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Aaret 1911 har i mange Hense
ender været et alvorligt og vanske
ligt Aar for dansk Ferskvandsfiskeri. 
Medens Lamlbntget vedblivende støt
tes i videste Maal med Statskassens 
Penge og fremhjælpes paa alle tænke
lige .Maader, saa er ganske det mod
satte Tilfældet med det danske Vand
brug. Ikke dermed ment, at vi paa 
nogen Vis misunder det danske Land
brug dets Særstilling indenfor de 
forsk~llige produktive Erhverv i den 
danske Stat; dertil fOl'staar vi altfor 
godt at vurdere dets overvejende 
Betydning og de naturlige, gode Be
tinge] ser, det virker under, men vi 
mener rigtignok ogsaa paa den 
anden Side, at vort Erhver "Fersk
vandsfiskeriet," er en 'Nlhtdst Hgesaa 
naturlig Indtægtskilde for danske 
Statsborgere, som Jet danske Land-

. brug, og derfor ogsaa fortjener Lov
givningsmagtens Støtte og Omsorg 
i forholdsvis ligesaa høj Grad. 

Det danske Ferskvandsfiskeri om
fatter et Aal'eal af ca. 10 D Mil af 
Danmarks ca. 700 lVIil Jord, saa 
vi synes dog, det er en Faktor, der 
Ol' værd at regne med. Desuden 
omsætter vi Ferksvandsfiskere i vore 
Damkulturer en betydelig Mængde 
Affaldsfisk fra Fiskerlej erne til værdi
fuldt 0rredkød (Portionsfisk), saa 
vi mener i det store og hele taget 
at have Krav paa en Smule Opmærk
somhed og Interesse fra Statsmyn
dighedernes Side. 

Skal vi endelig drage en Parallel 
mellem dansk Landbrug og dansk 
Vandbrug, tror vi heller ikke den 
falder absolut ud til Gunst for det 
første. 

For at Landbruget kan producere 
den store :Mængde Smør og de mange 
Svin, kræver det nemlig Indførsel 
af en svimlende Mængde uden
landske Foderstoffer og kunstige 
Gødninger, og det er vist ikke saa 
helt hen i Vejret, naar mange er 
betænkelige ved denne fænomenale 
Ontsætning. Vi er saa formaste
lige at udtale som vor Anskuelse, 
at vel tror vi, at et saadant indu
strielt drevet Landbrug han bringe 
godt Udbytte for de enkelte, særlig 
udrustede og særlig dygtige Land
mænd, men for alle Middelmaadig-
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hederne bringer del vist nok kun 
flere Prioriteter. 

Ganske anderledes stiller det sig 
derimod med Ferskvandsfiskeriet i 
vore Søer og Aaer. Der el' Fiske
næringen paa Forhaand givet; ad 
kunstig Vej kan vi ikke enfluere 
derpaa i nævneværdig Grad; her 
kan derfor kun blive Tale om nt 
forbedre og regulere Fiskebestanden 
ved Udfiskning af <le tarvelige Indi
vider og Undsætning af værdifuldere 
Fiskearter; men det er en Sa~, man 
kan overse, og som ikke kan koste 
Alverden. Her ligger Forholdene 
derfor ogsaa ganske anderledes na
turligt og ligetil, end ved det danske, 
komplicerende Landbrug, og det er 
derfor aldeles ubegribeligt, at Inter
essen for alle disse ubrugte Værdier 
'ikke en Gang blive vækket, saa der 
kan blive Lejlighed til at udnytte 
dem. Hvis det var sailledes, at man 
endnu ikke var kommen till\larhed 
over, hvorledes Driften af saadanne 
Vandarealer bedst skulde foregaa: 
var det en ganske anden Sag; men 
derom ved man nu god Besked; det 
eneste, der m angler er Forstaaelse 
for Sagens Betydning, og sidst og 
ikke mindst AdministrationcnFl og 
Lovgivningsmagtens fornuftige Ind
griben med Hjælp og Støtte for 
Initiativet, hvor det tiltrænges. 

Andet og mere forl~H1ger vi ikke; 
men vi finder paa den andell Side, 
at det ikke er i mindste Maade 
'ubeskedent, naar VI vedblivende 
foreholder vore Lovgivere det. -
Ulykken er jo nemlig dell, at vi i 
det danske Folketing ikke ejer et 
eneste Medlem, som har særlig Ind
sigt i og Interresse for Ferskvands
fiskeri; havde vi bare en dygtig For
taler, er vi ganske overbevist 0111, 

at vi maatte og kunde vinde For-

staaelse; dertil el' Sagen altfo.l 
ligetil og haandgribelig! 

For os Fagmænd hliver der derfor 
ikke andet tilbage, end utrættelig 
at slaa til Lyd for vor Sag, og med 
l\I und og Pen uophørlig føre Beviser 
i Marken for vore Paastandes Higtig
hed. Bliver vi bare ved og ikke 
taber Modet, men søger ved eget 
Eksempel at give vore Argurmenter 
den rette Baggrund, saa er det 
umuligt andet end, at vi tilsidst, 
maa vinde Sejl'. 

Ude i det praktiske Fiskeri har 
den usædvanlige varme Sommer 
givet Aaret sit Særpræg. 

Damkultu1 ane har mange Steder 
lidt en Del lIf Vandmangel, og Til
væksten for Ørredfiske~ws Vedkom
mende har ikke været fuldt saa stOl' 
som sædvanlig paa Grund af den 
høje V lHlotpmperatul' og deraf føl
gende svagere Fodring. Alle karpe
agtige Fisk har derimod levet højt 
i afvigte SOl11mer; for dem passer 
netop en høj Vandtemperatur, saa 
haade Suder, Karper og Brasen 
har haft en god rrilvækstpe
riade. FOL' Aalelle har Sommeren 
sikkert ogsaa været god. 

lf'iskepriserne SYlles desværre atter 
i Aar at være vigende for de fleste 
Ferskvandsfisks Vedkommende, maa
ske alene med Undtagelse af Ør
reden, hvis Priser har vist stigende 
Tendens i indeværende Efteraar. 

Kaster vi tilslut et samlet Over
blik over Aaret 1911, saa viser det 
sig, at Tendensen hos Statsmagten 
i Øjeblikket gaar i Retning af højere 
Godsfragter, ringe Tilskud til For
eningen og liden eller ringe For
staaelse af dansk Ferskvandsfiskeri's 
Betydning. 

Ser vi fremad, faar vi øje paa 
en vældig Fiskeriudstilling, bygget 
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af Havfiskeriets Mænd, flan keret af 

vore nærmeste udenlandske Naboer. 

Navnlig Sverig vil rimeligvis, for

uden sin Saltvan dstiskeriudstill i Il g, 

møde frem med en Ferskvalldstiskeri

udstilling) del' kan vaske sig, takket 

være det svellske Statstilskud og 
energiske, svenske Mænds Initiativ, 

Om vi kommer med i Legen, er 

saare u vi st.; men Forsøget skal gøres, 
og vi haabel', at alle nskC'riinter

esserede og forst aaende danske Mænd 
vil støtte det nedsatte Ldvalg med 
Raad og Dand, saa vi kan vise nIle 

de mange Y:mtro, at dansk Fpl'sk

vandstiskeri, trods Modgang og Yan

røgt, alligevel ejer en Levedygtighed, 

takket være sine fortrinlige, natur

lige Livsbetingelser, som intet kan 
standse og som tilsidst vil slaa sig 
en Vej frem til lysere og bedrp 

Kaar. 
Glædeliot Kvtaar! 

to> " 

Lidt 0111 DalUkultnr.· 
-0-

December MaanC'd ha.r VfCl'C't særlig 
god for Damkulturene ; Fiskene har 
været livlige, og der hal' va~r('t 
rigelig med Fiskefoder, sna del' 
k an ventes en god Tilvækst. Lige
ledes har man kunnet fna alt paa 
Fiskerierne ordnet; yi 11a" j titrt> 
Aar ikke haft nogen streng Vinter, 
men det kan godt komme, ligesom 
yi i Sommer havde det i ørt og 
varmt, og sall, gælder det om, nt 
vi er parat til at tage imod den, 
vi mafl belave os derpaa. Først 
maa vi have Førlekanalerne godt 
rensede, for naar del' kommer Is 
og Sne, bliver Fødekanalerne mud
rede og Vandet urent, idet Isen og 
Sneen ved vekslende Vandstand 
snart. gaar til Bu nds og snart stiger 
op, medtagende l\luddcr og Dynd 
fra Bunden. 

Desuden er der mange andre Ting, 
der el' nødvendigt at faa ordnet paa 
et Fiskeri, naar man skal modstaa 
en haal'd Yinter. Jeg kan nævne, 
at Vandet Illaa stenulles godt op i 
Dammene' føl' Vinterens Komme~ 
for at man senere kan tilvejebringe 
stærk Gennemstrøm. Endvidere 
maa Illall omhyggelig paase, at Is
Ilnale og Sne ikke tilstopper Ind
løb eller Udløb. 

Forøvrigt yil disse Forhold blive 
forskellige efter Fiskeriernes for
skellige Forhold, lllen lad os alle, 
som har med Damkultur at gøre, 
tænke 08 om og forberede os og 
gøre alt, hvad yi kan, for at staa 
for en haard Vinter; bag efter sigel' 
man altid: havde jeg dtlst dette, 
saa skulde jeg nok have lavet det 
an derIedes, men saa el' det for 
sildig; man maa altid belave sig 
pan det værste, selvom man haaber 
det bedste. 

Efteraaret har som Helhed yæret 
udmærket for Damkulturerne, idet 
vi hal' faaet rigelig Y æde, og 
Temperaturen har været passende, 
saa vi kan alle glæde os over, at 
del' el' kommen nogen Erstatning for 
dpt rrab, der hal' været flere Steder 
i Som mer pau Grulld af Tørke og 
Varme. Fiskene æder godt og trives 
u(l mærk et. Modertiskene gi vel' et 
tilfl'C'(]sstillende Uesultat i Aar, idet 
Kvaliteten af Æggene el' udm:\'rket. 
Jeg hn!' saaledes ikke set bedre 
jEg end dem, jeg i denne .i\Iaaned 
har pre:::set (her i Lundgaard). Hvis 
Fol'llOldene er li~w saadall andre v 

Stede l', vi I der temmelig si kkel't 
blive god Yngel at udsætte til For
all.rd. 

Januar :\laaned lD12, som vi nn 
begynder pau, er jo den Maaned, 
hvor der ikke er saa meget at tage 
fat paa i Fiskeriet, naar alt er ud
fisket og sorteret til Vinteren, men 
saa er der sau meget mere i Ud
klækningshnset, det gaar rask frem 
med Udklækningen paa Grund af 
det milde Vejr; der er allerede 
mange øjenæg i U dklækningsan
stalternc, og Dødeligheden minimal. 

Og saa vil jeg nu ønske alle 
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Damkulturernes Ledere et godt og 
glædeligt Nytaar~ som vi nu gaar 
ind i; lad os alle med IInab og 
Lyst anstrænge os saa meget yi 
kan, for Ht fremme Damkulturen 
hel' i Dan mark. 

S. Anderiien, 
FiskcIllesler ved Lundganrd Fiskeri. 

c71verter 
i 3}1edlems6Iadet! 

Annoncer. 
--0-

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 

Karper 
og Suder_ 

20,000 Stk, lu-hlla 1881'S 
li nl"l,e.- fra G til 12 Cf'ntimeter. 
10,,000 Stk. prinl8 2aars Su
der fra 8 til 15 Centimeter til
bydes billigt til Levering straks fra 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov. 

@~~~iE~~!€,iE~i~~i~,I€~~~~iE® 
\.1,] W 

<Il Sunde og levedygtige W 
m In 
\:1;.1 trI @O]-enæg@ i i 
~ \f1 
.ffi samt @ W ._~ 
in in 

\U y l S tt ti k '\v }R uge og~ ru· e s )R 
\il I ._. af W. 
In Il\. 
W \.t7 

@ Bæk- og Regnbueørred @ /f\ ._. 
\j;j" Ll'\ 

købes og afhentes med Specialvogll ._. l \eI til b'll' t P" f \1l 
1 

Il\. e T 'es. lIgS e fiser a ro 
paa nærmeste · ernhanestation. )i( W 

)t( LUNDGAARD FISKERI )f( Kontant Betaling. 

G. )) o In a s c II k e~ 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstl'asse 18-19. 

Tclegr.-Adr.: .t'ol'ellenltalldeJ. 

\1l \11 
i~\ IH. VeJ" en S t. .ai 
'\17 '\11 
ffi Telefon 46. ro. 
'\11 \:1/ 
ft\ ffi 
~.'-~ ~ia~i~.~. id~id'::::'iQ.~I·d.'':)jd~Ic':-:'i~~·labid~.~. '. ~.i ®v·~v·"y·",v·~·t:.:;j/ ~/'~y!~v'"y·,v'C:~ 

Sættekarper, 2 S0111re, il 1 Pd. pr. Stk., 
Sættesuder, 2 ~omre, 10 il 15 Ctln., 
Sættegeder, 1 SOlnmer, 15 il 25 Ctrn. 

er til paa Lykkesbolnl. 
Ji"(r. Jensen, Ellested. 

Slatskonsulent, :\lagister ehr. 14øftill~, Lykkesholmsalle :1 A, KobcnhaYI1. 

AI'tiklel' o&, 1tIetltlelelsel' er sledse Yelkolllne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hoflmeyel', Sorø. 

NB. Artikler og Meddelelser man kun skriyes vaa Papirets ene Side al 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Indlto)d: 
El Xodnlah. 
Llks og Ørreders Fredning, 
Kan I1HlI1 fonllindske Dødeligheden hos 

ensollllllerige Karper efter lTdsæt
lelsen om Foraaret? 

Mindre l\Jeddeleber, 
Fiske markedet. 
;\nlloneer. 

I~t NødraabI 
-o 

H vor i"ft.vner yi dog indenfor Hav
og Ferskvandsfiskeriet en samlende 
Enhed, en' Mand med tilstrækkelig 
Indsigt Dygtighed og ikke at for
glemmp, Myndighed. En Mand,!som 
val' i Stand til at bøje de modstrid- I 

ende Interesser sammen, og som 
forstod den svære Kunst at skabe 
Forstaaelse fOl' Samarbejdets abso
Inte Nødvendigh"d. Hvcr Dag ser 
vi Eksempler pa~c hvordan Fjord- og 
Aafiskernc",tJtaar stejlt overfor" hin
anden! meoens den eneste Maaoe, 
hvorpaa de kan vente at forøge deres 
Uobytte, ('r genllem trofast Samar
bejde, Haand i Haand! 

For 11 \'('r Dag oer gaa!', bliver 
dette Spørgslluwl mere og mere 
brændende~ og Ønsket om dets snar
lige Løsning melder sig med stadig 
stigende Styrke. 

Skal vi:-da vente med Op
fyldelsen:heraf, til alt Fjord
og Aafiskeri er ødelagt i Dan-
mark'~ Red. 

* 
Ni:ldenstaaende~ Artikel,!der er 

modtaget fra en kend(og højt agtet 
Fcrskvandsfisker;:'viser kun alt for 

~. 

klart og tydeligt, hvor nødvendigt 
det el' at faa tilvejebragt: ordnede 
Tilstande, medens det endnu er Tid. 

Til Bestyrelsen for 
"N. N. Fjords Fiskeriforening". 

-0-

Bestyrelsen for" Fiskeriforeningen 
for ...... Aa og ...... Aa" 
har nu i en Aarrække arbejdet paa 
at øge Ørredbestanden og 0rred
fangsten baade i nævnte Vandløb 
og i N. N. Fjord. Med dette 
FormaatJor': øje har den faaet 
vedtaget et Fiskeri~ Regulativ fil r 
Vandløbene, og dette indeholder 
bl. a. Bestemmelser om Garnred
skabernes Maskevidde, Fiskerusers 
Afstand fra hverandre og det Antal 
Vippegarn, der maa anbringes paa 
en Ejendom. 

Vi skal blot omtale, at !4aske
vidden paa Aafiskernes Garnred-
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skaber skal være mindst 2 Tm. i 
Kvadrat.. Følgen heraf er, at der 
kun undtagelsesvis med de brugte 
Garnredskaber fanges Orredel' af en 
Vægt paa 1 kg (2 Pd.). Vi el' 
visse paa, at denne Bt'stemmeise 
vil bidrage meget til 0rl'edbestandens 
og Ørredfangst('ns Forøgelse baade i 
Fjord og ,r alldløb, navnlig, hvis en 
lignende Bestemmelse var gæld('nde 
for Øl'l'edfiskeriet i Ii:jol'den. Der 
søger nemlig om Efteraaret et meget 
stort Ant3.1 0rreder under en Vægt 
paa l kg op i Vandløhet Tor "at 
lege". N aar Fangst af Ørreder af 
nævnte Størrelse derfor er hindret 
ved den omtalte Maskestørrelse, da 
betyder dette, at den Sæd, SOlll af 
disse udsaaes i Vandløhet, vil bi
drage betydeligt til 0rredbestandrns 
0gelse. Fangstudhyttet vil ogsnH 
ad Aare direkte øges stærkt dern'd, 
fordi disse Ørreder paa indtil 2 Pd. 
saa senere vil vende tilbage til 
Fjord og Vandløb som Stomsk. 
Det er jo kendt, hvor forb:ltl
sende f. Eks. en 2 Pd.s-Orred knll 
vokse i Løbet af et Pal' AaI'. ;\ t 
hindre Fangst af Ørreder uudpl' 
l kg Vægt er derfor at ligne vl~d 

Indsættelse i en Slags Sparekasse. 
som er oprettet af Fjord- og Aa
fiske l'e i Fællesskab; en Sp,uekassp, 
der giver en aarlig Rente (lf 100 til 
200 pCt., ja maaske merc. 

Vi tillader os at nævne endnu en 
Ting, som den nuværende Bestyre1se 
har gjort i fornævnte Øjemed, og 
det er, at den i de sidste H Aar 
rationelt og under Kontrol 11ar ud
sat betydelige Mængder Sættefisk 
(Smaaørreder) og Ørredyngel i de 
under Regulativet værende Vandløb, 
og at der gennem Opsyn vaages 
og fredes om denne Udsæd. 

Pengene til dette ]'oretagende er 

skaffet tilveje dels ved, at Aafiskerne 
betaler 10 Øre for 1/2 kg (J Pd.) 
fanget Ørredfisk, dels ved Salg af 
Fiskerikort til Lystfiskere samt ved 
Tilskud fra Staten. 

Del' bringes altsaa pekuniære Ofre 
baade af Lodsejere og Aafiskere til 
Sagens Fremme. Ogsaa Bestyrelsen 
anvender ikke liden Tid og lidet 
Arbejde paa Udførelsen af de ved
tagne Bestemmelser til videre 
Fremme af Fiskeriets Udvikling; 
og den gør det gratis. 

Spørges del' nu, om det Arbejde, 
der er gjort med nævnte Formaal 
fol' øje, har frugtet noget, saa 
kan vi desværre ikke give noget 
fyldestgørende Svar. Ganske vist 
bliver der ført Kontrol over f~ngede 
01'redfisk i de omtalte Vandløb, dels 
fot' at spore Virkningen af Fred
ningen og Udsættelsen, og dels for 
at kUllne faa den befalede Afgift 
pl'. Pd, fanget Ørred; men om der 
har vist sig nogen b~tydelig Øgning 
af Ørl'edfangsten i Fjorden, svarende 
til don Bekostning og det Arbejde, 
del' er gjort med dette for øje, 
derom ved vi intet. 

Vi er imidlertid visse paa, at Resul
tatet k unde blive meget bedre, og 
at vi for en stor Del arbejder 
forgæves, saa længe vi ikke bliver 
støttet i vort Arbej de af Fjord
fiskerne. Dette bar desværre hidtil 
ikke yæret Tilfældet, skønt det dog 
ogsaa ligger fuldt saa meget i deres 
Interresse at øge baade Ørredbe
standen og Ørredfangstell. Og det 
kan ikke blive til noget, før J.;~jord
og Aafiskerc arbejder Haand i 
H aaud. Det er ikke nok, at der 
er ordnede Tilstande for Fiskeriet 
i Aaen, der maa ogsaa være ordnede 
Tilstande fa r Øl'redfiskeriet i Fjorden; 
og de ordnede Tilstando i Fjord og 
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Vandløb maa være samstemmende, 
ellers nytter det ikke. 

Men der Cl' desværre ingen saa
danne samstemmende ordnede Til
stande for 0rredfiskeriet i Fjorden. 
Hvad kan det nytte~ at der oppe i 
Vandløbet aarligt udsættes Tusinder 
af Smaaørreder og Ørredyngel, hvad 
kan det hjælpe, at der ved Regulativ
bestemmelser og ved Opsyn hindres 
Fangst i Vandløbene af Ørreder 
indtil 2 Pd.s Vægt, naar Fiskere i 
Fjorden fanger og ilandbringer 
saadanne Undermaalsfisk r Vi maa 
tilstaa, at vi begynder at føle os 
trætte. Vi synes, vi ser for liden 
Frugt af vort Arbejde. Vi saar og 
saar, og vi freder, men hvad gør 
Fjordfiskerne ? De høster, og det 
ser næsten ud. som de kun vil høste. 
Andet Arbejde vil de ikke have. 
De har i hvert Fald hidtil ladet 
Lodsejerne ved Aaen være ene om 
Sædlægning og dens Fredning. Vi 
saar Jg freder; men vor Høst er 
desværre kun sparsom. 

Stillingen er saaJedes, at Fjord
og Aafiskel'e f. T. IlIodarbejder*) 
hinanden i Stedet for at arbejde 
H aand i Haand. Og saa længe det 
finder Sted, spildes der altfor megen 
Arbejdskraft, og Resultatet bliver 
derefter. 

Statens Sparesystem vil herefter 
komme til at ramme vore BestræbeJ
ser ret føleligt. Vi føler derfor, 
at skal vi blive ved med vort Ar
bejde paa at udvikle og frenllne 
Ørredfiskeriet i Vandløb og Fjord, 
da maa vi have Støtte hos Fjord
fiskerne. 

Undertegnede Bestyrelse for "Fi-
skeriforeningen for ....... Aa 
og . . . . . . . . . Aa" tillad e r sig 

*) Udhævet af Red. 

derfor at foreslaa Bestyrelsen for 
"N. N. Fiskeriforening", at føl
gende Bestemmelser gøres gældende 
for 0rredfiskeriet i N. N. Fjord, 
overensstemmende med lignerrde Be
stemlllelser, der allerede er gæld
ende for Fiskeriet j de fornævnte 
Vandløb. Bestemmelserne kan jo 
fastsættes fol' et vist Aaremaal, f. 
Eks. [) Aar. De Bestemmelser, VI 

foreslaar indføl"'te, er følgende: 

1. Fjordfiskerne IDaH- ikke fange og 
ilandbringe 0rredfisk under 1 
kg Vægt. 

2. Fiskerne fører Bog over fangede 
0rredfisk. 

3. Fiskerne yder et Bidrag for hver 
Pd. fanget 0rred som Afgift til 
Cdsættelse fif 0rredfisk i Vand
løbet. 

4. Der fastsættes en bestemt Maske
vidde for Garnredskaber til 01'
redfangst udenfor Fredningsuæl
tet, ligesom der for Aaens Vedkom
mende allerede el' fastsat en vis 
Afstand mellem Huser osv. 

5. Disse Bestemmelsers Overhold
else kontrolleres af en fast allsat 
Opsynsmand. 

6. Begge Bestyrelser holder Fælles
møde mindst cen Gang aarligt. 
Paa dette Møde bestemmes bl. 
a., hval' Smaaørrederne skal ind
købes og udsættes i Vandløbet 
under Kontrol. (Den samlede 
Bestyrelse varetager i det hele 
de her henhørende Pengemidler: 
der er indkomne fra Fjord- og 
Aafiskeriet). osv. 

Hvis Bestyrelsen paa dette Grund
lag vil samarbejde med underteg
nede Bestyrelse, skulde det glæde 
os, om den i en nær Fremtid vilde 
indbyde os til Forhandling og de1'-
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med indlede Samarbejdet. Vi venter 
l hvert Fald paa Bestyrelsens Svar. 

Novbr. 1911. 

Bestyrelsen for Aafiskerne. 

Laks og Orreders 
Fredning. 

-0-

(Aalborg Stiftstidende). 

Jeg læste forleden Dag i Aalborg 
Stiftstidende, at nu havde Fiske
kontrollen faaet Ret t.il at aabne og 
eftersp. alle mistænkelige FiskefOl'· 
sendeiser. Der'med er vel nok ment 
Laks og Ørreder nu i Frednings
tiden. 

For fire Aar siden blev der af 
Staten ansat Fiskeribetjente, som 
kun er ansatte i den Tid, hvor Laks, 
Ørreder og Foreller er fredede, og 
som kun skal paase ulovligt Fislwl'i 
og Fiskeforsendelser. Disse Betjent9 
blev, saaTidt jeg ved, ansatte en i 
hvert Amt undtagen Aalborg Amt, 
og dog er der vist ingen Amter, der 
har saa gode Aaforhold og saa 
mange Aaløb, som Aalborg A mt., og 
da der intet Opsyn er her, har Rov
fiskerne frit kunnet tumle sig. 

Jeg har en Gang søgt Assistance 
hos .Fiskeribetjenten i Viborg Amt 
angaaende nogle Vaadfiskere~ der 
fiskede paa mit Territorium; men 
han kunde ikke yde Hjælp uden 
for det Amt, hvori han var ansat. 
Vi er altsaa her i Aalborg Amt uden 
Beskyttelse paa Ferskvandsfiskeriets 
Omraade, og det er mig derfor en 
meget stor Glæde, at Fiskekontrollen 
vil til at gribe ind overfor det ulov
lige Fiskeri, der drives af Laks og 
Ørreder i Fredningstiden At fange 

Fiskerne om Natten l Mnlm og 
Mørke er en vanskelig Sag, men at 
efterse deres Fiskefol'sendelser. som 
afsendes med Banen, kan lade sig 
gøre~ naar mnn har Ret dertil. 
Sidste Efteraar blev saaledes konfi
skeret en Kasse 01'I'edeL som var' 
afsendt med Banen, mærket "Høgede 
AaI", og det el' ikke smalt Bøder, 
det i etsaadantTilfælcle drejet· sig om. 

Det er meget kedeligt at V~Pl'e 
Vidne til, at vore udmærkede jyske 
Aaer, der egner sig saa fortrinligt 
til Yngleplads fol' Laks, Uneder 
og Fore1let', Aar efter Aal' er hleyne 
saa hjemsøgte af Vaaddragning og 
andet Garnfiskeri, at hvis denIle 
Udryddelseskl'ig skal vt'dval'e, er 
den Tid ikke fjern, da mevllte Fiske
arter forsvinder fra vore Aaløh. 
Hvor der er Opgang fra Fjorden, 
vil der jo altiiI slippe enkelte forbi 
Fiskernes Garn, men h vor Forme
ringen skal ske af den Fiskebestand, 
der er i Aaen, og hvor Opgang paa 
Grund af Vandmøller og lignende 
er umulig, der er disse Fiskearter 
saa g'odt som udt'yddede, 

I
. Ørredens Opgang begynder alle
rede først i Okt.ober, men den er 
efter Loven først fredet fl'll 15. 
November, og det el' efter min 
Mening en Fejl ved Loven, som jeg 
i Fjor tillod mig at gøre Lftll,lhrugs
ministeriet opmærksom paH: og efter 
hvad jeg har erfaret i de ;)0 An1', 
jeg har drevet Lystfiskeri, gaal' der 
flere Ørreder op før Fredllingen end 
der gør i hele Frcdllingstiden -
naar undtages Blanklaksen, som kom
mer nogle Maaneder senere. 

r Lindenborg Aa, Binderup Aa 
og Halkær Aa, hvor der er meget 
stor Opgang for Ørreder, hengaar 
der vist ikke en Nat, uden at del' 
trækkes Garn efter en større Maale-
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stok, og det er der saavidt ikke 
noget at sige til, hvis der kun fiske
des af dem, der har Ret dertil -
for saa blev der nemlig slet ikke 

fisket. 
Opgang af Ørreder har i AaI' 

været meget stor. Der hal' paa det 
korte Stykke fra Fjorden op til 
Binderup :l\Iølle efter Sigende været 

fisket op til 100 Pd. paa en Nat 
først i N ovelll bel' M aaned. 1 Linden
borg Aa, h vor nok det værste Hov
fiskeri foregaal', og det l ige fra dens 
Begyndelse og til dens Udløb i 
J':jorden, fiskes ganske uhindret, da 
der ingen Myudigheder er til at tage 
sig deraf. Jeg har set Folk fiske 
der om Aftenen ved Lygte i Fred
nigstiden og pan Steder, som var 
aflyste; og ofte kommer der Folk 
til Aalborg med Ørreder i Frednings

tiden, og Publikum køber dem glat 
væk i Uvidenhed 0111, at det er ulov

Jig Handel; ikke en Gang Politiet, 
som skal haandhæve Loven, el' klar 
oyer, hvnd der er forbunden med at 
sælge Laks og Ørreder i Frednings

tiden. 
Hensigten med denne Artikel 

skulde være at henlede Politiets og 
andl't> Avtol'itetel's Opmærksomhed 
paa ~'iskerilovell. Yar det ikke 
noget fol' det ny Stats politi at have 
sin Opmærksomhed henvendt pan, 
særlig at Loven overholdes ved Vand
møller og andre Furhindringer for 

Fi:;;kcus Opgang. 
FØlst naar Loven bliver respek

teret, og der bliver fd Opgang ved 
.1\1ø11e1' og Stemmeværker, og Rov
fiskerne bliver klapsede af med saa 
store Bøder, at det ikke kan lønne 
sig for dem nt fiske, først da kan 
der igen i vore Aaer blive Vestand 

af denne kostbare Irisk. 
Undertegnede mcd mange flere vil 

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

være Fiskerikontrollen og Øvrig
heden i det hele taget meget tak
nemlig for, hvad der kan udrettes 
for at Loven bliver overholdt. 

0.0, J. 

Kan man formindske Dødeligheden 
bos ensommerige Karper 

efter Udsættelsen om Foraaret? 
Af Karl Leltmann, 

Dumbesidder i Treuenbritzen. 
Fra »Fiseh. Zeit.« Y. ,\ •• T. H. 

-0-

Det Cl' en Kendsgerning, at. der 
aarIi g indtræder Dødelighed hos 
en Sommer gamle Karper, ikke blot 
i Villterdamrnene, men og ofte efter 
at Karpm'ne er udsat i Til vækst
dammene. Man staar her ofte over
for en Gaade! I mange Damme 
overvintrer Yngelen meget godt for 

sa~ efter at være udsat i Tiivækst
dammene at svinde med 50, ja 75 
pCt.; derfor burde intet l\liddel, der 
har Udsigt til at krones med Held, 
lades uforsøgt for at spare Dam
ejerne for de Tusinder af l{roners 
Tab, som dette Onde udsætter dem 
for. Det være mig da tilladt her 
at oplyse om en kelte Forholdsregler, 
der er forsøgt. 

Først vil jeg da nævne et Forsøg, 
som blev gjort i et Dambrug, hvis 
Ejer efter min Opfordring havde 

erklæret sig villig til at foretage 
FOlsøgsfodring og Gødning af Dam
men. En lille Dam paa ca. 14 ar 
skulde besættes stærkest muligt for 
at udfinde Grænsen for Besætniugs
muligheden. Den blev derfor besat 
med GOO en Sommer gamle Karper, 
som jeg selv fik udsøgt i Vinter·, 
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dammene. At jeg tog de sundeste 

og største el' en Scl vfø]ge, thi 

Risikoen bavde jeg overtaget. Med 

Vilje besaUe jeg Dammen saa stærkt, 
da jeg maatte regne med Tab. Fi
skene budte mæl'kværdig godt Heden 
i den Hade Dam; først da Vandets 

Tem peratur i .Juli næsten blev uud
holdeljg, saa nogle af Karperne 

døde~ lod Ejeren i rette Tid Danlluen 
faa lidt frisk rrilløb. Jeg var for

beredt paa store Tab, thi efter de 
forrige Aars kølige Rommere havde 
jeg ikke trenkt mig Muligheden 

af en saa hed Sommer, og Gød
ningen og Fodringen var saa inten

siv, at man maatte være forberedt 

paa alle Eventualiteter. 
U dtiskningen om Efteraaret ud

viste fOl'llden over 1000 en og to 

SOlllmer gamle Suder' 570 Karper; 

altsaa et Tab paa blot 30; om end 
Fiskene ikke var tiltaget saa stærkt 
i y ækst, som hvor Besætningen er 

noget, mindre~ var den samlede Til

vækst meget god. Det er ogsaa 

indlysende, at jo stærkere ell Dam 
bliver besat, jo større maa Foder
koefficienten være, fordi Natur
næringens Forhcld til Kunstfederet 

altid bliver ugunstigere Der mang
ler da de Fermenter (Fordøjelses

safter), som alt dyrisk Plankton 
indeholder, hvorfor Kunstloderet 

udnyttes daarligere. 
De saakaldte Hellendorfer- Forsøg 

har tydelig nok bevist dette; Koef
ficienten steg her fra 4, til 8, og 

det ved en ikke altfor stærk Be

sætning. 
Selv om Gødning bidrager meget 

til N aturnæl'ingens Udvikl iug, saa 

gi ves der en vis Grænse for enhver 

Dam, og en altfor stærk Besætning 
bliver da urationel, fordi Fodl'r

forbruget pl'. Enhed bliver fol' stort. 

Naal' man saaledes hel' og det' har 

fnhlet om en 10, ja 20 dobbelt 
Besætning, saa kan jeg bevise. at 
disse 'fa10fte blot har ført til Tab, 

som har bragt hele Fodringsspørgs

maalet i ~liskredit. Naturen lader 

sig' ikke tvinge~ og Fiskedamme er 
illgen Fedestalde. Trod::; Gødning 

har Udviklingen af Naturnæring 

sine Grænser! (SI tt ) u es. 

:Forskellig~t . 
-0--

Fiskernes Almanak. 

Den af Fiskeriinspektør F. V. 
Mortensen pua Landbrugsministeriets 

Foranstaltning udgivne "Aarbog for 
den danske Fiskerflaade" er udkom

men. Af dells fyldige Indhold frem
hævet' vi Anvisninger til Druknendes 
Redning, Københavns Fiskf'9uktion, 

Fiskeriagenten i England, Fiskeri

udstillingen 1912, engelsk Fiske
salgsmaade, danske og fremmede 

Fiskebenævllelser~ forskellige Fiske
ri]ove, l\IønHabelJer, Kalender, for

skellige Tabeller og Vejledninger, 
smaa Vink ved Ulykkestilfælde osv. 

De særligt for Fæøerne og Island 

gældenue Oplysninger findes l sæt'
lige Afdelinger i Bogen. 

* 
Under Fiskerhøjskolens 

korte Kursus 
vil Dr. A. C. Johansen ligesom for
rige Vinter holde Foredrag (med 

Lysbilleder) om ue internationale 
II a vu 11 dersøgeIser. Dire ktør Gott

lieb har lovet at holde et Foredrag 

OlU "Kunsti g Afkølings Betydning 
for ~-'iskeri og Fiskehandel. 
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Fisker Johal1l1es Jensen vil ind
lede en Forhandling om Vedtægts

parragrafen i Fiskeriloycn, og Fisker 

Jørgell Sørensen "lI indlede om 
S al gsfol'f'n j ugen. 

Fra en Yen af Fiskerhøjskolell er 

der skæll ket Skolen en Pengesul11~ 

der kan benyttes til {jnderstøttelse 

af Deltagere i de korte Kursus i 
Januar. De, som ønsker at kOlmne 

i Betnlgtlling~ maa snal'ct;t henvende 

sig til U ndert<.>gnede. 
AndI'. Ottersfrøm. 

3lverter 
i 3Yfedlems6ladet! 

Prisen /'01' Annoncer er: 

1 Gang 15Ørc pr. l-sp. PetiUinje, 
3 12 --
(J 10 

12 8-
24 u -

Fiskemarkedet. 
-0-

l\o})eIlIUlYII, GI. Stmnd, :\1. Dt'chr.-I). Jall, 

Laks, Bornh. 150-200 Øre pr. Pd. 

(iedde 45-65 
Aborre 20-iiO 

B c I" l i Il, G. Jan. 

Leyende Fisle 

Gedde, store 
:'vImk 1)1'. ,')0 I\Uo 

60-80-102 

Ispakkede Fisk: 
Gedde 
Karper 

Gedde 
Skaller 
Aborre 
Brasen 
Helt 
Ørred 

54-70 
50- 70 

.\ Il () Il a. (i, .Jan. 
Pr. IH', Pd, 

50-5fJ-6R 
10-15-25 
20-35-4fJ 
20-28-50 

35-45 
lLO-180-21O 

~t\nnoncer. 
-0-

Karper 
og Suder_ 

20,000 StI.:. IU'jUUI I aalos 
lia.'IJet· fra ly til 12 Cf>ntiml'iel'. 
10,000 Stk. IJrhlla 2aal'S Sli
der fra 8 til li) Centimeter til
bydes billigt til LC\Tering st,l';d;:s fra 

Fiskeriet ~,AalJ'l{ke"· 
pl'. Lunderskov. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
køhes og afhentes med Speciahogll 

paa nærmeste ,Jernhanestation, 

Kontant Betaling. 

t. o I. o lU a s c It k e. 
Fisehhandlung. Bc1'lill -iO~ 

Lehrterstrasse 18--lD. 

Telegr.-Adr.: .'ol·ellenhn~Hl .. Jr 

@;.~~'~W:::~~;'·6~id~i/;~i/;~id~jd~ia~id~ ~ /' ,,?''i?~/~v~/J;~v,~p,~p·c;,v·~v·~W 
W \!J 
ffi S I I I t· I.~ W " UDf e og eve( ygo I~'e \IJ 
~ /~\ 
\il \1/ 

i B]-enæg )+( \tI \1/ 
In. /'i\ 

AK ~ 
W samt \ti 

@ W 
~ Yngel og Sa~ttefi8k \It 
ffi 1.\ 
~ ~ 
~ af & 
\il \11 

W Bæk- og Regnbueørred <D 
4J <D in level'es til billigste Priser af if\ 
\il \V 
il\ i;\ 
)i( LUNDGAARD FISKERI )f( 
\il \tJ ill Jl r. Yujen St. ~> 
l'l\ Tdefol1 -!(j. ll\ 
\jJ \il n\ ro. 
<8)'.11,\>'.' o,t3' ~'t3~!€1:~' i@.' el i/'~i~';i~~~j9i~'~· i~"i~®;9.-.' .~. ' . . . '<I' . ,~t:l.,-,~, '"."". ii'N) ~ , ~, ~~ , -. 
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Portions-ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
j alle Ørredarte.' købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn pau Sælgerens nærmeste .Tel'l1hallestation. 

--==== Kontant Betaling. ====--

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

«5U~8d8R fiJamRullur. 
Telegr.-Adr. : 

P. HanSClt c:e P. Jø'l-!lertsen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Damkultur, 
Lunderskov. 

CUPRINOL 

Lunderskov 48. 
Lejrskov Hi. 

er det bedste Præparat til Imprægnering af Fiskenet~ lAinegods, 
Sejlo. l. og giver Stofferne en grønlig Fane, hvad der er af c!PIl 

største Betydning for Fiskeriudbyttet. Absolut uopløseligt i Vand. 
Langt at foretrække for Barkning. 

Nærmere Oplysninger paa Fol'langende ved Henvendelse til 

Als "KYMEIA", 
Langebrogade 6, København. Tlf. 7516. 

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

Averter 
i Foreningens Medlemsblad I 

Statskonsulent, _Magister Ch.'. l.Aøftin,;, Lykkeshollllsallc 3 A, Kohenhavll . 

• 
Artikle.· OK ltleddelelse.' er stedse velkomne og hedes sendt under 

Adresse: Dr. C. Hoftmeyer, Sorø. 
NB. Artikler og :Meddelelser lllan kUll sItrives pau Papirets' elle Side af 

Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktiesclslwb). 
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Den skandinaviske 
Fiskeriudstilling. 

-o-
Den største Aktualitet for det 

store Publikum er altid paa en 

Fiskeriudstilling Akvarierne. De 

levende Fisk samt alle Havets og 

de ferske Vandes mærkværdige Dyr

og Planteformer kender de fleste 

Mennesker saa uendeligt lidt til, 

hvorfor de ogsaa altid omfattes med 

den allerstørste Interesse, naar der 

en sjælden Gang gives en god Lej. 

lighed, til at betragte dem paa nært 
Hold. 

I Forstaaelse heraf vil Bestyrel. 

sen for Fiskeriudstillingen ogsaa 

stille sig saa imødekommende til 

Udstillerne af levende Ferskvands. 

fisk, som det paa nogen Maade er 

den mulig. Det er derfor ikke ude

lukket, at Lejen af Akvarierne bli

ver ganske fri; i alle Tilfælde vil 

den Afgift, der vil blive afkrævet, 

blive ganske overordentlig moderat, 

saa meget kan vi allerede paa nær 

værende Tidspunkt love. 

Ved Landsudstillingen i Aarhus 

var Ferskvandsfiskeriudstillingen 

nærmest kun at regne for en De

monstration, for at vise Autoriteterne 

og Befolkningen, at det danske 

Ferskvandsfiskeri lever og virker. 

Ved det store Stævne til Sommer 

bliver vor Udstilling n~get andet 

og mere. Tusinder og atter Tusin

der af Tyskere vil sandsynligvis 

komnw herop for at se den mæg

tige, internationale Motorudstilling, 
der kommer til at danne et Led af 

den skandinaviske Fiskeriud8tilling. 

Af den Grund vil det være af den 

aller største Betydning, at vore 

Damkulturer og Opdrætterne af Kar-
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per og Suder strænger sig alvorligt 

an, saa Tyskerne, der jo er de stør

ste Forbrugl're af vore Portions

og andre Ferskvanctsfik,kan faa øjet 

op for, at vi virkelig forstaar at 
produeere en lste Klasses Vare, 

som det vel er værd at faa Fing

re i. 

Endnu en Gang vil vi derfor op

Tordre alle danske Ferskvandsfiskere 

til at udstille og da navnlig le

vcnde Fisk i Akvarier. - Det vil 

absolut lønne at gøre det af de 

!tilførte Grunde, og derfor være 

uklogt at undlade denned af Hen

syn til den ringe Bekostning eller 

Ulejlighed, der er forbunden dermed. 

Udstillingens Kontor er Citygade 21:!, 

København. Red. 

Om Pakning af Ojneæg. 
-0-

Det sker undertiden at gode, sunde 
der tilsyneladende er forsvar

ligt indpakkede, dog lider Skade 
under Hejsen, særlig naar denne er 
meget lang. Modtageren bemærker 
maaske ikke nogen nævneværdig 
Dødelighed blandt 1:Eggene ved An
komsten, men i de nærmest følgende 
Dage indtræffer der store Tab, og 
det selv om ~iEggene forsynes med 
bevisligt godt Klækkevand, og skønt 
der er foretaget en omhyggelig Ud
ligning af Varmegraden, føl' Æggene 
lagdes i Klækkebakkerne. Det, som 
foraarsager Dødeligheden, er en be
stemt Sygdom, " Pletsygell" , der sy
nes at opstaa paa følgende Vis; 

Under Transporten svækkes .lEg
gene noget, saa at de, selvom de 
er sunde ved Afsendelsen, dog efter 
længere Tids Rejse bliver mindre 
modstandsdygtige end sædvanlig. 
De saaledes svækkede Æg angribes 
nu af Bakterier, der findes paa 
.Æggeskallen og trænger ind gennem 
dennes fine Porer, men først, naar 
de enkelte indslupne Bakterier har 
formeret sig og er begyndt at øde
lægge Fosterets Celler, bliver Virk
ningen synlig for det blotte øje 
som en ellf>l' flf're smaa hvide Pletter, 
der kan sidde hvorsomhelst paa 
Æggets Overflade (paa selve Ægget, 
ikke paa Skallen), men maaske nok 
hyppigst paa Fosterets Hale. Men 
føl' Bakterierne har bredt sig saa 
vidt, er der i Reglen gaaet nogle 
Dage, og Æggene er allerede efter 
endt Rejse indlagt i Klækkehus. 
.Mens Pletterne er smaa, kan de 
træffes paa endnu levende Fostre, 
men snart vokser de og dræber 
Ægget. Der er næppe andet at 
gøre, naar Sygdommen opdages, end 
at bortpille alle de plettede Æg 
saa hurtig som muligt og være 
forberedt paa store Tab. 

Imidlertid maa Sygdommen, hvis 
den har den her skildrede Oprin
delse, kuune undgaas, naar Paknin
gen sker med større Forsigtighed. 
Helt at hindre Æggenes Svækkelse 
ved lange Hejser lykkes næppe, 
men ved en gennnemført Henlighed 
ruaatte man omtrent kunne ude
lukke de Bakterier, som angriber 
de svækkede Æg. For at ornaa 
dette, anbefales det at skolde Æg
rammerne før hver Forsendelse (selv 
om de er ny!) og kun bruge Is, 
der er fremstillet ved at lade kogt 
Vand fryse, samt lige før Pakningen 
at skylle Æggene af med kogt Vand, 
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Navnene paa de almindelige Ferskvandsfisk. 
(Danske og udenlandske). 

Dansk 

IInYllcgenoje 
(}egC'l" i FCL"skVHIHl) 

Pctl'Olnyzoll lllarinus 

FlodlH:"gllnøj(~ 

Peh·omY7.on flu\'ialili:.; 

Lillf> :\'eg·enøj(~ 
PelrOlllYZOll 
lH'aJlt'hialis 

Svensk Norsk 

l-In fSIH'j OIlt')ga Ilav-I,,,mp,'pt 

- ......... -~.--............. ----·--... -i! 

Flodnejou()ga FJod-LaUlprt\t 
~:ltliltg 

19p1nt>jonoga 
Slt'llsugare 

Tysk 

GJ'osses 
N"euunuge 

Seela111l'rde 

FhHS-
neunauge 

Engelsk 

L:llnperll 

B"eh- ! Fri,,~ -r 

nCllllnuge L~lInprey 

Fransk 

LUll1p,'oi" 
~!arh,,, 

, Lalllprojp 
fluviatil(' 

Petite 
de riviere 

--------------1----------1-------········-1-------- 1---------1-----------
Slør 

Aeipcnset' slurio 
Stør- SWr Stii,' Sturgeoll Estllrgeoll 

~-----·····················--·-l-----------Ii--·----- 11----·------1----------1---------· 
Ahorre 

Percu flLlvintilcs 

norke 
Aeerinll CerJllUl 

S"ndart 
Ludopc!'"" sandra 

.--------------- -

Flodul]l 
CoLtll~ gnhio 

AhholTe 

lIolT 

Gøs Gjørs 

St(,ll~illlpa 

-- ---------------1-·········---------1,----
I1l1lHh'stejle 

(~a:{h'\rost(,lls neuh'alns 
--_·················---1-····· 

Spigg 
Storspigg 

---------1-

Stih:ling 

Lill" Hundestejk 
Snlflspigf.{ SlIlil:lstiklil1g' 

(;astel'osletl~ )H1l1gilius 
_ .. -

K\:uhhe 
Lalw Lal", 

Lota vu)gal'is 
-- 1---

~Iallc 
::'Ial 

SihlJ'us: ginnis 

l\arpe 
Karp Km'pe 

Cyprilllls earpio 

Karuds 
Hndn I\:arllds 

CaL"aSSlllS yulgaris 
--_ .... 

Barbe 
Barhe 

Dnehns yulg;aris 
I--

Grundling 
SandkrYP:ll'c 

G-ohia J1l1viati1i~ 

Skalle Mii..t !\forl 
LellcisclIs rlltilus 

Døhel Fih-nn, Hjelke (h-hug' 
Leuc;sclls ccphalus 

FIlIsshm'ch 

!\mllh",'seh 

Zl1 Ilt! "r 

(~J'oppe 

Kfllllll,pf 

nrei: ,diger-
Sliehling 

Z('hustal'~' p-
lige)" 

Sti('hling 

Anll'lIU" 

\\'els 

KlII'pren 

I\nrausf'he 

Barbe 

GrlJlldlillg' 

PIMze 

Iliibcl 

PCl'c1w 

HulT Gl'cmiIlc 

Chabot 
"-"WU,,, de rcv";"" 

Thrl'cspilleJ 
Sticl<lehack 

T0'''pill<:d 
Sticklehach 

Bl,rhot 
Burhotte 

Sheal-Ilsl, 

Carp 

Cl'lIciai( Carp 

Bnrbel 

Glldgeon 

noach 

C 1111 h 

Epinoelw 
aiguillol1 l H"' ('. 

Epillochdte 

C OllllllUIH' 

,lal 

Car]) .. 

C~lrassill 

Bnrheau 

(;Ol~jaJl 

d(~ d\'ill'(' 

(;'ardoll 

ol'dinail'l' 

Chf>.vuil1P 
eOllllllllll 
:Jlnunit',· 
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Dansk 

Sll'omskullc 
Leuei SCllS vulgnris 

Emd. Rim! 
Leuciscus idus 

Hudskalle 
Lcuciseus 

crythl'ophthalmlls 

Elt'itzc 
LCllcisCllS phoxiulls 

Suder 
Tinea ,'ulgal'is 

B"asell 
Abl'Hlnis bl"iUna 

Bl'ascnllir 
Abl'amis ballerus 

Svensk r- Norsk 

Stihn 

Id Ide 

Surf, bad S"rv 

Ell'itzc Ell'ltzc 

Sularc, Linda!'e 

Braxen llrase 

Faren, Fliru 

Tysk 

Hiisling 

Aland 
S~"lwl'pfell 

Hol1uHlge 
Rothfcdel' 

EII,it"c 

Schlcihc 

Iknchsell 

Zopc 
Plcinzcn 

Engelsk -, Fransk 

Dacc 

Ide 

HUtld 
Hc I-cyc 

MillllOW 

T,'neh 

HrearlJ 

Cheyainc 
ynn(loise 

Ide melauole 

:.!culliel' 
notenglc 

Gnrdoll rouge 

YnirOll, Veron 

TancllC 

n ... lmc 
COIJlUlllne 

-----.----- ------1-----·-······1-------

Bleg 
AllI'amis llliecn 

K~vscflir 

Abralllis "i1l11a 

lljiirkna 
Blecka 

Nosvimnla 
\Yimba 

----- ----· .... --1-----

Asp 
AsphlS 1'3p:n 

Løje 
;\.lbul'nus IllcidllS 

Asp 

Løja 

Bj6l'klle 

A sJ> 

Giislel" 

Ziirthc 
Hussnase 

Bapren, Schicd 

t'rl{clci, Laube 

\Yhite 
Bremn 

B1cak 

BrCIllC 
hOI'delicl''' 

Alllettc 

-·--·------1------1------1---.. ---1---.... ·-- ...... -----

Hegnløje 
r.eucaspius dclineatus 

Sabelkarpe 
P~lccus cultl'otus 

(Jropliija 

SkiirbrflXCIl 
Skih')mif 

Moderlie~chcn 

~~--I-~----- ------

Sichling 
Ziegc 

(Sluttes), Red. 

som naturligvis maa være afkølet 
til Klækkevandets Varmegrad. 

Hal' Afsenderen omhyggeligt fulgt 
disse Forsigtighedsregler, vil Æggene 
næppe blive angrebne af Pletsyge. 
Og da der kun er forsvindende smaa 
Udgifter forbundne hermed, kan 
det vistnok ikke siges at være 
urimeligt at forlange denne Omhu 

udvist f. Eks. ved alle Forsendelser 
af 0jenæg til Udlandet. 

C. Y. Otterstrørn, 
Magister, 
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Dam-Fiskeri. 
0-

Ved det paa VaIlø i Novbr. f. A. 
foretagne Damfiskeri viste sig atter 
et godt Udbytte, idet der af en 
Karpec1am paa ca. Ii Tønder Ld. og 
nogle Væxtdamme af samlet Areal 
c. 4 Tdr. Ld. blev opfisket c. 5800 
Pd. Salgs-Karper (Millimums V ægt 
2 Pd. pr. Stk.,) 1000 Pd. mindre 
](arper 1400 Pd. Suder (væsentligt 
Portions-Suder,) 650 Pd. Karudser 
foruden en stor Mængde l··og 2 
aarig Karpe og Suder- Yngel og over . 
100 Stk. større og mindre Gedder I 
hvoraf der ikke fandtes en eneste I 

i Karpedammen. Det skal dog straks 
bemærkes, at Karpedammen sidst 
blev udfisket for 4 Aar sidell, og 
Grunden til Overskridelse af den 
almindelige 3aarige Periode skyldes 
Sygdom i 2den Sommer blandt Fi
skene. -- Det er særligt nævllte 
Sygdom, der er Grunden til, at jeg 
fremsender denne Meddelse, da dens 
Forløb forekommer mig at være af 
Interesse for Karpefiskeriet Alle 
Fiskene var saa at sige i 2dcn 
Sommer mere eller mindre angrebne 
af "hvidt Udslet", de saa hrogede 
ud, - og man befrygtede, de vild", 
gaa til Grunde. Derfor blev del' 
sendt en Prøve af de syge Fisk til 
da værende Fiskeri·U dstilling i Aarh us 
og udbedt Raad for Ondet, som blev 
erklæret for at være en Slags "Kop
per", der maaske kunde helbredes 
ved at sætte Fiskene i rindende 
Vand nogle Maaneder. Forholdene 
her tillod et saadant Forsøg, som 
jeg ikke tog i Betænkning at sætte 
i Værk, og om Efteraaret rejste 
hele Karpedammens Besætning, -
ca. 4000 Stk. l-l Pd.s Karper 

ca. 11/ 4 Mil til Bad i Damme 

under "Lellinge Fiskeri" ved Køge, 
i det friske rindende Vand, hvor
hos Karpedamulen blev lagt tør. -

Ved Foraarets Komme rejste Kar
perne tilbage i den frisk fyldte 
Dam i væsentlig bedre Condition, 
og ved Opfiskningen i Novbr. viste 
saa at sige alle Fiskene sig at være 
sunde, ar indtil ;1 Pds. Vægt. 

I1egnclslund den 23 Januar H112. 

Pr. Wedel. 

Kan man formindske Dødeligheden 
hos ensommerige Karper 

efter Udsættelsen om Foraaret? 
Af Ka7'l Lehmann, 

Dambcsidder i Trcuenbritzcll. 
Frn l)Fisch. Zcit.« v. A. J. H. 

-0-

(Fortsat). 

Naar Fiskene saa i det 2det Aar 
standser en Smule i Væksten og 
bliver Pd. tunge, saa anser jeg 
det for langt at foretrække; thi i 
et Aar bør Karperne holdes noget 
tilbage i Væksten, og de kan da 
bedre staa noget tættere i Dammen; 
i dette Tidsrum kan deres Benbyg
Iling og hele Organismen faa Tid' 
og Ho til at styrke og udvikle sig, 
for saa i det 3. Aar at gøre et or
dentlig Skub fremad. 

Den lille 2 Sommer gamle Karpe 
overvintrer ogsaa langt bedre end 
den 1 Sommer gamle ! Ved denne 
Anledning vilde jeg gerne gøre op
mærksom paa, at Karpeyngel ofte 
blot 8 Dage gammel ernæres med 
Kunstfoder; jeg anser dette for 
meget urigtigt, fordi der er forbun
den en meget stor Fare hermed. 
Selv det allerbedste, mest tinmalede 
Kunstfoder kan nemlig aldrig e1'-
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statte det friske fine Naturfoder, 
som den zarte Fisk bør have. Det 
vil saaledes ikke falde nogen for
nuftig Moder ind i de første 
Uger at give sit spæde Barn l\Iel
suppe eller lignende. 

Higtignok ser man, at (iet kan 
gaa godt med den tidligere Fodring 
og Yngel, især der, hvor der el' 
rigeligt Naturnæring forhaanden og 
K unstfoderet kun bliver benyttet 
ved Siden af. 

l magre Damme hænder det oIte 
og .det af rent uforklarlige Grunde, 
at Naturnæring hurtigt forminskes ; 
man burde da hellere udfiske Yngelen 
og sætte den over i en anden Dam -
eller fra en nærliggende, lille Dam, 
som ikke er besat med Fisk, men 
kun tjener til Opholdssted for Krebs
dyr, hente ny Naturnæring i Form 
at Krebsdyr, som fanges med Gaze
ketsere og udsattes i YngledamIllene. 
Dette er i alt Fald langt tilraade
li gere end en for tidlig paabegyndt 
Kunstfodning, hvilket let afsted
kommer Tarmbetændelse hos en stor 
Del af Yngelen. Først naal' For
døjeisesapparatet og hele Organis
men hos de smaa Fisk er styrket 
og befæstet henimod Juli lVlaaned, 
kan man trøstig komme med mineral
og fosforholdigt Kunstfoder ; saa vil 
ogsaa Fiskene vokse sig store, naar 
de ikke staar for tæt, og Sommeren 
er nogenlunde gunstig. 

Efter min Erfaring har ogsfl.a 
selve Naturfoderet en vidtstrakt Ind
flydelse paa den mere eller mindre 
vellykkede Overvintring. Jeg anser 
det ikke for rigtig at fodre Yng
elen til ud pa:ot EIteraaret med ægge
hviderige Stoffer og ikke lægge nok 
Vægt paa Fedtdannelsen ; rigtignok 
er det en Kendsgerning, som jeg 
selv hver Vinter iagttager i mine 

Damme, at Y n gelen ogsaa æder om 
Vinteren, naar Vandet ikke er fros
set. 

Imidlertid er Optagelsen af Næ
ring, saavel som dennes e dnyttelse 
i Tarmen, som en :Følge af den lave 
Vand- og Legemsvarme saa ringe, 
at Fisken uden Tvivl maa leve af 
opsparede Stoffer, og i hvert Fald 
bedre overstaar Vinteren, naar den 
raader over saadanne Stoffer, i 
Særdeleshed Fedt. Dette opnaar 
man imidlertid ikke ved Hjælp af 
æggehvideholdigt Foder, men med 
Kulhydrater. 

Nu er jeg efter dette Aars Forsøg 
overbe,ist om, at Karperne ikke 
blot æder dyrisk~ lDen ogsaa Plante 
l)lankton, og vi ved, at især en 
Algeart, Diatomeerne, hvis Tørsub
stans indeholder 22 % Fedt, spiller 
en stor Holle i Karpernes Ernæring. 
Rigtinok er disse Alger ikke synlige 
for det blotte øje, men Kal'pernes 
Siapparat filtrerar langt bedre end 
vore fineste Planktonnet. 

Et andet interessant Forsøg med 
intensiv Gødning blev dette Aar 
udført i et stort Dambrug. Dammen 
stod grøn og blomstrende til langt 
hen paa Efteraaret. Mærkværdig 
nok var der kun sparsomt med 
dyrisk Plankton; selvom man an
tager, at dette stedse blev fortæret 
efterhaanden som det dannedes, havde 
Karper 015 Suder til sidst maattet 
sulte, idet man med Hensigt ikke 
fodrede. Der blev ogsaa regnet 
med stort Stykketab blandt de 
ensommerige Karper, hvad man 
vilde udforske, var Resultet af den 
stærke Gødning. Der blev valgt 
blandet Besætning, nemlig eu- og 
tosoll1ll1erige Karper samt tosomme
rige Suder. Efter de Erfaringer, 
som jeg selv har gjort i Aar med 
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de forskellige Forsøgsdamme, anser 
jeg absolut den blandede Besætning 
for den rigti.'lste; men herom sen<:ore! 

(Sluttes). 

Porskellig1. 
-0-

En ny Øl'redudklæknings
anstalt. 

Mariager 7 . .Tan. 1G 12. Den nye 
Ørred udklæknin gsallstalt i Stines
minde, der er anlagt af Fisker N. 
Klitgaanl for egen Regning, er nu 
færdig og taget i Brug og er iaH 
bleven forsynet med 16 Potter Rogn, 
der anbragt i 33 Bakker, og hvoraf 
der forventes at blive 150,000 Stk. 
0rredyngel. Bestyrelsen for Mariager 
Fiskeriforening har i Gaar beset den 
nye 0rredudklækningsallstalt, der i 
alle Maadel' var tilfredsstillende. Det 
er Meningen, at 1!'iskeriforeningen 
for Hobro og Mariager til næste 
Aar selv vil overtage Udklæknings
anstalten, og den vil saa derefter 
blive hetydelig udvidet, saaledes at 
den fremtidig kan forsyne hele 
Mariager Fjord med Ørredyngel, 
som hidtil har været leveret fra en 
Ud klælmj ogsanstalt. 

Fisker N. Klitgaard pr en af de 
Fiskere, der har ofret sig mest for 
Fiskeriets Fremme i Mariager Fjord, 
hvorfor han ogsna i Gaar høstede 
rosende Omtale fol' sin alt udviste 
Interesse. Det bør bemærkes, at 
N. Klitgaard ønsker at skænke 
Mariager Fiskeriforening det første 
Aars Udbytte. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Annoncer. 
-o 

Klækkeanstalten iRønne 
tilbyder 

til Levering straks eller senere 

prima øjenæg 
af dansk Havørred. 

Adjunkt P. A. Larsen. 

~~~~d~~d~~~~~~~~~~~~~~ 
~~P'~V'~P~~v~P~~P!~y~W 
\:t7 \rI 

1K Sunde og levedygtige i 
\17 \1"1 

I Bjenæg ~ 
lir lir W samt \17 
.ro. ~ i Yngel og Sættefisk ~ 
.ro. j:t:',. 

~ af ~ 
ffi ro. Æ Bæk- og Regnbueørred lE: 
Æ leveres til biIJigste Priser af li{ 
W \t1 

i LUNDGAARD FISKERI i 
W W @ pr. Vejen St. ID 
Iii Telefon 46. m 
Æ li{ 
~~~~~~,~,~~~~~ 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes' med Specialvogn 

paa nærmesto Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 

G. DOJuasebke. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehl'terstrasse 18--19. 
Tclegr.-Adr.: J<'orellenhandel. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle ØI'l'eflarteI' købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogll paa Sælgerens nærmeste Jemhanestation. 

-- 'iontant Betaling. ====--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~9~}fd81l fl)am Ilultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hctnsen cV P. ,Tm'uensen, 
Lunderskov. 

CUPRINOL 

Telefon-Adr.: 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

er det bedste Præparat til Imprægnering af );'iskenet, Linegods, 
Sejl o. I. og giver Stofferne en grønlig Farve, hvad der er af den 
største Betydning for Fiskeriudbyttet. -- Absolut uopløseligt i Vand. 
Langt at foretrække for Barkning. 

Nærmere Oplysninger paa Forlangende ved Henvendelse til 

Als "KYMEIA", 
Langebrogade 6, København. Tlf. 7516. 

Averter 
iF oreningens Medlemsblad! 

Statskonsulent, ;\iagister Chr. Løt'till~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Artikler o~ ltIeddelelser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side al 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Akliesebkub). 
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telsen om Foraal'et? 

Annoncer. 

Ferskvandsfiskeri· 
lovens 
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Ændringsforslag til Fersk
vandsfiskeriloven bedes indsendt 
til Formanden for Ferskvands
fiskeriforeningen! Hr. Brygger, 
cand. polyt. Bie! Hobro, inden 
den 15de Marts. 

De samlede Ændrings!orslag 
vil blive behandlede paa Gene-
ralforsamlingen. 

P. F. O. 

Red. 

En Beretning 
og et Spørgsmaal I 

-o 
Man maa vel g~a ud fra, at D' 

. Hrr. Fiskeproducenter er saa op
tagne af deres Arbejde, at der ikke 
levnes dem Tid til i Medlemsbladet 

I at meddele lidt om deres Erfaringer, 
Skuffelser eller Glæder! men i Haab 
om, at det gode Eksempel maa smitte, 
shl jeg fortælle lidt om Hesultatet 
i de seks Aar, jeg bar drevet ratio-
nelt Dambrug. , 

X aturligvis ventede jeg Guld og 
grønne Skove, til at begynde med; 
at jeg maat,te nøjes med noget mindre 
undrer næppe nogen, men alligevel 
har Fiskeriet taget min Interesse saa 
stærkt fangen, at jeg har solgt mit 
Landbrug for helt at kunne vie mine 
Kræfter til førstnævnte. 

Jeg var heldigere, end jeg havde 
fortjent~ thi, uden at give mig Tid 
til at undersøge noget som helst, 
hverken Jordbunden eller Vandet, 
gav jeg mig til at grave Damme og 
satte Fisk ud og heldigvis har d~t 
senere vist sig, at Betingelserne var 
gode, det vil sige til Opdræt for 
Sættefisk til Portionsfisk og større 
Fisk; Opdræt af Yngel har kun givet 
godt Resultat et Aar: det andet efter 
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at Fiskeriet blev anlagt; siden er 
det næsten blevet daarligere Aar for 
Aar, indtil jeg i Fjor helt opgav at 
sætte Yngel ud og køber alle mine 
Sættefisk. 

Mine Moderfisk har jeg dog be-
. holdt, idet jeg efter b~dste Evne 
søger at forbedre Bestanden, for at 
jeg, saafremt Udbuddet af Sættefisk 
et Aar ikke skulde være tilstrække
ligt, dog kan have god Yngel at 
sætte ud. 

Køber man sine Sættefisk og disse 
skal transporteres ret langt, tror jeg 
sikkert, man skal vente med at mod
tage dem til i Slutningen af M arts, ikke 
senere, selvom de er en Del Jyrere, 
thi dels kan man i Vintermaanederne 
faa en Del af sine Damme godt ud
luftede og dernæst undgaar man et 
stærkt Svi.nd. 

N aar disse efter Transporten an
kommer til Fiskeriet, er en stor Par t 
beskadiget P~!a Slimhinden og Skæl
lene og paa disse Steder angribes 
de af Svamp, som om Efteraaret vi I 
brede sig og i Vinterens Løb dræber 
en Masse af Fiskene, hvorimod Svam
pen, hvis Transporten først er fo1'e
gaaet om Foram'et, vil forsvinde i 
Løbet af nogle Dage uden at for
aarsage Fisken nævneværdig Men. 
Grunden hertil er formentlig, at Fi
sken om Efteraaret saa godt som 
ingen Næring tager til sig og følge
lig foregaar Stofskiftet meget lang
somt, medens den o~ Foraaret straks 
giver sig til at æde livligt og kan 
erstatte det beskadige Væv med nyt. 

Er Fiskene først et Aar gamle 
trives de derimod udmærkede her, 
og det er meget sjeldent at se en 
syg eller død Fisk; kUB et Aar fore
kom der en Del Sygelighed, der be
stod i, at mange Fisk blev angrebne 
af Bylder, som oftest paa Siden hen-

imod Halen. Fiskemesteren mente 
bestemt, det stammede fra Fodring 
med Fjæsing, der jo har giftige Pigge 
paa Finnerne (vi stikker os dog 
jævnligt, endogsaa dybt, paa dem 
uden at nogen endnu har haft Men 
deraf, saa det er formodentlig far
ligere, naar Fisken er levende). 
Det har senere vist sig, at Sygdom
men stammede fra Fodring med fros
sent Foder, der ikke var bleven til
strækkelig tøet op. :Fjæsingen er 
en udmærket Foderfisk, som imid
lertid uberettiget bliver vraget af 
man ge Fiskerier. 

I 1911 købte jeg Hovedparten af 
dt Sættefisk, jeg skul~e bruge, og 
skønt. der var lovet mig sunde og 
gode Fisk, viste det sig, at en Del 
havde Drejesyge, jeg var meget ked 
deraf og ventede stadig at se døde 
Fisk, men mod Forventning forekom 
der ingen Dødelighed, tvertimod 
holdt Sygdommen pludselig op, saa
iedes at der efter en Maaneds For
løb kun var enkelte, der drejede, 
men ved Udfiskningen om Efteraaret 
blev der fra Besætningen, der var 
udsat, om Foraaret, sorteret 85 Pd., 
der kun maaIte 12-15 cm. og disse 
vare næsten uden Undtagelse de
forme i Hovedet, havde stærkt for
kortede Gællelaag med sammonvok
sede Gæller, skæv og fordrejet M und 
og Tunge, ofte saa meget, at det 
næst.:n var uforstaaeligt, at de kunde 
tage Næring til sig; andre havde hele 
Fordybninger i Hovedskallen o. s. v. 
Det gik altsaa bedre end ventet, men 
Resultatet vilde selvfølgelig have 
været langt bedre, hvis alle Fiskene 
om Foraaretet vare leverede i sund 
og god Kvalitet. 

At det med Hensyn til Opdræt af 
Yngel er gaaet andre paa lign. Maade 
er der næppe Tvivl om, og det vilde 
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derfor sikkert have stor Interesse 
ror mange, hvis man kunde formaa 
nogle af de Fiskeopdrættere, der har 
Held med Opdræt ar Yngel til i Med
lemsbladet at give nogle Oplysninger 
om, hvorledes der fodres for at raa et 
gunstigt Hesultat, faa dem til at for
tælle lidt til Eks. om Vandets Beskar· 
renhed, hvor det kommer fra, Tem
peratur m. m. Dammenei:l StørrEIlse, 
Fodring o. s. v. 

