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Aarsberetning. • 
-0-

For al forretningsmæssig Virk
somhed, der er under Udvikling, 
er det omtrent en Livsbetingelse, 
at den i Fred og Ro kan faa Lov 
til at arbejde sig frem fra de første 
famlende Forsøg, til den vinder saa 
me get i Styrke og Erfaring, at den 
har naaet fuld Konkurrencedygtig
hed. 

Saa vidt var vi i Virkeligheden 

kommet med de allerfleste af vore 
Damkulturer. 

Vi forstod at producere Portions
fisk, saa godt og billigt, som det 
vel var muligt; med Afsætningen 
af det færdige Produkt gik det 
ogsaa forholdsvis godt. 

.Men saa kom Krigen, og med et 
Slag var Situationen ganske for
andret. Tyskland, som var vor ene
ste virkelige Knnde paa dette Om
raade, begyn\lte at svigte. 

Købelysten og Købeevnen hos vor 
sydlige Nabo svandt pludselig bort
Nationen fik andet at tænke paa 
end spise Portionsørred, og saadan 

I 
vilde det være gaaet de fleste Na
tioner under de samme Forhold, 
aaa deri er intet mærkværdigt! 

For de danske 0rredproducenter 
var dette imidlertid en Kalamitet 
af den aller alvorligste Beskaffenhed. 

Her hjalp det ikke, at de kunde 
fremvise den fortrinligste Fisk, til 
Salg til rimelige Priser, eller paa
beraabte sig forretningsmæssige, 
bindende Aftaler; det hele" de 
fik til Svar, var et beklagende 
Skuldertræk og Raadet om at gemme 
deres Fisk til bedre Tider. 

Det var en fatal Situation; dels 
fordi Dambrugernes Bedrift var 
indrettet paa en vis aarlig Afsæt-
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ning, og dels fordi det var, som om 
alle Sunde pludselig lukkedes for 
dem; ikke alene de nærmeste, men 
vi kan godt sige de fjærnere med. 

Det kan imidlertid ikke nytte 
under saadanne Forhold at lægge 
Hænderne i Skødet og opgive Haabet; 
det, det i Øjeblikket gælder om, er 
at søge andre Udveje, og i denne 
Henseende mener jeg, at den bedste 
Vej til at naa et Resultat, bas ved 
at slutte sig om F erskvands{iskeri
foreningen. 

Vil man nemlig benytte Admini
strationen hjemme og i Udlandet, 
sker det langt lettere og med be
tydelig større Virkning, naar en kendt 
Institution anmoder om Hjælp og 
Vejledning, end naar Enkeltmand 
forsøger sig; dette er saa ganske 
naturligt og ligetil. 

Hvis man imidlertid har Følelsen 
af, at Ledelsen af en saadan Insti
tution lader noget tilbage at ønske, 
enten i den ene eller den anden 
Retning, ja, saa er der ikke andet 
for, end at søge den eller dem. der 
ikke passer erstattet med andre. 

Jeg tror absolut, man paa denne 
Maade naar længere frem, end hvis 
man splitter Kræfterne, og Enkelt
vis eller Gruppevis arbejder paa en 
Løsning af de foreliggende Opgaver. 
Det er godt, kun at skulle stole paa 
sig selv; men det er sandelig ogsaa 
godt at have saa megen Indflydelse, 
at man kan faa andre til at bistaa 
sig, hvor egne Kræfter ikke stræk
ker til. For Tiden er Ferskvands
fiskeriforeningen da ogsaa travlt 
beskæftiget med at søge oparbejdet 
andre Markeder for vore Produkter 
end det tyske; om det vil lykkes, 
bliver en hel anden Sag, Forholdene 
kan jo være af en saadan Natur, 
at de ikke lade'r sig overvinde, selv 

. med nok saa stor Ihærdighed og 
Indflydelse; men saa meget er i 
alle Tilfælde vist, at der i Øjeblik
ket arbejdes af fuld Kraft for at 
finde Vejen frem. 

At Krigen ogsaa i mangfoldige 
Retninger virker skadeligt og hæm
mende pall. de frie Vandes ll'iskeri, 
er en Selvfølge; for at nævne blot 
en Ting, skal vi pege paa Aale
priserne i indeværende Efteraar, de 
har jo været saa lave, som vi ikke 
kan huske Mage til. 

Vi maa derfor alle haabe, først 
og fremmest, at Krigen snal,t maa 
ophøre, og dernæst, at dens Resul
tater maa blive saadanne, at Eu
ropas Nationer ikke rent skal for
bløde, men maR komme nogenlunde 
frelst ud af denne frygtelige Kata
strofe, som truer med at ødelægge 
al }1'remgang og Kultur og male alt 
sammen i et grufuld Kaos, der som 
Resultat kun efterlader hærgede 
Riger og stakkels forarmede Men
nesker. -

Men først og sidst beder vi om 
Fred for vort elskede Fædreland; 
alt det andet - Pengefordel og 
egen Fordel, har saa lidt at sige i 
Sammenligning hermed. 

Skal vi saa haabe paa et glæde-
ligt Nytaa.r? Red. 

• 

Mindre Meddelelser. 
-o-

Tilskud til Fiskeavl. 
Landbrugsministeriet meddeler, at 

der i indeværeede Finansaar kan 
ydes 25,000 Kr. i Tilskud til Ind
plalltning af Fiskeyngel. Det kan 
kun ydes, naar der paa de paa
gældende Steder er oprettet Ved
tægter for de salte Vandes og Re· 
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gulativer for de ferske Vandes Ved
kommende. Vedtægter og Regula
tiver skal indeholde saadanlle Fred
ningsbestemmelser for de indplan
tede Fisk, som af Landbrugsministe
riet anses for betryggende, saasom 
Bestemmelser om Fastsættelse af 
større Mindstemaal end det lovbe
stemte, om FredningstiderelIer 
lignende. . 

