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INDHOLD: Forsøg over Befrugtningen hos Regnbueørred. - Hvad skal 
man nu tro? - Parmo Ravnkilde im memoriam. - Mindre 
Meddelelser. 

Forsøg over Befrugtningen hos Regnbueørred. 

Vi har her paa Kildevæld Fiskeri altid haft forholdsvis mange 
flere ubefrugtede Æg blandt Regnbueæggene end blandt Bækørred
æggene, idet vi har ca. 5 °/0 ubefrugtede blandt Bækørredæggene, 
hvorimod vi for det meste har 10-20 °/0, ja, i enkelte Tilfælde helt 
op til 40 °/0 ubefrugtede blandt Regnbueæggene. . 

jeg har derfor i de sidste fire Aar gjort forskellige Forsøg med 
Befrugtning af Regnbueæg. 

Da andre Fiskerier maaske kan have Interesse i at høre lidt 
om disse Forsøg, vil jeg hermed prøve at give en Fremstilling af 
de Forsøg, der gav de tydeligste Resultater. 

Desværre blev de fleste Forsøg foretaget med saa smaa Por
tioner Æg, at de ikke kan regnes for fyldestgørende, men man kan 
dog altid se, i hvilken Retning Resultaterne gaar. 

I Vinteren 1939-40 søgte jeg at finde ud af, om det var Æg
gene eller Mælken, der var Skyld i, at der blev for mange ubefrug
tede Æg. Ligeledes søgte jeg at finde ud af, hvor længe Æggene 
og Mælken er befrugtningsdygtige, efter at de var kommet i Berø
ring med Vandet, samt hvor hurtig Befrugtningen sker. 

For at finde ud af, om det er Æggene eller Mælken, der er 
Skyld i, at der bliver for mange ubefrugtede Æg, befrugtede jeg 
først nogle Æg af seks Hunfisk mect samme Hanfisk Dette gav føl
gende Resultat: 
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Hun døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0/ 0 ubefrugtede 
Nr. 1 16 Stk. 25 Stk. 330 Stk. 7 
Nr. 2 7 

" 
74 

" 
200 

" 
27 

Nr. 3 13 
" 

159 
" 

250 tt 39 
Nr~ 4 35 

" 
17 

" 
400 

" 
4 

Nr. 5 12 
" 

19 
" 

400 
" 

5 
Nr. 6 23 

" 
142 tt 300 

" 
32 

En Gentagelse af Forsøget med en anden Han og 6 nye Hun-
n er gav følgende Resultat: 

Hun døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0/ 0 ubefrugtede 
Nr. 7 11 Stk. 104 Stk. 375 Stk. 22 
Nr. 8 6 " 

57 
" 

600 tt 9 
Nr. 9 98 tt 190 ., 250 " ubrugelige 43 
Nr. 10 7 

" 
98 

" 
300 

" 
25 

Nr. 11 3 
" 

21 
" 

325 
" 

6 
Nr. 12 20 

" 
30 

" 
400 

" 
7 

Derefter seks smaa Portioner Æg af samme Hunfisk, befrugtet 
af seks forskellige Hanfisk: 
Han døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0/ 0 ubefrugtede 
Nr. l 4 Stk. 8 Stk. 500 Stk. 1,5 
Nr. 2 3 

" 
4 

" 
450 

" 
0,9 

Nr. 3 5 
" 

18 
" 

525 
" 

3,3 
Nr. 4 6 

" 
55 

" 
450 

" 
10,9 

Nr. 5 8 
" 

7 
" 

450 
" 

1,5 
Nr. 6 11 

" 
23 

" 
500 

" 
4,4 

Ogsaa dette Forsøg gentoges. Seks andre Hanner og Æg fra 
en anden Hun gav følgende Tal: 
Han døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0 j 0 ubefrugtede 
Nr. 7 6 Stk. 27 Stk. 450 Stk. 5,7 
Nr. 8 6 " 30 " 550 " 5,2 
Nr. 9 7 " 90 " 500 " 15,3 
N r. l O 7 " 17 " 500 " 3,3 
Nr. 11 12 " 33 " 500 " 6,2 
Nr. 12 4 " 18 " 400 " 4,3 

Da der er størst Forskel paa Procenten af ubefrugtede i de For
søg, hvor Æggene stammer fra forskellige Hunfisk, maa man vel 
gaa ud fra, at det ikke er Mangler ved Mælken, der er Skyld i de 
mange ubefrugtede Æg. 