For mit eget Vedkolllmende kunde 
jeg jo henvende mig til en eller flere, 
om hvem jeg vidste, at de havde 
Held med sig paa det paagældende 
Omraade, men det bliver ikke det 
samme som fra mange forskellige 
at faa en udtømmende Besvarelse 
af Spørgsmaalet; kun derigennem 
vilde man kunde faa et Materiale, 
som mange derefter vilde kunne 
anvende paa deres specielle Forhold, 
foruden at man maaske kunde faa 
Isen brudt, og Bladet erhverve en 
større Stab af Medarbejdere, thi 
det skulde jo b. a. være en af dets 
Opgaver at det virkede som Binde
led mellem os Fiskeriinterresserede, 
hvorigennem vi en Gang imellem 
kunde høre lidt fra hinanden. 

Der er ingen Grund til af Frygt 
for vore Konkurrenter i Syd eller 
Nord at undlade det: de kommer 
nok med alligevel, at omgive sig 
med en Tavshed og Hemmeligheds
mur hjælper ikke mere end det i 
sin Tid hjalp Kineserne, og ser vi 
hen til Landbruget finder der en ind
gaaende Drøftelse og Vejledning Sted 
om alle mulige Spørgsmaal i dets 
Organer og jeg tror ikke, det skader, 
tvertimod!: det er ved Samarbejde 
og Dygtiggørelse af os selv, at vi 
skal holde os konkurancedygtige; 

G. Fensmark. 

Fiskeri- og ~Iotor
U ds tillingen. 

-,-0--

(Dansk Fiskeritidende ,. 

Den skandinaviske Fiskeri- og 
internationale Motorudstillings sam
lede Bestyrelse holdt Tirsdag d. 30. 
Januar Møde i City's Selskabslokaler, 
for at Udstillingskomiteen og dennes 
forskellige Udvalg kunde faa Lejlig
hed til at gøre de Medlemmer af 
Bestyrelsen, der ikke har Sæde i 
den administrerende Komite, be
kendt med dennes Virksomhed. 

Formanden, Kommandør Sølling, 
der ledede Mødet, bød Velkommen 
og gav Ordet til Formændene for 
de nedsatte Udvalg, som derefter 
gjorde Red!' for de enkelte Udvalgs 
Arbejde: 

Som JPol'mand for Udvalget for 
Lotteri og Tombola meddelte Fiske
l'ireder ~l1ikkelsen- Vendsyssel, at Ko
rnitec'n har vedtaget at søge Op
nttelse af ell Tombola og har taget 
under Overvejelse eventuelt ogsaa 
at søge oprettet et Lotteri, hvorom 
A ndragende el' indsendt. 

For Bygge- og Pladsudvalgets 
Virksomhed gjorde ~1yringeniør 

Weden Rede, idet han samtidig fore
lagde en Plan over hele U dstillings
terrænet. :Foruden Hoved- og Mo- . 
torhal, Restanrant etc. vil der ogsaa 
blive opført en Akvariebygning 
samt forskellige Pavilloner for sær
lige Udstillinger, deriblandt en Pa
villon, hvori København og Omegns 
Fiskel'handlerforening udstiller en 
fuldt færdig, moderne Fiskehandler
butik. 

Dr. phil. A. C. Johansen gav Med
delelse angaaende Udvalget for vi
denskabelige Udstillinger, for Mlan
terhavsøernes Repræsentation og for 
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Navnene paa de almindelige Ferskvandsfisk. 

Dansk 

Dyndsmærling 
Cobitis fossiIis 

Almindelig Sm'l'rling 
Cobitis barbatula 

Pigsmærling 
Cobitis taenia 

GNIde 
Eso}; 11Icius 

Laks 
Saln", salm' 

Hvidørred 
Snlnw tmlta 

Kaliforllisk 
RegnhueørJ'ed 
Salmo iridens 

. Am<'rikansk 
Kildeørl'ed 

Salmo fonlinalis 
---

Sllorred 
Salmo laeust!'!" 

Ørred 
Salmo fario 

Salmo alpinlIs 
(s"lvelilllls) 

Fjældol'red 
Salmo alpinus 

--_._, 
SInælt 

Osmer'us eperianus 

Snæhel 
Coregonus 

oxyrhynchus 
-----

Hælt 
Coregonus lavaretus 

Coregonus 
"'urimanni 

Lille Muræne 
Coregonus lavaretns 

Stalling 
ThymaIlus vuJgaris 

(Danske og uden] andske). 
(Sluttel). 

I, Svensk I Norsk I Tysk 

Slampiskar 
Schlamm-

pcitzger 

Gronling Schmcl'lc 

Nissoga Steillpeitzger 

-------

Giidda Gjeclde Hechl 

Lax Laks Laehs, Snlm 

GrAlax ()rrel 
Meerfol"elle 

Laxi).J'ing L[whsfol'elle 
-_._---- ~_.~--

Bi\gnbågsforell 

_. __ ._---

Seefo!"c))e 

ForelI 
Or!'et Raehforelle 

Biickforell 

Slorroding Saihling 

Smiirød(ling RiH 

~ors ~ors Stin! 

Niibbsik Nordsec 
Stol'sik S~'lmlipel 

Grosse 
Stor~ik Sik 

Mariine 

B1aufelehen 
Gråsik HenI,c 

<i-3n gfiscl1 

Sikloja 
Lal,esild 

Kleine Marunc 
Smi\sik Mnr('uken 

Hnrr Hnr!' Aesehe 

I Engelsk Fransk 

Loche 
d'etang 

Grollndling Loche 
8tolle-Ioaeh fmnche 
-~ 

Spincd Loach 
Loche 

de riviere 
------. 

Pike Rrodlc! 

SaI1I1011 Saumoll 

Sea-!roll! 
TI'uite de 

l3ulJ-tl'out 
nl~.r 

Huhlbow 
'frout! 

Brook 
Trou! 

Lal,e-tJ'ont 

Trout Trutte 

----_.-

Cltarr 
Ombre-

Chevaliel' 

Smelt f:perlan 

Hantin, Au!il 

Luyurct, 
Coregone 
laval'cl 

Powan, Schelly 
Gwyniad 

Vendaee 

-
Graylillg 

Ombre 
COUltntUl 
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Dansk I Svensk ! Norsk I Tysk ! Engeisk Fransk 

MniJisk 
Clupen alosa 

Maillsk )failisk 
Maifisch 

Alosc 
Allice 
Schad 

Abse 

---~---~~-I-_··----I-----I----~-I-----I·----

Aal 
AuguiJIu vulgnris Ani 

Akvariet. I den videnskabelige Af
deling af Udstillingen kan ventes 
sikker Deltagelse, haade fra vore 
egne videnskabelige Fiskeriinstitll
tioner og fra 'Norges og Sveriges. 
Blandt Atlanterhavsøerne kan der ef
ter de hidtil førte Forhandlinger med 
den grønlandske Bandel og med 
Lederen ar de grønlandske Fiskeri
underswgelser, cand.mag. Ad. Jensen, 
gøres Hegning paa fyldig Hepræsen
tation ror Grønlands Vedkommende. 
Vestindiens Deltagelse har stødt pHn 

Vanskeligheder af økonomisk:\' atur; 
men noget vil der nok komme. Med 
Island og Færøerne hal' ForhHndling
erne ikke været ført af tIdvalget, 
men paa anden lVlaade. Angaaende 
Akvm'iet har Komiteen vedtaget Op
rettelsen af en særlig Bygning, hvori 
del' vil blive installeret saavel en 
Del mindre Akvarier, som et meget 
stort Bassin, der er beregnet for 
Snitvandsdyr. Dette Akvarium vil 
sikkert blive en af Udstillingens 
Hovedattraktioner. 

Kammandør Drechsel gav for en 
vestindisk Udstillings Vedkommende 
Udvalget forskellige Vink, for hvilke 
Dr. Johansen takkede Kommandøren. 

Generalsekretær Videbæk gav paa 
Kassererens, Konsul Nørgaards Veg
ne en Oversigt over Budgettet og 
føjede dertil Oplysninger angaaende 
Islands og Færøernes Deltagelse i 

Flussaal 
Atli 

Eet Anguille 

Red. 

Udstillingen. Med Island var der 
forhandlet gennem KonsejlRpræsidiet, 
men hidtil havde Islænderne forholdt 
sig passj ve. Derimod er der bedre 
UdsigterforFærøernes Vedkommende; 
den tidligere Sorenskriver i Thors
havn, nuv. Herredsfoged Helrns i 
Holbæk, staar i Spidsen for en sær
lig færingsk Komite, 

Endvidere gav Generalsekretæren 
Medeleise om et af Udstillingens 
mest betydelige Programpunkter, 
det nOl'diske Fiskermøde i Juli Maa
ned. Foruden forskellige Foredrag 
og Opvisninger paatænkes et Par 
festlige Sammenkomster, den ene i 
Dyrehaven ved Friluftsteatret, hvor 
Foredrag vil blive holdt, den anden 
eventuelt paa Raadhnset. Hele Op
holdet bliver sall, billigt som muligt, 
i alt antagdig ca. 10 Kr. pr. Del
tager for alle fire Dage tilsammen, 
saa at stor Deltagelse fra alle nor
diske Lande kan ventes. 

Endrli g meddeler Generalsekre
tæren, at Fristen for foreløbig An
meldelse til Ugstillingen efter An
modning fra Norge er ndsat til 15. 
Febr., og at denne Udsættelse gælder 
alle Lande, ogsaa Danmark. 

Paa FOl espørgsel af Ferskvandsfiske
riforeningens Formand, Brygger B i e, 
Hobro, oplyser Generalsekretæren, at 
Ferskvandsfiskere deltager i Mødet med 
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samme Rettigheder som Saltvandsfi
skerne.*) 

Som sidstePunkt paaDagsordenen 
gav Udstillingskomiteens N æstfor
mand, Fiskeriinspektør Mortensen, 
Meddelelse om følgende Valg af 
Dommere: 

Dommere for Fiskeriudstillingen: 

1. J ustitsraad lIollltein, Frederikssund 
2. Fisker Carl Ransen. Kallehave. 
3. " P. JJ1.o11erup, Harboøre. 
4. FIskehandler Dam, København. 
G. Fiskefarsfabrikant R. P. Jensen, 

København. 
6. Røgmand J. C. Pele1'sen, Køben

havn. 
7. Dr. philHoffmeyer, Sorø. **) 
8. Kompas- og Instumentmager J. 

a. Weilbaeh, København. 
9. Apoteker Teilmann-Friis,Hellerup. 

Dommer-Suppleanter til Fiskeri-
udstillingen : 

1. Kbmd. J. P. Lauritseu, Jegindø. 
2. Fi~kehandler Ed-v. Nielsen, Khhvll. 
3. Røgmand N. P. Nielsen, Kbhvn. 
4. Fiskeribestyrer H. P. Hansen, Enges

tofte, Maribo.**) 
5. Maskiningeniør v. };'yrvæsenet 

Schrøder, Kbhvn. 
6. Cand. mag. Adolf Jensen, Kbhv!l. 

Dommere til :J'Iotontdstillingen:. 

i. Maskiningeniør v. FYl'væsenet 
Sehrøder, Kbhvn. 

2. Fisker R. Johansen, Bogense. 
3. l'\'Iaskiningeniør Dueholrn, Kbhvn. 

U denfor Dagsordenen gav Fyr
ingeniør Weden forskellige Op lys
ninger vedrørende paatænkte Let
telser i Sporvogns- og Havnefærge-

*) udhævet af os. Red. 
*') For Ferskvandsfiskeriet! 

forbindelserne med Udstillingsplad
sen, hvorefter Kommandør Sølling 
hævede ;\,lødet. 

Kan man formindske Dødeligheden 
hos ensommerige Karper 

efter Udsættelsen om Foraaret? 
Af J(arl Lehmann, 

Dambesidder i Treuenbritzen. 
Fl'll »Fisch: Zelt.« v. A. J. H. 

-0-

(Fortsat). 

Udfi'lkningen af denne Dam gav 
et meget gunstigt Resultat. Men 
hvad havde saa Fiskene levet af? 
Dyrisk Plankton havde der fra Juni 
l\laaned været meget lidt af; desto 
Here Alger. Skulde nu Diatome
Algerne være Aarsagen til det 
gunstige Resultat? ja, hvem ved 
det!? I hvert 'rilfælde er dette 
Forsøg et Bevis fOl:, at man bør 
ophjælpe Algedannelsen ved Hja>lp 
af rigelig Gødning, og da Alge
dannelsen heller ikke helt ophører 
om Vinteren, tror jeg, at en svag 
Vallogødning af Vinterdammene er 
paa sin Plads, naar der om Vinteren 
er aabent Vand (ikke er Ishindrin
ger); i Særdeleshed er Kalk-Phos
phat-Gødning anvendelig. Vi ved 
jo ikke en Gang med positiv 
Sikkerhed, om ikke ogsaa Fiskene 
og det dyriske Plankton direkte 
assi milel'er opløst Kalk eller opløst 
Fosforsyre. 

En stor Betydning har endvidere 
Vinterdammenes Beskaffenhed og 
Damvandets Næringsstyrke. I de 
senere Tider er man med Rette 
kommet bort fra den Skik at op
fiske Yngelen om Efteraaret, fordi 
det endnu svage Fiskelegeme svækkes 
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for hver Opfiskning og derved bliver 
mindre modstandsdygtig ligeoverfor 
Overvintringens Farer. Sættes nu 
tilmed Yngelen ud i næringsfattige 
Damme, saa er der meget stor Fare 
for, at mange Fisk dør i Vinter
dammen. 

Hvor man imidlertid paa Grund 
af for faa vintersikre Yngeldamme 
ikke kan undgaa Høstopfiskning, 
da bør man nogle Uger forud gøde 
Overvintringsdnmmene med kulsU'r 
Kalk, som er aldeles uskadelig og 
som bevirker, at der opstaar rigelig 
med Næringsstoffer i Dambundens 
øverste Lag. Ogsaa Fodring lJled 
Kunstfoder hør med Mellemrum for
søges i VinterdammelIe. Kulhydrat
rigt Foder blandet med Melasse op
tages da gerne villigt. 

For nu at faa Yngelen rigtig 
modstandsdygtig og kraftig' til For
aarsopnskhingen, har jeg faaet en 
ny Tanke, som jeg ubetinget viI 
bringe til Udførelse. 

Vi maa nu med Sikkerhed antage, 
'at der blandt de oven'intrede, srnaa. 
Fisk befinder sig en Mængde, Born 
maaske kunde reddes, om deres Er
næring havde været merc overens
stemmende med deres Behov. Her 
har man da I't Stof, som der i Aarevis 
næsten slet ikke blev agtet paa, 
ja neppe nok var bekendt; det er 
Lecithin. Det bestanr for det 
meste af organisk bundet Fosforsyre 
og forekommer f. Eks. hyppigere i 
.2Erteblomstrede eud i Kornsorterne. 
Rigeligst forekommer dette Stof 
imidlertid overalt, hvor der skal 
dannes nyt Liv, saaledes i Hønseæg 
og i Fiskeovarier (Rogn). Enhver 
kender jo den stOre Næringsværdi 
hos et raat Hønseæg og i Kaviar 
f. Eks. (Sluttes). 

Annoncer. 
-0-

Klækkeanstalten iRønne 
tilbyder 

til Levering straks eller senere 

prima øjenæg 
af dansk Havørred. 

Adjunkt P. A. Larsen. 

~~'~.1~u:1"'·d"·~';:')l4bidb~b 
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Bjenæg 
samt 

af 

.m l{ Bæk- og Regnbueørred 

~ leveres til billigste Priser af 

4> LUNDGAARD FISKERI 
~ pr. Vpjen st. 
~ Telefon 46. ~ 
l{ qi 
~~~.:1~~~iG'~~~~ 
~vJ~~v~·Y·~~~/~~~~~ 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste .Tern hanestfdion. 

Kontant Betaling. 

G. D o Dl a s c h li e. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 
Telegr.-Adr.: t'orellenhandel. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste ,Jernbanestation. 

--;:;:::::::::;:;::::::::: Kontant Betaling. ====---

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

sælges. 

P. Hansen &; P. Jø-rgensen, 
Lunderskov. 

CUPRINOL 

Telefon-Adr. : 
Lunderslwv 48. 
. Lejrslwv 16. 

er det bedste Præparat til Imprægnering af J1'iskenet. I~inegods. 
/Sejl o. I. og giver Stofferne en gmnlig Farve, hvad det' er af den 

største Betydning for Fisket'iudbyttet. Absolut uopløseligt i Vand. 
Langt at foretrække for Barkning. 

Nærmere Oplysninger, paa Forlangende ved Henvendelse til 

Als "KYMEIA", 
Langebrogade 6, København. Tlf. 7516. 

Averter 
i Foreningens Medlemsblad! 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin~. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

A.rtikler o~ ltIeddelelseJ' er stedse velkomne og bedes sendt under 
'. Adresse: Dr. C. Hoflmeyer, Sorø. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun skrives Piia Papirets ene Side at 
Hensyn til TrykI\ingen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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IndllOld: 
Ferskv3ndsfiskerilovens Hevision. 
Forsøg med kunstig Udklækning al 

Krebseæg. . 
Fiskenavnene ! 
Hoddingfast med tør Flue i Sverige. 
Tysklands Udenrigshandel med Fersk-

vandsprodukter i Aaret 1911. 
Kan man formindske Dødeligheden hos 

ensommerigc Karper efter Udsæt
telsen om Foraaret? 

Annoncer. 

Ferskvandsfiskeri
lovens 

Revision. 
-0-

Forsøg med kunstig 
Udklækning af Krebsæg. 

-o-

l "Bulletin Suisse de Peche et 
Pisciculture" offentliggøres et Forsøg, 
som Poul Paris, har gjordt for at 
udklække Krebsæg ad kunstig Vej. 
Forsøget blev gjordt for om mulig 
at redde lidt af den store Mængde 
Æg, som ellers gaar til Grunde med 
de ægbærende Hunkrebs, der sælges 
som Fødemiddel. 

Man prøvede først at udklække 
dem i de sædvanlige Udklæknings·· 
apparater. Følgen heraf var imid
lertid, at de unge Krebs, saa snart 
de var kommen ud af Ægget, blev 
drevet bort af Vandstrømmen og 

Ændringsforslag til Fersk· gik til Grunde. 
vandsfi·3keriloven bedes indsendt I Forfatteren mente, Aarsagen dertil 
til Formanden f r Ferskvands- var, at der ikke blev budt dem Lej
fiskeriforeningen,Hr. Brygger, lighed til at holde sig fast noget 

Sted. For at hjælpe herfor indret
cand. polyt. B i e, Hobro, hulen tedes etAppinat paafølgende Maade: 
den låde Marts. I enKas~e blev der i nogen Af-

De samlede Ændringsforslag stand fra B1lnden anbragt et Antal 
vil blive behandlede paa Gene- Hammer, under Hammerne flød en 

ralforsamlingen. 
P. F. O. 

Red. 

stærk Vandstrøm. Kas~en var for
synet med et Laag, der udelukkede 
alt Dagslys. 

Æggene blev omhyggelig fjernede 
fra Krebshunnerne, sorterede, og 
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lagt i et enkelt Lag i Rammerne, 
hvis Bund dannedes af groft Pak
lærred. Som Følge af den stærke 
Vandstrøm blev Vandet, der omgav 
Æggene, stadig fornyet. Saa snart 
de smaa Krebs kom ud af Æggene, 
havde de her en udmærket Lejlig
hed til at holde sig fast, idet Pak
lærredet afgav fortrinlige Støtte
punkter for dem. 

Ti til tolv Dage efterat de vare 
krøbne· af Æggene, var Fosterblæ
ren forsvunden og det første Hud
skifte begyndt; Rammerne med de 
smaa Krebs blev derefter anbragt i 
en Beholder, der var forsynet med 
talrige Skjulesteder. Her blev de 
saa, til de begyndte at søge Næring. 
Groft hakked Kød af FE'rskvandsfisk 
bekom den meget godt. De beska
digede Æg blev daglig fjernede, for 
at undgaaSvampedannelse; af samme 
Grund sørgede man for, at der ingen 
Steder bunkede sig Æg sammen, 
der endnu ikke vare udklækkede. 

Til Forsøget blev der benyttet 
Vandværkvand fra Byen Dijon; Van
det var koldt og havde en konstant 
Temperatur. Den lave Temparatul' 
var ogsaa Grunden til at U dklæk
ningen først blev tilendebragt i dtm 
først Halvdel af Juli Maancd. 

Af Æg som havde været ude af 
Vandet i flere Dage og som tiIdels 
vare ganske indtørrede, blev der 
bragt 60% til Udklækning, hvilket 
maa betragtes sOm et overmaade 
gunstigt Resultat. 

I Anledning af den sidste Udtalelse 
meddeler Professor, Dr. Hofer, Miin
chen, i hvis Blad AUg. Fischerei-Zei
tung ovenstaaende Beretning er pub
liceret, at den kgl. biol. Forsøgstation 
i Jlrliinchen har gjordt lignende Er
faringer. I Slutningen af Maj Maa
ned 1911 modtog Stationen saaledes 

fra Hr. Postdirektør Hartung i Anger
miinde en Sending ægbærende Hun
krebs, disse vare fremsendte i tør Til
stand og havde været undervejs i 
to Dage. Først efter andre to Dages 
Forløb blev Æggene taget af Mødrene 
med en Pincet og udklækkede i 
Mc. Donalds Glas. Omtrent alle Æg
gene gav bevægelige Embryoner; et 
godt Bev:is for at Krebsæg taaler at 
opholde sig in ti! 4 Dage udenlor sit 
egentlige Element uden at gl),a .,til 
Grunde. 

Æg, som derimod blev opbevaret 
i tør Tilstand i 5 Dage gav kun 
ganske faa levonde Embryoner. 

. Red. 

Fiskenavnene! 
-0-

De i Numrene 3 og 4 af Fersk
vandsfiskeribladet offentliggjorte Fi-

. skenavne er tagne fra den perma
nente, internationale Havforsknings
kommissions "Publications de Cir
constance" Nr. 12, og havde for
mentlig derfor Krav paa nogenlunde 
Nøjagtighed, da der i samme Kom
mission sidder Repræsentanter for 
de forskellige Nationer. Vi har 
imidlert.id forleden Dag modtaget 
en Skrivelse fra Inspektøren for de 
norske Ferskvands-Fiskerier Hr. 
Landmark i Christiania, hvoraf det 
fremgaar, at en Del af de norske 
N avne ikke er aldeles korrekte. 
Samtidig med de foretagne Rettel
ser har Inspektøren vist os den 
Velvillie at supplere de anførte 
Navne. Vil skal i det følgende 
give vore Læsere Oplysninger om 
Inspektørens Rettelser og Tilføjelser: 
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Dansk t 
Havne"enoje 

Petromyzon marinus 

Flodnegenøje } 
Petromyzon fluviatilis 

og Lille Negenøje 
Petromyzon branehialis 

Horke < 

Acerina cernua 

Hundestejle 
Gasterosteus aculeatus 

Lille Hundestejle 
Gaslerosteus pungilius 

S IrørttSWlle 
Lauciseus yulga!'is 

Emd, Riml 
Leuciscus idus 

Iludskalle, Leueiscus 
er j'thropthalm us 

Elritze 
LeuciscUs phoxil'lUS 

Suder 
Tinca vulgaris 

Brasen < 

Abramis brame 

Løje 
Alburnus lucidns 

Regnbucøt'tetl 
Salmo irideus 

Norsk. 

H::h'negtmøie 

~egenøie 

Ph'aa! 

Stenbit elo' Stetipurke 

Tl'epigget Stingsild 
Tinaul'c 

Tipigget Stingsild 
TinaUl'e 

(i Mjøscn Guldkunte) 

Hel'sling, TI'æI 

Id 

SØI'V eller 
Planke 

Øl'ekyte, Gorkim 
Ganføie 

Suter 

Brasen 

IAiie, Laue 

Regrtbueili'ret 

Salmo fontInalis Amerikansk Bækkeriire 

Fjældørred 
Salmo alpinus 

Smælt 
Osmerus eperianus 

Stalling 
Thymnllus < vulgans 

Role; Hør 

Krøkle, Slom, Kol 

Ilaru' 
eller Horl' 

Red. 

Røddingfangst*) 
med tør Flue i Sverige. 

(Fråg Skog och SjD). 

-0-

HveM skulde vel nogensinde falde 
paa den Tanke, at anvende "tør 
Flue" til 'at fange "ufordærvet" 

*) Alpin Ørred art (salmo salvelinus)~ 

svensk Rødding paa? Dette Spørgs
maal rammer lige i Centrum, hvad 
jeg ogsaa selv tænkte, inden jeg 
havde forsøgt denne Fiskernetode 
til at fange den lækre Ørredfisk med. 

Søen, i hvilken vi skulle fiske, var 
næsten rund c, 4 km. i Diameter. 
Min Hustru og jeg havde lejet Fi
skeriet i denne og Elven, som løb 
ud i Søen, og vi boede hos Ejeren 
af de omkringliggende Marker, en 
prægtig Karl ved N avn Olof Ahlgren. 
Denne praktiske og fingerrnemme 
Mand byggede selv sine Baade; 
under Fiskeriet hjalp han os paa 
alle mulige Maader. Han var ogsaa 
en dygtig Elgjæger og havde for
trindelige Hunde, som han selv dræt
tede op. Desuden kendte han N av
nene paa alle Blomster og Træer i 
Skoven, samt vidste, hvor man skulle 

'søge desjældneste Planter; ligele
des vidste han Navn paa alle Fugle, 
som fandtes i Skovene der, vidste 
om de hækkede der, eller kun var 
paa Gennemrejse, Selv paastod 
han, at han ogsaa kunde tale En
gelsk, men fik altid Lov til at over
sætte til Svensk, hvad han vilde 
sige, inden vi kunde forstaa, ham 
Naar vi kom hjem fra en Fisketur, 
fandt vi ham ofte triumferende over 
en eller anden Sætning, han havde 
fundet i sin Parlør; men desværre 
kunde han ikke altid finde ud af 
vor Stavemaade, aaa om han ogsaa 
havde lært flere Sider udenad, endte 
det gerne med, at vi alle kom til 
at le hjærteligt af hans fortvivlede 
AnstrængeIser for at tale Engelsk. 

I Modsætning til de fleste andre 
Fiskevande i Sverige <fandtes der 
ingen Gedder i denne Sø; ej heller 
fandtes der Stalling eller Laks, Saa 
vidt jeg kunde forstaa, fandtes der 
kun Ørred, Rødding og Elritze. 
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Min Hustr:u og jeg havde været 
ude paa en sførre Ekspedition i en 
14 Dages Tid, og havde i det Tids
rum tilbagelagt 260 km. med Baad 
og Kærre, men da vi paa hele vor 
Rejse endnu ikke havde fundet no
get Sted, som var uberørt af Fiske
tyve eller frit for Rovfiskere, var 
vi tvungne til at vende tilbage til 
vort Udgangspunkt - denne herlige 
Plads, som vi vidste ikke vilde 
svigte os. 

Den Aften vi naaede' dertil, -
vor Vt.1rt havde mødt os med sin 
Baad og roet os tværs over Søen 
til sit Hjem begav jeg mig straks 
til Elven for at prøve min Lykke. 

Skønt Klokken allerede val' 9 om 
Aftenen, var der fuldt af Fluer som 
svirrede omkring ved Vandkanten. 
Jeg satte en paa, der var tilstræk
kelig mat og indifferent, kastede ud 
og lod den følge med Strømmen 
hen over en lurende Fisk; han tog 
den, og efter en haard Dyst fik jeg 
min første Fisk, en prægtig Ørred, 
vejende] Ib iBaaden. Jeg kasted der
paa over en hel lille "Ring", og 
mærkede straks, at jeg atter havde 
faaet noget paa Krogen. Af Tak
tikken mærkede jeg dog, at det 
ikke var en Ørred, men en Rødding, 
som var bleven narret til at tage 
min Flue. Hvor helt anderledes bar. 
den sig ikke ad end Ørreden! den 
for ikke pilsnart frem og tilbage 
som denne, men stod og holdt igen, 
saa det næsten var ganske umuligt 
at faa den halet ind eller nærmere 
Overfladen. Hver Gang jeg trak til, 
fulgte den tilsyneladende med; i
midlertid flyttede den sig bare til 
Siden, uden at jeg vandt noget ind 
paa den. 

Med mit fine Gut-Forfang vovede 
jeg ikke at spænde Linen for haardt, 

og det var· de.rfor et stort Spørgs
maal, hvem der tHsidst skulde vinde 
Sejer. THsidst lykkedes det mig 
dog at faa Ketseren under ham -: 
og et herligt Syn var det, som nu 
viste sig for mine øjne; det var 
ganske vist kun en middelstor Rød-.. 
ding, vejede 13/4 lb., men hvilken 
Symetri! 

H vilket lille Hoved! Og hvilken 
prunkende Farvepragt - dybt bJaa 
paa Ryggen og dybt kardinalrød paa 
Bugen med sølvglillsende Prikker 
strøet over hele Fisken. Det fore
kom mig næsten at være en Slags 
Helligbrøde at tage Livet af et saa
dant Naturens Mesterværk; men -
paa den anden Side er Røddingen 
den lækrellte Ferskvandsfisk, jeg 
kender. 

Inden jeg sluttede, lykkedes det 
mig at lande endnu en Ørred paa 
1 lb. samt en Ørred ·og Em Rød
ding paa Ili 4 lb. De fem Fisk, 
Resultatet af noget over en Times 
Meden, udgjorde en Studie, der var 
en Malers Ppnsel værdigt, (\g gav 
gode Løfter for Fremtiden. 

Det har aldrig været mig beskaaret 
at fiske i et Van d, som frem bød. 
større Overraskelse, og det synes, 
som om der ingen Grænse var for 
den .Størrelse, Ørreden kunde naa, 
baade i Elven og i Søen. Ejendom
meligt nok var den første Rødding, 
jeg fangede tillige den største, jeg 
fik under hele mit Ophold der paa 
Stedet, og et stort Held var det, at 
jeg var kommen saa tidligt dertil; 
var jeg blot kommen en 4- 5 Dage 
senere, havde jeg mistet :r.ogle af 
de interessanteste Bid, jeg har haft 
i alle mine Fiskedage. 

(Sluttes). 



Nr. 5. lrerskvandsliskeribladet 

Tysklands Udenrigshandel med }"iskeriprodukter 
i Aaret 1911. 

-o-
l Deutsche Fiscnerei-Zeitung for den 13. Febr. 1912 offentliggøres 

en Oversigt over d€>n samlede Ud· og Indførsel af Fiskeriprodukter i 
Aaret 1911. 

Af denne Oversigt shl vi bringe vore Læsere et Uddrag vedrørende 
Ud- og Indførslen af Fe1'skvandsfisk i nævnte Tidsrum. 
Værdien af den samlede Ud- og Indførsel af Ferskvandsfiskeriprodukter 

i 191-1: 

Staist 
Nr. 

115 a 
115 b 
115 c 
117 a 

Varens Navn 

Karper ........... ,.,... . .. , ...... . 
Andre levende Ferskvandsfisk .. , ..... . 
Andre ikke levende Ferskvandsfisk. , .. , 
Laks, .... , , ................ ,. ' 
Krebs og tilberedt Krebsekød ....... , , 

Værdi 

Indført I Udført 
i 

Mark :\Iark 

1,031,000 j 145,000 
3,540,000 I 275,000 
8,115,000 i 1,954,000 
7,279,000 I 165,000 
1,780,000 I 165,000 

Den samlede Indførselsværdi af alle Fiskeriprodukter (Havets iberegnet) 
andrager 118 Mill. Mark mod en Udførselsværdi af kun 11 Mill. Mark. 

Indførslen af Karper er steget med 2000 dz.*) mod i 1910. Tilførslen 
er størst fra Østrig-Ungarn. Indførslen fra andre Lande er dog ogsaa 
stærkt' stigende, saaledes har Frankrig indført tre Gange saa mange Karper 
i 1911 som i 1007. Tilførslen af Karper fra Holland er ligeledes stigende. 

Hvad Indførslen af andre levende Ferskvandsfisk angaar, saa 
var d~nne forøget fra Danmark, Frankrig og østrig-Ungarn, meden':! 
Holland og Sverige staar noget tilbage. 

Indførslen af ikke levende Fcr-skvandsfisk viser en Tilbagegang paa 
ca. 4000 dz.; denne falder hovedsagelig paa imerika, mon asiatisk Husland 
bærer ogsaa, om end i ringere Grad, Skylden herfor. Det handler i begge 
Tilfælde om en Mindreindførsel af Laks. Derimod viser Statistikell en 
stigende Indførsel af russisk S·andart. 

Til Sammenligning anføres nedenstaaende Oversigt over Ind- og 
Udførsel af Ferskvandsfisk i Aarene 1908-09-10---11: 

115 a Kal'per: 

Indførsel: Fra Østrig-U ngaro 
- Frankrig 

Udførsel: . Til europ. Rusland 
/- . Schweiz 

*) Dobbeltcentner. 

1. Januar til 31. 
1008 1909 
dz. 

11673 
1522 

768 
04 

dz. 
9740 
2075 

977 
151 

December 
IGlO 1911 
dz. dz. 

10055 9508 
2446 2844 

720 847. 
105 115 
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115 b andl'e levende Ferskvantlsfisk: 
dz. dz. dz. dz. 

Indfm'sel: Fra Danmark. 9423 8788 W711 11054 
- Nederlan dene 5196 4967 5470 41)08 
- 0string-Ungarn 1990 19S9 2231 2669 
- Sverige 5306 2788 3155 2(\33 

Udførsel: Til europ. Rusland 448 464 519 603 

115 c andre ikke levende Ferskvandsfisk: 
dz. dz. dz. dz. 

Indførsel: Fra Danmark 1764 1960 1679 2255 
- Nederlandene 12662 14950 15559 16808 
- Norge 24H8 3793 3683 3442 

0strig-Ungarn 1994 2980 5427 3121 
- europ. Rusland 21299 13568 20954 24535 
- asia. Rusland 4338 5579 2459 971 
- De forenede Stater 6898 6178 10302 6348 

Udførsel: Til europ. Rusland 15475 17291 173(H~ 20078 
- Schweiz 3347 2085 3164 2117 

117 a Laks: 
dz. dz. dz. dz. 

Indfø'rsel: Fra Danmark 909 1582 1676 1416 
- De forenede Stater 38984 37558 40466 42907 

Udfm'sel: Til 0strig-Ungarn 262 216 193 317 

122 Krebs og K)'ebsekød: 
dz. dz. dz. dz. 

Indførsel: Fra Østrig-Ungarn 1625 1322 1065 1040 
- europ. Rusland 6104 8108 8714 7944 

Udførsel: Til Belgien 
- Frankrig 

Kan man formindske Dødeligheden 
hos ensommerige Karper 

efter Udsættelsen om Foraaret? 
Af KIJ/rl Lehmann, 

Dambesidder i Treuenbritzen. 
Fru »Fisch. Zeit.« v. A. J. H. 

-0-
(Sluttet). 

Dette skyldes i Særdeleshed Leci
thinell. Nervesubstans, Hjerne, kort 
sagt alle de Dele, som danner et 
Legems Fundament, er rigt paa 

231 106 325 230 
2209 2568 2733 2232 

Lecithin; derfor bliver ogsaa i deu 
senere Tid nervesyge, svagelige 
Mennesker forordnet Lecithin af 
Lægerne; dog ikke Plante-Lecithin, 
men Lecithin Albumin, da denne 
sidste lettere assimileres af dyriske 
Organismer; saaledes ogsaa af Kar
perne. Man skulde jo nu tro, at 
dette Stof maatte være rigeligt 
forhaanden i Fisk.emel, som, er 
fremstillet af hele E\sk eller af 
Sildeaffald, hvori der som Regel 
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er en hel Del Rogn. Desværre er 
dette dog ikke Tilfældet; thi Led· 
thinen er et meget flygtigt Stof, som 
ved stærk Opvarmning helt for
svinder. 

Professor Kellner beretter om Leci
tbinens forbausende Virkning, at 
Hunde, Marsvin og Aalekvabber', som 
man daglig blot gav Dele af et Gram 
i Foderet, voksede dobbelt saa hurtigt 

. som de Dyr, der ikke fodredes med 
Lecithin. 

Skulde nu ikke Damejere drage 
sig disse den nyere Videnskabs Op
dagelser til Nytte, og i det mindste 
gøre et Forsøg? Man ser jo dog, 
at de aarlig taber i tusindvis af 
Mark blot ved Stykketab blandt 
Sætteflskene. Hvad har det Ja at 
sige, at en Centner lecithinholdigt 
Foder blot koster 2 Kr. mere end 
andet Foder, især da kun faa Centner 
er tilstrækkeligt? 

J eg for min Del har -allerede 
sikret mig Leverance fra en Fabrik, 
som vil fremstille Lecithin til mit 
Brug i Kilovis, og har tren kt at 
gribe Sagen saaledes an, at jeg 
daglig i 2-3 Uger fodrer den over-

. vintre de Yngel, førend den udsættes 
i Tihækstdammene og ligeledes 
umiddelbart efter at Udsættelsen 
h~r fundet Sted. 

Jeg vil altsaa nu anstille Forsøg 
hermed bande i mine egne og i 
nogle andre Damme i Nærheden, 
og det skulde oprigtig glæde mig, 
om jeg kunde bidrage en Skærv til, 
at de store Tab, som næsten alle 
Dameiere aarlig lider enten i den 
ene eller i den anden Dam, blev 
noget formindsket. 

Lykkes .det os nemlig at erholde 
kraftige, sunde og modstandsdygtige 
Fisk i vore Vinterdamme, saa vil 
Fiskesygdommene ophøre af sig selv. 

De Farer, der forøvrigt maatte findes 
i Vinterdammene, kan vi jo ikke 
fuldstændigt overvinde; men det er 
os godt muligt at ernære Fiskene 
saaledes, at de kan overstaa Fa
rerne. 

Annoncer. 
-0-

Fiskerielev. 
Til lsle Marts bliver Plads ledig i 

LnndgRRrd I<'iskeri for en ung rask 
Mand, der har Lyst til at lære Dam
kultur. 

Henvendelse til Fiskemester Ander
sen eller Ingeniør O. V/mg L(/'uridben, 
Vejen. 

Fiskemester. 
En ung Mand, 23 Aar, ønsker en 

helst selvstændig Plads ved Fiskeri. 
Vedkommende har siden sin Konfirma
tion haft saadan Beskæftigelse og har 
saaledes den fornødne Ertaring. 

Man henvender sig til I<'iskeriet 
Lykkesbolm, Ellested. 

~~i~M9~~~~~ 
~ Sunde og levedygtige ~ 
~ ~ 

I BJ-enæg $. 
~. ~ 
m LiX 
\J:J samt \J:J 
ffi /f'\ Æ: ':t! :Æ Yngel og Sættefisk jK 

i Bæk- og R~gnbue.rred I ! leveres til bi1Jigste Priser af ~. 
@ LUNDGAARD FISKERI ~ ni ffi. Æ: pr. Vejen St. 2!i 
'\17 W 
~ Telefon 46. @ 
2t m 
~~~€j 
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Fiskerlløjskolen. 
5 'JDaanedel's Vinterskole fra 

November. Der undervises i de al
mindelige Højskolefag Salut i Navi
galion, Fiskenes Naturhistorie, de danske 
Farvandes Dybde og Slrømforhold, 
DYI'eliv, Fiskeri dl. m. 

" Forsættelsesknrsns i April for 
Elever der har gaaet paa Skolen i Vin
ter. Der undervises i Navigation og 
Regning, og Eleverne løres op til Fiske
eller SættesJdppereksamen. 

Nærmere Oplysninger ved Henven-
delse til ' 

Andreas Otterstrøm 
Kerteminde. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 

G. D o 111 a s c h k e. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: I<'orellenhandel. 

Portions-Ørred, 
'større Ørred, Karper og Suder 
samt prima Sættefisk og øjneæg 

i alle 9rredarter li:øbes. 
'Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. --

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

Telegr.-Adr. : 
Damlmltur, 

Lunderskov. 

sælges. 

P. H unsen ,e P. .70'l'fJensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr.: 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

Averter i Foreningens ~Iedlemsblad! 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin=r;, Lykkesholrnsalle 3 A, København. 

Al'tikler og lDeddelelser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hotlmeyer, Sorø. 

NB. Artikler' og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side at 
Hensyn til Trykningen: 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Engelsk Aalefaring 
bestilles nu hos Red· I 
aktøren! 

Smæltens Biologi. 
-0-

Herom har den svenske :Fiskeri
intendent Dr. Osc. Nordqvist udgivet 
en Pjece, "Zur Biologie des Stintes," 
som meget indgaaende beskæftiger 
sig med denne lille Laksefisks Liv 
og Levesæt. I Danmark lever Smæl
ten (Osmerus eperIanus) i Viborg
Silkeborg- og Flynder Søerne samt i 
Gudenaa i Jyllaud; paa Sjælland 
træffes den i Fure Sø. 

Den er vor mindste Laksefisk og 
bærer sit Artsmærke, den lille Fedt-

finne. mellem Ryg- og Halefinnen. 
Smælten udmærker sig ved sin over
maade skrøbelige og fine Krop, der 
flere Steder er saa gennemsigtig, at 
man kan skælne Indvoldene og Hjær
nens Form paa den levende Fisk. 
Den har en meget langstrakt, smal 
Krop og fine Skæl, der let falder 
af. .Farven paa Hovedet og Ryggen 
er grønlig; paa Siderne, Bugen og 
Undersiden afHovedetsølvglinsende. 

En Mærkværdighed ved den er 
dens ejendommelige Lugt, der 
minder meget om Lugten af Hø 
eller Søplanter. 

De største Eksemplarer, der er 
fanget her i Landet har været ca. 
22 cm. lange. I Viborg Søerne leger 
den omkring 21. April. Legen fore
gaar gerne ved Solnedgang i fint, 
stille Vejr. Stimen stævner da ude 
fra Dybet ind mod Land, idet den· 
ikke gaar langs Bunden, men følger 
Overfladen; man ser da Vandets 
Overflade kruses, som om en let 
Vind rørte det, og det varer ikke 
længe før Stimen har naaet ind ved 
Bredden. Her fanger .Fiskerne nu 
Smælten i fau Timer og· øser den 
op i Tøndevis. N aar den er ristet 
eller stegt taber dens ubehagelige 
Lugt sig, og den skal da smage 
ganske godt. 
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Dr. Nordpvist har gjort dfln Iagt
tagelse, at den hovedsagelig fore
kommer i Sverigs dybe Søer, navn
lig i saadanne, der i Istiden har 
været dækket af det saakaldte Yol
dia-Hav.") 

Dens Forekomst i østersøen synes 
ogsaa at være knyttet til samme For
mation. N aar den derfor nn og da 
træffes i Søer udenfor Grænserne 
af dette postglaciale Hav, saamener 
Dr. Nordqvist, at det skyldes Smæl
tens Tilbøjelighed til at vandre fra 
navet op i Floderne for at lege, 
derfra er saa en Del igen kommen 
ind i de dyhe Søer, hvor de saa 
er blevet. 

Om dens Ophold i den finske og 
botniske Havbugt skriver Forfatteren, 
at den hovedsagelig ynder den in
derste, mindst sillte Del, særlig uden
for Flodmundingerne, hvor Vandet 
næppe nogensinde indeholder mere 
end 6 %, som Regel kun 2-4 %, 

Salt. Her lever den iN ærheden af 
Bunden i en Dybde af 14- 32 m. 
Dens Næring bestaar af smaa Krebs
dyr, som Idotea entomon. 

*) Yoldia-Havet og Yoldia-Leret har 
sit Navn efter en arktisk Musling, som 
findes aflejret i det saakaldte Yoldia-Ler 
Det er en sandet, stenfri, lagdelt, graa 
Lermergel, i hvilken der ses horizontale 
Striber eller knoldeformige Partier af 
blaasort Farve, hidrørende fni organisk 
Stof (Tang). 

Dette Yoldia-Ler indeholder, som om
talt, arktiske Muslinger,saaledes særlig 
Yoldia arctica, der nu træffes ved Is
havets Kyster. Disse arktiske Muslinger 
vise hen til, at Leret har været afsat i 
Istiden, og at der senere er fore
gaae~ en Hævning af Havbunden; thi 
Yoldia-Leret findes nu i indtil 100 Fods 
Højde over Havet. Da de arktiske Mus
linger, der findes i Leret, oprindelig 
levede paa 20-30 Favnes Dybde, sas har 
Hævningen været mere end 100 Fod. 

Red. 

I de svenske og finske I .. and
søer opholder Smælten sig, saavel 
Sommer som Vinter, paa omtrent 
samme Dybde som' i den finske Hav
bugt. Om Vinteren fanges den her 'med 
finmaskede Vaad, der er 180 m. 
lange og indtil 25 m. dybe. Maske
aabningen i disse Net er ofte ikke 
mere end 2 mm. i Kvadrat. 

I Søerne lever Smælten ligesom 
i Havet af Smaakrebs og Larver, 
dog er det ikke udelukket, at de 
større Eksemplarer ogsaa tager 
mindre Fiske, hvad deres, med spidse 
Tænder velforsynede ;Vlund, gør dem 
godt skikkede til. Saaledes meddeler 
Dr. Nordqvist, at man i den finske 
Paijanne-Sø en Gang har fanget en 
stor Smælt paa en Krog, hvor Mad
dingen var en liUeHelt (Coregonus 
albula), der var lagt ud ror at 
range Ørred. Ligeledes tror Fisker
ne ved Oppmanna-Søen i Sverig, 
hvor der findes megen Smælt og 
San'dart, at Smælten fortærer en 
M ængde af Sandart yngelen. 

Legetid og Legepladser. 
Smælten leger sædvanligvis, kort 

efter at Isen er smeltet; den, der 
lever i Havet, som Regel altid i 
Flodmundingerne eller Floderne; den 
gaar aldrig saa højt op som Snæ
belen (Coregonus lavaretus ), Lak
sen eller Hvidørreden, men bliver 
i Flodmundingen eller nedenfor den 
første større Strømhvirvel. 

Denne Sædvane at henægge sin 
Leg til rindende Vand, har den taget 
med sig, hvor den har slaaet sig 
ned i Landsøerne, hvis der gives 
den Lejlighed dertil. I enkelte Søer 
leger den dog i stillestaaende Vand 
ved Bredderne paa Sand-, Sten- og 
Lerbund. I en Sø (Alholahti i 
Wesilahti i Provinsen Tawastland), 
hvor Smælten er meget talrig, men 
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afriTJge Størrelse, skal den endog 
lege paa Dyndbund i en Dybde af 
1-1,5 m. 

Med Hensyn til Legetiden synes 
denne ikke at være bunden til en 
bestemt Vandtemperatur, men ind
træder dog tidligere i sydligere end i 
nordligere Egne, 

I den finske Havbugt har Smæl
ten en Størrelse af mellem 15-22 
cm. 

Ifølge Widegren skal Smælten 
blive indtil 37,5 cm. lang i Venern, 
og efter Lilljeborg 27 cm. lang i 
l\Hilaren. 

Noget af det interessanteste i hele 
Dr. Nordqvist's Pjeee, synes at være 
de Resultater, Dr. er kommen til 
med Hensyn til Hyppig'heden af 
Smæltens Leg. 

Paa Grundlag afmeget indgaaende 
Undersøgelser mener Dr. nemlig at 
turde fastslaa, at den leger hved 
Aar, efterat den er bleven køns
moden. Saakaldte "sterile" Smælt 
findes aldrig, ganske i Modsætning 
til hvad der ellers er Tilfældet hos 
de fleste andre Lakseuske, der ofte 
kun leger hvert andet eller hvert 
tredje Aar. Efterat Smælten med 
sit andet Aar er blev en kønsmoden, 
leger den, og det sam!1le er Tilfældet 
det paafølgende Aar. Men dermed 
er saa Visen til Ende, idet Fisken 
efter sin anden Legeperiode gaar 
til Grunde, enten af ren og skær 
Udmattelse, noget lignende er f. Eks. 
Tilfældet med en stor Lakseart i 
Siberiens Floder, eller fordi den i 
denne Svaghedsperiode let bliver 
et Bytte for sine talrige Fjender. 

. Bed. 

Nyt Forsøgslaboratorium for Fersk
vandsfiskerierne i Norge .. 

-o-
l "Tidens Tegn" for 25. Februar 

meddeles, at Fiskeridirektør Johan 
Hjorth har foreslaaet at oprette et 
Forsøgslaboratorium for. praktisk 
videnskabelige Undersøgelser ved
rørende Ferskvandsfiskerierne. Som 
Forsøgsleder foreslaar han ansat 
Dr. Knut Dahl, som for Tiden er 
knyttet til Fiskerikontoret i Ber
gen. Hans Arbejde er mere og 
mere gaaet over til Undersøgelser 
af Ferskvandsfiskenes Biologi, og 
Direktøren mener derfor, at del' 
bør gives ham Anledning til helt 
at ofre sig for dette Arbejde. 

Hr. Dahl har udarbejdet en Plan 
for Laboratoriet, som han foreslaar 
bør ligge et Sted i Nærheden af 
Kristiania. Han har ogsaa stillet i 
Udsigt, at det senere vistnok vil 
blive nødvendigt at købe et Jord
stykke, hvorpaa der kan anlægges 
de nødvendige Forsøgsbasiner og 
Damme. 

Inspektøren for Ferskvandsfiske
rierne h.ar anbefalet Planen og fo
reslaaet for Dr. Dahl 3500 Kr., 
hvoraf de 1000 Kr. som personligt 
Løntillæg. Departl~mentet har slut
tet sig hertil og foreslaar at be
vilge 7000 Kr. til det nye Labora
torium. Departementet finder det 
dog hensigtsmæssig, at Hr. Dahl 
indtil videre, som nu, har sit Op
holdssted i eller ved Bergen, saa 
kan Valget af Sted for Laborato
riet blive Genstand for nærmere 
Overvejelser og Konferencer. Sa
gen er netop bleven behandlet af 
Næringskomiteen, som indstiller ef
ter Departementets Forslag. 
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Forsigtighedsregler, som 
bør iagttages ved U dsæt

telse af FiskeyngeL 
--0-

Herom har Professor P. Sehie
menz, Friederichshagen. holdt et 
Foredrag .. som gengives i Fischerei
Zeitung Nr. I5-Hj, J}lIl. Svensk 
Fiskeri Tidsskrift, Hæfte l for 1912 
har taget et Uddrag deraf, som det 
offentliggjorte for sine Læsere. Da 
dette i korte Træk slaar Hoved~ 
punkterne for en saadan U dsæt
telse hst, skal vi her gengive det 
for Bladets Læsere, fordi vi finder, 
det behandler et af de vigtigste 
SpørgsllHtal indenfor Fiske!lvlen og 
derfor ikke ofte nok kan fremhol
des for alle, der interesserer sig 
for Fremhjælp af Fiskeriet i vore 
frie Vande. 

"Udsætning af Yngel i frie Vande, 
i hvilke den udelukkende er henvist 
til Naturnæring, maa foretages med 
stor Omhu og med Iagttagelse af 
visse Forsigtighedsregler, af hvilke 
følgende særlig skal fremhæves: 

1. Yngel maa ikke udsættes for 
heftige Temperaturvekslinger. 
Saadanne bør undgaas, hvad en

ten det drejer sig om Overgang til 
en højere eller en lavere Tempera
tur. I første Tilfælde indtræffer 
Aandenød og Angst, i sidste Til
fælde kan J!'iskenes Overhud tage 
Skade, hvilket igen kan give An
ledning til andre Lidelser. Man 
maa derfor sørge for at udjævne 
Temperaturforskellen mellem Van
det i Trausportfadet og det i det 
frie Vand. Den sædvanlige For
skrift siger, at Yngel ikke maa ud
sættes for større Temperatursving
ninger end 3° C. pr. 5 Minuttet. 

l Prof. Schiemenz raader til endnu 
større Forsigtighed og derfor for
dele Temperaturforandringen over 
et endnu længere Tidsrum. Ud
jævningen sker bedst ved lidt efter 
lidt at hælde smaa Mængder Vand 
fra Søen eller Bækken i Transport
fadet, saa at det blandes med 
Transportvandet! 

2. Yngel maa ikke udsættes i 
større Mængder paa samme 
Sted. 

Saadant bør undgaas af to Aar
!'lager. For det første hidlokkes 
naturligvis Yngelens Fjender lettere 
naar den udsættes i en støre Stime, 
og i et saadant Tilfælde deltager 
ofte saadanne Fisk i Yngelrovet, 
som ellers ikke befatter sig her
med (Lejlighed gør Tyve), og for 
det andet klin Yngelen ogsaa van
skeligere under saadanne Forhold 
finde Skjulesteder. Tanken om at 
gemme sig er noget af det vigtig
ste for Yngelen, Madstrævet kommer 
først i anden Hække. 

Jo mere spredt man udsætter 
Yngelen, desto bedre kan den 
gemmA sig, og desto større Udsigt 
er der derfor til, at de smaa Fiske 
kan forblive i Live. Skal man 
derfor udsætte Yngel, saa udjævner 
man først Vandtemperaturen og 
derpaa gaar man langs Bredden og 
slipper Yngelen ud i Smaapartier, 
idet man dertil vælger Steder, der· 
er særlig rige paa Smuthuller. 

3. Yngel skal udsættes i grundt 
og ikke i for stærkt rindende 
Vand. 

De endnu forholdsvis svage Smaa
fisk kan ikke klare sig i stærkt 
rindende Vand, men skylles bort 
af Strømmen og bliver siden lig-
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gende et eller andet Sted. Ud
sættelse af Yngel i stærk Strøm er 
forøvrigt, hvad man selv kan se, 
direkte ubehageligt for de spæde 
Dyr. 

Hvad Mængden af Yngel angaar, 
som bør udsættes i et Fiskevand, 
saa kan der ikke gives bestemte 
Forskrifter herfor, det beror helt 
og holdent paa Næringsforholdene. 
Det er derfor anbefalelsesværdigt, 
at der føres Bog over Fangsten, 
paa samme Maade som ved Dam
kulturerne, fol' at man lidt efter 
lidt kan danne sig et Skøn over, 
hvormange kg. Fiskekød, et vist 
Fiskevand kan producere i et gi
vet Tidspunkt. 

I Praksis følger man imidlertid 
den almindelige Regel, i gode 
Vande at udsætte indtil 1 000 Stk. Ør
redyngel for h vel' Kilometer. 

Røddingfang'st 
nled tør Flue i Sverige. 

(Från Skog och Sj o). 

-0-

(Fortsat). 
Elven faldt nemlig meget hurtigt, 

antagelig paa Grund af Frostens Ind
træden i Højfjeldet - og dette havde 
tB Følge, at Røddingen lidt efter Hdt 
forlod sit kære Tilhold i det grunde 
Vand ovenfor Strømhvir .... lerne, saa 
det tilsidst var ganske umuligt at 
faa dem paa Flue . 
. For at forklare Titelen paa denne 
Beretning, maa jeg fortælle lidt om 
de Oplevelser, vi havde længere 
nede i Elven. Undertiden spændte 
Olof en Hest for en mindre Baad 
og kørte den saa gennem Skoven 
til et længere nede beliggende Sted: 
der fangede vi ofte saa meget, at 

vi næppe formaaede at bære Fang
sten hjem. 

En Dag da jeg var ved at lande 
en lille Ørred paa 4- 6 ounces"'), for 
en større Ørred paa den, greb den 
og trak det halve af min Line ud. 
Den slap imidlertid strah igen sit 
Tag og gik; men da jeg skulde 
bjerge min lille Fisk, blev den atter 
omtrent lige ved mine Fødder snap
pet bort efter alt at dømme af 
den SaDltne store Ørred. Efter en 
Stunds " Drillerier" lykkedes det 
mig, takket være mine solide Grejer, 
at faa den ind paa et grundt Sted, 
og jeg var næsten sikker paa, at 
Olof skulde faa Tag i den med 
Ketseren; men medens Olof vadede 
ud for at afskære den Tilbagetoget 
til det dybere Vand, gjorde Ørreden 
en sidste fortvivlet Anstrængeise 
for at komme i Frihed, hvilket 
desværre lykkedes. Til dens Held 
var Ketseren for lille og ·Olof for 
langsom i Vendingen! 

Den næste Dag fik jeg paa en 
Kunstfisk en middelstor Ørred palt 
det samme Sted; men den brugte 
en anden Taktik, idet den, saa hurtig 
den formaaede, pilede hen mod den 
nedre Del af Elven, urlen at standse 
før udfor Fossen; der sled den 
sig løs mellem Klippeblokkene. En 
anden Dag maatte jeg arbejde med 
en saadan Fyr i hele ~5 "Minutter, 
inden jeg vovede at hæve den. Den 
tog da en Spurt ud mod Udløbet i 
Søen i men da Strømmf'n her var 
temmelig st.ærk og nedenfor dannede 
et 20 Fods Fald, formaaede vi ikke 
at følge den med Baaden. Jeg 
standsede derfor Baaden og for
søgte saa i stærk Spænding, om 
det ikke skulde lykkes mig at vende 
den op imod Strømmen; men den 

') En ounce to Lod, 
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var Situationen voksen, idet den 
trak ud hele den 60 yards lange 
Line foruden omtrent hele "Bag
linen"; jeg maaUe derfor stige 
ud af Baaden og vade efter den, 
og tilsidst lykkedes det mig efter 
utallige Ryk hid og did at trætte 
den, saa jeg kunde faa Hugkrogen 
i den, inden den var naaet for 
langt ned. Den vejede godt og 
vel 11 Ibs. 

Jeg har fanget mange Laks, som 
vejede dobhelt saa meget som denne 
Ørred, men alle har de taget mindre 
Tid at trætte ud. Længden var ao 
Tm. og Bredden 11V/2. - Olof for
talte os, at hlln havde set Ørreder, 
der vejede 8 Kilo. 

Vi fangede endnu en paa 11 Ibs 
og en paa 7; men de rigtige J ætter 
saa vi aldrig noget til; de fik være 
til vor næste Visit. 

Olof f.ortalte ligeledes om <:::, 8ø, 
- som dog laa for langt borte, til 
at vi kunne naa frem og tilbage 
paa en Dag hvor der fandtes 
Rødding, der vejede indtil 3 kg; 
de fik dog ogsaa leve til vort næste 
Besøg! 

Morgenen efter at vi var komne 
derned, ordnede jeg et "Kast" med 
vaade Fluer, og i Selskab med Olof 
begav jeg mig ned til Elven, idet 
jeg var vis paa at fange en hel 
Mængde Rødding paa det Sted, hvor 
jeg den foregaaende Aften havde 
fanget de omtalte fem. Det var 
Solskin og Stille, og Vandet var 
saa klart, at jeg, trods det var 8 
til 10 Fod dybt, tydelig kunde se 
hver Sten paa Bunden. Døm derfor 
om min ·Forundring, da jeg,skønt 
Røddingen "var oppe" og nappede 
til sig af Fluerne rundt omkring, 
alligevel ikke kunde faa et eneste 
Bid. Paa et saa lidet besøgt Sted 

som l_er var det mig et fuldstændigt 
Mysterium. Først senere fik jeg 
Løsningen paa Gaaden. 

(Sluttes). 

:Mindre Meddelelser.· 
-0-

J) ærket og atter fanget Laks. 
Ved Madetkoski Lakseudklæk

ningsanstalt ved Uleå Elv bliver 
alle de Laks, der benyttes til Be
frugtning mærkede, inden de atter 
udsættes i Elven. En af de i Ef ter
aaret 1909, den 27. Oktober, mær
kede Avlslaks er atter bleven fanget 
i Raatti (Ulert Elv) den 23. August 
1910. I,aksen var en Hllnlaks den , 
vejede da den sidst udsattes i El
ven 7,5 kg og nu ved Genfangsten 
13 kg. Den havde saaledes paa 
noget mindre end ti Maaneder efter 
forrettet Leg, under sit Ophold i 
Havet tiltaget hele 5,5 kg, d. v. s. 
731fa Ofoafsin Vægt; Mærkværdigt 
er det tillige, at. denne Rognlaks 
allerede Aaret efter sin Leg paany 
vandrede op i Elven for at lege igen. 

I. A. S-man 
(I FiskeriIidsskrift fiir Finland hiin IX--cXII. 1910). 

Annoncer. 
-0-

rril 1. April eller ~Iaj' 
søges en flink, tro og paalidelig 
yngl'e Daml til Kongshøj Fersk
vandsfiskeri pr. Frørup, Fyn. En 
Mand med Interesse for Gerningen 
kan faa fuld Uddannelse i Fao-et 
og tillige tjene sig en god L:n. 
Nærmere ved Henvendelse paa Fi-
skeriet til H. P. Hansen. 
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A'lbæk Fiskeri ~,@l1~~~~~~" ">, 
pI', Skjel'll lf{ 

er meget billig til Salg. 20 gode Æ: Sunde og levedygtige 1K 
Damme, godt Vand og nok af det, Æ ø Æ 
en nyopført Villa med Telefon, ~ ]. e'næ g W 
nutids Udklækningshus, Ishus~ Stald i '~ 
samt Hønsehus. UdenFiskebesætning. ~, .ro,. 

Henvendelse til Ejeren. Æ Æ 
Alkjærsig Teglværk pr. Skjern. I f samt Æ 

A. Po u.".. I y nge! og Smttefisk I 
Fiskerielev. \li af ~~ 

Til Iste :\IaI-ts bliver Plads ledig i ~ 
LnndK'aard J<'iskeri for en ung rask \ti Bæk- og Regnbueørred Iii 

~~1~~~, der har Lyst til at læt'e Dam- ]t leveres til billigste Priser af Æ 
Henvendelse til Fiskemester Ander- \V W 

sen eller Ingeniør O. V,mg Lauriehen, ~ LUNDGAARD FISKERI W 
Vejen. W ~ 

, ~ pr. Vejen St. ~ Sættefisk. ~ Telefon 46. Æ 
" Et større Parti Bækørred og Iii 2K 
Regnbuer er til 8alg i 4 Stør- I ~~~~~~~~i®I~~@i~~!~,®~~~® 
relser j I 

F
• HJk'ortkæ: Ftiskeri APr. B1ramkmiknge. " II' Averter i Foreningens Medlemsblad 
IS efle " a y e . 

pr. Lunderskov Portionsørred ' 
Telefon 13 Telefon 13 ' 

tilbyder prima Ojneæg. Yngel 
og Sættefisk afBæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karl)er og Suder 

til absolut billigste Priser-
Portionsørred, større Ørred, Kar~ 

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Ch/risten.o;en. 

større Ørred, Gedder, Kar-
p61',Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 

G. D o m a Iii c Il k e. 
Fischhandlung, Berlin 40. 

Lehrtel'strasse 18-1D. 

Telegr.-Adr.: J<'ol'ellenhalldel. 

CUPRINOL 
er det bedste Præparat til Imprægnering af Fiskenet, I .. inegods, 
Sejlo. I. og giver Stofferne en grønlig Farve, hvad der er af den 
største Betydning for Fiskeriudbyttet. Absolut uopløseligt i Vand. 
Langt at foretrække for Barkning. 

Nærmere Oplysninger paa Forlangende ved Henvendelse til 

Als "KYMEIA", 
La.ngebrogade 6, København. Tlf. 7516. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle OrredarteJ.' købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

---===== Kontant Betaling. =====---

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~8~9d81l Øamllultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen &; P. Jø1'gensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr.: 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred~ Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal 

__ købes mod kontant Betaling __ 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wlihelm Kaumann Nachf. 

Telgr.-Adr: 
Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin, Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. OTTESEN, Thisted. 
Telegr.-Adr.: Ottesen, Thisted. - Telef. 4. - Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin~. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Engelsk Aalefaring 
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Vandforurenende Alger 
og ~Iidler derimod. 

-0-

Herom skriver den tyske Fiske
ridirektør a. D. Heycking en Arti
kel i Deutsche Fischprei-Zeitung, 
som vi bel' skal gengive, suppleret 
med Udtalelser fra en dansk Plank
tonforsker. 

Blandt de mikroskopiske Vand
planter spiller de mang9 Tusind 
forskellige Algearter en meget stor 
Rolle i de ferske Vandes Hushold
ning. 

Som nogle 'af de vigtigste skal 
vi he'f nævne Grønalgerne (Zygne~ 

maceen) og da særlig de grønne 
Traadalger. De forekommer kun i 
reDt Vand med sandet ellcr gruset 
Bund. De grønne Traadalger opfyl
der Vandet som en forpjusket 
Blaartot saa tæt, at de fuldstæn
dig hindrer Fiskene i at svømme 
omkring; de indvikles derfor ofte 
deri og omkQlnmer i Løbet af kort 
Tid. 

Udryddelsesmiddel: Glødende hed 
Træaske. For Fiske og andre le
vende Organismer skal det være 
uskadeligt. 

Winkelmann-Washington anbefa
ler Kobbervitriol· i en Fortynding 
af l : 500,000. Det er imidlertid et 
rent Kunststykke at lave denne 
Blanding ganske nøjagtigt, og bli
ver den lidt for stærk, dræbes Fi-
skene. -

Et Middel, som ]:'orfatteren selv 
har prøvet og derfor kan anbefale, 
bestaar i at lade Bunden i Dam
men grave og lægge et Lag Ler 
paa 2····4 ctm. Tykkelse over. Det 
skal ogsaa hjælpe at kaste noget 
Superfosfat i Vandet en Gang 
imellem; d3tte maa dog kun sk:e i 
det tidlige Foraar, og Mængden,· 
man gøder med, maa ikke overstige 
50 Pd. pr. Morgen. *) 

') ca. 1/~ Td. Land. 
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Spaltealgerne (Cyonophyceen) lig
ger nærved Bunden, deres Farve er 
snavset blaagrøn. De optager Kul
syre af Vandet (ved Dagens Lys), 
bliver da lettere end Vandet, stiger 
derfor op til Overfladen; her taber 
de igen den optagne Luft, og bele 
Kolonien synker atter . tilbage til 
Bunden. Spaltealgerne forekommer 
oftest i meget urent Vand, dog er 
det ikke saa ganske sjælc!ent, at 
de findes i smaa Ørreddamme med' 
Kildevand, særlig hvor disse Damme 
ligger i Enge. 

Udryddelsesmiddel: Om gravning . 
af Dambunden og Gøden med Su
perfosfat eller Benmel; Paalægning 
af et tyndt Lag Ler. 

Kiselalgerne (Diatomeen). De sæd· 
vanligste er Tabellaria Fenestrata 
og Fragil1aria.Ved Udsaaning i 
Vandet af Chilisalpeter, Kainit og 
Thomasslakke bliver Algerne:,: Vækst 
Dl odarbej det. 

Foruden de nævnte Algearter gi
ves der flere Alger, der pludselig 
optræde isaadanne Maaser, at Fi
skerne kalder det, at Vandet blom
strer. Denne Blomstrell hos Vandet 
forekommer i saadanne Damme og 

Søer, hvor Betingelserne for Blaa
algerne (Cyanophyceen) er særlig 
gunstige, 'ssa Formeringen kan fo
regaa med stor Hurtighed. Saadant 
Vand faar et smudsiggrønt Ud
seende. 

For at denne Kraftudfoldelse af 
Bla~algerne ret kan foregaa, forlan
ges der dog tillige en be3temt, 
temmelig høj Vandtemperatur, som 
maa strække sig et godt Stykke ned 
under Overfladen; den finder derfor 
kun Sted om Sommeren. Saalænge 
Blaaalgerne lever, er de ikke far
lige fol' Fiskene: naar de derimod 
gaar til Grunde, hvad der gerne sker 

ganske pludselig en tordensvanger 
N at, og da omtrent alle paa en Gang, 
forbl'uger de forraadnende Rester 
saa meget af Vandets Ilt, at Fiskene 
kvæles. Ved at gøde Vandet for
sigtig med fintmalet Kalk, eller med en 
Chili-, Kali, og Fosforsyrefortynding 
kan man modvirke Blaaalgernes Til
bøjelighed til ganske pludselig, lige
som med et Slag, at gau til Grunde, 
og derverlforebygge at deres For
raadnelsesstoffer kommer til at spille 
en saa indgribende Rolle, som det 
ellers er Tilfældet. 

Den danske Planktonforsker Dr. 
C. \Vesenberg-Lund har i sit store 
Værk "Studier over de danske Søers 
Plankton" givet mange gode Oplys
ninger og Vink om flere af disse 
Algeformer, vi skal ved denne Lej
lighed bringe vore Læsere et kort 
Resume deraf.Vandblornstfænome:' 
.net, siger Dr. W. L. foraarsages 
som Regel afCyanophyceer. Vand
blomsten dannes næsten altid af en 
enkelt Art, der bestenmier dens 
Farye. De forskellige Plantoneyan. 
Vandblomster kan med blotte øjne 
skælnes fra hverandre. Den dybest 
mørkegrønne Vandblomst dannes af 
Aphanizomenon, tillige karakteriseret 
ved at være sammensat af Traade 
eller Fnug, der er synlige, naar 
man holderen Prøve op for Lyset. 
Noget lysere er Polycystes, der viser 
sig sammensat af store, uregelmæs
sig formede Klatter. Endnu lysere 
er Anabana flos aquæ's, SODl oftest 
af en gui grøn }I'arve og skarpt be
grænset til Juni-Juli. Coelophæriums 
Vand blomst {~r mere graalig; en 
Vand prøve af denne viser sig nær
mest grynet som lutter regelmæs
sige, lige store Prikker. Lettest 
kendelig er Gloiotrichia's, da de en
kelte Kolonier her kan have en 
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Diam. paa 1-2 Millirn.; Farven 
synes nærmest at falde i det gulgraa. 
Vandblomst lader sig bedst iagttage 
i de tidlige Morgentimer efter en 
blikstille N at. 