Ansøgningerne maa indgives før 
15. Januar. 

Rettelse. 
I Nr. 24 for 15. December er 

der ved en Fejltagelse under "Fløde
vigeris Udklækningsanstalt" kommen 
til. at staa som Statstilskud til An
stalten: 900 Kr', skulde staa 9000 Kr. 

L. Bigum Jensell·& Co. 
GI. Strand 50, København, 

modtager 

alle Sorter Fisk 
i Kommission 

..- samt Vildt. ..... 
Penge sendes sIrA aks efter Salget for 

hver Sending . 

~~~~~~~~~~~~~ 

I øJ'enæg I 
li( Æ 
~ af Æ 
m 1K 
lf( Bæk· og Regnbueørred Æ 
w w 
~ faas bedst og billigøt I 
Æ . fra m 
·1 Lundgaard Fiskeri , 
~ pr. Vejen. \il 
@ Æ 
ffi Tilkendt GnJdmedaille Æ I paa FislæriudstilIingen i Kø- W 
W benhavn 1912. ai 

®~!~~~~~~~~I 
Fiskeriet "Aalykke" 

pr. Lunderskov 
Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjneæg, Ynf,tel 
og Sættefisk afBæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
PortioDsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Ohl'istp-'nse'n. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
æ c1eRann "en ei/zen, æ 
• • : edsvoren Fiskeauktionarius, : 
• • : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
• • : anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 
• • 
• =!.!!.~ Store Bafiliner for levende Fisk. • •.••••.•.•..•• ~. • • • • • • J erbanetorsendeiser adresseres til: Altona. • • • • Telegr.-Adr.: Fischeitzen. Telefon: Amt 1, Nr. 1,547, Hambnr". • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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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 Jernbaneøtation. 

--=::::::.::: Kontant Betaline. ===--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~9cJ8K 0amKullur. 
Telefon-Adr. Telegr.-Adr. : 

Damkultur, 
Lunderskov. 

1>, lIansen & 1>, Jørgensen, 
Lunderskov. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

rr;;;sørred, 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købes ol' afhentes Jned Specialvol'n paa Der_e.te 

Jernbanestation. 

--=;::::;:::::: Kontant Betalinc, ::::::.::::=--

G. Domaschke, 
nøehh •• dlunr:. 

Lehrter.tr.ø.e 1.8-1 •• 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Berll. 4.0, 

Statskonsulent, Magister (Jhr. Lørti».:. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt l Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Raunuslen-Kro,h. 
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Fisketransport med 
Iltflasker. 

-o-
l Fischerei-Zeitung for den 15. 

dennes findes følgende Artikel: 
Vi har netop modtaget nedenstaa
ende Spørgsmaal: Vi 1everede i 
indeværende Foraar Ørred til Berlin. 
Ørreden blev indladet i almindelige 
Godsvogne; i hver af disse var an· 
bragt to store vandtætte Presen
ninger, der. fyldtes med Vand fra 
Banegaarden. Hver Presenning inde
ho1dt 18 Centner Ørred. For at 
holde Fiskene i Live under Trans
porten t der varede flere Dage, med
fulgte der tre Iltapparater, hvis 
Beholdere var fyldte med sammen
presset Ilt. Itten blev af disse Ap
parater fordelt til Bassinerne med 
Fisk ved Hjælp af Rør. For en 
længere Transport var en saadan 
Iltbeholder tilstrækkelig til hvert 

Bassin. Det tredje Apparat fulgte 
kun med for en Sikkerheds Skyld, 
i Tilfælde af at Uheld skulde ind
træffe med et af de fungerende 
Apparater. 

Indsenderen af ovenstaaende Med
delelse spørger derefter om, hvor 
saadanne Apparater købes? For at 
faa Svar herpaa har Redaktøren af 
Fischerei-Zeitung Dr. E' Walter 
henvendt sig til Fiskeridirektør Hey
king, der derefter meddeler følgende: 

Apparatet kaldes IIEsseff" og faas 
i lltfabriken Berlin Nr. 39, G. m. 
b. H., Tegeler Strasse 15. 

Fiskeridirektøren skriver videre 
om Iltapparater : 

Anvendelse af Iltapparater ved 
Transport af Fisk - ogsaa ved 
Udfiskning - har i de senere Aar 
vundet mere og mere Udbredelse. 

Det er nutildags muligt ved Hjælp 
af Ilt at transportere store Mængder 
Fisk i relativt SInaa Kvantiteter Vand. 
Bekostningen ved Forsendelsen bli
ver derved reduceret meget bety
deligt. 

Ligeledes gør Iltapparater ud. 
mærket Nytte ved Udfiskningen a.f 
Ørred, naar dette maa ske paa varme 
Dage, enten af Hensyn til Sortering 
eller af andre Grunde. 

En Hovedbetingelse, som vi maa 
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stille til ethvert Iltapparat, der skal 
fungere tilfredsstillende, er, at det 
formaar at præsterer den fineste og 
regelmæssigt, automatisk virkende 
Fordeling af Ilten i Vandet. 

. Fig. l viser en Ilt-Fisketransport
Indretning i en almindelig Trans
porttønde. Selve Fordelingsappa
ratet ligger ved Siden af Iltbehol
peren. 

Begge Dele kan meget godt an
bringes fastskruede til Bunden af 
Tønden. 

Hvis man vil sende :Fiskene i store 
Kasser, der er forsynede med vand
