
Regnbuer samt Karper og Suder 
købes og afhentes paa Sælgerens 
nærmeste J ærnbanestation i større 
eller mindre Partier. 

Jlartiu Nielsen, 
Fiskeeksportør, Fredericia. 

150,000 
I-aarige Ørreder, 

8-12 Ctm. lange, at levere For
aar 1908, ønskes til Købs, ogsaa i 
mindre Partier. Tilbud ab Fiske
riets Station udbedes. 
( •. DODlasehke, Fischhandlung, 

Berlin, Jonasstrasse 3. 
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Fisker søges .. 
Pladsen som Fisker paa Glent

holm ved Ry St. er ledig. Der 
fordres Kendskab til Ferskvands
fiskeri, Øvelse i at binde Garnnet 
samt sejle en Baad. Løn 700 Kr. 
aarlig og fri Bolig for en gift 
Mand. Gode Anbefalinger forlan
ges. Reflekterende bedes snarest 
personlig henvende sig til under
tegnede Ejer. 

Glentholm, d. 27. Oktober 1907. 
H. v. Deurs. 

Pi~t~ri~t "AalyU~" 
pr. Lunderskov 

tilbyder til Levering i Vinter og 
Foraaret prima Sætte:8.sk af 
Kilde-, Bæk- og Regnbue
ørreder, endvidere l,rima øJne
æg og Yngel i ovennævnte Ar
ter samt Sættefisk af Karper 
og Suder 

til absolnt billigste Priser. 

~~t~ri~t i Vam~rn~ . Frisk, fr~ssen 
modtager Bestilling paa F l S k e f o d e r 

øjneæg, Yngel og Sætte:8.sk 
af ø r r e d samt Sætte:8.sk af 
.... Karper og Suder ..... 

faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Portions«sk og større fisk købes. I 
Fryseriet "Limfjorden", 

Glyngøre. 

N. P. Petersen,· I Telegramadresse: Fryseriet. 
Telefon 26. Forretningsfører. 

feDende ~'-
saaso~~~søITe- Sætt~ tar~~r I 

. Vægt fra 
4:0 til 80 K \,'int 

der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning pr. Styk, 
med Specialvogn paa sælges billig fra 

Sælgerens n æ r m e s t e ~ Il' e fIS' kent 
Statsbanestation. Kon- .. e tnu 
tant Betaling. pr. Køge. 

(.. Domasc]tke, 
Fischhandlung, ." .... 

BerlinN. W.21; Jonas- •• 
strasse 3. 

Telefon Nr. 7. 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde~ 
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

Portionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
AakjærdaL 

P. Jørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Trykt i ,Kolding Folkeblad". Bog!.rykkeri, Koldillg. 
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Indhold: Hvilke Erfaringer sidder vi 
fol' Tiden inde med med Hensyn til ør· 
l'cdfiskcnes Fodring. Handelen med le· 
vende og slagtede Fisk. Er Havets 
Fiskebestand aftagen siden Saxos Tid. -
Blandede Meddelelser. Fiskemarkedet. 
- Annoncer. 

. HYilke Erfaringer sidder Yi for 
Tiden inde med med Hensyn til 

0rredfiskenes Fodring? 
---0-

Om dette Emne har Hr. Rudolf 
L i n k e, Tharandt, holdt Foredrag 
i "Sachsischen Fischerei-Vereins" , 
og da han taler ud af en rig Er
faring, skal vi efter Referatet i 
"Fischerei-Zeitung" her gen
give det væsentligste af hans Fore
drag. 

Hr. Linke siger, at Forelprodu
centel'ne nu i 30 Aar har pint sig 
med Problemet om Masseproduk
tion af Salmonider ved kunstig 
Ernæring. Man vil opdrætte den 
uhyre Mængde Yngel, som man 
har saa let ved at skaffe sig, til 
Spisefisk uden store Tab. Da den 
til naturlig Ernæring nødvendige 
Vandoverflade paa langt nær ikke 
staar til Raadighed, og da man 
ser, at Forellerne gerne tager mod 
kunstige Fodermidler, saa indret-

I ter man Bedriften for 
Forelavl. 

intensiv 

Man ser nu, hvilken glimrende 
Forretning Karpeavlerne gør med 
deres intensive Karpefodring, og 
derfor gør de mange mislykkede 
Udfald ved intensiv Forelfodring 
slet ikke modløs, men man gaar 
med forbavsende Taalmodighed 
igen i Gang med nye Forsøg. -
Til nye Forsøg ansporer ogsaa de 
mange Meddelelser af Folk, der 
kundgør deres unge Erfaringer 
som uomstødelige Kendsgerninger 
i Fiskeritidender. Disse Folk pro
ducerer sande Ministergager af 
nogle "Morgen" Damoverflade, 
hvortil der kun er noget rindende 
Vand og ikke ret stor Kapital 
fornøden. 

Over de mislykkede Forsøg 
skammer Folk sig og skjuler om
hyggeligt deres Tab. Det mærk
værdige ved Sagen er, at det en 
Tid lang gaar helt godt med den 
intensive Fodring, derefter gaar 
Forretningen med vekslende Ud
fald, og saa kommer de mislyk
kede Udfald lidt efter lidt. Alle 
Fodermidler bliver nu forsøgte; 
der udgrundes alle tænkelige Aar
sager til det mislykkede Udfald, 
og dermed gaar Tiden. 

Det eneste bekendte Fodermid-
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del, som man uden Fare kan fodre 
med, er friske, ferske Fisk. Men 
heller ikke dermed opdrættes en 
Kvantet, der kommer den natur
ligt opdrættede Forel nær. - Fi
skene, der anvendes til Foder, 
maa være fuldstændigt friske og 
om muligt fodres op med Indvol
dene i. Om Mennesket en Gang 
imellem spiser Fisk, der ikke er 
fuldstændigt friske, saa vil det 
kun skade ham lidet. Men Forel
ler, hvis Næring Dag ud og Dag 
ind kun bestaar af Fisk, gaar før 
eller senere til Grunde af Tarm
betændelse, naar ikke Fiskene, der 
anvendes som Foder, altid er 
fuldstændigt friske. Saadant et 
Foder kan vel Forelavlsanstalter, 
der ligger i Nærheden af Hav
kysten, skaffe sig, men Anstalter 
i Indlandet vil ikke være i Stand. 
dertil, da et saadant Foder vilde 
blive saa dyrt, at Bedriften saa 
ikke kunde forrente sig. De gen
tagne forsøgte Surrogater, som 
frosne Fisk og Fiskemel, har i 
Længden ikke staaet sin Prøve, 
og de dermed fodrede Foreller fik 
til Slut Tarmbetændelse og andre 
Sygdomme, især Nyresygdomme. 

"Resultatet af mine Erfaringer"; 
siger Hr. Linke, "lader sig sam
menfatte i følgende ledende Sæt
ninger": 

"DeJ' gives nu fm' Tiden in,gen 
Bedrijt,der, støttet paa mindst ti
aarilJ fortsat grundig E1jaTill,q, 
e1' sa(~ ;rentabel, at den kan til
skynde Ul Anlæg af andre Forel
fedningsanstalte1'. Under sæ1'li,qe gun
stige Forhold er den femdobbelte Be
sætning den yderste GTænse, altsaa 
e1' de?' mindst 20 pCt. Natlwnæring 
nødvendig, Vanskelighederne vokser 
med Beil1'iftens Alder. 

Der kan nu f 01' Tiden ikke let 
og i en hvilken som helst Mængde 
skaffes FodennielleT, som F01'elle1'ne' 
i Længden godt taale1". Ulastelige 
frnke Fisle er de bedste, som ken
des, men som ikke }'egelmæssi,qt e1' 
at faa i Indlande til billig Pris, 
og de af den Grund fm 'søgte 81br
rogeder, som Fiskemel, frosne, tm'
rede eller' saltede Fisk, foram'sager 
slutteli,lJ 8y,qdormne og der'med o,qsaa 
Massedød blandt F01'ellerne; OVe1'
hovedet er alle k01I8e1'Ve1'ede Foder
mieller uegnede som vedva1'emle Fo
dennidler for Foreller. 

- E1fa1'ingerne med Hensyn til 
Fonne1'ing 'af Natnntæring i Forel
damme ved Gødm'ng er endnu for 
nye og for fo}'skellige, at man kan 
byg,qe paa disse, Naturligt ernæ· 
rede FM'eller have nu for Tiden 
endnu en tilfredsstillende Markeds
pris, og de}' kan de1fo,t med god 
8amvitti,qhed mades til Fm"elavl paa 
Gmndla,g af natw'lig Enlæ1'ing. 
Godt Udbytte brin,qe}, kun Forel
damme med nærin,qs}"igt Tt1løb fra 
Nedbøn1gebete1", dm' li,qgeri ,godt 
Agerland. " 

Handelen 
med levende og Slagtede Fisk. 

-0-

Et Besøg hos F. J. Meyer, 
Hamborg, 

Efter mine Samtaler med Hr. 
Riedel forstod jeg, at vi Danske 
fik alt for lidt for vore Portions
fisk og vore slagtede Havørreder, 
og jeg bestemte mig til at blive 
Mandag over i Hamborg for at 
se Fiskernarkedet der. 

Mandag Formiddag stillede jeg 
paa St. Pauls Fiskernarked og saa 
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de store Mængder tilførte Fisk, som 
auktioneredes bort, og jeg forstod, 
at de smaa Kvantiteter, som sær
lig de smaa Fiskerier kan sende 
af slagtede Havørreder, fuldstæn
dig druknede i de Masser af alle 
Slags Fisk, som der udbødes, og 
jeg kom i Tanker om man ikke 
bedre kunde komme i Forbindelse 
med en Detailfiskehandler, som let
tere kunde afsætte smaa K vantite
ter. Jeg henvendte mig da til en 
ældre Herre, Fiskehandler, hvis 
hele Ydre gjorde et solidt og agt
værdigt Indtryk, og spurgte ham 
om hans Mening. Han henviste 
mig straks til F. J. Meyer, og da 
jeg ogsaa af Hr. Riedel var blevet 
anbefalet dette Firma, gik jeg over 
i det næsten fuldførte Hus, som 
angaves at være F .. J. Meyers 
Geschaftsbygning. Jeg blev meget 
elskværdigt modtaget af Chefen, 
en ung fUnk Mand, som sagde, 
han kunde bruge alle de slagtede 
Ørreder, vi ka:n sende. Laks 
og Ørreder er hans Specialitet, og 
han vilde give god Pris, kun 
maatte Fiskene være sorterede og 
pakkede paa en bestemt Maade. 
Fisk paa 1 til 2 Pd. skal sendes 
for sig, fra 2 til 4 Pd. for sig, 
større Fisk for sig, alle pakkes i 
lange Spaankurve i Pergament
papir uden anden Pakning end 
knust Is ovenpaa, derefter paasyes 
et Stykke grovt Paklærred. For
sendelsen sker helst i Kurve paa 
25 til 30 Pd. og større Mængder 
bør ikke sendes paa en Gang, 
hellere regelmæssig hver Uge. 
Han havde en Gang modtaget 
1000 Pd. fra et dansk Fiskeri paa 
en Dag, og det var uheldigt, 
mindre Poster var lettere at rea
lisere. Han spurgte mig, om jeg 

havde Lyst til at se hans Nybyg": 
ning, som udelukkende er bestemt 
til Lagerplads og Forsendelse af 
levende, slagtet og frossen Fisk. 
Huset er 3 Etager med en Højde 
af 27 Alen, . en Facade paa 30 
Alen og en Dybde af 52 Alen. -
Vi begav os først til Kælderen, 
hvor der findes 40 Cementbas~ 

siner, hver paa 4 Kubm. Vand; 
Vandet strømmer igennem Bas
sinerne med en Hastighed af 3 
Kubm. i Timen. Ved en Pumpe, 
dreven af en Sugegasmaskine, 
føres Vandet gennem et Rensel
sesapparat og en Frysemaskine til 
en Reservebeholder paa Taget, 
hvorefter det igen risler gennem 
Bygningen til Bassinerne i et be
standigt Kredsløb. I Stuen findes 
Lager og Salg af den ispakkede 
Fisk samt Kontorer. Paa 1. Sal 
findes Maskinerne, som driver 
Frysemaskinen og en Elevator 
gennem hele Bygningen, desuden 
Lagerrum. Paa 2. Sal findes 6 
særskilte Rum paa 40 Kubikm. 
Rumfang og med en Temperatur 
af 15 Gr. til Opbevaring af 
amerikansk Laks; Firmaet har 
Kontor i New York. Endvidere 
findes her et Køkken til at koge 
Hummer i, og en lille Lejlighed 
til den Kvinde, som - forestaar 
Hummerkogningen, Spisestue, Paa
klædningsrum og Badeværelse for 
Folkene, om Vinteren Central
varme, om Sommeren Afkøling 
over hele Huset. 

Der findes 14 Telefoner i Hu
set. I Bagbygningen findes store· 
Stalde og Vognremisser. 

Levende Fisk gaar 'ad eget 
J ærnbanespor direkte til Huset og 
lades fra Bassinerne i Vognen di
rekte i Bassinerne i Kælderen. I 
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Kælderen rummes 1000· Centner 
levende Fisk, desuden har Fir
maet Fartøjer liggende i Alsteren, 
som kan optage 2000 Centner le
vende Fisk, i det hele kan der 
paa en Gang opbevares 300,000 
Pd. levende Fisk. 

Firmaet er stiftet i 1750 og har 
foruden dette endnu 4 U dsalgs
steder i Hamborg, det er det 
største i sin Branche i E\Topa, 
og da Firmaet modtager endog 
smaa Colli direkte fra Producen
terne, tror jeg det vil være For
del for Fiskeriejerne at sætte sig 
i Forbindelse direkte med dette 
mægtige og solide Firma og der
ved undgaa alle Mellemhandlere. 

Sander-Larsen. 

Er Havets Fiskebestand aftagen 
siden Saxos Tid? 

-0-

Over dette Æmne holdt Hr. 
Etatsraad, Overretsprokurator T. 
L e t h Foredrag ved Fiskerimødet 
i Bergen den 11. J uH 1907. 

Til at begynde med anfører Hr. 
Leth følgende af Fortalen til Saxo 
Grammaticus' berømte Værk: 

"Sjælland adskilles atter mod 
østen fra Skaane ved Øresund, 
hvor Sildefiskene plejer at drives 
i stor Overflødighed ; thi her gaar 
undertiden saa megen Fisk til, og 
staar i saa tyk Stimmel, at man 
næppe kan .. ro sig frem for Sil
dens Mangfoldighed, at man uden 
Garn kan. fange dem med Hæn
derne." 

"J a, det var den Gang, det var 
i gamle Dage, saadant kender 
man i vore Dage ikke noget til", 
hører man ikke sjældent sige. 
"Har man Ret heri eller ikke?" 

spørger Hr. Leth, og han mener, 
at Besvarelsen af dette Spørgs
maal ikke turde være uden Inter
esse for Fiskerisagen, og da han 
i en Række af Aar har forsøgt at 
samle noget Materiale til Spørgs
maalets Besvarelse, saa anfører 
han i sit Foredrag en Del af det, 
han har fundet. 

Efter Hr. Leths Meddelelser 
fremgaar, at Fiskene endnu kan 
forekomme i lige saa rigelig 
Mængde som paa Saxos Tid. -
Pladsen tillader os kun at anføre 
et Par Eksempler: 

I "Næstved Avis" skrives 1881 
fra Stubbekøbing: "Forrige Nat 
havde endog to af Baadene truf
fet paa saa tætte Silde-Stimer ude 
i østersøen, at et lignende Til
fælde ikke. er indtruffet her." -
Og nu fortælles der om den uhyre 
rige Fangst, Baadene gjorde. Be
retningen slutter saaledes: "Den 
gamle Fisker forsikrede, at Silden 
vrimlede saaledes. i Vandet ved 
Dragningen, at de maatte rage 
over 100 Ol ud, som dels faldt 
levende af paa Dækket fra Gar
nene uden at have været i Ma
skerne, dels væltede ind ved Baa
dens Duvninger." 

I en Beretning i "Berlingske 
Tidende" 1894 hedder det til Slut
ning om den rige Sildefangst i de 
slesvigske Fjorde, at i Fl. "Flens
borg Avis" var Stimerne saatætte, 
at en Stav, som blev stukket ned 
blandt Fiskene, blev staaende op
rejst. 

Ogsaa Rødspætter og Torsk har 
i vore Dage til Tider vist sig i 
uhyre Mængde i vore Farvande, 
og om L a k s meddeler Hr. Leth 
efter "Berl. Tid." Aftenavis for 
12. Maj 1896: 

- .•.•.. 1.' ••. •.·.·. 

'I 
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"Fra Bornholm skrives til os d. 
8. ds.: Mage til Laksefangstun
der Øen skal man lede efter; dag
lig kommer der Masser af Fiske
baade med Fangst, og at Fiskerne 
var i Humør, kan man forstaa." 