N aar Vandblomsten efter flere 
varme Dage. og etler længere Vind
stille med højt Sollys, i massevis 
har været aflejret paa Vandovtlr· 
fladen, sker der en pludselig og 
stærk Destruktion af den store 
Mængde organisk Materiale, der har 
samlet sig i de øverste Vandlag. 
Man ser da, at der i det ensartede 
grønne Overtræk opstaar hvide Plet
ter, der tiltager i Størrelse og til
sidst kan forene sig i store "Kager. 
I disse Partier er Vandblomsten død, 
Cellerne er dræbte, og den blaahvide 
Fal ve skyldes rimeligvis den af Cel
lerne udtraadte Phycocyan. Døds
aarsagen er muligvis det intensive 
Sollys, mell i Pletterne findes tillige 
talløse Phycomyceter og Bakterier· 
Som Følge af Ophobningen af Cyan. 
i de øverste Vandlag og det hinde
agtige Overtræk over Vaudspejlet, 
influerer Cyan. overordenIig stærkt I 

saa vel paa Kvantiteten som Kvali
teten af den i Vandet værende Luft; 
som Hinde hindrer de Luftfornyelser, 
og paa Grund af den pludselige og 
meget stærke Destruktion af store 
Mængde organisk Materiale opstaar 
Luftarter, der er skadelige for Søens 
Organismer. Dr. W.-L. mener der- . 
for ogsaa, at man med Rette kan 
gaa ud fra, at tyk, sammenhængende 
Vandblomst, der i længere 'rid ligger 
hen over ell Søs Overflade, er sund
hedsfarlig for Fiskene, idet disse 
simpelt hen kvæles. Forfatteren har 
saaledes selv i Frederiksborg Slotssø 
iagttaget, at store Mængder af Skal
ler, Fliger og Aal er døde bort paa 
vanne, stille Sommerdage, netop i 

Perioder, hvor Søen har været dæk
ket af Vandblomst. Som Forebyg
gelsesmiddel nævner Doktoren, at 
skaffe Søen hurtigstrømmende Vand 
i Sommertiden og for saa vidt Vand· 
hlomsten dannes af sporebærende 
CyanOl,hyceet·, vilde en Afskumning 
af Overfladen i Aug-Sep. et Par 
Aar i Træk sikkert give gode Re
sultater. Dog kræver denne Frem
gangsmaade, at det afsKummede Ma
teriale tilintetgøre s ; W.-L. har haft 
Lejlighed til at se, at dette kan 
losses af paa Land, hvor det i For
aarstiden atter gribes af Bølgerne; 
i saa Fald er det indlysende, at Ar
bejdet er fuldstændig spildt. 

Ganske i Modsætning til Cyanop
hyceerne, som forlanger en høj Vand
temperatur for at naa sin Maksi· 
mums Udvikling, optræder Diatom~ 
erne eller Kiselalgerne. Diatomeer
nes Hovedmaks. ligger ved en for
holdsvis lav Temperatur, hvorfor de 
viser sig i størst Mængde i det tid-

_ lige ]'oraar og om Efteraaret, de 
hører derfor ogsaa hjemme i de 
kolde, klare Søer og spiller kun en 
ringe Rolle i Smaasøer og Damme, 
hvor Temperatursvingningerne sær
lig i Sommerhalvaaret er for store 
til, at de kan trives. 

Diatomeernestillervisse Fordringer 
til Tilst"deværelsen af opløste N æ
ringsstoffer i Vandmasserne ; herom 
ved man imidlertid i Øjeblikket 
meget lidt. 

Spørgsmaalet om de store Diato
meemaks. pludselige Fremkolrist kan 
i Øjeblikket næppe besvares nær
mere, siger DI'. \V.-L., end at man 
har en Formodning om, at de frem
gaar som Følge af en rapid Forme
ring af det ved Vertikalstrømpingers 
og Bølgebevægelsen væsentlig fra 
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Søens lavvandede Partier hævede, 
bundfældede Diatomeemateriale. 

Red. 

Ferskvandets Ulv. 
-0-

Samtidig med at Dansk Jagttidendes Redllktion 
hal' givat os Tilladelse til at atlrykke nedenstaa
ende Beretning om Odderens Liv og Færden, 
hllr den vist os den særlige Velvilje al udlaallc 
os de dertil hørende Clicheer, for begge Dele 
beder vi hermed Hed aktionen modtage vor for
bi?dtligste 'tak. 

jeg tilbragte, hvor den har sin Gang, 
i det dejlige, men alvorlige vest
jydske Aa-Land. -

Der er ikke faa Jægere, som aldrig 
har set en Odder, og der gI' mange, 
hvis Journaler kan opvise vort Lands 
største Vildt, men som endnu har 
Rubrikken, Oddere stanende tom. 
De har vist ikke tit nok betraadt 
Tilfældighedens Sti. 

Alene paa dette Grundlag vilde 
det være rimeligt at slutte, at Od
deren er sjælden, et halvt udryddet 

Et mærkeligt Held har jeg haft Dyr. 
til at løbe par. Odderen, de ferske Der er jo nok Landsegne, h"or 
Vandes Ulv, som man har kaldt den. den ikke er almindelig, men over
Jeg har set den legende eller fiskende: alt, hvor jeg har færdedes langs 
ved Sommertide, naar jeg strejfede deAaerog Bække, der gennemstrøm
rundt med min Fiskestang og for- me Vest jyllands største Herred, har 
søgte at gaa' den i Næringen; om jeg truffet den selv eller Spor efter 
~interen, naar Frosten bandt Aaens dens Færd. Storaaens friske Vand 
Vande og kun gik udenom Smaa- huser mange, - overalt langs dens 
vaagernes mørke Huller. Jeg har Bredder kan man finde Odderens 
set den langt fra Aa, ad Bække, der Veksler. Men Storaaens mange 
knap førte Vand; jeg har truffet den Tilløb af Bække og dybe, meget 
gaaende i Moser, ja endog en Vinter krogede, smaa Aaer, der alle hjælpe 
i en Bys "Anlæg". . med til at danne den store Aa, 

Altid har jeg med Hjærtebanken synes eftel' Vekslernes Mængde 
set Odderen; den var Dyret, der særlig at falde i Odderens Smag. 
drog mig, som Intet andeL Dens Disse Smaa-Aaer, der bugte sig 
pludselige, forunderlige Dukken op saa graadigt fra Ellgkant til Eng
af Aaens Vand, dens lydløse GUden kant, som vilde de æde det hele, 
ud eller dens Plask, naar den for- har oftest pas de lige Strækninger 
skrækket sprang i, har altid fyldt grundt Vand og i Svingene" Høller" 
mig med den Ild, som kun Jægeren og det maa efter Odderens hyppige 
føler brænde. Aldrig har jeg stræbt Forekomst her antages, at de særlig 
den efter Livet, fordi den var Fiske- egllCr sig for dens Forretning. Her 
nes værste Fjende, men altid kun træffer man stadig Landveksler, 
fordi den var vanskeligere at faa dybslidte i Græs og Mos, tværs 
ud af sit god~ Skind, end noget over Landtullgerne fra Vand til 
andet Dyr, jeg traf paa min hjem- Vand. 
lige Jagtsti. Den Tid, jeg har ofret Odderen kan takke sin Vandre
paa dette prægtige, stærke og over- lyst for at den ikke er udryddet. 
ordentlig listige Vildt, har kun bragt Stadig forandrer den Opholdssted. 
mig faa Skind; men alligevel mindes Mens man i Sommertiden ottest 
jeg med Glæde de mange Timer, træffer den i den store Aa, kan der 
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her, pall. de Steder, hvor man hyp
pigst ser den, være Tider, den ikke 
er at spore; man vil d a tit fin de 
den ved de mindste Vandløb. Ved 
Vintertid, naar Isen binder Vandene, 
er det faa Spor, man ser ved den 
store Aa; det er derfor ganske vist 
ikke umuligt, at Odderen alligevel 
holder til her; thi den fisker lige let 
hvad enten der ligger Is eller ej, 
men jeg har dog fundet langt flere 
under saadanne Forhold ved de 
smaa Vandløb, der med deres raskt 
strømmende Vand er varmere og 
ikke saa let lægger til. . Der er vist 
hverken Regel eller Begrænsning 

for dens Vandring. Jeg har set 
dette forsigtige Dyr gaa umotiveret 
oppe pall. Plovmark, i Kanten af en 
Mose, men antog det paa den lange 
Af:stand for en Hund, saa meget mere, 
som der ikke var langt til Hus og 
det var højlys Dag. Da jeg i<enere 
paa Døgnet kom forbi Stedet, viste 
Aftrykket i den bløde Muld det 
dejligste Odderspor, man kunde se. 
Men det mærkeligste var, at det var 
flere Hundrede Alen til en vandet 
Grøft, lDan her kaldte Bæk og som 
ikke antoges at huse Fisk. 

Det kan være, at Odderees Blod 
er uroligt og at det tit kræver For-

andring, men det er rimeligere at 
antage, at Odderens Vandrelyst staar 
i Forbindelse med Fiskenes Van
dring; den skal jo leve og maa 
søge Føden, hvor den tror lettest 
at kunne skaffe sig den Fisken er 
sky og en Odder, der Dag ud, og 
Dag ind af jagede det samme Stykke 
Vand, vilde snart faa opfisket eller 
forjaget Fiskene. 

Odderen tager daglig lige sall. 
mange Pund Fisk, som den selv 
vejer, siger de gamle Sætte garns
fiskere. og pa~ser· det kan man rolig 
holde paa, at Odderen er den største 
Forbruger af de ferske Vandes Fisk; 

thi dens V ægt, fuldvoksen, skal naa 
op til 30 Pund; selv har jeg set den 
veje 24. 

Odderen er blodtørstig, rovbegær
lig. Jeg har set store Stykker af 
Ørred og Gedde, som den har levnet, 
efterladt sig paa Aakanten. En Del 
af Fisken, undertiden kun en Mund
fuld af Bugen har været bortædt, 
Resten, paa Grund af Odderen Mæt
hed, urørt. Og disse forladte Fi
skerestel' har ikke været af Smaa
fisk, men har ofte ved deres Vægt 
maattet hendrage Tanken paa Odde
rens egen. 

Meningen, om hvorvidt Odderen 
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atter opsøger de forladte Fiske eller 
ej, ere delte. En Yil vide, at den 
gør det, andre siger nej. Selv har 
jeg søgt at komme til Klarhed over 
Spørgsmaalet ved at røgte de fundne 
Stykker, men de er aldrig blevne 
afhentede. 

(Forts.) 

Taktik eller 
Krebsen og Gedden. 

-0-

En Ven fortalte mig forleden 
Dag en sandfærdig Historie, han 
selv for nogle Aar tilbage havde 
oplevet. Begivenheden foregik i en 
Mærgelgrav en stille Junidag. Bred
den af Graven var opfyldt af Snnke
sten, som var henkastet der fra de 
omliggende Marker; disse Sten afgav 
et fortrindeJigt Skjulested for de 
talrige Krebs, der befolkede Graven. 

En Dag, ganske tilfældigt, stod 
Fortælleren, der er ivrig Jæger og 
Fisker, og saa ud i denne .Mergel
grav. Paa en Gang fa ar han. i det 
klare Vand øje paa en lille Gedde 
som vel var 12-14 cm. lang; den 
stod ubevægelig omtrent l/~ Alen 
unGer Ovediaden og nogle faa Tom
mer overen af. de før omtalte Sten
dynger. 

Pludseligkom en stor Krebs ganske 
stille og forsigtigt ud mellem Aab
ningel'lle i Stenbunken dybt nede i· 
Vandet. Snigende, men dog i 
Begyndelsen med ganske god Fart, 
avancerende den hen over Stenene, 
til den var. omtrent mellem 1/~ og 
l hel Alen fra den stadig lige ube
vægelige Geddeunge. Sidstnævnte 
begyndte nu at ane Uraad, hvad 
man let kunde bemærke ved at 

iagttage dens Finner, som kom i 
hurtigere Bevægelser; Krebsen for-

holdt sig derfor en Stund ganske 
rolig, j hvert Tilfælde tilsyneladende; 
i Virkeligheden gled den med uende
lig Langsomhed hen over Stenene 
og nærmede sig mere og mel'e den 
intet anende Gedde. Bevægelsen 
var imidlertid saa umærkelig, at 
man maatte se nøje til for at op
dage den. Farten var næppe stær
kere end den store Visers paa et 
almindelig Taffeluhr; men ustandse
ligt gik den fr!lmad, indtil den 
kun var fj{)rnet et Par Tommer 
fra sit Bytte; saa for pludselig 
Krebsens ene Klo lodret i Vejret 
og greb med en lynsnar Bevægelse 
den intetanende Gedde om Livet, 
derpaa slog den et kraftigt Slag 
med sin Hale og for~vandt med sit 
Rov ned mellem Stenene, hvor den 
skjult for alle misundelige Blikke 
ret kundedelikatel'e sig med sin 
lækre Fangst. 

Red. 

:Mindre~{eddelelser. 
-0-

Et mærkværdigt 
Ulykkestilfælde. 

Fischerei-Zoitung Nr. 12 fortæller 
om et sjældent Uheld, som overgik 
en stakkels, lille Dreng, da han i 
Vinter var ude at fiske Gedder paa 
Isen. 

Bevæbnede med svære Køller var 
tre Smaadrenge i. Hammer ved 
Blomst ude paa Isen, for naar de 
opdagede Fiske under denne, da med 
et kraftigt Slag mod Isen at bedøve 
dem og derefter bemægtige sig de 
bevidstløse Fisk. 

De tre Drenge drev denne »Sport" 
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med udmærket godt Resultat, og 
de' to gik sluttelig hjem, belæssede. 
med deres Rov, medens den niaarige 
Matuszewski blev tilba ge Jor at 
hugge Isen bort fra en stor Gedde, 
han havde bedøvet. Da han haYde 
fjærnet Isen fra Hullet, vilde han 
tage Gedden op; men denne bed sig 
pludselig med sine sidste Kræfter 
fast i Drengens Tommelfinger. Paa 

. Grund af Skrækken og Smærten, 
og som en Følge af Geddens store 
Vægt, formaaede Barnet ikke at iaa 
Haanden tilbage. Den næste Morgen 
fandt man Drengen frossen ihjel 
paa Isen; Armpn var nede i H ulIet, 
og ved Tommelfingeren hang en død, 
IS Pd. svær Gedde. 

Annoncer. 
-o 

Til 1. April eller ![aj 
søges en flink, tro og paalidelig 
yngre )Iand til Kongshøj Fersk· 
vandsfiskeri pr. Frørull, :Fyn. En 
Mand med Interesse for Gerningen 
kan faa fuld Uddannelse i Faget 
og tillige tjene sig en god Løn. 
Nrormel'e ved Henvendelse paa Fi-
skeriet til H. P. Hansen. 

1Ieg'et billig'e Sættefisk. 
7-12 cm et Aars Karper af fin Stamme 

70 Kroner, 
8-12 cm 2·Aars Suder af Ylasurische 

Race 80 Kroner, 
pr. 1000 Stk. fra O\vschlag Station. 

Man korresponderer dansk! 
Bydek&l'ken, Rendsbure;. 

Som Fiskmnester 
ved en 0rredkultur i Norge søges 
'en ugift Mand, som er fuldstændig inde 
i alt, hvad der hører til et renta
belt drevet Dambrug. Der forlanges 
aldeles betryggende Anbefalinger. 
Ansøgninger stiles til dette Blads 
Redaktion. 

Karpe-
og Suderyngel 

er til Salg paa Saltbæksvie; t'iskeri, 
Arnakke pr. Svebølle. 

Sættefisk. 
Et større Parti BæklJl'l'ed og 

Regnbue .. er til Salg i 4 Stør
relser i 

Hjodkær Fiskeri pr. Bramminge . 

Albæk Fiskeri 
pr. Skjern 

er meget billig til Salg. 20 gode 
Damme, godt Vand og nok af det, 
en nyopført Villa med Telefon, 
nutids Udklækningshus, Ishus, Stald. 
samt Hønsehus. Uden Fiskebesætning. 

Henvendelse til Ejeren. 
Alkjærsig Teglværk pr. Skjern; 

A. Pollm·. 

Portionsørred, 
storre8rred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

pall, nrormeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
G. D o lU a s e It k e. 

:FischhHndlullg, Berlin 40. 
Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-A!ir.: t'ol'ellellhalltlel. 

Fiskeriet "Aaly kke" 
pr. Luuderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder lu'hlla Ojneæg. Yn"el 
og Sætte('isk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af .iarl,er og Sudel' 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Oh,.istmlsen. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima SæHefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

---==== Kontant Betaling. ==~--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. . 

&l/~9d81l 0amllullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. HlI,nsen &- P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr.: 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og RUfler, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal-

__ købes mod kontant Betaling ... 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nachf. 

Telgc.-Adr: Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin. Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. O T T E S E N. Thisted. 
Telegr.-Adr.: Ottesen, Thisted. - Telef. 4. Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Cbr. Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sor. Bogtl"ykkeri (Aktieselskab). 
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Finansloven 
og Ferskvandsfiskeriet. 

-0-

Forslaget til Finanslov for det kom

mende Aar viser en meget iøjnefal

dende Forskel fra tidligere Aars 

Finanslove Før var det Ministeriet 

og Finansudvalget, der stillede For

slag om, hvilke Formaal der kunde 

kendes berettigede til at faa Støtte 

af Staten; nu derimod fremkommer 

Forslaget fra en Kommission, der 

uden at kende Sag eller Maal, har 

besKaaret de Bevillinger, der har til 
Formaal at fremme Produktion og 

Erhverv. 

Det skal villig indrømmes, at naar 

det kniber med at bringe Balance i 

Statsregnskabet, maa der ske Ned

sættelser, og enkelte Konti, som ef ter

haanden har udspillet deres Rolle, 

kan inddrages, naar man. føler sig 

overbevist om, at det kan ske uden 

stor Skade. Saa retfærdigt har man 

imidlertid ikke ræsonneret. Ved den 

betydelige Nedsættelse af den i For

vejen ringe Sum pau Kontoen "U d

gifter til Ferskvandsfiskeriet" er med 

andre Ord Arbejdet for denne Sags 

Fremme næsten skrinlagt, om ikke 

værre. Tiltrods for at Oplysning om 

Fiskeridrift og derved Ophjælpning .. 
af Fiskeriet i vore frie ferske Vande 

er af den aller største Betydning, 

ligesom Kundskab til Fiskeriet i 

Fjorde og Vige lir nøje knyttet hertil 

og trænger til Støtte og Hjælp, saa

ledes fortjener Damkulturerne ogsaa 

i høj Grad Statens Opmærksomhed, 

paa Grund af den Betydning, de har 

som Aftagere af meget store Mængder 

sekundær Fisk fra Havfiskerne. Denne 

Affaldsfisk benyttes til Føder. 

Jeg skal ikke· her komme ind paa 

en detailleret Fremstilling af, hvad 

der burde have været, elier hvad der 

kunde. udrettes; det er noget, der 

saa ofte benyttes åf Fortaleren for 

en Sag, hvad enten det vedrører Land-
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brug eller andre Erhverv.· Jeg ønsker . ikke tabe Troen paa, at det bedste, 

blot at henlede Opmærksomheden det højeste Maal, det nyttigste, man 

paa· den Tilsidesættelse, der fra Sta- kan arbejde for, er- at fremme det 

tens Side finder Sted med Hensyn . Produktive, hvad eliten det vedrører 

til Fremme af Ferskvandsfiskeriet, Landbrug, Fiskeri eller andre pro-

medens der samtidig foreslaas be

vilget større Beløb til ikke produk

tive Formaal, saaledes 16,000 Kr. 

til Dr. Hindhedes Forsøg og 28,000 

Kr. til Rejser og Lommepenge for 

Afholdstalere. Hvis det ikke er Me

ningen med Tiden at underholde 

Straffefangerne efter Hindhedes Er

næringsmetode, er det mindre sand

synligt, at den Forplejning kan bydes 

nogen anden, der underholdes af 

Staten, som f. Eks. de militære eller 

civile Embedsmænd. Naar der til 

Fremme af lovordnede, samfunds

nyttige Formaal stilles Krav til Sta

tens Penge, lyder der som oftest 

stærke Beklagelser over manglende 

E'fllle til at hjælpe, men har vi Raad 

til at producere 700 Love i de sidste 
10 Aar, faar vi vel ogsaa Raad til 

. at gennemføre disse Loves Bestem

melser paa en mere virksom Maade 

end hidtil, særlig hvad der er til 

Fremme af Erhverv. 

Talen om Indskrænkning af 

Statsudgifterne er jo næppe hel

ler- saa alvorlig ment. Paa Dele

geretmødet i Esbjerg var man 

saaledes Vidne til Kultusminister 

Appels Forslag om Oprettelse af 

Amts-Skole-Indspektørerj man maa 

være mere end klart seende, om mar. 

kan finde Nytten af at anvende ca. 

100,000 Kr. aarlig dertil. Jeg kan 

duktiveErhverv. Produktion af sunde 

N æringsmidler vil altid blive vort 

Hovederhverv, ~der ikke overflødig

gøres af nye Leveregler. 
Bramminge 8. April 1912. 

Jens Chr. Sørensen. 

Hvad Slags Barkestof skal man 
købe til Barkning af Garn? 

(Af Henrik Bul!, Fiskeriforsøgstationen i Bergen, 
efter Norsk Fiskeritidende 1. Hefte 1912). 

-O-

Dette Spørgsmaal vil mange For
brugere af Barkestof stille sig, og 
mange af disse vil vistnok ofte være 
i Vildrede med Hensyn til Besva
relsen; andre, maaske de fleste, vil 
besvare Spørgsmaalet derhen, at man 
skal købe det billigste Stof. Vi skal 
se, at man efter den sidste Frem
gangsmaade lettelig vil faa et daar
lig barket Garn og at det billigste 
Indkøb i Længden let kan blive det 
dyreste. Man barker Garnene forat 
beskytte dem mod Forraadnelse, og 
det sker ved at de optager mest 
mulig af de i Barkestoffene inde
holdte Garvestoffer. Barkestoffernes . 
Brugsværdi maa altsaa staa i For-· 
hold til deres Indhold af Garvestof. 
Man maa altsaa regne ud, hvor meget 
et Kilo af det rene Garvestof koster 
i de forskellige Prøver og saa vælge 
det med den laveste Pris. Denne 
Beregning er meget enkeL Vi vil 
antage, vi har en Cateehu, som ko~ 
ster 35 Øre pr. Kilo og indeholder 
40 °/0 Garvestof; et Kilo Batkestof 
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indeholder altsaa 400 Gr. Garvestof; 
Prisen for det rene Garvestof, pr. 

K'l d 0.35 O 87 K 
l o, er a 0.40 . r. 

Til videre Belysning skal man 
tage et praktisk Tilfælde, hvor man 
har Valget mellem fire forskellige 
Kvaliteter af Cateehu, hvis Indhold 
af Garvestof og Pris man kender. 

Ved dette Eksempel vil man aIt
saa se, at denCateehu, som i Indkøb 
var den dyreste, efter sit Værdiind
hold var den billigste og derfor vilde 
vise sig billigst i Brug. Ovenanførte 
Eksempler tilsvarer omtrent:Forhol
dene nu; Cateehuens Indhold af 
Garve3tof kan variere lige fra ca. 
30 Ofo til opimod 70 0J0. Man bør 
altsaa ved Indkøb af Barkestof altid 
forlange at se Analysebevis for Ind-

-holdet af Garvestof, ligesom det an
befales at betinge sig et Afslag i 
Prisen, om Indholdet af Garvestof 
synker under en bestemt Grænse, ,f. 
Eks. 55 %. 

Hvis man har Valget mellem flere 
Sorter Bark, saa bør man ogsaa 
skaffe sig Analyse af disse og ud· 
føre Beregningen som ovenfor. Van
skeligere bliver denne Beregning, 
naar man skal vælge mellem Extrak
ter og Bark, da man maa være op
mærksom paa, at Brugen af Bark vil 
foranledige større Arbejdsomkost
ninger end ved Cateehu. Her kan 
man gaa ud fra, at Bark som Regel 
indeholder 8-10 Ofo, saa at Extrak
terne er omtrent 7 Gange saa rig. 
Ved den omhandlede Beregning maa 
man derfor til Indkøbsprisen skøns
mæssig lægge til et passende Beløb 
for Arbejdsomkostninger, f. Eks. 11/2 
Øre pr. Kg, Her et Eksempel. Man 
kan købe en Birkebark med 10 o/r; 
Garvestof for 51/2 Øre pr, Kilo; 
Brugsprisen bliver da 51/2 + 11/2 = 
7 Øre pr. Kg.; et Kilo rent Garvestof 

'l d k 0.07 K 
VI a omme paa 0.10 = 0.70 r. 

Tilslut skal jeg kun føje til at man 
kan faa udført disse Analyser paa 
Forsøgstationen foren billig Betaling, 
ligesom man sammesteds giver al 
anden Vejledning ved Barkning af 
Garu. 

Hr. cand. pharm, D. Friis, »Vejle tekno kem. 
Laboratorinm«, der er Forhandler af Catechu, 
meddelel' p,m Forespørgsel. at den alm. forhand
lede Catecim i Danmark indeholder fra 40-50 
pCt. Cateehin eller Catechusyre, del' el' det Stof, 
der har Betydniug for CatecllUcns Værdi. 

Red. 

Ferskvandes Ul v. 
-0-

(Fortsat). 
Et ganske morsomt Tilfælde har 

. jeg hørt fortælle af Manden, det 
overgik, men jeg tiletaar, at havde 
jeg ikke kendt ham, som jeg gjorde, 
vilde jeg have vidst at holde Mun
den lukket. Manden, en Stenhugger 
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sad. en Sommerdag ved et af Stor
aaens. smaa Tilløb i Nærheden af en 
Vandmølle, og huggede Trappesten 
ud af en funden "Graasten". Bedst 
somhan sidder, i Færd med at stoppe 
Piben, ser han en Odder lande med 
en stor Fisk mellem Tænderne. Han 
sad stille, til Odderen, der kun var 
et halvt Hundrede Alen fra ham, 
var kommen helt op paa Land, saa 
sprang han op med et Brøl og med 
det Resultat, at Røveren væltede sig 
i Vandet, men lod Fisken ligge. 
Denne, en Gedde, bemægtigede 
Stenhuggeren sig, fik de sidste Spræl 
af den og lagde den hen under sin 
Jakke, der laa ved en Hyben
busk tæt ved Aaen, hvor han havde 
spist Mellemmad. Han huggede atter 
paa sin Sten og havde øjnene ved 
den, da han pludselig hører et 
Plask nede i Aaen ud for Busken 
og ser Vandet kruses af Ringene 
fra en svømmende Odder. Da det 
var ham noget mistænkeligt, gik han 
straks ned til Tøjet og hans Ærg
relse, da han opdagede, at Odderen 
atter havde afhentet Gedden, skønt 
den havde været tildækket og han 
havde hamret pall. sin Sten, har 
vist været stor; thi. hver Gang jeg 
taler med ham, fa ar jeg ogsaa Hi
storien. 

Jeg· har selv set en Odder, der 
viste en mærkelig Mangel paa Frygt. 
En Sommeraften, da jeg var for 
hjemgaaende langs en Aa, langt oppe 
i Heden, saa jeg den pludselig lande 
foran mig, med en Ørred i Munden. 
Den saa mig straks, gled igen sagte 
under Vandet, men kun for atter at 
komme op længere nede. Da jeg 
igen forstyrrede den, forsvandt den 
for Alvor, men Fiskent6g den med 
sig. 

Det er ikke let at fastslaa, paa 

hvilken Maade Odderen tager sit 
Bytte. Det er meget almindeligt at 
høre fortælle, at den svømmer det 
ind, men det synes højst utroligt. 
Odderen ynder i Særdele('lhed de 
svære Laks, men den Kraft, disse 
J<'isk sidder inde med, er ikke dag
ligdags. Jeg har engang set en, der 
lige var gaaet i et Sættegarn, blive 
draget paa Land; det var en Fisk 
paa ca. 30 Pund, og det var Fi
skeren umuligt, at holde den ved 
Jorden, saadan slog den om sig. 
Jeg fik en Ide om den Fart, en saa
dan Fisk kan sætte op, naar den 
jages gennem Vandet. Det var utro
ligt, at den skulde kunne lade sig 
tage ved en Kapsvømning, den fik 
jo netop et Vaaben til at' undfly 
Farerne i sin enorme Hurtighed. 
Hvis Odderen jagede som Ulvene 
jævnlig gør,· slog sig sammen, to 
eller flere, arrangerede formentlige 
Drivjagter, hvor Driverens og Jæ
gerens Roller vare delte, kunde man 
forstaa, om disse store Fisk kunde 
tages ved en KraftanstrængeJse paa 
Svømningens Omraade. Men naar 
lige netop undtages Parringsperioder 
- da en Hun ofte er fulgt af flere 
Hanner - optræder Odderen ikke 
i Selskaber, hvad de levnede Stykker 
Fisk heller ikke tyder paa. Det er 
derfor rimeligt at slutte. at Odde
ren lurer. Dens Syn er overordent
lig skarpt oven Vande, hvad maa 
det da ikke være i det F;lement, 
hvori den blev henvist til at skaffe 
sig Føden. 

Den lurer og styrter pludselig 
over sit Offer, vistnok oftest nedefra. 
Store Fisk, som har været i dens 
Klør og som den af en eller anden 
Grund har været nødt til at forlade 
umiddelbart efter Slaget, har, efter 
hvad gamle Fiskere har fortalt mig, 
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næsten altid den Hudbro, der ligger 
mellem Gællerne forneden revet 
over -- Odderen kender dette Fi
skenes mest saarbare Sted og for ... 
staar ved et sikkert Greb der at 
gøre det af med sin Modstander i ~n 
Fart. 

Den elsker Laksen, Ørreden og 
Karpen af et godt Hjærte, og i dens 
Losning finder man de ufordøjede 
Skæl, og ogsaa Skallerne efter 
mangen tykkloet Krebs. Den tager 
dog ogsaa til Takke med Gedden 
og, naar der en Smalhans, med Skal
len .. 

En Sommeraften saa jeg engang 

i en Aakrog en Odder· tumle rundt, , 
halvt over, halvt under Vandet,. med 
de mest bolt~ellde Bevægelser; den 
har bestemt været i Lag med en 
stor Fisk, men den landede ikke, 
det saa jeg. 

Odderens Ernæring stltar i nøje 
Sammenhæng med det vigtigste og 
mærkeligste Punkt i denne Fi.~ker

sjæls Liv, dens Forplantning. Od
deren parrer sig som bekendt oftest 
pall. flammen Tid som Ræven, i 
Januar-Februar. Man kan da ved 
Aften ogNat høre dens klare, pibende 
Lokketonf. Selv har jeg hørt den 
flere Gange, endog helt inde ved 

Byen, hvor Aaen deler denne. Od
derens Parring i Yintermaanederne 
er imidlertid ikke Naturens ufra~ 

I. vigelige Lov, thi man finder saa at 
sige dens Unger Aaret rundt. Et 
Kuld spæde Unger har jeg set i 
Aprilogjegjagedeen Oktoberdagmed . 
et Selskab, hvis Hønsehunde tog tre. 
Dette Forhold, at Odderen ikke 
kaste deres Unger til aamme Tid, 
at de i Grunden parrer sig Aaret 
rundt,er i Virkeligheden ensaa 
mærkelig Ting, at det ikke træffes 
hos andre af vore Rovdyr blandt 
Vildtet. Men Forholdet bliver natur~ 
ligere, naar man betænker, at de 

viJdtlevende Dyrs Unger altid kom
mer til Verden paa en Tid,hvor 
Naturen er rigest pall. Føde, hvor 
denne er lettest at skaffe. Odderen 
er (let eneste Dyr, for hvem dette 
Spørgsmaal er ligegyldigt, thi den 
lever af Fisk og saa at sige kun af 
Fisk, og selvom Fiskebestanden 
varierer en Del ved Laksens og 
Ørredens Vandringer i For- og Ef
teraal', maa Fiskemængden omtrent 
siges at være ens; Odderen er i 
hvert Fald aldrig i Tvivl om, hvad 
den skal give sine Unger, selvom 
disse saa kom til Verden Midtvinters. 

Odderens Tilflugssteder ere vidt 
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forskellige; oftest har den vel nok 
sin Grav ved Vandet, slikket og hu
let af dette, udvidet eller maaske 
endog gravet af den selv. Indgangen 
findes gerne under Vandet. Men man 
træffer den lige saa tit gemt under 
Grøftebrinker, i Siv og ikke mindst 
i gamle Ræve- og Grævlingegrave, 
naar de ikke ligge for langt fra 
Vand. 

J('g stod engang en Foraarsdag 
og slikkede Sol paa en Bro, mens 
min Hund havde travlt i en Rende, 
der fører et Bryggeris Spildevand 
til Aaen. Den kradsede og skabte 
sig og saa frygtelig ud af Mudder 
og Snavs. Pludselig gik den for
skrækket paa sin Hale, netop som 
en Odder i et Spring naaede Aaen 
fra Renden, under hvis undergravede 
Sider den· havde søgt Ly, næppe 
hundrede Alen fra en Have, hvori 
en Flok Børn legede med Skrig og 
Skraal. 

En eneste Gang har jeg truffet en 
Odder slumrende paa en Aakant; 
jeg var saa nær ved den, at det kun 
drejede sig om Sekunder, da kunde 
jeg have sIa aet til den med min Stok; 
nu vaagnede den og sprang i Vandet 
med et vældigt Plask, idet den sagde 
noget, som jeg ikke tør gengive; det 
var tydeligt, at den havde været til 
en bedre Middag og at jeg var Gen
stand for dens dybeste Foragt. 

Odderjagten er ikke hver Mands 
Sag. Den kræver en ganske over
ordentlig Flid og Taalmodighed. Høj
vande og Lavvande, Fiskepladsernes 
Godhed, Kendskab til Gravene, det 
er Ting, der spiller Roller, men 
navnlig er Taalmodighed og et Jagt
terain i Retning af "saalangt Himlen 
er blaa" nødvendigt; med hundrede 
Alen Aabred slaar vist den haardeste 
Taalmodighed ikke til. 

Saksen e har jeg aldrig haft Sym
pati for, og jeg tror ikke, at deres 
Virksomhed bærer Frugt udenfor 
Godserne og ihvert Fald ikke her i 
\' estjylland. Thi efter den Bunke 
Sakse, man træffer paa, skulde man 
tro, at der maatte fanges en Mængde 
Oddere, men Fakta viser det mod
satte. Kendskaben til Sætningen 
af en Oddersaks er næsten overalt 
lidet bevendt. Jeg har set den staa 
udækket og spændt, over Vand og 
under Vand, bare ventende paa, at 
en tjenstvillig Odder skulde pille lidt 
ved den, og jeg har altid styrket 
Ejermandens Tro ved at forsikre 
ham, at Odderen nok skulde komme. 

(Forts.) 

Fiskemarkedet. 

Gedde 
Skaller· . 
Brasen 
Aborre 
Helt 
Aal, store 
Ørred 

-0-

A It o n a, 12. April. 

Annoncer. 
-0-

Karpe-

Pf. pl'. Pd. 

95-105 
20-35 
28-46 
35-50 
40-50 

110-120 
130-300 

og Suderyngel 
er til Salg paa Saltbæksvi&, t'iskeri, 
Arnakke pr. Svebølle. 

------------------
Sættefisk. 

Et større Parti Bækørred og 
Regnbuer er til Salg i 4 Stør
relser i 

Hjortkær Fiskeri pr. Bramminge. 
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Tilbud 
paa 

3000 Stk. 

1 Sommers Karper 
ønskes af Å. Hansen, Linderum 
Mølle pr. Sindal. 

IIeget billige Sættefisk. 
7-12 cm et Aars;Karper af fin Stamme 

70 Kroner, 
8-12 cm 2-Aars Suder af Masurische 

Race 80 Kroner, 
pr. 1000 Stk. fra Owschlag Station. 

Man korresponderer dansk! 
Bydekal'ken, Rendsbnra-. 

Albæk Fiskeri 
pl'. Skjern 

er meget billig til Salg. 20 gode 
Damme, godt Vand og nok af det, 
en nyopført Villa med Telefon, 
nutids Udklækningshus, Ishus, Stald 
samt Hønsehus. Uden Fi:;;kebesæt,ning 

Henvendelse til Ejeren. 
Alkjærsig Teglværk pr. Skjern. 

Å. Poller. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Spec.ialvogn 

paa nærmeste Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 
G. D o m as c h ke. 

Fischhandlung, ' BerHn 40, 
Lehrterstrasse 18-19. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I.underskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjneæg, YnKel 
og. Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Ch'ristensen.· 

~~~~~~~~~! . 

~ Sunde og' levedygtige 

I Djenæg i ,amt i 
]K Yngel og Sættefisk I 
w . f "\il 

l",,'. Bæk- og :'gnbue.rred I 
~ leveres til billigste Priser af 2K 

I LUNDGAARD FISKERI I· 
~ pr. Vejen St. ~. " 
~It:\ Telefon 46. ~ 
W W 
~ .en 

Telegr.-Adr.: .t~orenenhandel. ,®~~~~~~~~ 

CUPRINOL 
er det bedste Præparat til Imprægnering af E~iskenet. Linegods~ 
Sejlo. I. og giver Stofferne en grønlig Farve, hvad der er af den 
største Betydning for Fiskeriudbyttet. Absolut uopløseligt i Vand. 
Langt at foretrække for Barkning. . 

Nærmere Oplysninger pall. Forlangende ved Henvendelse til 

Als "KYMEIA", 
Langebrogade 6, København. Tlf. 7516. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes· i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

----::::;:::;::::::;::::::: Kontant Betaling. ::::::;:;;;~--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder, 
sælges • 

.§!lrb9~8K fl)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal 

.... købes mod kontant Betaling .... 

. og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto; 
Deutsche Bank. 

Telgr.-Adr: 

Wilhelm Kaumann Nachf. 
Aktieselskah. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin. Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. OTTESEN. Thisted. 
Telegr.-Adr.: Ottesen, Thisted. - Telef. 4. - Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin.:, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykker! (Aktieselskab). 
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Lov om Ferskvandsfiskeri 

af 1907. 
-0-

Nedenstaaende Forslag til Æn
dringer i Ferskvandsfiskeriloven er 
Resultatet af FerskvandBfiskerifor
eningens Henvendelse til sine Med
lemmer. Som man vil bemærke, 
er der mangt og meget, der trænger 
til indgaaende Drøftelse; Redak
tionen skal derfor paa det mest 
indtrængende opfordre saa mange 
af Foreningens Medlemmer· som 
muligt, til at give Møde ved den 
kommende Generalforsamling for sf 
deltage i Forhandlingerne herom. 
Endvidere skal vi gøre opmærksO'm 
paa, at Ændringsforslagene ,,§ 6', 
2 Stk." og ,,§ 6, efter 3 Stk. ind
skydes", er indsendt fra to forskel
lige Sider, men begge omhandler 
det vigtige Spørgsmaal, om hvor
ledes man har at forholde sig med 
de til Udklækningsbrug benyttede 
Ørreder. Red. 

§ l, 1. Stk. 
"Midtstrømslinien" mæH) namne:rw 

præciseres. Følgende Bestemmeltm' 
ønskelig: "Ethvert Punkt i Sø, A. 
eller Bæk eller andre lignendefersk.e' 
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V arl,d~ii{li~rer E~r-en afdim' nær- ' 
mes'tedBred. '·Grænsen mellem Vand
lodderne drages af Midtstrømslinier, 
der gaar gennem alle de Punkter. 
som har lige langt til de to nærmeste 
Jordlodder." Til Grund for Vand-' 
loddernes Afgrænsning læg.gesde 
ved Lovens Ikrafttræden gældende 

, ~atrikelkoi·t. 

§ 1, 6. Stk. 
Der tilføjes: ,,- - for disse 

Vande gælder dog ogsaa uden en 
saadan Inddragelse §§ 6. og 7". 

"§ 2, 1. Stk., S. 5, L. 7. 
Ordene: "er anbragt eller~ bør 

udgaa. 
§ 2, L Stk. 

Tilføjes: ;,1 Tilløb til Søer bør 
der udfor disses U dløb i Søer fast-· 
sættes Fredningsbælte. 

§ 2, 4. Stk. 
Hvor ældre Stemmeværker og An~ 

læg allerede forefindes, og hvor der 
ikke ved Laksetrapper eller paa 
anden ~hade er sørget for Laks
og Ørreds Opgang, skal Ejeren, hvad 
enten der findes nogen Fiskeind
retning eller ikke, holde Stemme
værket uabent fra Solnedgang Lørdag 
Aften til Solopgang Mandag Morgen, 
saa der er uhindret Passage for 
Fiskene. 

Hvor det bevisligt kan ,skade et 
industrielt Anlæg mere end det kan 
gavne Fiskeriet ved et Vand, kan 
Landbrugsministeren efter Fiskeri
inspektørens Tilskyn dels e forandre 
Bestemmelsen derhen, at der kun 
skal holdes aabent paa Tider, hvor 
der er rigeligt med Vand og naar 
Fiskene trækker for, hvilke Tider 
Ministeren har at bestemme efter 
Samraad med Fiskeriinspektøl'en. 

Er den industrielle Ejer ikketilffeil~ 
med den saaledes trufne Ordning, 
kan han- appellere til de i § 3 
nævnte Myndigheder. 

§2, 1. Stk. 
Afstan!ien mellem Ruser skal.være 

mindst 35 Meter. 

§ 2, 6. Stk. 
Aalepas' skal være i Virksomhed 

fra d. 15. April til d. 31. Juli (begge 
Dage medregcede) og tillige i August 

. og September Maaned~r, naar det 
,forlanges af Fiskeritilsynet. 

§ 2, 7. Stk. 
Fisketrapper kan forlanges at.være 

i Virksomhed i Tiden: fra den 1. 
Oktober til den 31. Marts (begge 
Dage medregnede) samt i den 
øvrige 

§ 3 i ,ro.Lin. 
Er det paagældende Vand et 

. Hovedvandløb" bliver Sagen, altid 
at il'idbringefor Landvl.tl'senskomsiJ-
slOnen. 

§ 5, 5. Lin. 
Vande eller andre ferske 

Vand, f. Eks. Dambrug, er det .for
budt - -

§ 6, 1. Stk.. 
Fra de i § 1, 1. og 6. Stk. an

givne Vande er det forbudt at be
mægtige sig, ilandbringe, dræbe, 
forhandle eller forsende Fisk, be
nyttet til Udklækningsanstalters For
syning med Rogn,II\ed nedenfor 
nævnte Undtagelser. 

a) Laks (Salmo salar) Hav,., Sø
og ,Bækørred (Salmo trutta forma 
trutta, lacustris et fario) i Tiden 
fra d. 15. Novbr. til d. 31. Januar, 
lIamt til enhver Tid alle under 50 
cm lange Nedfaldslaks og Nedfalds
ørred, ;): magre, udlegede Laks og 
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Ørreder, Fiskens Længde, maaIt fra 
Snudespids til Halefinnens Spids. 

b) Gedde (Esox lucius), Aborre 
(Perca ftuviatilis) og Stalling (Thy
maUus vulgaris) fra d. 15. l\lart.~ til 
d. 1. April. 

c) Helt (Coregonus lavaretus) og 
Snæbel (coregonus lavaretus forma 
oxyrrhynchus) iTiden fra d.15. Decbr. 
ti! d. 15. Januar. Fredningstiden 
gælder de nævnte Dage medrC:lgnede, 
dog saaledes, at de fredede Fisk i 
Fredningstidens første Døgn maa 
afgives til Forsendelse med Post 
eller Jernbanevæsenet direkte til 
Udlandet. 

§ 6, 2. Stk. 
Afkortning eller Forskydning af 

den under Litr. a nævnte Frednings
tid kan kun for saa vidt angaar 
Nedfaldslaks og Nedfaldsørred fast
sættes gennem de i § 9 omtalte 
Regulativer; men hvor saadanne er 
oprettede, kan Landbrugsministeren 
paa Andragende fra vedkommende 
Fiskeriforenings Bestyrelse tillade, 
at der, inden for det Regulativet 
underlagte Omraade, i hele eller en 
Del af Fredningstiden indfanges 
Laks og Ørred (Hav-, Sø- og Bæk
ørred), dog kun paa Betingelse af, 
at den indfangede Fisk opbevares 
til den er moden, og da afstryges, 
og at den befrugtede Rogn klækkes, 
samt at deafstrøgne Fisk enten 
udsættes . i frit Van d, op bevares 
Fredningstiden ud eller forsendes 
direkte til Udlandet under en be
tryggende Kontrol - og iøvrigt 
paa Betingelse af, at den paagæl
dende Fiskeriforening, saavel som 
de Klækkeanstalter, hvor Rognen 
er indlagt, underkaster sig den 
Kontrol og de nærmere Bestem
melser, som Landbrugsministeren 
maatte anse . for nødvendige. An-

gaaende Ordningen af Kontrollen 
med Forsendelse af afstrøgtm Laks 
og Ørred til Udlandet fastsætter 
Landbrugsministeren det nærmere. 
Omkostningerne med Kontrollen kan 
paalignes Afsenderen med in'dtil 
10 Øre pr. kg Laks eller Ørred. 

§ 6, efter 3. Stk. indskydes: 

Laks, Ørred og Forel maa, efter 
at være benyttede tii U dklæknings-. 
anstalters Forsyning med befrugtet 
Rogn, forsendes direkte til Udlandet 
paa en af Landbrugsministeren nær-

_ mere foreskreven, for Kontrollen 
betryggende Maade. 

§ 7. 
For Fisk (og Krebs) af -neden

nævnte -
Gedde (Esox lucius) 40 cm 
Laks (Salmo salar) 35 
Havørred(Salmotruttaf.trutta) 35 
Søørred (SaImo trutta f. lacu- . 

stris) 35 -
Aal (Anguilla vulgaris) 35 
Helt (Coregonus lavaretus) . 30 
Snæbel (Coregonus lav.f.oxyr-

rhynchus) 30 
. Stalling (Thymallus vulgaris) 30 
Bækørred (Salmo trutta f. fario 25 
Kre bs (Astacus ftuviatilis) 9 

For Aalen - dog ikke IlIlder 
28 cm. 

Mimlstemaalet for Gedde bør 
kunne bortfaldn !!!aadanne Steder, 
hvor Geddefredningstiden er op
hævet. Salg af Undermaalsgedderne 
bør· dog ikke tillades - uden i 
levedygtig Stand til U dsætning i 
andre Vande. 

§ 8, c. 
Forbudet mod Anvendelse af 

Lygte "til Fiskeribrug" bør nær
mere præciceres. 
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§ 8, f. 
Alt Fiskeri med Garnredskaber 

og Ruser fra Solnedgang osv. 

§ 8, S. 15, Lin. 3. 
De under Litr. d, e, f. g og h 

(f tilføjes). 

§ 9, 1. Stk., Lin. 5. 
Ændres dertil: "Naar en eller 

flere fiskeri berettigede ønsker et 
Regulativ oprettet, henvender han 
eller de ;ig til Landets Ferskvands
fiskeriinspektør, som da ved sin 
Assistent, hvis Vandet egner sig 
dertil, skal være behjælpelig med 
at udarbejde et Udkast og ved en 
af de tilsynsføren de Assistenter frem
skaffe Fortegnelse over samtlige 
Arealer m. m. - Derefter har den 
eller de, som ønsker Regulativ,. at 
,gaa frem efter § 9's Forskrifter. 

§ 9, 3. Stk. 
Tilføjes: hvor Fiskeriregulativ saa

ledes er oprettet, skal faste Opsyns
mænd ansættes. Kommunalbestyrel
sen udpeger - og Regulativbe
styrelsen antager disse. Løn til Op
~ynsmanden skal gives, naar der 
viser sig Bedring i det paagældende 
Vands Fiskeri. I Forhold til den 
~gede Fangst bestemmer Regulativ
bestyrelsen Lønnen, som godkendes 
af den kommunale Bestyrelse. Uenig
hed mellem de n'ævnte Styrelser af
gøres af Fiskeriinspektøren. 

§ 9, 3. Stk, 
" • • . • end de i §§ 6 og 7 

'nævnte, om Ordning af Tilsynet med 
Overholdelsen af Regulativets For
skrifter, samt om de hertil saa vel 
som overhovedet - - Fiskeriet be
rettigede; 

Regulativet skal indeholde Bestem
melser om Valg af en eller flere 

Personer til som Bestyrelse at vare
tage den ved Regulativets Vediagelae 
opstaaede Fiskeriforenings Interes
ser." 

§ 9, S. 17. L. 18. 
. -- vedkommende Opsynsmænd har 

Bopæl, "samt af Statens Tilsynsfø
rende med :Fiskeriet." 

§ 9, S. 17. L. 19. 
Med et Fiskeri-Politiskilt. Op

synsmandens Instruks skal godken
des af Landbrugsministeriet. 

§ 9, 3. Stk. 
I Opsynsmandens Instruks optages 

en Bestemmelse om, at han har at 
paase, at Saltvandsfiskerilovens § 13 
sker Fyldest. e§ 13 omhandler Fred
ningsbælter udfor Aamundingerne). 

§ 9, 5. Stk. 
Undtagelsesvis udgaar. - - end

videre for Søer, Aaer og lignende 
Vande. 

§ 9, 5. Stk. 
ommeldte Afspærringsforbud, "samt 
give Tilladelse til at opstille ratio
nelle faste Fiskeinretninger. " 

§ 9. 
Aalekister bør kunne tvangsover

tages f. Eks. efter følgende Regler: 
"Hvor de fiskeriberettigede til et 

Aalevand, som udgør hele eller den 
væsentligste Del af Oplandet for en 
Aalekiste, har dannet en Fiskerifor
ening, og har oprettet Fiskeriregu
lativ for Omraadet, skal J;'oreningen 
være berettiget til at forlange at 
overtage Aalekisten paa Vilkaar, som 
i Mangel af mindelig Overenskomst 
fastsættes af et Nævn paa 5 Mand, 
af hvilke Aalekisteejeren vælger de 
to, den paagældende Fiskeriforening 
een, dansk Ferskvandsfiskeriforening 
een, medenE! den femte er dep. Til· 
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synsførende med Ferskvandsfiskeriet, 
der fungerer som Nævnets Formand. 
Nævnets KendE'lse kan ikke appelle
res. Er nogen af Parterne uvillig 
til at bøje sig for Kendelsen, under
kastes Fangsten i Aalekisten Kontrol, 
og paa Grundlag af Fangsten i Aale
kisten i de paafølgende fem Aar 
beregnes da Aalekistens Værdi; hvor
efter Afstaaelsesmaaden i Mangel af 
mindelig Overenskomst fastsættes af 
N ævnet. Efter Overtagelsen af Aale
kisten skal alt Aalefiskeri i dennes 
Opland, for saa vidt der ikke er Tale 
om rent Lystfiskeri, være forbudt. 
I Tvivlstilfælde afgør Landbrugsmini
steren, om en tilstrækkelig Del af 
Aalekistens Opland er belagt med 
Regulativ, til at Overtagelse kan for
langes af Fiskeriforeningen. Hvor 
intet Fiskeriregulativ kan oprettes, 
kan Landbrugsministeren meddele 
de fiskeriberettigede samme Rettig
heder, som ovenfor er tillagt Fiskeri
foreningerne. 

Hvor der kan oprettes, men ikke 
er oprettet Fiskeriregulativ for Sø 
eller Vandløb, kan Ejerne af Aale
kister, der affisker hele Vandløbets 
Bredde eller i hvert Fald det væsent
ligste af Vandmassen, forlange, at 
alt Fiskeri af gule Aal i Aalekistens 
Opland skal være forbudt, og at der 
til Aalefiskel'i kun maa anvendes 
Ruser. Saadanne Forbud skal dog 
først stadfæstes af Landbrugsmini
steren. 

§ 10. 

For saadanne Vande, som Land
brugsministeren maatte anerkende 
som Forsøgsvande, skal han være 
berettiget til at ophæve denne Lovs 
Bestemmelser helt eller delvis, samt 
til at fastsætte andre Bestemmelser, 
dOIl kun for tre Aar ad Gangen. 

§ 12, L Stk . 
. Ommeldte Opsynsmænd, dels 

en særlig tilsynsførende med Fersk
vandsfiskeriet og en Assistent samt 
de Medhjælpere, der yderligere 
maatte blive ansat ved Tilsynet. 

§ 12, 2. Stk. 
"Den tilsynsførende med Fersk· 

vandsfiskeriet· udnævnes af Kongen. 
Han lønnes med . . .« Pension. 

Assistenten, der ansættes paa Op
sigelse lønnes med 1200Kr., stigende 
for hver 4 Aar" Tjeneste med 200' 
Kr. indtil Lønnen naar 1800 Kr., 
der tillægges ham i Dagpenge paa 
Rejser 6 Kr. pr. Dag foruden Godt
gørelse for medgaaede Udgifter til 
Befordring efter Regning. 

Udgifter til yderligere Medhjælp 
og til Kontorhold for den tilsyns
førende »bevilges paa de aarlige 
Finanslove" . 

Den tilsynsførende ved Ferskvands
fiskeriet vil tillige have at fungere 
80mLandbrugsministerens Konsulent 
i Sager vedrørende Fiskeriet i de 
ferske Vande, og er pligtig at bistaa 
ved Oprettelse af Regulativer, 
ved Indretning ... 

Iøvrigt bliver Tilsynets Forhold 
at ordne ved en af Landbrugmini
steren udfærdiget Instruks. 

§ 13. 
Paragraffen er for vag i sit første 

Punktum. - de formildende Om
stændigheder medfører alt for mange 
Advarsler, og 2 Kroners Bøder. 

Der tilføjes en Bestemmelse om, 
at ulovlig fangede Fisk skal konfi
sker~s. 

§ 15. 
Detr:ævnes - »om Overgreb paa 

fremmede Fiekeriredskaber er Gen
stand for offentlig eller privat Søgs
maaI." 
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Ferskvandets Ul v. 
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(Fortsat). 

Saksen er et lumskt Apparat og 
ikke en Jæger værdig, Odderen skal 
jages med Bøssen. 

Faa ere de Oddere, der skydes i ( 
aabent Vand, og der skal en god 
Portion Held til at faa den i Tale 
her. 

Den kay nedlægges paa Anstand i 
Vinternætter, naar den søger op paa 
Isen gennem en Vaage, men det er 
fln kold Fornøjelse og her har min 
Taalmodighed aldrig slaaet til. Man 
sidder ved den frosne Aa, mens 
Maanens blege Skær oplyser Egnen, 
sidder og venter, sidder og haaber; 
og tiIsidst bliver mim greben af 
Angst for at blunde ind og fryse 
ihjel, og er den Angst blot een Gang 
kommen over En, da gaar man i 
hvert :Fald ikke til Aaen den føl
gende Aften. 

Men jeg har kendt en gammel 
Odderjæger, hvis eneste Jagt og 
største Fornøjelse det var at sidde 
ved den islagte Aa, sidde og vente. 
Mange Oddere skød han. Den skal 
rammes i Hovedet, sagde han, ellers 
gaar den til Bunds og bider sig 
fast; Hanodderen synker altid og 
den faar man ikke - det er kun 
Hunodderen, der flyder. 

En Novemberaften for suart mange 
Aar siden, da jeg fra Bakkerne 
havde opdaget en fiskende Odder 
og med Held kravlet mig frem til 
den halvtillagte Aa, havde jeg Troen 
endnu. Derude i det af Sne og Is 
mælkegrumsede Vand flød jo Gen
standen for mine Efterstræbelser, 
Storaaens glatpelsede Røver, Fersk
vandets Ulv. 

Den flød! - - og det var en 

virkelig Hun. 
Men ak! jeg hører ikke længere 

til de Troende ogsa:a Hannen 
flyder, hvis den er ramt paa rette 
Sted. 

K aar jeg nu tænker paa denne. 
Odder, dens meningsløse Leg fra 
bkanten paa Hovedet i Vandet og 
op igen, og jeg endnu synes at hører 
Lokketonen, idet den løftede hele 
Hm'edet over Vandspejlet, kan jeg 
ikke andet end tro, at den har 
vær~t i Følge· med en anden, tr'ods 
det, at jeg ingen saa. - -

Odderen er ulige lettere at komme 
til Livs, naar den ligger i Grav. 
Det er langt fra ualmindeligt at 

. træffe den ide gamle Ræve- . og 
Grævlingegra ve, der ligger i K ær
heden af Vand. Hvad enten nu 
Odderen kun har søgt disse, fordi 
Højvandet har tvungen den dertil, 
eller fordi Gravene ligger bekvemt 
for denfl Forretning, et er sikkert, 
det, at den meget let springer for 
en god Gravhund. Man behøver 
ikke at vente i Timevis, Odderen 
vil snart vise sig i Landskabet. 

Jeg har set den gaa af Grav, 
langtsomt, snigende, jeg har set 
den komme, som skudt ud af en 
Kanon. Jeg mindes en, der nødig 
vilde til det; den laa oppe i en Grav, 
faa Alen Over en Bæk. Da Grav
hunden ikke kunde jage den ud, 
brugte vi det gamle Fif," at gaa 
bort med Hunden, men lade en 
Jæger blive tilbage ved Graven .Næppe 
havde vi fjærnet os en S:r;tes Alen, før 
der lød et Plask, Odderen var gaaet 
i Van det med et saadant Pres, at 
J ægeren d er ikk e havde n aaet at skyde. 

(Forts.) 
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Fiskerianlæg 
,'til Salg. 

Paa Grund ,af Salg og Udstykning af 
en Ejendom; 1'i2 Kilometer fr a Sig St., 
er en dertil hørende Damkultur til Salg 
paa gode Betingelser. , . 

Der er rigelig og tjenlig Vand med 
tilstrækkelig Fald, godt Udklæknings
hus. Da Arealet paa en lang Strækning 
grænser til Varde Aa og Holme Aa, er 
der Betingelser for rig Fangst af Lax, 
Ørred og AaI saavel i Garnredskaber 
sOm i en' til Ejendominen hørende gI. 
Laxegaard. Lysthavende kan til Ud
videlse af Damanlæget og til et lille 
Landbrug erholde Eng og Pløjeland 
efter Ønske. Lvsthavende bedes hen-
vende sig til" " . '. , ,~ , 

J. Cbr. Sørensen, 
Bramminge. feIefon 46. 

Geddeyngel 
leveres atter idelte Foraar fra ,.~.istrup 
Sø o~ Dalllkoltnr pr. N. Snede. For 
rettidig Levering bedes Bestillinger ind
sendt omgaaende. 

\ Karpe
ogSuderyngel 

er til Salg paa Saltbæksvia- t'iskeri, 
Arnakke pr. Svebølle. 

Albæk Fiskeri 
pr. Skjern 

er meget billig Ul Salg. 20 gode 
Damme, godt Vand og nok af det, 
en nyopført Villa med 'l'elefon, 
nutids Udklækningshus, Ishus, Stald 
samt Hønsehus. Uden Fiskebesætnin g 

Henvendelse til Ejeren. 
Alkjærsig Teglværk pr. Skjern. 

A.Pollør. 

Fiskeriet' "Aalykke" 
pr. Lundel'skov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima Ojneæg. Yngel 
og Sættefisk afB~k-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kat

perog. Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon'-
tant. J. O. Ohristensen. 

t~~~~~i~~~~~~' 
~ Sunde og levedygtige @ 

~-12 cm et Aars Karper af fin Stamme Æ ø. ..ro. 
, 70 Kroner, ffi@=:,]enæg\V,\1:7..ro.m:-, 8-12 cm 2-Aars Suder af Masurische ~ \V 

, . '," Race 80 Kroner, 

11eget billige ,Sættefisk. 

pr. 1000 Stk. fra Owschlag Station. 11\'-' 
Man korresponderer dansk! lE samt' W 

Bydekarken,Rendsburg. \:::7 ~ 

Portionsørred, ]t Yngel og Sættefisk )K 
større Ørred, Gedder, Kar- ~ af ~ 

~ Bæk- og Regnbueørred m 
per, Suder, Skaller, Aborrer .m Æ 

W, leveres til billigste Priser af ~!.'~ købes' og afhentes med Specialvogn, ~ læ-
paa nærmeste Jernbanestation. ,~ LUNDGAARD FISKERI }It 

Kontant Betaling. m pr. Vej'en St,. W 
G. D O m a !!il c h ke. ~ ..ro. 

Fischhandlung, Berlin 40, ~ Telefon 46 ~ 
Lehrterstrasse 18~19. W, , . ~ 

Telegr.-Adr.: .I!'orellenhandel. :~!~~~!~~~~~® 

-
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima. Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

-----==== Kontant Betaling. ===---

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
smiges. 

c5!J~86sK f/)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen d:' P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder,Gedder, 'Skaller, 
Aborrer og Aal 

..... købes mod kontant Betaling .... 

og aihentes med Specil11vogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nachf. 

Telgr.-Adr: 
Aktieselskab. 

Karplenhandel, Berlin. Berlin, Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. OTTE SE N, Thisted. 
Telegr.-Adr.: Ottes en, Thisted. - Telef. 4. - Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Chr. J ... øfting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i· Sort! Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Udgaar den l. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. Hojfmeye1', Sorø. Telefon 24. 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 
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Indhold: 
Ferskvandsfiskeriforeningens General

forsamling. 
Den engelske Aalefaring. e 

Maanedlig Anvisning for Begyndere 
kunstig Fiskeavl. 

Om Rødspætten og Rødspættefiskeriet 
i Beltfarvandet. 

Anekdote. 
Annoncer. 

Dansk 
Ferskvandsftskeriforening 

afholder 

Generalforsamling 
paa Jernbanehotellet i Fredericia 

Lørdag d. 18. Maj 1912, Kl. 10 Fm. 

Dagsorden: 
1. Beretning. 
2. Aarsregnskabet fremlægges til 

Godkendelse. 
3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 
4. Valg af Revisorer. 
5. Diskussion om Foreningens frem

tidige Stilling, og Afstemning om 
Spørgsmaalet "det forhøjede Med
lemskontingent fra Fiskerierno 
og Kontingent for Fiskerifor
eninger" . 

6. Behandling af de indkomne Æn
dringsforslag til Ferskvan dsfiskeri
loven. ' 

7. Eventuelt. 
P. B. V. 

J. A. Bie. 

Den engelske Aale-
faring 

er nu kommen og var gennemgaa
ende i god Kondition. Desværre 
fik vi for lidt af den i Aar, saa Be
hovet blev ikke fuldt dækket. Aar
sagen dertil var, at vi ventede for 
længe, fordi vi vilde have, at vor 
S':'llding skulde afgaa samtidig med 
Svenskernes, der under Dr. Nord
qvist's Ledelse skulde have en større 
Ladning af den værdifulde Vare. 
Svenskerne ønskede imidlertid, un
der Hensyn til Islaget paa deres 
Søer, at udskyde Fangsten af Aale
faring i England det længst mulige, 
og vi slog Følge, fordi den større 
samlede Ordre vilde bevirke, at 
Aalefaringen kom billigere frem. 

'Resultatet blev imidlertid, at vi 
fik for lidt og Svenskerne, der skulde. 
haft 1/2 Mil!. Stk., slet ingen Ting 
fik, 64la det indlader vi os ikke 
oftere paa. 

Den samlede danske Bestilling af 
Aalefaring var i Aar paa over 1/, 
Mill. Stk., saa vi begynder dog efter
haanden at komme med, og Inter
essen for denne, efter vort Skøn 
vigtigste Gren af Ferskvandsfiskeriet, 
synes at være i .Begreb med at 
vaagne. 
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Det var at haabe, at Bestillin
gerne efterhaanden kunde blive saa 
store, at det kunde betale sig at 
sende en erfaren Mand over til Eng
land for at afhente Aalefaringen og 
følge Transporten herhjem. 

Undervejs kræves der nemlig en 
ganske betydelig Paapasselighed, 
for at intet Uheld skal indtræffe. 
Saaletles fordres det, at Kasserne 
med Aalefaringen anbringes pall. et 
nogenlunde køligt Sted, uden dog. 
at være udsat for Frost; ligeledes 
maa den øverste Ramme stadig for
synes med frisk Is, og adskillige 
Gange paa Vejen maa samme Ramme 
overbruses med Saltvand. Endelig 
har vi gjort den Erfaring, at en Om
flytning af Rammerne i samme Kasse 
er nødvendig. Hvis man nemlig 
lader Rammerne blive pall. samme 
Plads uuder hele Rejsen - der 
er 9 ialt over I hinanden vil 
man opdage, at Aalefaringen i de 
nederste Rammer ikke. er i nær saa 
god Kondition, som dem i de øverste 
Rammer. Aabenbart skyldes det ene 
og alene Mangelen pall. friskt Yand 
og tilstrækkelig Afskylning. Selv
følgelig kunde man bøde herpaa ved 
at gøre Kasserne lavere, saa der f. 
Eks. kun blev Plads til det halve 
Antal Rammer med .;\alefaring, men 
derved vilde Transporten fordyres 
·ganske betydeligt, og det fltadige, 
efter vor Mening nødvendige Tilsyn 
under hele Rejsen, kunde alligevel 
ikke undværes. Aalefaringen vil iaar 
komme til at koste :Medlemmerne af 
Ferskvandsfiskeriforeningen 2 Kr. }Jr. 
1000 Stk. Havde vi faaet alt, hvad 
vi ønskede og Svenskerne i lige 
Maade, var Prisen pall. Grund af den 
store Ordre, der forholdsvis var ble
ven meget billigere at fremskaffe, 
antagelig komme ned ved omkring 

l Kr. 50 Øre pr. 1000 Stk. Men 
selv med en Pris af 2 Kr. pr. 1000 
Stk. maa det sikkert siges at være 
en første Klasses Forretning. 

Til Slutning vil vi gærne have Lov 
til at bringe Danmarks Fiskeriagent 
i England, Hr. Kaptajn Bølling, vor 
bedste Tak, fordi han af al Evne og 
med den største Iver og Interesse 
har hjulpen os ogsaa iaar med For
skaffeisen af eng. Aalefaring. 

Red. 

Maanedlig Anvisning for 
Begyndere i knnstig Fiskeavl. 

-0-

Allgemeine Fischerei-Zeitung Nr. 
9 for iaar skriver herom en Artikel, 
som vi skal gengive, fordi den giver 
adskillign Fingerpeg til Fiskeavlerne, 
Fingerpeg, som ikke ofte nok kan 
fremholdes for Begyndere indenfor 
den kunstige Fiskeavl. Straks naar 
Yngelen er sluppen ud af Ægget, 
f'r den meget ubehjælpsom; alt som 
Tiden gaar, bliver dens Bevægelighed 
dog større og større. Fosterblæren 
bliver efterhaanden mindre og mindre 
samtidig med at den lille Fisk vokser. 
Den søger nu at gemme sig, og i 

. Hjørnet af Bakkerne trænger den sig 
sammen i store Klumper. Denne 
Klumpen sig sammen i Hjørnerne 
kan give Anledning til, at den Yngel, 
der staar i Midten af Stimen, kom
mer til at lide Mangel pall. Ilt og 
derved gaar til Grunde. :Man gør 
derfor klogt i at holde sine Bakker 
enten tildækkede, eller i hvert Til
fælde i saa m!"rkt et Rum, som 
muligt. Yngelen behøver da ikke 
at søge de mørkeste Steder i Bakken 
og fordeler sig jævnt over hele Bak-
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kens Bund. Allerede nogen Tid for
inden Fosterblæren er ganske for
svunden, begynder Yngelen at vise 
Ædelyst. De smaa Fisk viser dette. 
ved at indtage den normale Svømme
stilling, medens de tidligere har lig
get paa Siden. De snapper da efter 
de Smaadyr, som findes i det gen
nemstrømmende Vand. 

Nu er Tidspunktet kommen, hvor 
de enten skal udsættes i frie Vande, 
eller begynde med at fodres med 
kunstigt Foder i selve Bakken*). Det 
er klart, at den ubetydeUge Mængde 
Smaadyr, der kan fremkomme i det 
Vand, der gennemstrømmer Bak
kerne, kun forslaar meget lidt og 
ikke en Gang el' tilstrækkeligt til at 
stille den allerførste Hunger med; 
naar derfor Næringsmængden bliver 
for ringe, og Fosterblærens Behold
ning er opspist, bliver Yngelen stadig 
magl'ere og svagere. Kroppen, der 
til at begynde med havde en trind, 
rund Form, forandrer sig ,og det 
store Hoved paa den magre Krop 
giver det stakkels, forhungrede Dyr 
et kummerligt Udseende. Snart mi
ster det Kræfterne; det kan ikke 
længere holde sig i sin naturlige 
Stilling, lægger sig om paa Siden, 
bevæger sig langtsomt hid og did, 

. og dør i Løbet af kort Tid. 
Hvis man derfor ikke vil kunst

fodre Yngelen, maa man snarest mu
lig sætte den ud i en eller anden 
Bæk. 

Den normale Tid for Udsættelsen 

*) Det bedste kunstige Foder for spæd 
Yngel er fint skrabet Milt, hvorfra 
alle Sener er fjernet. Den fine Grød, 
der derved fremkommer, paasmør
res et eller andet op- og fritstaaende 
Apparat f. Eks. en tom Urtepotte, 
som anbringes paa Bakkens Bund, 
imellem Yngelen. Bed. 

kan det siges at være, naar der kun 
er en tredje Del af Fosterblæren til
bage, og Udsættelsen maa i alle Til
fælde være tilendebragt, forinden 
Fosterblæren er fuldstændig opbrugt. 

De store Uheld der ofte føiger 
med Udsættelsen af 0rredyngel, har 
som Regel sin Grund i, at Yngelen 
er ·bleven sat ud ,paa for sent et 
Tidspunkt. 

Hvorfor skal man ogsaa vente! 
Fiskene drukner dog ikke og for
staar meget godt at gemme sig. 
Efterat de videnskabelige Undtlrsø
gelser have godtgjort at Yngel af 
Laks, 0rred og lignende Fiske be
gynder at tage Næring til sig længe 
før det Foderforraad, som Naturen 
har givet dem med paa deres Livs
vejer forsvunden, kan det dog ikke 
være Tvivl ullderkastet, at det og
saa er paa Tide at sørge for deres 
Føde. Altsaa bør man enten sætte 
den meget tidligere ud i Bækken end 
det forhen er sket, eller ogsaa fodre 
den i Bakkerne. 

For den Yngel, som skal udsættes, 
skal man ikke tænke paa nogen kun
stig Fodring; thi selv der, hvor Fod
ringen lykkes og giver det allerbedste 
Resultat, er det som Regel en ganske 
unødvendnig Fodrings- og Tidsan
vendelse, da Bækken i alle Tilfælde 
byder saa meget Foder, at den spæde 
Yngel langt fra kan overkomme det 
altsammen, og det selv paa den kol .. 
deste Aarstid. 

Man hører ofte· den Anskuelse 
fremsat, at man skal tilbageholde 
Yngelen saa længe, at Bordet er 
dækket rigeligt"for den, dette er dog 
kun en skøn Fejltagelse. 

Bordet t,er ogsaa i Februar og 
Marts dækket efter Yngelens Behov, 
herom kan man meget let overbevise 
sig, naar man vil undersøge lidt 
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nøjere de i Vandet liggende Stene 
og Plantedele med en Lupe. Miho
skopet behøver man ikke en Gang 
at benytte. Der er heller aldrig 
udsat Fisk for tidlig i nogen Bæk, 
medens dette utallige Gange er sket 
for sent. 

Om Rødspætten 
og 

Rødspættefiskeriet i Belt
farvandet. 

-0-

Herom har den internationale Kom
mission for Havundersøgelser ved 
Dr. phil A. C. Johansen, København, 
udgivet et meget interessant Skrift, 
'Som man ogsaa har tilstillet nær-! 
værende Blads Redaktion. 

Skønt det falder udenfor Ram
men af de Emner, der i første Række 
skal bEilhandles i et Blad for Fersk
vandsfiskeri, er Skriftets Indhold 
dog af en saadan Natur, at det ab
solut ogsaa har Bud til vore Læsere. 

Som det første i Rækken skal vi 
her nævne Rødspættens Aldersbe
stemmell18. Herom skriver Forfat
teren: "Ved de nyere ~letoder til 
Aldersbestemmelser bestemmer man 
i Reglen Fiskens Alder efter Antallet 
af Aarringe, der findes i Fiskens 
Skæl, ørestenene (Otolither) eller i 
Benene i Hovedet eller Kroppen. 
Det er tyske Forskere, der har ind
ført disse nyere Metoder, som har 
faaet en fremtrædende Betydning for 
de senere Aars biologiske Forskning. 
Hoftbauer paaviste i 1898, at visse 
koncentriske Zoner i Karpens Skæl 
maatt,e tydes som Aarringe, og Rei
bisclt godtgjorde i det følgende Aar, 

at der ogsaa i Rødspættens ørestene 
kunde paavises Aarringe. 

Efter at Tyskerne Maier og Heincke 
og Englænderen Wallace o. a. nær
mere have undersøgt dette Forhold 
og havde tilvejebragt nye Beviser for 
0restenenes Brugbarhed ved Alders
bestemmelserne, begyndte man rundt 
omkring i Europa at udtage Øre
stenene af Tusinder af Fisk for at 
bestemme deres Alder og dermed 
deres V æktshastighed. En væsent
lig Støtte for Metodens Brugbarhed 
blev givet af Beincke, der paaviste, 
at der i Rødspættens Knogler ud
vikles Ringe i tilsvarende Antal som 
i Otolitherne, og at Ringene i Knog
lerne ofte træder tydeligere frem 
end i ørestenene, navnlig hos ældre 
Individer. Betragter man en øresten 
af en Rødspætte, vil man se, at hvide 
Ringe eller Zoner afveksler med mat
farvede 'glasagtige Hinge, og at der 
i ørestenenes centrale Parti findes 
en hvid Kerne. Holder man øreste
nen op imod Lyset, bliver de hvide 
lUnge mørke, de matfarvede Ringe 
klare. Kernen, der er dannet under 
det første Aars Vækst, har et noget 
afvekslende Udseende. Hyppigt fin
des der et indre, særlig hvidt Kerne
punkt. Dernæst følger en smal hvid 
Ring, og udenom denne en bred mat
farvet Ring. Begyndelsen af det 
følgende Aars Vækst betegnes ved 
Fremkomsten af en m ark e retltvidRi n g; 
senere hen paa Aaret dannes en 
matfarvet Ring. I Almindelighed er 
den hvide Ring afsat temmelig skarpt 
indad mod Kernen, medens den hyp
pigt ud imod Randen taber sig i 
radiære Udløbere, der udbreder sig 
i de mere matIarvede Partier. 

Dannelsen af de hvide Ringe fore
gaar i Foraarstiden og Forsommeren. 
Ofte afsluttes Dannelsen ikke førend 
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et godt Stykke hen paa Sommeren 
og undertiden først i Efteraarstiden. 
De matte gennemsigtige Hinge dan
nes om Sommeren og Efteraaret. 
Ofte stanser ørestenenes Vækst -
ligesom Rødspættens Vækst i d'3t 
hele - fuldstændig i Vintertiden. 

Antallet af hvide Ringe udenfor 
Kernen i en øresten betegner da 
Antallet af Rødspættens fulde Leve
aar. Er der. en hvid Ring udenom 
Kernen, er Rødspætten fyldt 1 Aar 
o. s. v. 

Ved særlig Præparering af Benene 
kan Aarringene komme til at frem
træde forholdsds skarpt. Forf. har 
anvendt følgende F remgangsmaade: 
"Fisken koges, og Gællelaagsknog
lerne skeletteres. Knoglerne lægges 
herefter i absolut Alkohol og senere 
i Zylol eller Benzol, hvor de for
bliver nogle Timer. Af Gællelaags
knoglerne er højre Sides Interoper
culare*) Reglen den, hvorpaa Aar
ringene træder tydeligst frem. Aar
ringene iagttages bedst, naar Benene 
er gennemtrukket med Zylol (eller 
Benzol). Man staar sig ved for
trinsvis at rette Opmærksomheden 
mod de smalle, skarpe Linier, der 
betegner Grænselinien mellem Par
tier, der er dannet i forskellige V ækst
perioder. Disse Linier iagttages 
sikrest under Mikroskop i vaudt Præ
parat. 

Paa Knogler, hvor mal! ikke faar 
disse Linier skarpt frem, vil Alders
bestel!lmelsen i Reglen ikke kunne 
foretages med Sikkerhed. 

Da de inderste Aargange af Gælle
laagsknoglerne hos ældre Individer 
i Reglen ikke fremtræder skarpt, 
vil Alderen ikke kunne angives med 

') Den nederste afGællelaagets 3 flade 
Knogler. Bed. 

Nøjagtighed. M~n maa regne med, 
at Alders bestemmelserne selv ,i gun
stige Tilfælde kan være et Aar e11er 
et Par Aar forkerte. Det vil for 
de ældre Individers Vedkommende 
være fordelagtigt at have øresten 
og Gællelaagsknogler ved Haanden, 
naar Aldersbestemmelserne foreta
ges. De indre Aarringe kan hyp
pigt iagttages tydeligt i ørestenene 
selv hos ældre Individer, og ved at 
sammenstille smalle og brede V ækst
zoner i 0restene og i Gællelaags
knoglerne vil man ofte kunne faa 
Klarhed øver, hvorledes Zonerne i 
de indre Dele af Gællelaagsknog
lerne skal tydes." 

Aarsagen til, at vi saa indgaaende 
har behandlet Afsnittet om Alders
bestemmelsen i Dr. Johansens Skrift 
om Hødspætten, skyldes disse Be
stemmelsers overordentlige Vigtig
hed for alle Tilvækstundersøgelserne 
hos Fiskene, i dette Tilfælde hos 
Rødspætten. 

AldeTsbestemmelser, Maalinger og 
:1lfærkninger, er de Midler, Viden
skaben benytter for at komme til 
Klarhed over Fiskens Vækst og 
Vandringer. Tillige giver disse Un
dersøgelser ogsaa ret gode Finger
peg til Ansættelsen af et Fiskevandø 
N ærin gsværdi. 

Altsammen Faktorer, som ogsaa 
har den aller største Betydning for 
vort Ferskvandsfiskeri. 

Om Rødspætterne i FarvandetNord 
for Samsø siger Forfatteren, at 
Aldersbestemmelserne der viser, at 
Rødspætterne paa disse Steder har en 
langsommere Vækst efter deres an
det Aar end i store Belt. Dette 
mener Dr. Johansen delvis skyldes 
den Omstændighed, at der i disse 
Farv-ande paa mange Steder ophobes 
en Mængde raadne eller henraad-
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nende Plantedele, der. hindrer en 
rigelig Udvikling af Fødeemner for 
de Rødspætter, der er mere end et 
Par Aar gamle .. 

Undersøgelser af denne .Art var 
det netop, vi skulde have gjort rige
ligt af i vore ferske Vande, for at 
faa den rette Kendskab til, hvad vi 
i Virkeiigheden arbejder med; til 
Dato savner vi imidlertid fuldstæn
dig Forstaaelse for saadanne Under
søgelsers' overordentlige Betydning. 

Et andet Sted i Skriftet omtaler 
Forfatteren Fiskeriet i Havet før og 
nu og siger i den Anledning: 

"I tidligere Tid, da Fiskeriet kun 
blev drevet med ringe Intensitet, 
var Dødeligheden blandt de opvok
sende Rødspætter i Havet aabenbart 
langt større end i Nutiden. Der 
stod indtil Halvfjerdserne eller Fir
serne i forrige Aarhundrede i Far
vandene omkring Danmark en stor 
Bestand af gamle Fisk, hvoraf utvivl
somt aarligt en Mængde gik til Grunde 
ved Alderdomssvagheder og deraf 
følgende :Vlangel paa Modstandskraft. 
Naar Bestanden af store og gamle 
Fisk, efterhaanden bortfiskes, frem
kommer der i Havet en kraftig Be
stand af unge Fisk, der hurtigt naar 
op til anvendelig Størrelse, men 
sjeldent naar at leve saa længe6 at 
de svækkes paa Grund af Alderen. 
I dette Forhold vil m,an finde en 
Grund til den store Modstandsevne, 
Fiskebestanden i Havet viser over
for intensivt Fiskeri. Bestanden af 
Rødspætter i Beltfarvandet har dog 
sikkert ikke skiftet Karakter i til
nærmelsesvis saa høj Grad, som Be
standen i det nordlige Kattegat, 
Skagerak og Nordsøen. Det gælder 
om at beskære Bestanden saaledes, 
at Udbyttet i det lange Løb bliver 
saa tilfredstillende som muligt. Det 

vil ofte kunne betalfj sig at beskære 
Bestanden stærkt; men i de sidst
nævnte Farvande er man dog utvivl
somt gaaet for vidt i denne Retning." 

Mon vi ikke ogsaa i mangfoldige 
af vore Ferskvandssøer har en Be
stand af gamle Skaller, Aborrer, 
Brasen og Gedder, som gør Fiske
riet urentabelt, standser al Forbed
ring og gør Udsættelsen af andre 
Fiske fuldstændig illusorisk? 

R. 

I Ændringerne 
til Ferslivandsfiskeriloven 

har der indsneget sig følgende FejL 
I § 6, L Stk. skal følgende udgaa: 
"Fisk, benyttet til U dklækningsan
stalters Forsyning med Rogn, med 
nedenfor nævnte Undtagelser." 

Anekdoter. 
En uhyggelig Tanke! 

-0-

En Mand, der besaa en Fiskeavls
anstalt og var meget interesseret i 
alt, hvad han saa, sagde sluttelig 
tankefuldt: 

Forsynet vidste nok, hvad det 
gjorde, da det gjorde Fiskenestumme. 

Hvorfor det? spurgte den, der 
foreviste Anstalten. 

Jo, De siger jo, at en· Fisk 
lægger Millioner af Æg hvert Aar. 
Tænk om Fiskene kaglede som Høner 
for hvert Æg de lagde. 

(S. ·F.) 

'Artikler og Meddelelser er stedse 
velkomne og hedes sendt under Adres

. se: Dr. C. HolImeyer, Sorø. 
NB. Artikler og Meddelelser maa kun 

skrives paa Papirets ene Side at Hen
syn til Trykningen. 
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Annoncer. 
-o~ 

Karpe-
og Suderyngel 

er til Salg paa Saltbæksvig t'iskeri, 
Arnakke pr. Svehøllc. 

]Ieget billige Sættefisk. 
7-12 cm et Aars Karper af fin Starrnne 

70 Kroner, 
8-12 cm 2-Aars Suder af Masurische 

Race 80 Kroner, 
pr. 1000 Stk. fra Owschlag Station. 

Man korresponderer dansk! 
Bydekal'ken, Bendsbnrg. 

Albæk Fiskeri 
pr. Skjern 

er meget billig til Salg. 20 gode 
Damme, godt Vand og nok af det, 
en nyopført Villa med Telefon, 
nutids Udklækningshus, Ishus, Stald 
samt Hønsehus. UdenFiskebesætning 

Henvendelse til Ejeren. 
Alkjærsig Teglværk pr. Skjern. 

A. Pollør. 

Portiortsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste J er~ banestation. 

Kontant Betaling. 
G. D o ru a s c h k e, 

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: J<'orellenhandeJ. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjneæg, Ynlrel 
og Sættefisk afDæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestat.ion mod Kon-
tant. J. C. ChTistensen. 