tætte Presenninger, saa maa man 
anbringe Apparatet paa et Under
lag af Træuld, saa det ikke lider 
Skade under Transporten . 

Fig. 2 viser den egentlige Iltbe
holder med sit Fordelingsapparat. 
Hele Apparatet bestaar af følgende 
Dele: Iltbeholderen (Bomben) inde
holder Bom Regel 450 Liter Ilt. 
Selve Beholderens Vægt andrager 
7 kg., Længden er 550 mm, i Gen-

nemsnit er den 110 mm. Beholderen I Hvis Apparatet er utæt paa nævnte 
(1) er lukket med en Ventil, der Sted, vil Utætheden aabenbare sig 
maa være meget nøjagtig forarbejdet· ved TItperler, der stiger op gennem 
Denne Ventils Bevægelighed ru aa Vandet. 
ogeRa være meget let. Over Behol- Fordelerens (5) nøjagtige Funk
derens VentH er anbragt en Redu- tion afhænger først og fremmest af 
cerventil (3), der lukkes lufttæt ved Reducerventilen ; denne maa derfor 
Hjælp af en saakaldt Sekskantmø- være aldeles nøjagtigt Arbejde. 
trik (6). Pall. dette Sted mali. ine:en Berliner Iltfabriken forarbejder 
Ilt slippe ud '- en meget vigtig selv disse Reducerventiler j det lig
Ting, som Brugerne af Apparatet ger derfor i deres egen Interesse, 
særlig maa passe paa, da man ellers at Arbejdet er godt. Ved Reducer
udsætter lig for unyttigt Iltspild. ventilens Hovedende findes en Ind-
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stilningsskrue, der er indstillet til I 
at lade 4 til 7 Liter Ilt passere i , 
Minuttet. Indstillingen retter sig 
dels efter, hvor mange Fisk, der 
findes i Beholderen og dels efter 
Vandsøjlens Højde i Beholderen. 
Hvis man ønsker det, kan man i 
Stedet for Hovedskr1.len faa en Vin
gemøtrik. Ved Hjælp af en Slange 
(4) bliver Fordeleren forbundet med 
Reducerventilen (3). Fordeleren er 
lavet af et særligt Slags porøst 
Materiale. 

Hele Apparatet Fig. 2, bestaaende 
af Fordeler, Reducerventil med 
Slange, men uden Beholderen, koster 

1200 Liter Beholdere 25 Mk. og 
for 5000 Liter Beholdere 50 Mark. 

70 Mark. En Beholder, der kan 
rumme 450 L. Ilt, koster 22 Mk. 
50 Pf. 

Til større Fisketransporter be
nyttes dog gerne Beholdere, der 
rummer fra 1200-5000 Liter Ilt. 

Prisen for Ilt er forholdsvis 
større for mindre Mængder. Fa
briken leverer Ilt i Staalbeholdere, 
der tager 1200 Liter, til en Pris 
af 2 Mk. pr. 1000 L. I Beholdere, 
der rummer mindst 5000 L., bliver 
Prisen saaledes kun 1,25 Mk. pr. 
1000 Liter. 

Staalbeholderne kan laanes mod 
Depositum. Dette andrager for 

levende Fisk tilstrækkeligt iltholdigt 

er i Aarenes Løb komne til AllTen-
Beholderne er afgiftsfri i 30page, delse, 
der ;betales 3 Pf. pr. Dag i Leje 
af 1200 Liter Beholderne og 5 Pf. Overfor de ældre Metoder, hvor 
pr. Dag af 5000 Liter Beholderne. man med Haandkraft pumpede Luft 
Af det foregaaende vil det fremgaa ind i Fiskebeholderne betegner de , , 
at det er forholdsvis billigt at an- mere moderne hvor Luften automa
vende Ilt. ved Fisketransport, hvorfor II t' k t'lf d' . f K Ib d 

, k b f I d t d t b d t IS l øres Isse ra o er me VI an an e a e e paa e e s e.. . 
Fiskeridirektør a. D. Heyking. komprimeret Luft, for saa VIdt et 

! betydeligt Fremskridt, som der her-

I ved udkræves langt mindre og navn

Fort1kellige Fremgangsmaader til lig mindre anstrengende Pasning 

at holde Vandet ved Forsendelse af under Forsendelsen. Ved den foran 
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beskrevne Metode, der allerede i 
nogen Tid har været anvendt og

saa af danske Fiskeeksportører, sy

nes der nærmest at være tænkt paa 

udelukkende at tilføre Fiskene ren Ilt. 

Den atmosfæriske Luft bestaar 

imidlertid som bekendt naar man 

ser bort fra et ringe Indhold af 

Kulsyre - ai en Blanding af 80 Ofo 
Kvælstof (N) og 20 Ofo Ilt (O) og 

i hvorvel det er den sidstnævnte 
Bestanddel, som Fiskene ligesom 

andre Dyr - har Brug for ved 

Aandedrættet, er det dog naturligst 

for dem at faa den ovennævnte 
Blanding, og af forskellige Grunde 

synes det at være ønskeligt i hvert 

.Fald at forsøge, om man ikke vil 

naa nok saa gode Resultater ved at 

gaa de naturlige Forhold nærmere 
og i Stedet for ren Ilt at anvende 

atmosfærisk Luft eller maaske en 

eller anden Blanding af disse. 

For det første siges den rene Ilt 

at være vel "skarp" for Fiskene, 
saaledes at deres Hud og Slimvæv 
angribes deraf; dette kan have til 

Følge, at Fiskene naturligvis sær

lig ved mere langvarige :rranspor
ter - selvom de klare sig under 
selve Transporten, efter denne blive 

syge og dø inden det endelige Salg 

har fundet Sted. 

For det andet er ren Ilt ret kost

bar og det er sikkert ikke saa lille 

en Del af den tilførte Luft, der 
uden at gøre fra eller til stiger op 

gennem Vandet og forsvinder fra 

Overfladen. 

Begge disse Ulemper vil der for