Efter at have refereret flere Hg
nende Beretninger om til Tider 
særligt rige Fiskerier af forskellig 
Art madnyttigFisk, siger Hr. 
Leth: 

"Det Spørgsmaal turde ligge 
nær, hvilke Aarsagerne kan være 
til saadanne, til ganske uregelmæs
sige Tider forekommende Mæng
der af Fisk i Havet og til andre 
Tider delvis eller hel Forsvinden 
af en eller flere Arter. Der synes 
her at ligge en Opgave for Viden
skaben at forsøge med de Nutiden 
til Raadighed staaende Midler, at 
besvare dette Spørgsmaal og saa
vidt muligt vinde Klarhed paa 
dette Omraade; thi det maa sik
kert erkendes,at dette i høj Grad 
vil være i Fiskeriets Interesse. 
Saavidt det er kommet mig for 
øje, kender jeg kun et enkelt
staaende Eksempel paa, at Viden
skaben har beskæftiget sig med 
denne Opgave. Derimod har jeg 
set Videnskabsmænd med ikke 
ringe Styrke forfægte den Opfat
telse, at naar der indtræder Tider, 
hvor der i Havet viser sig Mangel 
paa Fisk, saa skyldes denne, at 
Fiskeriet er drevet stærkere og 
mere udtømmende, end Fiskebe
standen kan taale, og at der der
for ogsaa i Fiskernes Interesse i 
forskellige Retninger maa udste
des Forbud, sigtende til at for
hindre Fiskerne fra baade at bruge 
formentlig for stærkt fiskende Fi
skeredskaber og at føre sig til 
Nytte Fisk, der ikke har naaet en 

foreskreven Størrelse, alt for .. at 
-tilvejebringe en Fredning med .(let 
Øjemed at give Fisken Lejlighed 
til at yngle og Ynglen Lejlighed 
til at vokse frem for at naa den 
Størrelse, der foreskrives først at 
være fangefærdig. Denne Opfat
telse hviler paa Forudsætninger, 
hvis Rigtighed, eller Mangel her
paa, det er af lige Vigtighed baade 
for Fiskerne og for Konsumen
terne at søge oplyst." 

ISlutte~.) 

(Efter Dan8k Fiskeritidende.) 

Blandede Meddelelser. 
~o· 

En }'iskedam som Udstillings
genstand. Paa en Landbrugsud
stilling, som i denne Sommer blev 
afholdt i Sydsverrig, vår et sjæl
dent Objekt at se, nemlig en ve
ritabel Fiskedam. Udstilleren, Hl'. 
Godsejer Gustav Magnusson i Bo
datorp, havde hørt, at der flød en 
Bæk gennem Udstillingsterrænet 
og derpaa grundet sin Plan, ikke 
alene at vise Fisk, som han havde 
opklækket, men ogsaa fremstille, 
hvorledes man med en ringe Ud
gift kan gøre smaa Vande nytte
bringende. Som Elev af Fiske
avleren C. Wendt i Schonen har 
Hr. Magnusson benyttet sin Hede
kultur til Fiskeavl med godt Ud
bytte. Han lægg'er dem nu og da 
tørre og udsætter dem for Solen, 
og nan er' meget tilfreds med Re-
sultatet. (D. F.-Z.) 

. . 
Fra Laksefangsten i Canada. 

Dette Aars Laksefangst ved Fra
ser River og ved Kysten af Bri
tisk Columbia op indtil Skeena 
River har givet et ret utilfreds
stillende Udbytte. Skønt der først 
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om nogle Maaneder kan foreligge 
nøjagtige Tal, saa lader det sig 
allerede nu med temmelig Sikker
hed sige, at Udfaldet helt igen
nem ikke har været godt og kun 
udgør omtrent 100,000 Kister (med 
hver 48 Daaser paa hver 1 Pund). 
Der kan altsaa ventes højere Pri
ser paa Daaselaks. Det gaar med 
Laksen ved Kysten af Britisk Co
]umbia, som med Oldenborrerne i 
Tyskland. Hvert fjerde Aar giver 
det en særlig god "Høst"; Laksen 
kom i uhyre Mængde for at lege 
i Fraserfloden og i Kystfloderne i 
Juli og August Maaneder i Aarene 
1897, 1901 og 1905, og "Can
neries"erne var for en stor Del 
virkeligt ikke i Stand til at for
arbejde det fangne "Raastof", 
utallige Fisk fordærvedes og svøm
mede omkrfng paa Vandet. 1906 
var et middelmaadigt, 1907 er et 
daarligt Lakseaar, af 1908 kan der 
ikke ventes meget, men desto mere 
af 1909, hvis den firaarige Turnus 
gentager sig. (D. I<'.-Z.) 

Den ny prøjsiske Jagtordning 
er nu bleven trykket. Saavidt det 
lader sig overse, er Haabet med 
Hensyn til Fiskeri-Interesser fuld
stændigt blevet skuffet. Især vil 
de mindre Fiskerier og' Yngeldam
mene blive haardt trufne. 

Alle Kommissionstilsætninger er 
strøgne. (D. F.·Z.) 

Fiskemarkedet. 
-0-

B e r l i n, 4.-9. NoYbr. 
Leyende Fisk: 

Gedde 
Gedder, store. 
Gedde, smua, 
Samlart 
Sandart. store. 
Sandart. meUst., 
Sandart, smaa, 

82-64-74 Pf. pr. Pd. 
63-51-54 

86-17 
120 
83 

144-165 -
74-98 '--

Aborre 
Suder, usort., 
Sud('r, store, 
Suder, smaa, 
Aal, store, 
Aal, mellemst., 
Aal, usort., 
Karper 
Karudser 

52 
141-113-117 -
125-116-125 
-135 -107-115 

116-103 -
96-98 
92--94 
63-68 

66-80-79 

Iøpakkede Fisk: 
Forel 
Ørred 

87-86-92 Pf. pr. Pd. 
69-111-101 

Sandart, store., 66 
Sandart, smaa, 63-74 
Sandart, usort., 79·-89 
Sandart, mellemst., 120 
Aborre 32-42-41 
Aborre, smaa, 
Gedde 
Gedder, store, 
Gedder, smaa, 
Aal, store, 
Aal, mellemst., 
Brasen 
Suder, smaa, 
Karpe 

25-33-27 
36-65-05 

33-38 
55-69 
82-94 

91 
22-25-23 

00-59 
34-49' 

D. F. Z. 

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

Københayn, 9. Nov!?r. 
40-6" Øre pr. Pd. 

100-125 
40-60 
20-25 

450 Øre pr. 100 Stk. 

H a m b o r g, 30. Oktbr. til 5. Novbr. 
Gedde, store, 50-62 Pf. pr. Pd. 
Gedde, smaa, 38-00 
A horre, store, 30 40 
A bOlTe. smaa, 20-30 
Ørred, st, mellemst., 100--120 -
Ørred, melIst., 100-145 
·Ørred, smaa, 75-100 
Aal, store, 90 - 100 -
Aal, mellemst., 
Aal, smaa, 

70-80 -
60-70 -

IJ e i p z i g, 30. Oktbr, tilo. Novbr. 
LevelH}e :E'isk: 

Suder, smaa, 
Aal, store, 
Gedder. usort, 
Foreller, smaa, 
Karudser, store, 
AholTe, store, 
Brasen, store, 

140 Pf. pr. Pd. 
150 
100 
300 
60 
60 
60 

.. ~ 
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Ispakkede Fisk: 
Gedde, usort., 85 Pi. pr. Pd. 
Sandart, store, 110 
Sandart, mellet., 80 
Karudser, Aborrp og 

Brasen, store, 50 
Karpe 50 

F. Z. 

Annoncer. 
-0-

En yngre Mand, 
- helst gift som er lidt kendt 
med Ferskvandsfiskeriet og som 
vil deltage i alt forefaldende Ar
bejde, kan faa Plads tilltlarts 
eller senere. Løn efter Overens
komst, frit Hus med Have samt 
Brændsel. Henvendelse til 

Løjtnant N ellemann, 
Ferskvandsfiskeriet " Lil d Mølle", 

Daugaard. 

25,000 Sættefisk, 
deraf 20,000 Regnbue og 5,000 
Bækørred, sorterede i forskellig 
Størrelse 6-14 Ctm., er billig til 
Salg pr. Kontant. 

Muligvis kan aftages øjne æg for 
en Del af Partiet. 

N. Lind, Dons. 

En Vandmølle 
i en god Egn og med en udmær
ket Kundekreds kan faas i For
pagtning fra 1. Maj 1908 paa bil
lige Vilkaar. Et i Nærheden af 
Møllen beliggende Ferskvands
fiskerianlæg, godt besat med 
forskellige Slags Ørreder, (udmær
ket Anlæg), kan faas i Forpagt
ning straks eller sammen med Møl
len. En fiskernnteresseret Mand, 
der selv vil paatage sig at passe 
Fiskeriet, kan her faaLejlighed til 
at danne sig cn god og indbrin
gende Stilling. Man bedes hen
vende sig til 

Herman G. Køller, 
Balling pr. Skive. 

150,000 
I .. aarige Ørreder, 

8-12 Ctm. lange, at levere For
aar 1908, ønskes til Købs, ogsaa i· 
mindre Partier. Tilbud ab Fiske
riets Station udbedes. 
G. ])omaschke, Fischhandlung, 

Berlin, Jonasstrasse 3. 

Russisk -DegraSmørelse 
(eget Fabrikat) 

gør alt Lædertøj fuldstændig 
van d t æ t, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det er behagelig frisk Lugt. 

PrØv den, - men efter Brugsanvisnin< 
gen, som findes under Bunden af enhver. 
Daase, og De viI erkende, at De har 
faaet, hvad De søger. --- Faas iDaaser 
'/1' l i 2 og 1;4 til henllOldsvis 1 Kr., 50 og' 
25 Øre pr. Daase, samt i Bøtter paa 6 
Pund Netto, saadalme Bøtter levereR 
emballage- og portofrit for 6 Kr.; - ved 
Indsendelse af 60 ø. i Frimærker sen(les 
Dem orngaaende 2 K vart-Daaser porto
frit til Prøve. 

Jørgen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fi~k~riet "Aalykke
U 

pr. Lunderskov 
tilbyder til Levering i Vinter og 
Foraaret prinla Sættefisk af 
Kilde-, Bæk- og Regnbue
ørreder, endvidere prima øjne
æg og Yngel i ovennævnte Ar
ter samt Sættefisk af Karper 
og Suder 

til absolut billig&te Priser. 
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Fiskeriet, VaIndrup, 
har til Sa)g fra en 15 Tdr. Ld. stor Naturdam ltloder-Begnbuer,. præg
tig farvede og velformede 3 Sommers Fisk, gennemsnitlig 1 Pd. Stykket. 

Ca. 200 Pd. Hanner. Ca. 200 Pd. Huuner. 
Æggene af disse købes gerne til en fast Pris. ~ 

Til Købs ønskes: Indtil 10,000 Pd. 1/5_1/4 Pd.s Regnbuer (blanke) 
og Bækørreder, at levere efterhaanden i Vinterens Løb, forsendt (løde. 
3000 Pd. 1/4_1/3 Pd.s Regnbuer, 3000 Pd. 1/4_1/3 ·Pd.S Bækørreder og 
lOno Pd. l/., Pd.s Bækørreder, at aftage levende Fiskeriets Station. _ 

1/2 Mill. Havørredæg, 15,000 Kildeørredæg og 50,000 Bækørredæg. 
Kontant Betaling. Tilbud med billigste Prisfordring imødeses. 

N. P. Petersen, Forretningsfører . 

. Frisk, frossen I Halvpundsørred. 

}li~~efoder I ('/. til '/'P~~~~~g 
faas tIl DØre pr. Pund fra Regnbuer samt Karper og Suder 

Fryseriet LimfJ'orden" købes og afhentes paa Sælgerens 
" , nærmeste Jærnbanestation i større 

Glyngøre. -eller mindre Partier. 

Telegramadresse: Fryseriet. Martin Nielsen, 
Telefon Nr. 7. Fiskeeksportør, Fredericia. 

levende ~~ 
saasoJ!~~sø=- Sætt~tarD~r, 
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 

Vægt fra 
40 til SO Kdnt 

pr. Styk, 
sæ)ges billig fra 

Sælgerens nærmeste 2 ll· ,.. k · 
Statsbanestation. Kon- ae Inge lIS erI 
tant Betaling. pr. Køge. 

G. Domasehke, 
Flschhandlung,.,,· ~ 

Berlin N. W. 21; Jonas- •• 
strasse 3. 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Uegnlme- og Kilde-_ 
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk' af Karper og Sn
(ler til billigste Priser. 

Portionsfisk o'g 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. ~J ør gens e n, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Trykt i ,Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 
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I Rationel Avl af Ørred·Portionsftsk. 
-o-

Der tales og skrives saa meget 
om "rationel 0rredavl"., hvad 
vil det saa sige? Det vil sige, at 
den Fremgangsmaade, der anven
des til Produktion af Spiseforeller, 
hviler paa rigtige Grundsætninger 
eller er videnskabelig. Dette gæl
der baade den kunstige Befrugt
ning, Klækningen, Fodringen og i 
det hele, hvad vi med et Ord kal
der Damdriften. Vi skal ikke 
komme nærmere ind paa hver en
kelt af disse Ting, men kun be
mærke, at der andet Steds i Bla
det findes en Artikel af Hr. R i e-, 
d e l, B ergste dt, hvori han paaviser 
Nødvendigheden af ved rationel 
0rredavl først og fremmest at 
sørge for et godt Kvalitetsvalg af 
de Forældrefisk, der anvendes ved 
den kunstige Befrugtning, saa
fremt man da vil have et godt 
Udbytte baade i kvantitativ og i 
kvalitativ Henseende, og vi er 
fuldstændigt enige med Hr. Rie~el 
i, at dette er af største Betydning 
og hører med til rationel Drift. 

Men det er langt fra tilstrække
ligt, om vi har klækket en aldrig 
saa fortrinlig Yngel, naar vi sæt
ter den i daarlige Damme. Og 
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det er heller ikke tilstrækkeligt, 
at vi sætter den i gode Damme, 
dersom de der bliver vanrøgtede. 
Til daarlig eller urationel Drift 
hører blandt andet Undladelse af 

Sortering. 

Vi har valgt at drage dette frem, 
fordi vi ved, at man mange Steder 
ikke bruger at sortere. Man sæt
ter de klækkede Fisk i Dammene, 
maaske uden hverken at veje eller 
tælle dem, og lader dem saa gaa 
der et Aar eller to uden at sor
tere dem. N ogle undlader dette, 
fordi de mener, det skader Fiskene, 
andre, fordi det er forbundet med 
saa megen Ulejlighed. Og naar 
saa Fiskene har gaaet i Dammene 
et Aar eller to og derefter bliver 
udfiskede, saa viser det sig, at 
der kun er nogle faa Pro'cent til
bage, og saa spekuleres der over, 
hvor i Alverden dog de mange 
Fisk er blevne af. 

En saadan Fremgangsmaade 
hører ikke med til rationel Drift. 
N-ej, sorter saa tidligt, som 
det er muligt. Naturligvis skal 
:der om Sommeren vælges Dage, 
da det ikke er for varmt; og naar 
Sorteringen foretages under pas
sende Forhold og paa en fornuf
tig Maade, lider Fiskene saa at 
sige intet derved, og kun ganske 
enkelte vil dø. Men lad ogsaa 
nogle enkelte dø, det siger jo slet 
intet i Sammenligning med det 
Tab, man paafører Besætningen, 
hvis man undlader Sorteringen. 
Man undgaar ikke alene, at de 
største Smaafisk senere æder de 
mindste; men man vil faa at se 
en ganske anderledes Trivsel af de 
sorterede Fisk. De mindre Fisk 
kunde ikke blive til noget, saa-

længe de var sammen med de 
større. Som de svagere maatte de 
altid under Fodringen vige for de 
stærkere. Anderledes, naar de er 
komne sammen i Damme, hvor de 
alle omtrentlig er af samme Stør
relse. 

Til rationel Avl af Spiseforeller 
hører ogsaa, at der til enhver Tid 
anvendes 

sundt og friskt Foder. 

I forrige Nummer af Bladet stod 
der, angaaende denne Ting, anført 
de Erfaringer, som Hr. R u d o lf 
L i n k e har gjort paa dette Om
raade, og da de ganske stemmer 
med de Erfaringer, som vi har 
gjort, .kan vi ikke andet end op
fordre Forelproducenterne til nøje 
at holde sig de foreskrevne For
holdsregler efterrettelig. Det lader 
desværre til, at mange af vore 
Dambrugere og Fiskeproducenter 
er lidt vel langsomme i Vendin
gen og noget sendrægtige i at 
tage ved Lære og straks udnytte 
de Erfaringer, der gøres i Tysk
land eller her hjemme. 

Vi er enige med Hr. Linke i, at 
det eneste, der nu for Tiden til
nærmelsesvis under Opdrætningen 
af Ørredfisk kan erstatte Natur
foder, er Fodring med f r i s k e, 
f e r s k e F i s k, og at det har vist 
sig, at de Surrogater, der i Stedet 
for har været brugte, saasom 
frosue, tørrede eller saltede Fisk 
eller Fiskemel, har givet et daar
ligt Resultat og paaført Fiskebe
sætningen Sygdomme, medens det ' 
har vist sig, at der er naaet et 
udmærket Resultat ved at anvende 
f r i s k e, ferske Fisk som Foder. 
Men vi mener, det er for tidligt 
at sIaa fast, at Surrogater som 



581 Ferskvaudsfiskeribladet 582 

frossen og tørret Fisk eller Fiske
mel under ingen Omstændigheder 
kan anvendes som Fi~kefoder. 