~~~~i~~~~i~~i~~i~~i~~i~~~~!~@ 
W \t7 m .ro. 'Æ: Sunde og levedygtige lE 
\ty \17 

I Ojenæg I 
Æ lE 
W sa~ W 

I ~ ffi. II Yngel og Sættefisk I 
lE af W 
W @ 
~ . Bæk- og Regnbueørred ~ 
.ro.. .ro.. 
lE leveres til billigste Priser af Æ 
W W 

~ LUNDGAARD FISKERI i 
m pr. Vejen st. m 
~ Telefon 46. I 
~~!~~~~!~~!@i~~~t3i~~~~~~!~@§) 

CUPRINOL 
er det bedste Præparat til Imprægnering af Fiskenet, Linegods, 
Sejlo. I. og giver Stofferne en grønlig Farv.e, hvad der er af den 
største Betydning for Fiskeriudbyttet. - Absolut uopløseligt i Vand. 
Langt at foretrække for Barkning. 

Nærmere Oplysninger paa Forlangende ved Henvendelse til 

Als "KYMEIA", 
Langebrogade 6, København. Tlf. 7516. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
t alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerøns nærmeste Jernbanestation. 

----==== Kontant BetaUng. ====--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~9d8K . fi)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen & P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
. Aborrer og AaI 

.... købes mod kontant Betaling .... 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste JerI!banestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kanmann Nachf.-

Telgr.-Adr: 
Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin, Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. -O T,T E S E Nt Thisted. 
Telegr.-Adr.: Ottesen, Thisted. Telef. 4. - Statstejef. 13. 

Statskonsulent, Magister Ubr. I .. øftin&" Lykkesholm~salle 3 A, København. 

Trykt i Sor. Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Formanden, Hr. Brygger, cand. 
polytBie, indledede Mødet med at 
byde Forsamlingen Velkommen og 
gik derefter over til Dagsordenen. 

Under dennes første Punkt: 

1. Beretning om Virksomheden 
gav Formanden Meddelelse om, at 
Statstilskudet til Foreningen, der 
i forrige Finansaar beløb sig til 
1000 Kr. til Bladet og 2000 Kr. til 
Forsøgsstationen, var strøget af 
Sparekommissionen 

Foreningens Bestyrelse havde i 
den Anledning, ved et Udvalg, været 
til Audiens baade hos Landbrugs
ministeren og }1'inanslldvalget uden 
dog foreløbig at opnaa sin Hensigt. 

For at Foreningens Virksomhed 
ikke ganske skulde standses, havde 
Bestyrelsen derfor set sig nødsaget 
til at indskrænke Medlemsbladets 
Format, samt indføre forskellige 
Besparelser, som vil bevirke, at 
Foreningen kan fortsætte endnu et 

~ Aars Tid eller to; men da Fratagel-
sen af hele Statstilskudet ganske 
naturligt vil hæmme og indskrænke 
Foreningens Virksomhed paa mang
foldige Omraader, maa. man haabe, 
at Lovgivningsmagten snarest muligt 
maa faa ~øjet op for, at det danske 
Ferskvandsfiskeri trænger til Hjælp 
og Støtte, og da "Dansk Ferskvands
fiskeriforening" er den eneste In
stitution i hele Landet, der be
skæftiger sig med og i snart 10 Aar 
har arbejdet og kæmpet for. denne 
Gren af vort Næringsliv, er det 
ikke mere end rimeligt, at den paa
beraaber sig Statens Opmærksomhed 
og atter og atter slaar til Lyd for 
Nødvendigheden af, at Lovgivnings
magten viser Ferskvandsfiskeriet den 
Interesse, som det i Virkeligheden 
fortjener. 

Endvidere meddelte Formanden, 
at den Sle8vig-Holst~nske Fiskeri
forening havde anmodet Dansk 
Ferskvandsfiskeriforening om et 
Møde i Fredericia for om muligt 
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ved Samarbejde at faa Priserne paa 
Ørred forbedret. Ferskvandsfiskerif. 
havde herpaa svaret, at Slesvig-: 
Holstenerne var velkomne, men man 
mente ikke, at et saadant Møde vilde 
føre til noget Resultat, da de dansk~ 
Fiskerier for, Tiden var vel fornøjede 
med deres Forbindelser og Afsæt
ningsvilkaar. 

Angaaende Toldspørgsmaalet brag
te Formanden den Meddelelse, at 
Bestyrelsen havde nedsat et Udvalg, 
hvis Opgave er at forhandle med 
Handelsministeriet og fremskaffe 
alle ønskelige Oplysninger vedrø
rende Ferskvandsfiskeriet, saa de 
danske Autoriteter kan være fuldt 
forberedte, naar Fornyelsen af Han
delstraktaten med Tyksland staar 
for Døren. Til Medlemmer af nævnte 
Udvalg nlgtes følgende Herrer: 
Godsinspektør Copmann, Direktør 
Christiansen, Fiskeriejer P.' Hansen 
og Fiskeriforpagter, Dr. Hoffmcyer. 
Sidstnævnte er Udvalgets Formand. 

2. Regnskabet fremlægges til 
Godkendelse. 

Regnskabet, som fOTelaa i revi
deret Stand viste Overskud og god
kendtes enstemmig. I næste Nummer 
af Bladet vil det blive offentlig
gjordt. 

3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 
Efter Tur afgik D'Hr.' Direktør 

Christiansen, Godsejer Brunings
Hansen, Sagfører Nors, Murermester 
Nielsen og Fiskeribestyrer Pedersen, 
Brahetrolleborg. 

Alle fem Medlemmer genvalgtes. 

4. Valg af Revisorer. 
Genvalgt blev D'Hr. Propritær 

Eich og Ingeniør H. Petersen. 

" 

5. Medlemskontingentet. 
Bestyrelsen foreslog atgaa til-

, bage til den tidligere Ordning, hvor 
Kontigentet for alle Medlemmer an
sattes til fire Kroner pr. Medlem. 
, Samtidig udtalte 'Formanden det 

'Haab, at de store Damkulturer fri
villig vilde støtte For~ningen.. Ge
neralf. sluttedfJ !lig hertil. 

Angaaende Optagelsen af lokale 
Ferskvandsfiskeriforeninger i Fore
ningen vedtoges det at søge udar
bejdet en Ændring i Foreningens 
Love, saa at man paa lignende 
Maade, som det er Tilfældet med 
D. F. F. kan optage dem paa rime
lige Vilkaar. Til at fremkomme med 
Ændringsforslag i den antydende 
Retning nedsattes et Udvalg, som 
kom til at bestaa af følgende Herrer. 

Brygger Bie, Sagfører Nors, Direk
tør Christiansen, Ingeniør Petersen, 
Overbanernester Lysholm og Gaard
ejer Jens Chr. Jensen, Kølvraa. 

6. Ændringsforslag til Ferskvandsfiskeri
loven. 

I Anledning af de Ændringsfor
slag til Lov om Ferskvandsfi~keriet 
af 1907, der findes anførte i Bla
dets forrige Nummer, udspandt der 
sig en livlig Diskussion. De enkelte 
Paragraffer, som Ferskvandsfiskeri
foreningen ønsker ændrede, blev 
Punkt for Punkt gennemgaaede, og 
Resultatet af de forskellige Menings
tilkendegivelser formede sig i føl
gende Bemærkninger, som vi her 
kortelig ~kal gengive: 

§ 2, 1. Stk.: Afstanden mellem 
Ruser udgaar. 

Angaaende § 2, 4. Stk. nærede 
Generalforsamlingen Betænkelighed, 
fordi den tilsyneladende ikke var 
betryggende nok for Dambrugerne. 
Det vigtige Punkt, om Dambruger-
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nes Adgang til at skaffe· sig til
strækkelig Ørred i Gydetiden fra 
de frie Vande maa ganske ander
ledes fixeres. 

Hr.Otterstrøm mente dog, at man 
ikke behøvede at nære nogen Frygt 
i saa Henseende, naar der kun sørges 
for Laksetrapper. Den endelige Af
gørelse om denne Paragrafs Affat~ 
telse udsattes indtil videre. 

§ 6, 1. Stk.: imellem dræbe eller 
forhandle indskydes Ordet "opbe
vare". I samme Paragraf er der 
ved en Fejltagelse kommen til at 
staa, at Fredningstiden for Gedder 
kun. skal vare fra d. 15. Marts til 
d. 1. April. Den sidste Dato skal 
rettes til d. 14. April. 

§ 6, 2. Stk.: Generalf. udtalte 
enstemmigt, at Landbrugsministe
riets Tilladelse til at fange og tage 
Rogn i Fredningstiden ogsaa maa 
give Ret til at exportere den strøgne 
Fisk, naar det kan ske paa betryg
gende Maade. Tillige foreslaas, at 
Fisken ogsaa maa sælges fra Ud
klækningsanstalterne til Indlandets 
Forbrug, naar de er mærkede med 
Plombe. Plomben udleveres mod 
Betaling af Staten. 

§ 7: Ændringsforslagene vedtoges, 
dog er der Stemning for, at Tallene 
her afrundes paa en noget anden 
Maaqe. 

§ 8, r: Her foreslaas strøget "og 
Ruser", og indsættes i Stedet "her
under ogsaa Ruser af Staaltraad 
og andet". 

§ 9, 1. Stk., Lin. 5: foreslaar 
Generalf. at stryge. 

§ 9, 3. Stk.: ligeledes. 
§ 9: "angaaende Tvangsover

tagelse af Aalekister" foreslaar 
Generalforsamlingen at stryge. 

(Sluttes). 

A t fange Gedder med 
levende Rotte. 

Fra »Sct. Hubertus« ved A. J..H,. 
-0-

N aar en større Gedde en Gang 
har fundet et Bosted, Bom pa~ser 
den, forlader den sjælden dette 
sit "Hjem", saa længe det. da 
falder i dens Smag; d. v. s. ~aa. 
længe, som den der kan finde til· 
strækkelig Føde. Gør den end 
kortere eller længere Strejftog, 
vender den dog altid før eller senere 
tilbage til sit sædvanlige Tilholds
sted. Da nu imidlertid saadanne 
Standgedder altid opnaar en respek
tabel Vægt og saaledes' forbruger 
rigeligt med Føde, saa bør man 
alene af Hensyn til Fiskebestanden 
forsøge paa at gøre Kaal paa dem. 
Disse Veteraner er imi diertid meget 
mistænksomme og kender alt for 
vel Fiskernes forskellige Kneb og 
Kunststykker; de afslaar endog 
det lækreste Agn. 

For mange Aar siden læste jeg, 
at man skulde anvende levende 
Rotter som Madding for saadanne 
Gedder; selvfølgelig lo jeg straks 
højt ved Tanken om en saadan 
Fiskemethode, den jeg nærmest an
tog for en daarlig Spøg. Endog i 
Bischoffss· "Anleitung zur Angel
fiseherei" fandt jeg Rotten nævnt 
som Geddemadding, selv omogsaa 
her Tvivlen lyste mellem Forfatterens 
Linjer. 

Saa fik jeg en Gang at se, hvordan 
en Gedde slugte en svømmende Vand
rotte. Denne Begivenhed animerede 
mig til at anstille Forsøg med Rotter, 
og disse Forsøg har lykkedes over 
al Forventning. 

Der anvendes Rotter, Som fanges 
i automatisk :Fælde, og for at holde 
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Fig. 1, (Gællelangsbcn/ (intcropcrcularc',og Fig. 2, 
Øreslen af en ca. 8 Aar g. Rodspællehall paa 30 CIlI. 
Længde, fanget Syd fOl' Skjoldnæs, Ærø, (. IQ.~ 1911. 

Fi~. 3, Gællelaagsbcll og Fig . ., øresten af en ca. 
4. Aar gammel Rodspættehan pan 18 cm. Længde, 
faoget Syd for Skjoldnæs, Ærø, d. 19/4 INl. 

Fig. 6-16, Drestene af Rødspætter (r'a det nord
lige Kattegat fra November 1905. 

Fig. 5----6 ca. 1112 Aaf gJ. 
7-8 • 212 

9-10· 31/2 
11-12 _ 41h 

18-14 - 5112 
15-16 - 61/2 
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Rotten i Live liengst muligt, lader 
man den rolig blive i Fælden eller 
i et. Staaltraadsbur i et mørkt Rum. 
Rotterne lader sig let made, og som 
bekendt bliver de hurtig tamme og 
viser sig allerede efter et Par Dages 
Ophold i Buret meget lidt ængste
lige for Mennesker. 

En ikke for stor Dobb~ltkrog 

fæstes nu med to Gummiringe saa
ledes, at Spidserne ligger paa Siden 
bag Rottens Øren; for ikke at hindre 
Rotten i dens Svømmebevægelser 
bør Apparatet være saa let som 
muligt; ja, jeg fæster endog paa 
RoUens Ryg en Korkplade, der er 
afpasset. .efter Dyrets Størrelse. 
Linen bør ikke være for kort, da 
de gamle Gedder ofte tager en 
~ældig Spurt fremover. . 

Staar man nu med sin Stang paa 
et ufordelagtigt Sted,. hvilket jo som 
oftest er Tilfældet, gør en kort Line 
kun Fiskeren Fortræd' og de langll 
og besværlige Manipulationer med 
Rotten mislykkes da som Regel. 
Naar nu den lækre Rotte svømmer 
ude i Vandskorpen, lader Gedden 
ikke ret længe vente p_aa sig; med 
et vældigt Plask deler Vandet sig, 
og Røveren forsvinder med sit Bytte 
i Flaben. Pall. denne Maade kan 
man fange selv den gnavneste, 
gamle Gedde, hvor snu og erfaren 
den end maatte være. Og at det 
er smukke Fyre, sjælden paa under 
3 kg, det ved enhver erfaren Fisker. 

- Hertil føjer Red. af "Från 
Skog och Sjø", hvorfra ovenstaaende 
er hentet, følgende Bemærkning: 

U den at vi vil indlade os paa 
Hensigtsmæssigheden af denne Fiske
maades Indførelse i vort Land, synes 
det os dog let at paavise adskilllige 
Mangler derved. F. Eks. Anbringel
sen af Krogene uden at begaa Dyr-

plageri og uden at skade Rottens 
Skind, hvori man skulde synes, at 
Krogene maatte have let ved at 
hage sig fast. 

Desuden formoder vi, at selvom 
det lykkes at konstruere en passende 
Sele til at fæste Rotten til Linen med, 
det dog vilde vise sig, at Forspæn
dingen vilde afstedkomme visse Van
skeligheder. Vi har i al Fald visse 
Betænkeligheder ved at haandtere 
levende Rotter endog med Hand
sker paa. Forfatteren synes i alle Til· 
fælde at have glemt at omtale, hvor
ledes man behandler et saa uappe
titligt og skarptandet Agn! Som 
et interessant Kuriosum har vi imid
lertid anført denne ret originale 
Fangstmethode. 

Ferskvandets Ulv. 
-0-

(Sluttet). 

Vi, sall. den nu mudre Vandet og 
gau ind under Brinkerne; ved at 
stampe og opføre os som Gale, kom 
den atter frem, en Alen nede skød 
den sig af3ted med stor Fart; det 
saa ud, som naar en Skygge gaar 
over ct Vand. En kastede et Skud 
ned foran deri, Odderen vendte og 
gik atter ind under Brinken; men 
tilsidst blev det den vel for hedt; plud
selig satte den ad Graven til, duk-

. kede op og søgte i Spring op over 
Skrænten. Da bIeT den skudt. 

Det er vist sjældent, at se Odde
ren forlade sit Element, naar den 
først er kommen i det; den plejer 
det ikke. 

Jagten med Hund og Pig, der er 
raa og burde straffes som Dyrplageri, 
er atter ved at komme paa Mode, 
uddød er den i hvert Fald ikke. 

Ved Karup Aa, har jeg truffet En, 
der gav sig af med den. Han kom 
selv anden til Kros, mens jeg havde 
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spændt fra, en trist Novemberdag. 
Hans Ærinde var vist ellers at faa 
fyldt en lille klar Flaske med no
get, som vel sagtens var bestemt til 
ham selv; for han gemte den ved 
sit Hjærte. En skruphaardet graa
!lort Puddelhund fulgte ham i Hæ
lene og Kammeraten bar en Odder 
tilligemed en Muskedonner, af dem 
fra 48. Selv havde han ikke andet 
Redskab end en lang, spids Jern
stang, en "Pig", der nærmest lig
nende en velvoksen Ildrage. Hun
den skulde være overordentlig god 
til at finde Odderen, gemt i sin 
fugtige Grav, men alle tre var ,de 
forøvrigt saa hemmelighedsfulde, ,at 
jeg kørte fra Kroen uden at være 
bleven meget klogere end jeg var, 
da jeg kom. 

Der skulde gaa fem Aar, før jeg 
paa en hel anden Egn fik set Kun
sten udøvet, og det af en ung sene
stærk Bondekarl. Jeg gik eJ) For
middag i August i en Eng, der 
gennemstrømmes af et af Storaaens 
smaa Tilløb. I Grunden gik jeg og 
smaaærgrede mig, thi Bekkasinerne 
var den Dag aldelesumedgørlige, 
lettede ~n for tidlig, tog den fire 
-fem med sig paa Flugten ned over 
Engene. Bag ved mig, langs Eng
kanten havde jeg længe kunnet se 
en Pige, der snart gik, saa løb og 
med Mellemrum vinkede. Jeg antog 
imidlertid hendes Vinken som mig 
uvedkommende og blev ved min 
Dont. Tilsidst naaede hun mig dog 
og det viste sig, at hendes Ærinde 
alligevel gjaldt mig, hun var sendt 
af Broderen, der havde hørt mine 
Skud, og skulde sige mig, at han 
nu havde en Odder, hvis jeg vilde· 
se den blive taget. 

Saa fulgtes vi ad tilbage over den 
grønne Eng. Jeg kendte en Smule 
til Karlen og havde engang udtalt 
Ønsket om at se ham tage en Od
der, men aldrig havde det passet, 
at jeg skulde være p'aa Kant, naar 
han endelig havde sporet en i Grav. 
Først nu skulde mit Ønske gaa 
Opfyldelse. 

Jeg traf ham ovenfor Engen, l 

Hedekanten udfor hans Hjem; snart 

vare vi paa Yej til den lille Aa, 
fulgt af Hunden, der nærmest lig
nede en af de gamle danske og som 
lød Navnet "Sikker". Selv bar han 
en Pig, lignende den jeg havdp. set 
ved Karup, og under den ene Arm 
et forklignende Redskab, forsynet 
med tre lige, spidse Grene, hvori 
der var hugget Grater, der skulde 
gøre Tjeneste som Modhager; det 
fire Alen lange Skaft slæbte bagud 
efter ham. 

Mens vi fulgte Hedekanten, fik 
jeg en Del at vide om den Jagt, 
han helst drev af alle. Hver Morgen 
gik han en Tur langs Aaen, ned 
ad den ene Kant, op ad den anden 

Hunden gik altid lidt ,foran ham 
og listede af Sted,. som om den gik 
efter Rotter; men Odderen skulde 
den nok finde, hvis' den var der. 
Langs denne Aa ligger Odderen 
højt, den har sine Smuthuller fra 
Aaen og under Engen og ligger ikke 
langt under Overfladen. Kom Hnn
den til Sted, hvorunder der laa Od
der, standsede den øjeblikkelig og 
rejste Børster, mens den stirrede 
stift paa Jorden. Da vidste dens 
Herre Besked, han gik straks hjem 
med Hunden og tog Odderen i Lø.;. 
bet af Dagen, naar han fik Tid. 
Mangfoldige Gange gik han selv
følgelig Turen til ingen Nytte, men 
netop derfor gjaldt det ikke at for
sømme nogen Dag. 

Piggen borede han ned paa Kryds 
og Trærs, og naar det havde rimet 
om Natten, kunde han formelig 
ovenfra se, hvor Odderen' laa; thi 
paa Grund af Varmen i Graven, 
slog Rimen ikke an paa det Sted. 
En Gang havde han saaledes jaget 
Piggen tværs gennem Odderen med 
første Stød, og derved gravet den 
ud, men nu passede han paa ikke 
at ramme den i Graven, thi dels 
ødelagtes Engen ved Udgravningen, 
men, hvad der var værre, ogsaa 
Graven; den blev fuldstændig ubru
gelig. Kunde han blot faa Odderen 
ud i det blanke Vand, fik han den 
næsten altid. 

Hunden,havde "vist" Odderen den 
Morgen, da jeg var med, og Karlen 
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vidste bestemt, hvor den laa. Det 
tog heller ikke lang Tid· for at faa 
don ud, vi saa, straks efter det an
det Stød med Piggen, et Bølge
I;l~Vlllpi, den hve Aa og Pokker tog. 
ted Hundeni Den for afsted langs' 
Bredden og viste stadig, hvor Od
deren var gaaet ned. Karlen selv 
var snart paa den ene, saa paa den 
anden Side af Aaen, Harpunen svang 
ham over. Stadig stak og stødte 
han ind under Brinkene, hvor Odde
ren søgte atundkomme og hver Gang, 
den for bort under Vandet, fløj Mord
vaabenetefter den. 

Fire Gange landede det i Bun
den, men den femte, da Lejligheden 
atter bød sig, røg det tværs gennem. 
Odderen. Det stakkels Dyr malede 
hvæsende rundt,vridondo sig som 
en Aal i et Lyster; men ikke længe, 
saa havde on Haand grebet Har
punens Skærlt og presset Odderen 
mod Aaens Bund. 

Der gik Livet af den. 
E. F. 

A.nnoncer. 
-0-

Bramminge· Hoved- ' 
gaards 

Fiskeri 
er at faa til Salg eller Leje, naar 
ønskes. Henvendelse til 'Gaardens 
Ejer. Eich. 

Albæk Fiskeri 
pr. Skjern 

er meget billig til Salg. 20' gode 
Damme, godt Vand og Dok af det, 
en nyopført Villa med Telefon, 
nutids Udklækningshus, Ishus, Stald 
samt Hønsehus. Uden Fiskebesætning 

Henvendelse til Ejeren .• 

Alkjærsig Teglværk pr. Skjern. 
A. Poller. 

Portionsørred~ 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
G. D o m a s e h k e, 

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: J;'orellenhandel. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Reg~bueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Chrristensen. 

- .; 'E~~~~~~~~~~~® 
I Sunde og. levedyglige I 
~ Y' l'@ .~ nge ~ 
W ~ I ae i 
I Regnbue- i 
~ ørred. ~ 
Æ leveres til billigste Priser af Æ 
~ LUNDGAARD FISKERI ~ 
~ v· St .~ 
~ pr. eJen. W Æ Telefon 46. '. Æ 
I~~~~~ 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

---=~= Kontant Betaling. ====---

Ojneæg,Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges~ 

&U~9~8H fl)amHullur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen.& P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portions'ørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, -Skaller, 
Aborrer og Aal 

__ købes mod kontant Betaling ... 

og afhentes med Specil1lvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nachf. 

Telgr.-Adr: 
, Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlln9 Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. OTTESEN9 Thisted. 
Telegr.-Adr.: Ottesen, Thisted. - Telef. 4. Statstelef. 13 . 

. 
Slatskonsulent, Magister Chr. Løftin~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Dansk Fiskeriforenings 
25-Aars Jubilæum. 

-o-
Den 1. Juni 1912 kunde Dansk 

Fiskeriforening fejre 25 Aaredagen 
for sin Bestaaen. Selve Dagen 
havde Foreningen Bestyrelsesmøde; 
men ud over at Præsidenten, Kom
mandør Sølling, modtog forskellige 
Mindegaver fra Bestyrelse og Kon
torpersonale, samt at Telegrammer 
udveksledes med uden- og inden
landske Autorieteter, hengik Dagen 
i Stilhed. øjensynlig opmagasinerede 
Jubilaren alle sine Evner og Kræfter 
til Sommerens store Begivenhed" den 
skandinaviske Fiskeriudstilling" . 

Skal vi danske Ferskvandsfiskere 
derfor ikke ogsaa samtidig med at 
vi ønsker vor "store Bror" til Lykke 
med de svundne 25 Aar tillige ud_ 

tale Haabet om, at den kommende 
Fiskeriudstilling maa blive Danmark 
værdig og blive til Glæde og Til
fredsstillelse for de Mænd og den 
Forening, der har nedlagt aaa meget 
Arbejde og saa stor en Energi ved 
dens Tilblivelse. Bedre Ønske tror 
jeg ikke, vi i Øjeblikket kan udtale 
for Dansk Fiskeriforening. 

Bed. 

Den skandinaviske 
Fiskeriudstilling. 

Til 

(Dansk Fislreritidende). 

-0-

København den 8. Juni 1912. 
Islands Brygge. 

Fiskeriforeningerne. 
Det 4. nordiske Fiskermøde. 
Om danske Fiskeres og deres Hu

struers Adgang til det 4. nordiske 
Fiskermøde meddeles: 
1. Fiskermødet afholdes 25., 26., 27. 

og 28. Juli d. A. Det aabnes den 
25. Juli, Kl. 10 Fmd. paa Udstil-
lingspladsen. , 

2. Adgang til Mødet har alle danske 
Fiskere og deres Hustruer. Ad
gangen tilMødet betales med 2Kr., 
der maa være forud jndbetalt til 
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. Udstillingens. Kontor Islands Bryg~ 
ge, København B, inden den 1. 
Juli. 

3. Medlemmerne erholderua Legiti~ 
mationsbevis, hvorefter de paa En
keltbillet har fri Returrejse paa 
danske Statsbaner. Køres med 
Expres- eller Iltog, maa de selv 
betale Tillægsbilletten. 

4. Kun de Fiskere, der inden 20. Juni 
anmelder, at de vil indkvarteres i 
københavnske Skoler, kan vente 
at blive indkvarteret. De be
taler for Logi, fuld Kost m. m. i 
de 4 Dage 8 Kr. Til Natlogi paa 
Fællesstuer leveres: Madras, Ho
vedpølle og Tæpper; de maa selv 
medbringe Lagner, Haandklæder, 

Sæbe, Kam og Støvlebørste. 
Kosten: Koldt Bord, Æg og Kaffe 

om Mot·genen. 
Middag: To gode Retter Mad. 
Aften: Koldt Bord, Øl og The. 
De maa selv medbringe Ske, Gaf-

fel og Kniv. 
Det er aldeles nødvendigt, at 

Indmeld'elserne sker til nævnte Ti
der for det store Arrangements Skyld. 
Da der kun kan skaffes Logi til ca. 
900 danske "Fiskere, faar disse for
tripsvis anvist Logi i den Række
følge, de melder sig og indbetaler 8 
Kr. til Udstillingens Kontor Islands 
Brygge. 

Alle Deltagerne har fri Adgang 
til Udstillingen og Foredragene, der 
afholdes i Dagmarteatret og Dyre
hayen. FuldstændigtProgram senere. 

Alle Legitimationsbeviser for Er
hvervelse af de nævnte Jernbane
billetter, (der udleveres paa alle 
danske Statsbanestationer), skal 
lyde paa Navn og underskrives 
af Fiskerne eller deres Hustuer, 
forinden Billetterne udleveres. Man 
beder derf()r Bestyrelserne eller 

Formændene for Fiskeriforeningerne 
fremsende nøjagfig~ Navnelister og 
kun medtage Fiskere og deres Hu
struer, Enkelte Fiskere, der frem
sender Anmeldelse, maa ,ed Fiske
riforeningens Formand, Komunal
bestyrelsens Formand. eller Sogne
præsten faa sin Anmeldelse attes
teret, at han er Fisker, da kun 
Fiskere. og deres Hustruer gives 
nævnte billige Betingelser. 

Billetter maa kun benyttes af den, 
paa hvis Navn den lyder. 

. I ovenstaaende foreløbige Medde~ 
leIse forbeholder Udvalget for !<'i
skermødet sig eventuelle mindre 
Ændringer, som da vil blive bekendt
gjort. 

For Udstillingens Komite 
ærbødigst 
Videbæk, 

Generalsekretær. 

Ovenstaaende gælder ogsaa for 
alle danske Ferskvandsfiskere. 

Red. 

Generalforsamlingen 
i Frededcia 

den 18. Maj 1912. 
(Sluttet). 
.-0-:-

Angaaende Paragrafferne 12, 1 og 
2, der omhandler den Tilsynsføren
des Stilling, udspandt der sig en 
længere Diskussion. Magister Otter
strøm udtalte som sin ~iening, at 
Ferskvandsfiskeriforeningen burde 
gøre sit til, at konsolidere den Til
synsførendes Stilling ved at faa ham 
udnævnt af Kongen osv. Ligesom 
l\18,gisteren anbefalede, at Assisten
tens Løn nærmere stipuleredes alt 
for at fæstne Institutionen, saa den 
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bedre kunde arbejde for Ferskvands
fiskeriets Tarv. 

Direktør Christiansen, Formanden 
og flere med dem vare imidlertid af 

. den Anskuelse, at den Tilsynsførende 
alene var Regeringens Tillidsmand, 

. og at det derfor ikke vedkom For. 
eningen at udtale sig om denne rent 
administrative Foranstaltning, tilmed 
da Foreningen og Ferskvandsfiskeriet 
i det Store og Hele ganske natur
ligt har langt større Interesse af at 
arbejde for at faa sin egen Konsu
lent, der var undergivet Foreningens 
Kontrol og udelukkende kunde be
nyttes til Ferskvandsfiskeriets Frem
hjælp. 

Efter vort Skøn er den Tilsyns
førende og hans Personales Stilling 
nemlig en ganske unaturlig Dobbelt
stilling, idet de samtidig skal vare
tage Regeringens og Fiskeavlernes 
Interesser. I Teorien kan et saadant 
Arrangement maaske tænkes udført 
forsvarligt" men i det praktiske Liv 
vil det i mangfoldige Tilfælde selv 
med den bedste Villie være næsten 
uigennemførligt. 

. Generalforsamlingen, valgte derfor 
det Standpunkt ikke at udtale sig om 
Sagen. 

Endelig skal vi henlede Medlem
merneS Opmærksomhed paa For
eningens Aarsregnskab, hvoraf der 
findes en trykt Afskrift i Bladet. 

Som det vil ses, begyndte Aaret 
med et Underskud paa 258 Kr. 22 
Øre og endte med et Overskud paa 
251 Kr. 55 øre. Naar vi efter megen 
Forsagelse og ved en gennemført 
Øconomi har naaet et saa gunstigt 
Resultat, tjener det vort Forretnings
udvalg og særlig vor energiske og 
dygtige Formand til megen Ære. 
Om viLFremtiden kan holde os ligesaa 
godt oven Vande som nu, er det van-

ske ligt at udtale sig om; men 10 Aars 
Erfaring tynger noget i Vægtskaalen, 
og vil Staten kun give os en Haands
rækning, som den hidtil har gjort 
det, faar vi vel Held til at føre Fersk
vandsfiskerisagen frem til Resultater. 

Angaaende de forskellige Poster 
paa Regnskabet skal vi bemærke, at 
Udgiftsrubrikken : "Bladets Trykning 
og Udgivelse m. v." vil blive bety
delig reduceret for indeværende Aar 
paa Grund af Me<llemsbladets mindre 
Format. 

Vedrørende Ii'erksvandsfiskerifor
el,lingens Forsøgsstation skal vi op
lyse, at Driften af den viser et re
spektabelt Overskud, saa Ledelsen 
har paa en for Foreningen glædelig 
~1aade taget tilbørlig Hensyn til den 
øconomiske Side af Sagen. Hvad 
selve Forsøgene angaar, foreligger 
der endnu ingen Beretning; forhaa
bentlig varer det dog ikke altfor 
længe, inden den ser Dagens Lys. 

Under "Eventuelt" bragte Redak
tøren en Meddelelse om Importen 
af engelsk Aalefaring, samt om Fi
skerrejserne til Fiskeriudstillingen. 
Da førstnævnte Sag imidlertid alle
rede· tidligere har været indgaaende 
behandlet her i Bladet, og Sidst
nævnte findes. udførligt omtalt andet
steds i indeværende Nummer, skal 
vi ikke trætte Læserne med Gen
tagelser. 

Da alle Dagsordenens Numre der
med vare udtømte, sluttede For
manden Generalforsamlingen m{~d 

en Tak' til Deltagerne for deres Nær
~ærelse, og fordi saa mange havde 
taget Del i Diskussionen. 

* 
Efter Generalforsamlingen afholdt 

Forretningsudvalget sammen med en 
Del Medlemmer et Møde, h vor man 
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F erskvandsfiskeriforeningens Regnskab 
for 1911. 

Indtægt: 
Bilag 

A 1. Kontingent for 1911 af 252 Medlemmmer a 4 Kr .... . 
. 1 Restance fra 1910 .. , .......................... . 

A 2. Ekstrakontingent af 8 Medlemmer a IO Kr .......... . 
Do. - 4 a 6 Kr .......... . 
Do. - l ................. . 
Do. - l 

A 3. Tilskud fra Præstø Amtsraad for 1911 .............. . 
A 4. Indtægt af Annoncer i 1911 ...................... . 
A 5. Statstilskud i 1911. .............................. . 
A 6. Solgt 13 Loveksemplarera 200re (se Rubrk. i Kassebogen) 
A 7. Refunderet Porto ( - ) 
A 8. Modtaget refunderet fra Forsøgsstationen ifølge Opgør-

else fra cand. mag. Otterstrøm .................... . 
A 9. Indvundne Renter, herunder for lidt opført i Renter for 

1910 Kr. 10,80 .................................. . 

Kr. Øre 

1008 00 
4 00 

80 00 
24 00 
4 00 

19 00 
50 00 

143 92 
3000 00 

2 60 
42 50 

1045 29 

39 35 

5462 66 

Pr. Overskud at overføre .......... , , ............ Kr. 251 55 

Bilag 
Udgift: 

Kr. Øre 

Underskud fra forrige Aars Regnskab ..... , . , .. , " .... , 258 22 
B. Bladets Trykning og Udgivelse m. v ....... , , , ... , , , . , , 1601 73 
C. Porto, Telegrammer, Telefon og Papir ...... , . , .... , .. . 119 86 
D. Rejseudgifter og Diæter. ; ........... , , ... , .... , .... , 477 05 
E. Honorarer og Kontorhold ............ , . , ... , ........ . 100 00 
F. Forskellige Udgifter ................ , ............... . 49 39 
G. Forsøgsstationen .......... , ........................ . 2604 86 

Overskud at overføre til næste Aar .................. . 251 55 

5462 66 

Ribe, den 30. April 1912. Jul. Nors. 

F oranstaaende Regnskab med tilhørende Bilag er revideret af Ol 

og rigtig befunden. 

pt. Bramminge, den 14. Maj 1912. 

H. Pedersen Y. Bich. 
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enedes om, at Foreningen, af natio
nale Grunde, burde udstille en Del 
levende Fisk paa den store Fiskeri
udstilling i Sommer. Formanden 
lovede i den Anledning at tilskrive 
Statskollsulent Løfting, der er Fersk
vandsfiskeriets eneste Repræsentunt 
indenfor U dstillingskommiteen, at 
Ferskvandsfiskeriforeningen var rede 
til at forsyne ca. 10 Akvarier med 
Fisk under Udstillingen, ligesom det 
overdroges dette Blads Redaktør at 
ansk;affe og lade an bringe et passende 
Skilt med Ferskvandsfiskeriforenin
gens Navn over nævnttl Akvarier. 

Red. 

Gedde og Aborre. 
-0-

Det er en almindelig Antagelse, 
at det er uheldigt at have forskel
lige Fiskesorter,der tage omtrent 
samme Føde,i samme Vand. Efter 
dette burde man vel bekæmpe Abor
ren i et godt Geddevand, da den 
æder med i Geddens Spisekammer 
af Skaller, Karuds,er, osv., og den, 
der vilde indføre Aborren i et hidtil 
aborrefrit Geddevand, vilde bære sig 
ad som en gal Mand. 'J a, mon? 

Som ivrig Sportsfisker er jeg en 
Del efter Gedderne i Moserne og 
Smaasøerne her paa Bornholm, og 
jeg mener at kende flere af Vand
ene ret godt. I et Par Moser, der 
kun er befolkede af Gedde, Aal og 
Karudse (af hvilke sidste der dog i 
Reglen kun iagttages store Eksem
plarer paa 1-2 kg), kan jeg tage i 
Snesevis af Gedder paa 1/, til højst 
l kg. I den ene er der for en Del 
Aar siden indplantet Skaller, der nu 
myldrer overalt i hele Mosens ret 
betydelige Længde, og det kan vel 

nok mærkes, at Gedderne siden da 
er bleven bedre, men der fanges dog 
stadig ingen store. En Dag var Ged
derne der saa graadige, at de hop
pede paa Dypkrogen som Ørreder 
efter en Flue, blot der sad et Ka
rudsehoved med nogle Tarmtrevler 
ved paa dem; den Gang tog min 
behændige Kammerat en Fyr paa 
21/2 kg, som havde været saa ufor
nuftig at gribe den 1/2 kg Gedde, 
der havde slugt Agnfisken. Ellers 
ved jeg ikke af, at der er taget 
nogen større Gedde der i over 30 
Aar. -- Saa er her nogle Moser med 
Aborre (foruden Aal og Karudse), 
hvor der ret hyppig tages Gedder 
paa 2-3 kg og sjælden under l kg, 
og endnu bedre synes Chancerne, 
som rimeligt er, i nogle Moser, der 
tillige er rige paa Skaller og Suder 
(selvom Karudsen mangler). - Jeg 
har lavet mig den Teori, at Aborren 
for en stor Del lever af Snegle og 
de større Larver, som Skallerne ikke 
kan tage og som Gedderne i deres 
Rovbegær ikke ser efter uden i Nød, 
og derved og væsenlig kun der
ved - kommer disse fede Fødeemner 
Gedderne til gode, naar de igen 
snapper Aborrene, dertil kommer, 
tror jeg, at Skallen er lidt for hurtig 
i Vendingen for Gedden, der lettere 
overlister den mere sendrægtige 
Aborre. Karudsen, der ikke yngler 
saa rigeligt, spiller vistnok kun ringe 
Rolle, bl. a. fordi Hovedmassen af 
Yngelen sikkert bliver ædt som gan
ske lille; det samme gælder vel Sud
erne. - Jeg er altsaa tilbøjelig til 
at anbefale Indplantning af Aborre 
el. lign. Fiskearter i saadanne Vande; 
men jeg vil dog gerne se andres Me
ning om Spørgsmaalet. - Jeg skylder 
at indrømme, at jeg ikke har fore
taget Masseundersøgelser af disse 
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Vandes Gedder og Aborre for at finde 
Støtte for min Teori, hvis Rigtighed 
dog efterhaanden bliver mig klarere 
og klarere. 

Til Slut et Par Spørgsmaal: I,de 
to bedste af de Geddevande, jeg 
tænker paa, findes den store Dam
musling i ret rigelig Mængde; kan 
den tænkes at have nogen Betydning 
for Vandets Frodighed iøvrigt? -
Vil de sagkyndige være i Stand til 
at bestemme en Geddens Aldp,r ved 
Undersøgelse af dens Hoved? Jeg 
har en Mistanke om, at de smaa Ged
der fra de først omtalte Moser er alt 
for gamle i Forhold til deres Stør
relse. 

Rønne, i Juni 1912. 
P. A. Larsen. 

1 Anledning af Hr. Adjunkt Lar
sens Spørgsmaal vedrørende den 
store Dammusling (Anodonta), skal 
vi meddele følgende: Den store Dam
muslings Føde er af mikroskopisk 
Natur; den bliver derved Konkurrent 
til alle de Smaadyr, der igen tjener 
Fiskene til Føde .. Tillige fører dens 
Unger, der er frit le;vende, forsynede 
med en lang klæbrig Traad, som 
flotterer*) i Vandet og let klæbes fast 
ved forbisvømmende Fiske, ofte en 
Tid lang en snyltende Tilværelse paa 
disse. Saa nogen særlig atraaværdig 
Akvisition til et Fiskevand er den af 
de her anførte Grunde ikke. 

Angaaende Adjunktens Spørgsmaal 
med Hensyn til Bestemmelsen af 
Geddens Alder efter Hovedets Knog
ler, skal vi meddele, at en indgaa
ende Undersøgels~ af en 10-20 Skæl, 
taget midt paa Fisken, lidt over Side~ 
linien, som Regel vil være tilstræk
kelig til en nøjagtig Bestemmelse af 

*) Boas. 

Geddens Aldflr, naar Undersøgeren 
kun er i Besiddelse af tilshækkelig 
Øvelse i dette Arbejde. Hvis Ad
junkten skulde ønske det, vil Redak
tionenmed største Glæde modtage 
saadanne Skæl til Undersøgelse. 
Samtidig med Skællene bedes ved
kommende Geddes Længde fra Snude
sp.ids til Halespids opgivet, samt 
Fiskens nøjagtige Vægt. Da vi til 
Dato har foretaget flere Hundrede 
saadanne Undersøgelser af Gedden 
fra forskellige Fiskevande, vil vi og
saa være i Stand til at oplyse, om 
Gedd ernes Vækst staar i det rette 
Forhold til deres Alder. 

Red. 

Notitser. 
-0-

Udsædvanlig Fangst. 
En Fisker i Uppland fangede paa 

('n Gang i en Ruse en And, en 
Odder og en Helt. 

(Fiskerierna). 

Anekdote. 
~o-

Søndagsfiskeren. 
FTuen: Hvorfor er det altid 

saadan en tarvelig Fisk, du bringer 
med hjem - kan du da aldrig for 
Eks. fange en Laks? 

]}[andr:n: Er du gal? Vil du at 
jeg skal ruinere mig totalt. Laks 
som koster ni Kroner Kiloet! 

Från Skog och Sjo. 

Al'tiklel'o: Meddelelser er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres
se: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun 
skrives paa Papirets ene Side at Hen
syn til Trykningen. 
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Averter i Foreningens Medlemsblad Fiskeriet "Aaly kk e" 

Annoncer. 
-0-

Albæk Fiskeri 
pr. Skjern 

er meget billig til Salg. ~O gode 
Damme, godt Vand og nok af det, 
en nyopført Vi,lla med Telefon, 
nutid s C dklækningshus, Ishus, Stald 
samt Hønsehus. U den Fiskebesætnin g 

Henvendelse til Ejeren. 

Alkjærsig Teglværk pr. Skjern. 
A. J..>oller. 

< Btalnlninge Hoved-' 
gaal"ds 

Fiskeri 

.pr: Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyderpl·im.a øJneæg,:l'" ngel 
. og Sættefisk af Ræk-. Kilde

og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karpel' og Suder 

til ab~olut billigste Priser. .. 
POl'tionsørred, større Ørred, Kar-

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. . J. O. Ohristensen. 

\ ~,~i~~~!@i~~~~~~1 I Sund og levedygtige IW " 
I~ Yngel i 

er at faa, til Salg eller Leje, na, ar ~ I~ 
ønskes. Henvendelse til Gaardens 4t 
Ejer. ..,. Eich. @ , af . 

Portions ørred , I i\·Regnbue- i 
større Ørred, Gedder, Kar- i ørred' .~ 
per, Suder, Skaller, Aborrer @' ~ 
købes. og afhentes med Speci~lvogn ~ leveres til billigste Priser af 2K 

paa nærmeste Jernbanestabon. '-$ LUNDGAARD FISKERI ~ 
Kontant Betaling. @ @ 

. G. D o Ul a s c h k e,. i pr. Vejen St. ~ 
Flschhandlung, BerlIn 40, ~ Telefon 46. ~ 

Lehrterstrasse18-19..a:\ i:fi 

Telegr.-Adr.: .'orellenhandel. ~~~~~~~~,@~~ 

CUPRINOL 
er det bedste Præparat til Imprægnering af Fiskenet, I .. inegods, 
Sejlo. I. og giver Stofferne en grønlig Farve, hvad der, er. af den 
største Betydning for Fiskeriudbyttet. " Absolut uopløseligt i Vand. 
Langt at foretrække for Barkning. 

Nærmere Oplysninger paa Forlangende ved Henvendelse til 

Als "KYMEIA", 
Langebrogade 6, København. Tlf. 7516. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og Bjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

---;:~= Kontant Betaling. ====---

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d}f~}fd81l 0amllulfur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen & P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal· 

..... købes mod kontant Betaling __ 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanest!a:tion. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nachf. 

Telgr.-Adr: Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin. Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. -
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. O T T E S E N~ r.rhlsted. 
Telegr.-Adr.: Ottesen, Thisted. - Telef. 4. - Statstejef. 13. 

Statskonsulent, Magister Cbr. Løftin~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt j Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Fra Dansk .Fiskeriforening har vi 
velvilligst faaet overladt omstaa
ende Billede af den kommende skan
dinaviske FiskeriudstiIIing. 

Som vore Læsere vil se, er Fiskeri
udstillingen nu en Kendsgerning og 
den 6. Juli KI. 2 bliver den officielt 
aabnet af vor unge Konge. 

Det tegner til, at Udstillingen skal 
bli'fe en Succes; maa nu blot Vejret 
blive godt, og Juli og AugUBt blive 
de virkelige Sommermaaneder, de 
bør være, saa kommer nok alle de 
Tusinder fra Fjærn og Nær, som Ud
stillingen venter paa, og til hvis 
Kundskabsberigelse den er bygget op. 

Dansk Ferskvandsfiskeriforening 
vil udstille Fisk i 16 Akvarier, saa
vel fra Dambrugene som fra de 
frie Vande. De enkelte Udstillere, 
der forsyner disse 16 Akvarier, 
udstiller kun af nationale Grunde, 
og fordi man ønsker at gøre det 
forstaaeligt for dansk Publikum, at. 
der er en Institution, der hedder 
Ferskvandsfiskeriforeningen, som ar
bejder ihærdigt og maalbevist for 
at fremhjælpe det danske Fersk
vandsfiskeri og de danske Damkul-
turer. Red. 

En Karpesygdom 
i Kurland. 

Dr. Guido Schneider. 
-0-

Fra ovennævnte russiske Fiskeri
Autoritet har vi modtaget følgende: 
Den 9. :Maj i Aar fik Forfatteren 
tilsendt en tre Sommer gammel 
Spejlkarpe fra Hr. von Bordelius
Ilmagen, der ejer Godset Ilmagen, 
Kreds Hasenpoth i Kurland; Fisken 
var død af Sygdom. Foruden de 

fleste en Sommer gamle var mange 
to, tre og fire Sommer gamle, ja 
selv Legekarper, faldne som Offer 
for Sygdommen. 

Den af Forfatteren straks foretagne 
Undersøgelse bekræftede Formod
ningen om, at det i det foreliggende 
Tilfælde drejede sig om en Baktel"ie
sygdom i Blodet, nemlig den af 
Professor B. Hofer*) og Dr. Marianne 
Plehn beskrevne "Rødsyge hos Kar
peagtige Fisk" eller "Purpura cypri
norum". 

Det Eksemplars Udseende, Forf. 
havde modtaget, var, trods Døden 
var indtraadt, endnu ganske frisk, 
og saa temmelig normalt ud, naar 
undtages de indsunkne øjne og en 
forøvrigt ikke paafaldende Rødm.e 
paa Bugsiden, som skyldes nogle 
af Hudblodaarenes Udvidelse. 

Gællerne var ganske friske og 
tilsyneladende sunde, dog meddelte 
Hr. von Bordelius mig, at det var 
ret almindelig mellem de syge ,og 
døende Karper paa Godset at finde 
Eksemplarer med nekrotisk**) hen
faldende Gæller; "de var raadne," 
som hans Fiskemester udtrykte sig. 

Tarmen var ganske sund, og i 
Tyndtarmen fandtes frisk Slam, som 
netop var optaget fra Bunden og 
skulde tjent Dyret som Næring. 
Mellem- og Endetarmen indeholdt 
endnu rigeligt Tarmslim. Kun Galde
blæren var paafaldende fyldt, lige
som hos Fiske, der er døde af 
Kvælning; Galden havde ogsaa 
inficeret de tilgrænsende Dele af 
Leveren, Mellemgulvet og Tarm
væggene. Sygdommen forløb alteaa 
rapid (hurtigt), uden væsentlig Af
magring, gennem en Sønderdeling 

*) Handbuch der Fischkrankheiten 
1004. Side 12. 

**) Væv med Koldbrand. 
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af Blodet ved Bakterier. Den 
mikroskopiske Undersøgelse af Blod
prøver fra Krophulen, Hjertet og 
Milten gav nemlig allerede ved 
ringe Forstørrelse Vished for Til
stedeværelsen af Baktet'ium cyprini
cida Plehn, Foraarsageren af Karpe
rødsygen eller "Purpura cyprinorum" , 
idet denne Bakteries karakteristiske 
Slimtraade fandtes i stor Mængde. 

I et Blodudtrækpræparat, taget 
fra Milten, kunde :Forfatteren ved 
Hjælp af Farvning med Gentiana
violet efter Gram ogsia paavise 
Rester af Bakterier. Antallet af 
normale røde Blodl egerner var paa
faldende ringe, da der aabenbart 
kort før eller lige efter Dødens Ind
trædelse var foregaaet en meget 
stærk Henfalden af samme. 

Skønt de enkelte Symptomer, som 
f. Eks. Hudens Rødme, ofte var 
svagt antydet, ligesom Betændelsen 
i Tarmen og Hjertet ofte kun var 
lige i sin Begyndelse, saa' tydede 
dog Slim dannelsen i Blodet, saavel
som den hurtige Død og Henfalden 
af de rødn Blodlegemer, Bom be
virkede K yælningsdøden, tilligemed 
Grams FarYeprøve paa Bakterierne, 
paa, at man havde med "Purpura 
cyprinorum" at gøre. 

Om Grunden til Sygdommen, Ger 
sandsynligvis kun I5mitter fra Fisk. 
til Fisk, angiver Prof. Bofer: 

Forurening af Val'!d ved forraad
nen de, organiske Substandser, navn
lig Fisk~rester, som Skæl, Afføring 
osv. For denne Antagelse taler 
ogsaa, at Vinterdammen paa Godset 
Umagen ikke var tømt og desin
ficeret forrige Sommer. 
Nydelsen af Kødet af smittede Fisk 
medfører næppe Smittefare for 
Mennesker. 

Helbredelse for Sygdommen kan 

klin tænkes, hvis Fiskene hurtigst 
mulig sættes i rent, stærkt strøm- . 
mende Vand; i alle Tilfælde bør 
man snarest skille de sunde fra de 
<lyge Eksemplarer. 

Det klogeste vil være at udfiske 
alle Fiskene i den inficerede Dam 
og sælge dem til Konsumenterne, 
Og derpaa ved Udluftning og Kalk
ning desinficere Dammen grundigt. 
Paa Forfatterens AnmodniRg' vil Hr. 
von Bordelius sende frisk Materiale 
af syge Karper til Mag. Groten
thaier, Direktør for Slagtehuset i 
Riga, til Isolering og Renkultur af 
de ovenfor omtalte Bakterier, da 
disse allerede har medført over
maade store Tab i det forløbne Aar. 

Red. 

Meddelelse om Forsøg med 

U dklækning af Geddeæg 
af Carl Hansen, Kallehave. 

-0.-

(Dansk Fiskeritidende). 

Den 12. April d. A. modtog jeg 
fra N. Petersen, Brahetrolleborg, en 
Spand med befrugtede. Geddeæg, 
som delvis klæbede paa Granris. 
De udsattes i,to Flydekasser i en 
Ferskvandsdam. De Æg, der sad 
fallt paa Risene, eattes i den ene 
Kasse; de løse i den anden. 

Den 30. April mr der i den første 
Kasse udklækket 4-500 Unger, som 
tildels havde opbrugt Fosterblæren 
(Blommesækken). I den anden 
Kasse var der kun udviklet ganske 
faa Unger; Æggene deri havde og
saa været klæbede til Granris, men 
var, som sagt, løsnede. 

Den 2. Maj udsatte jeg nogle Un
ger i det brakke Saltvand, i Sundet 
ved Kallehave. De levede imidler
tid kun i fire Timer. 
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De~ 14. Maj udsatte jeg atter 
nogle Stykker i samme .Farvand, og 
de levede i otte Timer. 

Nogle af de udklækkede Unger 
lod jeg blive i Udklækningskassen, 
og skønt der ikke var tilstrækkelig 
Næring til dem, var de dog don 27. 
Maj P/4 Tomme lange. 

Forsøget synes saaledes at be
kræfte mit tidligere Forsøg, hvor
efter Geddeunger først kan taala 
Overgangen fra Ferskvand til Brak
eller Saltvand, naar de har naaet 
en Længde af 2-3 Tommer. 

Mit lille Forsøg viser, at man 
godt kan forsende befrugtede Æg, 
klæbende paa Ris, og at man kan 
udklække dem i dertil indrettede 
Flydiilkasser, hvilket - efter min 
Mening ~ vil være langt at fore
trække fremfor at købe Geddeunger. 
Fragten er billigere, og Yngelen 
lader til at være mere levedygtig, 
end taar Ungerne skal sendes lang 
Vej i Spande. 

Ved Forsøget maa forøvrigt be
mærkes, at det tor det første var 
for sent paa Foraaret, at jeg skrev 
efter Æg, idet Gedd~rne allerede 
var udlegede, og jeg kun fik noget 
Efterslæt, som løb sammen og ikke 
rigtig vilde klæbe. Og dernæst maa 
der tages Hensyn til det Uheld, at 
det den første Nat, Æggene var 
lagt i Kasserne, frøs seks Grader, 
saa alt var overiset. I Betragtning 
heraf er jeg tilfreds med Resultatet 

Fiskefangst i Sierra Leone. 
Fra »Från Skog och Sjø« efter »The 

Field« af A. J. H. 
-0-

For den, som ikke kender de Sortes 
Verdensdel, er Tanken paa Fiskeri 
i Vest-Afrika sikkerlig forbundet 

med Mangrovekjær, Miasma, Moski
t?er og last not least Malaria; (her 
er ikke tilsigtet nogen Alliteration ; *) 
men hvor i, al Verdens Rige kan det 
være, at alle disse Forfærdeligheder 
begynder med et "M"?) Det vil 
derfor sikkert være en Nyhed for 
mange, at disse herlige Floder, som 
med et helt Netværk af Blaat be
dækker Kortet over Sierra Leones 
Omgivelser, paa Grund af sine væl
dige Vandmasser befrier denne Del 
af det tropiske Afrika fra. Tørkens 
og Tørstens Svøbe. 

Selvfølgelig veksler disse Floders 
Vandrigdom meget efter de forskel
lige Aarstider. I Regntiden flyder 
de i Almindelighed i Højde med de 
bratte Skrænter, som de ogsaa ofte 
oversvømmer. De ligner da et Brus 
af brunt skummende Vand, hvoraf 
der hist og her rager Toppe op af 
Træer og Buske; paa denne Aarstid 
fiskes der ikke. Den sterke Strøm 
vilde sikkerlig trække den lette Kano 
ned i Dybet og fra Strandbredden 
vil man neppe, være i Stand til at 
gøre et eneste Kast langt nok til, 
at det kunde naa udover den delvis 
under Vaud satte Vegetation. 

I Tørketiden er Landskabet mere 
tiltalende, ikke mindst fordi det da 
gaar an at fiske! Dybe Vandhuller, 
friske rindende Vandløb, Sandbanker 
og Klippestykker fa ar Floderne til 
at se ganske anderledes ud. For 
Sportsmanden og N aturve~nen har 
de paa denne Tid en særlig Tiltræk
ning og Ynde. 