mentlig bødes paa ved Anvendelsen 

af atmosfærisk Luft, selvom man 

naturligvis heller ikke har denne 

gratis paa Kolben i komprimeret 

Stand. 
Som ovenfor antydet er detogsaa 

muligt at en Blanding af Ilt og alm. 

Luft kan være heldig, men det maa 

da straks betones, at man ikke op

naar nogen Besparelse i Udgifterne 

ved Anskaffelsen af Luften, i hvert 

Fald ikke med mindre man paa en 

Gang faar fyldt et større Antal Kol

ber paa denne Maade. Det maa 

derfor tilraades Eksportøren at an

stille Forsøg i de her nævnte Ret

ninger, og Iltfabrikken i København 

vil sikkert være villig til at være 

behjælpelig i saa Henseende. 
Ghr. Løfting. 

Salg af øjneæg og 
Sættefisk til England. 

-0-

Paa Foranledning af undertegnede 
har ~en danske Fiskeriagent i Eng
land Capt. Sølling ladet indrykke 
nedenstaaellde Annpnce paa første 
Side af det bekendte engelske Fi
skeriblad "The Fishing Gazette". 

Bladet udgaar en Gang om Ugen 
Annoncen var indrykket første Gang 
d. 9. Januar og vil blive indrykket 
iaH 3 Gange i Bladet. 

Red. 

THE DANISH FRESHWATER 
FISHERlES ASSOCIATION 

has at present several millions of 
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the BEST SELECTED EYED OVA for 
sale; aIso all kinds of TROUT FOR 
STOCKING PURPOSES, both at Iow 
prices. The freight for sending large 
quantities is very moderate. Please 
apply to 

DB. C. HO ... ~ ... ~ltIEYER. SORO, 
DENltIARK*). 

*) Den danske Ferskvandsfiskeriforening 
har i Øjeblikket mange Millioner 
udsøgte Øjne-Æg til Salg, ligesaa 
alle Slags Ørred til Sættefisk, 
begge Dele til lave Priser. Frag-

,ten for større Sendinger er meget 
moderat. Man bedes henvende 
sig til 

, Dr. C. Hoffmeyer, Sorø, Danmark. 

Mere om B ejren! 
o-

l Ferskvands:fiskeribladet tor 15. 
Dcbr. findes en Artikel af Fiskeri
ejer Fensmark, som jeg i Egenskab 
af Forpagter - sammen med flere 
af :Fiskeriet i Arresøen ved Frede
riksværk ganske kan give min Til
slutning. 

,Der findes i den til Arresøen stø
dende Skov "Lyngby Skov" en Hej
rekoloni af betydelig Omfa~g. An
tallet af Reder udgør mindst 50 Stk., 
og gennemsnitlig i fulde 2 l\:laane
der af Aaret maa Arresøen afgive 
Føde for disse Reders Besætning, 
der i Gennemsnit er 6 Individer 
pr. Rede. 

Ef ter Oplysninger indhentede blandt 
andet fra zoologisk Have, udgjorde 
Mængden af den Fisk, der medgaar 
daglig til disse 300 Fugle, 5 Pd. 
pr. Individ altsaa 1500 Pd. om Da
gen og i 2 Maaneder 45000 Pd. Fisk. 

Dette Antal Pd. overstiger langt, 

hvad Forpagterne kunne :fiske og 
det vil saaledes let ses, hvilket 
umaadeligt Tab Fuglene foranledige. 

Saafremt Hejren var saa beskeden, 
at den lod sig nøje med Smaa:fisk 
eller mindre værdifuld Fisk, vilde 
Skaden dog ikke være saa stor, men 
desværre er dette ikke Tilfældet, 
idet det for en stor Del er Aal lige 
op til 112 Pd., der er Genstand for 
deres Efterstræbelser, sRavidt jeg 
da har kunnet erfare ved Under
søgelse af Indholdet i nedskudte 
Hejres FordøjeJsesorganer. 

Det har vist sig umuligt at be
kæmpe Skad~n ved Jagt paa Fug
lene i Søen, og da Rederne fin
des i Statsskov, vilde det derfor 
være umuligt at bekæmpe dem, saa
fremt Statens Skovbetjente ikke 
havde Forstaaelsen af denne Plage. 
Heldigvis maa dette dog siges at være 
Tilfældet her paa Egnen, hvor det 
i alt Fald. i de senere Aar ved 
Forstvæsenets Velvillie er lykkedes 
at begrænse Kolonien til dens nu
værende Størrelse. I modsat Fald 
vilde selv ikke Danmarks største 
Indllø kunde afgive tilstrækkelig 
Næring for disse Skadedyr. 

B. Hansen, 
Byfoged i Frederiksværk. 

Hønseri og Fiskeri. 
-0---' 

Med Redaktørens Tilladelse vil 
jeg gerne herved opmuntre Fiskeri
ejere og Fiskerimestre til at lægge 
sig lidt mere efter Hønseri, da det 
kan være en meget lønnende Be
Beskæftigelse, og jeg synes, disse 
to Virksomheder passer meget godt 
sammen. Desværre er Fiskeriet ikke 
saa heldig stillet for Tiden, men vi 
haaber pau bedre Tider. 
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Jeg har en lille Hønsebesætning 
pas 20 Høns og 1 Hane, og jeg 
skal gerne her fremsætte sidste Aars 
Regnskab over Indtægt og Udgift, 
som ser saaledes ud: 

Indtægt: 
Kr. Øre 

Solgt Æg til Købmanden .. 140 29 

" " " 
eget Brug ... 14 06 

" " " 
Rugning ..... 2 30 

" 
2 Hons ............ 3 00 

" 
10 

" 
til egen Hus-
holdning .... 23 60 

" 
3 Kyllinger til egen 

Husholdning. 3 00 

" 
29 Kyllinger ...... '. 20 60 

Besætningens forøgede Værdi 23 00 

lait 229 85 

Udgift: 

1067 q:;; Korn ........... . 
110 q:;; Stranskaller ...... . 
2 q:;; Æggeskaller ....... . 
Købt 36 Rugeæg ........ , 
60 1t Kartofler il ;) ..... . 

Kl'. Øre 

115 84 
3 50 

20 
2 75 
1 80 

laIt 123 09 