Erfaringen har vist, at de nævnte 
. Surrogater paa Grund af den Be

handlingsmaade, de nu som oftest 
fa ar, i Almindelighed er uskikkede 
til Fiskefoder. Sagen er, som vi 
tidligere har omtalt her i Bladet, 
at Fiskene, der anvendes i det 
nævnte Øjemed, ikke har været 
fuldstændigt friske, da de 
blev anbragte i Frysningsrummene 
eller tørrede, saltede eller lavede 
til Fiskemel. De har allerede da 
som oftest i mer eller mindre Grad 
været angrebne af Forraadnelses
bakterier. Men det var jo dog 
muligt, ja endog sandsynligt, at de 
nævnte Surrogater meget godt 
kunde bruges, naar Fremgangs
maaden ændredes saaledes, at kun 
absolut friske Fisk anvendtes, alt
saa, at der i Fiskebaadene, som 
foreslaaet, indrettes Kølerum, hvor 
de fangede Fisk straks anbringes 
for at hindre Bakterieangreb ; og 
der er ingen Tvivl om, at der vil 
blive slaaet ind paa den Vej, saa
snart Ørredproducenterne fordrer 
ubetinget friske Varer til enhver 
Tid. 

Altsaa : G l e m i k k e a t s o r
t e r e ! Og sorter saa tidligt som 
muligt; d. v. s., saa snart Forhol
dene tillader det. Og gi v al
t i d F i s k e n e f r i s k t, s u n d t 
Foder! 

Virkelig rationel Damdrift for-. 
drer meget Arbejde, ellers bliver 
Resultatet for daarligt. Fiskene 
skal tælles og vejes ved Indsæt
telsen i Dammene, og det samme 
skal gentages ved Sorteringen. -
Det anvendte Foder til de forskel
lige Damme skal ogsaa vejes, og 

der SKal føres nøjagtigt Regnskab 
over dette og andet mere. Alt 
dette hører med til rationel Drift. 
I modsat Fald ledes D riften i 
B l i n d e. - Det bliver ikke ratio
nel Drift, men blind Drift. 
Uly~ken er mange Steder den, 

at Damanlæget er af den Størrelse 
og Beskaffenhed, at det er for 
stort til, at Ejeren selv med Hus
stand kan passe det, og det er 
for lille til at holde en dygtig 
Fiskernester paa, og Anlæget faar 
derfor ofte Lov til at skøtte sig 
selv eller maa nøjes med en alde
les utilstrækkelig Pasning. - Det 
gaar her som ved Ejendomme, der 
er for store til, at Ejeren med Fa
milie selv kan udføre det nødven
dige Arbejde, og for smaa til at 
holde Karl og Pige paa. 

En af de første Betingelser for 
et godt Udbytte af Damdrift er 
derfor, at Anlæget maa være af 
den Størrelse og Beskaffenhed, at 
man magter at udføre virkelig ra
tionel Damdrift. ' 

Igen en Forelmartedsbetragtning. 
-o-

l "F i s c h. - Z e i t." er Hr. R i e
d e l, Saselbek, Bergs,tedt, fornylig 
igen fremkommen med en Forel
markedsbetragtning, i hvilken han 
viser tilbage til, sine Betragtninger 
for et Aar siden i samme Blad. 
R an hævdede da, at en Prisstig
ning for de tyske Produkter kun 
kunde naas, naar der kunde bydes 
Konsumenterne en kvalitativt højt
staaende Vare, der er en virkelig 
Delikatesse, og at der kun burde 
leveres livligt farvede, daddelfrie 
Regnbueforeller, men at der navn
lig skulde sIaas ind paa at pro-
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ducere Bækforeller. - Hr. Riedel 
mener, at det forløbne Aar tilfulde 
har vist, at han har Ret, hvilket 
giver sig til Kende derved, 'at der 
arbejdes paa at træffe Foranstalt
ninger til Fremme for tysk Bæk
forelavl. Hvorledes den kunstige 
Forplantning og Opdræt nu for 
Tiden drives og med hvilket Re
sultat, det viser de hyppige Kla
ger over de enorme Tab ved Op
dræt af Yngel og Sættefisk, den 
store Dødelighed blandt Forel
lerne i Dammene osv. Det nytter 
ikke at sige eller skrive, at man 
driver Forelavl, nl,l.ar man i Virke
ligheden ikke gør det. 

"Man gøre sig blot den Ulejlig
hed", skriver han, "at sammen
ligne den nuværende Karpeavl 
med Forelavlen. Ved Karpeavlen 
retter man sine 'Bestræbelser paa 
til Forplantning kun at benytte de 
bedste, i Form og Udseende frem
ragende smukke Fisk af udsøgt 
Voksehurtighed og Modstandsdyg
tighed, og disse Forældrefisk søger 
man derefter paa alle Maader vi
dere og videre at fuldkommengøre. 
Man anviser disse Fisk de Damme, 
der egner sig bedst for dem, vaa
ger omhyggeligt over, at der er 
fuldt op af Næring, uden at de 
derved bliver for fede, tager ved 
U dfiskningen paa dem saa at sige 
med Glacehandsker, kort sagt, læg
ger den største Vægt paa et fuld
stændigt ulasteligt Forældremate
riale, og der er opnaaet det Re
sultat, at vi nu for Tiden har 
Karperacer, som ved maalbevidst 
Forædling kan opvise et saadant 
Udbytte i Vækstforøgelse, som 
man forud slet ikke havde holdt 
for muligt. Nøjagtigt paa samme 
Maade forholder det sig med Su-

deravl. Og saa skulde Forellerne 
danne en Undtagelse? - Sikkert 
ikke, og dog gives der næppe tre 
til fire Anstalter i Tyskland, som 
virkeligt beskæftiger sig med ra- . 
tionel, maalbevidst Højavl af Fo
reller. Fordi man har undladt 
denne Høj avl, har der blandt tal
rige Forelproducenter dannet sig 
den Mening, at vore tyske Bæk
foreller ikke egner sig for Dam
brug, og at deres Opdræt i Damme 
er uhyre vanskelig og kun mulig 
i Forbindelse med store Tab. -
Dette er rigtigt, naar Forældre
fiskene er fangede i Bække uden 
Hensyn til, om den deriværende 
Stamme overhovedet er værd at 
benytte til A vI; thi for det meste 
er den det ikke, men har allerede 
lidt af Degeneration og Nærings
mangel. Men er man saa heldig 
at have Raadighed over en ulaste
lig Stamme, der lever i et over
ordentligt næringsrigt, om muligt 
langsomt flydende Vand, og sær
ligt udmærker sig ved Voksehur
tighed, saa lader der sig ved at 
tilbyde de tænkeligst gunstigste 
naturlige Forhold i Damme og ved 
maalbevidst Avlsvalg meget vel 
uddanne en Bækforelstamme, som 
fuldkomment tilfredsstiller vort 
Krav til en hurtig og sikker 
Spisefiskproduktion. Med Hensyn 
til Kildeørred er Forholdene de 
samme. Medens vor Stamme her 
f. Eks. regelmæssigt efter næppe 
halvandet Aars Forløb giver rige
ligt af Portionsforeller, plager 
mange Anstalter sig med at faa 
dem bragt op til denne Størrelse 
efter to til tre Aars Forløb ved 
Anvendelse af meget Foder og 
ledsaget af store Styktab. Og 
Regnbueforellerne ! Kummerlige, 
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forkrøblede Eksemplarer fylder til
dels Dammene, Yngiens Opdræt 
er ledsaget af vældige Styktab, og 
ogsaa blandt Sættefiskene er Døde
ligheden endnu uhyre høj, medens 
Vækstforøgelsen i de fleste Til
fælde helt og holdent er utilfreds
stillende. Men Grunden til disse 
Kalamiteter ligger hovedsagentlig 
i den totale Forsømmelse af en 
virkelig Opdræt af vore Sal moni
der. Tager man herhos i Betragt
ning, at de fleste ægsælgende An
stalter kunstigtfodre deres For
ældrefisk stærkt, mange af dem 
stryger ogsaa uden Skrupler en
hver Hale, ganske ligegyldigt, om 
den er gammel eller ung, om der 
er fedet eller ikke, kun med det 
ene Formaal at vinde saa mange 
Æg som muligt og sælge dem 
som befrugtede - jeg har med 
mine egne øjne set Æg tagne af 
Regnbueforeller, der havde været 
fedede i tre Aar for endelig at 
naa Portionsfisks Størrelse, og paa 
Grund af indtraadt høj Dødelighed 
hurtigst havde maattet sælges, 
derefter· under uhyre Tab klæk
kede og solgte -, saa vil man 
vel give mig Ret, naar jeg paa
staar, at paa den Maade fører 
Vejen til Ruin, og at ogsaa Im
port af ViIdfiskæg fra Amerika 
ikke vil ændre meget derved, naar 
man ikke vil bryde med den hid
til øvede Praksis ved den saakaldte 
Forelavl. Forelavl og Forelfed
ning er to helt forskellige Ting, 
og en Forelfedningsanstalt er 
ganske uegnet til Forelavl, me
dens paa den anden Side en Fo
relavlsanstalt, som virkeligt for 
Alvor og samvittighedsfuldt op
drætter Foreller, i de sjældneste 
Tilfælde ogsaa kan drive paa Fo-

relfedning. Man indvende ikke, 
at et Anlæg til Produktion af 
Spiseforeller kan skaffe sig de for
nødne Æg billigere af deres egne 
Fisk, end naar de skal købe deres 
befrugtede Æg ved Anstalter, der 
driver virkelig Højavl. Ganske 
sikkert, de Æg, man selv har ind
vundet, er i og for sig billigere 
end de købte, men ved Slutnings
resultatet, ved de færdige Spise
fisk, der viser disse intet kostende 
Æg sig betydeligt dyrere end saa
danne af højavlede Racer. Mod
standsdygtigheden, Foderanvendel
sen og Væksthurtigheden betinger 
ganske enorme Differencer i Slut
ningsresultatet, og der er mig Til
fælde bekendt, hvor samme an
drog 50 pCt. og mere. Det er jo 
ogsaa indlysende, at det er af ud
slagsgivende Vigtighed for det pe
ktmiære Udbytte, om der opdræt
tes 75 pCt. eller kun 25 pCt. til 
Sættefisk af de klækkede Æg, om 
Fremstilling af 1 Pund Forelkød 
fordrer 5 til 6 Pund Foder eller. 
10 til 12 Pund, og om Forellerne 
allerede i Maj, Juni og Juli kan 
sendes til Badestederne som Por
tionsfisk og der blive betalte med 
høje Priser, eller om de i efterføl
gende December, Januar og Fe
bruar, eventuelt ogsaa endnu se
nere, først kan afhændes til Kø
berne til en Pris, som det behager 
disse at byde. Det er netop Hem
meligheden for Rentabiliteten ved 
Spiseforelproduktionen kun at an
vende virkelig høj avl et, sundt Ma
teriale og samtidigt at følge og 
benytte Konjunkterne paa Fiske
rnarkedet. 

Det sidste har vi ikke forstaaet 
i de senere Aar. Danskerne har 
paa dette Punkt grundigt gjort os 
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Rangen stridig, og med de i Dan
mark fornylig planlagte videre For
holdsregler tør den nordiske Kon
kurrence paa det tyske Marked 
endnu blive betydeligt forøget. 
Lukker de tyske Anstalter øjnene 
for den Erkendelse, at der kan 
produceres kolossalt billigere ved 
Anvendelse af højavlet Materiale, 
og drager de danske Anstalter sig 
denne Erkendelse til Nytte, som 
det allerede ser ud til, saa vil der 
sandsynligvis forestaa ret smærte
lige Overraskelser paa Forelmar
kedet. 

En Told paa danske Foreller 
var en skøn Ting for os; imidler
tid kan det slet ikke tænkes, at 
eu saadan vil træde i Kraft. 
Tysklands Udførsel til Danmark 
overstiger i Værdi ganske betyde
ligt Indførslen, og det er klart, at 
Danmark som Svar paa vor Forel
told straks vil svare med Toldfor
ordninger paa andre tyske Ind
førselsartikler. Ogsaa Forslaget 
om kun da at lade hver dansk 
Forelsending passere Grænsen, 
naar den var ledsaget af en 
Attest angaaende Smittefrihed 
fra Leveringsdammene, ser kun 
smukt ud paa Papiret, i Praksis 
tør det være fuldstændigt ubruge
ligt. - Enhver, der er fortrolig 
med de danske Forhold, ved, 
at der i en Specialvogn ofte 
findes Fisk fra et halvt Dusin An
stalter, hvem skal da kontrollere, 
om der ikke er Fisk fra en for
pestet Dam imellem? Og hvorfor 

'stedse og altid dette Raab om 
Statshjælp og den Mangel paa 
Tillid til egen Kraft? Vi giver 
dermed et skønt Armodsbevis paa 
vor produktions- og købmandsag
tige Duelighed. Det er paa høje 

Tid, at vi besinder os paa vor 
Evne og vor egen Kraft, hvis vi 
ikke uden Betingelse vil overlade 
Danmark vort Marked. Stillingen 
er alvorlig, og lægger vi fremdeles 
Hænderne uvirksomt i Skødet og 
nøjes med at trygle Regeringen 
om Indgriben; saa kunde det let 
blive for sent at sikre den kvali
tativt højtstaaende tyske Forel en 
Forrang paa det tyske Marked, og 
vi kunde opleve, at Danmark efter 
nogle Aars Forløb importerede 
ikke alene en billigere, . men med 
Hensyn til Kvaliteten ogsaa bedre 
og smukkere Forel, end Flertallet 
af de tyske Anstalter bringer paa 
Markedet. 

Hvor bliver Salgsforeningen af? 
-o-

De smaa Fiskerier sukker efter, 
at Salgsforeningen bliver startet, 
og Specialvognen kommer til at 
gaa op i Jylland og afhente de 
mange smaa Partier Fisk, som sik
kert mange Steder gaar og venter 
paa Købere. Er det da saa van
skeligt at faa Salgsforeningen dan
net, er det nødvendigt, at der er 
saa stort Apparat forhaanden, 
kan det ikke ske ganske simpelt 
paa den Maade, at Fiskerierne 
foreløbig slutter sig sammen om 
Salget, vælger en ulønnet Besty
relse til at sælge Fiskene, ansæt
ter en Maud til at følge med Vog
nen, anskaffer 4 store Beholdere 
til en Jærnbanevogn med tilhø
rende Trykpumpe, saaledes Som 
det alt bruges af flere Fiskehand
lere? Hele denne Historie kan 
ikke koste mange Hundreder, de 
maa kunne komme. ind ved et 
passende lille Indskud fra hvert 
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Fiskeri; eller Foreningen kan 
slutte Akkord med en dansk 
Mand, som opkøber Spiseforeller, 
om at afhente Fiskene, og f. Eks. 
hver Maaned lade sin Vogn løbe 
op gennem Jylland og aftage paa 
alle Jærnbanestationerne, efter som 
der er anmeldt Fisk paa disse. 
Lad os dog faa begyndt, selvom 
det bliver ganske smaat, og uden 
alt for mange hæmmende Bestem
melser om Salgstvang og lign., 
lad der blive gjort et Forsøg sna
rest og paa den billigste Maade, 
og viser Sagen sig god, hvad jeg 
ikke tvivler paa, skal den nok ud
vide sig. Folk maa først blive for
trolig med Tanken og se Frug
terne, før de binder sig alt for 
stærkt. 

Naar det ikke tidligere er lyk
kedes at danne Foreningen', tror 
jeg, det var af den Grund, at der 
blev sia aet for store Brød op, 
med lønnet Direktør, Opbevarings
damme, Specialvogn etc. Folk blev 
bange ogsaa for Salgs tvangen, som 
nok efterhaanden kan indfØres, 
men som der ikke skal begyndes 
med, og som er unødvendig. 

Sagen forekommer mig meget 
simpel. Fiskerierne, som vil være 
med, melder til Bestyrelsen, i 
hvilken Maaned de kan levere 
Fisk, og Bestyrelsen ordner da 
Sagen med een eller anden Fiske
handler, som saa afhenter dem og 
sælger dem paa bedste Maade, og 
Bestyrelsen kan saa afregne med 
Fradrag af 2--3 til 5 pCt. til 
Administrationsomkostninger. Lad 
os prøve saaledes et Aar, og jeg 
er vis paa, at Salgsforeningen nok 
skal vokse sig frem af denne lille 
Begyndelse, kun bør Sagen hurtig 
fremmes. 

Der er sikkert mange Fiskerier, 
som er i Vaande for Salg og saa 
tilsidst tager, hvilken Pris der by
des, og derved demoraliserer Mar
kedet. 

Elisedal, den 13. Novbr. 1907, 

Sander-Larsen. 

Et Par Bemærkninger om Salgs
foreningen. 

---0-

Hr. Sander-Larsen har for læn
gere Tid siden sendt os en Ar
tikelom "et Besøg hos F. J. 
Meyer, Hamborg". Paa Grund af 
Pladsmangel er nævnte Artikel 
dog først bleven optagen i for
rige Nr. af Bladet. Hr. Sander
Larsen slutter Artiklen med at an
befale Fiskeriejerne at sætte sig i 
direkte Forbindelse med dette 
mægtige og solide Firma og der
ved undgaa alle Mellemhandlere. 

Af foranstaaende Artikel synes 
det imidlertid at fremgaa, at Hr. 
Sander-Larsen i Mellemtiden har 
gjort den Erfaring, at det ikke la
der sig gøre for ethvert Fiskeri 
at sætte sig i direkte Forbindelse 
med nævnte Firma og derved 
undgaa alle Mellemhandlere. Han 
kan nemlig ikke faa sine Spise
foreller til Hamborg uden pr. Spe
cialvogn. Og selvom en saadan 
staar til Raadighed, saa vil dog 
Transportomkostningerne for flere 
Fiskerier blive overdrevent store 
for de Partier, de kan afsende. 
Det er netop ud fra saadanne Be
trågtninger, at man har indset 
Nødvendigheden af en Salgsfor
ening. Det, det i første Linje 
gælder om, er at faa en Special
vogn af en saadan Type, at 
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Transportomkostningerne bliver saa 
smaa, som muligt. 