Sandet er oversaaet med Spor af 
forskellige Dyr, som har været nede 
ved Vandkanten for at drikke, og 
fra 'felten e kan man iagttage og stu
dere de omstrejfende Dyrs natlige 
.Færd og Vaner. 

*) Bogstavrim. 
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Det er dog først, naar Floderne 
i Begyndelsen af Regntiden i Maj
Juni bliver til smaa, stride, fossende 
Regnbække eller endnu bedre, naar 
de efter Regntidens Slutning i De
cebr. og Januar har afsat sit Slam 
og er blevne klare, at Stangfiskerens 
Tid er kommet. Strandbredden er 
bedækket af et ugennemtrængeligt, 
tæt Skovbælte og, saafremt der ikke' 
ligger nogen By i Nærheden, er det 
næsten umuligt at naa Flodbredden 
uden ved at følge Sporet af et eller 
andet Storvildt. 

Hist og her paa Flodens Overflade 
kan man se en døsig Krokodille stikke 
N æsen op, og det skal nok afholde 
en fra at vade ud! paa saadanne 
Steder er Haandlinen den eneste 
anvendelige Metode, hvis man vil 
have noget at putte i Gryden. Mange 
forskellige Fiskesorter kan man fange 
paa denne Maade, de fleste er gode 
og spiselige. To-tre Slags "Catfish" 
(Silurida)*) samt en Aborrelignende 
Fisk paa 3-4 Pd. Stk. er de almin
deligt forekommende Arter. En Gang 
imellem fanges en "Dirrefisk" , hvis 
Befrielse fra Krogen altid vækker 
stor Munterhed blandt de sorte Tje
nere. 

Har man en solid, vel udhulet 
Kano, en eller to øvede sorte Roere, 
som under Fiskeriet stille og forsigtig 
kan paddle mod Strømmen, samt des
uden en rigtig stiv Medestang med 
Rulle og en Line af Metal, kan man 
faa en rigtig fornøjelig og afveks
lende Tur. 

Strømhvirviermed afvexlende dybe 
Steder, aabne Sandbanker samt Til
stedeværelsen af Agnfisk er altid 
Tilholdssteder for Stornsk. Findes 
der saa tilmed høje Klippeskrænter, 

*) Malleslægten. 

der under Dagens Hede skænker 
Skygge og kølige Opholdssteder for. 
Storfisken, kan man med Sikkerhed 
vente en rig Fangst. I Mangel af 
bedre Navn vil jeg her kalde Agnfi
sken Sarf"') (Cyprinus Erythrophtal
mus), ihvorvel jegtvivlerom, at den har 
noget Slægtskab med den virkelige 
Fiskeart af dette Navn; en Fisk som 
man saa ofte taler om, maa man have 
et Navn paa og de Indfødtes NaVl~e 
er baade lange og ildelydende. Den 
nævnte Fisk har en lys, sølvglinsende 
Farve med en skiferlignende mat 
Schattering paa Ryggen. Skællene 
er abnormt store og, Fisken ligner 
noget en Skalle i Formen. 

Finnerne er hos begge Køn af lys 
Farve iilærdeleshed Bryst, Bug og 
Halefinnerne, som skifter i gult og 
gulrødt. Denne 'Farve breder sig 
enddog til de omgivende Skæl. Ho
vedet er overordentlig haardt og 
benet; Munden udrustet med skarpe 
Tænder. Fiskens Vægt kan naa op
til 2 eng. Pd. 

Disse Fisk lever i Stimer, der synes 
at være sammensat efter Alder og 
Størrelse - etpunds, halvpunds o. 
s. v. og hver Stime synes at have 
sit Tilflugtssted. De søger sin Føde 
næsten helt oppe i Vandskorpen og 
kan let fanges, blot Fiskeren holder 
sig vel skjult og kaster et lille, for
førende Agn paa en vel skjult Krog 
hen til den fremadsvømmende Fiske
stime. Fiskene hugger gerne til 
Lokkemaden med et kraftig Ryk og 
er bagefter meget voldsomme paa 
Krogen. Bliver :Fiskene skræmt, er 
de yderst vanskelige at faa fat i -
hertil fordres meget fine Redskaber. 
De kan ogsaa fanges med Kunstfluer; 
men da de i Almindelighed staar 

') Skalleart. 
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under tæt Buskads, el' de vanskelige 
at faa Ram pall,. 

I hvert Tilfælde er man som Regel 
altid heldig nok til at faa stor Agn
fisk, naar man vil have lille, og mange 
bortkastede Timer tilbragt i den 
største Taalmodighed har overbevist 
mig om, at den eneste fornuftige 
Maade at fange Agnfisk paa, er ved 
at beruse dem med en eller anden 
let narkotisk Blanding og siden at 
opsamle Ofrene med en Ketser; dem 
man ikke behøver, lader man ligge, 
til de kommer til sig selv igen. 

(Sluttes). 

}faageplagen. 
-0-

Mangfoldige Steder optræder Maa
gerne som slemme Fiskerøvere i 
Damkulturerne; særlig paa de~ Tid 
af Aaret, hvor de har Unger, kender 
deres Frækhed og Dristighed næsten 
ingen Grænser. Selvfølgelig kan 
man ved at bruge Bøssen ret jævnlig 
skræmme· dem noget bort, men hel
ler ikke dette Middel forslaar, hvor 
det drejer sig om Anlæg, der 
ligger noget fjærnede fra Opsynets 
Boliger. Paa saadanne Steder i 
Bayern har jeg set et Middel b~

nyttet, som i al sin Simpelhed gjorde 
overmaade megen Nytte. I de mest 
udsatte Damme udkastedes en god 
Portion Grene i den Del af..Dammen 
hvor Fiskene plejede at holde mest 
til. Grenene skal naa lige op til 
Vandets Overflade. Naar 1t1aagerne 
slaar ned i Vandet efter Fiskene 
paa saadanne Steder, vil disse snart 
lære at gemme sig mellem Risene, 
og Maagerne vil samtidig hurtig 
opdage, at Vejen er spærret, saa 

der ingen Forretning er at gøre. 
. I Løbet af kort Tid vil man der
for se de hvide Fugle sjældnere og 
sjældnere. Som Regel vil deres 
Tyverier ganske ophøre, idet de 
har søgt sig andre, mere lønsomme 
J agtrevierer. Red. 

Ændringer 

Ferskvandsfiskeriforenings Love, 
-o-

l. at Foreningens Navn fremtidig 
bliver: "Ferskvandsfiskeriforenin
gen"; 

2. at § 5 bliver saalydende: "Besty
relsen bestaar af 15 Medlemmer 
og vælges af den ordinære aarlige 
Generalforsamling". "Et o. s. v." 
om i den nugældende § 5, dog saa
ledes at sidste Punktum udgaar. 

3, at § 7 bliver saalydende: (Første 
Punktum uforandret). "Hvert 
Aar i Tiden fra 1. Marts til 1. 
Juni afholdes Foreningens ordi
nære Generalforsamlingen efter 
Bestyrelsens Bestemmelse", me
dens" exstra-ordinær Generalfor
samlinger o. s. v." som hidtil. 
"Dog kan Forandring i Lovene, 
Foreningens Opløsning eller dens 
Sammenslutning med en anden For
ening, hvortil kun sf., af Besty
relsen eller mindst 25 af Fore
ningens Medlemmer i Forbindelse 
med Bestyrelsens Flertal kunne 
fremsætte Forslag - kun vedtages 
pall, en Generalforsamling, hvor
til der er særlig indvarslet med 
3 Ugers Varsel pall, Medlemsbladets 
Forside og med ordret Angivelse 
af de stillede Forslag, ogsaa til 
Lovændringer. En Generalfor
samling er beslutningsdygtig uden 
Hensyn til de mødendes Antal". 
Det øvrige indtil det Punktum, 
der begynder med "Paa General
forsamlingen ha~ ethvert Medlem 
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en Stemme", udgaar, medens 
Resten af §5 indtil det Stykke, 
der begynder med "Foreningens 
Regnskaber", bliver som hidtil, 
kun at den ,,1. Februar", Linie 
6 foroven, Side 4, forandres til 
,,14 Dage". Sidste Punktum af
fattes saaledes: "Regnskabet skal 
affattes af Kassereren og i god 
Tid inden den ordinære General
forsamling tilstilles Revisorerne, 
der maa gennemgaa det og for
syne det med deres Berll!'-lrknin
ninger saa betids, at det kan 
fremlægges til Decision paa Ge
neralforsamlingen, efter at Besty
'reIsen har haft Lejlighed til at 
gøre sig bekendt med det.". 

• c • c • c 
5JULI- • • ~ '-26AUG 

fISK~RI OG MOTOR 
UDSTILLINGE~ 
'.K0BEN HAVN 1912 

VED ISLANDS BRYGGE 

Annoncer. 
-0-

Ejendom til Salg, 
15 Tdr. Ld. (10,000 DAl.), rigelig 
med Kildevand, ( 4 Damme) egner 
sig til Fiskeri. . Henvendelse til 

Drejer .Y. Hansen. 
Rorslev Mark, Nørre Aaby. 

Fiskeriet "Aalykke', 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 ,Telefon 13 
tilbyder prima Ojneæg. Yngel 
og Sættefisk afBæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte .. 
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Christensen. 

~~~~~~~~~~ 
lK W 
\.17 Snndog levedygtige f 

I Yna~el I 
@ \.17 I Regnbue- @)i~ 
w ørred ~ i leveres til billigste Priser af ~ 

i LUNDGAARD FISKERI @ 
\;ti u' St ~ Ll). pr. veJen. ~ W _ 
~ Telefon 46. m 

~~~~i@~~~~~~1 
Portionsørred, 

større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
G. Domasehke. 

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: .t~orellenhandel. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle 9rl'edarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

----'."::::::::::::= Kontant Betaling. --

8jneæg, Yngel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges. 

d8~8d81l f/)amllullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen &' P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal 

.... købes mod kontant Betaling __ 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nachf. 

Aktieselskab. 

Bel-lin, Lohmuhlenstrasse. 
Telgr.-Adr: 

Karpfenhandel, Berlin. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. OTTESEN. Thisted. 
Telegr.-Adl'.: Ottesen, Thisted. - Telef. 4. - Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Cbr. Løftinø;. LykkesholmsaUe 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab), 



t , 
l 

Ferskvandsfiskeribladef. 
Flrskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og KontM': .DT. phil. IIojfmeyer, Sorø. Telefon 24. 

Indmeldelser t Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 
Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

Nr. 14. 15. Jnli. 

Indltold: 
Den skandinaviske Fiskeriudstilling og 

internationale Motorudstilling i Kø
benhavn. 

Damkulturerne! 
Lidt om Glasaalens Vandringer. 
Fiskeri i Sierra Leone. 
Mindre Meddelelser. 
Annoncer. 

5JUU- • • 11 1t·2bAUG. 

flSKfRIOGMoTOR 
UDSTILLINGf~ 
"K0SENHAVN 191'2 

VED ISLANDS BRYGGE 

Den skandinaviske Fiskeri
udstilling 

og 

internationale Motor
udstIlling . 

i København. 
-0-

Lys og straalende ligger den der
ude ved Islands Brygge: "De skan
dinaviske Fiskeres Udstilling". 

Islands Brygge og Amager hører 
jo sammen; og paa alle, der gæster 
København, virker disse Betegnelser 
SOm noget uendelig fjernt, og dog 
ligger hele Herligheden kun 10 
Minutters Vej fra Raadhuspladsen 
eller med andre Ord fra Hjertet af 
vor Hovedstad, saa bedre skulde man 
ikke .synes, at en Udstilling, der 
spænder over et Areal af ca. 50 Td., 
kan ligge. 

Tag derfor ind og se den, alle 
danske Ferskvandsfiskere ! Skønt den 
i forholdsvis ringe Grad, ifølge sin 
'l'il bliveise, beskæftiger sigl1ledFersk-

I vandsfiskeri, er der dog mangt og 
meget at lære ogsaa for Folk af 
vort Erhverv. Det er jo nemlig 
saadan, at Ferskvandsfiskeren ikke 
behøver at faa sin Viden fra Fersk
vandsfiskeriet alene; naar man nemlig 
som f. Eks. Forfatteren af disse Linier 
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driver Indsøfiskeri, og tilmed med 
Motorbaad, kan man ogsaa lære 
adskilligt ved at se og sammenligne 
Havfiskernes Baade og Redskaber 
med ens egne. Ogsaa Damkultl].r
ejerne vil ved at studere de svenske 
og danske Udstillinger kunne faa 
mangt et Vink, som kan komme dem . 
til Nytte i deres daglige Gerning. 
Endelig er der paa en' saadan U d
stilling rig Lejlighed til at udveksle 
Tanker og Meninger med Kolleger 
om dette og hint, som 0jet falder 
paa; og en saadan Tankeveksling 
kan ofte have sin store Betydning 
for Arbejdet hjemme i Bedriften, 
saa alt taler for at tage Billetten 
til København, il!den de 50 Dage, 
som Udstillingen holder aaben, løber 
ud. 

Selve Udstillingen bestaar af en 
mægtig Hovedhal, hvor Danmark 
har sin Plads i Midten, Sverrig i 
den højre og Norge i venstre Fløj. 
Paa Forhaand skal straks siges, at 
Norge, 'baade hvad dens Udstillings 
Kvalitet og Kvantitet angaar, ube
tinget bærer Prisen fremfor de to 
andre Nationer, men dette er jo 
ganske naturligt, naar man ved, 
hvor uhyre stor en Rolle Fiskeriet 
spiller i Norge i Sammenligning 
med de to andre Lande. I Norge 
fiskes der saaJedes aarlig for op 
imod 60 Mill. Kr., medens Sverig 
og Danmark kun mægter at hæve for 
15 Mill. Kr. hver op af Havets Skød. 
Straks man kommer ind i Hoved
hallen, bør enhver Ferskvandsfisker 
søge Døren til venstre; der vil man 
nemlig finde en lille, men ganske 
instruktiv Samling Ferskvandsfisk 
samt Modeller af Apparater til Dam
kulturer og Ferskvandsfiskeri. Mest 
iøjnefaldende er. en smukt udført 
Model af Statskonsulent Løftings 

Hedegaard med dens Anlæg af 
Damme og Kanaler, omgivet af Sø 
og Skov. Denne Model giver et 
godt Billede af, hvorledes man an
vender den forhaandenværende Vand
kraft og udnytter Terrænet, saa man 
paa billigste og letteste Maade kan 
forskaffe sig en anvendelig Dam-
kultur. . 

Desuden rummer denne Udstilling 
Modeller og AaIepas, Laksetrapper 
og alle mulige Apparater til Ud
klækning og Transport af 0rredfisk. 
En fortræffelig Model af Gedde
klækkeanstalten ved 'rissø findes 
ogsaa her, ligesom man maa standse 
og betragte et udmærket Præparat 
af 0rredfisk i forskellige Aldere fra 
Lundsgaard Fiskeri. 

En god Samling :Fiskefjender 
blandt Fugle, Pattedyr og Insekter 
findes ogsaa her samt meget meget 
andet. 

Fra: den danske Mdeling gaar vi 
dernæst til den norske dito; derom 
og om den øvrige Udstilling skal 
vi fortsætte i Bladets næste Num-
mer. (Sluttet). 

Damkulturene I 
-0-

Ligesom Vinterens Snestorme 
pludselig kan tilstoppe alle Til- og 
Aflø b og nødvendiggøre Menneskenes 
øjeblikkelige Indgriben, hvis en vær
difuld Fiskebestand skal komme 
uskadt fra en saadan Naturbegiven
hed, saaledes er en varm, tør Som
mer i Stand til at sætte mange Fi
skeejere i Fortvivlelse. Den sidste 
Kalamitet er nemlig næsten værre 
fol' en Damkultur en den første. 
Sneen kan man dog som Regel 
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skaffe rettidig bort, men Sommer
varme og Vandmangel er ofte død
bringende for en ellers udmærket 
Ørredbestand. Og træder begge 
Dele til, er det umuligt, selv for 
den dygtigste Fiskemester, at redde 
sine Fisk. 

Noget af det første, der maa gøres 
paa Steder, hvor man har begrundet 
Frygt for at komme til at lide af 
Vandmangel er at indskrænke Fod
ringen, saa Fiskene ik).e bliver for 
fede, men kun holdes i passende 
'Huld; fed Ørred er nemlig meget 
lidt modstandsdygtig i stærk Varme. 
Endvidere maa man sørge for altid. 
at fodre med aldeles frisk .Foder, 
holde Dammene rene og ikke have 
dem for stærkt besatte .. 

Kan man skaffe Fiskene Skygge, 
enten ved Anbringelse af Skærme 
over eller under Vandet vil saadant 
ogsaa hjælpe til at holde Fiskene i 
Live. 

Vanskeligt er det imidlertid at 
komme over en Periode med stærk 
Varme og for lidt Vand; det er jo 
ogsaa aldeles mod Ørredens Natur 
begge Dele, at man ikke kan undre 
sig over, at en saa decideret Strøm
og Koldtvandsfisk, som den er fra 
Naturens Baand, finder mindre Be
hag i varmt, omtrent stillestaaende 
Vand. 

Hvor der derfor ikke hele Aaret 
rundt, selv i de varmeste Somre 
altid er rigeligt rindende og frisk 
Vand, burde der derfor heller ikke 
efter vort Skøn, anlægges Damkul
turer. Vil man drive Fiskekulturer 
saadanne Steder, maa man benytte 
Fiskearter, der passer til den Slags 
Forhold, som Karper og Suder, og 
ikke tro, at man alene ved Dygtig
hed ogPaapasselighed kan overvinde 

de naturlige Misforhold, der her er 
til Stede. . 

Har man paa den anden Side, 
. blot rigelig med Vand, vil man finde, 
at Ørredkulturen drevne paa rette 
Maade, forholdsvis let kan holdes 
fri for Sygdomme og Uheld og der
for med de nuværende Priser paa 
Portionsfisk og Fiskefoder afgiver 
en Forretning, som langtfra er til 
at kimse af. 

Red. 

Lidt om Glasaalens 
Vandringer. 

-0-

(Dansk FiskeritIdende). 

Glasaalens Evne til at trænge ind 
overalt er vidunderlig. undertiden 
dukker den frem paa de for et Ha1i
dyr mest uvented~ og overraskende 
Steder. En Iagttagelse af Dr. C. G.; 
Joh. Petersen er i den Henseende 
saa karakteristisk, at den bør cite
res, som Forfatteren beretter den 
("Aalen, 1904): "En Dag for mange 
AaI' siden sad jeg i et større Sel
skab i Herregaarden "Benzon"s 
Rave og saa paa Springvandet. 
Dette holdt hvert Øjeblik op at 
springe, men kun et Øjeblik, da 
sprang den tynde Straale atter og 
med saa megen mere Kraft plud
seligt i Vejret. Jeg spurgte om 
Grunden til denne mærkelige Ad
færd, og man fortalte mig da, at 

. det var, fordi nogle underlige, orme
lignende Dyr stoppede Hullet, me
dens de krøb igennem dette. Paa 
Straalerøret saa jeg da ved at gaa 
ud i Midten af Bassinet en Vrimmel 
af "Orme," der dog ved nærmere 
Eftersyn viste sig at være lutter 
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Glasaal. Gaarden ligger højt og ca. 
8/4 Mil fra Havet; men Springvan
det havde gennem Drænrør For
bindelse med Strandbredden, og ad 
den Vej er da de smaa Aal komne 
op i Haven, hvor de kryber om 
paa Straalerøret, og de kan da gen
nem Utætheder i dette komme ind 
i dette, saa Straalen standser et 
Øjeblik, til Aalen er presset gennem 
Hullet." 

En ikke mindre slaaende Fore
stilling om Glasaalens Ihærdighe4 
og Evne til at overvinde Hindrin
ger faar man ved at have dem i 
Akvarier; det hører nemlig ikke til 
Sjeldenhederne, at de slimede, smi· 
dige Smaadyr klamrer sig fast til 
og æntrer op ad Akvariets lodrette 
Glasvægge og paa den Maade slip
per bort. Ogsaa i Kystbyers Vand
ledninger kan Glasaal af og til fore
komme og dukke frem i en 4. Sals 
Vask til stor Forbavselse og Skræk 

, for Kokkepigen! Hundreder af Iagt
tagelser over' Gla~aals mærkelige 
Vandringer kunde anføres. Her blot 
endnu et enkelt, meddelt af "Deutsche 
Fischerei-Zeitung" efter et engelsk 
Tidsskrift: " Ved Ballyshannon-Vand
faldene i Floden Erne staar et gam
melt Brændvinsbrænderi, der er for
faldent og uden Tag. For nogle 
Aar siden, inden Tag og Trapp~r 
forfaldt, var Meddeleren oppe i 
Bygningen, fire-fem Etager tilvejrs. 
Til sin Overraskelse fandt han der
oppe unge Aal, der svømmede om 
i det Vand, der havde samlet' sig i 
Tagrenderne. Ved nærmere Under
søgelse viste det sig, at fra Tag
renden løb der stadig en fin Vand
stribe ned lang!! Gavlen ud mod 
Floden, og i det derved udviklede 
fugtige Mosbælte paa Muren fra 
dennes Grund til dens Gavlspids 

gik de smaa AaI op til Taget" -
et Eksempel paa, at Glasaalens "ln
stinkt" , hvorefter den med Forkær
lighed gaar imod strømmende eller 
blot nedsivende Vand, undertiden 
kan forlokke den til uheldige, men 
ret komisk virkeude Vildfarelser. 

Selvom Tusinder og atter Tu
sinder af vandrende Glasaal gaar 
til Grunde i Kamp mod Sluseanlæg, 
Yandfald og Strømsnævringer og i 
sejg Fasthængen ved deres Vandrin
gers vigtigste Programspunkt "altid 
mod Strømmen! - saa vil dog nogle 
faa ihærdige vinde frem, hvisHindrin
gerne ikke er altfor uoverkommelige. 
Enhver, der har staaet ved den 
store Sluse over Gudenaa ved Sil
keborg Parpirfabrik og har set Glas
aalenes Hærskare kæmpe sig op mod 
Strømmen, benyttende hvert gunstigt 
N u til at naa nogle Millimeter frem, 
vil have modtaget et uforglemme
ligt Indtryk af deres sejge Udhol
denhed og dybt indgroede Instinkt. 

At underjordiske, vandførende 
Lag ogsaa benyttes som Rejserute 
er indlysende, og ofte løses derved 
den Gaade, som mange tror at finde 
i Aals Forekomst i lukkede Smaa
søer, Mergelgrave o. 1. I Virkelig
heden er da, som Dr. Petersen 
træffende udtrykker sig, hele Dan
mark, selv midt inde i Jylland, .,at 
betragte som en Svamp, i hvis Po
rer Glasaalene .næsten overalt kan 
trænge ind". 

Er end Bjærglande af Naturen 
mindre gunstige for en saadan Frem
trængen, saa er det dog bl. a. kon-

,stateret, at hverken Rhinfaldet ved 
Schaffhausen eller Rhonefaldet sæt
ter uoverstigelige Skranker for Glas
aalens Vandring. Derimod fandtes 
der tidligere ikke Aal i Wenern og 
i hele Gotaelvens øvrige Omraade 
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overfor Trollhattan-Faldene; først 
da Kanalen og Sluserne forbi dem 
var anlagt formaaede ogsaa Glasaa
lene at trænge op. 

B.-P. 

Fiskeri i Sierra Leone. 
Fra JJFrån Skog och SjØ« efter »The 

Field« af A. J. H. 

-0-

(Sluttet). 
Fuldt udrustede og forsynede med 

en Lygte i Tilfælde af, at det skulde 
trække sent ud med Fiskeriet, samt 
med et halvt Dusin friske Agnfisk 
paa 4-6 Tmr.s Længde steg vi en 
smuk Aften ved halvfiretiden i Ka
noen. Denne var ca. 18 F. lang 
og paa Midten 2 F. bred og omtrent 
lige saa dyb; den gaar fuldstændig 
stødt, saa længe man sidder paa 
Bunden og ikke forsøger at anbringe 
sig i Højde med Rælingen. Er 
Bunden, blot rigtig tæt samt for
synet med en Bunke Kviste og Løv, 
kan den afgive en taalelig Sidde
plads ogsaa for en hvid Mand. -
En af mine gamle Soldater udgør 
mit Følge; han er vel kendt med 
Sporten, og med et Par Tag med 
den brede Paddelaare svinger han 
Forstavnen udfor Strømmen, og vi 
glider udover Strømhvirvler og 
Undervandsklipper, til vi naar vor 
Fiskeplads endnu inden Aften. 

Imidlertid brænder Solen hedt 
fremdeles, saa noget lønnende Fi
skeri kan vi ikke paaregne foreløbig; 
at fortsætte længere ned ad Strøm
men, tjener heller ikke til noget. 
I god Ro og Mag begynder jeg 
dNfor at sætte et passende Agn 
paa Krogen, omvikler det hele godt, 
saa at det kan holde, samt giver 

Agnfisken den rette Bøjning. Fiske
linen er af meget fin, tvunden Metal
traad; Triangelkrogenfl og alt er i 
Orden. KI. 5 starter vi for Alyor, 
idet vi begynder at paddle opover 
Strømmen, Kursen gaar i Zik-Zak 
fra den ene Bred til den anden og 
i omtrent 45 o Vinkel mod Strømmen. 
Vi tager os blot vel i Agt for sunkne 
Træstammer eller opstaaende Klippe
stykker. Jeg sidder midtskibs midt 
imod. min Rorskarl, der paddler 
agterude; Fiskegreierne har jeg 
forude. Agnet danser nu agterude 
omtrent :/0 Alen bag Paddelaarens 
Krusninger og 1-2 Fod under Vand
fladen. Nu og da føler jeg et let 
Slag mod Linen, som om, nogen 
havde stødt til den med en Kæp. 

Snart er det klart for os, at det 
er en "Hundefisk", med Hugtænder 
som en Foxterrier, der snuser til 
Agnet. Endelig hugger den efter 
det og hænger fast, saa man kan 
trække det dumme Dyr ind i Baaden 
og maaske lystre det, uden at en 
eneste Krog har gennemtrængt dens 
staalpansrede Flab. Forøvrigt er 
dette bare Sløseri med Lokkemaden, 
thi Fisken duer hverken til Føde 
eller Sport; den bringer blot Uorden 
i Fiskegreierne. 

Saa paddler og fisker Ti videre, 
efter at have paasat nyt Agn. Et 
Hug! Rullen hviner, idet Linen 
hastig løber udfor Strømmen. Fisken· 
er denne Gang tydeligvis rigtig fast, 
thi pludselig hopper den godt 2 li'od 
opover Vandfladen og falder tilbage 
med et Plask og et Ryk. 

To eller tre Gange gentager den 
dette, saa dykker den ned saa dybt 
som muligt. Den sidste Krigslist 
bestaar i, at den løfter Hovedet op 
over Vandfladen og ryster det saa 
kraftigt, at man blot maa undre 
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sig oyer, at Krogene holder. Hele 
Tiden har jeg afvekslende maattet 
fire og hale ind, og har man meget 
tynd Line, gælder det, at Fiskeren 
forstaar sin Dont, sall. Linen ikke. 
brister. 

Tilsidst bliver Fisken helt kulret, 
og Rorskarlen, som maa sørge for 
at holde TIaaden midt i Strømmen, 
maa opvise al sin Dygtighed for at 
hindre Fisken i at komme ind nnder 
Kanoen. Endelig er den besejret 

og bliver, kæmpende til det sidste, 
halet ind,. idet man med et kraftigt 
Tag med Huggerten fa ar den inden
bords. Det er en svær 18punder 
med store Gællelaag og brunagtig 
Farve med Sølvglans under Bugen. 
Fire store, skarpe Takker (bevare 
os vel for dem!) stikker op over 
Rygfinnen, og de bløde, læderagtige 
Læber har afgivet det bedste Fæste 
for Krogene. øjnene var brune med 
sorte Pupiller. 

Vi har de fleste Nap før Mørkets 
Frembrud, bedst mellem 530 og 615• 

Man kan nok blive ved med at fiske 
noget længere, men efter min Mening 
taber det sin Charme efter Mørkets 
Frembrud. Ved Fuldmaane derimod 
bider Fisken godt, og Sceneriet og 
Omgivelsernes Skønhed er da sall. 
vidnnderligt, at det vanskeligt kan 
beskrives. 

Aftenbrisen giver nu en behagelig 
Svalhed i rundt omkring høres N at
fuglenes og de vilde Dyrs gennem
trængende Skrig. I det fjerne høres 
en Flodhestehans Brøl, der kalder 
Familien sammen til et natligt 
Plyndringstogt. Fiskene, som hopper 
op i Vandskorpen ikke langt fra 
Kanoen, faar et sælsomt Udseende, 
naar de med Lynets Hurtighed 
pludselig plasker højt i Luften lig 
glimtende Sølvstraaler. 

Det hænder ogsaa, at jeg faar en 
anden Fisk paa Krogen i den har 
tykkere Hoved, mer: smalner af 
bagtil. Dens øjne skinner rødligt 
som en bleg Rubin; Farven er mere 
sølvglinsende og smukkere end ho!! 
den førstnævnte; men man kan ikke 
rigtig skelne dem fra hianden, før 
den el' halvt indenbords; thi ogsaa 
dens Kampmaade er den samme 
som hos førstnævnte Art; ligesaa 
dens Taktik, naar den hales ind. 
Hvad er det for en ]<'isk? J eg 
kalder den brune for "Bass", men 
har derimod ikke fundet noget Navn 
til den anden. Jeg har fanget 
Eksemplarer af begge Arter op til 
20 Pd. V ægt, ingen over 21 Pd. 

C. B. Palmer. 

Red. af Field føjer hertil følgende 
Bemærkning: En af Fiskene er tyde
ligvis den store Nilaborre (Lotes 
niloticus), som for nogle Aar siden 
beskreves i the Field af Mr. Bou
langer og andre. Mr. B. siger, at 
Lotes n. ikke er nogen rigtig Aborre, 
men tilhører den nær beslægtede 
Familie Seranidæ, til hvilken vor 
"Søbass" hører. 

Mindre ~Ieddelelser. 
-0-

Kar.-er, kogt .i Rødvin. 
Mel bages op med Smør og spædes 

med 1/2 Flaske Rødvin og sall. meget 
af Fiskesuppen, at der er tilstrække
lig til en nogeulunde jævn Sauce. 
Derefter tilsættes et Par Laurbær
blade, lidt Peber og lidt Løg. Efter 
at Filet'erne er skaarne fra og har 
staaet en Times Tid, bestrøet med 
Salt, aftørres de pall. et Haandklæde l 
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dyppes først i Mel, siden i Æg og 
tilsidst i Raps. De nedlægges der
paa i Saucen med Skelsiden opefter 
og koges sagte heri sammen med 
Rognen og Mælken til de er møre. 
Saucen kan, om behøves, yderligere 
jævnes med Sagomel. Den sies og 
serv'eres i Sauceskaal. Ved Anret
ningen pyntes Fisken med Citron
skiver og Persille. 

(Udstillingskatalogen ). 

* 
Fiskeriudstillingen i Køben

havn. 
Til Formand for Dommerkomiteen 

er valgt Fiskeriinspektør Mortensen. 
Som Viceformænd er valgt for den 
svenske Afdeling Dr. Oscar Nordpvist, 
Lund, for den norske Afdeling 
Ingeniør Pi hl, Kristiania, og ·for den 
danske Afdeling Dr. Hoffmeyer, Sorø. 

Bedømmelsen begyndte den 8. 
Juli og var tilendebragt den 13. 
Juli. 

Artikler og Meddelelser er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres

se: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun 

skrives paa Papirets ene Side at Hen
syn til Trykningen. 

Annoncer. 
-0-

En Fiskemester 
eller anden interesseret Mand søges 
som Kompagnon, eventuelt til Over
tagelse af en stor og god, tuldt besat 
DamkuItl;lr. Kapital ikke nødvendig. 
Billet, mrkt. »Snarest«, modtager Bla
dets Kontor. 

Pladsen 
som Fiskemester 

ved AIS Nordjysk Damkultur, Ers
lev pr. Nykøbing M., bliver ledig til 1. 
November. 

Til Fiskeriet hører et Areal paa 5 
Td. Land, 24 Damme, Udklækningshus, 
Ishus med Frvserum samt en udmær
ket Beboelsesfejlighed og Have. Der 
produceres ca. 4000 Pd. Portionsørred 
og udklækkes 1/iO,OOO Stk. Yngel. 

Ansøgerne maa være fuldt ud kvali
ficerede og have Lyst og Interesse for 
deres Gerninger. 

Anbefalinger og Lønfordring bedes 
Sendt senest 10. August til 

N. NOI'gaard, 
Erslev Mejeri 

pr. Nykøbing M. 

. Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 
G. D o m a s c h k e. 

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18~19. 

Telegr.-Adr.; J<'orellenhaudel. 

Fiskeriet "lalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yngel 
og Sættefisk afBæk-. KIlde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karpel' og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Oh/i'istensen. 

c:5lvel'fel' 
i fJY{edems6adet! 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. --

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~8d8K fi)amKullur .. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen &' P. Jørgensen~ 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16 . 

. Portionsørred,' , 
Bækørred, Karper og Suder, q-edder, Skaller, 

Aborrer og AaI 
..... købes mod kontant Betaling .... 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. 

Telgr.-Adr: 

Wilhelm Kaumann Nachf. 
Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin, Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. O TT E S E N, Thisted. 
Telegr.-Adr.: Ottesen, Thisted. - Telef. 4. Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Uhr. Løfting. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Boglrykkel'i (Aktieselskab). 
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Søfiskeri. 
-0-

Mange af Medlemsbladets Læsere 
venter rimeligvis, at Indsøfiskeri skal 
blive særlig drøftet i dets Spalter, 
fordi Redaktøren selv arbejder med 
den Slags Ferskvandsfiskeri; intet 
var vel heller naturligere. N aar 
dette imidlertid til Dato ikke har 
fundet Sted i større U dshækning, 
saa skyldes det i første Række, at 
de Undersøgelser, som samtidig med 
Fiskeriet foretages i Sorø Søerne, er 
af den N ~tur, at de maa strække 
sig over et længere Spand af Aar, 
før de kan opvise paalidelige Resul
tater; som en Følge deraf maa vi 
bede Læserne vise Taalmodighed, 
idet vi dog lover, at Arbejder, som 
det praktiske Fiskeri har Brug for, 
skal blive publiceret saa snart, det 
vel er mulig, for at de kan komme 
Søfiskeriet i sin store Almindelighed 
til Gode. 

For Tiden drives Aalefiskeriet her' 
i Sorø Søerne af fuld Kraft. Sagen 
er nemlig den, at Forholdene her, 
trods Aalekister ved Udløbet af Sø
erne alligevel er lidet gunstige for 
Blankaalenes Vandringer, fordi her 
er for lidt Strøm, og Afløbene ud
tørres om Efteraaret - den Tid af 
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Aarl:lt, da Aalene særlig søger mod 
Havet. 

Ganske vist har Aalene her ind
rettet sig derefter og vandrer ud 
om Foraaret i Steden for; men Re
sultatet bliver ikke gamke det samme, 
fordi dette rimeligvis er noget imod 
deres Natur. 

Som en Følge deraf bliver en be
tydelig Del Aal tilbage i Søerne 
uden atfaa Lejlighed til at søge 
U dløbene, fordi de paa den Tid, hvor 
de søger disse, paa Grund af de 
ugunstige stedlige Forhold, er ude 
af Stand til at finde dem. Disse Aal 
vil derfor, hvis de ikke efterstræbes 
og fanges paa anden Maade, henleve 
hele deres Liv i Søerne, for sluttelig 
at dø af Sygdom, Alderdom eller 
anden Aarsag uden at komme til 
Nytte for Brugeren af Fiskeriet. 

For at raade Bod paa disse uhel
dige Forhold nødsages jeg derfor 
til aarligt at udfange et betydeligt 
Antal store Aal, og dette gøres paa 
sædvanlig Maade ved Hjælp af Aale
kroge. ~ 

Den Madding som el' lettest at 
skaffe tilveje til Aalekroge, er sæd
vanligvis Orm. Paa Ormemadding 
bider imidlertid Aalen i alle Stør
relser og da navnlig Smaaaal. Dette 
er dog meget uheldigt, da man 
derved skader sin Aalebestand, idet 
Aalen førat ved en Vægt af omkring 
1/2 kg opnaar højeste Markedspris, 
og som en Følge deraf er mest 
værdifuld ved denne Størrelse. 

For at raade Bod herpaa, maa man 
derfor benytte en Madding, paa hvil
ken kun de store Exemplarer af Slæg
ten bider. En saadan Madding har 
vi i Smaafisk. At skaffe disse Smaa
fisk i passende Størrelser og Mængde 
er imidlertid ofte forbunden med et 
overordentligt stort og brydsomt 

Arbejde. Et rationelt drevet Aale
fiskeri i en Sø paa ca. 4-500 Td.. 
Land· kræver nemlig et daglig For
brug af 2-3000 Stk. Smaafisk i 
Fisketiden. At skaffe en saa stor 
Mængde vil, som før omtalt, ofte 
vise sig at være vanskeligt, selv 
om man er i Besiddelse af pas
sende Vaad, og man nøje kender de 
Steder i Søen, hvor Smaafisken sær. 
lig holder til, og hvor den paa visse 
Tider af Døgnet, for Exempel ved 
Solnedgang er lettest at fange. 

Har man imidlertid, .som Tilfældet 
er det her, en Motorbaad med til
strækkelig Hestekraft, stiller Sagen 
sig langt gunstigere. Med en saa
dan Motorbaad og et passende Vaad 
med tilhørende Skovle og Linier, 
vil man ude paa Dybet i de fleste 
af vore Søer, som Regel i Løbet af 
en halv eller hel Time naar som 
helst paa Døgnets Timer, man ønsker 
det, kunne raa den nødvendige Agn
fisk. 

Smaafisken, man fanger paa denne 
Maade, er hovedsaIig Hork; man 
ødelægger derved heller ikke nogen 
Yngel af ædlere Fiskearter, hvad der 
ogsaa er af stor Betydning. Den 
fangede Hork dør ganske vist trods 
alle Forholdsregler forholdsvis hur
tigt efter at være kommen op; men 
er Maddingen kun ganske frisk, ge
nerer det tilsyneladende ikke Aalene; 
de bider efter min Erfaring omtrent 
ligesaa godt paa den døde Agn, som 
paa den levende, blot den er frisk 
og med denne Fiskemaade, har man 
det altid i sin Haand at skaffe sig 
tilstrækkelig frisk Madding. 

N aar man derfor ejer en saadan 
Motorbaad og har det nødvendige 
.Kendskab til at benytte den, samt 
de Redskaber, der udkræves, behøver 
man aldrig at nære Frygt for at 
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'mangle passende Madding, man kan 
drive sit AaIefiøkeri regelmæssig, 
Dag efter Dag Sommeren igennem, 
saaIænge AaIene vil bide. 

I tidligere Artikler her i Bladet 
har jeg søgt at vise, at Motorbaads
fiskeri' drevet om Efteraaret og Vin
teren med FIyndervaad og Skovle 
formaar at gøre det almindelige 
Rusefiskeri og Vaaddragninger over
flødig, og sætter Ejeren eller Bru
geren i Stand til, paa ganske anden 
Maade end med de hidtil anvendte 
Fremgangsmaader, at regulere sin 
FiskebeRtand, hvad der ofte i høj 
Grad tiltrænges, Sagen 'er jo nem
lig den, at det er en aldeles fejlagtig 
Opfattelse. at Søer, der henligger 
helt eller delvis ubrugte, skulde eje 
en særlig god Bestand af værdifuld 
Fiske. Som Regel er det modsatte 
Tilfældet, idet Følgen kun vil blive 
akkurat den samme, som vi alle 
kender fra en overbefolket Mergel
grav, hvor hundreder eller tusinder 
af smaa bitte Karudser lever et kum
merligt Liv paa Grund af Overbe
folkning. De fleste af vore Søer 
lider af en lignende Overbefolkning 
f. Eks. af Brasen; smaa degenerede 
Individer, som ikke er Føden værd, 
Sammen med disse lever isaadanne 
Søer en god Del altfor store Gedder, 
der navnlig er en Svøbe for deres 
mindre Fæller, og som paa Grund 
af dores forholdsvis ringe V æket og 
store daglige Vedligeholdelsesfoder, 
er slette Betalere for Føden, lige
som de afgiver en ringe Handels
vare. Saadanne store Gedder er 
gerne nogle snu, erfarne Fyre, som 
ser skævt_til alle almindelige Fangst
redskaber og undgaar Faren i 
Tide. 

Kommer Motorbaaden imidlertid, 
ved Vintertid med sit Skovlvaad 

efter sig, naar Brasen og Gedde har 
samlet' sig ude paa Søernes dybe 
Steder, saa undgaar de ikke deres 
Skæbne; inden de ved et Ord deraf, 
er de indfangede til Glæde for Bruge
ren af Søen, fordi de paa den Tid 
af Aaret betinger den højeste Mar
kedspris og er lettest at forsende; 
desuden er U dfiskningen af dem til' 
Gavn for Søernes rationelle Drift. 

Hvorfor Ferskvandsfiskere, der 
sidder inde med større' Søarealer 
ikke tager Motorkraften til Hjælp i 
deres Bedrift, som deres Kollegar 
ude paa Havet, begriber jeg derfor 
ikke; uden den faar vi aldrig noget 
rentabelt eller virkeligt lønnende 
Ferskvandsfiskeri. Derom nærer 
ialtfald jeg ingen Tvivl! 

Red. 

Den nødvendige Mængde 
Vand og Is ved Fisketransport 

paa Jernbanen. 
-0-

Gennem aarelange Erfaringer med 
Transport af Spisefisk og Sættefisk 
paa Jernbanerne er man efterhaanden 
kommen til en vis Norm over For-

. holdet mellem Fiskevægt og Vand
mængde ved Transport af levende 
Fisk, saavel som mellem Is og 
Fiskekød, alt efter de forskellige 
Aarstider og eftersom det drejer 
sig om Spisefisk, Sættefisk, F ersk
vands- eller Havfisk. Efter dette 
kan der transporteres i hundrede 
Liter Vand, naar Tiden for Trans
porten fra Indfyldning til Tømning 
ikke overstiger 10 Timer: 
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Jan.- Marts- Juli- Oktbr.-
Febr. . Juni Septbr . Decbr. 

Karper 25 kg 20 kg 18 kg -25 kg 
Aal 30 - 25 - 21 - 30 -
Skaller 20-- 10- 8 - 20 -
Aborre 20 - 12 - 8 - 20 -
Brasen 20 - 12 - 10- 20 -
Gedder 25 - 15- 10 - 30 -
Suder 15 - 12 - 8 - 15 -
Ørred 10 - 6 - 5 - 10 -

Drejer det sig om Spisefisk og 
Sættefisk, er Forholdet altid 30 til 
50 Ofo mindre for de sidste. Ved 
FOFsendelse af døde Ferskvands
fisk maa en Sending paa 100 kg 
Fiskekød være pakket med 10 kg 
Is; naar Sendingen bestaar af Kar-

. per, Brasen, Skaller, Aborre, Ged
der og Suder i Januar-Februar, 
i Marts-Juni 20 kg, Juli-Septem
ber 30 kg, Oktober-December 15 
kg. Sandart, Ørred Januar-Fe
bruar 15 kg, Marts-JUJli 15 kg, 
Juli-September 35 kg,. Oktober 
20 kg. 

Hvad frisk Havfisk angaar, saa 
behøver den Aaret rundt ca. 25 Ofo 
af sin Kødvægt som Is. 

(Fischerei-Zeitung). 

Hvorledes skal vi ophjælpe 
vore Ferskvandsfiskerier? 

-0---'-

Herom har del! norske Fiskeri
stipendiat Huitfeldt-Kaas boldt et 
Foredrag den 9de Maj i Norsk Jæ
ger- og Fiskeriforening. Foredraget 
skal vi her gengive, fordi vi anta
ger, det vil interessere vore Læ
sere at blive gjordt bekendt med 
de Tanker, der i Øjeblikket beskæf
tiger de ledende Fiskerimænd i 
vore Nabolande: 

Der er i den sidste Tid forskel
lige Steder fremkommet Udtalelser, 
som tyder paa en stærkt øget In
teresse for vore Ferskvandsfiskerier; 
men samtidig er der ogsaagivet 
Udtryk for, at vi ikke helt harfulgt 
med Udviklingen i denneN æringsgrllD. 
Og jeg kan i meget være enige i 
denne Kritik. 

Blandt de faldne Udtalelse i 
der:ne Sag el' Professor Nansens 
og Skolebestyrer Nielsens de væg
tig!!te. Der er dog andre Forhold 
ved vore Ferskvandsfiskerier end 
de af disse Herre paapegte, hvor 
en hurtig Indgriben er nødvendig, 
om ikke uoprettelig Skade skal forvol • 
des. Det er ikke forbedrede Fangst
metoder, vi trænger. 

Som Regel forstaar vore Fersk
vandsejere sig godt paa Fiskeriets 
Udøvelse og driver det nogenlunde 
rationelt, naar de har Fiskeretten i 
Vandet for sig alene. Er der der
imod flere Fiskeberettiget i et Vand, 
hvad der som oftest er, saa fører 
det til Royfiske. Enhver ræsonnerer 
som saa. "Tager jeg ikke Fisken, 
saa tager min Nabo den." Flere 
før gode Fiskevande er paa den 
Maade omtrent udfisket; i mange 
er Afkastningen gaaet ned til 1/, 
eller l/S af, hvad den var før. 

Man har søgt at hindre Rovfiske
riet ved Bestemmelser om Maske
vidden osv., og det kan være godt 
nok, men fører næppe til nogen ra
tionel Drift. 

Den stærke Nedgang i Fangst-
'udbyttet er ofte sket trods baade 
Regler og godt Opsyn. Der maa 
altsaa gribes til andre Forholdsreg
ler. Flere Herredstyrer har andra
get Departementet om Adgang til. 
at udleje eller bortauktionere Fiske
retten i sine Vande og Elve, en 
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U dvej, som sikkert er den rette i 
dette Tilfælde. En Lejer vilde nem
lig sikkert passe paa ikke at fiske 
mere, end Vandet taaler at beskat
tes for, hvis han da lejer for en 
længere Aarrække, hvad der maatte 
forudsættes. 

Bortleje af Fiskeriet. 

Det vilde være af største Betyd
ning, om Lovbestemmelser for Bort
leje af Fiskeretten kunde komme i 
Stand snart. Bortlej~ af Fiskeriet 
i Bygdealmenningerne er paa mange 
Steder den eneste Udvej til at faa 
Fiskeriet paa Fode igen. Paa lig
nende ~bade bør man ogsaa frem 
i Stabalmenningerne; det vilde med 
Tiden sikkert blive en god Indtægts
kilde for Staten. 

Er det først bleven almindeligt 
at bortleje Fiskeretten i Almennings
vandene, er vi kommet et godt 
Stykke paa Vej mod en rationel 
Udnyttelse a.f VOre Indlandsfiskerier. 
Det næste Skridt bliver da at søge 
Fiskeriet i vore endnu talrige pri
vate Vande ordnet paa en ligesaa 
gunstig Maade. 

Man maa ved Lovb'estemmelser 
lede Udviklingerne derhen, at Fiske
riet i hvert Vand bliver drevet af 
Enkeltpersoner eller et samarbej
dende Kompani. Denne, Udvikling 
bør ledes skiftevis frem og paa en 
saadan Maade, at Forandringerne 
mindst mulig føles som Tvang. 

For Samejevandenes Vedkom-· 
mende bør det lægges i de inden 
hvert Vand fiskeberettigedes Haand 
at afgøre, hvorvidt de ønsker Fiske
retten i sit. Vand bortlejet eller 
ikke; jeg har tænkt mig, at 2/8 Ma
joritet skulde være nødvendig, for 
at Udleje kunde indvilges, 

Blandt de Fordele, Enkeltperso- '. 

ners eller et Kompagnis Overtagelse 
af det samlede Fiskeri i et Vand 
vilde' medføre, er ogsaa den, at Ud
gifterne til Opsyn vilde indspares 
for Stat og Kommune. 

Medens Fiskeriet i Sameje- og 
Almenningsvandene nu drives rent 
vildt, vil deres Bortleje til Enkelt
mænd utvivlsomt lede til mere ord
nede Forhold og til en langt rigere 
Fiskebestand, hvad ve] særlig Sports
fiskerue vil sætte Pris paa. Paa 
de Steder, som har gode Betin
gelser for Sportsfiskeriet, vil Leje
ren antagelig bygge Logihuse eller 
mindre Hoteller, beregnetpaa Sports
fiskere; med Tiden vil der vel nok 
blive opført en hel Del udover vore 
Fjeldplateauer, hvor der nu er trangt 
om Hus. 

Jeg kan ikke tænke mig nogen 
betydeligt Fremskridt i vore Indlands
fiskeriers Udvikling, som ikke maa 
baseres paa enforudgaaendeOrdning 
af Samejeforholdene, bortset fra de 
Vande, som er i Enkeltmands Be
siddelse. 

Forbud mod lndfm'else af nye 
Fiskem'te1'. 

Saa sørgeligt det er at se den 
Mængde af VOre tidligere udmærkede 
Fiskevande ligge rent udfiskede og 
uproduktive, er der dog det Lys
punkt ved Sagen, at Fiskeriet som 
Regel er let at bringe paa Fode 
igen. Faa Aars Fredning af alt 
Fiskeri, maaske i Forening med U d
sættelse af Yngel, vil sædvanlig 
gøre Fiskebestanden ligesaa stor 
som nogensinde tidligere. Der er 
dog et andet Forhold ved vore 
Indlandsfiskerier, hvor der er be
gaaet og stadig videre begaaes Mis
greb, ,som der er langt større ]'are 
ved, fordi Skaden her er irreparabel, 
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og det er ved Indførelsen af nye 
Fiskearter, nye forsaavidt som de 
ikke tidligere findes i vedkommende· 
Vand eller Elv, hvor de udsættes. 
Og her er det, jeg mener en hurtig 
Indskriden fra Lovgivningens Side 
er i høj Grad paakrævet. 

Som Forholdene er nu, staar det 
hvemsomhelsi frit at indføre hvilken
somhelst Fiskeart, han vil, uden at 
spørge Nogen om Tilladelse. Kun 
Skade paaført ved Indførelse af 
Gedde vil muligens kunne paaføre 
Straf, da denne Fiskearts Indsæt
telse i Vande, hvori der lever æd
lere Fiskesorter, DU vistnok overalt 
i vort Land er anset for en højst 
skadelig Handling. Alle andre Fi
skesorter synes Folk i vort Land at 
mene sig berrettiget til at indføre 
hvolsomhelst, selv hvor de blot er 
partsinteresseret i det Fiskevand, 
hvor Udsættelsen finder Sted. Jeg 
tror, det er et almindeligt Syn paa 
Sagen, at Partsinteressen betragter 
sin Andel i Fiskevandet eller Fiske-

. retten omtrent som sin Have, hvor 
han kan dyrke efter Behag de Fi
skesorter, han syntes bedst om. 
lIvis han f. Eks. oprindelig besidder 
den ædleste og værdifuldeste af alle 
vore Ferskvandsfiske, Ørreden, ja 
saa er han fornøjet med den, men 
saa en Dag faar han at høre om en 
anden Fiskesort, sOm hedder Harr,* 
som skal være saa let at fange i 
Isløsningstiden om Foraaret og som 
skal være saadan en god Stegefisk, 
og om en anden, som hedder Aborre, 
som skal være saa udmærket, kogt 
i vVatersauce, og en tredie, som 
hedder Lake**), som er forlrinde
lig til at koge Suppe paa, ja saa 

*) Stalling. 
**, Kvabbe. 

giver han sig ikke, før han faar 
Tag i alle disse tre herlige Fiske
sorter og faar dem udsat i Sameje
vandet .. Og de slaar til som alt 
Ukrudt naturligvis. Det er en gyl
den Regel, at blandt Ferskvan.dsfi
skene, særlig blandt Laxefiskene, 
faar under Kampen for Tilværelsen 
de simplere, d. v. s. de i Handel 
og Vandel mindst værdifulde, sæd
vanlig Overtaget over de fineste og 
bedst betalte. 

I de første Aar nærmest efter 
Indførelsen er Fiskeindplanteren i 
det forannævnte Tilfælde maaske 
fornøjet med den erhvervende Va
riation i Spiseseddelen; men saa 
efter en Del Aars Forløb begynder 
han at gøre Erfaringer, som ikke 
er af det Gode. Det viser sig nem
lig da, naar Formereisen af de nye 
Fiskesorter er skredet noget videre 
frem, at Vandets Fiskesamfund er 
indtraadt i et nyt Udviklingstadium. 
Sjeldnere og sjeldnere faar han 
nogen Ørred, og de, som han faar, 
er baade mindre og magrere end 
før i Tiden. Harr og Aborre er 
der derimod blev en en ustyrtelig 
Masse af; men ogsaa de er nu i 
Modsætning til de første Aar efter 
Indførelsen blevet ganske smaa og 
magre, særli:g er Aborren blevet en 
ren DV,ergform, oftest blot Finger
lang og næsten uanvendelig til Men
neskeføde. Kun Suppefisken, Laken, 
har holdt sig i nogenlunde uforan
dret godt lIuld· ude paa de store 
Dybder, men den har man liden 
Glæde af, da den næsten ik ke er 
til at faa Tag i udenfor en kort 
Tid om Vinteren. 

(Sluttet). 
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Mindre }[eddelelser. 
Den norske Fiskeriinspek. 

tors Oversigt over Fersk .. 
vandsliskeriet 1907 -OS. 
Det norske Landbrugsdepartement 

har udgivet en Oversigt over oven
staaende Emne i Særtryk, denne 
bringer Meddelelse om følgende: 
For Tilsynet ved Laksefiskerierne 
udbetales aarlig ca. 30,000 Kr. og 
Antallet af Tilsynsmænd var ved Ud
gangen af Aar 1908 ca. 380. Brutto
udbyttet af Laks og Havørredfiskeriet 
udgjorde i 139 Elve Aar 1907, 223, 
347 kg. - Kr. 297,355, Aar 1908, 
210,823 kg. Kr. 281,357. Gennem
snittet for de fem foregaaende Aar 
for 127 Elve udgjorde 194,326 kg. 
Kr. 254.993. 

De Pengeløb, som tilføres Landet 
desforuden· gennem udenlandske· 
Sportsfiskeri overstiger Bndtoind
tægten af alt i Landet opfisket Laks 
og Ørred. De fire bedste Lakselve 
er Tana, Laagen, Gula og Orkla, 
alle kan opvise Fangsten i 5 ciffrede 
Tal, men som den bedste af aIle 
staar Tanaelven med et aarligt 
Fangstciffer paa 60,000 kg. 

Annoncer. 
-0-

Pladsen 
som Fiskemester 

ved AIS Nordjysk Damkultur, Ers· 
lev pr. Nykøbing M., bliver ledig til 1. 
November. 

Til Fiskeriet hører et Areal paa 5 

Td. Land, 24 Damme, Udklækningshus, 
Ishus med Fryserum samt CIl udmær· 
ket Bcboelseslejlighed 0lt Have. Der 
produceres ca. 4000 Pd. portiollsørred 
og udklækkes 150,000 Stk. Yngel. 

Ansøgerne maa være fuldt ud kvali
ficerede og have Lyst og Interesse for 
deres Gerninger. 

Anbefalinger og Lønfordring bedes 
sendt senest 10. Augus\ til 

N. Nøra-aarcl, 
Erslev Mejeri 

pr. Nykøbing M. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling .. 

G. D o m a s c h k e. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 
Telegr.-Adr.: I<'orelleuhandel. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

. Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. YnKel 
og Sættefisk afBæk-. Kilde· 
og Regnbueørt'ed· samt Sætte· 
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser, 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes pall. 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Ch'ristensen. 

'CUPRINOL 
er det bedste Præparat til Imprægnering af Fiskenet. l .. inegods. 
Sejlo. l. og giver Stofferne en grønlig Farve, hvad der er af den 
største Betydning for Fiskeriudbyttet. Absolut uopløseligt i Vand. 
Langt at foretrække for Barkning. 

Nærmere Oplysninger paa Forlangende ved Henvendelse til 

Als "KYMEIAU, 
Langebrogade 6, København. TH. 7516 .. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

-:---==== Kontant Betaling. ====---

8jneæu, Ynuel DU Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Soder 
sælges. 

c59~}fd88 f1)am8ultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen & P. JøTgensen, 
Lunderskov. 

. Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16 . 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal 

__ købes mod kontant Betaling ....... 

og afhentes med Specia.lvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank.. Wilhelm Kaomann Bachf. 

Telgr.-Adr: Aktieselskab. 

. Karpfenhandel, Berlin. Berlin, Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. OT T E S E N. 1'histed. 
Telegr.-Adr.: Ottesen, Thisted. - Telef. 4. - Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftingt Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Fisketold. 
-o-

Den ty!'ke Fiskehandler-Forening 

afholdt den 13. og 14. Juli Gene

ralforsamling i Lybæk. 

Blandt Forhandlingsemnerne var 

ogsaa Spørgsmaalet om Fisketold 

fremme. Ifølge "Deutsche Fischerei

Zeitung" vedtog Forsamlingen: at 

den tyske Fiskehandler-Forening 

stadig fastholder sit tidligere vel

begrundede Standpunkt, at tage Af

stand fra enhver Fisketold. 

Aalekulturerne 
i Hov-Vig . 

-o-
l adskillige Fagblade, baade inden;.. 

og udenlandske, havde jeg i de senere 
Aar læst om en mærkværdig ~1aade 
at fange Blankaalene paa, som brugtes 
ved Aalekulturerne i Hov-Vig, 
oppe i Nærheden af Nykøbing paa 
Sjælland. Som el: ganske naturlig 
Følge heraf har jeg følt det som 
en Brist i min Viden, ikke at kende 
noget til Sagen. Efterhaauden mod
nedes derfor ogsaa Beslutningen 
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hos mig om, ved Selvsyn, at sætte 
mig ind i de stedlige Forhold og 
studere den nye Fangstmetode. 

Hov-Vig ejes af Hr. Entreprenør 
Nielsen, der har købt den for 8 
Aar siden. Ejendommpn bestaar 
af et inddæmmet Areal paa en 
4-500 Td. Land, afgrænset fra 
Havet ved en stor Dæmning. Dens 
oprindelige Bestemmelse har været, 
som sall. mange andre Inddæmninger 
i Tort Fædreland, at afgive bruge
'lige Græsarealer. Dette Maal er 
imidlertid knn naaet forholdsvis faa 
Steder, idet Jordbunden ofte har væ· 
ret af for ringe Beskaffenhed, eller 
Vandforholdene for vanskelige, Føl
gen deraf har sall. været, at disse Area
ler, hvortil der forud knyttedes saa 
mange Forhaabninger, er blevne 
til ligesaa mange Skuffelser. 

Hov-Vig ligger, som før meddelt, 
i Nærheden af Nykøbing S., og vil 
man derop, kan man komme dertil 
pall. tre MaaJer (Luftvejen· regner 
jeg endnu ikke med), enten adLande
vejen, med Jernbane eller ad Sø
vej 1m, idet Nykøbing har en Havn 
ved Isefjorden. Jeg valgte den 
førstnævnte Færdselsaare og kørte· 
med egne Heste og Vogn derop, 
for samtidig at blive rigtig kendt 
med deu Del af Landet. 

For at faa det fulde Udbytte af 
Turen, overtalte jeg min Hustru til 
at slaa Følge, og sall. kørte vi pall. 
gammeldags Maner gennem Landet, 
bedede i Kroerne pall. Vejen, og 
frydede os over de bugnende Marker 
samt over, at det var Sommer og 
Solskin. 
. Forbi de store, gamle Herregaarde, 

Kongsdal og Dragsholm gik Turen; 
Kongsdal ligger gemt inde i en 
s.tor Park, omgi,en af Grave i Drags
holm derimod knejser med sine 

vældige, hvide Murtinder op over 
Bøgeskoven og skuer vidt ud over 
det aabne Hav. BeggE! minder de 
om en svunden Tid, og begge præger 
de sin Egn i der falder pall. en Gang 
en egen velgørende Ro og Fred 
over En, naar man kommer inden 
for deres Enemærker; her er alt 
Harmoni - i det Ydre i alle Til
fælde - medens alle de nye, 
grimme Huse, der efterhaanden 
spredes ud over Landet, snart rent 
ødelægger vort arme Færdrelands 
Skønhed. Ingen erkender mere 
end undertegnede deres Berettigelse; 
det er sall. naturligt, at hvert stræb
somt, flittigt Menneske har sit eget, 
lille Hjem; men at bygge sall. skønheds
forladt, som der nu gøres i Danmark, 
det burde rent ud sagt forbydes, og 
netop pall. saadan en lang Køretur har 
man rig Lejlighed til at samle Forar
gelse; sall. meget samlede i hvert Fald 
jeg ind deraf paa denne Nykøbing
Tur, at den nu sprænger alle Baand 
og giver sig Luft i denne lille Ud
gydelse, skønt mange af Læserne 
rimeligvis finder, at den slet ikke 
hører hjemme her. Som Forsvar 
for disse smagløse Smaahuse vil 
man som Hegel høre, at Ejerne ikke 
har Haad til nogen kunstnerisk Ud
smykning, det forbyder sig ganske 
af sig selv; dertil vil jeg blot som 
Svar henvise til Norge. Deroppe 
bygger ogsaa hver Mand sit eget 
Hus, og ud over Dale og Fjælde 
ligger de spredte, alle de tusinde, 
smaa, fattige Hjem. Deroppe er 
Evnen endnu langt ringere end 
~er nede, og Husene bygges der
for smaa og alle af Træ, men 
Farver har de alle, afstemte Farver, 
som passer ind i det Landskab, 
hvori de staar, og ikke som her, 
enten er rent farveløse eller ogaas. 
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udstyrede med knaldende, afstik
kende Farver, som virker irriterende, 
fordi de viser en saa total Mangel 
paa Skønhedssans. 

Dog tilbage til vor Rejse! Efter 
at have kørt ca. 10 Mil paa en 
Dag, naar vi frem til Nykøbing om 
Aftenen RI. 7. Efterat have spist 
til Aften, gik vi en Tur rundt i 
Byen for at orientere os. Byen 

, faar sit Præg af et mægtigt ny
bygget Amtssygehus, eller,; ligner 
den alle andre hengemte Smaabyer, 
og naar man har passeret den lange 
Hovedgade, kender man Resten. 
Havnen indeholdt tre større Skibe 
og en Lystkutter, saa den impone
rede heller ikke synderligt. 

Næste Morgen var vi tidlig oppe 
og spadserede ud til Hov-Vig, som 
ligger 1/2 Times Gang fra Byen. 
Saasnartman kommer udenfor By
grænsen, kan man se den store 
taarnprydede Hoved bygning. Vej-
ledet af den fandt vi snart frem og 
naaede der ud uden videre Hændel
ser. Ankommen til vort Bestem
melsessted blev vi venligt modtaget 
af Hr. Nielsen, og mange Minutter 
varede det ikke, inden vi var paa 
Vej ud til Aalekulturerne. Disse 
ligger kun en kort Spadseretur fra 
Gaarden og omsplXlnder et Areal 

kostbar, og derfor har den nu
værende Ejer i sin Tid faaet den 
til billigt Køb. 

Hr. Entreprenør Nielsen har saa 
haft den gode Ide at omdanne en 
Del· af Arealet til en Sø med en 
Vandstand af 1-2 Alen, paa enkelte 
dy bere Steder nær. 

Denne Ferskvandssø har han der
paa befolket med Aalefaring, som 
hvert Aar kan fanges, naar de søger 
ind i det bagvedliggende ferske Vand. 
Fangsten af dem sker i sindrigt 
udtænkte Apparater, der opstilles 
der, hvor det ferske Vand løbet ud 
i Havet. Aalefaringen vejes, inden 
den indsættes, sao. man altid ved, 
hvor mange der indsættes. Antallet 
maa nemlig nøje afpasses efter 
Ar\lalets Størrelse og den for
haandenværende Fødes Mængde. 

(Sluttes). Red. 

Den skandinaviske Fiskeri
udstilling _ 

og 
internationale Motor

udstilling 
i København. 

af ca. 250 Td. Ld., som afgrænses -0-

fra Havet af en høj, meget lang . I Bladets Nr. 14 sluttede vi med 
Dæmning. Foruden dette Areal, der at omtale den danske Ferskvandsaf
helt er sat under Vand, hører der deling paa Udstillingen, for derefter 

I 

• et omtrent ligesao. stort Stykke at· gaa over til den norske dito. 
Agerland til Ejendommen. Ager- . Den norske Ferskvandsafdeling 
jorden eJ,' af let, sandet Beskaffen- beskæftiger sig særlig med Laksens 
hed og for en stor Del tilplantet og Ørredens Liv samt dø forskellige 
med Naaleskov. Oprindelig har det Fangstmaader, der benyttes ved dette 
været Meningen, !lom tidligere be- Fiskeri. 
mærket, at den samlede Ejendom Der findes saaledes en Mængde 
skulde udnyttes som Græsgange; ganske fortrinlige Fotografier af store 
men Afva.ndingen har været for Laks, hvis Alder tydelig vises ved 
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Skælringene. Skællene er i over
naturlig Størrelse anbragte ved Siden 
af Originalen. Tillige vil man vcd 
nøjere at undersøge disse Skæl kunne 
se, naar Lakseu har leget, idet Skæl
let i denne Periode faar en flosset, 
ujævn Kant, der tydelig kan skælnes 
senere hen i Laksens Liv. 

Mange glimrende Billeder af de 
berømte norske Laksetrapper findes 
ogsaa i denne Afdeling, hvor man 
tillige maa beundre en smuk Samling 
Perlemorsarbejder ; Materialet hertil 
er afgivet af Ferskvandsmuslinger. 

'" 
Den svenske Ferskvandsafdeling 

indeholder bl. a. en stor Mængde 
Garnredskaber, opstillede akkurat 
pall. samme Maade, som de bruges 
i de svenske Søer. Saadant er jo 
overmaade lærerigt og er nok et 
Udstillingsbesøg værd. En Ting, der 
straks falder en Fagmand i øjnene, 
er to modstaaende Ruser, der for
bindes med en Alen høj Rad; over 
denne Rad ligger som et Tag en 
anden dito, der shl hindre Fisken 
i at søge over den egentlige Rad. 
Dette Hedskab benyttes i de svenske 
Søer til at fange Ferksvandskvabben 
med. Som bekendt fanges denne 
Fisk om Vinteren under Isen. Al
mindeligvis gøres dette ved at lade 
Raden gaa helt op til Isen; men der
ved hænder det ofte, at dennes øver
ste Kant fryser fast i Isen, hvad der 
naturligvis er til stor Ulempe ved 
Røgtningen. Ved at anbringe det
førbeskrevne Tag kan man imidlertid, 
uden at ødelægge Redskabets Fiske
evne, gøre Raden sall. lav, at den 
ikke kommer i Berøring med Isen. 
Redskabet er udstillet fra Aneboda 
Forsøgsstation og fortjener sikkert 
megen Opmærksomhed. Aneboda 

havde ogsaa udstillet en "Bundhen
ter, " der var konstrueret af Dr. Ose. 
Nordqvist. Da vi imidlertid tidligere 
har omtalt Bundhenterens Princip og 
Arbejdsmaade meget indgaaende i 
nærværende Blad, vil vi ikke her 
komme tilbage dertil; kun skal vi 
udtale, at Dr. Nordqvist Bundhenter 
sall. meget praktisk og lethaandterlig 
ud; tillige udmærkede den sig ved 
sin Prisbillighed, hvad der jo ogsaa 
har sin store Betydning. En anden 
Bundhenter konstrueret af den sven
ske Dr. Ekman vakte ogsaa fortjent 
Opmærksomhed. 

Den svenske Fiskeridirektør, Dr. 
Filip Trybom mødte frem med en 
meget interesssant Sa{llling Formol
Fiske, der var befængt med mang
foldige forskellige Sygdomme. Det 
gamle Ordsprog "Frisk som en Fisk i 
Vandet" passer desværre ikke altid, 
Fiskene lider af Sygdomme ligesom 
alle andre Dyr; naar vi alligevel 
sjældent træffer pall. syge Fiske, er det 
simpelthen, fordi de angrebne Dyr 
som Regel bliver et let Bytte for 
deres stærkere Kammerater. 

I denne Afdeling fandtes to gen
nemskaarne Laks, hvis hele Indre 
var bortædt af AaI. Laksene var 
omkomne pall. en eller anden ukendt 
Maade; AaIene havde sall. straks bo
ret sig ind i dem, og ligefrem op
slaaet deres Bolig der for en Tid, 
medens de har levet højt pall. Lak
sens Indvolde. 

Akvariebygningen. 
For det ikke sagkyndige Publikum, 

der besøger Fiskeriudstillingen, er 
Akvarierne efter al Rimelighed den 
store Tiltrækning. Smukt er det og
saa at se Fiskene tumle sig omkring 
i deres eget Elememt, og navnlig er 
det store Akvarium med sine mange 
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forskellige Fiske og dito Vandplanter 
overmaade nydeligt. Hele Akvarie
bygningen rummer ialt ca. 60 større 
og mindre Akvarier, saa der er mangt 
og meget at se og beundre. 