Aarets Overskud 105 Kr. 86 0re. 

Ingen vil vel paastaa, at der er 
meget Arbejde ved at passe 20 Høns, 
og saa vil de vel ogaaa indrømme, 
at det er. et meget lønnende Ar
bejde; men det ser man ikke uden 

. ved at holde nøjagtig Regnskab og 
gør man ikke dette, kommer man 
meget let paa den Tanke, at Høn
seriet ikke betaler sig, og man faar 
da mindre Lyst til at passe det saa 
godt, som man burde. 

Jeg skal ikke undlade at bemær
ke, at mine Høns har meget ind
skrænket Plads og ikke Spor af 
Adgang til Grønt. Om Sommeren 
skærer jeg lidt Græs til fint Hak
kelse, og om Vinteren hænger jeg 
lidt Grønkaal i en Snor, saa de 

faar lidt Mortion ved at hakke i 
Kaalen. 

Det har overordentlig stor Betyd
ning, at Hønsene har rigelig Ad-
gang til Grønt. . 

Jeg skal gerne til sidst bemærke: 
Hold Regnskab, det giver Lyst, og 
Lysten driver Værketl 

J. Sø'rensen, 
Fiskernester, 

Ny Mølles Fiskeri. 

'" 
Til ovenstaaende Regnskab skal 

vi kun bemærke, at det forekommer 
os, at de anførte Priser for slag
tede Høns og Kyllinger til eget 
Brug burde være ansat med de 
samme Beløb, som er opgivet for 
de solgte Høns og Kyllinger. 

Red. 

Laksørred-Fiskeri. 
-0-

Fra den 15. Novbr. til 1. Februar 
falder Laks' eller Hvidørredens Fred
ningstid. 

I Uggerby Aa, som løber ud i 
Tannisbugten, og som er blandt de 
vandrigeste ug længste af de vend
syselske A aløb, dreves for flere Aar 
siden, da der ikke var Tale om Fi-
skefredning et rigt Laksørred-Fi
skeri. 

Gamle Folk fortæller, at der har 
været fisket Laksørred i læssevis i 
Uggerby Aa, og at der ofte ur 
Fisk iblandt, som vejede over 20 
Pd., ja et Efteraar skal en vældig 
Kammerat af en Laksørred pas 291/2 

Pd. være drages frem af Aaens Dyb. 
Ogsaa nu om Stunder drives der 

Laksørred-Fiskeri i denne Aa, men 
de gode, gamle Tider, da man kunde 
fiske flere Laksørreder, end man brød 
sig om at faa, er nu desværre forbi. 

Laksørreden lever kun i Lege
eller Yngletiden i Ferskvan d; efter 
Yngletiden vender den saa atter til
bage til Havet. 
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Medens Laksørrederne opholder ~~~i~'5:::0i.G1~db.~b.d~db..dbd~ 
sig i det brakke Vand, fanges ad- ~ ~;?'~~~v~P'~~?~~~~ 
skillige af dem, bl. a. i Hestevaad. 1K 1K 
I sit Udløb gennem den meget brede 1K ø· n e æ i 
Sandstrand forgrener Aaen sig i et i J - g ,_ '. 
lavvandet Delta. Her fanges ofte 1%\ 
mange store Fisk ved, at de jages Jr af -I 
pall. Grund af vadende Fiskere, der I 
slaar i Vandet med lange Stager. Bæ" og Regnbue d 

Oppe i Aaen drages Vaad i lange . 1- ørre lK 
Reb, som to Mand - en paa hver .\ !r lK 
sin Side af Aaen - haler i af alle , 1f( faas bedst og billig.t i 
Kræfter; Vaadet er altid haardt at I Æ fra 
trække afsted. Og mange Steder .. .. . 
ligger der paa Aabunden store Stene, Lundgaard FISken I 
som gør Vaaddragning umulig.' V . 

Laksørredens Fredningstid er ab- pr. eJen. . 
solut sat alt for sent; den store I 
Mængde Fisk, som allerede længe' Tilkendt GnidmedailIe 
føl' Fredningsttden kommer og ta- I i paa Fiskeriudstillingen i Kø-
ger Ophold i det brakke og ferske 1 benhavn 1912. 
Vand, og som l,'iskerne gør bravt LK 
Indhug iblandt, er fulde af Rogn og I @1)~~~~~~~~~t3i~~~1) 
Mælk. 

Fredningstiden burde sikkert be
gynde en Maanedstid tidligere. 

Fiske!' Niels. 

Ifølge Fischerei-Zeituug for JO. 
dennes er Afgiften paaHarer, Hjorte
kød, Gæs, Karper, Skallefisk, Klip
fisk og Torsk, paa Grund af Krigs
tilstanden, ophævet i \Vien ved en 
kejserlig Forordning af 6. Decem
ber 1914. 

Karper 
fra 1/2 til 111 Pd. ønskes til Købs 
til Levering i Marts. 

Fiskeriet .,Aalykke"· 
pr. Lunderskov. 

L. Bigum Jensen & Co. 
GI. strand 50, København, 

modtager 

alle Sorter Fisk 
i Kommission 

__ samt Vildt. ..... 
Penge sendes sfraks efter Salget for 

hver Sending. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima Ojneæg. Yn~el 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
. Portionaørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christensen. 

Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk I 

af 

Bæk-, Kilde- og Regn-

l kan fa~~l~~~~eF~kerier. 
Smidt Nissen & Sønner, 

Ejstrup St. 



12 Fersknndsfiskeribladet Nr. 2. 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefislc. og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene' afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

-- Rontant Betaling. ===--

8jneæg, Y Dgelog Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

. Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d}f~iJd8R f/)amRultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen dl; P. Jørgensen~ 
, Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskoy ,t8. 
Lejrskoy 16. 