H vad der spares i Fragt, er 
tjente Penge. ' 

Een Ting maa vi dog slaa fast, 
at Hensigten med Oprettelse af 
en Salgsforening er at undgaa 
Mellemhandlerne. Det forekommer 
os dog, at Hr. Sander-Larsen i 
sin Nød for at komme af med sine 
Fisk foreslaar at ordne Sagen gen
nem Brug af Mellemhandlere. -
Han skriver nemlig: "Sagen fore
kommer mig meget simpel. Fi
skerierne, som vil være med, mel
der til Bestyrelsen, i hvilken Maa
ned de kan levere Fisk, og Besty
relsen ordner da Sagen med en 
eller anden Fiskehandler, som saa 
afhenter dem, sælger dem paa 
bedste Maade, og Bestyrelsen kan 
saa afregne med Fradrag af 2-3 
til 5 pCt. til Administrationsom
kostninger". Men hvorfor have en 
Bestyrelse, naar der skal sælges 
til Mellemmænd, Fiskehandlere 
eller Opkøbere? Saadan noget 
har jo dog hidtil fundet Sted uden 
Bestyrelse. 

løvrigt kan vi paa Hr. Sander
Larsens Spørgsmaal meddele, at 
Udvalget for Oprettelse af en Eks
portforening har fornylig holdt 
Møde for at drøfte de Forslag, 
der derom er fremkomne fra for
skellige Sider, og vi kan kun sige, 
at Startningen af Foreningen væ
sentlig afhænger af Specialvognen. 
Før vi har den, kan vi ikke faa 
begyndt. 

Men dette er ikke bragt i Qr
den i en Haandevending. 

Udvalget vil naturligvis gøre, 
hvad det formaar, for at faa Sa
gen ordnet snarest muligt. 

En Specialvogn, indrettet pas. 

den Maade, som Hr. Sander-Lar
sen hentyder til. vil ikke kunne 
tage Konkurrencen op med de 
tyske Specialvogne. 

Er Havets Fiskebestand aftagen 
siden Saxos Tid? 

-0-

(Sluttet.) 

Hr. Etatsraad, Overretsprokura
tor T h. L e t h slutter sit Foredrag 
om dette Æmne saaledes: 

"Jeg nævnte, at der er kun 
kommet mig et enkelt Eksempel 
for øje paa videnskabelige Under
søgelser i denne Retning. Jeg sig
ter til de, sikkert mange af de 
ærede Tilstedeværende bekendte 
Undersøgelser, der er omtalte i 
Aargangene 1905 og 1906 af Tids
skriftet "Mitteilungen des Deut
schen Seefischerei -Vereins" . 

Der havde hidtil været et ret 
godt Sildefiskeri sent paa Ef ter
aaret og om Vinteren i den tyske 
Bugt af Nordsøen, derunder ud for 
Udløbene af de større Floder; 
men i Vinteren 1903-04 var Sil
den omtrent bleven borte. "Der 
Deutsche Seefischerei-Vereins" ind
ledede da i de to paafølgende 
Vintre 1904-05 og 1905-06 om
fattende Undersøgelser angaaende 
Aarsagerne hertil, og hvor Silden 
muligt maa være at finde. Under
søgelserne lededes begge Vintrene 
paa samme Maade, nemlig saa, at 
der udrustedes en Flotille, beman
det dels med dygtige, praktiske 
Fiskere og med dygtige Viden
skabsmænd. Blandt Resultaterne 
af de meget omhyggeligt foretagne 
Undersøgelser, der omfattede be
tydelige Strækninger af den til 
Tyskland grænsende Del af Nord-
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søen, skal jeg fremhæve, at Van
det fandtes i høj Grad blottet for 
Sild, og at de faa Individer, som 
Fiskerne fangede, viste sig at 
være i en meget slet Tilstand, 
nemlig i høj Grad afmagrede og 
uden Fødemidler i Mavesækken 
og Tarmkanalen, saa at de gjorde 
Indtryk af i længere Tid at have 
levet uden at faa fornøden Føde. 
Videnskabsmændene fandt da og
saa ved Undersøgelse af den i 
Havet værende Plankton, at i 
samme manglede de Copepoder 
og andre smaa Krebsdyr, der ho
vedsagentlig tjener Silden til Næ
ring. Disse Resultater viste sig 
ganske overensstemmende baade i 
1904-05 og i 1905-06, og be
tragter man dem, ses det, at det 
vilde være umuligt her at udrette 
noget ved Fredning. 

Der synes ogsaa ved disse Un
dersøgelser at være givet et Fin
gerpeg til den Vej, som man skal 
forsøge at gaa for at komme til 
Kundskab om Aarsagerne til, at 
der, som enhver Fisker vad,er 
Tider, hvor Fisken forekommer 
meget knap eller næsten ganske 

. udebliver, og atter andre Tider, 
hvor Fisken er rigeligt til Stede, 
men at det vil være forhastet at 
gaa ud fra den Forudsætning som 
selvfølgelig, at naar der viser sig 
Mangel paa Fisk, saa bærer Op
fiskning Skylden. 

Det vil næppe behøves at siges, 
at det er af største Vigtighed for 
Fiskerne og for Konsumenterne, 
at videnskabelige Undersøgelser af 
Havets Økonomi betrygger mod 
ved ufornødne Baand paa Fiske
riet at forringe og fordyre det Ud
bytte, som Havet tilbyder. Den 
Rigdomskilde, som Havet danner, 

er endnu i vore Dage den samme 
som paa Saxo Grammaticus's Ti-
der. (Efter "Dansk Fiskerit}dende".) 

Et Par Bemærkninger til fOl'an~ 
staaende. 

Vi kan vist blive enige om at 
slaa fast, at dersom Havets Fiske
bestand ikke skal aftage, da maa 
der ikke ve d b li ven de være 
Nedgang i Mængden af Æg, som 
Havfiskene aarligt lægger. Der-

. som denne aftager Aar efter Aar, 
da er der ogsaa størst Sandsyn
lighed for, at Havets Fiskebestand 
formindskes, idet der nemlig ikke 
er nogen Grund til at antage, at 
der nu fremkommer et større An
tal levedygtig Yngel af. de lagte 
Æg, og at Ynglen nu er mindre 
udsat for at gaa til Grunde end 
f. Eks. paa Saxos Tid. 

Hvor vidt den Mængde Fiske
yngel, der nu aarligt udklækkes i 
Havet, er stprre eller mindre end 
forhen, ved vi ikke; thi det kan 
vi ikke kontrollere. Anderledes 
forholder det sig med Laks og 
Ørred. Disse Fisk's Leg kan nem-

. lig ikke i den Grad unddrage sig 
vor Kontrol, saaledes som andre 
Havfisk. De leger nemlig i ferske 
Vande. Der var en Tid, da man 
fablede om, at disse Fisk ikke be
høvede at komme op i Vand
løbene for at lege, det kunde de 
lige saa godt gøre i Havet. Men 
Videnskabsmændene har grundigt 
belært os om, at denne Antagelse 
er fuldstændig' falsk. Laks og' 
Ørred kan k u n yngle i ferske 
Vande. Men naar nu Forholdene 
er saaledes, at disse Fisk ikke i 
nævneværdig Mængde kan komme 
op vore Vandløb og yngle. 
. der, og Ynglen lige saa lidt 
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kan vende tilbage til Havet, 
saa maa Resultatet blive, at Be~ 
standen af dem maa aftage; og 
det er det, Resultatet er blevet og 
nødvendigt maatte blive. 

Her maa derfor gøres noget for 
at øge Bestanden af disse Fisk. 
Og der er ikke andet at gøre end 
at frede dem i Legetiden, og for 
yderligere at fremskynde en stær
kere Formering af dem, maa der 
udsættes kunstigt klækket Yngel 
af disse Fisk rundt omkring i 
vore Vandløb. Det er ogsaa dette, 
vore ny Fiskerilove har taget 
Sigte paa, og vi er sikre paa, det 
er rigtigt. Red. 

Lystfiskeri. 
--o~ 

Lidt mere om Sportsfiskeriet 
efter Gedder. 

I mine tidligere. Artikler om 
Gedden som Sportsfisk har jeg 
bl. a. berørt Geddens Fangst i 
Mølledamme. Gedden findes ofte 
i stort Antal og af betydelig Stør
relse i Mølledamme, og dette Fi
skeri er meget interessant og løn
nende samt frembyder flere Ejen
dommeligheder, hvorved det væ~ 
sentlig adskiller sig fra Fiskeriet 
i Søer og Aaløb. Dertil kommer, 
at naar undtages enkelte større 
Søer, findes der ikke mange Sø
arealer, særligt her i Jylland, 
hvorimod der ved ethvert mere 
vandrigt Vandløb som ()ftest fin
des flere Vandmøller, hvor det 
opstemmede Vand foran Møllerne 
danner ret betydelige Damme, der' 
særligt afgiver gode Betingelser 
for Geddens Trivsel og Forme~ 

ring. Dertil kommer, at disse 

Mølledamsgedder som Regel er 
velnærtide og temmelig store, saa 
at det er ret almindeligt i saa
danne Damme at tage Gedder paa 
6 a 8 Pund. Der er derhos den 
store Fordel ved Fiskeriet i Mølle
damme, at disse ofte ikke er bre
dere og ikke stærkere bevoksede 
langs Bredderne, end at man i 
Almindelighed kan befiske dem 
fra begge Bredder. Som Regel 
er Vandet langs Bredderne lavt, 
og der er temmelig langt ud til 
Dybet, saa at der maa gøres lange 
Kast for at naa ud til dette. -
Ligeledes findes der ofte i Mølle
dammene et forholdsvis smalt 
Strømløb, hvor Vandet har en 
Dybde af 11

/ 2 a 2 Meter. Snart 
findes dette Strømløb i Midten af 
Dammen, snart løber det langs 
den ene Bred. I Reglen bestaar 
Fiskebestanden af Gedder, Abor
rer og en Del Aal, og kun und
tagelsesvis findes der en Del ey
prinider - Fisk, henhørende til 
Karpefamilien - idet disse sidste, 
der er stærkt efterstræbt af Ged
den, har ondt ved at hævde sig 
overfor Geddens Graadighed, hvor
imod Aborrerne paa Grund af sin 
stærke Formering, i Forening med 
dens Størrelse og Kraft, naar den 
er udvokset, har ulige lettere ved 
at begaa sig overfor Geddens 
Efterstræbelser. - I dette Strøm
løb i Mølledammen er det fortrins
vis, at de større Gedder maa sø
ges; thi de staar som Regel i 
Strømkanten og farer derfra ud 
paa de Smaafisk, der passerer 
Strømløbet. Naar Møllen er i 
Gang, eller Stigboerne er aabne, 
fremkaldes der i Strømløbet en 
jævn, rolig, nedadgaaende Strøm, 
og derfor kan man her som Regel 
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med godt Udbytte benytte døde 
Agnfisk, idet Strømmen sætter 
Agnfiskem i en saadan Bevægelse, 
at den, vel at mærke, naar den er 
sat rigtigt paa Krogen og har en 
naturlig, vandret Stilling i Van
det, aldeles skuffende ligner en 
levende Agnfisk. N oget lignende 
er Tilfældet, naar det blæser, saa 
at Vandets Overflade sættes i Be
vægelse. Fiskeren maa besidde 
Øvelse i at gøre lange og sikre 
Udkast, saa at Agnfisken naar 
godt ud i Strømmen; og naar 
Agnfisken er kommen godt ud, 
maa Fiskeren langsomt følge med 
nedad med Strømmen og passe 
paa at holde Linen godt klar af 
Grøden og Sivene, saa at Linen 
ikke fanges af disse og derved 
bliver presset ind i Grøden. 

(Fortsættes.) 

En gammel Lystfisker. 

Forellernes vegetabilske Ernæring. 
--o"-~ 

En "Spørger" meddeler i "Fisch. 
Zeit. " , at han i en gammel Aar
gang af "Bayerisehen Fischerei
Zeitung" har læst om forskellige 
Iagttagelser angaaende vegetarisk 
Fodring af Foreller. Der paastaas, 
at Forellerne ikke alene vokser 
meget godt ved dette Foder, men 
at de ogsaa bliver sundere derved 
end ved Kødnæring. Vedkom
mende har ikke fundet noget 
herom i nyere Bøger og beder 
derfor nævnte Blads Red. meddele, 
hvilket Forløb Iagttagelserne an
gaaende vegetarisk Forelfodring 
har taget. Hr. Dr. Walter svarer, 
at det anførte Sted i Virkelighed 
er den første Meddelelse, der er 
fremkommen i vor periodiske Fag-

literatur, og at de første Iagttagel
ser derover stammer fra Amerika. 
Mr. H a Il e fodrede sine Foreller 
med Brød, der hovedsagentlig be
stod af Majsmel, blandet med en 
ringe Del Hvedemel og Raasuk
ker eller Melasse. Senere gik der
efter mangfoldige af den Slags 
Meddelelser gennem vor Presse. 
Af disse fremgaar det, at det 
navnlig var Regnbueforeller, man 
tilskrev Evne til at trives godt ved 
blandet ener ren vegetabilsk Kost. 
Saaledes omtaler yderligere en 
amerikansk Beretning, der er af
trykket 1896 i "Deutschen Fisch.
Zeit. " Side 40, Mr. P a g e s Op
dræt af Regnbuer med blandet 
Næring, og det hedder deri: "I 
den første Tid efter Blommesæk
kens Absorbering bliver Ynglen 
udelukkende fodret med Kvægle
ver, indtil Ynglen er vænnet til at 
komme sammen ved Fodringen. 
Det varer omtrent 2 Maaneder. 
Derefter begynder Fodringen med 
dyrisk og planteagtig Næring, der 
tilberedes paa følgende Maade: 
Man koger Mel i Vand til en 
Grød, lader denne fuldstændigt af:
køles og blander den med Lever, 
der, efter Fiskenes Størrelse, er 
forskellig fint malet, saaledes at 
de mindste Fisk naturligvis faar 
den finest malede Lever. - Ved 
Overgangen fra rent dyrisk til 
blandet Næring, bliver kun en 
ringe Del Lever blandet. i Melgrø
den ; men Forholdet stiger ef ter
haanden, indtil der anvendes lige 
store Dele Mel og Lever i N ærin
gen til Fiskene, der nu er 6 Maa
neder gamle. Saaledes bliver man 
ved stedse at blande mindre Lever 
i Melgrøden, saa at der, naar Fi
skene er et Aar gamle, kun fore-
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findes en ringe Del Lever i Næ
ringen. I Nevsho giver Mr. Page 
1000 l-aarige Foreller 1,s7 Pund 
af den omtalte Blanding af Mel
grød og Lever, i Forhold af 3'79 
Dele Melgrød og 1 Del Lever. -
Deres gennemsnitlige Længde i 
1 Aars Alderen var 6 Tom., V æg
ten pr. 1000 Stkr. 51'116 Pund. Ta
bet ved Opdræt af 40,000 Stykker 
Foreller til l-aarige androg ved 
denne Kost kun 6 pCt. af Ynglen. 
Fiskene var derhos fuldstændigt 
normale og sunde, hvad bedst be
vises derved, at deres Forældre 
har nydt samme Kost og som 2-
aarige Fisk har afgivet det Slægts
produkt, af hvilket Ynglen udvik
lede sig." 

De amerikanske Beretninger und
lod i sin Tid ikke at vække betyde
lig Opsigt blandt tyske Forelavlere, 
og man hengav sig her og der til 
sangvinske Forhaabninger om, at 
det vilde lykkes at drive systema
tisk Fedning af Regnbuer med 
Brød osv. I "Deutschen Fischerei
Vereins'" Cirkulære 1890 berettede 
Steinmeister, at ogsaa hans 
Regnbueforeller næsten dagligt fik 
Hvedebrød og aad det med For
kærlighed. S i e g l i n fastslog i Fl. 
Akvarie-Iagttagelser denne For
kærlighed hos Regnbueforellen. I 
andre Lande blev man ogsaa· op
mærksom paa denne Fodring. Saa
ledes beretter B e s a n a i " Allge
meinen Fischerei - Zeitung" 1897, 
Side 433: "I den til Sassori Land~ 
brugsskole i Sardien hørende 
Klækkeanstalt, hvilken jeg i disse 
Dage besøgte, saa jeg i et Bassin, 
der omtrent er 1'20 M. dybt og har 
en Flade af 8 X 3 M., tosommers 
Regnbueforeller, af hvilke nogle 
Stkr. vejede fra 0'750 til 1 Klgr. 

Som Yngel blev Fiskene fodrede 
med Æggeblomme, senere med 
Brød og Faarelever. Til at be
gynde med aad det blot Lever, 
senere ogsaa Brød. Nu er de i 
flere Maaneder kun fodrede med 
Brød, Figen, Druer, Ferskener i 
Stykker. Dyrene er meget kraf
tige. Dette udelukkende vegeta
bilske Foder tog Fiskene med 
stort Begær. Bassinet forsynes 
med 14 o Kildevand. Halvdelen af 
Bassinet er tilgroet med Alger, 
saa at det egentlige Rum, i hvil
ket de kan bevæge sig, er meget 
lille. Eensommers Foreller i smaa 
Bassins er fingerlange. - Ogsaa 
disse bliver efter nogle Maaneders 
Forløb udelukkende fodrede med 
Brødkrummer. Jeg ved ikke, om 
der andre Steder allerede er fodret 
saaledes, men tillader mig at med
dele det, da det sikkert ikke er 
uinteressant, at Salmonider kan op
fordres saa godt med Vegetabilier. 

(Fortsættes.) 