I den ene Side af Bygningen do
minerer Aneboda Forsøgsstation med 
en lang Række Akvarier, der er be
satte med alle Slags Kulturfisk, lige 
fra Ørreden til Suderen. Paa den 
modsatte Side har Dansk Ferskvands
fiskeriforening en omtrent lige saa 
lang Række Akvarier, der ligeledes 
indholder en Mængde meget smukke 
og veludviklede Kulturfisk, lige fra 
Yngel til prægtige Moderfisk. 

Desuden findes der Akvarier med 
Karper og Suder fra Hr. Bie, Hobro; 
dito, dito fra Hr. Christensen - Aa
lykke, Geddeyngel fra Brahetrolle
borg og meget, meget mere. Ende
lig er der paa hver Side af Hoved
indgangen placeret en smuk Samling 
Akvarier med alle mulige og umulige 
Sirnske. Alt i Alt rummer Fersk
vandsfiskeriafdelingen paa U dstil
lingen mangt og meget, som nok er 
et Besøg værd, og adskilligt kan man 
lære ved at gaa den nøjagtigt igen
nem; desuden er der jo uendelig me
get seværdigt derude i Havfiskernes 
og Motormændenes Udstilling, saa vi 
kan kun paa det allerkraftigste an
befale alle Fagmænd at lægge Vejen 
derud. Den 2(l. August lukker den 
sine Porte. 

Red. 

Statistik over Fersk
vandsfiskeriet. 

-o-
Den 15. Juli skulde der ved de 

kommunale Raad hele Landet over 

tilvejebringes Oplysning om Arealets 
Anvendelse. Denne Statistik, der 
har været foretaget flere Gange tid
ligere, sidste Gang 1907, er mi 

bleven udvidet med bl. a. en Rubrik, 
i hvilken der skal skaffes Oplysning 
om Ferskvandsfiskeri. 

Følgende Spørgsmaal skal be
svares: 

l) Drives der regelmæssigt eller 
i Ny og Næ Ferskvandsfiskeri paa 
Ejendommen*) eller i tilgrænsende 
Søer og Vandløb? 

2) Giver dette Fiskeri gennem:.. 
snitlig et aarligtBruttoudb'ytte paa 

a) under 10 Kr.? 
b) 10-100 Kr.? 
c) 100-1000 Kr.? 
d) over 1000 Kr.? 
3) Hvis Fiskeriet er udlejet, an

gives Beløbet af Lejeafgiften i det 
sidste Aar. 

4) Findes der paa Ejendommen 
Fiskedamme, hvori der drives Fiske
avl, eller Klækkeanstalter for Fi
skeæg? 

Arealets Størrelse af Søer, Damme, 
Vandløb o. lign. skal 6gsaa opgives 
for hver Ejendoms Vedkommende. 

For Jagt er der ogsaa medtaget 
Rubrikker til Oplysninger. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Artikler og Meddelelser er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres

se: Dr. C. Hoflmeyer, Sorø. 
NB. Artikler og Meddelelser maa kun 

skrives paa Papirets ene Side at Hen

syn til Trykningen. 

*) Der fordres Oplysninger om hver 
enkelt Ejendom hele Landet over. 
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Tysklands Udenrigshandel med Ferskvandsfisk. 
(1. Januar til 30. Juni 1912). 

-0-

115 b. Aal, Suder og andre Ferskvandsfisk. 
1909 1910 1911 1912 
dz.*) dz. dz. dz. 

Indførsel fra Danmark 3309 3610 4428 2696 
- Nederlandene 1980 2642 1200 1949 
- Østrig-Ungarn 1340 1391 1925 1446 
- Sverrig 1279 1240 1057 719 

115 c. Aal, Suder og andre ikke levende Ferskvandsfisk, ogsaa frosne. 
1909 1910 1911 1912 
dz. dz. dz. dz. 

Indførsel fra Danmark 1352 1182 1877 607 
- Nederlandene. 6450 6266 8936 6404 
- Norge 1323 1030 1106 924 
- Østrig-Ungarn 1089 1782 1630 l807 
- Rusland i Europa 7245 9339 . 15504} 10909 i Asien 2363 203 656 
- De for. Stater 3204 4748 28p5 4639 

11·7 a. Laks, saltede. 
1909 1910 1911 1912 
dz. dz. dz. dz. 

Indførsel fra Danmark 700 779 803 977 
- De for. Stater 17046 :20699 22852 19186 

Indførslen af Ferskvandsfisk til Tyskland er atter gaaet tilbage i 
dette K v:artal, ligesom i forrige. Særlig er det gaaet ud over Karperne 
fra Østrig og Holland, medens de franske Karper har vær:et noget mere 
begæret. 

Hvad Indførslen af Aal, Suder og andre Ferskvandsfisk angaar; saa 
viser HandelsstaUstiken en Tilbagegang paa 2746 Dobbeltcentner eller 
omtrent 25 %. Tilbagegangen rammer særlig Leveringerne fra Danmark, 
Frankrig, Østrig-Ungarn og Sverigj kun Holland møder her med stigende 
Indførsel af denne Vare. 

Hvad endelig Indførsel af døde Ferskvandsfisk· angaar (Karper und
tagne), saa er her en Tilbagegang at notere for det forløbne Halvaar 
paa 6219 Dobbeltcentner, eller omtrent 20 Ofo. Her er det særlig danske, 
hollandske, norske og russiske Varer der rammes, medens de forenede 
Stater i Amerika og Østrig-Ungarn udviser større Leveringer end i det 
første Halvaar 1911. 

Den tyske Udførsel af Ferskvandsfisk har været stigende 
i Halvaaret l. Januar til 30. Juni 1912. 

') DobbeItcentner, 
(Deutsche Fischerei-Zeitung). 
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Fiskemarkedet. 
-0-

Altona, 8. August. 

Officiel Notering af de Fiskepriser, 
som kommer i Betragtning for det 
danske Fiskeri, opgivet af H. KiJser, 
edsvoren Auktionarius. 

Gedder, middel 
Gedder, smaa 
Skaller 
Aborre 
Brasen 
Helt 
Aal, store 
Aal, smaa 
Ørred 

• 

Pf. pr. Pd. 
75-99 
45-62 

181/2-22 
40-45 
38-32 

80-100 
30-60 

110-200 

Annoncer. 
-0-

Pladsen 
som Fiskemester 

ved AIS Nordjysk Damkultur, Ers
lev pr. Nykøbing M., bliver ledig til 1. 
November. 

Til Fiskeriet hører et Areal paa 5 
Td. Land, 24 Damme, Udklækningshus, 
Ishus med Fryserum samt en udmær
ket Beboelseslejlighed og Have. Der 
produceres ca. 4000 Pd. Portionsørred 
og udklækkes 150,000 Stk. Yngel. 

Ansøgerne maa være fuldt ud kvali
ficerede og have Lyst og Interesse for 
deres Gerninger. 

A'nbefalinger og Lønfordring bedes 
sendt senest 10. August til 

IV. IVørgaard, 
Erslev Mejeri 

pr. Nykøbing M. 

Is 
i Vognladninger 

billigst fra 

AIS Alfred E. Borch, 
Kolding. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 

G. D o m as e h ke. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 
\ Telegr.-Adr.: J<'orellenbandeJ. 

Fiskeriet "laly kk e" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima Ojneæg. Yn"el 
og Sættefisk afBæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christensen. 

Averter i Foreningens Medlemsblad 

CUPRINOL 
er det bedste Præparat til Imprægnering af Fiskenet. Linegods. 
Sejlo. I. og giver Stofferne en grønlig Farve, hvad der el' af den 
største Betydning for Fiskeriudbyttet. Absolut uopløseligt i Vand. 
Langt at foretrække for Barkning. 

Nærmere Oplysninger paa Forlangende ved Henvendelse til 

Ais "KVMEIA", 
Langebrogade 6, København. Tlf. 7516. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

---====::::::: Kontant Betaling. --

8jneæu, Ynuel DU Sættefisk i alle 8rredarler 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

c59~968K fl)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen & P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal 

..... købes mod kontant Betaling __ 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nachf. 

Telgr.-Adr: Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin, Lohmuhlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 
. A. OTTESEN, Thisted. 

Tele gr.-Adr. : Ottesen, Thisted. Teler. 4. - Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Chr. LøftinK, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Aalekulturerne 
i Hov-Vig. 
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(Sluttet). 

Efterat Hr. Nielsen igennem en 
8-10 Aar saaledes hvert Aar har 
udsat den nødvendige Aalefaring, 
er de første efterhaanden blevne 
blanke og tjenlige til Opfiskning; 
dette sker paa sædvanlig lYIaade, 
naar de vil vandre til Havet. 

For at blive mere Herre over 
denne Vandring, end det ellers er 
Tilfældet, har Hr. N. udtænkt en 
genial Fangstmaade, som vi skal gøre 
et Forsøg paa at forklare for vore 
Læsere. 

Ude ved Dæmningen er paa Land-

siden, i selve Aalekulturen, opstillet 
et Stillads, der tjener til Stativ for 
to store Kasser, der ved et simpelt 
Spil kan sænkes ned paa Bunden 
eller hæves helt op over Vandets 
Overflade. Disse Kasser er hver 
forsynede med en Hals, der altid 
rager op over Vandet. Endvidere 
har de paa Siderne Here firkantede 
Aabninger, der indvendig er for
synede med Ruser. Vil nu Hr. N. 
om Efteraaret fange sine Blankaal, 
sætter han en Vindmotor, der staar 
udenfor Dæmningen, i Gang; denne 
pumper det salte Vand op fra Ha
vet og gennem Renden leues det ned i 
Kassens Hals. Herfra synker det 
til Bunds, fordi det er tungest, og 
strømmer snart ud af Aabningerne, 
hvorefter det spredes ud i den omlig
gende Aalekultur. Naar Motoren har 
gaaet et Par Dage og Nætter, mærker 
Blankaalene det salte Vand, begyn
der derfor at lette sig og søger 
mod det for at komme til Havet. 
Herved ledes de hen til ·KaBserne, 
trænger ind gennem Aabningerne og 
er dermed fangede, idet Ruserne 
lukker dem inde. Hr. N. behøver 
nu kun at hæve Kasserne op af 
Vandet og tømme dem, for atter 
at sænke dem ned til ny Fangst. 

Ideen forekommer mig at Tære 
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aldeles glimrende og sikkert ene~ 
staaende; den fortjener derfor at 
publiceres alene for dens Genialitets 
Skyld. 

Sidste Aar fangedes der 13-
14,000 Pd. Aal paa denne Maade 
af et Areal paa 200 Tdr. Land. 
Først i Fjor blev de 50 tdr. Land, 
som nu hører til Kulturerne, lagt 
til. Efter al Sandsynlighed vil Hr. 
N. herefter hvert Aar kunne høste 
et lignende Kvantum Aal, og naar 
de sidste 50 Tdr. Land kommer til, 
endnu mere. 

Vandet i Kulturerne er meget 
næringsrigt; den Tilsætning af Salt
vand, det faar, gør det tilsyneladende 
endnu mere egnet for det lavere 
Dyreliv; i hvert Tilfælde vrimler 
det af Gammarus, Daphnier, Cyclops 
o. s. v. 

Da der ikke findes andre Fisk 
end Aalene i Kulturerne, har Hr. 
N. næret Frygt for, at de større Aal 
skulde mangle passende Næring og 
derfor i de sidste Aar fodret dem 
med Fiskeaffald. Dette synes at 
lykkes godt, Aalen har lært at søge 
Foderpladsen, og Følgen er bleven, 
at medens de før skulde opholde 
sig i Kulturerne i 8 ARr for at blive 
blanke, bliver de nu blanke paa 6 
Aar. Saa efter al Rimelighed er 
Fodringen en god Forretning. 

Summa summarum: her er et Be
vis for, at en dygtig ~b.nd, ved 
at udnytte de forhaandenværende 
Chancer, ved Aalekultur kan bringe 
et forholdsvis værdiløst Areal til at 
give mere end den bedste Agerjord. 
Thi vel maa man vente en 6-8 Aar, 
indeR Aalekulturer giver noget Ud
bytte, men som Regel kan Arealer 
af den Beskaffenhed, som her om
talt, faas forholdsvis billigt, saa 
Rentetabet bliver ikke stort, og naar 

U dbyttets Dag en Gang kommer, 
vil dette være saa stort og saa lidet 
afhængig af alle andre Faktorer, at 
man næppe har nogen mere driftssik
ker Forretning end AaIekulturer. 

Tænk en Gang over, hvad ]4,000 
Pd. AaI vil sige af 200 Tdr. Land 
- Aar efter Aar og tilmed uden 
nævneværdige Arbejdsudgifter ! 

Red. 

østrig vil indskrænke 
sin Karpeproduktion. 

-0-

.Fra en Kilde, der staar det K. K. 
Fiskeriselskab nær, bringer de 
østrigske Blade følgende Meddelelse: 
Vore store Damejere . har besluttet 
at indskrænke deres Produktion og 
stiller i Udsigt, at Karper herefter 
vil blive et sjældent Nydelsesmiddel. 
Fiskeproduktionen bliver nemlig, 
paa Grund af de stigende Priser 
paa alle Fødeemner, stadig dyrere 
og dyrere, og de Fodermidler, der 
almindelig benyttes, har nu naaet 
sall, høje Priser, at enhver lønnende 
Anvendelse af dem snart er ude
lukket. 

Damejerne vil derfor, hvis det 
ikke skulde lykkes at finde mere 
prisbillige Surrogater til Fiskefoder, 
tilnæsteAarophørc med den tabbrin
gende kunstige Fodring og kun be
sætte Dammene med saa mange 
Karper, som der er naturlig Føde 
til. Dette vil selvfølgelig have en 
stor Indskrænkning i Produktionen 
til Følge. Rimeligvis vil det derved 
formindskede Tilbud af Fisk ogsaa 
bevirke en Stigning af Priserne, saa 
Producenterne mener at staa sig 
dened i alle Retninger. 

(Fischerei-Zeitung). 
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Transport og Udsætning 
af Ørredyngel. 

Genpart af Skrivelse fra Fiskeriassislent 
Aagaard til Fiskeriinspektør Landmark, 

dateret 27. Juni 1912. 
-0-

(N edenstaaende interessante Skri
velse har vi tilladt os at aftrykke 
efter "Norsk Fiskeritidende"). 

Efter Anmodning af Formanden 
i Foreningen til Fremme af Fiskeriet 
i Kristianiafjorden indenfor Drøbak 
har jeg udsat ca. 26000 0rredyngel 
i Elve, der løber nd i Kristiania
fjorden. J eg gjorde herun der to 
Forsøg med at overføre 0rredyngel 
direkte fra Ferskvand til Søvand.*) 

Da jeg ikke kender til, at saa
danne Forsøg tidligere er gjort, 
herfra undtaget Yngelens Behandling 
i Saltopløsninger ved forskellige 
Sygdomme, skal jeg tillade mig her 
lidt udførlig at behandle de fore
tagne Forsøg. 

Den første Transport af 0rred
yngel for den nævnte Forening fore
gik den 30. Maj i Aar. Yngelen 
blev afhentet ved Landbrugshøj
skolens Udklækningsapparat paa Aas 
og kørt til Nes i Bundefjordens Syd
ende. Heda tog jeg Motorbaad til 
Ljanselven; men ved Fremkomsten 
viste det sig, at Yngelen ikke var 
rigtig livlig; den begyndte at ligge 
paa Siden og gav tilkende, at den 
manglede Luft. I Ljanselven blev 
der udsat ca. 8000 0rredyngel, 
hvorefter der blev skiftet Vand paa 
de resterende 6000 Yngel, der nu 
blev fordelt i flere Spande med ca. 
1000 Yngel paa 20 Liter Vand. 
Ca. 200 Yngel blev udsat i 10 Liter 
Søvand, idet jeg gerne vilde se, 
om den i længere Tid taalte deune 
bratte Forandring. Det viste sig, 

at Yngelen i Søvandet straks kvik
nede op og holdt sig livlig, til 
den 2 Timer senere blev udsat i 
Brakvand i N eselven. Det voldte 
derimod meget Bryderi ved idelige 
Overhældinger med Ferskvand at 
holde Liv i den Yngel, der blev 
transporteret i Ferskvand. (Motor
baadens Ejer havde glemt at med
tage Is). 

Den 27. ds. foretog jeg et audet 
Forsøg. KI. 12 Middag blev ca. 
2000 0rredyngel fra Ferskvand ud
sat i et Spand med ca. 30 Liter 
Søvand. Yngelen holdtes i dette 
Vand i 51/2 Time, hvorefter den 
blev udsat i Sandvikselven. Yngelen 
viste hele Tiden tydelige Tegn paa 
Velvære; medens den Yngel, der 
blev transporteret i Ferskvand, 
hurtig blev doven og lagde sig paa 
Siden, om ikke Is stadig havdes i 
Vandel. Jeg benyttede ogsaa lidt 
Is i Søvandet for at holde dette 
koldt; men medens der brugtes ca. 
G Liter Is til hvert Spand, hvori 
Yngelen transporteredes i Fersk
vand, medgik del' kun ca. 1 Liter 
Is til det Spand, hvori der var Sø
vand. 

Yngelen taalte ogsaa Tilbage
føring fra Saltvand til Ferskvand. 

Da det, som Hr. In~pektøren vil 
forsfaa, vil være af uhyre Interesse 
at faa denne Sag yderligere under
søgt, skal jeg tillade mig at fore
slaa, at yderligere Forsøg hermed 
bliver udført ved den af Hr. Over
retssagfører AaU anlagte Anstalt 
ved Aalesund. 

*) Saltvand. 



128 ll'erskvandstiskeribladet Nr. 11. 

Fiskene og Tørken i Sommeren 1911. 
-0-

Fyrsten af Monaco ejer i Depar
tementet Aisne, to Mil fra Laon, 
Slottet Marchais : dette ligger om
givet af en Grav midt i en stor 
firkantet Park. Graven er paa hver 
Side af Kvadraten 1250 m lang og 
16 ID bred og danner en samlet 
Vandflade paa 5 km Længde. Vandet 
staar deri sædvanligvis 1,5 m højt 
og retter sig efter Grundvandet i 
det omliggende Land. 

Under forrige Sommers Tørke 
var denne Grav ganske udtørret, 
hvad der ikke har været Tilfældet 
i de sidste hundrede Aar. Hr. J. 
Buchanan besøgte Parken den 29. 
September 1911 og beskrev sine 
Iagttagelser i det engelske Tids
skrift "Nature", 88. Bind; heraf 
skal vi uddrage følgende: 

Graven var fuldstændig udtørret, 
med Undtagelse af en lille Beholder, 
der benyttedes som Andedam. Mærk
værdigt var det, at man ikke saa 
Spor af døde Fiske, skønt Graven 
ellers vrimlede af Karper, Suder, 
Aborre og Gedder. 

Om Aftenen den 29. September 
indtraf en hæftig Storm med stærke 
Regnskyl, der varede til 1. Oktober. 
Da Hr. Buchanan bagefter besøgte l 

Parken, fandt han, at der havde 
samlet sig noget Vand i en lille 
Sirdam, der stod i Forbindelse med 
Graven; i denne lille Dam svømmede 
nu enkelte 10-12 cm lange Fisk 
omkring. Disse Fisk maatte have 
været begravede i den tørre Dam 
og var nu komne frem, efterat der 
var blev en tilstrækkeligt Vand. 
Forfatteren kunde ogsaa se, at en
kelte Fisk dukkede frem fra Bunden, 
idet de ophvirvlede en hel Slam-

bølge og gled op til Overfladen med 
Bugen vendt opad, for dog straks 
at komme til fuld Bevidsthed og 
svømme bort. 

Den samme Dag fandt Forfatteren 
en anden større Vandansamling, 
som udfyldte Gravens nordlige Del 
og som var ca. 30 cm dyb. Deri 
svømmede talrige Fisk, saaledes en 
Aborre paa 10 til 12 cm Længde; 
desuden fandtes der en Gedde, der 
var omtrent 40 cm lang. Den 2. 
Oktober var Antallet af Fisk meget 
forøget, og der fandtes ogsaa ad
skillige større Indivi der; saaledes 
iagttoges en Aborre paa mindst 
20 cm Længde. Disse havde sand
synligvis paa et meget tidligt 
Tidspunkt gravet sig dybere ned. 
Tillige fandtes en død Aborre; den 
første døde Fisk, der kom for Dagens 
Lys. Den 3. Oktober fandtes endnu 
flere store, levende Fisk. 

Paa et andet Sted i Nordgraven 
iagttog Forfatteren samme Efter
middag en for tidlig Genopvaagning 
af Fiskene, der endte med Masse
dødelighed. I denne Del af Graven 
fandtes kun et enkelt Sted en Smule 
Vand, men Bunden var fugtig. Sand
synligYis var en tilstrækkelig Mængde 
Fugtighed som en Følge af Grundvan
dets Stigning trængt saa langt op mod 
Oyerfladen, at der havde dannet 
sig en lille Pøl paa 1 m Diameter 
og 2-3 cm Dybde. Dened yar 
de indslumrede Fisk blevne for
styrrede og havde alle bevægd sig 
opad. De fandt imidlertid ikke 
tilstrækkeligt Vand, til at de kunde 
opholde Livet, hvorfor de svageste 
:Fisk blev drevne ud til Randen, 
hvor de omkom. 

Da den sidste Udtørring af Graven 
foregik for ca. hundrede Aar siden, 
aaa maatte Fiskerne i Sommeren 
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1911 have staaet overfor en hel 
ny Erfaring; tiltrods herfor er deres 
Manøvre med Nedgravningen i Slam
men forløben uden Tab. Det fine 
Instinkt, hvormed dette er udført, 
synes endnu mærkværdigere, naar 
man betænker, at vissp, Dele af 
Graven pall, Vest- og Sydsiden 
aldeles ikke var dyndede, men be
sad Sand- og Mergelbund, hvorfor 
alle Fiskene øjensynlig har begivet 
sig til ae bløde Steder, for der at 
finde et passende Skjulested. Af 
de forskellige Fisk, som lever i 
Graven, plejer Karper og Suder 
hver Vinter at rode sig ned i Dyndet, 
medens Gedder og Aborre ikke be
nytter denne Fremgangsmaade. Al
ligevel har disse med ligesaa stor 
Dygtighed som Karper og Suder 
forstaaet at grave sig ned, da Om
stændighederne tvang dem til det. 

Efter Fyrsten af Monacos Op
givende var Vandet i Gravene en 
Vinter mange Steder frossen omtrent 
til Bunden, og talrige Gedder og 
Aborre fandtes indefrosne og døde 
i Isen. . Denne Art Vandmangel 
,irker altsall, ikke pall, samme ~hade 
pall, Fiskene som Udtørring. 

Hvis Sommeren 1911 havde været 
Begyndelsen til en forbat Tørke
periode, sall, at Gravene var ved
bleven at være tørre, sall, vilde alle 
Fiskene være døde og gaaet i Forraad
nelse, og med en vedvarende Klimat
forandring havde de leveret et rigt 
Fossillag, medens den haarde Bund 
pall, de andre Steder fuldstændig 
vilde mangle et saadanL Man havde 
da her to Formationer, en fossilrig 
og en fossilfattig, der stødte umid
delbart op til hinanden og tilhørte 
samme Tid og tilsammen ikke dæk
kede mere end 16 Td. Ld. For
fatteren henviser til Geologen Gei-

kies' Værk, hvorefter Vandbækkenet 
"Old Red Sandstone"*) viser akkurat 
lignende Forhold. 

Da vi her kun har haft med Fisk 
at gøre, vilde det være interessant 
at faa at vide, om der foreligger 
Iagttagelser fra andre Dele af Tysk
land om, hvorledes Fiskene der har 
overvundet den usædvanlige Tørke 

Sommeren 1911. 
Bremen. Professor Haplce. 

(Allgemeine Fi9cherei-Zeitung). 

Om Æg og Yngels 
0mtaalelighed ved pludselige 

Temperatursvingninger. 
-0-

Hidtil har man anset Salmonider
nes Æg og Yngel for at være meget 
sensible for pludselige Temperatur
svingninger ; nogle Undersøgelser af 
R. du Drouin de Bouville!! og senere 
W. Hein synes imidlertid at tyd!,} 
paa, at de ikke er slet sall, vanske
lige at have med at gøre, som tid
ligere antaget. 

Saaledes flyttedes t. Eks. 65 Stk. 
Rogn fra 6,9 o C. til 20 o C. og til
bageflyttedes efter 5 Minutters For
løb til den første Temperatur, uden 
at Udviklingen tilsyneladende skade
des derved. Ved nøjagtige, udfør
lige Forsøg viste det sig, at Æggene 
var ømtaaleligst mellem lOde og 
14de Dag efter Klæ.!mingen. Ved 
saadanne Tilfælde var det ikke 

*) Den røde Sandsten, der findes i 
England, Skotland, paa Grønland o. 
fl. S., indeholder Forsteninger af 
sværtpansrede Fisk og nu og da af 
Landplanter, men aldrig Spor af Hav-
dyr. Red. 
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sjældent, at al Yngelen døde ved 
Flytning fra 8,9 o til 25 o og efter 
en Time til ca. 0,6 o og efter atter 
en Time til 8,9 O. Dog synes det 
at fremgaa af Forsøgene, at det 
var ikke fuldt saa farligt et Eks
periment at flytte fra Klækkevandet 
til + 0,2 o iL 0,5 o C for en Time 
eller til + 25 o C. Dog kunde Ta
bene herved ogsaa yære store nok; 
i første Tilfælde for Æg fra 0-581/2 

Ofo og for Yngel fra 1-91/2 Ofo og i 
det andet Tilfælde for Æg fra 0-
97% og for Yngel fra 11/ 2-83%, 
hvorfor det alligevel er raadeligst 
at udvise megen Forsigtighed med 
TempeJ'atursvinger baade naar det 
gælder Salmonidernes Æg og spæd 
Yngel. 

(Svensk Fiskeri Tidskrift.) 

Literatuf. 
-0-

Paa GadsForlag er udkommen 
det ll. i Rækken af Naturhistorisk 
:Forenings Skrifter om Danrnm'ks 
Fauna. Skriftet, der er forfattet 
af Magister C. V. Otterstrørn, inde
holder en Beskrivelse af Pigfinne
fiskene og danner Indledningen til 
en Haandbog om de almindeligst 
forekommende Fiske. 

Skriftet afhjælper et længe, særlig 
blandt praktiske, interesserede Men
nesker, følt Savn, og da det, baade 
ved sin hele Form og paa Grund af 
den Nøjagtighed og Omhyggelighed, 
hvormed det er udarbejdet, giver 
et let overskueligt Billode af denne 
Del af Dyreverdenen, kan vi paa 
det varmeste anbefale det til alle 
Fiskere, hvad enten de er Dam
brugere eller Fiskere i frie Vande. 

Bogen, hvis Titel er "J;'isk" tjener 
Forfatteren til megen Ære. 

Red. 

~lindre!Ieddelelser. 
-0-

Sverigs Landbrugs- og 
li'iskerikonsulent i Berlin. 
Til Landbrugs- og Fiskerikonsulent 
i Berlin har Sverig i Aar udnævnt 
Hr. Max Langenheim. Konsulentens 
Adresse er for Tiden: Kunstmaler 
Herrmann, Rathenowerstrasse 3 1, 
Berlin N. W. 

* 
Lille Karl: "Fader, jeg har fan

get en Aborrehun i Badehusetl" 
Faderen: "Hvor ved Du, at det 

er en Hun?" 
Kat'!: "Jo, jeg medede den iDame-

bassinet". 
(Svensk Fisk<>riLidsskrift). 

* 
Raeerenhed. Lise er beskæf

tiget med at rense en stor Gedde. 
Til sin store Forbavselse finder hun 
i Geddens Bug en Aborre og en 
Helt. Ildrød i Ansigtet løber hun 
ind til .b'ruen. 

Se, se, Frue! Skal de ikke 
være af samme Sort? 

(Från Skog oeh Sj ø). 

Artiklerogltleddelelser er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres
se: Dr. C. Hoftmeyer, Sorø. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun 
skrives paa Papirets ene Side at Hen
syn til Trykningen. 
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Fiskemarkedet. 
-0-

Ilerlin, 24. August. 

Levende Fisk: 

Gedder 
Gedder, store 
Gedder, mellemstore 
Aborre 
Aborre, smaa 
Suder 
Suder, store 
Brasen 
Aal, smaa 
Aal, middel 
Karper 

Ørred 
Laks 
Laks, smaa 
Gedder 
Aal 
Brasen 
Karper 

Ispakkede Fisk: 

Annoncer. 
-0-

Tilbud. 

Pf. pr. Pd. 
110-132 
80-97 

100-110 
63-80 
42-52 

109-137 
111 

40-71 

93-102 
80-90-100 

Pf. pr. Pd. 
93 

174-177 
140 

56-76 
'i5~76 

27-37 
55 

Isefjol'dens I'iskerifo.l·enin&, ud
beder sig Levering af 

10,000 Stk. Havørredyngel 
til Udplantning i Fjorden Efteraaret 
1912. Man henvender sig til Formand 

Chr. Niel8en, 
Ejby pr. Roskilde. 

Fiskeriforpautning. 
Nu til Efteraaret kan Højen Kjærs 

:t'i8keri, ca. '/z Mil fra Vejle, fa as i 
Forpagtning. Fiskeriet er udmærket 
beliggende, 30 Damme med rigeligt og 
godt Vand, Udklækningshus samt god 
Beboelse. 

Henvendelse til Købmand August 
Hertzum, Vejle. Telefon 330. 

Averter i Foreningens Medlemsblad 

Fiskemester. 
Plads som Fisl>:emester søges fra 1. 

November af en ung Mand, sidst i 
Tyverne; har godt Kendskab til alt 
vedrørende Damkultur. 

Billet, mrkt. »Selvstændig Plads«, 
modtager Bladets Kontor. 

Portionsørred, 
større Ørred~ Gedder~ Kar
per, Suder, Skaller~ Aborrer 
købes og afhentes Illed Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 

G. D o In a s c h k e. 
Fischhftndlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 
Tclegr.-Adr.: I'orellenhandel. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yngel 
og Sættefisk afBæk-. Kilde
og Regnbueøl*red samt Sætte
fisk af Karpel' og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohristensen. 

Karpeyngel 
og nogle 2 Sommers Karper 
er til Salg. Henvendelse til Fiske
mester Nielsen, Anhof pr. Øxendrup 
Station. 

4000 Stk. prima 

Sættefisk 
(Regnbuer) ønskes til Købs i Efter
aaret. Tilbud med Størrelse og Pris 
udbedes snarest. 

Jens 'Peter lUortensen. 
Fuglebjerg. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. --

Ojneæu, Yngel DU Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

d9~8~81t fl)amltultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal 

... købes mod kontant Betaling __ 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nachf. 

Telgr.-Adr: 
Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin. Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. OTTESEN. Thisted. 
Telegr.-Adr.: Ottesen, Thisted. - Telef. 4. - Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Indhold: 
Et Besøg ved Saltbæks-Vig. 
Kinesisk Fiskeavl. 
Ørred kultur og Fortidens Synder. 
Annoncer. 

Et Besøg 
ved Sal~bæks-Vig. 

-0-

For at anføre et Eksempel pall. 
Aaleudplantningens Nytte, har Stats
konsulent Løfting ifjor i Maj Maa
ned skrevet en Artikel her i Bladet, 
der omhandler Fiskeriet i Saltbæks
Vig. Ved at læse denne Artikel 
fik jeg Lyst til ved Selvsyn at gøre 
mig bekendt med de stedlige For
hold, og da jeg planlagte min Ekspe
dition til Hov-Vig, var Saltbæks-Vig 
med i Programmet. Efterat min 
Hustru og jeg derfor havde besøgt 
Hov-Vig og givet Hestene en Hvile
dag ude i Rørvig Kro, hvor vi selv 
holdt Fede saa længe, begav vi os 
atter paa Vej med Saltbæks-Vig 
som Maal. 

De første 3-4 Mil af Turen gik 
ad samme Vej, som vi vare komne 
til Nykøbing S.; ved Dragsholm 
drejede vi imidlertid i mere sydlig 

Retning ned til Snertinge. I Kroen 
der holdt vi sall. Rast et Par Timers 
Tid, for at vore Heste og vi selv 
kunde faa noget at styrke os paa 
og samle Kræfter til vor videre 
Rejse. Efterat være udhvilede, gik 

'1 Turen igen henad Hovedlandevejen 
mod Kallundborg, til vi naaede 

I Bregningej her bøjede vi mod Nord, 
kørte forbi I{altredgaarden, og kom 
derefter ind pall. smalle Markveje, der 
ikke var sall. ganske lette at finde 
frem ad. Heldigvis var der dog ret 
tæt bebygget, sall. ved at spørge os 
for hos Beboerne, naaede vi ved 
5 Tiden frem til Arnakke Gaard, en 
Ejendom pall. ca. 130 Td. Ld., der 
tilhører Saltbæks-Vigs Aktieselskab. 

Her modtoges vi af Saltbæks
Vigs Bestyrer, Hr. Cornxen, og Hr. 
:Fiskemester Huss, der foruden at 
have Tilsyn med Fiskeriet tillige 
dri vel' Arn akke Gaard. Ved et 
heldigt Tilfælde var Bestyrelses
medlem for Aktieselskabet, Hr. 
Grosserer Johs. Esmarch fra Køben
havn, ogsaa derude, sall. vi faldt 
straks i de bedste Hænder og mod
toges med megen Venlighed og 
Imødekommenhed. 

Ledsaget af de nævnte tre Herrer 
kørte vi derefter ud for at bese 
Anlæget. 



134 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 18. 

Da det samlede, fra Havet ind
dæmmede Areal er 5000 Td. Ld. 
stort, vil man forstaa, at det kræver 
adskillig Tid, naar man nogenlunde 
grundigt vil sætte sig ind i For
holdene. 

For at komme ind i selve Ind
dæmningen, maa man passere en 
Bro, der fører over den Landkanal, 
som i en Længde af 3 Mil omslutter 
hele Anlæget og tjener til at hindre 
Oversvømmelse fra det omliggende, 
højere Land. Hovedvejene inde i 
Inddæmningen ligger paa Dæmnin
gerne, der følger Landkanalens 
indvendige Side. Ad en saadan 
Dæmning kørte vi et godt Stykke 
Vej fremad, til vi naaede Karpedam
mene, d~r omfatter ca. 130 Td. Ld. 
Efter danske Forhold er dette jo 
et ganske betydeligt Anlæg; men 
da der ikke fodres, passer det 
nogenlunde sig selv den meste Tid 
af Aaret, og kun om Foraaret ved 
Udsætningen, hen paa Sommeren 
under Legetiden og sluttelig om 
Efteraaret ved Udfisknlngen, kræves 
Arbejdshjælp og særligt Tilsyn. An
læget, der er delt i mange store og 
smaa Damme, saa frugtbart og godt 
ud, men skæmmedes noget af en 
alt for stærk Rørvækst. Ganske 
vist meddeltes der mig, at Forholdene 
i Aar var særlig slemme, fordi Sel
skabet paa Grund af den herskende 
Mund- og Klovesyge ikke havde det 
sædvanlige Antal Græsningskrea
turer, der plejer at holde Rørvæksten 
nede langs Dammenes Bredder; men 
selvom Forholdene havde været 
som ellers, er det min Overbevisning, 
at en ordentlig Oprømning af Rør
bestanden vilde betale sig. Sagen 
er jo nemlig den, at en Varmtvands
fisk som Karpen, hvis Fordøjelse 
foregaar bedet ved en Vandtempe-

ratur af over 20 o C, ganske sikkert 
vil trives langt bedre i mere ube
skyttet Vand, hvor Solstraalerne 
kan komme til at virke med deres 
fulde Kraft, end her, hvor største 
Delen af Vandfiaden var dækket af 
tætte, mandshøje Rør og Siv. Ganske 
vist afgiver disse uigennemtrænge
lige Hørholme et glimrende Tilholds
"ted for utallige Vade- og Svømme
fugle, men Værdien af det ned
skudte Vildt staar dog vist næppe 
i rimeligt Forhold til, hvad Dam
mene kunde producere af Karpe
kød, hvis Solen ret kunde faa Lej
lighed til at gennemvarme dem og 
sa,mtidig fremelske et endnu rigere, 
lavere Dyreliv. At dette ikke beror 
paa tomme Gisninger, men virkelig 
forholder sig saaledes, kan jeg be
vise ved at anføre nogle Eksempler 
fra min egen Bedrift. 

I den store Sorø Sø (over 400 Td. 
Ld.), skulde man antage, at der altid 
var rigelig Næring tilstede, ogsaa 
for Karpefisk, men mine Under
søgelser af Brasens Vækst i denne 
Sø viser dog med afgjort Tydelighed, 
at denne vokser meget langsommere 
her end i den nærliggende og kun 
29 Td. Ld. store Petersborg Sø. 
Til Sammenligning skal anføres: 

Sorø Sø 
Længde mn Alder 

Brasen 40 12 
33 11 

Petersborg Sø 
Længde cm Alder 

40 10 
33 7 

Grunden hertil Ar ene og alene 
den, at Sorø Sø er en koldere Sø, 
opfyldt af Kilder og omgivet af 
store Skove, medens Petersborg Sø 
er en grund, fritliggende Sø, hvor 
Solen ret kan komme til at gennem
varme hele Vandlaget lige til Bunden, 
og derved skabe gunstige Betingelser 
baade for det lavere Dyrelivs Trivse 
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og for Karpefiskenes E'ordøjelses
proces. 

For at komme tilbage til Fuglevild
tet i Saltbæks-Vig bevirker Fuglene 
tillige, som før omtalt, at man ikke er i 
Stand til at fodre Karperne. Foderet 
bliver nemlig bortsnappet, uden atFi
skene faarnogen Gavn deraf. Vod An
bringeise af Staaltraadsfletning over 
Foderpladserne, tror jeg dog, at 
saadant helt eller delvis kunde for
hindres, om ogsaa der derved skulde 
gaa nogle Fugle med i Løbet ved 
Drukning. I Perioder, hvor Majsen 
er billig, vil det nemlig meget godt 
kunne betale sig at fodre dermed, 
og ved et Anlæg af denne Art, hvis 
Drift fortsættes temmelig uforandret 
gennem Aarene, maa alle Hjælpe
midler kunde udnyttes. for at faa 
det størst mulige Udbytte uden for 
megen Risiko. 

Som etEksempel paa det ualminde
lig rige Fugleliv derude, skal jeg 
nævne, at Fiskemester Huss fortalte, 
at han i en eneste Saks anrligt 
fangede fra 40-60 Stk. af en saa 
sjælden Fugl som Hejren. 

Den aarlige Produktion af Karpe
kød ansloges til ca. 100 kg pr. Hektar. 
Karperne fangedes om Efteraarot 
paa sædvanlig Maade ved Tømning 
af Dammene, og Fiskene sælges og 
forsendes levende til Tyskland i 
Efteraarsmaanederne. 

For at gøre Billedet fuldstændig, 
skal jeg tilføje, at Dammene skifte
vis laa tørre kortere eller længere 
Tid af Aaret, ligesom de ogeaa 
kalkedes, naar det paakrævedes. 
Fiskemester Huss, der, som før om
talt, ledede Driften af dette Anlæg, 
gjorde Indtryk af at være en baade 
forstandig og erfaren Mand, der 
forstod sine Ting og i høj Grad 
interesserede sig for sin Gerning, 

saa det var en ublandet Fornøjelse 
at vandre rundt med ham og tale 
om Bedriften. 

Fra Karpekulturerne kørte vi 
videre oppe paa en uendelig lang 
og smal Dæmning, der skærmede 
Udtørringen mod Nord-Vest, hvor 
den grænser til Sejrø Bugt. Da vi 
havde kørt en god Fjerdingvej der 
oppe, drejede vi ned paa de store, 
flade Græsenge, der ligger mellem 
Dæmningen og Havet; her var fast 
og godt at køre og adskillig tryggere 
end oppe paa den smalle Dæmning, 
hvor et Fejltrin af en af Hestene 
kunde medføre en ufrivillig Luft
rejse af højst ubehagelig Art. 

U denfor Engene laa som sagt 
Sejrø Bugt, men mell0m det faste 
Land og Havet strakte sig en uhyre 
stor Flade, der hverken var Land 
eller Vand, det var de saakaldte 
"Vader". Herude imellem Vand~ 

pytterne og i Fladvandet var der 
et sandt Eldorado for Alverdens 
Fugle. Her saa man Flokke af 
Graaænder, der kunde tælles i 
Hundredevis, Graagæs, Hejrer samt 
Svømme- og Vadefugle af alle Slags, 
og det i saadanne Mængder, at ens 
Jægerhjærte maaite frydes derved. 

Nu begyndte det imidlertid at 
mørkne, og vi var glade ved, at Ti 
snart nærmede os vort MaaI, Møl
lerne derude ved "Lille Vrøj", hvor 
Bestyrer Corfixen havde sin Bolig, 
og hvor vi skulde overnatte. 

(Sluttes). ]ted. 

Kinesisk Fiskeri. 
Fra )Tidskrift før Jægare och Fiskare« 

Finland ved A. J. H. 
-0-

Nedenstaaende Foredrag er holdt 
af Sekretær ved det kinesiske Ge-
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sandtskab i Washington, Wei Ching 
W. Yen; det giver et klart Billede 
af, hvor omfattende Kinas ejendom
melige L"rkultur har været. Det 
lyder: »Fiskeriets Historie i vort 
Land er, ligesom saa mt>get andet, 
urgammel. Vore gamle Klassikere 
henviser til en Tid, da vore primi
tive Forfædre knyttede Reb sammen 
til Net, ligesom de omtaler Udnæv
nelsen af særskildte Embedsmænd, 
som skulde styre og beskytte vore 
Fiskere. Dette var flere hundrede 
Aar før den kristne Tidsregning be
gynder. 

Den første Statsmand, som indsaa 
Fiskeriernes store Betydning, var 
Chiang-Tzu-ya, der levede i det Ilte 
og l2te Aarhundrede før Kristus, og 
som fra en fattig Hytte ved Kysten 
steg til sit høje Embede. Det for
tælles, at denne kloge og erfarne 
Mand engang ved 80aars Alderen, 
netop som han var i Færd med at 
fiske, blev tiltalt af Landets Kejser 
Wen Wang, der højlig forbavsedes 
over, at den gamle Mand anvendte 
et lige Stykke Jern, hvormed han 
med største Lethed fangede sine Fisk. 
Udnævnt til sin høje Post tjente han 
sin kejserlige Herre med Troskab og 
Fremgang i hele 20 Aar. Under 
denne Mands vise Ledelse og ivrige 
Ophjælp var det, at Fiskeriet i vort 
Land vandt sin første store Betyd
ning. Haand i Haand med Fiskeriet 
gik tillige Tilvirkningen af Salt, uden 
hvilket Konserveringsmiddel en Næ
rings gren som Fiskeri jo overhovedet 
ikke kunde besha. 

Vor ældste Fiskeopdrætter var Tao 
Chu Kung, der levede i det 5te Aar
hundrede før Kristus. Hans Metode 
var en forunderlig Blanding af Klog
skab og Vankundighed. Han gravede 
en Dam paa omkring 1 Acres Om-

fang, og anlagde rundt omkring i 
denne 9 Holme. I Dammen indsatte 
han 20 Hunkarper af 3 Fod!' Længde 
og 4 Hanner af samme Størrelse; 
dette Arbejde udførtes i Løbet af 
Marts Maaned. Aaret efter i Marts 
l\1aanedfandtes Dammen atindeholde: 
5,000 en Fod lange, 10,000 to Fod 
lange og 15,000 tre Fod lange Fiske. 
I løbet af det 3die Aar 10 ja 20 
dobledes Antallet, hvis Beregning det 
4de Aar var helt umulig.*) 

De H Holme var anlagte for at 
vildlede Fiskene, som ved at strejfe 
om mellem dem skulde tro, at de 
var ude i Oceanet og svømmede rundt 
om de 9 Kontinenter! 

I vort Land har Fiskeopdrætningen 
indskrænket sig til Ferskvandsfisk. 
Yngelen opfødedes med Æggeblom
me, meget fintmalet Klid og med til 
Pulver malede Bønner. Naar Fisken 
har opnaaet en Længde af ca. 1 Fod 
overflyttes den til en anden Dam, 
hvor den fodres med ungt Græs (?) 
For at Vandet ikke skal blive altfor 
koldt for Ungfiskene, gøres disse 
Damme ej synderlig dybe. Træer 
og Vækster med særskilte Egenska
ber plantes desuden i og omkring 
Dammene. Saaledes antog man, at 
Duggen fra Platanens Blade ejede 
en vis medicinsk Indflydelse paa Fi
skene. Enkelte Træers Bær fortæ
redes med Begærlighed af Fiskene. 
Dammenes Bund tilsaaedes med en 
vinrankeagtig Slyngplante, der skulde 
hindre Vandets Forurening. Ved 
Vandkanten opstilledes Hibiskussna
rer for at beskytte mod Indvandring 
af Bæver.**) Naturligvis var ikke alle 

*) Dette lyder jo ret umuligt. Man kan 
her rigtig tale om den gode gamle 
Tid! 

**) Vor Bæver findes som bekendt ikke 
i Kina. 



Nr. 18. Ferskvandsfiskeribladet 137 

disse Antagelser og Teorier viden
sk abelige ; men de var baserede paa 
I~rfaring og Tradition. 

Da Befolkningen i Kejserdømmet 
Kina jo inddeles i 4 Kaster eller 
Klasser - Lærde, Jordbrugere, 
Haandværkere og Købmænd - kom 
de Mænd og Kvinder, som levede af 
Fiskeri, til at befinde sig i en ab
norm Stilling, idet de ikke hørte 
hjemme i nog~'n af de foregaaende 
Klasser. Saaledes paa en vis ~1aade 
banlyste, sluttede de sig desto mere 
sammen og dannede efterhaanden 
egne Kolonier paa Kysterue eller 
paa isolerede Klippeøer. De levede 
i sin egen Verden, kendte ikke til 
sit Lands Anliggender, og brød sig 
heller ikke om dem. Helt til den Dag 
i Dag kommer de ikke i Berøring med 
Folk paa Fastlandet. eller i det Indre, 
- gennem Fiskeopkøbere bliver de 
af med F'angsten og erholder til 
Gengæld de forskellige Livets For
:r:ødenheder i Bytte, eller de mod
tager Betaling i Form af Sølv. 

Saalangt tilbage i Historien, som 
man ved noget om Fiskeri i vort 
Land, er imidlertid dets Betydning 
blevet betydelig hæmmet af Saltpro
duktionen, der er et Regeringsmono
pol og paa den Maade næsten helt 
og holdent har optaget Embeds- og 
Kø bmandsklassernes Interesse. 

Naar Fiskeriet i vort Land nu en
gang er paa Tale, maa jeg fremholde 
Uligheden i Smag mellem vort Folk 
og Vestens. 

Først og fremmest bryder vore 
IJækkermunde sig ikke om Dybvands
fiske, og en F'isk som Laksen tiltaler 
aldeles ikke vor Smag. Paa vort 
Bord ønsker vi fornellIlig at sætte 
de Fisk, hvis Kød er fint og løst og 
disse fanges i Floder, Bugter, Ind
søer, Damme eller ogsaa i Vandskor-

pen. Paa den anden Side afgiver 
Oceanet Produkter til vort Bord, 
som vi anser for virkelige Delika
tesser, men som ringeagtes af Ve
stens Folkeslag. Jeg vil her blot 
opregne nogle faa almindelig kendte 
Sorter: Haifinner, Blæksprutter, 
Vandmænd, Søpølser, Kammuslinger 
o. ;:I. Y. 

Mange af Vestens Folk rynker 
paa Næsen af detto, som de kalder 
en ganske unaturlig Smag. De 
siger, at vi er altædende, naar det 
kommer an paa Havets Produkter. 
Os synes det imidlertid, at saafremt 
et Folks Civilisation for en Del skal 
bestemmes efter deres Opfindsomhed 
llled Hensyn til at ernære sig af de 
forhaanden værende spiselige Pro
dukter, saa har vi bidraget mægtig 
til Løsningen af et af Livets vigtige 
Problemer. Vi har i alt Fald fun
det saa mange af de "finnede" Væse
ner anvendelige til Føde, ja, egnede 
til at fremstille de delikateste Het
ter, at yi hver Dag Aaret rundt kan 
sætte en ny Ret paa vort Bord. 

De almindeligste Fiske i vort Land 
Ol': Aborre, Makrel, Stør, Sorte
Kutling (gobius niger), Aal, Stam
sild (clupea finta) , Tunge, Flynder, 
Sild, Karper, Brasen osv. 

Befolkningstætheden i vort Land 
gør det nødvendigt for os at lade 
Vandets, Luftens og Jordens Dyre
og Planteverden bidrage til vor 
Føde i størst mulig Udstrækning. 

Retten til at fiske i rindende 
Vand og i ikke kunstige Søer til
kommer enhver; i andre Vandløb 
derimod blot Ejeren af samme. Om 
Vinteren forvandles Rismarkerne, 
saa langt op, som Tidevandot kan 
naa, til Fiskedamme og afgiv Ol' saa
ledes 2 Gange Høst. 

Hvad angaar Maaden at fange 
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Fisk paa, saa el' der mangefoldige ; 
den lystres, medes, tages med Bund
skraber, lokkes i Huser og Fælder, 
tages med N et, lokkes til ved Hjælp 
af malede Brædder at hoppe ind i 
Baaden; den hæves op og den fanges 
af Skarver, dresserede til at gribe 
de Fisk, som Ejeren ikke selv kan 
naa. Sidstnævnte Metode er vist nok 
enestaaende paa Jorden. I vort 
Land har kun en eneste Slægt Het 
til at udøve denne Fangstmetodej 
det er Liuslægten. Den Fisk, som 
fanges paa denne ~1aade, tilhører dog 
i Regelen smaa og mindre værdi
fulde Arter, der blot fortæres ar den 
allerfattigste Befolkning; dette Fi
skeri er kun tilladt i mindre, rin
dende Vandløb og i smaa Bugter. 

En stor Fiskeriskole s!,al oprettes 
i Woosung ved Indløbet til Shang
haj, hvor der er en talrig Fiskerbe
rolkning. Midlerne hertil ydes af 
11 Provinser. Man haaber .at An
stalten skal udvikle sig til en F'isker
højskole. - At nedlægge Fisk er 
specielt i Canton blevet en betydelig 
Industri. 

Ørredkul tur 
og Fortidens Synder. 

-o-

l et Foredrag, som den bekendte 
Riddergodsbesidder Conze holdt i 
Fiskeriforeningen for Slesvig-Hol
sten, belyste Foredragsholderen paa 
træffende Maade alle de Synder, 
man i tidligere Dage begik i Tysk
land, naar det drejede sig om 0rred
opdræt. Foredraget findes refereret 
i den tyske Fischerei-Zeitung for 
18. August iaar, og vi skal tillade 

os at give vore Læsere et Uddrag 
af, hvad Hr. Conze siger: 

Jeg vil først opkaste det Spørgs
maal, om man finder, at de For
haabninger, man for ca. 25 Aar til
bage knyttede til den tyske 0rred
produktion er gaaet i Opfyldelse? 
Jeg tror, at dette Spørgsmaal maa 
besvares med et ret og slet Nej. 
Vi kunne ikke være fuldt ud for
nøjede med de opnaade Resultater, 
vore Forventninger er ikke blevne 
helt opfyldte. Vi har i 0jeblikket 
nærmest en Stilstand i 0rredkul
turerne, og saa vist som Stilstand 
betyder Tilbagegang, saa vist maa 
vi desværre notere en saadan. 

Da vi i sin Tid begyndte med 
det kunstige Opdræt af 0rredfisk, 
blev det fra alle Sider anbefalet 
at have en meget stor Besætning i 
Dammen, naar man blot samtidig 
fodrede stærkt, var man vis paa 
glimrende Resultater. Man troede, 
at man med Hensyn til Vandmængde, 
Besættf\lse af Dammene og Foderets 
Art kunde handle, omtrent som man 
vilde, særlig, hvor det galt Regn
bueørreder. 

Til at begynde med gik alt ogsaa 
udmærket; de høje Priser, man den 
Gang fik for Æg og Sættefisk, dæk
kede jo mange Forsyndelser, og er
faringsmæssig ved man jo at de før
ste Aar ikke bringer saa mange 
Skuffelser, fordi Dammene da er 
friske og ikke inficerede. Markedet 
tog ogsaa godt mod den kunstig op
drættede Fisk, saa alt var tilsyne
ladende saare godt. Da man imid
lertid ikke var ddero kræsen i Valg 
af Fodermidler, men benyttede det, 
der var billigst at faa fat paa, som 
f. Eks. selvdøde Kreaturer, som 
man ligefrem kastede hele i Dam
mene, eller anbragte i Maddikekister 
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og lønnende, om den end næppe 
nogensinde bliver saa glimrende, som 
Starterne gav Løfte om. 

o,er Dammene, særlig blev Hestekød I 
anvendt efter en større Maalestok, I 
saa varede det ikke længe, inden det I 
endte galt og Følgen blev, at den 

ene Ørredkultur maatte nedlægges ============== 
efter den anden. Rimeligt var det 
jo ogsaa, at Konsumenterne værgrede 
sig ved at benytte et Næringsmiddel, 
der var saa lidt svarende til sin Hen
sigt, som dette ildesmagende Ørred
kød blev det. Dette førte til en 
uhyre Nedgang i Priserne, og For
retningen var for lange Tider øde
lagt. En anden Følge havde denne 
sindssvage Fodring ogsaa, og det 
var en almindelig Degeneration mel
lem Fiskene, ligesom alle mulige 
hærgende Sygdomsepedemier op
traadte. 

Det var derfor meget naturligt, 
at man maatte nedstemme sine For
dringer til Produktionsmængde gan
ske betydeligt og i Stedet for tage 
sig mere af Kvaliteten. Endnu lider 
man dog mange Steder under For
tidens Synder, men efterhaanden har 
man atter faaet sunde og gode Moder
fisk og har lært at kende Grænserne 
for Besættelsen af Dammene, lige
som man nu ved, at aldeles frisk 
Havfisk i sønderdelt og hejst kogt 
Tilstand, er det bedste Foder for 
Ørredfiskene. 

Annoncer. 
-0-

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 

G. D o IO a s c h k e. 
Ii'ischhandlung, Bedin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 
Tclcgr.-Adr.: J<'orellenlmndel. 

Fiskeriet "Aaly kk e" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjneæg, Yn2el 
og Sættefisk afBæk-, Kilde
og Regnbueørl'ed samt Sætte
fisk af Karpel' og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa Vil man kun vedblive at vandre 
videre ad de nu valgte Veje, vil 
Forretningen atter kunne blive god I 

nærmeste Jernbanestatio~ mod Kon-
tant. J. C. Ch1'tStensen. 

CUPRINOL 
er det bedste Præparat til Imprægnering af Fiskenet, Linegods, 
Sejlo. I. og giver Stofferne en grønlig Farve, hvad der er af den 

. største Betydning for Fiskeriudbyttet. - Absolut uopløseligt i Vand. 
Langt at foretrække for Barkning. 

Nærmere Oplysninger pall. I<'orlangende ved Henvendelse til 

Als "KYMEIA", 
Langebrogade 6, København. Tlf. 7516. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

-----::::::::::::::::::::::: Kontant Betaling. ::::::::::::::::::::::::..--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefis~k af Karper og Suder 
sælges. 

dutbUds6 f/Jam6ulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. 1Iansen &; P •• Tø1'gensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. -_ .... _--~._---------------

Portionsørred, 
Bækørred, Karper og Suder, Gedder,. Skaller, 

Aborrer og Aal 
.... 1mbes mod kontant Betaling __ 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. 

Telgr.-Adr: 

Wilhelm Kaumann Nachf. 
Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin~ Lohmuhlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. OTTESEN, Thisted. 
Telegr.-Adr.: Ottesen, Thisted. - Telef. 4. Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister CI.r. Løftb.~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkel'i (Aktieselskab). 
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Indhold: 
Et Besøg ved Saltbæks-Vig. 
Nogle Opgaver for Studiet af Fiskens 

Tilnckst i vore Farvande. 
Er der Fare for en tysk Indførselstold 

paa Fisk? 
Annoncer. 

Et Besøg 
ved Saltbæks-Vig. 

-0-

(Sluttet). 
I forrige Artikel var vi naaet ud 

til "Lille Vrøj", hvor vi skulde 
overnatte hos Hr. Bestyrer Corfixen. 
Stedet var, som før omtalt, betegnet 
ved flere store Vejrmøller, som paa det 
udstrakte, forholdsvis flade Terrain 
paa Afstand tog sig helt gigantiske 
ud og dominerede hele Egnen. Selv 
paa nærmere Hold gjorde de et 
ret stort Indtryk, og man havde 
Følelsen af, at der krævedes et 
ganske betydeligt A rbejde for at 
holde Vandstanden nede indenfor 
det inddæmmede Areal. 

De to store Møller, der val' i 
Funktion, er da ogsaa i Stand til 
med jævn Vind at udpumpe hver 
ca. 14,000 Td. Vand i Timen, saa 

man skulde tro, det maatte forelaa 
noget; men ikke desto mindre er 
Aktieselskabet i Færd med at sætte 
endnu en Vindmotor i Gang for 
fuldstændig at være Herre over 
Vandforholdene. Som tidligere med
delt indtager hele InddæmDingen et 
Areal af ca. 5000 Td., deraf ligger 
dog den midterste Del med ca. 
2500 Td. Land dækket af Vand, og 
er altsaa at betragte som en stor 
Ferskvandssø. 

Denne Ferskvandssø VRr straks 
efter Inddæmningen meget rig paa 
Aal, og de første Aar fangedes der 
en Mængde af denne Fiskeart. Da 
RI Tilgang af Aalefaring imidlertid 
var standset paa Grund af, at hele 
Afløbet gaar gennem Pumpestationen, 
hvor Opgang som en Følge af For
holdene er ganske udelukket, stand
sede dette Aalefiskeri efterhaanden 
ganske. 

I Aaret 1898, da det nuværende 
Aktieselskab overtog Saltbæks-Vig, 
var Søen saa godt som aaletom, 
og man begyndte derfor i stedse 
stigende Maalestok at indsætte først 
Undermaalsaal og senere Aaleyngel. 
Aaleyngelen fanges udenfor Møl
lerne, naar den vil forsøge at komme 
ind i selve Søen. Resultatet af 
denne Udsættelse har vist sig at 
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være overmaade gunstigt, og det er 
stadig stigende Mængder Blankaal, 
der nu udpumpes med Vandet og 
fanges i store Ruser i Afløbsrenden. 

Mængden af Aalefaring, der ud
sættes, afhænger af Fangsten uden
for Pumperne og er stærkt varierende 
fra Aar til Aar; den kan saaledes 
svinge mellem 60,000 Stk. og 500,000 
Stk. 

Den egentlige Fangst af disse ud
satte Aal begyndte i 1908 med kun 
3000 Pd. Blaukaal, men er saa· 
stadig steget, sall, Udbyttet i 1909 
var ca. 10,000 Pd., i 1910 noget 
oyer 38,000 Pd. og i 1911 ca. 40,000 
Pd.; som man ser en ganske respek
tabel Forretning. 

Hele Anlæget har ved denne ret 
uven tedeLøsning paa etInddæmnings
spørgsmaal faaet en forbavsende god 
Stabilitet, og hvis Aktieselskabet 
nu kun vilde tage Skridtet fuldt ud 
og sørge for, ved Anbringelse af 
Aalepas ved Møllerne, at faa al den 
forhaandenværende Aaleyngel ind i 
Søen, eller i hvert Tilfælde saa 
meget, 30m man ønsker deraf, saa 
tror jeg, at man her kan etablere 
et Fiskeri uden Sidestykke her
hjemme. At Anbringelsen af saa
danne Aalepas vel, paa Grund af 
de givne Forhold, kan volde en 
Del Vanskeligheder, derom nærer 
jeg ingen Tvivl; men dissH maa 
kunne overvindes, hvis man giver· 
sig i Lag med Opgaven med den 
rette Vilje til at overvinde dem. 

En anden Ting, som jeg ogsaa 
tror, man med stor Fordel kunde 
indrette derude, det er flere mindre, 
kunstige Søer langs Sideme af den 
store Sø. De Arealer, der ligger 
omkring denne, lider nemlig mere 
eller mindre af Vand, og om det 
end ikke i særlig høj Grad skader 

Græsvæksten, sall, medfører det let 
Sygdomme blandt de græssende 
Kreaturer, idet saadanne Steder 
er fortrinlige Opholdssteder for 
Ferskvandssnegle, der igen tjener 
til Bolig bl. a.for Ikter. N aar 
disse med Ikter befængte Snegle 
ædes sammen med Græsset af Kvæg 
eller Faar, opstaar Sygdomme hos 
Kreaturerne, som kan have over
maade slemme Følger. 

Ved at afgrænse disse af skade
ligt Vand lidende Arealer fra selve 
Søen med simple Jordvolde, og ved 
Hjælp af smaa Vindmotorer ind
pumpe sall, meget Vand i dem, at 
dette kommer til at staa ca. l Meter 
højt, med enkelte dybere Steder til 
Vinteropholdssteder for Aalene, me
ner jeg, at her maatte kunne ind
rettes en Bedrift, der var ganske 
fornuftig og rentabel. At det natur
ligvis ikke er min Hensigt at opkaste 
mig til Dommer i de her omhandlede 
Spørgsmaal, er en selvfølgelig Sag; 
men det forekommer mig, at der 
maatte kunne gøres noget i denne 
Retning, og som fiskeriinteresseret 
Mand synes jeg ikke, jeg kan til
bageholde min Mening, fordi jeg 
finder, at jo flere af den Slags An
læg, vi kan faa i den rette Gænge, 
desto mere U d!>igt er der til, at det 
skal gaa op for Offentligheden, at 
dansk :Ferskvandsfiskeri byder et 
meget taknemligt Al'bejdsfeIt, naar 
det gribes rigtig an, og den nød
vendige Sagkundskab er tilstede. 

Efter Opfordring af Hr. Grosserer 
Esmarch har jeg undersøgt en Del 
Aal fra Saltbæksvig, for at Aktie
selskabet derved kunde faa Lejlig
hed til at danne sig et Begreb om 
AaIens Alder og Vækst i Vigen. 
Nedenstaaende Tabel viser Resul
tatet. 
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Yed Siden af har jeg vedføjet en 
lignende Tabel over nogle undersøgte 
Aal fra Sorø Søerne; man vil ved 
Sammenligning se, at sidstnævnte 
Sted vokser de hurtigere og bliver 
betydlig større, inden de udvandrer. 
Grunden dertil er dels den, at de 
Aal, der lever i ferske Vande nær 
Havet, og med let Adgang til dette, 
hurtigere søger tilbage dertil, me-

Saltbæks-Vig. 
Blankaal Hun(tal: 

Længde Alder Vægt 

54 cm 8 Aar 310 Gram 
56 - 8 370 
58 7 362 
54 - 8 315 

Gule Aal Hunaal: 

45 - 6 1GO 
44 - 5 150 
44 - 6 150 
43 " 6 145 
42 6 132 

Blankaal - Hanaal: 

31 - 6 60 
35 - .7 88 
34 7 63 
37 - 6 85 
33 - 6 50 
.35 - 6 65 

at l\alene i de sidste Par Aar, inden 
de begynder at iføre sig Parrlngs
dragten, vokser ganske overordent
lig stærkt. Aarsagen hertil antager 
jeg ligger i, at de paa dette Tids
punkt har naaet en saadan Størrelse, 
at deres Mund er blev en stor nok 
til, at de kan gribe og fortære 
Smaafisk og større Vanddyr, saa de 
ved det forøgede Næringstilskud ret 
kan vokse og trives. 

Til Slutning skal kun 
alle de undersøgte Aal 
snudede Aal. 

tilføjes, at 
er spids

Red. 

dens de Aal, der lever i Indsøer 
fjærnt fra Havet, først paa et noget 
senere Stadium af deres Liv iklæder 
sig Parringsdragten; dels skyldes og
saa Aalenes stærkere Vækst i Sorø
Søerne, at Bestanden her endntt er 
for lille, hvorfor Tilbudet af Næring 
er uforholdsmæssigt stort i Forhold 
til den Aalemængde, der findes. 

Af Tabellerne fremgaar endvidere, 

Sorø-Søerne. 
Blankaal - Hunaal: 

Længde Alder Yægl 

83 cm 9 Aar 1000 Gram 
82 - 8 900 
81 8 850 
80 - 8 847 

Gule Aal Hunaal: 

GI - 7 350 
(JG - 7 497 
57 - 6 320 
66 - 7 498 
67 - 7 498 

Nogle Opgaver for 
Studiet af Fiskens Tilvækst 

i vore Farvande. 
-o-

Den norske Fi5kebiolog Dr. Knut 
Dahl har i "Norsk Iiskeritidende"s 
4. Hefte 1912 skrevet eu lille Af
handling om ovenstaaende Emne. 
Da vi formoder, at mange af de 
Tanker og Slutninger, den inde
holder, ogsaa vil interessere danske 
Læsere, skal vi forsøge at uddrage 
Hovedpunkterne deraf. 
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Doktoren begynder med at frem
hæve den store Betydlling, Maalinger 
og SkælundersøgE'lser har for Be
dømmelsen af et Fiskevands Produk
tionsevne, og fremhæver, at vi i 
Virkeligheden her har et Middel, 
der, udnyttet paa rette Maade, yder 
os en uvurderlig Hjælp til Vurde
ringen af de Vandarealer, som vi 
arbejder med. Betragter vi saaledeR 
Skællet af en fuldvoksen Laks, vil 
vi finde, at denne endnu i de første 
Leveaar, medens den opholdt sig 
i Elven, er vokset forholdsvis lang
somt, for derefter, fra det Øjeblik, 
den er kommen ud i Havet, at til
tage ganske overordentlig i Vækst; 
deraf kan vi simpelthen slutte, at 
der har været forholdsvis lidt at 
leve af de Steder, hvor den har 
tilbragt de første Aar af sit Liv, 
medens Havet ganske anderledes 
har kunnet byde den et altid dækket 
Bord, som den ikke har kastet Vrag 
paa, og som den ogsaa har forstaaet 
at udnytte. 

At mange Slags ydre Indflydelser, 
saasom Temperatur, Sommerens Varig
hed, Vandets kenliske Sammensætning, 
ogsaa har Betydning for Fiskenes 
V ækst, ved vi selvfølgelig; ligesom 
at Racee]endommeligheder (t Eks. 
hos Karpen) ogsaa kan spille ind; 
men Forfatteren fremhæver, at for 
ham staal' det som noget af det 
vigtigste i denne Forbindelse, at 
studere den tilstedeværende Fødes 
Art og Mængde og Betingelserne 
for dens Produktion; dette er for 
Tiden den taknemmeligste Opgave 
paa dette Felt. Ørredens Føde be
staar saaledes af Organismer, som 
er meget for1$kellig fordelt i Vandet. 
En Del er Planktonorganismer, svæ
vende i Vandet. Vigtigst af alle er 
dog Bunddyrene, som hovedsagelig 

bestaar af Insektlarver, Vand-Insek
ter, Krebsdyr, Orme, Snegle og 
Muslinger. De organiske Rester af 
Dyr og Planter, som i Form af fint 
fordelt Slam (Detritus) findes i 
Vandet, og som gradvis afsætter sig 
paa Bunden, spiller sandsynligvis 
en indirekte Rolle som Næring for 
Bunddyrene. 

Vil man nu undersøge, om der 
er nogen Sammenhæng mellem Fi
skenes Vækst og Mængden af Næring, 
saa er det ønskeligt at kunne maale 
denne sidste. 

Som Hjælpemiddel hertil har man 
for Plankton organismernes Vedkom
mende den Hensen-Aps1einske Plank
tonmetltode, der bestaar i, at man 
ved Hjælp af en særlig konstrueret 
Hov søger at fange, tælle og maale 
alle de svævende Organismer, der 
paa et givet Tidspunkt befinder sig 
under en vis O Enhed af Farvandet. 
Bestemmelsen af Bunddyrenes Art 
og Mængde i et Farvand kan maJ] 
paa lignende Maade danne sig et Skøn 
oyer ved at benytte den tidligere 
her i Bladet beskrevne Bundhenter. 
Begge Metoder har dog deres Mang
ler, fordi de stadigt vekslende Na
turforhold griber ind, udvisker 
Billedet og forandrer Forholdene 
fra Dag til Dag. En Faktor, som 
Forfatteren ogsaa peger paa, og som 
ikke belyses tilstrækkeligt ved de 
ovennævnte Undersøgelser, er Be
dømmelsen af selve Produktionen. 

For at faa et klarere Indblik heri, 
tilraadede Doktoren at studere N æ
ringsdyrenes mængdevise Forekomst 
i de forskellige Fiskevande og tillige 
deres Udbredelse. Hidtil har vi 
kun haft et overmaade ringe Kend
skab til de egentlige produktive 
Arealer i vore ferske Vande; vi 
ved saaledcs meget lidt om, om 
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det alene er det grunde Vand, som 
er produktivt, eller om Bunddyrenes 
Forekomst ogsaa strækker sig ud 
paa de større Dybder. Vi har en 
temmelig sikker Formodning om, 
at Bundens Produktion af N ærings
dyr for Fisk aftager meget hurtigt 
mod Dybet, men nogen begrundet 
Viden derom har vi til Dato ikke. 