For at finde ud af, hvor længe Mælken er befrugtningsdygtig, 
blev seks smaa Portioner Æg af seks Hunfisk med 10 Sek Mellem
rum sat over i et Fad Vand med Mælke, saaledes at de sidste 
Æg blev sat over i Mælken l Minut efter, at denne var afstrøget: 
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døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0 l o ubefrugtede 
10 Sek. 37 Stk. fl6 Stk. 300 Stk. 18 
20 Sek. 6 

" 
129 ,, 175 

" 
42 

30 Sek. 15 
" 

70 
" 

350 
" 

17 
40 Sek. 13 

" 
114 

" 
125 

" 48 
50 Sek. 44 

" 
305 

" 
11 

" 
93 

60 Sek. 3 
" 

255 
" 

2 « 99 

At der var 42 °/0 ubefrugtede blandt de Æg, der blev sat over 
efter 20 Sek. skyldes sikkert, at det er de sidste Æg, der blev strø
get af Fisl<en, da det senere har vist sig, at det er knuste Æg, der 
hindrer Befrugtningen, og man er altid mest tilbøjelig til at knuse 
nogle Æg, naar man stryger de sidste Æg ud af Fisl<en. 

løvrigt viser Forsøget, at Mælken efter 50-60 Sekunder ikke 
mere er befrugtningsdygtig. Om dette er Tilfældet for alle Hanfisk 
kan ikke afgøres, da Forsøget kun blev foretaget med een Hanfisk. 

For at finde ud af, hvor længe Æggene er befrugtningsdygtige 
efter at de er kommet i Vand, blev seks Portioner Æg af samme 
Hunfisk sat i Vand og derefter med 10 Sek.s Mellemrum sat over 
i Vand med nyafstrøgen Mælke: 

10 Sek. 
20 Sek. 
30 Sek. 
40 Sek. 
50 Sek. 
60 Sek. 

døde i Perioden ubefrugtede 
154 Stk. 83 Stk. 

120 " 89 " 
101 " 208 " 
122 n 155 " 
59 " 425 " 

132 " 195 " 

befrugtede 
300 Stk. 
175 " 
200 " 
250 " 

35 " 
175 " 

0/o ubefrugtede 
22 
34 
51 
38 
92 
53 

Herefter gentoges Forsøget med seks Portioner af en anden 
Hun fisk, men med større Tidsmellemrum: 

døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0/ 0 ubefrugtede 
oos. 60 Stk. 51 Stk. 500 Stk. 9,3 

l M.OOS. 57 " 38 " 
550 

" 
6,4 

1 M.20S. 49 
" 

50 " 
600 

" 
7,8 

1 M.40S. 38 
" 

26 ., 750 
" 

3,4 
2M.OOS. 56 

" 
141 

" 
350 

" 
28,5 

4M.OOS. 21 
" 

19 
" 

400 
" 

4,5 

At der blandt Æggene, der blev sat over efter 50 Sek. er 92 
0/ 0 ubefrugtede, og at der af dem, der blev sat over efter 2 Min., 
er 28,5 °/0 ubefrugtede, skyldes sikkert igen, at det er de sidste Æg 
af Fiskene. 

Ved senere Forsøg, hvor Æggene stod i Vand i 10 Min., før de 
blev befrugtede, var der 95 °/0 , hvorimod der ved Æg, som havde 
staaet i 10 Min. uden Vand paa, kun var 11 °/0 ubefrugtede. Disse 
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Forsøg viser, at Æggene godt kan befrugtes i nogen Tid efter, at 
de er kommet i Vand, hvilket man tidligere har hævdet ikke var 
Tilfældet. 

Nogle Æg, som blev hældt i et Fad Vand, som havde staaet i 
flere Min. med Mælke i, saaledes at Mælken ikke mere var befrugt
ningsdygtig, og som derefter blev befrugtet med frisk Mælke, gav 
6 °/0 ubefrugtede. Det lader altsaa ikke til, at Mælken, som ikke 
ikke mere er befrugtningsdygtig, hindrer Befrugtningen. 

For at finde ud af, hvor hurtig Befrugtningen sker, blev seks 
Portion·er Æg af samme Hunfisk sat i Vand med nyafstrøget Mælke 
og derefter med 5 Sek. Mellemrum taget op og skyllet, saaledes at 
de første Æg kun havde 5 Sek. at blive befrugtede i: 

døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0/ 0 ubefrugtede 
5 Sek. 

10 Sek. 
15 Sek. 
20 Sek. 
25 Sek. 
30 Sek. 

28 Stk. 165 Stk. 225 Stk. 42 

28 " 166 " 125 " 57 
54 " 124 • 250 " 33 
26 " 85 " 250 " 25 
26 " 133 " 175 " 43 
28 " 193 " 200 " 49 

Da der ikke er flere ubefrugtede blandt de Æg, der blev taget 
op efter 5 Sek. end blandt de Æg, der blev taget op senere, maa 
man vel gaa ud fra, at Befrugtningen sker forholdsvis hurtigt. At 
der er forholdsvis mange ubefrugtede i dette Forsøg, skyldes sikkert, 
at der har været for mange knuste Æg. 

I Vinteren 1940-41 søgte jeg at finde ud af, om de mange ube
frugtede Æg maaske skyldes, at Fiskene ikke er tilstrækkelig modne, 
eller om Grunden er, at de er overmodne. 