~~~~~~~~~~~ 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes Bled SpecialvogD paa Dærme.te 

JernbaDeltation. 

Statskonsulent, Magister Uhr. Løftin:;, LykkesholmsaUe 3 A, København. 

Trykt i Sorø Boitrykkeri (Aktieselskab) ved R •• mu •• en-Kl'ogh. 
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Den engelske AaleyngeL 
-0-

Atter nærmer den Tid sig, da 
Aaleyngelen fra Atlanterhavets Dyb 
strømmer ind mod Frankrigs og 
Englands Kyster; meget har imid
lertid forandret sig siden Opgangen 
irjor, og om der end ikke lægges 
Fangsten nogen Hindringer i Vejen, 
saa har Transportforholdene antaget 
saadanne Former, at mange Fore
tagender, som tidligere gik som 
Fod i Hose, nu enten ganske er 
standsede, eller dogvanskeliggjordte 
j stort Omfang, dette gælder for en 
stor Del ogsaa Transporten af den 
engelske Aaleyngel til Danmark. 

Transporten af l~veJ1de Fiskeyn
gel er i og for sig en ret vanskelig 
Sag, og vi ved da ogsaa, at f. Eks. 
Transporten af den engelske Aale
yngel i Begyndelsen var forbunden 
med store Tab, fordi saadanne Smaa-

fisk nu en Gang forlanger bl. a. en 
ganske bestemt Fugtighedsgrad og 
en bestemt Temperatur for at kunne 
taale en Rejses Besværligbeder. 

Efterhaanden lærte man at over
vinde disse Vanskeligheder, og hvis 
Transporten derfor gaar efter Pro
grammet, og Yngelen ikke udsættes 
for Kuldegrader, saa kan man vel 
nu med temmelig stor Sikkerhed 
love at bringe Yngelen levende 
frem. 

Paa G rund af Krigen bliver Rej
sen imidlertid forlænget med omtrent 
den dobbelte Tid, idet Yngelen, der 
som bekendt fanges i Severn-Floden 
i Vestengland, i Stedet for at føres 
direkte over London-Harwich-Es
bjerg, kommer til at gaa over Hull
Aarhus. 

At dette vil medføre megen For
sinkelse, er en Selvfølge, og efter 
de Erfaringer, jeg har indhøstet 'i 
tidligere Aar med Hensyn til F'or
sendelsen af Aaleyngel, føler jeg 
mig overbevist om, at jeg nødsages 
til at samle hele Leveringen til 
Danmark i en Transport, og selv 
ledsage den, for at alle Forsigtig- . 
hedsregler kan bli ve iagttagne under 
Rejsen, da jeg ellers frygter for, at 
Tabene bliver for store. 

At det næppe bliver nogen FQr-
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nøjelsesrejse, er jeg selvfølgelig klar 
over; lilen jeg ser ikke, at der er 
anden Udvej! .Man kan naturligvis 
dertil sige, at vi, 80m Forholdene 
er, kunde udskyde Importen et Aar; 
men for det første er Sagen, efter 
mange Genvordigheder og Betænke
ligheder, endelig en Gang kommen 
ind i det rette Spor herhjemme, saa 
det vilde være Synd, hvis der alle
rede nu skulde komme Spring i Ud
viklingen, fol' det andet kan vel heller 
ingen Mennesker, paa nærværende 
Tidspunkt love, at denne forfærde
lige Krig er afsluttet til næste Aar; 
og selvom det skulde være Tilfælde 
hvad vi jo alle haaber, saa vil Nord
søen dog i mange AnI' derefter være 
fyldt med løsrevne, drivende .:\Iiner, 
80m lægger Skibsfarten de saU1lne 
Hindringer l Vejen, som i dette 
Øjeblik. Jeg mener derfor, at vi 
ligesaa godt kan springe i det, som 
krybe i det. Det første tiltaler mig 
ogsaa personlig bedst; har man sat 
sig en Kurs, skal man saa vidt 
muligt holde sit Bestik. 
'En anden Indvending kan man 

ganske vist og'saa fremkomme Il:)ed, 
og det er den, at vi ogsaa her
hjemme undertiden har god Opgang 
af Aaleyngel, saaledes ifjoJ'. Jeg 
skal dertil sige, som jeg ogsaa har 
sagt tidligere, naar denne Sag er 
bragt paa Bane, og som jeg tror, 
alle Fagmænd er enige med mig 
i: den hjemlige Opgang kan vi 
ikke bygge paa "som Landsforsy
ning" . Den k an være udmærket 
god at tage med, som et Suvlement, 
hvor det gælder om at qparbejde 
en Aalebestand i saadanne ferske 
Vande, der fra Naturens Haand er 
stedmoderlig behandlede; men til 
en paalidelig aarlig Udsættelse eg
ner den sig ikke; dertil kommer 

Opgangen altfor uregelmæssigt til 
vore Kyster. 