Her ligger saaledes en stor aaben 
Mark for vore fl'l!mtidige Under
søgelser, men selvom vi ogsaa faar 
dette Spørgsmaal klaret, vil vi finde, 
at det vel vil være os en Hjælp i 
vort Arbejde med at udfinde et 
Fiskevands Produktionsevne, men 
tilstrækkeligt til helt at klare Sagen 
vil det dog ikke være. 

Forfatteren anbefaler derfor, at 
VI skal forsøge at bestemme 
Fiskenes Antal i et Fiskevand og 
ved at sammenholde dette med 
Fiskenes Tilvækst og Alder, søge 
at faa et Skøn over den tilstede
værende Næringsmængde. Til en 
Begyndelse maa dette gøres i ganske 
smaa Vande, hvor man ved Udfisk
ning eller Mærkningsforsøg kan op
naa et Skøn oyer det Antal og 
Vægtkvantum "Fisk, som lever i 
Vandet. Hvis man saa faar brugelige 
Resultater heraf, kan Forsøgene ud
vides til ogsaa at omfatte Spørgs
maalet, om det er muligt at regulere 
Væksten ved Reduktion eller For
øgelse af Bestanden. 

En anden meget interessant Række 
af Undersøgelser vil bestaa i at 
stilie Vækst i Forhold til N ærings
dyrenes Kvalitet. Det har saaledes 
været kendt, at den udmærkede 
Kvalitet, som Ørreden har i mange 
af de norske Fjeldvande, staar i 
Forbindelse med den Rigdom paa 
visse Krebsdyr, særlig Gammarus, 
som mange af disse Fjeldvande 

indeholder; medens det paa den 
anden Side viser sig, at i andre 
Fjeldvande, hvor disse Krebsdyr 
mangler, og hvor Ørreden derfor 
er henvist til hovedsagelig at leve 
af Luftnæring . (Insekter), er den 
af slet Kvalitet, lille og mager. 

Forfatteren fremhæver ogsaa, at 
der næppe er Tvivl om, at god 
Vækst og god Kvalitet i høj Grad 
hænger sammen med Forekomsten 
af Krebsdyr og Muslinger, Snegle 
og andre større Næringsdyr, medens 
slet Vækst og Kvalitet i Reglen er 
Følgen af ren Insektnæring. Et 
slaaende Eksempel herpaa frem
byder som før omtalt Ørredens 
Vækst i de forskellige Dele af Norge. 

Vestlandets Ørred er som oftest 
lille og slet; Østlandets derimod 
stor og god. Grunden hertil er 
ligefrem at søge i den rige Fauna, 
Østlandets Vande gemmer. Her 
findes nemlig mange sydlige Fisk, 
aaasom Aborre, Gedder og mange 
Slags Karpefisk, saa mellem deres 
Yngel og Ungfisk kan Ørreden ret 
fraadse, medens Vestlandets Vande 
saa godt som ikke ejer andet end 
Laksefisk, fordi Højfjeldet danner 
en hidtil uoverstigelig Skranke for 
de andre Fisks Fremtrængen ; Ør
redens Næringstilbud er som en 
Følge deraf meget ringere, og dens 
Vækst bliver derefter. 

At forskellige Slægtsejendomme
ligheder kan spille ind og bevirke 
en hurtigere eller langsommere 
Vækst, er naturligvis ikke helt ude
lukket; men de Erfaringer, man 
har gjort med smaa, langsomt
voksende Fisk, der pludselig er 
komne under gunlltige Livsvilkaar, 
synes dog ikke i særlig Grad at tyde 
derpaa, men Forf. bemærker det dog 
i denne Sammenhæng, idet han sam-
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tidig slaar til Lyd for, at disse 
Undersøgelser ogsaa medtages ved 
Bedømmelsen af Fiskenps Tilvækst 
i de ferske Vande. 

Som Læserne vil forstaa af oven
staupnde Artikel, arbejdes cl('r ihær
digt i vore Nabolande paa Løs
ningen af Spørgsmaalet om de ferske 
Vandes 0konomi; vi vil haabe, at 
Eksemplet maa smitte herhjemme. 
En Gang maa det dog vel gaa op 
for vore Autoriteter, at her er et 
Stykke dansk Land, der ligger Brak. 
Et altfor stort Stykke Danmark, 
der liggert unyttigt hen, og et Stykke 
Danmark, der milld lidt god Vilje 
og en forholdsvis ringe Bekostning 
kunde ophjælpes, fordi vore ferske 
Vande fra Naturens Haand er frugt
bare og rige som faa. 

Red. 

Er der Fare for en tysk 
Indførselstold paa Fisk? 

(Grenen). 
~o-

Som forleden omtalt, er der i 
Tyskland Bestræbelser fremme for 
at htemme eller hindre Indførslen 
af udenlandsk Fitlk paa det tyske 
Fiskemarked, og de tyske Fiskere 
ved den vestlige 0stersø skal have 
rørt paa sig i den Anledning. 

Her i Landet har Spørgsmaalet 
jo stor Interesse, og alle Landets 
A viser har vistnok skænket Sagen 
Opmærbomhed og Omtale. 

Det er jo kun rimeligt, at Dag
bladene har søgt Fiskeriinspektoren 
for at faa hans Mening at vide. Hr. 
Mortensen har ogsaa udtalt sig og 
me11er ikke, der er stor Fare for, 
at Tolden kommer, da der i Tysk
land er betydelig Modstand over
for en Fordyn'lse af Fisk ved Ind
førselstold. 

Dette er vistnok ogsaa rigtigt nok. 
Bl. a. er den store, tyske Fiskeri
industri interesseret i at iaa billig 
Fisk i Mængder fra Udlandet; men 
de tyske Stor-Lll.ndmænd er sikkert 
virksomme for Fisketoldens Ind
førelse, da den vil gavne dem ved 
at skabe endnu større Priser paa 
Kød, og det vides, at "Land-Jun
kerne" i Tyskland har stor politisk 
Indflydelse, saa vi skal ikke vide 
os altfor sikre. 

I alt Fald er det næppe klogt at 
lukke øjnene for den Fare, der vir
kelig er tilstede. Det er sikkert 
heldigere at søge den afvendt. 

Det kan næppe nægtes, at de 
tyske Fiskeres Paastand om, at den 
danske Fisk er sundhedsfarlig, er 
egnet til at skræmme de tyske For
brugere op. 

Vel er denne Paastand om det 
sundhedsfarlige vistnok overdreven 
- men hvis man prøvede at følge 
med Silden til Tyskland og over
værede Salget Dagen efter Fangsten, 
saa kunde det hænde - navnlig 
hvis Vejret var varmt - at man 
ikke fandt Paastanden om den daar
lige danske Fisk saa helt hen i 
Vejret. 

Lad os benytte Lejligheden til 
at komme et lille Skridt ud af gammel 
Slendrian og Uvane _. ja, lad os 
gøre, hvad vi kan fol' at skaffe 
Fisken velbehandlet og frisk frem 
til Tyskland. 

Denne Fremgangsmaade er vist
nok vort bedste og maaske eneste 
V mrn. Tyskerne tænker paa at lade 
deres Sundhedspoliti undersøge Fi
sken ved Grænsen; men dette vil 
sikkert give Anledning til Forsinkel
SOl' og Tab for Afsendert~e. 

Kunde vi skaffe nogen Garanti 
for, at der kun afsendes gode Varer, 
saa maatte Tyskerne vel kunne lade 
sig nøje dermed; men kvorledes 
skaffer vi denne Garanti? Ja! 
mon det ikke kunde lade sig gøre 
at faa Fisken synet og bedømt før 
Afsendelsen. 

En Slags "Vragning" altsaa, som 
man har det i Norge for saltet Sild 
og paa Island ligeledes. 
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Hvis saa Fiskerne tog sig lidt 
sammen og gjorde, hvad de kunde 
for at. skaffe Fisken iland i den bedst 
mulige Tilstand og AfsC11derne ,
enten det saa er Fiskehandlere eller 
Andelssalgsforeningen ogsaa følte 
deres Ansvar lidt mere, saa kunde 
vi sikkert komme bort fra at faa 
den danske Fisk stemplet som sund
hedsfarlig særlig hvis vore Au
toriteter ligeledes rørte lidt og bl. 
a. sørgede for, at der blev anskaffet 
forsvarligt indrettede Banevogne til 
Transport af Fisken. 

Vi kan næppe trygt lægge os til 
at sove videre i den faste Over
bevisning, at der ingen Røvere er 
i den Skov. 

Hvis vi alligevel gør dot, kunde 
det hænde, at Opvaagningen blov 
mindre lystelig. 

M indre }Ieddelelser. 
-o-

De blanke Aal. 
Harboøre. En Del af vore Fi

skere har allerede solgt Ruseaalene 
i fast Akkord for hele Sæsonen. 
Pl'iserne er denne Gang som følger: 

For Aal fra Pd. og opefter 57 
Øre pr. Pd., hvilket er en Stigning 
af 1 Øre pr. Pd. mod sidste Ef ter
aar. For AaIelle under nævnte Vægt 
er Prisen 38 Øre, og for de gule 
AaI betales 28 Aal - alt pr. Pd. 

Alle disse Priser er ren Netto, da 
Opkøberne lader Fangsten afhente. 

(Dallsk Fiskeritidende). 

En sjælden Fangst. 
Ifølge Meddelelse til østergøtlands 

Dagblad fangedes den 16. August 
i Søen Tisnaren en Malle, som 
vejede ca. 20 kg. Den sjældne 
Fangst gjordes af Fiskeren O. Karls
son, Brenas, i en Ruse, han havde 

sat. Det var et drøjt Stykke Arbejde 
at faa den store Fisk bjærget op i 
Baaden, som flere (range var ved 
at kæntre. M/tllen, som var omtrent 
11 /'2, Meter lang, solgtes til en Fiske
handler i Katrineholm, del' ~endte 
don videre til Stokholm. 

(Från Skog och Sjo). 

Annoncer. 
-o 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Spocialvogn 

pM}, nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 

(:;;. D o m a s e It k e. 
Fischhandluug, Berlin 40, 

Leh l'terstrasse 18-1!). 
Tclcgl'.-Adr.: J<'orellenbandel. 

Fiskeriet "Aaly kke" 
pr. I.underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima ø,jneæg. Yna:el 
og Sættefisk llf Bæk-•. I{ilde
og Regnbueørrecl samt Sætte
fisk /tf .I{arpel· og Sutlel' 

til absolut billigste Priser. 
Portiollsørred, større Ørred, Ka1'

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Oh/ristensen. 

3lverler 
l 3Vledlems6ladel! 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

------==== Kontant Betaling. ===---

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

c58~8~8K fl)amKultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P •. Hansen &; P •• Tørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal 

... købes mod kontant Betaling __ 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste .Ternbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nachf. 

Telgr.-Adr: 
Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin! Lohmiihlenstrasse. 

Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 

12 egne Specialvogne. 

Uepræsentant for Danmark: 

A. OTTESEN! Thisted. 
Telegr.-Adl'.: Ottesen, Thisted. - Telef. 4. Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Annoncer. 

Gedden. 
-o-

Der er vistnok kun faa Fisk i de 
danske Indsøer, der er saa delte 
Meninger om som Gedden. Der kan 
ogsaa med rette anføres en Del 
imod Gedden. Det er en meget 
slem Rovfisk, der uden at tage Hen
syn til nogen, æder væk af sine Med
skabninger, og de begynder derpaa 
meget tidlig. 

Gedder, der opdrættes i Damme, 
kan allerede 5 li 6 Uger efter, at 
de er kommen frem af Æggene, be
gynde at æde hinanden indbyrdes. 
Gedderne er nemlig ikke kønsmodne 
paa en Gang, saa Ungerne kommer 
heller ikke frem paa en Gang, men 
i Løbet af ca. 8 Dage, og den Smule 
Forskel paa Alderen gør, at de første, 
som 5 li 6 Uger gamle, kan æde deres 
faa Dage yngre Kammerater. Dog 
~l' det kun Hungedderne, der er i 

Besiddelse af en saadan Graadighed. 
Hangedden vokser ikke nær saa hur
tig, saa dersom Geddeyngel holdes 
i Damme ret meget ud over 5 il 6 
Uger, æder Hungedderne i den Grad 
væk af Hangedderne, at dersom der 
gaar ret lang Tid hen, inden de 
blivertaget af Dammen og udsati Ind
søer, bliver der saa godt som ingen 
Hangedder tilbage. Jeg har som be
kendt i mange Aar opdrættet Gedder 
i Damme. Ganske vist havde jeg 
mange Genvordigheder at kæmpe 
mod, før det rigtig vilde gaa; men 
disse er nu for flere Aar siden over
vundne, og da det rigtig begyndte 
at lykkes for mig, vilde jeg have 
Ynglen saa stor og kraftig som mu
ligt, før jeg udsatte dem i Indsøerne 
hor. Men da der var gaaet nogle 
Aar paa den l\'laade, viste det sig, 
at det kunde ikke gaa, fordi Hanged
derne blev i den Grad sjældne, i 
Forhold til Hungedderne, at jeg næ
sten ikke kunde faa de nødvendige 
Hangedder til Besætning af Yngle
dammen om Foraaret. Jeg udsætter 
dem nu, naar de er fra 4 til 6 Uger 
gamle. 

Gedden er ogsaa meget lidt mod
standsdygtig i den varme Tid af 
Aaret. Den slimagtige Overhud, der 
ligger uden paadens Skæl, erda stærkt 
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opløst og som saadan meget let at 
beskadige; og hvor Overhuden er 
ødelagt, sætter der sig en Svamp, 
der hurtigt breder sig. Fiskens Skæl 
falder af, og den dør i Løbet af 
kort Tid. Det kan ikke hjælpe at 
sætte Gedder, der er fanget i Ruser 
i den varme Tid, tilbage i Søell, det 
er kun en meget ringe Del af dem, 
der overlever det. 

,Men Gedden har ogsaa sine gode 
Egenskaber, der fuldtud opvejer de 
daarlige. 

Den er hurtig voksende; dens Kød 
er velsmagende, den er som saadan 
altid en god Handelsvare; den er 
ikke vanskelig at indfange, og den 
klarer sig godt i næsten alt Fersk
vand, ja selvom Vandet er lidt salt
holdigt, klarer den sig godt og vokser 
meget hurtig. 

Dog maa den ikke udsættes i Salt
vand, før den er 5 å 6 cm lang. 
Jeg har (sammen llied Hr. Fisker 
Karl Hansen Kallehave ) været med 
til at foretage forskellige Forsøg, der 
har bevist, at Gedden ikke taaler 
Saltvand, før den nævnte Størrelse. 

Der kan derfor godt anbefales at 
arbejde paa at fremme Geddebestan
den i de fleste Indsøer. Ja, hvor der 
bliver fisket stærkt efter Gedderne, 
vil det næsten alle Steder være ab
solutnødvendigt at ophjælpe dem igen. 
Desværre er det mange Steder næ
sten for sildigt, inden Folk vil tro 
det; og den Skade, deJ' da er for
voldt, kan det vare flere Aar at faa 
oprettet igen; Gedden har nemlig i 
Naturen mange Fjender at kæmpe 
med. Ganske vist tager Gedden godt 
for sig af de IDindre Fisk, men 
Smaafiskene gør Gengæld efter bed
ste Evne paa Geddens Spæde Yngel 
og Æg; derfor er det meget vanske
ligt for Gedden selv at hjælpe sig 

op igen, hvor den først er fisket for 
nær ud, for Smaafiskene vil de Steder 
tage stærkt til; og eftersom deres 
Overvægt tager til, bliver det mere 
vanskeligt foJ' Geddens Yngel at klare 
sig, thi Geddernes Antal tager af, 
og Fjendernes Antal vokser. 

Der kan gaaes forskellige Veje for 
at fremhjælpe Gedderne. Der kan 
arbejdes paa at skaffe Gedderne gode 
Ynglepladser i Søkanterne, saaledes 
at den kan faa Engbund at lægge 
~ine Æg paa, det freder baade Ged
derne og deres Æg, for skal de lege 
i Rørstubber eller andet stift Skrup, 
bliver deres Overhud saa ødelagt, 
at Dødeligheden iblandt dem bliver 
ret betydelig, naar Varmen faa Uger 
efter begynder at komme i Vandet, 
og Smaafiskene har ogsaa vanskeligst 
ved at opsøge de Æg, der er gemt 
i Enggræs. Men der maa samtidig 
sørges for, at Yngelen kan komme 
ud i Søen og ikke bliver holdt til
bage i Lavninger eller smaa Huller, 
naar Vandet svinder bort fra Yngle
pladserne; for at undgaa det, maa 
Ynglepladserne planeres og gennem
skæres med smaa Render, saa Vandet 
har frit Afløb. 

Hvor Forholdene tillader det, kan 
der anlægges en eller flere Damme 
(helst med Græsbund,) hvori der ind
sættes Gedder før Yngletiden og da 
helst lidt flere Hangedder end Hun
gedder; og naar den paa denne 
Maade frembragte Yngel har en pas
sende Størrelse, ledes den ud i Søen. 

Dog maa der raades til Forsigtig
hed med at stole alt for godt paa 
Damme; jeg har hørt om flere Steder, 
hvor det er forsøgt og mislykket, det 
ser ud til, at der skal baade Kend
skab og gode Damme til, for at det 
kan lykkes. 

En tredie Udvej er jo at købe 
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Yngelen og udsætte. Dette er natur
ligvis forbunden med en Del Udgifter, 
men vil som Regel vise sig at være 
meget hensigtssvarende. 

N. Pedersen. 
Brahetrolleborg. 

Om Aalens Forplantning 
og Legepladser. 

-0-

Herom har Dr. Johs. Schmidt tid
ligere, nemlig efter sine første epoke
gørende Fund Itf Aalelarver i Atlan
terhavet, bragt forskellige Medde
lelser. Disse Beretninger supplerer 
Dr. n.u ved Offentliggørelse af sine 
sidste Undersøgelser fra et senere 
Togt med "Thor« i Middelhavet og 
Atlanterhavet. Som bekendt fandt 
to italienske Forskere Aalens finger
lange, helt gennemsigtige Lal've 
(Leptocephalus brivirostris) for om
ti'ent 40 Aar siden i Middelhavet. 

Efter disse to Fund af ganske 
spæd AaJeyngel, fangede henholds
vis i Atlanterhavet og }Iiddelhavet, 
vandt Jen Anskuelse ganske natur
ligt Fodfæste, at Ferskvandsaalene, 
som man fra Arilds Tid vidste, alle 
søgte fra Indvandene ud mod Havet, 
naar deres Legetid nærmede sig, 
maatte lege ude i det dybe Hav og 
da baade i Atlanterhavet og Middel
havet. Ved Dr. Johs. Schmidts 
seneste Undersøgelser i Atlanter
havet, yderlig supplerede med de 
Fund af spæde Aalelarver, ~om ere 
gjort af den norske Fiskeridirektør, 
Dr. Hjort og Englænderen John 
Murray, paa deres Ekspedition med 
"Michael Sars" forrige Aar, har den 
allerede længe nærede Tanke, at 
Aa.len legede i Atlanterhavets Dyb-

der, vunden mere og mere i Fasthed, 
og maa vel nu kunne betragtes som 
endelig afgjort. 

Derimod tyder Dr. Schmidts Un
dersøgelser i Middelhavet paa, at 
Ferskvandsaalen ikke yngler i dette 
Hav, men indvandrer fra Atlanter
havet gennem Strædet ved Gibraltal' 
som spæd Larve, for derfra med 
Strømningerne at lade sig føre helt 
over til Lilleasiens Kyster. De 
Larver af Ferskvandsaalen, Dr. 
Schmidt har fundet i Middelhavet, 
varierer i Længde fra GO-84 m. m. 
og alle disse Larver ere fangede 
vest for Italien. I det store østlige 
Bassin af Middelhavet findes ingen. 
Dertil kommer, at alle Larverne 
viser sig at være paa et stadig mere 
fremskredent Udviklingstrin, jo læn
gere man fjærner sig fra Gibraltar 
Strædet, saa alt synes at tyde paa, 
at Dr. har Ret i sin Hypothese: 
at vor almindelige Ferskvandsaal 
ikke yngler i Middelhavet. 

Et andet Tegn, som ligeledes pe
ger i samme Retning, er den Kends
gærning, at alle de Aal, der er ved 
at blive blanke, søger ud af Middel
hayet. I Messina Strædet ved Faro 
drives der et stort og ejendommeligt 
Fiskeri efter Blankaal. Fiskeriet 
foregaar paa lavt Vand og Anlene 
fanges med en særlig Slags stor 
Kætser, samtidig med at Havbunden 
oplyses med Acetylenlamper for at 
finde Aalene. Ifølge de Meddelser, 
Dr. S. har faaet om dette Fiskeri, 
vandre alle 4.alene her i Retningen 
fra Syd til Nord, hvilket i høj Grad 
synes at tyde paa, at disse AaI er 
paa Vej ud mod Atlanterhavet. 

Angaaende Ferskvandsaalens Yng
lepladser i Atlanterhavet, ved man 
gennem Dr. Hjorts og Dr. Schmidts 
Undersøgelser, at disse strækker 
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sig over et meget betydeligt Om
raade. Dette Omraade ligger j den 
centrale Del af dette Hav, mellem 
Azorerne og Bennudas-Øerne, og 
udmærker sig ved stor Saltholdighed 
og høj Temperatur saavel i de øvre 
som i de dybere Vandlag. 

Det Resultat, de forskellige For
skere kommer til, er derfor det, at 
Ferskvandsaalen baade fra Syd og 
Nord yngler derude i det nordlige 
Atlanterhav udenfor det kontinentale 
Affald, og Dr. Schmidt mener ikke, 
at der er nogen Grund til at antage. 
at alle Eksemplat'er af den eu
ropæiske Aal, baade den fra Island, 
østersøen, Middelhavet og Azorerne 
osv., fødes paa et enkelt snævert 
begrænset Omraade indenfor det, 
hvor de smaa Larver fand tes; tved
imod tyder dettes uhyre Udstrækning 
paa det modsatte. 

For det praktiske Aalefiskeri har 
disse Undersøgelser derfor den Be
tydning, at de lærer os, at vi bør 
udvikle vort Blankaalfiskeri til den 
størst mulige Fuldkommenhed; vi 
har ingellsomhelst Grund til at 
spare den blanke Aal, men bør saa
vidt mulig fange dem alle, inden 
de pall, Vejen mod Atlanterhavet 
forlader os for ikke mere at vende 
tilbage. Jo mere vi kan udvikle 
vor Fiskeritekuik desto bedre, 

Aaleyngelen kommer fra Atlan
terhavet, og det er derfor natur
ligt, at den i størst ~længde findes 
ved Kysterne af de Lande, der ligger 
nærmest Atlanterhavet. Der fiskes 
i disse Lande (Engiand, Frankrig 
og Spanien) Tusinder af Kilogram 
spæd Yngel (der gaar 3000 Stk. 
paa l Kilogram); den anvendes som 
Fødemiddel for Befolkningen, men 
har her saa ringe Værdi, at den 
bruges til Svinefoder paa sine Steder. 

Af denne Overflod vil det være 
muligt at forsyne alle de Indvande 
i Nord- og Mellemeuropa, hvor ARI 
ikke findes i tilstrækkeligstor Mængde, 
med Aaleyngel. 

Red. 

Til Damkulturerne. 
-o-

De allerfleste Ejere eller Brugere 
af Damkulturer har sikkert ofte iagt
taget, at enkelte af der~s Fiske kan 
have et underligt misdannet Udse
ende, uden at de har kunnet udfinde 
Grunden dertil. Hvem har f. Eks. 
ikke set Ørred, der mangler et øje, 
eller Fisk, hvor Gællelaagene savnes, 
eller hvor hele Hovedet, som en 
Følge af Overkæbernes forkrøblede 
Tilatand, faar Lighed med et veri
tabelt Moppefjæs ? Alle disse Mis
dannelser har man tidliger~ ikke 
keudt den egentlige Aarsag til, men 
nærmest betragtet dem som et U d
slag af en lunefuld Natur. I den 
sidste Allgemeine Pische1'ei-Zeitung 
bringer Dr. K. Mulsow imidlertid en 
Meddelelse om nogle Undersøgelser, 
som den berlinske Zoolog Prof. G. 
Tornier har udført - for at komme 
til Klarhed over Grunden til disse 
underlige Misdannelser, og alt tyder 
pall" at dette virkelig er lykkedes 
Professoren. 

Grundtanken i den Tornierske 
Teori er følgende: Den i Ægget f. 
Eks. i Ørredægget indesluttede Ægge
blomme er en vandsugende, udbul
nende Substans. I et normalt, sundt 
Æg forhindrer Protoplasm aet (den le
vende Substans) den indesluttede 
Æggeblomme i at opsuge Vand. Bli
ver imidlertid Ægget udsat for vrslte 
ydre Indvirkninger, f. Eks. Ophold 
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i iltfattigt Vand, for koldt eller for 
varmt Vand, eller pludselige Tempe
ratursvingninger, vil Følgen deraf 
blive, at Protoplasmaet bli ver svækket 
og til en vis Grad mister sin Evne 
til at forhindre Æggeblommen i at 
opsuge Vand. Naar dette Tilfælde 
saa indtræder, at Æggeblommen op
tager en større Mængde Vand, mener 
Tornier, at del sker en Forstyrrelse 
i Fosterets Udvikling, der senere 
giver sig Udtryk i de tidligere om
talte Misdannelser. 

Til sine Eksperimenter har Pro
fessoren benyttet Æg nfAxolotlen 
(Siredon mexicanus) en Salamander
larve, der udmærker sig ved, at den 
paa sine Steder ikke forvandler sig, 
men opnaar Kønsmodenhed og fuld 
Støl'l'else i Larveskikkeisen. Ved at 
paavirke Æggene af disse Halepadder 
paa forskellig Maade, i lignende Ret
ning som omtalt, har det været Pro
fessoren muligt ad kun stig Vej at 
opdrætte Axolotlen med aldeles be
stemte Misdannelser. 

Naar dette har kunde lade sig gøre 
med et saa nær beslægtet Dyr som 
Padden, er der næppe heller Tvivl 
om, at de sallune Aarsager, som 
harværet medvirkende til disse mærk
værdige ~fisdannelser, ogsaa ligger 
til Grund for Fiskenes. 

Opdrættern'J maa derfor vel vogte 
sig for at udsætte deres Æg for 
pludselige Temperatursvingninger, og 
nøje passe paa, at det Vand, der 
strømmer over Æggene altid er til
strækkelig iltrigt, gør de ikke det, 
udsætter de sig for, at deres Yngel 
kommer til at vise Misdanndser, som 
meget let kan medføre betydelige Tab 
i deres Bedrift. 

Red. 

Tysk J ulemad fra dansk 
Søbund. 

(Sorø Folketidende.) 
-0--

Gourmand'erne i Rostock og Om
egn faar i disse Dage trukket en 
Del af deres kæreste Julespise op 
fra Bregentved-Søernes fede Dynd
bund. 

Det er de gyldenrøde, fede og 
buttede .B..arper, som er saa attraa
ede ved Rostockernes Julebord. 

Karperne hører oprindelig hjemme 
i dyndede Damme, Søer og Floder 
i Sydevropa, i asiatiske Floder, det 
kaspiske Hav, Nordamerika og Au
stralien. 

Den store Statsmand Peder Oxe, 
der byggede Gisselfeld, og som for
uden sine Interesser for Rigets An
liggender havde en lille Svaghed for 
Bordets Glæder, indførte Karpen her 
til Landet i Aaret 15GO. Han ind
rettede de kendte Karpefiskerier ved 
Gisselfeld, og for at den fremmede 
Fisk ikke skulde kede sig for meget 
under det nordlige Himmelstrøg, ind
forskrev han samtidig en særlig Art 
grønne Frøer (Peder Oxes Frø), som 
kvækkede yndefulde Elskovs-Serena
der ved Karpedammens Bredder. 

Karpen er ikke blot velsmagende, 
men ogsaa i høj Grad frugtbar, og 
gennem de svundne Aarhundreder 
blev der ogsaa udsat Karpeyngel i 
Bregentvedsøcrne, hvor de fremde
les yngler og trives godt. 

Karpen skal kunne blive 100 Aar 
gl., men de Karper, der lever i Bre
gentvedsøerne, fa ar ikke Lov til at 
blive slet saa gamle, ideL de fiskes 
i fem Aars Alderen, da de har en 
Gennemsnitsvægt.af halvtredie Pund. 

En Vesterhavsfisker vilde antage
lig faa K valme, om han overværede 
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et Karpefiskeri. "Sprøjt" er der nok 
af, men det har ikke synderlig Lig
hed med det friske Havsprøjt. 

Før Karpofiskerne gaar" til Havs", 
er "Havet" nemlig udtømt gennem 
Sluseværker. Tilbage er kun det 
fede Dynd, der ,skraaner !led mod 
Stigbordet, hvor BestandPrl af Kar
per, Suder, Aborre, Skaller, Aal og 
Krehs samt en utrolig Masse ube
stemmeligt Kryb har samlet sig i de 
sidste Vandrester. 

Fiskekuttel'en en lille rødmalet 
Baad af Størrelse som en Enkelt
mands-Kajak - gaar ud, Garnet 
kastes, og Dræt efter Dræt hales af 
Fiskeren og hans Medhjælpere op af 
Dyndet. Fiskerne er iført mægtige 
langskaftede Vandstøvler. hvad der 
nok kan gøres nødig, da de gaar i 
Mudder til Skridtet. Det er et an
strængende Arbejde at trække dette 
Vaad i Land, Sveden perler og "Syd
vesten" sættes i Nakken. 

Ved Hjælp af Ketsere løftes Ind
holdet af Fisk op paa Sorterbordet. 
Sorteringen foretages af Overjæger 
Saurbrey, der fordeler de forskellige 
Fisk iVandbeholdere, SOlll staar 
rundt om Bordet. 

Karperuo læsses derefter op i Vand
vogne, som senere kører dem til Has
lev Station, hvorfra de i s,erlige 
Fisketransportvogne gaar med Banen 
til Hostock. Dernede heDstaar de 
saa i Hyttefade, indtil de serveres 
paa Julebordet. 

En Mængde Smaafisk, Skaller o. 
s. V., opsamles i særlige Kar og kø
res derpaa til Geddedammene, hvor 
de tjener som Føde for de graadige 
Gedder. 

Der findes nellIlig specielle Gede
damme. Karper og Gedder lever 
ikke rigtig godt sammen. Gedderne 
spiser nemlig Karperne. 

Da de sidste Vandrester i Gaar 
Middags udtømtes af Bl'egelltved 
Møllesø, fik man pludselig øje paa 
et langt uhyre, der i slangeagtige 
Bugtninger bevægede sig frem gen
nem Dyndets Overflade "Det er Sø
slangen!" mente en. "Nej", siger 
Overjæger Saurbrcy, "det er en 
Kæmpeaal, som sikkert har opholdt 
sig her i lange Tider". 

Overjægel'eD fik Rd. Det var en 
mægtig Aal, som laa og agerede Sø
slange. Fiskeren vader ud og faar 
en Ketser stukket ned i Mudderet 
under dens IIoved. Da Aalen Yil 
til at fors',inde i Dybet, gaar den i 
den listigt an bragte Ketser og er 
leveret. Der var forøvrigt yderli
gere to "Søslanger", som fangedes 
og anbragtes i et Kar Vand. De 
var fæle at skue, lange som et ondt 
Aar og tykke som en Arm. 

AJlersidRt vidste Krebsene sig. Da 
Vandet helt var udtømt og kun 
Dyndet tilbage, laa de og vraltede 
rundt i Pløret. Fiskerne vadede ud 
og opsamlede dem i Spande. Det 
gik bmgsomt for Fiskerne at naa 
frem, hver Skridt varede vel nok ca. 
et :'ylinnt, selvom der arrangeredes 
Kapløb efter et eller andet Kryb, 
som søgte at undgaa Forfølgerne. 

De indsamlede Krebs blev efter
haallden hældt ud paa Sorterbordet. 
Der var nogle gamle Hugafer imel
lem. De største var af Støn'else 
som mellemstore Hummer. 

I Reglen havde de gamle kun en 
Klo, den anden havde de sat til 
under Kampen forTilværeisen Gam
le Krebs skal have et hæftigt Tem
perament, og nuar de kommer op 
at sia as om Byttet, gaar det gærne 

,saa varmt til, at en eller flere mister 
en Klo og i Krebsegang maa trække 
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sig ud af Kampen som Invalid for 
Livstid. 

Om kort Tid udsættes ny Kar
peyngel i Møllesøen, og om fem Aar 
fiskes der igen. 

I Dag fiskes der i Gabel Sø. til 
næste Aar i andro Søer, hvor der 
i Fjor eller Forfjor blev udsat YngeL 

Gourmand'ernc i llostoek kommer 
aldrig til at mangle Efterkommere 
af Peder Okses Karper til Julebordet. 

A l'tikler og lIeddeleisel' er stedse 

velkomne og hedes sendt liJlder Adres

se: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. 

NB. Artikler og Meddelelser Illa" klln 

sl,rives paa Papirets ene Side al Hell

syn til Trykningen. 

Annoncer. 
-0-

UgiftFiskemes~er 
med gode Vidnefibyrd søges straks eller 
til 1. November til Kolindsun(l I<'i 
sked, Fannerupgaard pr. Kolind. 

Is. 
Is i Vognladninger 

billigst hos 

A/S Alj'1'ed B. Bo'rch, 
Kolding. 

CUPRINOL 

Karper. 
Paa Grund af PladsmaJlgel sælges i 

Novemher ea. 500 Karper pua omkring 
1 Pd. pr. Stk. 

G1'ev Ahlefeldt Laut'vig, 
Ulstrup. Ulstrup st. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Speeialvogn 

paa nærmeste ,1ern baJlOstation. 

Kontant Betaling. 

(~. D o III a s c II k e. 
Fischlumdlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18--19. 
Telcgr.-Adr.: 1<'0 l'ellellluuuleI , 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder pl'hna øjneæg. Yn/:el 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Kal'lJer og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købcs og afhentes paa 
nærmeste Jernbancstation mod Kon-
tant. . J. O. Ch:ristensen. 

Averter i Foreningens Medlemsblad 

er (let bedste Præparat til Imprægnering 
af 1<' i !il k e n e~. L i Il e g o (l s, S e j I o. l. og 

giver Stofferne en grønlig FHne. Absolut uop
løseligt i Vand. I~angt at fOl'et,'ække for Tilkendt GuldmedailIe vNi D~ll skan
Bal'kning, '1'jæl'(~ o. I. Næl'l11Cre Oplysnin(fer diIwviske Fiskerindslilling, illt("l"ll<l-

• , . ti Uonale. ~Iotol,tl(1still ing og del L 1101'-
paa Forlangende yed Hen ycndclse tIl diske Fiskermøde j København HJl2. 

Als "KYMEIA", Langebl'ogu(le 6, KøbenimvIl. Tlf. 7516. 



156 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 20. 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle 9rl'edarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

----==== Kontant Betaling. ===---

8jneæu, Y nuel DU Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

d}f~Urj8Æ fiJamÆulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen c:f; P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal 

.... købes mod kontant Betaling __ 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank~Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nachf. 

Telgc.-Adr: Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin. Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. OTTESEN. Thisted. 
Telegr.-Adl'.: Ottesen, Thisted. Telef. 4. Statstelef. l3. 

Statskonsulent, Magister Cbr. Lørtill~. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Ferskvandsftskeriforeningen 
afholder 

extraordinær 
H elleralfor salnli ug 
paa Jernbanehotellet i Fredericia 
Lørdag den 23de November 1912, 
Kl. 3 Eftm., med følgende 

Dagsorden: 

1. F'orslag til Lovændringer (Ord
lyden af disse findes omstaaende 
i Bladet). 

2. Meddelelser og eventuelt. 
P. B. V. 

J. Ll. Bie. 

Fiskeriberetning 
for 1911. 

-0-

Paa Landbrugsministeriets Foran
staltning har Fiskeriinspektør Mor
tensen med sædvanlig Omhu og 
Klarhed udgivet Aarsberetningen for 
det samlede Fiskeri i Kongeriget 
Danmark og Færøerne. 

Af Beretningen fremgaar at 8alt
vands{iskeTiet i Danmark i 1911 har 
givet støIre [,dbytte end noget tid
ligere Aar. Den samlede Sum an
drager c. 15,230,100 Kr. mod c. 
13,844,200 Kr. i 1910, hvilket giver 
c. 1,385,900 i Merudbytte for Aaret 
1911. 

Værdien af 0stersfiskeriet er ikke 
medregnet i denne Statistik; der 
betales for Tiden for dette Fiskeri 
en aarlig Afgift til Staten af 145,000 
Kr. I Sæsonen 1911-1912 opfiske
des c. 3.800,000 østers, hvis Værdi 
formentlig vil kunne ansættes til 
350 il, 400,000 Kr. 

Fiskernes Antal er opgjort til 17, 
497 Personer mod 17,600 i det fore
gaaende Aar, og der har saaledes 
været en A.fgang af 103 Personer. 

Ved Udgangen af Aaret 1911 
anvendtes i Fiskeriets Tjeneste over 
14,000 Fartøjer. Fartøjernes sam~ 
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lede Værdi androg c. lO Mill. Kr., 
hvilket er c. 289,800 Kr. mere end 
Aaret forud. 

Værdien af Fiskeredskaber er op
gjort til c. 71/ 4 Mil1. Kr. imod knapt 
7 :MilL Kr. for Aaret 1910. 

I Finansaaret 1911-12 er der 
af Statslaanefondens Midler udbetalt 
136,000 Kr. i dirtlkte Laan til Fi
skere til Anskaffelse af Fiskefartøjer, 
og til Laaneforeninger for Fiskere 
er der af samme Fond udlaant 
35,000 Kr. 

Ved Udgangen af Aaret 1911 be
stod den færøeske FiskerHaade af 
142 Kuttere med en samlet Dræg
tighed af c. 10,700 Reg. Tons, des
uden findes der pall. Færøerne 120 
:Motorbaade og 1614 Robaade, som 
udelukkende anvendes til Hjemme
fiskeriet. 

Den samlede Værdi af U dbyitei 
af det færøeske Fiskeri ansættes til 
mindst 2,275,000 Kr., hertil kommer 
saa yderligere Yærdien af den Fisk, 
som Fiskerbefolkningen selv for
bruger i deres Husholdninger. 

Angaaende Ind- og U cl plantning' 
af Fisk og Fiskeyngel i HH l saa 
giver Beretninger Meddelelser om, 
at der af State~s Nlidler er anvendt 
et Beløb af 19,735 Kr. til Indplant
ning af Rødspætter i Limfjorden, 
medens der af de stedlige Fiskeri
foreninger blev anvendt et Beløb af 
750 Kr., til samme Formaal, ialt 
saaledes 20,485 Kr. For disse 
Midler blev der ialt indplantet ca. 
1,820,900 Stk. Rødspætter. 

Desuden har Stn~el' Fiskerifor
ening faaet et Statstilskud paa 240 
Kr. i 1911 til Indplantning af Ørred
yngel i "Kilen". For dette Beløb 
blev der den 7. og 10. November 
1911 udsat 4000 Stk. l/i Aars Ørred
yngel, medens der af Fiskerifor-

eningens egne Midler samtidig ud
sattes 1133 Stk. 

I Hobro og Mariager Fjord har 
Fiskeriforeningen for Hobro og Om
egn og Mariager Fjords Fiskerifor
ening for et bevilliget Statstilskud 
pall. 500 Kr. udsat 137,000 Stk. og 
i Fiskeriforeningernes Ørreddamme 
40,000 Stk. spæd 0rredynge1. De 
paagældende Damme udfisk~des i 
November Maaned, Udfiskniugen gav 
et Resultat af 14,000 Stk. halvaars 
Yngel. 

Udbyttet af Ørredfiskeriet i Mari
ager Fjord er for Aar 1911 opgjort 
til 7820 kg Ørred til Værdi 14,076 
Kr. 

Til Udplantning Farvandet 
udenfor Ourø har Isefjordens Fi
skeriforening for et i 1911 bevilgl'lt 
Beløb af 400 Kr. udsat 8000 Stk. 
Yngel af Regnbueørred. Ifølge mod
tagne Indberetninger er der i 1911 
i Holbæk Fjord og i Farvandet inden
for Ourø fanget ca. 600 Stk. Ørred 
til en samlet Vægt af ca. 837 kg, 
og til Værdi ca. 1350 Kr. Der blev 
i Løbet af Foraaret fisket en Del 
smaa Ørred, ca. 13 a 16 cm lange 
og i Efteraaret nogle pall. 26 li 29 
cm. som alle antages at stamme fra 
forrige Aars Indplantning. Den al
mindelige Mening blandt Fiskerne er, 
at Ørredbestanden er tiltaget mærk
bart siden Indplantningen paabe-

, gyndtes. (Forts.) 

A.rtikleroR; Meddelelser er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres

se: Dr. C. Hoflmeyer, Sorø. 
NB. Artikler og Meddelelser maa kun 

skrives paa Papirets ene Side at Hen

syn til Trykningen. 
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Forslag til Ændringer i: 

Love 
for 

Ferskvandsfiskeriforeningen. 
-0-

§ 1. 

Foreningens Navn er "Ferskvands
fiskeriforeningen", og Virksomheden 
omfatter alt Fiskeri i ferske Vande, 
herunder ogsaa Lystfiskeri. 

§ 2. 

Foreningens Formaal er at \'irke 
for Ferskvandsfiskeriets Frhmme ved 
alle dertil tjenlige Midler og gøre 
sig li! Talsmand overfor Offentlig
heden og Lovgivningsmagten for 
almindelige Ferskvandsfiskeriinteres
ser, til Gavn for Landet og for de 
enkelte, der beskæftiger sig med 
Ferskvandsfiskeri 

§ 3. 

Foreningens Medlemmer inddeles 
to KlasRer A. og R, der omfatter: 

Klasse A: 
Enkelte Personer, der skal betale 

et aarligt Kontingent af 4 Kr.; 

Klasse B: 
Stedlige Ferskvandsfiskeriforenin

ger, der svarer et aarligt Kontingent 
af 10 Kr. af de første 50 Medlem
mer og yderligere 2 Kr. for hver 
50 Medlemmer derefter eller Dele 
heraf, dog ikke over 20 Kr. 

Kontigentet betales hvert Aar i 
Januar Maaned efter Opkrævning 
fra Foreningens Kasserer, uden Ud
gifter fra Foreningen, og er det 
løbende Aars Kontigent ikke betalt 
inden den 1. April, kan Bestyrelsen 
stryge Vedkommende som Medlem 
eller lade Beløbet inddrive, i hvil-

ket Fald Restanten er pligtig at 
betale skadesløs'e Omkostninger. 

Det Kontingent, en stedlig J;'iskeri
forening skal betale, opkræves hos 
paagældende Forenings Kasserer, 
og Foreningen er pligtig til at op
give Medlemsantallet tilligemed Kas
sererens ~avn og Adresse til Fersk
vandsfiskeriforeningens Kasserer. 

Yed at betale 50 Kr. en Gang 
for alle kan Medlemmer af Klasse 
A. blive livsvarigt og kontingentfrit 
Medlem af Foreningen. 

Foruden de omtalte ordinære 
Medlemmer kan ogsaa optages Æres
medlemmer, det vil siges Personer, 
som paa en eller anden Maade har 
ydet Foreningen Hjælp eller Bistand. 
Bestyrelsen foreslaar for General
forsamlingen Optagelsen af Æres
medlemmer, hvorefter Afgørelsen 
træffes af Generalforsamlingen ved 
almindelig Stemmeflerhed. 

KYitteringen for det aarlige Kon
tingent gælder tillige som Medlems
kort. -

Udmeldelse af Foreningen sker 
til Kassereren og inden den 1. De
cember, hvis den skal anses for gyl
dig fra den kommende 1. Januar. 

§ 4, 

Hvert Medlem af Klasse A. fn ar 
frit tilsendt et Eksemplar af Med
lemsbladet, medens stedlige Fiskeri
foreninger, der har indmeldt sig i 
Ferskvandsfiskeriforeningen, har Het 
til at faa tilsendt et Eksemplar af 
Medlemsbladet for hver 2 Kr., For
eningen betaleJ: i Kontingent, og 
kan, hvor det maa anses for for
maalstjenligt, evt'ntuelt erholde et 
større Antal Eksemplarer efter 
nærmere Aftale med Redaktøren. 
Paagældende Forenings Kasserer 
eller Formand, maa til Hedaktøren 



160 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 21. 

aarlig inden December Maaned-s 
Udgang opgive Navnene paa de 
Medlemmer, til hvem de enkelte 
Eksemplarer skal sendes. 

§ 5. 

Hvert Medlem af Klasse A. har 
en Stemme paa Foreningens Gene
ralforsamling, medens de stedlige 
FiskerifOl'enillger udøver dcres Stem
meret gennem deres Bestyrelses 
Medlemmer, saaledes at hvert Be
stY:felse~medlem har en Stemme, alt 
under Forudsætning af, at det løben
de Aars Kontingent er betalt. 

Stemmeret kan baade for Klasse 
A. og B's. vedkommende kun ud
øves ved personlig Nærværelse paa 
Generalforsamling, altsaa ikke vfld 
Fuldmægtig. 

§ 6. 

Foreningens Virksomhed ledes af 
en Bestyrelse, der varetager Fore
ningens Interesser og udfører alt, 
hvad der anses for tjenligt til Fremme 
af .Foreningens Formaal. Vigtigere 
Spørgsmaal bør dog, forinden Be
stemmelse træffes, drøftes paa en 
Generalforsamling. 

Bestyrelsen bestaar af 15 Medlem
mer og vælges af den ordinære aar
lige Generalforsamling. Et af dens 
Medlemmer skal være en Jurist, der 
efter nærmere Overenskomst er plig
tig til at være juridisk Konsulent for 
Foreningen og dens Medlemmer. 
Dens Afgørelser træffes ved Stemme
flerhed, og i Tilfælde af Stemmelig
hed gør Formandens eller i hans 
Fraværelse Næstformandens Stemme 
Udslaget. For at en gyldig Beslut
ning kan vedtages, maa mindst 5 
Bestyrelsesmedlemmer væretil Stode. 
Af sin Midte vælger Bestyrelsen selv 
en Formand, en Næstformand, en 

Kasserer og en Sekretær, og bestem
mer, om der kan tillægges Kasserer 
og Sekretær Løn den øvrige Be
styrelse er ulønnet - og i bekræf
tende Fald denne Løns Størrelse, alt 
under den førstkommende General
forsamlings Approbation. Valget til 
Bestyrereisen gælder for 3 Aar, saa
ledes at der hvert Aar afgaar en 
Trediedel. Genvalg kan finde Sted. 
Afgaar nogen af Bestyrelsens Med
lemmer i Aarets Løb, kan Bestyrel
sen om fornødent selv supplere sig 
indtil den førstkommende General· 
forsamling, der endelig vælger et 
nyt Medlem i det afgaaedes Sted for 
Hesten af Funktionstiden. 

§1. 
Bestyrelsens Formand sammen

kalder Bestyrelsesmøder, naar han 
finder dtlt fornødent, og Generalfor
samlinger, ligesom han i det hele 
taget repræsenterer Foreningen og 
leder dens Anliggender. Generalfor
samlinger afholdes i Fredericia. Kas
sereren føler Rengnskabet, besørger 
Kontingentetsindkrævning, samt For
eningens Ind- og Udbetalinger, hvor
hos han anbringer Foreningens even
tuelle Formue i et solidt Pengein
stitut til F'orrentning. Sekretæren 
fører Protokollerne og besørger den 
løbende Korrespondance. 

Bestyrelsen er som nævnt, mulig
ligvis med Undtagelse af Kasserer 
og Sekretær uJØl;met, men faar af 
Foreningens Kasse refunderet Ud
gifhm til Rejser i Foreningens An
liggender, dog maa ingen U dgift af
holdes uden Anvisning af Formanden 
eller i hans Forfald Næstformanden. 

§ 8. 
Generalforsamlingen har den høje

ste Myndighed i alle Foreningens 
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Anliggender; dens Beslutninger er 
bindende for Foreningen og skal 
snarest mulig iværksættes af Be
styrelsen. 

Hvert Au i Tiden fra 1. Marts 
til 1. Juni afholdes Foreningens 
ordinære Generalforsamling efter 
Bestyrelsens Bestem,melse, medens 
ekstraordinære Generalforsamlinger 
kan afholdes saa ofte, Bestyrelsen 
finder det fornødent, og skal af
holdes, naar mindst 25 af Forenin
gens stemmeberettigede Medlemmer 
skriftlig forlanger det. Varslet til 
den ordinære Generalforsamling er 
mindst 14 Dage og til de ekstra
ordinære Generalforsamlinger mindst 
8 Dage. Indkaldelsen sker paa den 
efter Bestyrelsens Mening hensigts
mæssigste Maade i hvert enkelt Til
fælde, entel1 ved særskilt Meddelelse 
til hvert enkelt Medlem eller ved 
BekC11dtgørelse gennem Medlems
bladet. Generalforsamlingen ved
tager sine Beslutninger med simpel 
Stemmeflerhed, og i Tilfælde af 
Stemmelighed gør Formandens eller 
i hans 'Forfald Næstformandens 
Stemme Udslaget. Dog kan For
andringer i Lovene, Foreningens i 

Opløsning eller dens Sammenslut
ning med ell anden Forening, hvor
til kun 3/4 af Bestyrelsen eller mindst 
25 af Foreningens Medlemmer i 
Forbindelse med Bestyrelsens Fler
tal kan fremsætte Forslag, kun ved
tages paa en Generalforsamling, 
hvortil der er særlig indvarslet med 
3 Ugers Varsel paa Medlemsbladets 
Forside og med ordret Angivelse 
af de stillede Forslag, og til Lov
ændringer. En Generalforsamling 
er beslutningsdygtig uden Hensyn 
til de mødendes Antal. Forslag, 
der ønskes behandlet paa den or
dinære Generalforsamling, skal se-

nest 14 Dage forud være i Bestyrel
sens Besiddelse, og saadanne, der 
ønskes frembragte paa en ekstra
ordinær Generalfori"amling samtidig 
med, at denne begæres afholdt. I 
særlig paatrængende Tilfælde kan 
Bestyrelsen dog til Drøftelse paa 
en saadan medtage Forslag, der er 
Bestyrelsen tilsendt senest 4. Dagen 
før Generalforsamlingem Afholdelse. 

Regnskabet skal affattes af Kas
sereren og i god Tid inden den 
ordinære Generalforsamling tilstilles 
Revisorerne, der maa gennemgaa 
det og forsyne det med deres Be
mærkninger saa betids, at det kan 
fremlægges til Decision paa Gene
ralforsamlingen, efter at Bestyrelsen 
har haft Lejlighed til at gøre sig 
bekendt med det. 

§ 9. 

Paa den ordinære Generalfor
samling, der selv vælger en Dirigent 
til at lede Forhandlingerne, er Dags
ordenen følgende: 
1. Det forløbne Aars Regnskab frem

lægges til Decision; 
2. Beretning om Virksomheden 

det forløbne Aarj 
3. Valg af 2 Revisorer; 
4. Bestyrelsesvalg; 
5. Behandling af fremkomne For

slag, samt Drøftelse af Budgettet 
og Virksomhedsplanen fol' det 
kommende Aar m. v. 

§ 10. 

Som Foreningens Hjemsted be
tragtes den Jurisdiktion, hvori For
manden bor. 

Bestyrelsen er kompetent til ved 
Formanden at optræde som Sag
søger paa Foreningens Vegne, lige
som ogsaa til at modtage SøgsmaaJ 
paa dennes Vegne, og som Følge 



162 Ferskvandsliskeribladei Nr. 21. 

heraf er Formanden ogsaa bemyn
diget til med Substitutionsret at af
give Møde til Forligsmæling og ind
gaa bindende Forlig for Foreningen 
uden særlig Bemyndigelse i hvert 
enkelt Tilfælde. 

§ Il. 
Ny tiltrædende, stemmeberettigede 

Medlemmer tilstilles et Loveksem
plar mod Betaling af 20 0re sam
tidig med Kontingentets Opkrævning. 
Andre Medlemmer kan faa Lov
eksemplarer tilsendt ved Henvendelse 
til Kassereren mod Betaling af 20 
0re for hvert Eksemplar + Porto. 

De nyeste :Forsøg med 
Cuprinol. 

-0-

Forsøgene med Cuprinol er saa
vel i Fabrikens Laboratorium, som 
ved Anvendelsen af inprægnerede 
Redskaber fortsatte i Sommerens 
Løb. 

Laboratorieforsøgene 
er navnlig gaaet ud paa at indsætte 
den størst mulige Mængde Kobber 
i Stofferne og Hedskaberne, da det 
har vist sig at enkelte Hedskaber, 
imprægnerede efter den gamleBrugs
anvisning, efter nogle Maaneders 
Brug viste sig noget afblegede. 

Man har ved de nye Forsøg op
naaet udmærket Resultater. Disse 
er opnaaet ved at gøre "Bad A" 
stærkere, "federe", at lade Fiske
nettene henligge i "Bad A" i 6 Timer, 
og derefter tørre den, forinden de 
lægges i "Bad B", hvor Godset ligger 
i 12 Timer; derved optager de meget 
mere Kobber. 

Fabriken har ladet trykke nye 
Brugsanvisninger, der nøje bør føl
ges i de mindste Enkeltheder_ Gøres 
dette, er Imprægneringen ideel. -
I Brugsanvisningen er anført, hvor
ledes Fiskerne selv kan undersøge, 
om der er Kobber nok i "Bad B". 
Det er nemlig .saaledes, at "Bad B" 
ved Brugen kun svinder forholdsvis 
lidt i Rumiang, medens Kobberet i 
Badet optages i Godset NIan bør 
derfor ved fortsat Brug al "Bad B" 
altid undersøge, om der er tilstræk
kelig Kobber i Badet. 

Praktiske Forsøg. 
Det fremgaar af de i Ind- og 

Udland gjorte praktisk Forsøg, at 
Cuprinolimprægneringen. hvor den 
har været udført rigtig efter Brugs
anvisningen, overalt har vist sin 
store Overlegenhed over alle andre 
anvendte Imprægneringsmetoder. 

Det meddeles saaledes fra Holland, 
at man i 8 Uger i Sommer har an
vendt 700 med Cuprinol imprægne
rede Sildegarn i 7 Sildedampere 
ved Drivgarnsfiskeriet i Nordsøen, 
og til Trods for, at disse Garn under 
Sildefiskeriet, modsat de andrø Garn, 
aldrig har været rensede eller tør
rede (naar der ikke har været fisket, 
har de ligget i en Bunke i Last
rummet), har de holdt sig aldeles 
friske. Efter yderligere 8 Ugers For
søg vil der blive afgivet ny Rapport 
om disse. I det hele taget har 
Cuprinolimprægneringen af de van
skeligste »fineste" Garn, som Silde
Makrel- og Tungegarn, været i den 
Grad tilfredsstillende, at Brugerne 
herefter ikke vil anvende anden Im
prægnering. 

Af danske Forsøg fremhæves, at 
Fiskerne fra flere Steder meddeler, 
at Ruser og Langliner, der er im-
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prægnerede med Cuprinol, foruden 
at have den Fordel ikke at behøve 
Omimpræneringen eller Tørring, des
uden har den særlige store Fordel 
at fiske bedre og fiske strax efter 
Imprægneringen. 

Man kan derfor i Henhold til an
førte indhentede Oplysninger ikke 
undlade at anbefale Fiskerne at 
prøve dette nye Imprægneringsmid
del, men tillige nøje at følge Brugs
anvisningen i dens mindste Enkelt
heder, da Udgiften og Arbejdet ellers 
er spildt. 

Prisen for Annoncer er: 

1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Petittinje, 
3 12 
6 10 

12 8-
24 5-

Annoncer. 
-0-

Begrundet paa Fiskeriets Salg ud
bydes el komplet 

Fiskeri-Inventar 
til Salg. 

Udklækning til l/J Mil!. Æg, Kød
hakker, Vægte, Hjulbøre, Udfislmings
kasser, Tønder o. s. V., alt som nyt. 

Karper. 
Paa Grunq af Pladsmangel sælges i 

November ca. 500 Karper paa omkring 
1 Pd. pr. Stk. 

Grev Ahlefeldt Laurvig, 
Ulstrup. Ulstrup S1. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 

G. D o ru a s e h k e, 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 
Telegr.-Adr.: I<'orellenbandel. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Ynacel 
og Sættefisk afBæk-. Kilde .. 
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Sodet' 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. G. Ghr'istfvnsen. 

Gaardejer .L. Clausen, 
Marslev. Telefon 14. I Averter i Foreningens Medlemsblad 

CUPRINOL 
er det bedste Præparat til ImpræK'neriuK' 
af 1<' i s k e n e t, L i n e K' o d s, S e j l o. I. og 
giver Stofferne en grønlig Farve. - Absolnt DOP

løseliK't i Vand. LanKt at foretrække for Tilkendt GuldmedailIe ved Den skan
BarkninK' Tjære o. I. Nærmere Oplysninger {~inaviskc Fiskeri!,~stilling, interna-

, • . tionule Motorllllstlllmg og det 4. lIor-
paa Forlangende ved Henvendelse hl diske Fiskermøde i Købenbavn 1912. 

Als "KYMEIA", LanK'ebroK'ade 6, Købenl18vn. Tlf. 7516. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
.i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

---:==== Kontant Betaling. ======---

Bjneæu, Y nuel og Sættefisk i alle Brredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

~9~}fd8K fi)amKulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &':' P. Jø'rgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og AaI 

lIIIf"" købes mod kontant Betaling __ 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nachf. 

Telgr.-Adr: Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin, Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. OTTESEN, Thisted. 
Telegr.-Adl'.: Ottesen, Thisted. Telef. 4. - Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Cbr. Løftinr;, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Indhold: 
Ferskvandsfiskeriforeningens General

forsamling. 
Ferskvandsfiskeriforeningens 10 Aars 

.l ubilæulll. 
Lidt om Ferskvandsfiskeriforeningens 

Tilblivelse. 
Fiskeriberetning for 1911. 
Annoncer. 

Ferskvandsfiskeriforeningen 
afholder 

extraordinær 
G ene ralfor samling 
paa Jernbanehotellet i Fredericia 
Lørdag den 23de November 1912, 
Kl. 3 Eftm., med følgende 

8ens Cfjr. Sørensen, 
flJramminge. 

Festmiddag! 
-o-

l Anledning af Ferskvandsfiskeri

foreningens 10 Aars Jubilæum af-

holdes, efter Generalforsamlingen, 
D a g s o r d e n: en Fællesspisnin g Lørdagen d. 25. 

1. Forslag til Lovændringer (Ord- dennes Kl. 41/2 i Jernbanehotellet 
lyden af disse findes i forrige I . F d ., FI F' k . A t ' 
N l 

l re enCia, ere 1S en- u OJ'l-
i:t..r ummer af TI adet). . . . 

() :\.1 dd l l t It teter vil bhvc mdbudt. Man haaber, ... "~ e e e ser og even ue , 
. P. TI. V. Medlemmerne vil møde talrigt. 

J. A. Bie. (Pris c. 5 Kr. pr. Kuvert). Anmel-
delse om Deltagelse IIker til Redak
tøren. 

Paaklædning: Saa festlig som 

muligt! 
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Ferskvandsftskeriforeningens 
10 Aars Jubilæum. 

-0-

"Paa et Møde af ca. 25 Interes
serede i Ferskvandsfiskeriet den 8. 
ds. i Bramminge enedes man om 
at udsende Indbydelse til Dannelse 
af en Forening, og vi undertegnede 
valgtes til at forberede Sagen." 

Saaledes begyndte den først Skri
velse, der omhandler Ferskvands,:, 
fiskeriforeningens Tilblivelse. 

Samme Skrivelse var dateret 
i Oktober 1902 og undertegnet 

Smidt Nissen, 
Fiskeriejer, 

Hvilestedgaard, Ejstrnp. 

Jul. Nors, 
Sagfører, 

Bibe. 

N. Petersen, 
Overassistent, Vamdrup. 

Paa et Møde, der holdtes i Frede
ricia den 17. Novbr. samme Aar 
dannedes saa Foreningen under 

. Navn: "Dansk Ferskvandsfiskeri
forening" . Dens Formaal var i al 
Almindelighed at søge at fremhjælpe 
Fiskeriet og Fiskebestanden i vore 
ferske Vande - Aaer, Bække og 
Søer-at skabe nye Indtægtskilder 
for Landet. 

Til den første Bestyrelse valgtes 
følgende 11 Herrer: 

Carl Bang, Grosserer, København, 
I. A. Bie, cand. polyt., Hobro, Niels 
Kristensen, Prøvegaarden, :Fakse, 
Morten Nielsen,. Murermester, Kol
ding, Smidt Nissen, Gaardejer, Ej
strup, Næstformand, Jul. Nors, 
Sagfører, Ribe, Kasserer, Lysholm, 
Overbanemester, Skanderborg, N. 
D. Jensen, Grosserer, Brabrand, 
N. Petersen, Fisker, Brahetrolleborg, 
Korinth, N. Petersen, Overassistent, 
Vamdrup, Formand. 

* 

Som alle, der har beskæftiget sig 
med Ferskvandsfiskeri, ved, var der 
i de Aar en stærk Bevægelse oppe 
for at udnytte alle Steder, hvor 
man mente, der fandtes Betingelser 
for Anlæg af Damkulturer. Havde 
man kun lidt rindende Vand og det 
nødvendige Areal til Damme, saa 
ejede man sikre Muligheder for 
hurtig at komme paa den grønne 
Gren. Intet var nemlig lettere, 
mente man, end at omsætte den 
billige Affaldsfisk fra Fiskerlejerne 
til kostbart 0rredkød; fik man blot 
en almindelig Spiseseddel udleveret, 
gik alt som Fod i Hose. 

Længe varede det imidlertid ikke, 
inden Skuffelserne kom. Der ind
traadte, paa Grund af mangelfuld 
Behandling, stærk Dødelighed alle
rede mellem de kunstig befnigtede 
Æg; paa lignende Maade gik det 
med den spæde Yngel, og i Dam 
mene med den større Fisk var det 
rent galt, fordi Dammene som Regel 
var ganske utrolig overfyldte og den 
disponible Vandmængde ofte alt for 
ringe. Alle Kamaliteterne bundede 
imidlertid i for lidet Kendskab til 
den Opgave, man havde stillet sig. 
Man glemte, at det var levende 
Fisk, man havde med at gøle, og 
tilmed saa overordentlig sensible 
Dyr, som 0rredfiskene er det. Man 
anede ikke, at den første Betingelse 
for at drive et rentabelt Dambrug 
v~r Fagkundskab og Erfaring. 

En dygtig Fiskemester maa være 
inde i sine Ting mindst ligesaa godt 
som den dygtigste Havfisker, og 
bør endda helst, foruden at være 
fuldkommen kendt med den praktiske 
Del af sin Gerning, tillige vide Be
sked med den teoretiske Part af 
Sagen, for fuldt ud at kunne gøre 
Fyldest. 



Nr. 22. Ferskvandsfiskeribiadet 167 

De forløbne ti Aar har imidlertid 
gjort Un derværker ; næsten alle vom 
store Damkulturer er nu i et fast 
og sikkert Spor, og takket være 
gode Priser, giver de en klækkelig 
Avance. 

Ogsaa udenfor Damkulturerne kan 
vi Ferskvandsfiskere notere Frem
gang. Navnlig lader det til, at 
Be:.ættelsen af de ferske Vnnde med 
Aalefaring skal give gode og paa
!idelige Resultater. 

Billedet over disse Linier viser 
Ferskvandsfiskernes første Møde d. 
8. Oktbr. 1902 ude ved Bramminge 

, Hovedgaard. Blandt de tilstede
værende vil man bemærke afdøde 
Professor Feddersen ; sikkert har den 
gamle Professor med Ild og Kraft 
lagt sit store Loa i Vægtskaalen 
for at faa Ferskvandsfiskeriforenin
gen dannet, og nn paa denne Dag 
vil vi mindes ham med vor varme 
Tak derfor. Men ogsaa andre for-

Allevegne har Ferskvandsfiskeri
foreningen da ogsaa haft sin Finger 
med i Spillet og har søgt gennem 
Anrene, ved Oplysning og direkte 
Bistnnd, at fremhjælpe Erhvervet; 
i mangfoldige Tilfælde er det ogsaa 
lykkedes. Vi tror derfor nu, at vi 
er naaede frem over alle Børne
sygdomme, og vi føler 08 overbeviste 
om, at Fremtiden vil blive lysere og 
lettere at leve, end de svundne 
10 Aar. 

tjener Tak for deres ihærdige Ar
bejde for Sagen, og vi behøver kun 
at nævne Navne som ,N. Petersen, 
Smidt Nissen, Jul. Nors og Okr. 
Sørensen for at mærke Pnlsslagene 
fra Foreningens første Tid. 

Skal vi da saa til Slutning ønske, 
naar vi næste Gang holder Jubilæum, 
og FerskvaRdsfiskeriforeningen har 
bestaaet i 25 Aar, at Fremgangen 
da har været mindst lige saa stor 
som i SLartningsaarene. Hvad vi 
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trænger mest til for Tiden, for ret 
at kunne gøre den Nytte, vi til
atræber, og som vi ogsaa mener, 
vi ejer adskillige Betingelser for at 
kunne virkeliggøre, er Statens Inter
esse og Bistand. Vi forstaar ikke, 
at et Erhverv, der, foruden at raade 
over Damkulturer i Hundredetal, 
tillige omspænder 10 Mil dansk 
.Tord, ikke nyder mere Paaagtning 
af Lovgivningsmagten, end det for 
Tiden er Tilfældet med vor Gerning. 
Trods alt opgiver vi dog ikke Haa
bet; man skal nu en Gang ikke 
rent foragte de Smaa. At vore 
Tanker i Øjeblikket flyver ned til 
Balkanstaterne, er vel saare natur
ligt; vi er nemlig aktuelle! Og selv 
om det ikke er vor Hensigt at gøre 
ligesom dem, og for at blive i Lig
nelsen, gøre Helvedet hedt for Land
bruget herhjemme, saa kan vi paa 
den anden Side heller ikke nægte 
os et lille Varselsraab, som i al 
Beskedenhed lyder: "Maa vi ogsaa 
være her". 

Lige Kaar og lige Ret, andet 
forlanger vi ikke! 

Red. 

Lidt om Ferskvandsfiskeri
foreningens Tilblivelse! 

-0-

Anledningen til Oprettelsen af 
Ferskvandsfiskeriforeningen skyldes, 
at Gennemførelsen af det første Regu
lativ for Fiskeri i Henhold til Loven 
af 5. April 1888 efterfulgtes af Snese 
af Retssager, der resulterede i, at 
Overtræderne idømtes Bøder, der 
rentud tilskyndede til at fortsætte 
med Overtrædelserne. 

Det føltes, at der maatte stilles 
stærkere Krav i Loven om at faa 

Straffebestemmelserne skærpet, hvad 
der ogsaa opnaaedes ved Gennem
førelsen af Lov af 26. Marts 1898. 

Den rationelle Rovdrift af Fiske
riet i ca. 10 Aar havde desværre til
dels udryddet Laksefiskene i vore 
sydvest jyske Aaløb. Jeg fremsatte 
nævnte Krav om skærpede Bestem
melser i Loven under Fiskerimødet 
i København 8. Sept. 1895; mit For
slag fandt der kun rir:ge Tilslutning, 
særlig hos Saltvandsfiskerne, del' 
ved Mødet var i Flertal. 

Da imidlertid Damkulturen og Ud
klækning af Ørred allerede da var i 
en stærk Udvikling, faldt jeg paa den 
Tanke at faa afholdt et Møde, hvor 
Ferskvandsfiskeriets Tilstand og 
Fremtid kunde drøftes. Jeg tilskrev 
Professor Feddersen og Schmidt 
Nissen og fik deres Tilslutning 
til at sammenkalde til Mødet i 
Bramminge 8. Oktober 1902, der 
gav Anledning til Oprettelse af 
Dansk Ferskvandsfiskeriforening ved 
Mødet i F,'ederida. 

Bramminge, 10. Novbr. 1912. 

Jens ChT, Sm'ensen. 

Fiskeriberetlling 
for 1911. 