Et For!;øg, hvor der blev strøget nogle Æg af een og samme 
Fisk med tre Dages Mellemrum, gav følgende Resultat: 

ubefrugtede befrugtede 0/ 0 ubefrugtede 
Første Afstrygning 56 Stk. 62 Stk. 47 
efter 3 Dage 6 

" 
350 

" 
1,7 

efter 6 Dage 21 
" 

500 
" 

4 
efter 9 Dage 13 

" 
300 

" 
4,3 

efter 12 Dage 3 
" 

400 
" 

0,7 
efter 15 Dage 2 

" 
50 

" 
4 

efter 18 Dage o 8 
" 

o 
Første Gang var Fisken knap moden, saaledes at nogle af Æg

gene ikke kunde skilles ad. Efter 12 Dages Forløb havde Fisken 
"slugt Vand" og efter 15 'Dage havde den tildels støget sig selv. 

Et Forsøg med en anden Fisk gav følgende Resultat: 
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ubefrugtede befrugtede 0/ 0 ubefrugtede 
Første Afstrygning 5 Stk. 200 Stk. 2,4 
efter 3 Dage 7 " 175 

" 
3,8 

efter 6 Dage 4 
" 

250 
" 

1,6 
efter 9 Dage o 

" 
200 " o 

efter 12 Dage 1 
" 

200 
" 0,5 

efter 15 Dage 2 
" 

1.50 
" 

1,3 
efter 1 S Dage o 

" 
150 

" 
o 

efter 21 Dage 1 
" 

250 
" 

0,4 

Ogsaa denne Fisk havde efter 12 Dage "slugt Vand", men 
havde saa vidt det kunde ses ikke strøget sig selv. 

Disse Forsøg tyder paa, at naar først Fiskene er saa modne, at 
Æggene kan skilles ad, betyder det ikke noget, hvornaar de bliver 
strøget, naar blot man ikke venter saa længe, at Fiskene selv stry
ger Æggene af sig. 

Da Regnbueæg er meget skøre som nystrøgne Æg, saaledes at 
der for det meste gaar nogle i Stykker, naar de stryges ud af Fi
skene, søgte jeg i Vinteren 1941-42 at finde ud af, om det er dette, 
der er Skyld i, at en Del af Æggene ikke bliver befrugtede. 

Blandt Æggene af fire Fisk, som blev strøget meget forsigtigt, 
saaledes at der ingen Æg gik i Stykker, var der henholdsvis CJ 0/ 0 . 

1,7 °/0 , 1 °/0 og l 0/ 0 ubefrugtede. 
To Fisk, som blev strøget haardt, men hvor kun faa Æg knu

stes, gav begge 12 °/0 ubefrugtede. 
To Fisk, som blev strøget haardt, saaledes at en Del Æg knu

stes, gav henholdsvis 35 °/0 og 23 °/0 ubefrugtede. 
En Fisk, som blev strøget haardt, saaledes at en Del Æg knu

stes, hvoreft~r Æggene blev skyllet og først derefter befrugtet, gav 
98 °/0 ubefrugtede. 

Disse Forsøg tyder paa, at det er de knuste Æg, der hindrer 
Befrugtningen, da der hele Tiden er flest ubefrugtede, hvor der er 
flest knuste Æg. At der er 98 °/0 ubefrugtede blandt de Æg, der 
blev skyllet, før de blev befrugtet, skyldes sikkert, at Indholdet af 
de knuste Æg er blevet skyllet rundt paa alle de andre, saaledes 
at det næsten totalt har hindret Befrugtningen. Det er sikkert dette, 
som har været Grund til, at man altid har antaget, at Regnbueæg 
kun kunde befrugtes et Øjeblik efter, at de er kommet i Vand. 

I 1942-43 søgte jeg at faa disse Forsøg bekræltet ved at stryge 
3/ 4 af Æggene af hver Fisk saa forsigtigt, at jeg var sil<ker paa, at 
der ingen Æg blev knust, hvorefter de sidste Æg af Fisken blev 
presset i en Si for sig, saaledes at jeg herved fik 3/ 4 af Æggene 
blandt hvilke der ingen knuste var, og 1/ 4 blandt hvilke der var en 
Del knuste .:Eg. Dette Forsøg blev gjort med 500,000 Æg af to for-
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skellige Presninger og gav hver Gang samme Resultat, nemlig 2 °/0 

ubefrugtede blandt de første 3/ 4, hvor der ingen knuste Æg var, og 
40-50 °/0 ubefrugtede blandt den sidste 1/ 4, hvor der var en Del 
knuste Æg. 

For at kontrolere, hvor mange Procent ubefrugtede der vilde 
være blevet ved almindelig Presning (d. v. s. alle Æggene stryges 
i samme Si og befrugtes derpaa), blev 100,000 af den ene Presning 
strøget almindeligt. Blandt disse var der 22 °/0 ubefrugtede. 