Angaaende Forholdene ved Fangst
stedet i England skal jeg meddele, 
at den tyske Fiskeriforening i sin 
Tid hRvde købt et lille Hotel, der 
ligger umiddelbart ved Severn 
Floden, hvor Opgangen af Aale
yngel fin del' Sted hvert l!'o mar; her 
havde de saa indrettet flere Bassiner 
til Optagelse af Yngelen, efterhaan
den som den fangedes og tillige 
opstillet en Pumpe, dm ved Hjælp 
af Motorkraft pumpede Flodens 
Vand op gennem Bassinerne. 

Hotellet VRr forpagtet bort til 
den tidligere Ejer en Englænder, 
der tillige havde Opsigt med Pum
pestatiollell og havde Andel i U d
byttet af Fangsten af Aaleyngelen. 

'Cuder Aalesaisonen lwm der dog 
altid et Par tyske Fiskemestere over 
fra Deutscher Fischereiverein for at 
hjælpe til ved Fangsten og Afsen
delsen. 

Som en Følge af Krigen er alt 
dette imidlertid forandret; Tyskerne 
har maattet opgive deres Besiddelse, 
og den engelske Hegering har kon
fiskeret Anlæg og Hotel. 

Den engelske Forpagter har der
ved faaet Eneledelsen af hele Fore
tagendet, og paa Forespørgsel har 
han svaret mig, at der intet er til 
Hinder for, at jeg ogsaa i Aar kan 
faa Aaleyngel, naar jeg vil iagttage 
visse Formaliteter. 

Efterat jeg saaledes har søgt at 
klarlægge Forholdene ved Importen 
af den engelske Aaleyngel, skal jeg 
til Slutning anmode alle, der i Aar 
ønsker eng. Aaleyngel, om snarest 
at sende Bestilling til Undertegnede. 

For at fremme Foretagendet har 
Ferskvandsfis keriforeningen, ved sin 
Formand, indsendt et Andragende 
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til Landbrugsministeriet, om et Til
skud af de 2;'),000 Kr., der er he
vJlget til Fiskeudsættelse. 

Hvil! derfor et rimeligt Tilskud 
faas, haaher jeg, at Prisen paa 
Yngelen vil blive omtrent den samme 
som forrige Aar. 

Red. 

Ørredens Vækst. 
-0-

Ørreden "oliser i val'me 
Sonlre~ men staar næsten 

stille i de kolde, 
Herom skriver den norske Fiskeri

inspektør Landmarl.; i Tidens Tegn: 
Vi har tidligere fortalt, og det 

har været fremhævet adskillige Gange, 
at et eneste lille Fiskeskæl, kan 
give Oplysning om, hvordan Fisken, 
det har tilhørt, har vokset fra det 
ene Aar til det andet. Man ser af 
Vækstl'ingene Skællene, nogle 
mørke Linier, som dannes hver 
Vinter, naar Væksten staar stille, 
og som el' ganske tilsvarende Hin
gene i en Træstamme. 

Stipendiat Huitfeldt-Kaas lagde 
Mærke til, at Afstanden var i høj 
Grad ~jevn mellem 0rredskæl fra 
Tyin. Enkelte AaI' laa !tingene tæt 
paa hverandre, medens der andr~ Aar 
var stor Afstand imellem dem. Det 
viser, at Fisken i Tyin vokser ujevnt; 
enkelte Aar staar den næsten stille, 
o·g til anilre Tider lægger den gan
ske godt paa sig. 

Hr. Huitfeldt-Kaas sammenlignede 
11 lige gamle :Fisk, som alle var i 
kraftig Udvikling, og netop stod "i 
Bine Mand oms Aar". Disse 11 E'isk 
følger hverandre forbavsende godt 
i Tilvækst. De val' i l n03 vokset 
næsten 4 cm, i 190fi omtrent 5 cm, 

men i 1907 kun 2 cm. Og det 
mærkelige er, at Temperaturen synes 
at være afgørende for Fiskenes 
Vækst. Hr. Huitfeldt-Kaas har 
nemlig faaet en Del Materiale fra 
Meteorologisk Institut i Kristia,nia. 
Og det viser sig, at Afvigelserne 
fra Normaltemperaturen paa den 
nærmeste Temperaturstation i Val· 
ders stemmer meget godt med Op
gang og StiMand i Fiskenes Vækst, 
Man vil se en høj Temperatur og 
ell stor Til væbt i 1904 og særlig 
i 1903, en kold Høst og lille Til
vækst i 1905, det samme er ogsaa 
Tilfældet for 1907 Vedkommende. 

Tyin Søen er meget dyb, saa det 
tager lang Tid at opvarme den i 
man ser derfor ogsaa, at det først 
er langt lHln paa Sommeren, naar 
Søen er rigtig gennemvarmet, at 
Væksten tager Fart. I Fjeldvand 
har Fisken derimod sin Sommer og 
stærkeste Tilvækst tidligere paa 
Aaret, da ogsaa alle de Organis
mer, som lever i Luften, og er dens 
kæresteE'øde, hal' sin Blomstrings-
i)eriode. RI'd. 

Prr sjældellFisk. 
Athel'ina presbytel'. 