Blandede Meddelelser. 
-0-

Lørdag den 16. November holdt 
Ferskvandsfiskeriforeningens Be
styrelse Møde i Fredericia. Der 
var en Mængde Sager paa Dags
ordenen. Vi skal nævne nogle en
kelte: 

Bør vi have Stats-Klækkeanstal
ter? - Om Stats drift af Skjernaa. 
- Salgsforening en. - Om Delta
gelse i Udstillingen i Aarhus. -
Barnsø. ,- Specialvognen. 

Den ny Præsident for de for
enede tyske Dambrug. Ved det 
sidste Møde for "Foreningen for 
tysk Dambrug" blev i Fl. "Deuts. 
Fisch.-Zeit." Formanden for "Cen-
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tral- Fischerei - Vereins for Slesvig
Holsten ", Hr. Godsejer C o n z e, 
Sarihusen, valgt til Præsident for 
Foreningen for tysk Dambrug. -
Han blev ogsaa Medlem af Ud
valget for det "Tyske Landbrugs
Selskab for Dambrug". Man maa 
ønske Foreningen for tysk Dam
brug til Lykke med dette Valg af 
den indtil nu stedfortrædende Præ
sident, der allerede gentagne Gange 
har ledet Foreningens Møder med 
stor Dygtighed og en overordent
lig Taktfølelse. 

Rettelse. I Bladets Nr. 13 staar 
der i Artiklen om "Gedden som 
Sportsfisk" , Side 343, Linje 10 og 
11 franeden : Linen behøver ikke 
at være længere end 3 Meter, skal 
være: 30 Meter. 

Balsamerede Fisk. De gamle 
Ægyptere havde som bekendt en 
hel Mængde hellige Dyr, f. Eks. 
Katten, Ibis o. a" og man finder" 
ofte i de ægyptiske Grave balsa
merede Kroppe af disse Dyr. Nu 
har man ogsaa fastslaaet, at dette 
gamle Folk ogsaa havde en sær
lig Pietet for en aborreagtig Fisk 
(Lates uilotions), og at denne især 
blev dyrket· paa bestemte Steder. 
N avnlig fandt dette Sted i den 
stærkt befolkede og berømte By 
Esneh. Da Esneh efter den græsk
romerske Erobring fik N avnet La
topolis, blev Fisken efter den kaldt 
Lates. Endnu den Dag i Dag 
finder man den saavel i Øvre
som i Nedre - Ægypten. Franske 
Lærde har fornylig anstillet nøj
agtige Undersøgelser af den bal
samerede Lates. Blandt andet har 
man fundet store Mængder af 
disse Fisk i den Sandørken, der 
strækker sig mod øst for Staden 
Esneh j men den træffes da ogsaa 

hyppigt i Grave fra den sidste 
ptolemæiske og romerske Periode. 
Fiskene- er omhyggeligt indviklede 
i Linnedstrimler og blevne dyp
pede i en konserverende Vædske. 
De veksle i Størrelse fra nogle 
Centimeter til 1/2 M. og har holdt 
sig overordentlig godt. En Del 
af dem ser ud, som de nylig var 
komne op af Vandet. Huden har 
endnu bevaret sin . Glans og Farve, 
og da øjnene er· ubeskadigede, 
kan man i deres Indre endnu se 
Glansen af Regnbuehinden. Hvor
dan har Ægypterne nu baaret sig 
ad med saaledes at konservere 
Fiskene? Resultatet synes saa me
get mere storartet, naar man be
tænker, hvor let Fisk gaar i For
raadnelse. 

Den Metode,. som brugtes til 
Konservering af andre Dyr, ved 
hvilken som bekendt Asfalt benyt
tedes som Konserveringsmiddel, 
kunde de ikke anvende. 
~e anstillede Undersøgelser har 

givet, at man simpelthen lod Fi
skene gennemtrænge med Vand 
fra den stærkt natronholdige Sø, 
af hvilke Ægypten .endnu har flere. 
Derpaa blev de pakkede i en Blan
ding af Sand og Tov og impræg
nerede med en. Vædske, hvis Ho
vedbestanddel dannedes af alka
liske Salte. Den tørre Luft i For
ening med det varme, saltholdige 
Sand, har derefter bidraget deres 
til, at Fisken kunde holde sig saa 
fortrinligt. (Fisch. Zeit.) 

Krebspest i Finland I Denne 
Jobspost kom til os over Stock
holm og blev stadfæstet af vor 
betydeligste tyske Krebshandler, 
Hr. Hofleverandør Micha, Berlin. 
Allerede i Slutningen af Juli d. A. 
er der i de sydlige Distrikter af 
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Finland udbrudt Krebspest og har 
tilintetgjort Bestanden i store Sø
omraader. Der maa nu afventes, 
om ogsaa de nordlige Sødistrikter 
bliver angrebne; dette vil vel des
værre ikke udeblive. Handelen 
med Tyskland er fra Begyndelsen 
deraf bleven stærkt indskrænket 
og for 2 Uger siden næsten helt 
indstillet. For Sverrigs Vedkom
mende er der allerede af Regerin
gen udstedt Forbud mod Indførsel 
af finske Krebs. 

(Deutsche Fisch .• Zeit.) 

For Skive-Karup Aa kan der nu 
sandsynligvis snart ventes stadfæ
stet et Regulativ for Fiskeriet der. 
Paa et Møde den 11. November 
vedtog Lodsejerne enstemmigt et 
Udkast, efter at der i de sidste 
Maaneder har været ført indle
dende Forhandlinger. 

Kunstig Formering ·at Spisefisk 
i de Forenede Stater. "Bureau 
of F i s h e ri e s'" Hovedvirksomhed 
bestaar særligt i kunstig Forme
ring og "Udbredelse i Vandene af 
Fisk og deres Æg. 

U dbyttet for Aaret 1905 overgik 
alle tidligere med 250,000,000 og 
androg i det hele 1,759,475,039 
Stkr. Af disse faldt paa Æg 
410,480,175, YngeL 1,337,371,138, 
Sættefisk og voksne. 11,623,726. 

I Aaret 1906 var Talletpaa 
de producerede Æg og Fisk 
172,359,570 større end forrige Aar. 

I dette mægtige Opsving har i 
første Linje følgende Fiskearter 
Del: 

Den "kaliforniske Laks, Hav-, 
Regnbue- og Staalhovedforellen, 
to Aborrearter, den amerikanske 
Flynder og den amerikanske Hum
mer. 

For at give en Forestilling om 

den Mængde Fisk, der i Aaret 
'1906 naaede til Udsættelse i Flo
derne, skal vi meddele følgende 
Tal: 

Stizostedion vitreum (en 
Art Sandart) 368,205,000, White
fisk 336,499,800, Amerikansk Flyn
der 285,049,000, Hvidlig - Aborre 
(Morone americana) 182,000,000, 
Gullig-Aborre (Perca flaves cens) 
161,946,665, Kalifornisk Laks 
136,541,553, Amerikansk Havforel 
54,247,740, "Lake Herring" (en 
Salmonideart) . 41,710,000, Alse 
37,999,300, Kildeørred 9,892,488, 
Staalhovedforel 2,329,935, Regn
bueforel 2,195,570., H u m m e r 
117,787,000. 

(AUg. Fisch. Zilit.) 

Store Foreller. For kort Tid 
siden blev der i Leine ved Hei
lingenstadt fanget en Forel paa 
71/ 2 Pd. Dette giver Vejrmester 
a. 'D. Kniep i Darmstadt Foran
ledning til at meddele "AUg. Fisch. 
Zeit.« følgende: 

"I Juni 1865 saa jeg ved Istand
sættelse af en Bro over Esterbach 
ved Hilkerode en'mægtIg Forel 
drage ned ad Bækken." I det 
grunde Vand kom Fisken kun 
langsomt fremad. Kniep sprang 
efter den og bragte den i Land. 
Forellen vejede 281

/ 2 Pd., havde 
en Længde af 1"oM. og en Bredde 
af O'U;! M. Maalingen blev paa 
Stedet fastslaaet ved Vidner. 
Ogsaa i Sollingbækken forefandtes 
forhen Foreller af en lignende be
tydelig V ægt. Saaledes blev der 
i 60' erne lige efter hinanden fan
get to Foreller paa 25 og 27 Pd. 
Nu træffer man næppe mere saa
danne Kæmpeforeller i Bækkene. 
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Fiskemarkedet. 
-0-

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

København, 23. Novbr. 
40-7 l Øre pr. Pd. 
60 90 
40-65 
20-25 

300--450 Øre pr. 100 Stk. 

B e r l i n, 18.~23. Novbr. 
T,evende Fisk: 

Gedde 
Gedder, store, 
Gedde, srnaa, 

70-90 - 81 Pf. pr. Pd. 
54-76-61 

Sandart 125-97-114 
Sandart srnaa, meUst., lP4, 
Sandart, srnaa, 114-116-70 
Aborre 

93-]25-88 
84-100- 92 

88 89 

Suder, usort, 
SudE'r, store, 
Suder, melIst .. 
S:,der ': .' smaa, 
Br~~en, 
Brase'il' srnaa, 

, Aal 

117-129 -
25-46-45 -
20 30-26 
98-82-101' 

Aal, bioTe, 

Aal, srnaa, 
Karper 
Karudser 

70 
63-66 
70-71 

Ørred 
Iøpakkede Flsk: 

195-124-130 Pf. pr. Pd 
!l4 Ørred, srnaa, 

Sandart, store .. 
Sandart, smaa, 
Sandart, usort., " 
Sandart, mellemst, 
Aborre 

56 67-51 -
72-95 68 

Aborre, smaa, 
Gedde 
Gedder, store, 
Gedde, meUst., 
Gedder, smaa, 
Aal, store, 
Aal, usort" 
Brasen 
Brasen, srnaa, 
Karpe 
Suder, srnaa, 

30-42 
29-]2 

40-64-49 
36-48-34 

69 
71 
91 
84 

12-20-16 
8 -11 

43-54-52 

Karpe, store, 39 

H a m b o r g, 18. 23. Novbr. 
Brasen, smas, 16 
Aborre 2540 
Aborre. smas, 
Gedde 1)4-56 

Pr. pl'. Pd. 

.~~=="-~=== 

Blallkørl'ed 
-Ørred 
Gedde 
Krebs, store, 

mellemst. 
srnas 

P s r i s, 23. November. 
4,00-6,50 Fr. pr. Klgr. 
3,00-4,50 
],00-2,00 -

22-30 Fr, pr. 100 Stkr. 
12-15 -
5-7 -

D. F. Z. 

Annoncer. 
-0--

En yngre lVIand, 
helst gift - som er lidt kendt 

med Ferskvandsfiskeriet og som 
vil deltage i alt forefaldende Ar
bejde, kan faa Plads til lIIart8 
eller senere. Løn efter Overens
komst, frit Hus med Have samt 
Brændsel. Henvendelse til 

Løjtnant Nellemann, 
Ferskvandsfiskeriet "Lild Mølle" , 

Daugaard. 

En Vandmølle 
i' en god Egn og med en udmær
ket Kundekreds kan f~as i For
pagtning fra 1. Maj 1908 paa bil
lige Vilkaar. Et i Nærheden af 
Møllen beliggende Ferskvands
fiskerianlæg, godt besat med 
forskellige Slags Ørreder, (udmær
ket Anlæg), kan faas i Forpagt
ning straks eller sammen med Møl
len. En fiskeriinteresseret Mand, 
der selv vil paatage sig at passe 
Fiskeriet, kaI!. her faa Lejlighed til 
at danne sig en god .og indbrin
gende Stilling. Man bedes hen
vende sig til 

Herman G. Døller, 
Balling pr. Skive. 

l Punds Regnbue-
Ørreder 

fra Dollerup Sø, opvokset ved Na
turfoder, derfor gode Forældrefisk, 
kan købes hos 

Gaardejer Jepsen, 
Dolleruplund pr. Lunderskov. 
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Fiskeriet, VaD1.drup, 
har til Salg fra en 15 'rdr. Ld. stor Naturdam Jloder-Regnbuer,. præg
tig farvede og velformede 3 Sommers l<"isk, gennemsnitlig 1 Pd. Stykket. 

Ca. 200 Pd. Hanner. Ca. 200 Pd. Hunner. 
Æggene af disse købes gerne til en fast Pris. 
Til Købs ønskes: Indtil 10,000 Pd. 1/,,_1/ .. Pd.s Regnbuer (blanke) 

og Bækørreder, at levere efterhaanden i Vinterens Løb, forsendt døde. 
3000 Pd. 1/4-1/~ Pd.s Regnbuer, 3000 Pd. 1/3 Pd.s Bækørreder og 
1000 Pd. 1/5 Pd.s Bækørreder, at aftage levende l<"iskeriets Station. 

1/2 Mil1. Havørredæg, 15,000 Kildeørredæg og 50,000 Bækørredæg. 
Kontant Betaling. - Tilbud med billigste Prisfordring imødeses. 

N. P. Petersen, Forretningsfører. 

~~,OOO Sæn~fi~k 
deraf 20,000 Regnbue og 5,000 
Bækørred, sorterede i forskellig 
Størrelse 6-12 Ctm., er billig til 
Salg pr. Kontant. 

Muligvis kan aftages øjneæg for 
. en Del af Partiet. 

N. Lind, 
Dons, Kolding. 

l Fiskeriet "Aalykke" 
I pr. I.underskov 

tilbyder til Levering i Vinter og 
Foraaret prima Sættefisk af 
Kilde-, Bæk- og Regnlm.e
ørreder, endvidere prima Ølae
æg og Yngel i ovennævnte Ar
ter samt Sættefisk af Karper 
og Suder 

til absolut billigste Priser. 

levende _-CL. 
, .. soJ!!~s.rre- Sætt~karD~r, 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
Ojneæg, Yngel og· 
Sættefisk af Bæk·, 
Regnbue-og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

Vægt fra 
40 til SO Kvint 

der, store Havørreder, 
Gedder, Karper/Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning pr. Styk, 
med Specialvogn paa sælges billig fra 

Sælgerens nærmeste ø Il' l' k · 
Statsbanestation. Kon- Ile tnge IS en 

Portionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

tant Betaling. pr. Køge. P. Hansen, 
Aakjærdal. G. Domasehkc, 

Fischhandlung, 
Berlin N. W. 21; J onas

strasse 3. 

P. J ørgenscn, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

'l'ry)<t i .KQlding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 
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Foreningens Formand er Hr. Gctnd. 

Bie, Hobro, til hvem Begæ'rin,q om Ind
meldelse i Forenil1gen rettes. Næst
formand m' Ht,. Speditm' Petersen i 
Vamdrup, Artikler og Annoncet' til 
Bladet sendes til Kl)ntoret i Gjelballe. 

Pdsen for Annonce,' e1' 10 Øre pr. 
Petitlil1je af l/a Sides Bredde. For 
længere Tids Annoncering ind,'ømmes 
betydelig og stigende Rabat. 

Eftertt'yk {If Bladets Artikler til
lades, naar Kilden angives. Und
tagelsestilfælde vil være angivet ved 
den paagældende Artikel. 

Klager OVet' Mangler ved Forsendel

sen ,'ettes til Postkontoret, hvis llIang

lem" ikke afhjælpes, bedes Ktagen sendt 

til Bl(tdets Kontor i Gjelballe. 

Aa1's-Abonnement a 4 ](t'. kan 
fremtidig teglles paa Postkontorerne. -Indhold: Om Oprettelse af "Fiskeri
Regulativ", - Regulativ, - Fiskefoder, 

N ogIe Bemærkninger til Artiklen. om 
"Fiskefoder" , - Forellernes vegetabilske 
Ernæring. Østrigs Indlandsfiskeri. -
Efterskrift til en Forelmarkedsbetragtning, 
- Blandede Medd~leIser. Fiskemarke· 
det. Annoncer .• 

Om Oprettelse af "Fiskeri
Regulativ". 

~~o-

Paa Grund af Anmodning om 
Vejledning ved Oprettelse af et 
Fiskeri-Regulativ har vi lovet her 
i Bladet at give nogle Oplysnin
ger om denne Sag. Vi undgaar 
derved at svare paa hver enkelt 
Forespørgsel, hvad let kan blive 
et uoverkommeligt Arbejde for 
Redaktionen, især hvis der rettes 
ret mange af saadanne til den. Vi 
haaber, vor Vejledning vil være 
fyldestgørende for alle de ved vore 
Vandløb, der ønsker at faa Fiskeri
Regulativ oprettet, men ikke ved, 
hvordan de skal tage fat, og hvor
ledes et saadant Regulativ skal 
formes. 

Allerførst vil vi da gøre op
mærksom paa, at der ved et 
Vandløb ikke behøver at være 
mere· end en, der tager Initia
tivet til Oprettelse af et Regulativ 
for Fiskeriet i det paagældende 
Vand og til Oprettelse af en Fi
skeriforening ved samme. - Men 
enten der er. en eller flere, saa 
udarbejder eller lader vedkom
mende udarbejde et Forslag til et 
saadant Regulativ, og der gaas saa 
frem, saaledes som Fiskerilovens 
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§ 9 bestemmer. De, der forelæg
ger Regulativ -Forslaget paa det 
sammenkaldte Møde, skal ogsaa 
fremlægge en af Sognefogden (eller 
Sognefogderne) attesteret Forteg
nelse over samtlige de i det paa
gældende Vand fiskeriberettigede 
med Angivelse af deres Arealer, 
d. v. S., hver enkelt Lodsejers Aa
strækning. En Opmaaling af disse 
maa altsaa være optagen forinden, 
hvis dette ikke kan skaffes til Veje 
paa anden Maade. Da der under 
et Regulativ i Almindeligheder 
flere Vandløb, større og mindre, 
der løber gennem forskellige Sogne 
eller paa disses Grænse, kan Op
maalingen bedst foretages sogne
vis af interesserede eller dertil 
lejede Mænd og derefter attesteres 
af vedkommende Sognefoged. Paa 
Grundlag af disse af forskellige 
Sognefogder attesterede Fortegnel
ser udarbejdes en Fortegnelse over 
samtlige Lodsejeres Aastrækninger 
ved Vandløbene under Regulativet 
med de enkelte attesterede Forteg
nelser som Bilag. 