Da min Svoger, Albert Trachsel i Ravning, samtidig havde fore
taget nogle Forsøg med at tørbefrugte nogle Regnbueæg og haft 
meget gode Resultater, forsøgte jeg med en tredie Presning at tør
befrugte den sidste Fjerdedel og opnaaede herved at faa disse ned 
paa 20 °/0 ubefrugtede. 

Man vil efter dette sikkert opnaa de bedste Resultater ved altid 
at stryge Fiskene saa forsigtigt som muligt. Hvis man saa er sikker 
paa, at der ingen knuste Æg er, betyder det ikke noget, hvordan 
man bærer sig ad med at befrugte Æggene. Er man derimod ikke 
sikker paa, at der ingen knuste Æg er, er det bedst at tørbefrugte 
Æggene. løvrigt bør man altid sørge for, at Fiskene ikke er for 
fede, naar de skal stryges, da en fed Fisk altid er meget vanske
ligere at stryge end en Fisk, der ikke er for fed. 

Nogle Prøver paa, hvor stort et Tryk de nystrøgne Æg kan 
taale, før de gaar i Stykker, viste, at Æggene her paa Kildevæld 
kan taale et Tryk paa 50-70 Gram, hvorimod de paa Kroager 
Fiskeri (hvor man almindeligvis ikke har saa mange ubefrugtede Æg 
som hos os) kan taale 80-150 Gram. Det kunde være interessant, 
hvis man til næste Aar kunde faa nogle Oplysninger fra andre Fiske
rier om, hvor stort et Tryk deres Æg kan taale, da det sikkert vil 
være af stor Betydning, hvis man kunde regn·e ud, hvad der ligger 
til Grund for, at Æggene ikke altid er lige stærke. 

Farsival Nissen jøker. 

Hvad skal man nu tro? 

I Mag. Otterstrøms Gudenaaplan, udgivet af Dansk Biologisk 
Station 1937 skriver Magisteren Side 15, at naar Yngelen har gode 
Vækstbetingelser og ikke udsættes for tæt, vil den blive til kraftige 
Ungfisk, der søger til Havs, hvorimod den kan blive til daarligtvok
sende Bækørred er, hvis der udsættes for mange. Altsaa: Hvis Ud
sætningen foretages efter Magisterens Plan paa de rigtige Steder og 
i den rigtige Mængde, vil der ingen Bækørreder udvikles af Ynge
len, men kun Havørreder. Paa Side 21 skriver Magisteren, at større 
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eller mindre Dele af den nedadvandrende Yngel kan blive hængende 
i de store Søer og blive til Søørreder, og det er Magisteren ked af, 
for saa bliver det ikke som han ønsker det, det frie Fiskeri i Havet 
(Havfiskerne), der kommer til at nyde Fordelen ved Udsætningen, 
men derimod Søernes Lodsejere; men Magisteren trøster Havfiskerne 
med, at det dog antageligt kun er faa Procent af de nedadvandrende 
Ungørreder, der stopper op i Søerne. Summa summarum: Hvis Ud
sætningen foretages som den skal, bliver der ingen Bækørreder og 
kun nogle faa Procent Søerreder tilbage i Gudenaa. Resten gaar til 
Havs, fanges af Havfiskerne og kommer i hvert Fald aldrig oven
for Tangeværket mere. Saadan skrev altsaa Mag. Otterstrøm i 1937. 
- Men nu skriver Konsulent Hahn, Silkeborg, i Ferskvandsfiskeri
bladet for 1. April 1943, at Mag. Otterstrøm har udtc11t, at 25 °/0 af 
den udsatte Havørredyngel bliver i Bækkene som Bækørreder, 25 ° j 0 

bliver i Søerne som Søørreder, medens 50 °/0 gaar til Havs som 
Havørreder. Nu vil jeg gerne som meget interesseret Pisker og Inde
haver og Medindehaver af ret meget Fiskevand i Gudenaaens øvre 
Løb spørge rette Vedkommende, hvilke Tal, man skal rette sig efter, 
og hvilke Beviser der findes for, at disse Tal er rig tig e. 

Skanderborg, i Maj 1943. 
j. Alb. Andersen, Overdyrlæge. 

Parmo Ravnkilde im memoriam. 

Vi Mennesker staar saa ofte hjælpeløse over for Ting, vi ikke 
forstaar. Et saadant Tilfælde indtraf ved Assurandør Ravnkildes Død. 
Den 27. April fik vi at vide, at han var segnet om, ramt af et Hjerte
slag. Saa at sige uden Varsel, paa sit Livs Højdepunkt og midt i 
sit Arbejde indhentede Døden ham. Han blev kun 48 Aar gammel. 