(Sluttes). 
-0-

Fiskeriforeningen for Ilobro og 
Omegn blev tilstaaet et Beløb af 200 
Kr. til Udsættelse af Karpeyngel i 
Hobro Vesterfjord. For dette Be
løb blev der den 3, Maj 1911 udsat 
870 Stk. 2-Aars Karper, der havde 
en Størrelse fra 14 til 23 cm. Ifølge 
modtagne Indberetninger trivedes 
Fisken godt; i September og Oktober 
Maaned er der fanget en Del, der 
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havde en Længde af c. 30 a 35 
cm og som vejede c. kg pr. Stk. 
De indvundne Erfaringer fra dette 
Forsøg synes at godtgøre, at der i 

Hobro Vesterfjord er gode Betin
gelser for Karpens Trivsel; men da 
der mangler Fredning~bestemmelser 
for disse, har man ikke kunnet op
naa at faa det fulde lJdbytte af For

søget. 
Fiskeriforeningen for lim'Tebæk 

Fjord med tilgrænsende Vande har 
for et Statstilskud af 100 Kr. ind
købt Geddeyngel til Udsættelse i 
Karrebæk Fjord. For dette Beløb 
udsattes d. 18. Maj 1911 10,000 Stk. 
Geddeyngnl, medens Forening for 
egne Midler samtidig udsatte 10,00D 
Stk.; YngelC'n havde en Længde af 
af c. 2 a 3 cm. Endvidere udsattes 
19,000 Stk. Yngel af RegnhuC'orred 
til et samlet Beløb af 200 Kr. Den 
udsatte Geddeyngel trivedes godt. 
U dbyttet af Gf1ddefiskeriet i 1~)J 1 

angives fra 3000 til 3500 kg. Fiske
nes V ægt har været mellem 1 og 

Il! { kg pr. Stk. 
Fiskeriforeningen for Aunø Fjord 

med tilgrænsendn Vande har for 
et Statstilskud af 200 Kr. udsat 
20,000 Stk. Geddeyngel i !H09. 

Endelig fik Jyllinge Fiskeriforening 
bevilliget 500 Kl'. til Forsøg med 
Udplantning af 0rl'edyngel; for dette 
Beløb blev der den 17. December 
}f109 udsat 8500 Stk. 1/2 Aars Yngel 

af Regnbueyngel i Roskilde Bred
ning. Den udsatte Yngel trivedes 
godt. Ifølge modtaget Indberetning 
for Aaret 1H11 er der iaH fanget 
c. 30 Stk. Hegnbueørred, deraf ;) 
Stk. ved Jyllinge, 18 Stk. ved Fre
derikssund og 7 Stk. iN edre-Draaby 
Bredning og Kulhusrenden. Den i 
190H indplantede Yngel var c. 8 cm 
lang. I Foraaret 1910 var de Fisk, 

der tilfældigvis fangedes, 13 a 1 ti 
cm. lange; samme Efteraar maaltes 
nogle Eksemplarer til 31 il, 34 cm 
og i l H 11 har e. Halvdelen af de 
fangede 0ued været Maalfisk af en 
Vægt fra :)/4 till kg pr. Stk. Medens 
Regnbueørreden saaledes maa siges 
at vokse godt i Roskilde Fjord, synes 
det dog at fremgaa, at den senere 
trækker ud af Fjorden. 

København (FI'ederiksberg og Gen
tofte medregnet) hal' i UH l brugt 
10,559,600 fersk Fisk, endvidere 
3,295,200 kg salt Sild, 2,G39,700 kg 
Klipfisk, tørret saltet og røget Fisk, 
samt 4G5,800 kg Konserves og 538,500 

kg Skaldyr. 
Som man ser, spiller Hjemme

markedet ogsaa en betydelig Rolle 
i vort lille Land. 

Fra den danske biologiske Station 
findes ell Beretning af Stationens 
Leder Dr. Joh. Petersen. Stationen 
ar'bejder forTiden med fuld Kraft pHa 
Boniteringen af de danske Farvande. 

Om 

Fel'skvandsfisket'iet 
har Statens tilsynsførende, l\lagister 
Løfting som sædvanlig afgivet Beret
ning. Af denfremgaar det, atFiskeri· 
tilsynet og Tilsynet med Ferskvands
fiskC'l'ilovens Over'holdelse udenfor 
Gudenaaen, stadig kun raader over' 
den ringe Sum af 1800 Kr., som er 
ganske utilstrækkelig til disse For
maals forsvarlige Gennemførelse. 
F ølgen heraf er da ogsaa den, at 

Lovens Betydning i mange Tilfælde 
er ret illusorisk. Man tænker i 
denne Forbindelse paa alle de paa
budte A(depas og Laksetrapper, som 
paa Grund af mangelfuld Til8Yll kun 
findes paa Papiret. 

Udsætning af Yngel i fri Vande. 
Af Laks og de forskellige 0rredfisk 
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er der i de fri Vande udsat J,785,!}OO 
Stk. Yngel, endvidere 1,125,000 Stk. 
Geddeyngel, c. 79fl,OOO Stk. Aalefaring 
foruden en Del Undennaalsaal. 

Antal ! 

Om Udklækning og Opdrætning. 

Fra 80 Damkulturer bringer Be
retningen Oplysninger; af disse frem
gaar det, at der i de omtalte An
stalter er behandlet og klækket føl
gende Kvantum 

Anstalter, Antal Yngel Heraf optaget 
som har Antal halvaars Leye-
opgivet 

udsat i Damme 
Fisk. Efteraoret pet. Foraar 1911 

Resul-
tater 

Laks ... ... .... ... l 
Havørred ....... , .. 8 
Bækørred .......... 35 
Rengnbueørred ..... 25 
Kildeørred ......... 11 

For at faa en Oversigt over de 
Fødeemner, som de forskellige An
stalter nnvendcr ved deu spæde Yn
gels Opdrætning, blev der paa de 
udsendte Skemaer stillet Spørgs
maal herom, og en Del ReSV31'eber 
er blevet indsendt. 

Efter disse har det vist sig, at: 

cr blcyet anvendt 
Fisk alene . . . . . . . . 17 Anstalh'r 
N aturfoder alene .. 
.Milt !l.lene ........ . 
Hønseæggeblomme . 
Torskerogn ....... . 
Ostestof ......... . 

2 
l 
3 

" 
" 
" 
" 
" Fisken er for største Delen frisk

fanget, Smaasild, Fladfisk og Aale
kvabber, delvis ogsaa Affaldsfisk 
særlig Smaasild, som opbevares i 
frosson Tilstand paa særlige Fryse
rier. Nogle Anstalter opgiver, at 
Foderet (Fisk og Milt) koges før 
Anvendelsen. Et Sted opgives det, 
at Ynglen opdrættes i gødede Damme 
og i August flyttes lil friske Damme, 
dflr har været tilsaaet med Hane 
og Græs. 

1911 

52,000 34,000 ca. 65 
295,000 145,000 49 

1,807,000 575,000 32 
1,080,000 483,000 3~) 

322,000 134,000 42 

En Del Anstalter har opgivet, 
h forfra de fa.ar de til Klækning 
indlagte Det visel' sig, at 
medens Havørredæggene i 14 Til
fælde stammet· fl'a Vildfisk og i 
intet Tilfælde fnt Damfisk. saa hid
rører Bækørrcdæggenc kun i 4 Til
fælde fra Vildfisk, lri'3dells de i 15 

Tilfælde er tagne fra Fisk i Anstal
tens Dammo. 

Følg'onde Vandomraader er nu 
under/agte Piskeriregnlativer: Vester 
Vandet Sø, Sors Sø. Skive-Karup 
Aa, Storaaen, Lilleaa, Varde-Toft
næs-Holme Aa, Sneum All, I\olding
Nebel-Aarkjær Aa, Hansted Aa, 
Stubbe Sø, Klejstrup Sø, Faxe Aa 
og Lilleaa, Køge Aa, Rlykobbeaa, 
Bagaa-Mulebyaa, (det øvre Løb fra 
Møllegaard til Aabygaard), Læsaa. 

Fiskeriregulativer paatænkes op
rettede bl. !t. for følgendo Valldom
raader: 

Holtum An, Vejle Aa, Glænstrup 
Sø, Skanderhorg Sø, Gjødshup Sø, 
Odder Aa,PetersværftBæk ogTejnAa 

Endvidere indeholder Beretningen 
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Meddelelse om Udbytte af Fiskeriet 
i fri Vande, men da disse, paa Grund 
af Indberetningernes mangelfulde 
Karakter næppe giver noget natur
tro Billede af Forholdene, skal vi 
ikke nævne dem her. 

Endelig findes der i Beretningen 
en Afhandling af Magister C. V. 
Otterstrøm om Forsøgsstationen. Da 
Ferskvandsfiskeriforeningen imidler
tid har foranlediget, at Staten stil
lede Forsøgsareal og Driftsmidler til 
Forsøgslederens Disposition, haaber 
vi, at Foreningen selv modt1\ger en 
Beretning til Brug for Damkultu
rerne, hvorfor vi paa nærværende 
Tidspunkt ikke vil gaa nærmere ind 
paa de i og for sig meget interes
sante og lærerige Forsøg. 

Annoncer. 
-0-

En mindl'e 

Red. 

Landejendom 
med et "odt Fiskeri med gode Dam
me og gode Vandforhold ønskes til 
Køhs. Omtrentlig Pris, Beliggenhed, 
Afstand tra nærmeste Jernhanestation, 
Antal Damme og omtrentlig Størrelse 
samt Ejendommens Størrelse opgives i 
Billet, mrkt. »C. J.«, som indlægges paa 
Bladets Kontor i Sorø. 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre~ 

tilbyder ærede Fiskerier 

Friskfanget haves saa godt som 
altid ;\ 6 Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris sluttes gerne. 
Telefon 4. Telegram-Adr. : Fryseriet. 

@f)~~@~~~~!~~~~~~~® 
W. Æ iR Snnde og levedygtige W 
'\i:! t;'\ 

i Bjenæg I 
Æ Æ W 8~t W 

i Yngel og Sættefisk Æ 
w. w 
@ af iT\ 

~ Bæk· og Regnbueørred ~ 
~ leveres til billigste Priser af ~ 
~ qJ 
~ LUNDGAARD FISKERI qf 
@ pr. Vejen St. Telefon 46. ~\ 
in W. 
W Tilkendt GuldmedailIe ~ 
~ paa Fiskeriudstillingen i Kø- @ 
~ benhavn 1912. ~ 
m. ~ 
~~i@~~~~!~~~~ 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvog'n 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 

(it D o m a s e It k e. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 
Telegr.-Adr.: J<'ol'ellenJlandel. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prinla øjneæg.Yngel 
og Sættefisk af Bæk-~ KiI.te
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Snder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Oh'ristensen. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskeno afhentos i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste ,Ternbanestation. 

---==== Kontant Betaling. =====---

Bjneæu, Yngel og Sættefisk i alle Brredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&9~iJ~81( fj)amllulfur. 
Telegl".-Adr. : 
Damkultur, 

L underskov. 

P. %Iansen &: P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

Portionsørred, 
Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 

Aborrer og Aal 
.... købes Blod kontant Betaling __ 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste ;Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nacbf. 

Telgl'.-Adr: 
Aktieselskab. 

Karpfen handel, Berlin, Berlin, Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. 
12 egne Special vogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. O T T 11 S E N. Thisted. 
Telegr.-Adl'.: Ottoson, Thisted. Telef. 4. - Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Chl'. I .. øftin~, LykkesholrnsalIe 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 



Førskvandsfiskøribladøf. 
Førskyandsflskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15." i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dt-. phil. Hojfmeyer, S01'Ø. Telefon 24. 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem <lf 
Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

Nr. 23. j"" 1. December. 1912. 

Indhold: 
Handel" med Portionsørred. 
Den ekstraordinære Generalfor

samling i .I'1'edericia. 
Hvorfor Regnbueørreden maa fodres 

med særlig Forsigtighed. 
Literalur. 
Fiskemarkedet. 
Annoncer. 

Handel 
med Portionsørred. 

-0-

Produktionen af Portionsørreder 
her i Danmark efterhaanden bleven 
en Artikel, som spiller en betydelig 
Rolle for mange Mennesker - mange 
er interesserede deri, mange fa ar 
deres Levebrød derved, og store 
Arealer, som før laa unyttige hen, 
bringes gennem Ørredkulturerne til 
at yde deres J;~jere eller Brugere 
gode Indtægter. 

Produktionen er imidlertid for
bunden med en Del Vanskeligheder, 
dels fordi den kræver en særlig Ud
dannelse, og dels fordi man under
tiden kan have svært ved at forskaffe 
paflsende og tilstrækkelig billige 
Fødeemner til Fiskene. 

Alt dette kan man dog komme 
over, og har man blot rigeligt og 

godt Vand, er man som Regel i Stand 
til at udklække og opdrætte sine 
Portionsfisk til salgsbar Størrelse 
uden altfor mange Genvordigheder. 

Nu kommer vi imidlertid til det 
kritiske Øjeblik, hvor Afsætningen 
skal foregaa, idet Fiskene er naaet 
til Portionsfisks Størrelse; det vil 
sige, at de vejer ca. l/S Pd. Stk. 
N aar de har naaet en saadan Vægt, 
vil de tyske Hotelværter helst have 
dem, idet de da har en Størrelse, 
der anses for passende for en Per
son. Det tyske ørredspisende Pu
blikum har efterhaanden faaet ind
præntet, at saadan maa det absolut 
være, for at være rigtig fint. 

Dygtige Hotelværter kan iøvrigt 
faa deres Publikum med til alle mu· 
lige "Daarskaber," blot de optræder 
med fornøden Autoritet og Over
legenhed. Selv den mest rutinerede 
Gentleman bliver ofte duperet, naar 
han staar overfor en tilstrækkelig 
impertinent Qpvarter, og hvem har 
ikke sluttelig i Fortvivelse bestilt en 
Bøf med Spejlæg, skønt Vedkom
mende saa inderlig havde glædet sig 
til noget ganske anderlAdens raffi
neret og lækkert Noget! Og alt dette 
bare fordi der foran en har staaet 
en meget travl og mege~ overlegen 
Opvarter, medens man studerede et 
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mere eller mindre let forstaaeligt 
Spisekort. 

Dette lille Intermezzo fremkommer 
f,or at vise, hvor ganske og aldeles 
Hotelværter og Opvartere kan have 
os i deres Lomme, og hvor fuldstæn
dig de er Herre over vor Smag og 
vore Vaner. 

Nu er det imidlertid saadan, at 
0rredensVækst er meget varierende 
paa de forskellige Aarstider, fordi 
dens Fordøjelsesevne, som alle andre 
Fiskes, er bunden til en bestemt 
Vandtemperatur, derfor denne Fiske
arts Vedkommende er bedst mellem 
8-12 Grader C. Hvert Foraar i 
Maj-.Tuni Maaneder har vi gerne her 
i Landet' en saadan Vandtemperatur, 
det samme er Tilfældet i September 
og Oktober; derfor har vi ogsaa i 
disse Perioder den stærkeste Til
vækst, og som en Følge heraf vil der 
hvert Efteraar fremkomme en ufor
holdsmæssig stor Mængde færdige 
Portionsfisk, som Producenterne vil 
af med hurtigst mulig, hvad der fra 
deres Synspunkt er ganske naturligt, 
fordi disse færdige Fisk kun gaar 
og fylder Dammene til ingen Nytte, 
samtidig med at Damkulturerne har 
Risikoen, der er forbunden med at 
opbevare dem. 

For Fiskeexportørerne er det imid
lertid umuligt - som IUterspørgslen 
ligger, og som Forretningen har ud
viklet sig - at aftage den store 
Mængde færdige Portionsfisk: paa en 
Gang; Fisken er nu en Gang ikke 
nogen Saisonvare, men Publikum er 
,ænnet til at kunne faa den paa alle 
Aarets Tider. Følgen deraf bliver, 
at Producenterne vedblivende maa 
fodre Fiskene, skønt de derved 
sætter Penge til, fordi Prisen for den 
større Ørred er forholdsvis mindre 
end for Portionsørreden, samtidig 

med, at Dammene let bliver over
fyldte, og Bedriften i sin Helhed kom
mer i et galt Spor. 

Fiskeexportørerne er paa samme 
Tid ogsaa daarlig farne, fordi De 
derved længere hen paa Aaret faar 
et Produkt, der er blev en for stort 
til at sælges som Portionsfisk og 
derfor vanskeligere kan afsættes. De 
taber derfor ogsaa Penge derpaa. 
Fiskeexportørerne foreholder derfor 
Damkulturerne (Producenterne af 
Portionsørred), at de endelig ikke 
maa fodre for stærkt, naar Portions
ørreden først er færdig, helst kun 
en Gang eller to om Ugen. Noget 
saadant kunde maaske tænkes, hvis 
Fiskeexportørerne saa sig i Stand til 
at give Producenterne en større Pris 
pr. Pd. af den saaledes tilbageholdte 
Fisk, saa Tabot derved nogenlunde 
kunde opvejes. En saadan Ord
ning bliver dog vist vanskelig at 
etablere, fordi Forholdene i Virke
ligheden er lige~laa uheldige for 
Fiskeexportørerne som for Produ
centerne; de sidstnævnte fodrer der
for væk for at tvinge Exportørerne 
til at afhente Fisken, inden den bli
ver altfor stor og dermed vanske
ligere sælgelig. 

Situationen er som sagt overmaade 
indviklet og næsten umulig at klare, 
som Efterspørgslen har formet sig i 
Tidernes Løb. Lægge Hænderne i 
Skødet og lade alt gaa sin skæve 
Gang, er imidlertid lidet tiltalende; 
jeg vil derfor hellere foreslaa, at 
vi tager Sagen op til Drøftelse, en
ten her i Bladet, eller ved et Møde 
mellem Dambrugerne og Exportø
rerne, hvor f. Eks. nogle Med
lemmer af Ferskvandsfiskeriforenin
gens Bestyrelse, som ikke ere Dam
brugere, men dog interesserede for 
Sagen, vare til Stede. 
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Som før bemærket. i denne Arti
kel, er det Produktionens Fremkomst 
paa en begrænset Tid af Aaret, 
medens Markedet er indrettet paa 
en jævn Fordeling Aaret rundt, der 
foranlediger Vanskeligheder ved 
Forretningen. For mig staar det 
derfor som det eneste fornuftige, 
man kan gøre i denne Sag, hvor 
Produktet er en Vare, der ikke kan 

optræder IIled fornøden Autoritet, 
og Sagen er lagt fornuftigt til Rette. 
Tænk kun paa Bøflen! l 

Red. 

Den ekstraordinære 
Generalforsamling i Fredericia. 

manøvreres med efter Forgodtbefin- -0-

dende, at mfln søger at gøre sin Lørdagen den 23. dennes afhold~ 
Indflydelse gældende paa selve Ylar- tes. som bebudet, Foreningens ekstra
kedet. Mon det ikke er muligt, at ordinære Generalforsamling i Frede
lære Tyskerne ogsaa at faa Smag " ricia. Generalforsamlinge:c. var jævnt 
for Ørreden i anden S~ikkelse e.nd godt besøgt, og efterat Formanden 
netop i Form af Porhonsfisk; Jeg , havde budt velkommen, valgtes N æst
mener ikke dermed, at vi i nogen formanden, Landstingsmand Joh. 
Maade skal ødelægge den gode 1"01'- Lauridsen til Dirigent. 
retning, der efter mange Genvonlig- Den første Sag paa Dagsordenen 
heder nu er oparbejdet i denne var: Forslag til Lovændringer. Ord
Branche; men jeg kunde tænke mig, iyden af disse findes i Bladet for 
at man ved Siden heraf ogsaa pro- den 1. November. 
vede pfla at indarbejde den noget Lovændringerne gaar ud paa, at 

større Ørred. lette Indtrædelsen i Ferskvandsfi. 
Hvad siger man om f. Eks. om at skeriforeningen for de lokale Fersk

give den et tiltrækkende Navn som vandsfiskeriforeninger ved Aaer og 
"Doppelforelle", "Gesellschaftsforel- Søer. Fordelen derved er indlysende, 
le" e. L? fi'Iaaske kunde man ogsaa idet der derved skabes en Samvirk
levere den flakt, som man bruger somhed i Lighed med Landbrugets 
i Tyskland metl Karpen (hvis 0rre- Organisationer, der vil bevirke, at 
den da ikke koger ud) og derved de lokale Foreninger altid vil være 
opnaa, at en større Ørred blev pas- i Kontakt med Centralforeningen, og 
sende til to Personer. ,Jeg synes, denne vil som en Følge af sit for
at det maa være noget i denne øgede Medlemsantal, bedre være i 
Retning, der maa gøres, og jeg føler Stand til at influere paa Regering 
mig aldeles overbevist om, at de og Lovgivningsmagt, og derigennem 
dygtige og energiske Fiskeexportører, gavne de lokale Fiskeriforeninger. 
vi har, vil finde Veje og Midler til Hovedpunkterne i Lovændringerne 
at gennemføre noget saadant, hvis gaar ud paa, at Foreningens Med
det skulde være fornødent. Hotel- lemmer inddeles i to Klasser A. og 
værter og Opvartere kan der jo B., der omfatter: 
arbejdes med, naar de kun ser sin 
Fordel derved, og Publikum er i Klasse A: 
Virkeligheden ikke saa forfærde- Enkelte Personer, der skal betale 
lig vanskelig at lede, naar man et Kontingent af 4 Kr.; 
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Klasse B: 

Stedlige Ferskvandsfiskeriforenin
ger, der svarer et aarligt Kontingent 
af 10 Kr. af de første 50 Medlem
mer og yderligere 2 Kr. for hver 
50 Medlemmer derefter eller Dele 
heraf, dog ikke over 20 Kr. 

Efter en til Tider ret livlig Debat 
blev det samlede Ændringsforslag 
vedtaget i den Skikkels'3, hvori det 
forelaa, med Tilføjelse af nogle 
uvæsentlige Ændringer. Ændrings
forslaget er saaledes ophøjet til Lov, 
og Ferskvandsfiskeriforeningen haa
ber derigennem at have skabt gode 
Betingelser for SamaJ'bejdet med de 
lokale Foreninger ved Søer og Aaer. 

En god Begyndelse gjorde For
manden for Skanderborg Søs Fiskeri
forening, Hr. Overbanernester Lys
holm, der var tilstede, og som altid 
har vist Ferskvandsfiskeriforeningen 
varm Interesse, ved at indmelde den 
Forening, han repræsenterede -
den omfatter ca; 100 Medlemmer -

Ferskvandsfiskeriforeningen. 

Som anden Sag paa Dagsordenen 
fremlagde Formanden en Skrivelse 
fra Hr. Magister O. V. Otterstrøm, 
hvori Magisteren ansøgte Foreningen 
om dens Anbefaling paa et Andra
gende til Regering og Rigsdag, om 
et aarligt Bidrag af 2500 Kr., i tre 
Aar, til Hjælp ved Undersøgelsen af 
vore Ferskvandsfisks Biologi og vore 
ferske Vandes FiskerimuIigheder. 

Andragendet anbefaledes. 
Punkterne paa Generalforsamling

ens Dagsorden var dermed udtømte 
og alle Deltagerne samledes kort 
efter til et Festmaaltid i Jærnbane
hotellets store Sal for at fejre For
eningens LO Aars Jubilæum. Som 
Foreningens Gæster deltog heri Sta
tens Tilsynsførende med Fiskeriet i 

de ferske Vande, Magister Løfting 
og sammes Assistent Magister C. V. 
Otterstrøm. Hr. Løfting førtes til 
Bords af Formanden og Hr. Otter
strøm af Næstformanden. 

Festmaaltidet forløb under den 
livligste Stemning og et Utal af Taler 
holdtes, ligesom deJ' afsendtes Tele
grammer til de af Foreningens Stif
tere, som af en eller anden Grund 
var forhindrede i at være tilstede. 

Fra Dansk Fiskeriforening og Hr. 
Fiskeriins}lektør Mortensensen an
kom der i Aftenens Løb Lykønsk
ningstelegrammer. 

Sammenkomsten var i sin Helhed 
præget af varm Interesse for Fersk
vandsfiskerisagen og bar Vidne om, 
at der blandt Ferskvandsfiskeriets 
Mænd herskede fuld Enighed om 
Sagens Betydning og en ukuelig 
Villie til at bære den frem til Sejr. 

Red. 

Hvorfor Regnbueørred maa 
fodres med særlig Forsigtighed. 

-0-

Under Henvisning til Udartningen 
af den tyske Regnbueørred skriver 
Dr. M. Plehn i AUg. Fisch- Zeit. 
1911, Nr. 24, at Regnbueørreden ofte 
ere udsatte for en med Blodudtræd
ningforbunden Leversygdom, som ud
matter den, saa den forøvrigt længe 
inden den i det Ydre viser Tegn til Syg
dom - ikke taale Transporter og Tid 
efter anden dø bort. Leveren bliver 
slap og løs; ofte forekommer Blod
udtrædninger i selve Leveren, Galle
blæren indeholder kun Spor aren lys, 
rødlig Vædske, Leveren formaar ikke 
at afsondre Galle, Fordøjelsen og 
Madlysten aftager og forsvinder. I 
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Leveren aflejres en Mængde fedt
agtig Substans, som hindrer Organet 
i at funktionere. 

Ved Leversygdomme ligger det 
nær at tænke paa fejlagtig Fodring. 
I Almindelighed faar Ørreden alt 
for meget Kunstfoder og for lidt 
Naturnæring, d. v. s. i Vandet le
vende Smaadyr. Disse sidste inde
holder i sin Tarmkanal et Ferment, 
som (hvilket er paavist hos Karper 
og rimeligvis ogsaa gælder for 
Ørred) i høj Grad bidrager til at 
fremme Fordøjelsen hos de Fisk, 
der æde dem. Det er derfor ikke 
underligt at overfodrede eJler med 
udelukkende Kunstfoder fodred e 
ØiTed blive modtagelige for Lever
sygdomme. Men hvorfor ere Regn
bueørreden særlig udsatte for oven 
nævnte Leversygdomme, medensBæk. 
og Kildeørred sje!dent angribes? Jo, 
siger Dr. Piehn, Regnbueørreden 
har i Gennemsnit 30 Ofo mindre Le
ver elld Bækørreden, og derfor bli
ver den lettere overanstrængL Kilde
ørreden har en 15 010 større Lever 
end Regnbueørreden, og den el' des
uden llOget anderledes beshffen. 

Regnbueørredens Lever indehol
der, i normal Tilstand, saa godt som 
aldrig Fedt, medens Fedtet i dens 
syge Lever optræder i en tungtop
løselig Form, som bliver liggende i 
Levercellerne og forstyrrer deres 
Arbejde. En fodret Bækørreds Le
ver indeholder derimod, selvom 
Fisken er fuldkommen frisk, ofte 
anselige Mængder Fedt, men dette 
er et letopløseligt Fedt, som, om 
det ogsaa optræder i stor Mængde, 
let atter overgaar i Blodet og bort
føres af dette, saa det ikke hindrer 
Leverens Funktion. 

Regnbueørreden maa derfor fod
res med større Forsigtighed end 

Bæk- og Kildeørred samt kræver 
procentvis en større Mængde Natur-
næring. 

* 
For at raade Bod paa Degenera

tionen blandt de tyske Regnbue
ørreder indføres der i de senere 
Aar befrugtet Rogn "f amerikansk 
Regnbueørred til Tyskland. 

I indeværende Foraar er der saa
ledes kommet 50,000 Æg fra Regn
bueørredens Hjemsted; af disse frem
kom ikke mindre end ca. 49,400 
Æg i levedygtig Stand. De for
deltes til 24 forskellige tyske Ud
klækningsanstalter. 

(Sveusk Fiskeri-Tidsskrift). 

Literatur. 
-0-

Paa Foranledning af de tyske Fi
skerifO!"eninger og under Medvirk
ning af en stor Mængde Forfattere 
fra forskellige Lande, har Professor 
ved Forstakademiet i Eberswalde, 
Dr. K. Eckstein ndgivet en Aarsbe
retning over Fiske1'iliteratur i 1911. 
(Jahresbericht uber die Fischereili
teratur). Bogen, som danner det 
første Led i en fortsat Række af 
Aarsberetningen over Fiskerilitera
tur, giver en fortrindelig Oversigt 
over alt, hvad der er udkommen af 
Fagliteratur i det forløbne Aar. Det 
velordnede Register byder tillige 
rig Anledning til at drive Selvstudier, 
idet man gennem det, hurtig og let, 
kan finde alt, hvad man ønsker. 

Bogen udfylder et længe følt Savn 
og vil være ganske nundværlig, for 
alle, der vil følge med i Fiskeriets 
Udvikling. 

Den udkommer paa J. Neumanns 
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Verlags buchhandlung, N eudamm, P~'isen fol' Annoncer er: 
Tyskland. Pl'isen er IO Kr. 1 Gang 15 Ø1'e pl'. l-sp. Petittinje, 

Red. 3 12-
6 10 -

Atter i Aar har vi modtaget et 12 8 _ 
Eksemplar af Hr. Anders Nielsens 24 ~ 

Lommebog for Landmænd til An-
meldelse i Bladet. 

Da Landbrug og Ferskvandsfiskeri 
i mangfoldige Tilfælde arbejder 
Haand i Haand og ofte ere uad
skillelig forbundne med hinanden i 
vort Land, ligger det nær for Re
daktionen at an befale en saadan 
Lommebog. Da den her omtalte 
Bog tilmed er overmaade praktisk 
indrettet, har et passende Format 
og er meget billig, kan vi trygt 
medgive den vor bedste Anbefaling. 
Bogen bliver i Aar trykt i et Oplag 
paa 11,000 Eksemplarer. 

Red. 

:Fiskemarkedet. 
-0-

nerlin, 23. Novcmbe!' 

Levende Fisk: 

Gedder 
Gedder, store 
Suder, middel 
Brasen 
Karper 
Aal, store 

Ispakkede Fisk: 

Laxørred 
Aborre, store 
Aborre, smaa 
Gedder 
Gedder, store 
Aal 
Aal, middel 
Brasen 
Suder 
Karper 

Pf. pr. Pd. 
90-109 

66 
105-114 
47-69 
69-70 

114-121 

Pf. pr. Pd. 

51 
Bl 

58-79 
48-52 
69-80 

95 
20~33-40 

79 

Annoncer. 
-o 

Begrundet paa Fiskeriets Salg ud
bydes et komplet 

Fiskeri-Inventar 
til Salg. 

Udklækning til 1/! Mil!. Æg, Kød
hakker, Vægte, Hjulbøre, Udfislmings
kasser. Tønder o. s. v., alt som nyt. 

Gaardejer L. Clausen, 
Marslev. Telefon 14. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
køhes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 

G. D o m a s c h k e. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 
Telegr.-Adr.: I<'orellenhandel. 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre .• 
tilbyder ærede Fiskerier 

••••••••. !.!_!-! Fiskefoder ............ . 
Friskfanget haves sall, godt som 

altid a 6 Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vej rforhold haves frossent 
a 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt tor Aars Forbrug 
til fast Pris sluttes gerne. 
Telefon 4. Telegram-Adr.: fryseriet. 
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En mindre 

Landejendom 
med et ~odt Fiskeri med gode Dam
me og gode Vandforhold ønskes til 
Købs. Omtrentlig Pris, Beliggenhed, 
Afstand fra nærmeste Jernbanestation, 
Antal Damme og omtrentlig Størrelse 
saml Ejendommens Størrelse opgives i 
Billet, mrkt. »C. J.«, som indlægges paa 
Bladets Kontor i Sorø. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, YnKel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
PorHonsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestat.ion mod Kon-
tant. J. C. Ckristensen. 

~~·~~~~.ai::aldbi02b·~d~b~.a~ 
~~!~'"~P!~t:ip",,p!Wlt::::;~P!C:;Plt::::;~ 

~ Sunde og levedygtige i 
ffi ffi 

i Ojenæg J 
m samt m W W 

Æ Yngel og Sættefisk Æ 
'\ti W 
@ af {f) 
ffi Bæk- og Regnbueørred Jfi 
lK.·_ JE,_~. \V leveres til billigste Priser af 'JJ 

m 1+\ 
\:t7 \V 

~ LUNDGAARD FISKERI il\ - W m "'[T' S T l f 4\. W pr. leJen t. e e OU 4(). W 

~ Tilkendt GuldmedailIe ~ 
~ paa Fiskerilldstillingen i Kø- ~ 
ffi benhavn 1912. '"~ 

Æ Æ 
@~~~~~~~iE~~@.®iE~ 

Averter i Foreningens Med lemsblad 

------------------------------------------------------- -- -i c10Hann "on eitzen, i 
: edsvoren Piskeanktionarins, : 

-. --- St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, 
-- anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: 

-- Saltvands-, Ferskvands~ saavel som Damfiske, 

-_ ~ ............... Store Basiner for levende Fisk .. _._~."-.! .. !!~ •• ~.-.. -- Jernbaneforsendelser adresseres til: Altoua. - -- Telegr.-Adr.: 1<'ischeitzeu. 'fe1efon: Amt l, Nr. 1,547, Haulbul'~' -- -- -------------------------------------------------------
CUPRINOL 

er det bedste Præparat til Impræguertn~ 
af 1<' i s k e u e t, lA i u e Il: o d s, S e.i l o. l. og 
giver Stofferne en grønlig Farve. - Absolut uop- v, •• ø. 

løseli~t i Vand. Laugt Ilt foretrække for Tilkendt GuidmedailIe ved 1)('11 slum
Barkniu~, Tjære o. l. Nærmere Oplysninger dinuviske Fiskeriudstilling, inl0l'lla-

. tionale ;)fotorudstilling og det 4. no,·-
paa Forlangende ved Henvendelse hl dislw Fiskcl'llIode i København 1!l12. 

Als "KYMEIA", Lau~ebrogade 6, Købenlmvn. 'J'If.7516. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima -Sættefisk. og øjneæg 
i alle Orretlarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

----===== Kontant Betaling. ====---

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

c59~9d8K f/)amKullur. 
Tclegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen ,t P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr.: 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal 

.... købes mod kontant Betaling __ 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jembanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaurnann Nachf. 

Telgc-Adr: 
Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin, Lohmiihlenstrasse. 

---..:... Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. OTTESEN. Thisted. 
Telegr.-Adr.: Ottesen, Thisted. -- Telef. 4. Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin~. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Om Arbejdet paa Forbedringen af 
vore Ørredftsks Kvalitet 

og 

disses Afsætning Udlandet. 
-0-

I 

Der er som bekendt i Aar dannet 
en Forening, der kalder sig "Dansk 
Land." I Følge Foreningens Pro
gram vil denne særlig virke for syv 
Ting. - Jeg skal her blot fremhæve 
et Par Punkter vedrørende dens 
Virksomhed. 

Under Punkt 4 hedder det, at· 
Foreningen vil virke for "Forbedring I 
af Landbrugsprodukternes 'Kvalitet, I 
og under Punkt 5, at. den vil "ar-

bejde ~paa Forbedring af Produk
ternes Afsætning i Udlandet." 

Da jeg læste dette, tænkte jeg: 
J a, det, der staar under disse to 
Punkter, er netop noget, som Fersk
vandsfiskeriforeningen ogsaa særligt 
burde virke for. Dermed skal ikke 
være sagt, at denne Forening slet 
intet har gjort for at fremkalde For
bedring i disse to Retninger. Men 
hvor vidt er vi naaede af disse Veje, 
efter at Foreningen nu har bestaaet 
i 10 Aar? Kan Foreningen pege paa 
bestemte Resultater i de nævnte 
Henseender og sige: Disse udmær
kede Resultater paa Forbedring af 
producerede 0rredfisk's Kvalitet, 
eller: de udmærkede Afsætnings
forhold med de gode Priser, vi har, 
det skyldes altsammen Foreningens 
Virksomhed? - Jeg tror ikke, dette 
kan siges. N aar Fiskeproducenterne 
hidtil har kunnet afsætte deres 
Produkter til gode Priser, saa skyldes 
det sikkert ikke Foreningens Virk
somhed, men de gode Konjunkturer, 
hvorunder disse har arbejdet. 

HvadForbedring af de producerede 
0rredfisks Kvalitet angaar, da er 
der under de nuværende Forhold 
næppe nogen stor Spore til at lægge 
sig efter Leverencen af fineste Kva
litet for at faa dem afsatte og be-
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talte med gode PrIser; thi den For
skel, der er paa Priserne paa Leve
rencerne af Ørredfisk i de forskellige 
Dele af Landet afhænger væsentligst 
af Transportomkostningerne for 
Exportøren. 

Man maa snarere sige, at der 
under de nm'ærende Afsætningsfor
hold af Portionsørred lægges en 
Bremse paa Produktionen af prima 
Portionsørred i hvert Fald i en 
Henseende. Som Ørredfisk af prima 
Kvalitet maa Producenterne først 
og fremmest regne de Fisk, der 
vokser hurtigst, og som altsaa i den 
kortest mulige Tid kan opfodres til 
at blive Salgsfisk eller til for nær
værende Tid at blive Portionsfisk. 

Men hvad kan det nytte, naar 
Exportøren, til hvem jeg for Aar
række har solgt de Portionsfisk, jeg 
producerer, kommer og siger til 
mig: "Jeg kan ikke afsætte dine 
Portionsørred nu. Markedet er for 
daarligt, Priserne for smaa. .1 eg 
maa derfor bede dig om at ind
skrænke Fodringen; du maa fra nu 
af ikke fodre for stærkt, helst kun 
en eller to Gange ugentlig: thi ellers 
bliver Fiskene for store og vanske
lige at afsætte." -

Der forlanges da egentlig af mig, 
at jeg nu efter at mine Fisk 
har opnaaet Portionsfisks Størrelse 
- skal sulteføde dem. Jeg vil 
her ikke tale om det pekl\niære Tab, 
som denne :Fremgangsmaade vilde 
volde mig, men jeg vil spørge: Hvis 
vi Protlucenter vilde efterkomme, 
hvad Exportørerne saaledes fore
holder os, kunde da saadanne i 
længere Tid sultefødede Fisk vh
kelig kaldes Portionsfisk af prima 
Kvalitet? - Som Bladets Red. skrev 
i forrige Nr, efterkommes dette 
Forlangende af Exportørerne dog 

ikke. "Producenterne fodrer væk 
for at tvinge disse til at afhente 
Fisken, inden den bliver altfor stor 
og derved vanskeligere sælgelig." 

l\It>n Exportørens Forlangende 
viser i Virkeligheden, at de ikke 
lægger stor Vægt paa Fiskens K va
litet. Vore Afsætningsforhold virker 
derfor f. T. ikke hen til at befor
dre Produktion af prima Portions
fisk. 

.l eg tror dog, det navnlig er om 
Efteraaret, at vi har denne "over
maade indviklede Situation," som 
Red. har kaldt det i forrige Nr. 
Og hvorfor? :Fordi vi da vist har 
de laveste Priser paa Portionsørred 
hele Aaret igennem. Og hvorfor 
er Priserne lavest om Efteraaret? -
Fordi Fiskemarkedet til Tider er 
overfyldt af alle Slags Fisk, baade 
Saltvands- og Ferskvandsfisk. Nu 
er der saaledes netop en Tid fore
staaende, da Karperne spiller en 
dominerende Rolle paa Fiskemar
kedet i Tyskland. :NIen vi kan se 
bort fra alle andre Fisk og blot 
holde os til Ørreden. Der er ingen 
Tidpaa Aaret, hvoI;. der er saa 
stærkt Tilbud af Ørredfisk som i 
Efteraaret. Denne Aarstid er jo 
særlig rig paa Fangst af Laks og 
Ørred. Der fanges Masser af disse 
Fisk i nævnte Aarstid, baade i Hav, 
Fjorde, Floner og Aaer. Der blev 
saaledes efter, Sigende for blot 
at nævne et eneste Eksempel - i 
dette Efteraar i en af vore vestjyske 
Aaer ved en Mølle i en ganske kort 
Tid fanget ca. 1500 Pd. 0rreder. 

Alle de Laks og Ørreder, der 
saaledes om Efteraaret efter en 
større ~1aalestok kastes ind paa 
Markedet ,baade herhjemme og i 
Udlandet, maa absolut trykke Pri
serne paa Portionsørred. Og det 
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er derfor ikke saa underligt, at Ex
portørerne om Efteraaret nødigt vil 
aftage ret store Mængder af Portions
fisk, men helst vil afvente bedre 
'!'idel'. Forholdene bedres allerede 
straks, naar Fredningstiden for Laks 
og Ørred indtræder; og jo længere 
vi kommer hen i Vinteren, desto 
mere bedres Forholdene i den 
Henseende, simpelthen fordi der 
ikke er saa stOl' Tilførsel af Laks 
og Ørred paa de forskellige Fiske
markeder, og da iøvrigt heller ikke 
af andre Fiskesorter ; og der kan 
være Tider, hvor der saa ligefrem 
betales ublu høje Priser for Ørred
fisk.- Men dette kommer naturlig
vis ikke Produceuterne tilgode. De 
har at bære Tabene og Risikoen 
ved at opbevare en hel Del af de 
færdige Fisk i deres Damme, indtil 
de gode Priser paa Portionsørreden 
indfinder sig' Exportørerne vil selv
følgeligt ikke afhænde deres færdige 
Fisk, før de kan tjene paa dem --- og 
naturligvis helst tjene godt paa 
dem. Og det kunde Producenterne 
vel ogsaa nok unde dem, naar det 
bare .Ikke kommer til at gaa ud 
over deres egen Pung. 

Hvad er nu herved at gøre? Af
sætningsforholdene, som de nu er, 
fremmer ikke Produktionen af prima 
Produkter, og Producenterne føler 
sig derunder brøstholdne ved, at 
der "hvert Efteraar fremkommer 
en uforholdsmæssig stor :Mængde 
færdig Portionsfisk, som de vil af 
med hurtigst muligt, fordi disse 
fæ1'dige Fisk gaar og fylder Dam
mene til ingen Nytte, samtidig med, 
at Damkulterne har Uisikoen, der 
er forbunden med at opbevare dem," 

men, som de under de nuværende 
Forhold har stor Vanskelighed ved 
at .kommc af med i '!'ide. 

Mon vi ikke kan raade Bod pall. 
disse uheldige Forhold ved delvis 
at gaa over til Produktionen af 
større Ørredfisk pall. 2-3 Pd.? I 
næste Artikel, vil vi undersøge, om 
vi ikke ad den Vej kan raade Bod 
paa Ulemperne. -

P. N. 

Literatur. 
-0-

Fra Dr. Ose. Nordqvist har Re· 
daktionen modtaget en Afhandling 
om Fiske orh Fiskevård. Afhand
lingen har først været udgivet som 
Tillæg til det svenske Aftonbladet, 
men foreligger nu i Bogform. Den 
skylder sin Tilværelse Dr. Ose. 
Nordqvist og Disponent Carl H. 
Schagers Penne og giver i populær 
Form en fortrinlig Vejledning om 
Fiskeri og Fiskeribedrift. I en se
nere Artikel her i Bladet skal vi 
komme tilbage til den. Pall. nær· 
værende Tidspunkt skal vi dog alle
rede nu anbefale den paa det bedste. 
Den koster kun l Kr. 50 0re og 
udgives af Af ton bladets Trykkeri, 
Stockholm. Red. 

AI·tikler og Meddelelser er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres
se: Dr. C. Hoflmeyer, Sorø. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun 
skrives paa Papirets ene Side al Hen
syn til Trykningen. 
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Fortegnelse 
over 

Medlemmerne af Ferskvandsfiskeriforeningen 
1912. 

Klasse A: 
1 Andersen, Bent,. Fiskeriejer, Skovlide, Hørning. 
1 Chr. Vester Hørby, Hørby St. 
1 H. P., Værkfører, Lunghøj, Gjeldsted. 
1 P., Frisenvold Laksegaard, Randers. 
1 S., Fiskemester, Lundsgaard Fiskeri, Vejen. 
1 Agensen, Propietær, Vaaen pr. Sindal. 
1 Albers, R., Fisker, Vinot Mølle, Rønbjerg. 
l Aalborg' Bys og Omegns Sparekasse, Aalborg. 
1 Beck, Skovfuged, Pøl Mølle, Hammel. 
1 Bech, Kammerh. Hofjgm. Engelholm, Vejle. 
1 Behm, Carl, Fiskemoster, Kloten, Sverige. 
1 Bendtzen, G., Købmand, Aalborg. 
1 Bertelsen, P., Dyrlæge, Ravning Fiskeri, Vejle. 
l Bie, J. A" cand. polyt., Brygger, Hobro. 
1 Biologisk Station ved Dr. phil. C G. Juh. Petersen, Brevpostkontoret, Kbh. 
1 Bodahl, K A., Hakkestad St., Norge. 
1 Bodenhoff, Løjntnant, Kloster Mølle pr. Skanderborg. 
1 Borch, Alfred K, Fiskeexportør, Kolding. 
l Boserup, Proprietær, Mørdrupgaard, pr. Lynge. 
1 Blichkilde, J. A. J., Landbrugsc., Storehedinge. 
1 Brandt, Carl, Artillerikaptajn, Slagelsegade 3, Kbh. ø. 
1 Brammer, Carl, Fiskeexportør, Frederiksværk. 
1 Brasch, Proprietær, Haraldsmark pr. Hinnerup. 
1 Briihl, Dr., Steglitz, Post Friedenau, Fregestr. 49, Berlin. 
1 Bruun, Joh. J., Fabriksejer, Bruunshaab pr. Viborg. 
l Buhl, P., Gaardejer, Eugholm, Vejen. 
1 Bydekarken, Heury, Fischzucht, Rendsborg. 
1 Cassias, Handelsmand, Holsted St. 
1 Castecskjold, Axel, Godsejer, Ussinggaard pr. Løsning. 
l Christiansen A., Direktør, J eds~ed Mølle pr. Grestedbro. 
1 V., Tandlæge, Odense. 
1 Christensen, A. F., Fiskeexportør, Glyngøre. 
1 Charles, Mølholm, Vejle. 
1 G., Fiskeexportør, Kolding. 
1 P., Fiskeexporlør, Kolding. 
1 Holger, Forpagter, Alslev Mølles Dambrug. 
1 Guldsmed, Nykøbing, Mors. 
1 J. C., Aalykke, Lunderskov. 
1 V" Fisker, Nonboe pr. Viborg. 
1 Clausholms Fiskerikonsortium ved Slotsgartner Hansen, Clausholm, 

Handers. 
l Clausen, Forpagter, Marslev. 
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1 Christoffersen, .J., Tøffelmager, Sorø. 
1 Copmann, Godsillspektør, Hellerup pr. Pederstrup, 
I Cruse, A. R, Forpagter, Mat'ienborg Stege. 
l Dansk Fiskeriforening, Citygade 23, Køhenhavn. 
1 Dalsgaard, H., Kommunelærer, X ørreskoven, Vejle. 

185 

1 Domaschke, G., Fischhandlung, Jonasstl'asse 3, Berlin N. W. 21. 
l Dreyer', Redaktør Odense. 
I Eich, G. V., Propr., Bramminge Hovedg., Bramminge. 
l Ehlers, Jørgen, Sagfører, Sorø. 
l Elken, Fred., Sagfører, Kolding. 
1 Eriksen, E., Yløller, Ulkjær Mølle, Give. 
1 Errboe, J., Fiskeriforpagter, Lysbro, Silkeborg. 
I Fabricius, Forpagter, Skovsgaard, Slagelse. 
l Fensmflrk, Fiskeriejer, Søblink. Tirstrup. 
1 Finderup, H, MølJeforpagter, Skægs Mølle, Odder. 
I Finecke-Blixen, Baron, Stamhnset DaJlund, Søndersø, Odense. 
I Fiskeriet "Vejle Kildevæld" ved Bagerm. Clausen. Vejle. 
l Folsach, C. v. Godsejer, Gjmlsinggaard pr. Randers. 
l Friis, Martinus, Galll'dejer, Hjarup, Kolding. 
I Johannes. Proprietær. Skamsø. Tirstrup. 
1 Gemzøe, Magister. 0rstedvej 66, København. 
l Galtermann, Fiskeriforpflgter, Dansk Fiskerianstalt, Brabrand. 
1 Geleff. kg!. Skovfoged, Vesierskov, Sorø. 
l Groothoff, Kammerherre, Amtmand, Sorø. 
l Gudiksen, Gaardejtlr, Krejbjerggaard, Skive. 
1 Guldborg-Hansen, Købmand, KaHundborg. 
I Hansen, A., Gaard- og Mølleejer, Linderum Mølle, SindaL 
1 P., jun., Fiskeriejer, Aakjmrdal, Lundt.,rskov. 
l Engmesier, Engholm pr. Ebberup St. 
l H. P., Propr., Sneumgaard, Lunderskov. 
l J. P., sell, Fiskeriejer, Aakjæl'dal, Lunderskov. 
I H. Chr., Forpagter, Tyrsbæk, Vejle. 
I H. Fiskeriassistent, Køge. 
l Gustav, Lærer, Poul Paghsgade, Aalborg. 
I Poul, Fiskeexportør, Lunderskov. 
I N., Drejer. Blanke' Mark, Kushup, Aalborg. 
1 H. P., KOllgshøj Fiskeri, Frørup. 
l H. P., Fi~keribestyrer, Engetofte, Maribo. 
l L. A. Fiskeexportør, Middelfart. 
I Briinings-, Godsejer, Løgismose, Haarby, Assens. 
1 Hartz, C., Gaardejer. Bertelslund pI'. Skanderborg. 
l Hertz, .Tac., Hulkær Mølle pr. Holsted. 
l Heilmann, Proprietær, Asbølgaard pr . .B~jstrup. 
I Holm. Chr. O., Eskjær, Tolne. 
l Hoffmeyer, C., Dr. phil., Fiskeriforpagter, Sorø. 
l H., Proprietær, Lystrupgaard, Lindholm St. 
I Hvass, H. II., Birkedommer, Faaborg. 
l Husholdningsselsk. Randers Amt v. Sekretær Kjærulff-Petersen, Randers. 
l Huus, Vilh., Fiskemester, Arnakke, Svebølle. 
l Husum, M., Gaardejer, Ilvam St. 
I Interessantskabet, Fiskeriselskabet Hulkjær Mølle pr. Holsted. 
l lsager, Th., Proprietær, Nørre SkovsgaaJ'd pr. Skovsgaard. 
l .Takhelln, Frøken, Lillehammer, Norge. 
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1 Jensen, A. P., Fabrikant, Mathiasgade 50, Viborg. 
l Fr., Fiskeriejer, Lykkesholm, Ellested. 
l Etatsraad, 1Jathiesensgade, Yiborg. 
l Peter N., Købmand, Catherinenstrasse Hamborg. 
l Ing\'ard, Gaardejer, Erslev, Nykøbing, Mors. 
l Lars, Yraa Mølle, Arden. 
l Johannes, Gaardejer, Ahler østergaard, pr. Borris. 
l Jens, Chr., Kølvnm pr. Karup. 
1 Martells, Forpagter, Bødstrup, Slagelse. 
l O. Ch1'., Læge, Sorø. 
l Helga, Frøken, Saltø pr. Hyllinge. 
l S., Skovfoged. Stagsted Skov pr. Flauenskjold. 
1 JuhL .J. P., Direktør, Bryggeriet" Yejle", Vejle. 

1 Jllul-Sehested, Hofjgm., Ravnholdt, :\Iaare pr. Ørbæk. 
l .Jørgensen, F., Propr., Hl'Omme Mølle. :VlunkebjCl'gby. 
] Skonider. Clvehus. Birkeise. 
l P., Fiskeriejer, Kil;leværk, Lunderskoy. 
l P., Suldbl'O Mølle, Skanderborg. 
l Km'mark, Joh;;., Sparrekassebogholder, Hobro. 
l Kattrup, R., Risinge pr. Ullerslev. 
l Kjeldsen, Godsejer, Lerchcnfeldt pr. østrup. 
l Kolindsund Aktieselskab, Tømmerup. Kolind. 
l Korch, F. Gjøl., Dosseringen 1 B, Københ. N. 
l Knudsen, Marius, Ingeniør, Svejbæklunde, Svejbæk. 
l Kristensen, P., Gaardejer, Trangboel, Risbjerg, Brande. 
l )11., Bodil Mølles Fiskeri pr. Hørning. 
l Uddeler, Yl'0gulll St. 
l Niels, Gaardejer, Prøvegaarden , Fakse. 
l Larsen, Sander, Kancelliraad, Dyrlæge, Hornsyld. 
l Fiskerikontrollør. Nyborg. 
l N. W., & C., Bømersgade 7, København. 
l L. P., Tobakshandler, Amagertorv, Kbh. 
l Landmark, A., Fiskeriinspektør, Kristianiil. 
l Langergaard, Niels, Langergaard, Resen pr. Struer. 
l LauridselL Ole Vang, Ingeniør, Vejen. 
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l .Johs., Landstin gSI!]. Nationalbankd., \'. Boulev. 47, KbIt. 
l Langhorn, Dyrlæge, Mariager. 
l Langer, C., Hasserisgaarden, Aalborg. 
l Laurvigcn, Ahlefeldt-, Lensgreve. Tranekjær Langeland. 
l Fr., Greve, Ulstrup. 
1 Lind, Chr. Propietær, Binderup, Bjært. 
l N., Apoteker. Bibe. 
l Lincke, Rudolf, Tharandt, Tyskland. 
1 Lomholt, Søren, Fiskemester, Margarinefabriken »Alfa", Vejen. 
1 Lund, Orla, Bogholder. Lindenborg, Aalborg. 
l Wesenberg-, Dr. phil., Slotsgade, Hillerød. 
l Liittichau, Kammerherre, Vibol"g. 
l Liehtenberg, Honnens de, Kaptejn, Ridderstræde 4. Viborg. 
l Lyshohn, Overbanernester, Skanderborg. 
l Løfting, Chr., Magister, Statskonsulent, Lykkesholmsalle 3 \.. Kbh. 
IMadelung, J. C., Esrom Mølle, Esrom. 
l Madsen, N. C., Detailbestyrer, Kolding. 
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l .Madsen, Tømmermester. Østerbro. Banders. 
l Plantør, Vl'øgum. 
1 IL, Fabrikant, Lysbro Fabriker, Silkeborg. 
1 Mathiesen. Kr. Fismester, Ersle\'. Nykb. 1\10rs. 
1 Manford, F., Kolding. 
1 Markmann, Amtsforvaltel', "Frøjk" , Holstebro. 
1 Mikkelsen, }l., Fiskemester, Lild :\Iølle, Daugaard. 
l Mide. J. P. Direktør, Roskilde. 
1 Mortensen, Fisker. Jandrup St. 
I F. y. Fiskeins}Jektør, Yestrnannagde l Kbh. 
1 Jens P., Fnglebjt'l'g. 
1 Munch. M., Inspektor Sct. Ibsgade 15. Viborg. 
] !\Iuus, Elias B., (Trosserer, Sigridsn>j. Hellerup. 
l Axel B, Prop r. , Kairup pl'. Ladby. 

187 

1 Møller .• 1. F. 8koJehestyrer, cand. mag. Hanzausgade 20 Aalborg. 
1 Chr., La-ge, Brørup. 
1 Muller, Thorvald, Grosserer, GI. Stt'and S:2, Kbh. K. 
l ~iøgelvang. Chr., Købmand, Nykøbing Mors. 
l Møreh, Peter, Konsul. Horsens. 
l Nanz, Fr., GE'sehiiftsftihrer. Nortoft, Holsten. 
1 Neergaard, IngE'niør, Nyhavn 53, 1. S., Kbh. K. 
l Nicolajsen. Mejeribestyrer, Vægge St. 
l Nielsen Johan, :Vløller, Hansted, Horsens. 
1 N., Entrepenør, Hov-Vig, Nykj. S. 
1 Morten, Murermester, Kolding. 
l 1", Thim Station. 
1 N 01'8 . .Tul., Sagfører Ribe. 
l Nygaard, O., Proprietær. Bjært. 
l Olsen, Peter, Lundskoy, Vejle. 
1 Otter"trøm, Andreas, Magister. Forstander Kerteminde. 
l C. V" Magister, Vodroffsvej 55 Kbh. Y. 
l L., Skolebestyrer, Gymnasiet, Hollændervej Kbh. Y. 
lOttesen, Fiskeexportør, Thisted. 
l Paller, A., Teglværksejor, Skern. 
1 Pade, A., Randrup, Viborg. 
1 Pedersen. Dahl, Chr. Heiring, Kleistrup. 
1 Jens, Fiskeri, Tissø pr. Ruds- Vedby. 
l Petersen, ørum. Prokurist. Aarhus. 
l ' Forretningsf. Firma :1Iammen & Dreseher, Aalborg. 
1 Harald, Propr., lVlullerupgaard, Slagelse. 
l H., Ingeniør, Sortedamsdoseringen Kbh. 
l M. P., Speditør, Vamdmp. 
1 N. Fisker, Brahetrolleborg pl'. Korinth. 
l Holger, Grosserer, Købmagerg. 44, Kbh. K. 
l H. C., Karetmager, Østerbro 29, Randers. 
1 Bretll, Inspektør, Bøgsted, Hørning. 
l P., Bankdirektør, Lemvig. 
l B., Mølleejer, Vinde Mølle, Viborg. 
l Bøving'-, Magister. Redaktør, GI. Kongevej 157, Kbh. V. 
1 M. A., Direktør, Horsens. 
l \'\'orsøe-. Carl J;:mil, Ovegaards Mølle pr. Hadsund. 
l Peterson, Carl M., Ugglehult Gaard, Lamhult, Sverige. 
l Poulsen, Ferdinand, Møller, Nørre Felding Mølle, Aulum', 

199 
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1 Poulsen, Maskinmester, Silkeborg Papirfabrik, Silkeborg. 
1 Pontoppidan, H., Grosserer, Neueborg 6, Hamborg. 
1 Preis, Fiskeexportør, Glyngøre. 
1 Rasmussen, Oarl, Fabrikant, Svendborg. 
1 Lars, Mosegaard, Glamsbjerg. 
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1 Ihmbusch, Oberstløjtnant, Landstingsmand, Dosseringen, Kbh. 
1 Rencke, J., Fiskernester, Gisselfeldt, Haslev. 
l Rf'iffestahl, Harding R, Godsejer, U rup, Stenbjerg. 
1 Ringkøbing Amtsraad, Hingkøbing. 
1 Rønnenkamp, Howden-, Kammerh., Hofjgm., Næsbyholm, Sorø. Vinter: 

Bredgade 34, Kbh. K. 
l "SaJtbækvig" Andelsselskab, Løngangsstræde 25, Kbh. B. 
1 Schmidt, Ohr .. Købmand, Kolding. 
1 Nikolaj, Møller, Rendebanen, Kolding. 
l Th., Købmand, Varde. 
l Sehoug, Eugen. Overretssagfører, Hump. 
l Sehou, Direktør, Knapstrnp Teglværk, Km\pstruIJ. 
1 Sehouenborg, Landinspektør. Holste<l. 
l Spliid, Fiskemester, Poulholm pr. Blære. 
l Skjoldborg .• Johan, Dynæs IH. Laven. 
l Sorø Amtsraafl. Sorø. 
1 Stamer-VY ulff. Forpagter. Wi!lpstrup, Arden. 
] Steellstrup. J., GaardhestYl'er, Borgnæsdal, Ærøskøbing. 
1 Spandet, N .. Forpagter. Aunsøgaard pr. Svebølle. 
1 Sparre, ,Johan, Greve, Kammerherre, Bro-Gaard, Bro St., Sverige. 
l Sørensen, Oh]'" Fiskpriforpagter, Husejer, Suserup, Sorø. 
1 Knud, Gaardejer. Heiring pr. Hobro. 
] J. Ohr .. Fisket'ifoged, Bramminge. 
1 .1. Marins, Bramminge Fiskeri, Bramminge. 
1 S .. GaardejOl', Follerup pr. Fredericia. 
l Jesper. Fiskemester. Aneboda pr. Lamhult, Sverige. 
1 Spare- og L:,anekassen for Hobro og Omegn, Hobro. 
l Storm. A. Jørgensen-, Mejeribestyrer, Skjørring Andelsmejeri, Mørke. 
l Strubhel'g, cand. mag., Assistent v. Internationale Havundersøgelser, 

Havnegade 49, Kbh. 
1 Sylvest, Gresed Mølle pr. Frederikssund. 
l Swenander, Gustav, Dr. phil., Fiskeriintendent, Vennersborg, Sverige. 
1 Tanherg, Kr., Proprietær, Klosh~r ~'lølle, Gudum, Lemvig. 
1 Thomsen, Søren, Gaardejer, Spjarup pr. Egtved. 
l Therchelsen, Sognepræst, Girnlinge, Flakkebjerg. 
l Therkildsen, K, Gaal'dejer, Risbjerg, Brande. 
1 Thuesen, Niels, Fiskeriejer, Lejrerskov, Lunderskov. 
1 Topp, Marius, Møller, Branderup Mølle, Branderup, Nordslesvig. 
1 Troelsen, Troels, Fiskemester, Risbjerg pr. Brande. 
] N., Peterslyst, Arnborg pr. Herning. 
l Ulrich, Simmelhag-, A., Brydegaard pr. Ebberup. 
l Forpagter, Aastrup, Tølløse. 
] Utzon, M. L., Net- & Garnfabrik, Mariendalsvej 55, København F. 
l Vilandt, R, Bankassistent, Ribe. 
1 Wal'ming, O. K, Kl.-Kollektør, Kolding. 
1 Wedel, Overførster, Herfølge. 
l Winther, J., Proprietær, Tolstrup pr. Tvingstrup. 

249 



r', 
}.:«'-.. . 

~'i 
Nr. 24. Ferskvandsfiskeribladet 

249 
l Winge, OV~H'førster, Kragelund. Hammel. 
l WiIIumsen, Forpagter, Anhoff pr. 0xendrup. 

Klasse B: 
16 Stubbe Søs Fiskeriforening. 
24 Bornholms Fiskeriforening, Rønne. 

100 Skanderborg Søs :Fiskeriforening. 
391----

Endvidere 5 Abonnenter. 

Ferskvandsfiskeriforeningens Bestyrelse. 
Bie, J. A., cand. polyt., Bryggeriejer, Hobro (Formand). 
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Lauridsen, Joh., Nationalbankdirektør, Landstingsmand, Kbh. (Næstformand) 
Nors, Jul., Sagfører, Ribe (Kasserer). 
Christiansen, A., Direktør, Jedsted pr. Grestedbro. 
Fensmark, G., Fiskeriejer, Søb link pr. Tirstrup. 
Brunings-Hansen, Godsejer, Løgismose pr. Haarby. 
Hoffmeyer, C., Dr. phil., Fiskeri forpagter, Sorø. 
Kristensen, N., Gaardejer, Prøvegaarden, Fakse. 
Lysholm, Overbanemester, Skanderborg. 
Nielsen, Morten, Murermester, Kolding. 
Pedersen, N., Fisker, Bt'ahetrolleborg, Korinth. 
Petersen, H., Ingeniør, Sortedamsd. 27, København N. 
Rambusch, Oberstløjtnant, Landstingsmand, København. 
Wulff, Stamer-, Forpagter, Willestrup, Arden. 
Sørensen, J. Chr., Fiskerifoged, Bramminge. 

Alle Oplysninger om eventuelle Fejl ~ Medlemsfortegnelsen modtages 
med Tak af Redaktionen. 

Cirkulære 
om 

Indplantning af Fiskeyngel 
-o-

l Finansaaret 1912-13 kan der 
til Indplantning af Fiskeyngel i salte 
og ferske Vande anvendes et Beløb 
af indtil 25,000 Kr. af Statskassens 
Midler. 

Tilskud til Indplantning, som for 
de salte Vandes Vedkommende skal 
foregaa under Tilsyn af Fiskeri-

kontrollen og for de ferske Vandes 
Vedkommende under Tilsyn af den 
Tilsynsførende med Overholdelsen 
af Bestemmelserne i Lov af 4de Maj 
1907 om Ferskvandsfiskeri, kan 
udenfor Limfjorden kun ydes, naar 
der paa de paagældende Steder er 
oprettet Vedtægter for de salte 
Vandes og Regulativer for de ferske 
Vandes Vedkommende. Vedtægter 
og Regulativer skulle indeholde saa
danne Fredningsbestemmelser for 
de indplantede Fisk, som af Land-
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brugsministeriet anses for betryg
gende, saasom Bestemmelser om 
Fastsættelse Rf større Mindstemaal 
end de lovbestemte, om Frednings
tider eller lignende. 

I Limfjorden vil det paa Steder, 
hvor Indplantning finder Sted, blive 
forbudt at anvende ethvert Slags 
Flyndervaad og Torskevaad i Tiderne 
henholdsvis fra 15de Marts til 1ste 
Novemb~r og fra 1ste Marts til 18te 
December eller dog i en større Del 
af disse Tidsrum, og ville derhos 
de i § 15 j Lov af 4de Maj HlO7 
om Saltvandsfiskeri fastsatte Mindste
maal for Fisk blive forhøjede, for 
saa vidt angaar de Arter, som ind
plantes. 

Det vil blive krævet, at der for 
de Vande, hvor Indplantning finder 
Sted, skal afgives statistiske Oplys
ninger om Udbyttet af Fiskeriet 
efter Ministeriets nærmere Bestem
melse. 

Ansøgning om Tilskud, ledsagede 
af Oplysninger om, hvilke Fiskearter 
der ønskes indplantede, samt om 
hvor stort et Bidrag der vil blive 
ydet af Andragerne selv, skulle stiles 
og indsendes til Landbrugsministe
riet og maa for at komme i Betragt
ning være indsendte inden den 15de 
Januar n. A. 

Idet man anmoder D'Hrr. Amt
mænd om hver for sit Amts Ved
kommende paa hensigtsmæsl'igste 
Maade at bringe foranstaaende til 
almindelig Kundskab, undlader man 
ikke at tilføje, at et Antal Eksem
plarer af nærværende Cirkulære vil 
blive tilstillet D'Hrr. 

Landbrugsministeriet, den 19de No
vember 1912. 

Anders Nielsen. 

Fm. 

Annoncer, 
-o 

Fiskemester 
søges. 

En velanbefalet, ugift Fiskemester 
kan faa en selvstændig Plads som Be
styrer af en Damkultur paa Jyllands 
Østkyst. Der findes 24 større og min
dre Damme samt et velindrettet Klæk
kehus. Pladsen kan tiltrædes til 1ste 
Januar 1913 eller senere. Løn i Pro
center. 

Henvendelse til Ejeren, 
.Jens PeteI' itlortensen, 

Fuglebjerg, Sjælland. 

Albæk Fiskeri 
med Areal 6 Tdr. Land, 20 Damme, 
nvt Beboelseshus, Gdklækningshus samt 
lsl1Us, Hal og Hønsehus, rigeligt og 
godt Vand m. III. er billigt til Salg eller 
Leje. For Tiden uden Fisk. 

Nærmere ved Henyendelse til Ejeren 
Teglv;eI'ksejer A. Poller, 

Alkjærsig pr. Skjern. 

Til Salg. 
20,000 Stk, SættesndeI' (2 Somre) 

8 a 10 Ctm., 40 Stk. 1 Pd., pr. Pd. 2 
Kroner. 

20,000 Stk. SættesndeI' (3 Somre) 
15 a 17 Ctm., 8 a 9 Stk. 1 Pd., pr. Pd. 
1 Krone. 

20,000 Stk.Sættesnder (3 Somre) 
20 il 22 Ctm., 5 il 6 Stk. 1 Pd., pr. Pd. 
l Krone. 

Garanteret prima, sunde, særlig smuk
ke og trivelige Fisk. Sælges i Løbet 
af ca. 1 Maalled. 

)Ian bedes henvende sig til ).'1', Jen
sen, Ellested, Fyn. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestatjon. 

Kontant Betaling. 
G. D o m a s e h k e~ 

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lohrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: l<'oI'ellenhandel. 
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Sættefisk. 
30-40,000 snnde og levedYI;

til:e Sættefisk af Ræk- og Rei:n
bueol'red ønskes 1il Købs. 

Tilbud med Opgivelse af Pris og 
Størrelse hedes tilsendt AIS Koliml
suud, Fannerupgaanl pr. Kolind. 

&.c ~i~d"'·""~,d'::'id~d~~bld~,db .. . .-1~.d~ 
~~·~v'~~v!Ci;?·"';?I~V·"V~~~v~~~ 

W * Æ Sunde og leve(lygtige W 
'\i'l ~ 

i Bjenæg I 
~ samt W 
$ Yngel og Sættefisk ~ 
.ai af ffi 
W W f Bæk- og Regnbueørred ~ 
W ltweres til billigste Priser af ~ 
W @ 
~ LUNDGAARD FISKERI W 
~ pr. Vejen st. - Telefon 4H. @ 
W Ti!I\Cndt Guldme(laille ~ 
~ paa Fiskeriudstillingen i Kø- I~':' 
m henhavn 1912. . 
\li 
~.; b;db:d~id~a'~~id~;GIW~·I~~'.-1b,d~ 
~~v'W'~?-""""Y~~'~V~yl~~'~~~9~~ 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre. 
tilbyder ærede Fiskerier 

Friskfanget haves sall, godt som 
altid a 6 Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a B Kr, pr. 100 Kg. 

SB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris sInttes gerne. 
Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

Fiskeriet "Aaly kke', 
pr. I,underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yn~el 
og Sættefisk afDæk-. Kiltle
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karpel' og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes pan. 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Oh"risfensen. 

Jlverler i a1edlems6Iadel! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • i JoHann "on eilzen, i 
: edS'voren Fiskeauktionarius, : 
• • : St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, : 
: anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 
: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 
: .-.................. Store Basiner for levende l!"islt.:. !!.i ......... !.......... : 
• • • Jernbaneforsendelser adresseres til; Altona. • • • • Telegr.-Adr.: Fiseheitzeu. Telefon: Amt 1, Nl'. 1,547, Rambul'l;. • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--,::==:::::::::::::: Kontant Betaling. --

8jneæu, Y nuel OD Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d}f~}fd81i f/)amliullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen & P. J øTgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal 

__ købes mod kontant Betaling .... 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nachf. 

Telgr.-Adr: 
Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin, Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskeha;ndel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. O T T E S E N, Thisted. 
Telegr.-Adr.: Ottesen, Thisted. - Telef. 4. - Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Chr. LøftinK, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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