Saafremt det Antal fiskeriberet
tigede, som Loven fordrer, ikke 
har været til Stede ved det første 
Møde, indvarsles et nyt Møde; 
dettes Flertalsbestemmelse er da 
afgørende, naar det omfatter saa 
mange fiskeriberettigede, at de re
præsenterer mindst Halvdelen af 
det paagældende Fiskevands Aa
strækning. 

De mødende kan paa Møderne, 
naar de er forsynede med behørig 
skriftlig F:u1dmagt, afgive Stemme 
for ikke - mødende fiskeriberetti
gede. 

Efterfølgende "Forslag til et Fi
skeri-Regulativ" passer naturligvis 
indtil de mindste Enkeltheder ikke 

for ethvert Vandløb. Det maa der
for omdannes efter de forskellige 
Forhold. 

Vi skal tilføje et Par Bemærk
ninger til Forslaget: 

Da Forskydning af Frednings
tiden i Følge Loven er tilladt, an
gives Fredningstiden i § 1. 

I § 12 er der foreslaaet, at Fi
skeriejerne til Foreningens Kasse 
betaler en vis Sum for Dagkort osv. 
for Udøvelse af Krogfiskeri af ikke
fiskeriberettigede. Prisen pr. Kort 
er sat meget lavt, f. Eks. 10 Øre 
for et Dagkort. Lodsejeren har 
naturligvis Lov til at tage en større 
Pris for et saadant Kort af den 
Person, der· ønsker at fiske paa 
hans Ejendom. 

Det samme er Tilfældet med de 
under § 8 nævnte Afgifter af fan
gede Fisk. Hvis Lodsejeren tilla
der en ikke-fiskeriberettiget at øve 
Garnfiskeri paa hans Ejendom, kan 
q,an af denne forlange en større 
Afgift pr. Pd. 

Lodsejere, der har Fiskeriret, 
kan paa denne Maade skaffe sig 
en forøget Indtægt af Fiskeriet 
paa Ejendommen, og selv de, der 
ikke selv vil drive Fiskeri, kan 
paa denne Maade skaffe sig Ind-
tægt af det. _ 

- Men hvad Nytte er et saa~ 
dant Fiskeri-Regulativ til? vil man 
maaske spørge. Kan Lakse- og 
Ørredbestandens Formering ikke 
ske ved simpelthen at udsætte saa 
stor en Mængde Yngel i vore 
Vandløb som muligt? Dertil be
høver vi da ikke at sætte et saa 
stort Apparat i Gang, som en Re· 
gulativ-Dannelse fordrer I 

Vi svarer: Der maa ordnede 
Tilstande til. Ikke en Gang Ud
sættelse af Fiskeyngel eller Sætte-
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fisk i vore Vandløb kan ske uden 
Kontrol. Og hvor skal vi faa Fi
skeynglen fra? Hvem skal betale 
den? Og selvom vi har Ynglen 
og sætter den ud i Vandløbene, 
saa bliver der ingen Øgning af 
Fiskebestanden, naar vi fremdeles 
lader Ynglen gaa til Grunde i 
Engvandings-Kanaler og -Grøfter. 
Her maa derfor paa disse Stedet 
anbringes Engvandingsgitre, hvis 
vi vil have, at den udsatte Yngel 
skal naa ud i Havet. Og hvis vi 
vil have, at Storfisken skal komme 
op i vore Vandløb, saa maa der 
ogsaa hist og her anlægges Fiske
trapper. Alt dette koster Penge; 
og det hele kan derfor ikke sæt
tes i Værk uden ordnede Tilstande 
og under Kontrol af dertil beskik
kede Opsynsmænd. Det vil med 
andre Ord sige: Der maa et "Fi
skeri-Regulativ" til. En rationel 
Drift af Fiskeriet i vore ferske 
Vande kan kun ske under ordnede 
Tilstande, og kun paa den Maade 
kan vi vente en betydelig Øgning 
af Fiskeriudbyttet i disse Vande 
og dermed en Stigning i Værdi 
af de Ejendomme, der ligger ved 
saadanne. Alene Udsigten til denne 
Forøgelse af Ejendoms-Værdi maa 
være en Spore for Lodsejerne ved 
vore Vandløb til at faa oprettet 
Fiskeri-Regulativer snarest muligt. 

Regulativ, 
vedtaget af Fiskeriforeningen ved 

(Vandløbenes Navne nævnes). 
-o-

l FL Lov om Ferskvandsfiskeri 
. af 4. Maj 1907 § 9 og paa et i 
Overensstemmelse med Lovstedets 
Forskrifter indvarslet og afholdt 
Møde, har Flertallet af de paagæl-

dende Lodsejere, som ejer Største
parten af Aabredden ved 
(Vandløbene nævnes), henholdsvis 
fra - til - -, vedtaget føl
gende Bestemmelser: 

Almindelige Bestemmelser. 
§ 1. For ovennævnte Aastræk

ninger skal alt Fiskeri efter Laks 
og Ørred være forbudt fra 15. 
November til 1. Februar. Dog 
skal det være denne Forenings 
Bestyrelse tilladt at søge ministe
riel Tilladelse til Fangst af gyde
færdig Laks, Ørred og Forel i 
nævnte Fredningstid. Dette Fiskeri 
i Frednil1gstiden maa kun drives 
paa de Steder i Vandløbene, som 
Bestyrelsen bestemmer, og af 
Mænd, lejede dertil af denne. -
Der skal dog hele Aaret være fre
det fra Vandløbets naturlige eller 
ved Kunst frembragte Udløb og 
ud til de af Staten anbragte Fred
ningsmærker i Hav, Fjord eller 
Vig. 

§ 2. Saafremt Fiskeriforeningens 
Kassebeholdning tillader det, skal 
der efter Bestyrelsens derom trufne 
Bestemmelse aarligt udsættes Yn
gel eller Sættefisk, foruden det 
Antal Fiskeyngel, der efter Land
brugsministeriets Paabud vil være 
at udsætte paa Grund af Fangst 
i Fredningstiden. 

§ 3. Fangede Undermaalsfisk un
der dette Regulativs Omraade skal 
straks udkastes, hvor de fanges, 
selvom de ikke kan leve. 

§ 4. Fiskeriet maa ikke være 
til Hinder for Sejlads i de nævnte 
Vandløb . 

Fiskeredska.ber. 
§ 5. I Fiskevandene under dette 

Regulativ maa anvendes Ruser, 
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Sættegarn (Skydegarn), Kætser, 
Krogfiskeri (og i det hele taget 

. Redskaber som findes nødvendige 
for vedkommende Vande; men de 
skal naturligvis nævnes i Regula
tivet). 

§ 6. Skydegarn og Ruser med 
deres Fangearme maa ikke have 
større Udstrækning end Afstanden, 
fra Bred og til Aaens Midtlinje, 
vinkelret paa denne, paa det Sted, 
hvor disse udsættes. Anbringes 
disse Redskaber fra begge Bred
der af et Vandløb enten lige over
for hinanden eller i kortere Af
stand fra hinanden end 50 Alen 
(- Meter), maa- intet Garn føres 
længere ud for Bredden end en 
Tredjedel af Aaens Bredde, maalt 
vinkelret paa Aaens Midtlinje. -
Skydegarn maa ikke sættes hin
anden nærmere end (?) Alen til 
hver Side fra Skellet. 

§ 7. Maskestørrelsen i Opgangs
ruser, Skydegar:n og andre Garn 
skal være mindst 2" i Kvadrat 
eller 4 Tommer i strakt MaaI. -
Aalerusernes' Maskestørrelse (?). 

Foreningens Indtægter. 
§ 8. Af hver Pund Laks, Ørred 

og Forel, fanget ved Garnredska
ber eller faststaaende Fiskeredska
ber, udbetales til Foreningens Kasse 
10 Øre pr. Pund. For Aal 6 Øre 
pr. Pund. 

§ 9.. Enhver, der øver Laks-, 
Ørred-, Aale- eller andet Fiskeri i 
fornævnte Vande (§ 1) ved for
nævnte Redskaber, er under Bøde
ansvar pligtig til derover at føre 
Bog, og hvert Aar inden 30. N 0-

vember til Opsynsmændene at op
give og indbetale det Beløb, han 
er forpligtet til af sin Fangst i 
det forløbne Aar. Lodsejerne kav-

tionerer for Fangsten ved Garn 
paa deres Ejendomme . 

§ 10. For Undladelse af Bog
føring eller for falsk Bogføring 
idømmes Bøder fra 20-400 Kr. 

§ 11. Den: som vil øve Fiskeri 
med Garn eller Krog, skal for
inden derom give Meddelelse til 
en Opsynsmand -, at undlade 
denne Meddelelse straffes med Bø
der fra 2-10 Kr., naarForseelsen 
er sket ved Dag, og 25-400 Kr., 
naar det ulovlige Fiskeri er ud
øvet mellem Solnedgang og Sol
opgang. 

§ 12. Krogfiskeri er tilladt en
hver fiskeri berettiget Lodsejer og 
hans Husstand uden Afgift. Vil 
en Lodsejer tillade andre Krog-

. fiskeri paa hans Ejendom, skal 
han indløse Kort hos en Opsyns
mand. For et Dagkort for Fiskeri 
paa en Aastrækning af indtil 500 
Alen betales 10 Ø., for indtil 1000 
Alen 20 Ø., for indtil 1500 Alen 
25 Øre, og 5 Øre mere for hver 
500 Alen derover.' For et Maa
nedskort betales henholdsvis 10 
Gange saa stort et Beløb som for 
et Dagkort. For et Aarskort hen
holdsvis 5 Gange saa meget som 
for et Maanedskort. Enhver Lods
ejer er pligtig til at opgive for 
Opsynsmanden Størrelsen af hans 
Ejendoms Udstrækning langs Vand
løbet. 

Foreningens Udgifter. 
§ 13. Af Foreningens Kasse ud

redes Opsynsmændenes Løn, Ud
gifterne ved Fiskeyngels U dsæt
telse, Købet af de fornødne Pro
tokoller, Trykning af Regulativet 
og Fiskekort, samt Kundgørelse i 
de stedlige Blade om Generalfor
samlinger m. m. 
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Al anden Udgift skal først være 
vedtagen paa en Generalforsam
ling. 

}~oreningen8 Bestyrelse. 

§ 14. Paa det Møde af Lods-' 
ejere, hvor Udkastet til Regulati
vet forelægges og vedtages, væl
ges 5 Bestyrelsesmedlemmer og 2 
Revisorer, der har at fungere som 
saadanne i 3 Aar fra Regulativets 
Ikrafttræden. Afstemningen fore
gaar da, ligesom fremdeles, ved 
simpel Stemmeflerhed. Stemme
berettiget er enhver Lodsejer ved 
det paagældende Vand. Kun Lods
ejere kan være Medlemmer af For
eningen. 

-§ 15. Bestyrelsen vælger af sin 
Midte en Formand og en Kas
serer. 

§ 16. Hver tredje Aar afgaru 
og vælges skiftevis 2 og 3 Besty
relsesmedlemmer og en Revisor. 
Afgangen af de 2 Bestyrelsesmed
lemmer og en Hevisor foregaar 
første Gang ved Lodtrækning. 

§ 17. Efter 5 Aars Bestilling 
kan et Bestyrelsesmedlem og en 
Revisor forlange sig fritagne i lige 
saa lang Tid. 

§ 18. Afstemning ved Fuldmagt 
skal være tilladt ved de ordinære 
'og ekstraordinære Møder, naar 
det sker ved en fiskeri berettiget 
Lodsejer. 

§ 19. Bestyrelsen drager Om
sorg for, at en eller flere Op
synsmænd ansættes i Henhold til 
Ferskvands-Fiskerilovens § 9, lige
som den udarbejder hans eller 
deres Instruks. 

§ 20. Bestyrelsen har at paase, 
at Regulativets saavel som Fiskerl
lovenes Bestemmelser overholdes, 
og bringe de af Generalforsamlin-

gen vedtagne Bestemmelser til 
Fiskeriets videre Udvikling og 
Fremme til U dførelse og i det 
hele taget at fremme Lodsejernes 
Fiskeriinteresser. 

§ 21. Formanden indkalder og 
leder Generalforsamlingen saavet 
som Bestyrelsesmøderne samt fø
rer Foreningens Forhandlingspro
tokol. 

§ 22. Bestyrelsen er ansvarlig 
for Foreningens Midler. 

§ 23. Kassereren indkræver gen
nem Opsynsmændene Afgiften af 
Fiskefangsten og udsteder Fiske
kort. 

Ueneralforsamlingen. 

§ 24. Aru'lig Generalforsamling 
afholdes i December Maaned, første 
Gang 1908. Formanden bestemmer 
og kundgør Tid og Sted for dens 
Afholdelse. Formanden aflægger 
Beretning. Kassereren fremlægger 
det reviderede Hegnskab. 

§ 25. Bestyrelsen eller mindst 
10 fiskeriberettigede Lodsejere kan 
begære en ekstraordinær Samling 
afholdt. Samtidig med Begærin
gen opgives, hvilke Æmner der 
forlanges behandlede. Begæringen 
skal være tilstillet Formanden 
skriftlig mindst 14 Dage før Mø
det forlanges afholdt. 

§ 26. Afgiften af Fangsten skal 
være opkrævet inden 1. December 
af Kassereren gennem Opsyns
mændene. Hesterende Afgifter ind
drives ad Hettens Vej. 

§ 27. Prisen paa Fiskekortene 
kan af Bestyrelsen efter General
forsamlingens Bestemmelse for
højes og formindskes. Det samme 
er Tilfældet med Afgiften af 
Fangst ved Garn eller andre Hed
skaber. 



619 l<'erskvRndsftskeribladet. 620 

Opsynsmændene. 
§ 28. Deres Valg (se§ 19), 
§ 29. Deres Instruks (se § 19). 
§ 30. Opsynsmanden lønnes ef-

ter Overenskomst med Bestyrel
sen. 

§ 31. Bestyrelsen kan afskedige 
en Opsynsmand med et Fjerding
aars Varsel. 

§ 32. En Opsynsmand kan fra
træde sin Bestilling med mindst 
et Fjerdingaars Varsel, meddelt 
skriftlig til Formanden. 

Regulativet. 
§ 33. Ved Forandringer i, Til

læg til eller Ophævelse af dette 
Regulativ bliver at forholde, som 
foreskrevet i Fiskeri-Loven af 4. 
Maj 1907. 

§ 34. Trykte Eksemplarer af 
dette Regulativ kan mod Betaling 
faas hos Kassereren. 

§ 35. Dette Regulativ træder i 
Kraft i Henhold til Fiskeri-Lovens 
Bestemmelser i § 9. 

Fiskefoder. 
--o-

l Nr. 23 af " Ferskvandsfiskeri
bl." er skr. en Artikel om rationel 
A vI af Portionsfisk, hvor Forfat
teren stærkt fremhæver Betydnin
gen af friskt og sundt Foder. Det 
er paa ingen Maade min Mening 
at modsige dette - tværtimod 
tror jeg ikke, det kan gentages 
for ofte, at vi maa være paa Vagt 
overfor dette Spørgsmaal. Men 
naar det fremhæves, at intet kan 
staa ved Siden af friskfanget Fo
der, saa vil jeg dog driste mig til 
at paastaa, at det ikke er fuld
stændig rigtigt. - Vi er absolut 
komne saa vidt nu, at vi kan le-

vere frossen Foder, der fuldstæn
dig kan maale sig med det frisk
fangede, og jeg tør sige, at vi og
saa er komne dertil, at de For
brugere af Fiskefoder, som ikke 
bor meget nær ved en Fiskeplads, 
hvor der kan faas Fiskefoder fra, 
absolut maa fordre frossen Foder 
om Sommeren, begrundet paa, at 
det friskfangede ikke kan holde 
sig saa længe som det frosne. 
Forfatteren til omtalte Artikel frem
hæver endvidere, at den bedste 
Maade at faa Foderet godt frem 
paa, er at indrette Kølerum med 
Kølemaskine i Fiskebaadene. Dette 
er nu ganske simpel en Umulig
hed i alt Fald for Limfjordens 
Vedkommende, som jo er den 
Plads, hvor den største Mængde 
Fiskefoder fiskes. For det første 
er det jo kun smaa Baade, der 
bruges til dette Fiskeri, og som 
ikke har Plads hverken til Køle
rum eller Maskine, og for det an
det vilde det blive en Udgift, som 
den Slags Fiskeri slet ikke kunde 
taale. 

Men det behøves heller -ikke, 
naar bare Fryserierne er belig
gende lige ved Fiskepladserne, og 
naar et Fryseri ligger saa nær 
Fiskepladsen, som Fryseriet i 
Glyngøre hvor vi kan have Fi
sken leveret paa Fryseriet en 
Time efter, at den er kommen op 
af Vandet, saa behøves der virke
lig ikke Kølerum i Baadene. 