Vi forstaar det ikke, vi, der kendte ham. Vi havde Indtrykket 
af en harmonisk Sjæl i et sundt Legeme. Vi havde ikke ventet dette. 
Men hvor vil vi komme til at savne ham. Vi vil savne hans glade 
Smil i Gaderne, naar han kom cyklende med Dokumentmappen i 
Forretninger, og vi vil savne hans hjertevarme Ord i højtidelige 
Stunder eller hans kaade Historier, naar vi slappede af i Vennelaget 
Og i Friluftslivet paa Fiske- og Jagtture vil han blive savnet af sine 
mange Venner. 

Ogsaa i Silkeborg Fiskeriforening vil han efterlade et stort Savn. 
I 1929 blev han valgt til Foreningens Revisor, men allerede Aaret 
efter kom han ind i Bestyrelsen, hvor han siden har haft Sæde til 
sin Dødsdag. I de første Aar var han Sekretær, men medens gamle 
Smedemester Schou var Formand, var det faktisk Ravnkildel der 
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ledede Foreningens Anliggender. Schous Kræfter slog ikke til. Selv 
var Ravnkilde Foreningens Formand fra 1936 til 1939, da han trak 
sig tilbage til Næstformandsposten, som kan beklædte siden. 

Retsindig, sindsligevægtig og klarttænkende var han en af den 
Slags Mænd, det er en Lykke for en Foreningsbestyrelse at have i 
sin Midte. Han var en herlig Støtte i en Debat, for han havde denne 
forunderlige Evne til altid at finde det rette Ord i den rette Stund. 
Som vor Kasserer, Købmand N. L. Jensen udtrykte det: Var en 
Forhandling ved at gaa i Haardknude, var Ravnkilde altid Manden, 
der med rette Ord kunde løse Traadene fra hinanden. 

Han var i Sandhed vor Forening en god Mand i den Tid, det 
blev ham forundt at deltage i vort Arbejde. 

Hans Minde vil leve længe iblandt os. 
john-B. Hahn. 

Mindre Meddelelser. 
Odense Sportsfisker Klub henleder 

sine Medlemmers Opmærksomhed paa, 
at der ikke i Holmehave Aa maa fan
ges Ørreder med anden Agn er.d Spin
der, Wobbler og Flue. Der vil snarest 
blive udsat Ørredsættefisk i Aaen og 
Gedder i N onnebo Mose. Fotografiske 
Kort over Klubbens Fiskevande vil 
foreligge til næste Møde. J. Ø. 

Store Laks. Skern Aa har i Foraa
ret budt paa adskillige store Laks, 
enkelte endda meget store. Den stør
ste vejede sine 14 l<g. og maalte 115 
cm., den toges af Kresten Simonsen, 
Borris. Som Nr. 2 kommer een paa 
lidt over 13 kg., 105 cm., den blev 
fanget af Fyrbøder Carl H:msen, Trold
hede. Nr. 3 var paa 11 kg., og fange
des af Assistent Svend Larsen, Køben
havn. 

Er det mon rigtigt, at man i Jyl
land ikke tnger det saa højtideligt med 
Fredningsbestemmelserne? Det paa
staar »Cim.« i Berl. Tid. for 30. April: 

Et Sted i Midtjylland kom et Par 
Lystfiskere ind og henvendte sig til 
en anden Lystfisker i Toget for at 
høre om Udbyttet. Denne halede stolt 
en Gedde paa ca. 3 kg op og viste 
frem, hvorpaa de to sidstankomne 

lige saa stolte viste Modparten nogle 
Stallinger. 

I Betragtning af, at begge disse Fi
skearter er fredet Maanedcn ud, tyder 
det paa enten utrolig Dristighed e1ler 
ogsaa meget slap Kontrol, at man kan 
sidde i et overfyldt Tog og prale af 
sin forbudte Fangst. Forhaabentlig er 
det ikke Kontrol, det skorter paa -
ellers maa man haahe, det forsømte 
her hurtigt udbedres! 

Kjellerup Lystfiskerforening udfol
der store Bestræbelser for at ophjæl
pe Fiskebestanden, og Foreningen har 
atter i dette Foraar udsat 30,000 Stk. 
Ørredyngel i Omegnens Vandløb. Ud
sætningen er sket under Ledelse af 
Fiskeribetjenten for Gudenaa med As
sistance af de gule Spejdere. 

Gudenasens Lodsejer- og Fiskeri
forening har paa sin Generalforsam
ling den 8. Maj, efter at Formanden, 
Gdr. Georg Petersen, havde aflagt Be
retning, haft en livlig Debat om Fiske
retten fra Silkeborg til Resenbro og 
den offentlige Færdsel ad Træk!)tien. 

Om Fiskeretten stiller SHgen sig saa
ledes, at Lodsejerne, efter at Staten i 
sin Tid købte Resenbro Aaleværk for 
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at nedlægge det, mener sig berettigede 
til at udøve Fiskeretten. Imidlertid 
har Staten udlejet Retten til at drive 
Fiskeri i den paagældende Strækning 
af Gudenaa til Silkeborg Fiskerifore
ning, der saaledes mener sig i sin gode 
Ret til Fiskeriet. 