J eg begriber meget godt, at der 
kan være nogle af Læserne, som 
vil sige: Hvorfor har der under
tiden været Grund til Klage over 
Eders Fiskefoder ? -.:. og jeg maa 
give vedkommende Ret og derfor 
skynde mig at fremkomme med 
en Undskyldning. 
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Da vi for 3 Aar siden byggede 
Fryseriet i Glyngøre, var det det 
første af den Slags i Danmark, og 
vi var aldeles uvidende om Frem
gangsmaaden med at opbevare 
Fisken. Vi mente, at naar vi frøs 
Fisken og opbevarede den, saa den 
ikke tøede op, saa var det nok 
for at have den frisk. Men De 
kan være sikker paa, at lige saa 
godt som der skal praktisk Kund
skab til at drive en indbringende 
Forelavl - lige saa godt skal der 
praktisk Kundskab til at fryse 
Fiskefoder og opbevare det. Dog 
tror jeg nu, efter 3 Aars praktisk 
Erfaring, og efter at vi har faaet 
dobbelt Maskinkraft, at vi er 
komne saa vidt, at vi tør garan
tere for at levere frossen Fiske
fader, som er lige saa sundt og 
friskt som det friskfangede. 

Vi har i Tiden nogle store Sild, 
som vi har haft frossen i 8 Maa
neder, og de smager lige saa godt 
i Dag, som den Dag de blev 
fiskede, og naar en Fisk smager 
godt til Menneskeføde, saa maa 
den absolut ogsaa smage godt og 
være nærende som Fiskefoder. 

Til Slutning vil jeg anbefale alle 
Fiskeopdrættere nu i Vintertiden, 
da det store Fiskeri af Smaasild 
er her, at tage dem en Tur her 
til Glyngøre og se, hvorledes Fi
sken fanges og behandles i Fry
seriet. 

Glyngøre, d. 4. Decbr. ]907. 

A. P. Kristensen. 

Nogle Bemærkninger til Artiklen 
om "Fiskefoder". 

-0-

Vi vil allerførst gøre opmærk
som paa, at vi i Artiklen i Nr. 

23, som Hr. Kristensen hentyder 
til, ikke særligt har tænkt paa 
Glyngøre. Vi vM nemlig, at 
denne Anstalt især har gunstige 
Betingelser for at levere en virke
lig frisk og sund Vare. Men det 
er ikke alle Fryserier, der er saa 
gunstigt stillede, at de som i 
Glyngøre kan have Fiskene leve
rede i Fryseriet en Time efter, at 
de er fangede. 

Vi har heller aldrig tænkt, at 
de fleste af vore Damkulturer kan 
undvære frossen Fisk som Foder. 
Vi har blot villet advare vore 
Forelproducenter mod Anvendelse 
af daarligt frossent Fiskefoder, 
hvad jo Hr. Kristensen ogsaa fin
der ganske i sin Orden. 

Det glæder os derfor at høre, 
at det nu er lykkedes "Fryse
riet i Glyngøre" at fremstille 
et fuldkommen sundt og nærende 
Fiskefoder af frosne Fisk; og vi 
anbefaler derfor vore Kulturer til 
at gøre Forsøg med den produ
cerede prima Vare. Det kunde jo 
nemlig føre til, at. de fleste af 
vore Dambrug sluttede· sig til 
denne Anstalt saaledes, at denne 
med Tiden blev en Fællesanstalt 
for disse. Derved vilde vi kunne 
sikre os stadigt at faa en god 
Vare, idet Anstalten da paa Grund 
af sin store Omsætning kunde ofre 
betydeligt mere til Anskaffelse af 
Materiel og andet, der er Betin
gelse for Leverance af en virkelig 
Førsteklasses-Vare. 

Da Fodringsspørgsmaalet er af 
en saa overordentlig stor Betyd
ning for Udbyttet af vor Dam
drift, tror jeg, at vi ogsaa i denne 
Sag bør slutte os sammen og 
gøre alt muligt for at fremskaffe 
saa godt et Foder for yore Dam-
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fisk, som vi kan; og det gælder 
ikke mindst om at fremskaffe et 
godt Foder af frossen Fisk; thi 
det kan de fleste Kulturer ikke 
undvære. 

Forellernes vegetabilske Ernæring. 
~o

(Sluttet.) 

Men Tvivlere udeblev ikke. I 
samme foran anførte Cirkulære 
gav Riedel, Heidelberg, sine Tvivl 
Udtryk. Ogsaa amerikanske Av
lere bragte Meddelelser om deres 
resultatløse Fodringsforsøg med 
Brød (se f. Eks. "Deutsche Fisch.
Zeit." 18i 9, Side 434). Siden har 
vel ogsaa mangen tysk Producent 
anstillet Forsøg med vegetabilsk 
Fodring. I Praksis har denne dog 
ikke kunnet holde sig, thi saa vidt 
os bekendt, har man i nyere Tid 
ikke hørt noget dertil. Fra ude
lukkende vegetabilsk Fodring er 
man vel kommen bort, men som 
Rest af den praktiske Erfaring er 
en vegetabilsk Tilsætning i ani
malsk Forelfoder bleven tilbage. 
Man har iagttaget, at samme ikke 
alene er meget godt skikket som 
Bindemiddel i Foderet, men ogsaa 
er meget nødvendig for Foreller
nes Trivsel.. Da de vegetabilske 
Kulhydrater hovedsagentlig ind
virke paaFedtansættelsen, saa 
skal man kun iagttage den For
sigtighed, at man ikke tildeler de 
yngre Foreller for meget deraf. 
Til Fedningsfisk kan man give 
noget mere, indtil 33 pCt. At man 

'ogsaa hermed maa være forsigtig, 
behøver vel ikke . videre at om
tales. Vel mæskes Fiskene rask 
herved, men da Afsættelsen hoved
sagentlig bestaar i Fedt, saa er et 

Foder, der er rigt paa Kulhydra
ter, Fedt og Olje let i Stand til at 
nedsætte Forellernes Modstands
dygtighed og ogsaa have en ugun
stig Indflydelse paa Smagen. Det 
er altsaa Vrangsiden ved den en
sidige vegetabilske Fodring, hvis 
Erkendelse har hindret dennes vi
dere Udbredelse. Det er altid af 
stor Interesse, at de Forsøg, af 
hvilke vi her har meddelt nogle, 
tilstrækkeligt har vist, at man og
saa kan ernære Foreller, der dog 
i Naturen er udprægede Kødædere, 
udelukkende vegetabilsk, og at det 
navnlig er de meget afpasnings
dygtige og foderbegærlige Regn
bueforeller, som viser sig mest til
gængelig for denne Indflydelse. 
Men det er igen ogsaa et Bevis 
for, at Kulturen fører til en Vej, 
der gaar nedad, til Blødagtighed 
og Degeneration, da den nødven
dig er forbunden med en Række 
usunde,. fejlagtige og forkerte Ind
greb hos de Fisk, der er anbefalede 
til vor Pleje. Maalestokken for 
denne BlødagtiggøreIse er Syg
dommene, som optræder blandt 
Kulturmenneskene og Husdyrene 
i en Mangfoldighed og Hyppig
hed, som under normale Forhold 
i den fri Natur er fuldstændig 
ukendt. 

At de Misgreb, som Mennesket 
begaar, er størst i Begyndelses
stadiet af en Domestikation, er 
selvfølgeligt. Lykkeligvis er vi nu 
allerede over Begyndelsesstadiet, 
endskønt det er umiskendeligt, at 
netop Forelavjen endnu vil give 
os mange Nødder at knække. 

Walter. 
(Efter Fisch. Zeit.) 
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Østrigs Indlandsfiskeri. 
-0·-

haardt trænger til Bedring. Med
grund til samme er, at tredje Per
son mod Betaling indrømmes I{,et 

Det østrigske Landbrugsministe- til Fiskeri, hvad der er en Hin
rium har ved den k. k. statistiske dring for Fiskebestandens øg
Centralkommission ladet udarbejde , ning. Det er let at indse, at Folk, 
en Statistik over Indlandsfiskeriet, der kun for en kort Tid lejer 
der har ført til interessante Resul- Fiskeriet af den fiskeri berettigede 
tater. eller Forpagteren, bestræber sig 

Vi meddeler her efter "F i s c h.- for at faa den størst mulige Vin-
Z e i t." et lille Uddrag: ding ud deraf og derfor uden Hen

syn til Fiskebestandens Fremtid 
A..'iskeriforholdene j Ahnimle-. ser at fange saa mange Fisk som 

lighefl. muligt. En yderligere Forklaring 
Den samtlige Længde af 

alle flydende Fiskevande i Østrig 
udgør 55,852 KIm., det samtlige 
Areal 36,094 Ha, i hvilket dog 
mangler Opgivelse af Fladeindhol
det af Fiskevandet for 4 Lande. 

Over Til- og Aftagen af Fi
s k e b e s t a n d e n foreligger der 
Opgivelse fra 1140 Revierer og 
234 politiske Distrikter. I Hen
hold til Indberetningerne medde
les, at der i 17 pCt. af disse er 
Tiltagen og i 36 pCt. Aftagen af 
Fiskebestanden, medens der i de 
øvrige Revierer og Distrikter hver
ken var sporet nogen Til- eller 
Aftagen i Fiskebestanden. 

Følgende Ting i n d v i r k e d e 
s k a d e li g t paa Fiskeriet og for
klarer tildels det ugunstige Ud
fald, at Fiskebestanden kun var 
øget i en Sjettedel af alle Fiske
vande: 

Fremfor alt er det Ret til anden 
Benyttelse af Vandet, endvidere 
de moderne Færdselsmidler, til 
Vands og Vandløbenes Regule-
ring. 

Det· er dog' ikke alene disse paa 
en Maade internationale Forhold, 
som forklarer de nuværende øst-
rigske Fiskeritilstande~ der saa 

til Fiskebestandens Aftagen i et 
Flertal af Fiskevande ligger i, at 
Fredningstiden hyppigt ikke over
holdes, saa vel som i Rovfiskeri 
og Fiskeri med ulovlige Redska
ber. Endvidere øver det en skade
lig Indflydelse paa Fiskeridriften, 
at Grænsen mellem to Revierer 

. med Hensyn til Fiskeriretten gaar 
til Midten af Vandløbet. Dette 
hindrer en ensartet Drift og Pleje 
af Fiskebestanden og forleder til 
irrationel Udbytning. Ved 5000 
KIm., altsaa en Ellevetedel af alt 
flydende Vand, gaar Grænsen til 
Midten af Vandløbet. I de Kron
lande, i hvilke der endnu ikke fin
des Fiskerilove, der støtter sig til 
moderne Anskuelser, er denne for 
enhver Drift lamslaaende Revier
begrænsning næsten almindelig. 

For at øge Fiskebestanden i 
Vandløbene udsættes der aarligt 
en betydelig Mængde· Sættefisk, 
hvilket har givet et godt Resultat, 
ligesom der ogsaa i den Hensigt 
er sørget for Anlæg hist og her 
af Fiskepas og Fiskeveje. 

B. Hamfiskeri . 

Det samtlige Antal Damme an
drog 14,871 med en Flade af 
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60,616 Ha, hvori dog mangler Op
givelse fra 168 Damme. I 94 pOt. 
af alle Dambrug produceres der 
Karper. 

C. Fiskeavlsaustaltcl'. 
Der haves Fortegnelse af ialt 

280 Fiskeavlsanstalter. Det største 
Antal Fiskeavlsanstalter udviser 
øvre-Østrig med 73, derefter føl
ger Bøhmen med 45, Salzburg 
med 28, Tyrol med 27, Nedre
Østrig med 23 osv. Det samtlige 
Antal af Yngel, der produceredes 
i Anstalterne, androg 13,742,000, 
de deraf udsatte Fisk 10,609,000 
Stkr. , , 

Af Yngel og Spisefisk blev' til-
sammen solgt 710,738 Stkr. og 
40,507 KIgr.; deraf gik 11,050 
Stkr. og 600 Klgr. til Udlandet, 
574,248 Stkr. og 26,249 Klgr. blev 
afgivet til Lokalforbrug, Resten 
afsattes til f j ærnereliggen de Mar-
keder. 

Selvom de foran opgivne Tal 
ikke er nøjagtige og fuldt tilfor
ladelige, saa afgiver de altid et 
interessant Billede over det øst
rigske Indlandsfiskeri. 

Efterskrift til en Forelmarkeds
betragtning. 

-0-

Til Hr. Riedels Artikel i "Fi
scherei-Zeitung" , hvori han frem
kommer med en Forelmarkedsbe
tragtning, og som vi har gengivet 
i forrige Nr. af vort Blad, har 
førstnævnte Blads Redaktion til
føjet en Efterskrift, som vi ogsaa 
vil meddele, da den er af ikke 
liden Interesse for danske Forel
producenter, og vi gengiver derfor 
Artiklen i Uddrag. 

"Efterskrift af Redaktio
n e n: Ogsaa vi holder den tyske 
Forelavls Stilling for alvorlig nok 
til at gøre Krav paa ane Produ
centers Opmærksomhed. Der er i 
de sidste Aar i Danmark frem
kommet Forelavlsorganisationer, 
som i Følge deres overmaade 
gunstige naturlige Forhold, der 
hovedsagentlig har sin Grund i 
de danske Kystfloders Ejendom
melighed og Havets Nærhed, har 
kastet en Masseproduktion af Fo
reller ind paa det tyske Marked, 
hvad det tyske Indland under lig
nende gunstige Forhold slet ikke 
er i Stand til. Følgen af denne 
billige danske Masseproduktion 
har allerede paa en betænkelig 
Maade gjort sig følbart paa det 
tyske Marked. Desuden er Dan
skerne nok ogsaa nu ved at ar
bejde paa store Salgsorganisatio
ner i Tyskland, og det synes, som 
de ogsaa har til Hensigt i Frem
tiden at lægge Vægt paa Kvalitets
forbedring af deres Varer og sø
ger i den Hensigt at komme i Be
siddelse af hele Produktionen af 
Opdræt fra førsteklasses tyske An
stalter: Derved vil de sikre sig 
det tyske Marked mere end hidtil. 
Forelavlens Udvikling har dermed 
taget en Retning, som man for 10 
og 20 Aar siden ikke havde for
udset, og som nu for en Del viser 
sig skæbnesvanger for den tyske 
Forelavl, og det navnlig for de 
Anstalter, der i Indlande under 
relativt ugunstige Forhold er 
skredne til Indretning af store 
Fedningsanstalter. Det er muligt, 
og vi ønsker det endog, at denne 
ugunstige Opfattelse af Sagens 
Stilling ikke slaar til, thi hele den 
danske Forelproduktion er endnu 
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alt for ung til, at deres nuværende 
Resultater kan tages som uom
stødelige og vedvarende Kends
gerninger. Det er først i de sidste 
Aar, at de danske Anstalter er 
skudt frem som Paddehatte og 
har trykket det tyske Marked. -
Men om denne billige Massepro
duktion vil vare ved, om den ikke 
ogsaa der i Aarenes Løb vil af
give ret ubehagelige Erfaringer, 
det er et Spørgsmaal, hvis Besva
relse hører Fremtiden til. Naar 
vi gaar ud fra. vore ældre Erfarin
ger fra den tyske Fedningsdrift, 
saa kan et saadant Tilbageslag 
ikke udeblive; thi i de første Aar 
har enhver ny Anstalt altid været 
bedst, og Tilbageslaget har først 
indfundet' sig senere, men altid 
meget regelmæssigt. Af de oven
for gjorte Antydninger, har dette 
nok ogsaa allerede her og der 
banket paa Danskernes Dør. Naar 
vi altsaa om den danske Fares 
Varighed, som er det samme som 
Varigbeden af den billige danske 
Masseproduktion, ikke for Tiden 
kan give noget Svar, saa er dog 
saa meget sikkert, at de danske 
Spiseforeller kan blive producerede 
under væsentligt gunstigere For
hold, end der foreligger i Indlan
det hos os. Derfor maa de inter
esserede i alle Tilfælde væbne sig 
mod den fremtrængende Fare og 
ikke stikke Hovedet i Sandet. 
Man maa efter vort Skøn, dersom 
den billige danske Masseproduk
tion ogsaa fremtidigt vedbliver, 
holde Forelavlens to Retninger 
strængt ude fra hinanden, de store 
Fedningsbedrifter, der er henviste 
til Stormarkedet, og Smaabedriften 
og Smaadammene, der maa se 
bort fra Stormarkedet, maa se at 

afsætte deres Produktion i' de be
grænsede lokale Omraader til til
fredsstillende Priser. Den først': 
nævnte Gruppe, Storbedrifter, vil 
da kun faa sine Omkostninger be
talte, naar de kan producere store 
Masser billigt, og det er især Til
fældet i Nærheden af Kysten, naar 
meget gunstige Vand- og Fodrings
forhold er forhaanden. Den anden 
Gruppe, Smaabedrifterne, som er 
mer eller mindre uafhængige af 
Stormarkedet, vil allerede kunne 
hjælpe sig selv, forudsat at deres 
Produktion bestaar i Kvalitetsvare, 
saavel med Hensyn til Udseende 
og Smag som ogsaa Modstands
dygtighed. Her stemmer vi ganske 
overens med R i e d e l, der vil have, 
at Opdræt og Fedning skal skilles 
fra hinanden. For en Opdræt og 
Afkomsforædling saa nær Naturen 
som muligt, har vi allerede i flere 
Aar i Tilslutning til A r e n s og 
L i n c k e hævet vor Stemme. 
Sikkert nok lader der sig ved ind
vendingsfri Opdræt ogsaa i Fed
ningsbedriften opnaa et bedre 
Produkt, end naar som hidtil kun 
blev anvendt Afkom af tvivlsom 
Kvalitet. Men Fedning er Fed
ning, og der vil her trods Anven
delse af det bedste Materiale 
endnu fremkomme mislige Om
stændigheder, med hvilke Smaa
driften ikke behøver at regne. -
Den sidstes Produkt vil altsaa un
der Forudsætning af samme Om
hyggelighed i Opdrætningen, resp. 
Afstamning, altid være Fednings
produktet overlegent og behøver 
selv ikke at frygte for Konkurren
cen paa Stormarkedet, naturligvis 
saa meget mindre i begrænset pro
vin.ciel Afsætning, der ikke saa let 
paavirkes af Stormarkedet, hvorfor 
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da ogsaa Sydtyskland hidtil kun 
er blevet lidet berørt af Krisen 
paa Forelmarkedet. Besværlighe
derne hviler hovedsagentlig paa 
det nordtyske Stormarkeds Om
raade, hvoraf jo ogsaa før eller 
senere Provinsmarkedet vil blive 
paavirket, men ikke paa den 
ængstelige Maade, som nu har 
taget Glæden fra mangen Forel
producent. - Naar den billige 
danske Masseproduktion skulde 
vise sig varig, saa har Forelavlens 
naturlige Udvikling nu ført til en 
Krise, hvor Forsøgene med Stor
drift under Indlandets relativt 
ugunstige Forhold saa ofte har 
ført til stærke Ubehageligheder, 
der slet ikke lod sig forudse. Ad
skillige af Anstalterne i Indlandet, 
navnlig de, der ikke sidder rigtig 
fast i Sadlen, vil gaa nedenom og 
hjem; thi bortset fra Danskerne, 
saa eksisterer der ogsaa i N ær
heden af Kysten tyske Stordrift 
efter dansk Mønster, og flere vil 
vel fremstaa endnu, og den billige 
Masseproduktion vil derfor ikke 
være til at skaffe ud af Verden 
mere. Men de Anstalter i Indlan
det, som hidtil har drevet Masse
produktion, men med Hensyn til 
Sikkerhed og Billighed ikke kan 
konkurrere med Kystregionens An
stalter, maa, hvis de ikke skal helt 
forsvinde, enten gaa over til eks
tensiv Smaadrift eller ofre sig for 
førsteklasses Opdræt, og. netop i 
den sidste Omstændighed ser vi 
en vigtig Udjævning af den nu
værende Misere. Af en patriotisk 
Propoganda til Gunst for de tyske 
Foreller lover vi os kun lidet. -
Deraf lader maaske enkelte Per
soner og Klasser sig paavirke, 
men i det store og hele er det 

ikke noget Lokkemiddel for den 
brede Masse, for hvilke i vor ma
terialistisktænkende Tid Pris og 
Kvalitet overvejende er de bestem
mende Faktorer. Men en saadan 
Arbejdsdeling er ikke alene en 
given Mulighed, som igen aabner 
bedre Udsigter for mange Anstal
ter, men den er den nødvendige 
og rigtige Udjævning af den for
andrede Stilling. Fedning og Avl 
er to Ting, som R i e d e l ganske 
rigtigt siger, der meget daarligt 
lader sig forlige med hinanden, 
og dette vil i de moderne Stor
drift ogsaa stedse vise sig mere 
følbart, naar samme bestræber sig 
for at lede deres Fedning ad sikre 
Veje. En stor Del af disse Fed
ningsanstalter vil ikke mere være 
Konkurrencen voksen, naar de selv 
vil producere deres Opdræt paa 
en ufuldkommen Maade. Nogle 
særligt gunstigt stillede Stordrift 
vil naturligvis ogsaa kunne gøre 
en Undtagelse derfra. 

Altsaa: paa den ene Side Kva
litetsavl og Arbejdsdeling paa dette 
Omraade, og paa den anden Side 
Sikring og TIdvikling af den lokale 
Afsætning turde efter vor Mening 
være Vejen, som Forelavlen hoved
sagentlig maa sætte sig som Maal. 
Men hvo der vil give yderligere 
Raad og Hjælp, skal være os vel
kommen i vore Spalter. 

(Fi5Clt. Zeit.) 

Blandede Meddelelser. 
-0-

}'l'8 Laksefangsten i Kanada. 
Til den Meddelelse, som vi her i 
Bladet har bragt om Laksefang
sten i Kanada, har "AlIg. Fisch.
Zeit." i sit sidste Nr. knyttet føl-
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gende Oplysning: "Navnet "Laks" 
er efter evropæiske Begreber falsk. 
Hvad der eksporteres som Kon
serves-Laks fra Britisk-Kolumbia 
er paa ingen Maade identisk med 
vore Rhin- og Weserlaks, skotske 
eller Østkanadas-Laks, saa vel som 
i Quebec, Nyskotland og Nybruns
vig. Disse hører til den virkelige 
Lakseart (Salmo); men den britisk
kolumbiske "Laks" hører til en an
den Art (Oncorhynchus); dens Kød 
er rødere og mere tørt end den 
"virkelige" Laks' i det østlige Ka
nada." 

Patentmedd~lelse. Fisketrans
portbeholder med Indretning til 
Filtrering af det tagne Vand og 
til Iblanding af Luft for dens Re
turfragt. Dr. I. Heuschern. E. We
ber-Stierlin, Zurich. 

(AlIg. Fisch. Zeit.) 

Amurlaks for Tyskland. Efter 
Fiskerivæsnets Regulering i øst 
mellem Rusland og Japan og paa 
Grund af de vedvarende yderst 
høje Priser paa Levnetsmidler vil 
de interesserede russiske Kredse 
igen træffe Forholdsregler til Eks
port til Tyskland af store Mæng
der frossen Fisk, især Amurlaks. 
Det første Forsøg paa at ekspor
tere Amurlaks er allerede gjort 
for flere Aar siden. - Firmaet 
N a d e t z k ij, Indehaverske af store 
Fiskefangstforetagender i Nikola
jewsk, leverede allerede i Aaret 
1903 i Forening med Berliner Fir
maet L i n d e n b e r g et Parti fros
sen Laks til Hamborg paa en med 
Fryseapparater forsynet Damper. 
Dette Foretagende havde et fuld
stændig godt Resultat. Forrige 
Aar hal' nu Firmaet Nadetzkij 
uden fremmed Bistand eksporteret 
et større Kvantum frosne Laks til 

Tyskland over Hamborg, hvorfra 
alle andre europæiske Markeder 
blev forsynede. - Imidlertid har 
Firmaet N a d e tz k i j øget sit Fore..: 
tagende betydeligt og direkte ved 
Amurs Bred opstillet Fryseappara
ter forskrevne fra Tyskland. De 
fangede Fisk bliver om kort Tid 
bragte t disse Apparater, hvor de 
bliver i 24 Timer, og "derefter pak
kede i særlige Kister til en Vægt 
af 120 Klgr. De saaledes præpa
rerede Fisk bliver derefter trans
porterede paa Dampere med Køle
indretninger. Der er endnu at be
mærke, at denne ny Gren af euro
'pæisk Fiskehandel heldigt kan kon
kurrere med den amerikanske, der 
indtil nu har behersket det evro
pæiske Marked, og det saa meget 
mere, som Fiskene fra Amerika 
bliver dobbelt saa dyre, SOm de 
fra Amur, og desuden er de ame
rikanske .vandes Fiskerigdom til
dels udtømt, medens Amurs For
raad endnu er uberørt. 

(I<'iseh. Zeit.) 

Mærkelig Aalefangst. Hr. A. 
Hubner, Frankfurt a. Oder, med
deler i "Deutsche Fischerei
Z e i t u n g" , at det varme Vejr i 
Oktober og i Begyndelsen af No
vember havde i varme Regnnætter 
lokket en Mængde Regnorme frem 
i østprøjl?en. Disse anvendte Fi
skerne som Agn, og paa Snorer 
med 11000· Kroge fangede de i 4 
Nætter fra 8. til 13. November 
med et rundt Tal 750 Stkr. Aal 
til en, Vægt af 410 Pd. og des
uden over 200 Pd. Rødskalle, men 
kun 4 Stkr. Aborre. Paa den Tid 
af Aaret plejer man ellers ikke at 
kunne fange Aal paa Krog. Paa 
Grund af den kolde, næringsfat
tige Sommer, har vel AaIene villet 
udnytte det milde Efteraar for at 
være tilfredsstillende forberedte til 
Overvintringen. N ævnte Fangst 
fandt Sted i Goldapgar-Sø. Denne 
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Sø blev i 1905 besat med 30 Cent
ner Sætteaal fra Nordsøen, 20 Stk. 
pr. Pd. Disse er efter 2 Somres 
Forløb voksede fra 1/20 til l/Z Pd. 
Possessern-Sø fik i Aaret 1904 
ligeledes Sætteaal; men disse er 
efter 3 Somres Forløb naaede til 
en Vægt af et helt Pund. Skønt 
der i sin Tid blev advaret mod at 
besætte med AaI fra Elbmundin
gen, paa Grund af de mange min
dre værdifulde Hanaal, kan Praksis 
her virkeligt bevise det modsatte 
Resultat; thi 40,000 Montee, som 
i Aaret 1900 blev udsat i Pitzar
ker-Sø, skønt det var af den meget 
anbefalede italienske Montee, og 
17,500 Montee, som i Aarene 1898 
-99 blev bragte til Haarzen, vejer 
gennemsnitligt den Dag i Dag 
næppe 1 Pund. 

Fiskemarkedet. 
0-

AaI 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

K,jbenhavn, 7. Decbr. 
45 -7, Øre pr. Pd. 
90 125 
40-60 
25-30 

300-450 Øre pr. 100 Stk. 

B e r l i n, 1.-7. Decbr. 
Levende Fisk: 

Gedde 
Gedder, store. 
Gedder, mellemst., 
Sandart 
Sandart. store, 
Sandart, meUst., 
Sandart, emaa, 
SudE'r, store, 
Suder, mellet .. 
Suder, smaa, 
Brasen 
Brasen, store, 
Aal, store, 
AaI, emaa, melIst., 
Karpe, usort., 
Karudser 

61-95 - 84 Pf. pr. Pd: 
50--71 
84 87 

147 
85-95 

140 
70 

82-100-94 
118 
114 

38-54 
51 

124-126 -
93 

Ispakkede Fisk: 
E'orel 102 Pf. pr. Pd. 
Laks 141 154-
Ørred 100-144 -
Sandart, store, 76 
Sandart., mellemst, 105 
Sandart. smaa, 57 - 60-57 
Aborre' 36-50-47 

A borre, smaa, 
Gedde 
Gedder, store, 
Gedde, mellet., 
Brasen 
Brasen, smaa, 
Karpe 

BIankørred 
Ørred 
Gedde 
Krebs, store, 

mellemst. 
smila 

31-21-80 
43-70-62 

38 
65-67 

30-16-24 
10-16 
45-65 

P a r i s, 7. December. 
7,00-14,00 Fl'. pr. Klgr. 
5,00-8,00 -
l ,00-~2,50 "-

20-25 Fr. pr. 100 Stkr, 
12-14 -
5-7 -

D. F. Z. 

li a m b o r g, 27. Novbr. til 3. Decbr. 
Gedde, store, 85- 68 Pf. pr. Pd. 
Gedde, smaa, 30-55 -
Sandart, store, meUst, 90 - 105 -
Sandart, smaa, 60 
Aborre. store, 35-45 -
Aborre. smaa, 25-30 
Ørred, st, mellemst., 70--165-
Ørred, melIst., 155-285 -
ØrrNl, meUst., smaa, lOO:-154 -
Ørred, smaa, 80-110 -

L e i p z i g, 27. Novbr. til 3. Decbr. 
Gennemsnitspris. 
Levende Fisk: 

Suder, smaa, 
AaI, store, 
Gedder, usort, 
Foreller, smaa, 
Karudscl', store, 
Aborre, store, 
Brasen, store, 

140 Pr. pr. Pd. 
160 
100 
350 
60 
60 
60 

Ispakkede Fisk: 
Gedde, usort., 85 
Sandart, store, 100 
Sandart, mei1st., 85 
Karlldser, Aborre og 

Brasen, 50 
Karper 55 

Pr. pr. Pd. 

F. Z. 

Annoncer. 
-0-

Fiskemester søges. 
Til et mindre Fiskeri ved en 

Vandmølle søges straks en Fiske
mester, der ogsaa i den ledige 
Tid vil hjælpe paa Møllen. 

J. F ausb øl, 
Branderup Mølle pr. Branderup, 

N ords1 esvig. 
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1 Punds Regnbue-
Ørreder 

fra Dollerup Sø, opvokset ved Na
turfoder, derfor gode Forældrefisk, 
kan købes hos 

Gaardejer Jepsen, 
Dolleruplund pr. Ltlnderskov. 

••••••••••••• 
Levende Fisk, 

saasom Portions ørreder, store Hav
ørreder, Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes til Købs. 
Afhentning med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste Statsbanesta
tion. Kontant Betaling. 
G. Domasehke, Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonasstrasse 3. ••••••••••• #. 
150,000 

I-aarige Ørreder, 
8-12 Ctm. lange, at levere For
aar 1908, ønskes til Købs, ogsaa i 
mindre Partier. Tilbud ab Fiske
riets Station udbedes. 
G. Domasehke, Fischhandlung, 

Berlin, Jonasstrasse 3. 
I 

Piskemester. 
h e l s t u gift, søges til et mindre 
Ferskvandsfiskerianlæg, der even
tuelt kan udvides. 1/2 Mil fra Sta
tion. Billet, mrkt. "J. N.", bedes 
sendt til dette Blads Kontor. · ....................... . . · ........................ . 
Rnssisk-Degra Smørelse 

(eget Fabrikat) 
gør alt Lædertøj fuldstændig 
vandtæt, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det er behagelig frisk Lugt. 

Prøv den, men efter Brugsanvisnin-
gen, som findes under Bunden af enhver 
Daase, og De vil erkende, at De har 
faaet, hvad De søger. Faas iDaaser 
l/ll og l j 4 til henholdsvis l Kr., 50 og 
25 Øre pr. Daase, samt i Bøtter paa 6 
Pund Netto, -- saadanne Bøtter leveres 
emballage- og portofrit for 6 Kr.; ~ ved 
Indsendelse af 60 ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaende 2 K vart· Daasel' porto
frit til Prøve. 

Jørgen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

I ....................••.•.. · ........................ . 

Avlscentret for Salmonider, 
Saselbek - Bergstedt - Hamborg, 

som alene er baseret paa Højavl af udsøgte Racer, fremkaldt ved skarpt 
Avlsudvalg og udelukkende Naturnæring, kan i dette Efteraar levere 

2 Jlillioner øjenæg af Kildeørreder, 
2 do. af Bækørreder, 

i Foraaret " do. af Regnbuer, 
saavel i rene Racer, som Krydsninger med L o c h li ve ro, P u r~p u r- og 
St aalh o ve dior ell er. 

Vore Racer er med Hensyn til hurtig Vækst, Form og Farve 
samt Haardførhed uovertrufne; vore Kilde- og Regnbueørreder naar 
ofte Portionsstørrelse allerede i første Aar, vore Bækørreder regel
mæssigt i andet Aar. 

Æggene leveres franco Hamborg med fri Emballage til moderate 
Priser. Repræsentant for Danmark: 

Xaueetllraad S a u d e r .. .e a r s e u, &Usedal, Horusgld. 
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Fiskeriet, Vantdrup, 
har til Salg fra en 15 Tdr. Ld. stor Naturdarn :Moder-Regnbuer,. præg· 
tig farvede og velformede 3 Sommers Fisk, gennemsnitlig 1 Pd. Stykket. 

Ca. 200 Pd. Hanner. <Ja. 200 Pli. Hunner. 
Æggene af disse købes gerne til en fast Pris. 
Til Købs ønskes: Indtil 10,000 Pd. l/5-1/~ Pd.s Regnbuer (blanke) 

og Bækørreder, at levere efterhaanden i Vinterens Løb, fors endt døde. 
3000 Pd. I/~ __ Ii) Pd.s Regnbuer, 3000 Pd. 1/4_1/:; Pd.s Bækørreder og 
10ilO Pd. 1;., Pd.S Bækørreder, at aftage levende Fiskeriets Station. 

l/z Mill. Havørredæg, 15,000 Kildeørredæg og 50,000 Bækørredæg. 
Kontant Betaling ved Udleveringen. 
Tilbud med bll1igste Prisfordring imødeses. 

N. P. Petersen, Forretningsfører. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I.underskov 

tilbyder til Levering i Vinter og 
Foraaret prima Sættefisk af 
Kilde-, Bæk- og Regnbue
ørre(ler, endvidere prima øjne
æg og Yngel i ovennævnte Ar
ter samt Sættefisk af Kal'per 
og Suder 

til absolut biUigste Priser. 

:Frisk, frossen 

Fiskefoder 
faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", 
Glyngøre. 

Telegramadresse: Fryseriet. 
Telefon Nr. 7. 

. Sy djy dsk pr~A:".Ar=-<"'::;"'....:::AA::4'" ~.,,""""A::'<-='~"""'A: 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Ræk·, 
R(\gnbue· og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
(ler til billigste Priser. 

Portionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P •• 1 ør gense II, 
Kildeyærk. 

. Geddeyngel 
IIF ønskes ...... 

'l'ilbud paa Levering af 10,000 
Stk. 2~3 Tom. stor Geddeyngel 
til Udsættelse i Sommeren 1908 

bedes snarest tilstillet. 

fgstfiskeriforeningen, 
Amagertorv 9, 

København. 

Begge pr. Lunderskov. ,>..::A";:::AA::;A, 

Trykt i .,Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding, 
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