Det ser dog ud, som om det gode 
Forhold, der hersker Parterne imel
lem, ikke har taget Skade af det op
staaede Mellemværende, men Spørgs
maalet kan næppe klares, uden at Lods
ejerforeningen sagsøger Staten for ved 
Dom at faa fastslaaet, at Fiskeretten 
tilhører den tilstødende Ejendom. 

Silkeborg Fiskeriforening henstiller 
til sine Medlemmer indtil videre ikke 
at fiske fra Trækstien uden at løse 
de særlige Fiskekort, som gælder der. 
Ved Valgene genvalgtes Formanden og 
Kassereren, Gdr. Carl Olsen, Fiskegaar
de, nyvalgt blev Bmd.A.Poulsen, Borup. 

Silkeborg Fiskeriforening afholdt 
den 27. April sin aarlige Generalfor
samling paa Grand Hotel med Dyr
læge Lundby som Dirigent. Vi refe
rerer efter »Silkeborg Soc.-Dem.« 

Formanden, Konsulent John-B. 
llahn, indledede med at udtale nogle 
smukke Mindeord over Foreningens 
Næstformand, Assurandør Ravnkilde, 
der gennem mange Aar har været en 
god Arbejdskraft indenfor Bestyrelsen 
og til forskellige Tider havde bestridt 
baade Formandsposten, Sekretærpo
sten og nu sidst Næstformandsposten. 
Ogsaa afdøde Cyklehandler Fjelrad 
Sørensen og Bankdirektør Ramsing 
blev mindet for deres Arbejde til Gavn 
for Fiskeriet. 

Derefter aflagde Formanden Beret
ning om Virksomheden. Det var hans 
Indtryk, at der havde været helt godt 
Geddefiskeri i det forløbne Aar for 
Sportsfiskerne, og i Søerne havde der 
været et helt Sandart-Eventyr. Fore
ningens Aborretur sammen med Kjel
lerup Fiskeriforening havde været en 
stor Sukces. 

Baadeafdelingen var blevet udskilt 
fra Ørredfiskernes Sportsafdeling, 
hvorved der nu var aabnet Mulighed 

for Optagelse af flere Medlemmer saa
vel i Sportsfiskerafdelingen som i Ør
redklubben. Den sidste havde dog 
ikke aabnet for Tilgang af flere Med
lemmer, idet der ikke ejes tilstrække
ligt Fiskevand, men der er givet Med
lemmer af Silkeborg Fiskeriforening 
det generøse Tilbud, at de kan er
hverve Dagkort a 1 Kr. ved Forenin
gens Fiskevand i Skygge. Fiskerifore
ningen har i Aarets Løb lejet Fiske
retten fra Langsø til Resenbro af Sta
ten, men der forestaar endnu nogle 
Forhandlinger med Lods~jerne, før 
der kan fiskes fra Land, og foreløbig 
maa der kun fiskes fra Baad. For
manden beklagede, at der atter i Aar 
havde været Overtrædelser af Forbu
det mod Fiskeri i Vejlbo Mose og 
paalagde Medlemmerne at respektere 
de givne Regler. 

Erhvervsfiskeriet havde i Aar givet 
en noget større Indtægt til Trods for, 
at Fangsterne laa lidt under sidste 
Aar. Bedst har Aalefiskeriet været, 
idet der er fanget 2912 kg Aal til 9608 
Kr. mod 3047 kg og 8912 Kr. i Fjor. 
Derefter følger 8162 kg Brasen til 
5452 Kr. (9022 kg til 5190 Kr.), 773 kg 
Gedder til 1397 Kr. (899 kg til 1187 
Kr.), 430 kg Sandart til 814 Kr. (384 
kg til 634 Kr.), 874 kg Skaller til 326 
Kr. (2443 kg til 992 Kr.), 95 kg Flirer 
til 40 Kr. (-), 6 kg Ørred til 37 Kr. 
(2 kg til 7 Kr.), 30 kg Aborrer til 33 
Kr. (27 kg til 28 Kr.), og 7 kg Kvab
ber til 5 Kr. (21 kg til 11 Kr.). 

Udklækningen af Geddeyngel i Fjor 
var ikke forløbet saa tilfredsstilleilde 
som ønskeligt, men der var dog ud
sat 3000 Sættefisk, og i Aar regnede 
man med at kunne udsætte 60,000 Stk. 
Yngel. Derimod var Opgangen af Aale
yngel særdeles lovende, og man hav
de i det hele taget Grund til at vente 
en betydelig Fremgang i Aalefiskeriet. 
Med Hensyn til Ørred, blev der i Fjor 
udsat 60,000 Stk., og drr skal nu atter 
foretages Udsætning af ØrredyngeL 
Formanden pointerede, at det er en 
Misforstaaelse at tro, at Udsætning af 
Havørred er uden Betydning for Fersk
vandsfiskerne. 
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Kassereren, Købmand N. L. Jensen, 
oplæste Regnskabet, der viste en Ind
tægt paa 20,004 Kr. og en U d gift paa 
19,780 Kr. Der er solgt Fisk for 17,675 
Kr., hvoraf Fiskernes Andel:har været 
12,681 Kr. I Leje af Fiskevand er be
talt 2080 Kr. og til Yngeludsætning 
er brugt 3609 Kr. Driftsoverskudet har 
været 224 Kr., og Foreningens For
mue er 7619 Kr. 

Formanden trak Linierne op for 
det kommende Aars Driftsplan, der 
er udarbejdet i Overensstemmelse med 
Ministeriets Forskrifter, men tager 
Sigte paa at opnaa et Særregulativ 
for Borresø og Brassø, samtidig med 
at den foreslaar Fredningstiden for 
Sandart ophævet. 

Til Bestyrelsen genvalgtes Købmand 
N. L. Jensen, Johan Sørensen, Sejs, 
Overportør Dyhr, og Dyrlæge Lund
by. I Bestyrelsen er Aage Louring 
indtraadt som Stedfortræder for As
suraudør Ravnkilde. 

Under Eventuelt drøftedes bl. a. det 
aadigt tilbagevendende Spørgsmaal 
om Udsættelse af flere Baade i Søer
ne, ligesom der blev siaaet til Lyd 
for at abonnere paa »Ferskvandsfiske
ribladet«. 

Formanden oplyste paa given An
ledning, at Foreningens Lejemaal af 
Fiskevand ved Dynres ikke paa nogen 
Maade tager Sigte paa at skabe Uover
ensstemmelser med Ry Turistforening. 
Tværtimod ønsker man det bedst mu
lige Samarbejde, og bliver der en Dag 
en Fiskeriforening i Ry, vil Silkeborg
foreningen være parat til at dele Fiske
vand i Juulsø med den. 

Funder A a skal, efter h vad der op
lystes paa »Silkeborg Ørredfiskere«s 
Generalforsamling nu gøres til Gen
stand for en biologisk Undersøgelse. 
Den skal foretages af cand. mag. Knud 
Larsen, Biol. Station, og tager særlig 
Sigte paa Ørredens Ernæringsforhold 
i Aaen. Medlemmerne opfordres til 
at indsende Skælprøver af fangne Fisk 
semmen med Opgivelse af Vægt og 
Længde. 

Det oplystes samtidig, at man var 
opmærksom paa, at alt for mange 
Lystfiskere hjembragte Undermaals
ørreder fra Aaen. Bestyrelsen vil nu 
søge at faa iværksat en mere effektiv 
Kontrol end hidtil. 

»Silkeborg Ørredfiskere« har ved
taget en ny Form for Fredning, idet 
Fiskeriet rationeres. Fremtidig faar 
Klubbens Medlemmer et begrænset 
Antal Fiskedage at besøge Aaen i, 
foreløbig er Antallet fastsat til l O. 

Gyrstinge Sø har atter i Aar været 
Skuepladsen for et usædvanligt Fisker
held. Berl. Tid. for 14. Maj bringer et 
Billede af en københavnsk Sportsfisker 
Sv. Skovgaard, der paa een Dag har 
fanget 58 Gedder, hvoraf de 42 blev 
genudsat. De 16, som Hr. Skovgaard 
tog med sig hjem, vejede tilsammen 
72 kg. Mon ikke denne Fangst af sam
me Fisker paa een Dag er Danmarks
rekord? spørger Bladet. -Vi svarer: 
jo, det maa vi da haabe. 

Levende Aal 
i alle Størrelser samt 

Gedder købes. 

Priess & Co. 
Tlf. Glyngøre 4. 

s~ttekrebs 
ønskes tilkøbs. 

Direktør Aage Munksgaard, 
Viborg. 

Brug "HERKULES" 
Reparer selv Deres Gummistøvler 
og Gummivarer. 1,65- 2,50 Kr. pr. 
Flaske. Forsendes overalt. 
O. Th. Nielsen, Kirkeby 6 pr. Henne 
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Tilbud ønskes paa Sættekarper og Suder. 
E. Zinck, 

Godthaab St. 

Eksportører og Fiskeriejere 
anbefales mit Værksted til 
Montering af Jernbanevogne 
og Emballage til Ægtrans
port, Munke, Rammer etc. 
Martine Roldsgaard 

Tlf. 51 Lunderskov. 

Vejle Savværk 
og Træuldsfahrik 

leverer alt Træuld til Ørred
damme. Ekstra lang Træuld. 
Absolut splintefri. 

J obs. Sørensen. Telf. 141. 

Vestjydsk Damkultur 
(v. Thue Nielsen) 

Vemb- Danmark 

Portionsørred 
Større Ørred 

Sættefisk 
Øjenæg af alle 

Ørred-Arter 

Køb og Salg. 

Telf. Adr.: /dom Kirkeby 8 x. 

Lunderskov St. Mølle 
og Savværk 
S. Møller Telf. 42 

leverer alt i Kassetræ til 
Ørred-Eksport 

samt Rammer og Kasser til Yngel 

Kontant Betaling. 

Telegr. Adr.: Thuenielsetz, Vemb. 

Grand Hotel - Silkeborg 
Tlf. 9 (tidl. Holmgaards Hotel) 
Moderniseret og nyrestaureret. 
Vær. med koldt og varmt Vand, 
nogle m. Telefon. Bad, Garager. 
Bedste Madsted. Mødested for 
Fiskeriforeningen. Holger Jensen, 

Ny Vært. 
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NUTRIA 
Har De Adgang til Vandløb, Fiskedam eller Sø. 
overvej da Opdræt af Pelsdyret "NUTRIA", 
(Argentinsk Sumpbæver), som for Tiden er en 
meget indbringende Forretning. Dyrene fodres 
med Roer, Kærne og Hø; de er lette at passe, 
meget haardføre, og avler 10-15 Unger om 
A a ret. Skindprisen er for Tiden 100-125 Kr. 
Avlsdyr af fineste forædlede Stamme, samt alle 
ønskelige Oplysninger faas ved Henvendelse til 

BRAMMJER9
S PJELSDYRF ARM 

FREDERIKSVÆRK TELF .. 9 

Har altid Købere til 

Aborrer, Skaller, Brasen, Gedder o.s.v., 
som kan betale virkelig gode Priser l 

Johannes Petersen, Aarhus-Risskov. 
Telef. Aarhus 282 & Risskov 9382. 
Telegr.-Adr.: lp. Aarhus. 

A/s Skanderborg Jern- & Zinksoldefabrik 
Gennemhullede Zinkplader til Fiskeribrug. 

Telf. Skanderborg Nr. l. 

Afs MARTIN NIELSEN - Fiskeforretning 
Fredericia 

.~I_R_eo_el_mæ_s_sig_ø_s_am_lø_rv_oo_ne_t_ii_S_ch_w_øiz_oo_l_tal_iø_n -----:1 

AAL 
købes til højeste Dagspriser. - Tilbud udbedes. 

P. Christensen - - - Kolding 
Telefon 212. Privat 215. 
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Alle Ferskvandsfisk! 
Gedder, Aborrer og Skaller etc., samt Lax og 
Portionsørreder købes til Dagens højeste Pris. 

Omgaaende Afregning ! 

Fischer Jensen, 
Fiskeexport, 
Tlf. 1781 - Esbjerg. 

Fa. Peder Jensen, Fiskeexport, 
(A. Bachmann) 
Tlf. 953 - Esbjerg. 

Sa~:fører (Jarl Dandber~: · Vibor~: 
(tidl. Formand for Ferskvandsfiskeriforeningen) Telf. 258 

e meddeler som juridisk Konsulent for Foreningen gratis 
e Raad og Vejledning til Medlemmerne i Spørgsmaal 
e vedrørende Ferskvandsfiskeriet. 

Specialtransport 
af alle Slags Fisk 

i Ind- og Udland. 

Telefon Kolding 1522 
Esbjerg 2819 

Kødhakkere og alle 
Reservedele paa Lager l 

Hulskiver fra 2 til 19 mm. 
V ægte - Foderskeer -
Stænger til Riste. 

Forlang Tilbud l 

Johs. Roed, Lunderskov. 
Telf. 9. 

1~J~~~rJJ~Pl~~:~J~[~~ 
tJC EF3a &; m m • ... _ ____jjijl'NtRirll~r:i 

Specialitet= Ferskvandsfisk og Aal. 
Karusser • Aborrer • Suder • Brasen - Skaller • Gedder og Sandart købes l last 
Regning og modtages l Commlssion. Afregning samme Dag som Fisken modtages 
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Sydjydsk Damkultur 
Telefon 
No. 115 

(Hansen & Jørgensen) 
Aktieselskab 

Ve j en 
Telegr.-Adr: 
Damkultur 

Portionsørred, 
levende ispakkede 

Prima Øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af alle Ørredarter købes og sælges 

Specialvogn for levende Transporter 

Færdigmonterede Fiskeredskaber 

VAAD, RUSER og SÆTTEGARN 
til alt Ferskvandsfiskeri leveres fra Lager og efter Bestilling 

bedst og billigst. 

S M HAASE KØBENBAVNC. 
• • Tlf. Amager 5848 y. - Knippelsbrogade 8 

Køb og S al g af 
Portions-Ørred, Æg, Y n gel og Sætte
fisk af alle Ørredarter. 

K o n t a n t B e t a l i n g. 

Fiskene afhentes paa Sælgerens nærmeste jernbanestation. 
Telegram-Adresse: Telefon Adresse: 

Forel, Vejle. Gammel Højen Nr. 5 

Trykt i Skanderborg Amtsboli[trykkeri - Holger C. Brix. 
Afleveret paa Avispostkontoret: 31. Maj 1943. 
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