-o-
l Eftoraal'et blev der d er fra Fi

skerhøjskolen i Snoghøj, for hvil
ken min Broder er Forstander, sat 
Bundgarn og Ruser i I;illebælt. 
Som det var at vente, fangedes 
der snart forskellige af vore sjæld
nere Fiskearter, saalecles en },/ulle 
(Mullus Slll'l1Hlleius) flere },[ulter 
(J/agil ('h elo), tre Glysfr (Gatus mi
nHtEs) og en Del Heste1llahel (Ca
mnx fracllHl'us), de sidste indtil 48,5 
cm lange. Lillebælt har ofte tidli-
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gere ydet interessante Bidrag til 
den danske Fiskefauna. Krøyer fik 
i 1834 to .Jun k ergylte r (Caris julis) 
fra Strib; Havbmsenen (Brama mji) 
toges i 1896 i Kolding Fjord; An
sjosen (Engrattlis encrasicholus) to
ges baade i 1884 og 1885 ved Nord
fyn osv. Men noget uventet kom 
det korn det dog, at den ret syd
lige Art Atherina presbytet· viste sig 
i Lillebælt. 

En af de sidste Dage i Septem
ber Maaned i 1914 iagttog min 
Broder, der røgtede Bundgarnet ved 
Snoghøj, at der i Garnet var en 
Stime Srnaafisk paa mindst et halvt 
Hundrede Stykker. De tleste af 
Fiskene undslap gennem Maskerne, 
men ved hurtig at hive ind pall. 
Garnet lykkedes det ham dog Id faa 
fire af Smaafiskene ind i Jollen. Det 
viste sig, at disse Fisk tilhørte en 
Art, AtheTina 1JTesbyter, der ikke 
vides fanget her i Landet tidligere. 
Arten kendes fra Middelhavet og 
er almindelig ved Atlanterhavets 
franske og engelske Kyst; ved Ir
land lever den ogsaa, og den el' 
truffet ved Skotlarid (i Forthbugten) 
ligesom ved Holland; ved den en
gelske Østkyst synes den kun at 
forekomme sparsomt, og det os 
nærmeste Sted, hvor den hidtil har 
været taget, synes at være Helgo
land, hvor Heincke fangede den 
i Sommeren 1904. Fisken har saa
ledes en ret sydlig Udbredelse, og 
dens Forekomst hos os skyldes 
maaske kun en mere tilfældig Van~ 
dring i Lighed med de Vandringer, 
der af og til bringer Barsen og 
forskellige Makrelfisk op til os i 
Aarets sidste Halvdel (Heinckes 
"Rydfisk"). Dog er dette bemær· 
kelsesværdigt, at de fangede Athe-

riner synes at være unge; de er 
henholdsvis 77, 80, 82 og 89 mm. 
lange. Dette kunde tyde paa, at 
de var opvoksede i Nærheden. De 
af H eincke ved H elgoland fangede 
Atherinel' var endnu mindre, kun 
18-37 mm. lange og til Stede i 
rigelig Tal; og deraf drog han den 
Slutning, at Fisken til Stadighed 
lever ved Helgoland og forplanter 
aig der. 

Atherina presbyter er en Kyst
fisk, del' holder sammen i Stimer. 
Den blivel' sjælden over 12 15 
Centimeter lang og har ingen egent
lig økonomisk Betydning; dog skal 
der sælges en Del af den i Syd
england, men mest fordi den for
veksles med den der velansete. 
Smelt; selv er den efter den al
mindelige :\fennillg lidet velsma
gende. Den er hyppig Genstand 
for Medninger fra Havnemolel' i Syd
england. 

Fisken er meget let kendelig, 
Den har to Rygfinner, af hvilken 
den foereste er en Pigfinne med 7 
eller 8 Strll.aler; Farven er gl'aa
grøn pall. Ryggen, hvidlig pall. Si
derne og nedentil, men fra G~lle
spalten til Halefinnens Rod strækker 
Big et megE't tydeligt, stærkt be
grænset Sølvball.nd; Formen er lang
strakt og temmelig trind (ikke ulig 
dens Slætning Multens). At en saa
dan slank lille Fisk let gaar gen
nem Fiskeredskaberne, er naturligt; 
men maaske dog en eller flere igen 
ved Lejlighed har Uheld med sig 
og bliver fangede i vore Farvande. 
Forhaabentlig sender den heldige 
Fisker, for hvem J!'isken jo selv 
ingen Værdi har, da sin sjældne 
Fangst til Zoologisk Museum eller 
til Fiskerhøjskolens Samling eller 
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andet Steds hen*), hvor Fisken kan 
blive undersøgt. 

C. Y. Otterstrøm, 
mag. scient. 

(Ilansk Fiskcl"itidcnde.l. 

Den italienske Fiskeret 
Brodeto. 

-o-
l Italien anvender man alle tar

veligere Ferskvandstiskearter, som 
Skalle og lignende til at tilberede 
den velsmagende Fiskeret Brodeto af . 

Hr. R. Doh~nc meddeler i ,,'Vie
nel' H. Rundschau", hvorledes denne 
Ret tilberedes, og vi skal her gen
give Opskiften, da dot maaske kan 
interessere enkelte af vore Læsere, 
eller vel snarere LæserilIder at 
kende den nærmere: 

Fisken udtages først og gøres 
,derefter ren, den lægges j ell Gryde 
'med lidt Vand i og Laag over. 
Deri koges den saa, til den ligner 
Grød. Grødrnassen presses igennem 
et Dørslag og anbringes derefter i 
en anden Gryde, i hvilket der forud 
er kommen noget Fedt (1/2 Olie og 
1/2 Svinefedt) og til hver Fisk en 
lille Haandfuld revet Franskbrød, 
lidt fint skaaret Løg, Petersilie, 
Salt, Peber og Tomater, Over hele 
Blandingen heIdes nu varmt Vand, 
til det bliver som en tynd Dejg, og 
derefter faar det en god Gennem
kogning. 

Umiddelbart føl' Anretningen til
sættes en Del reven Parmesanost 
og det Hele omrøres godt. 

Severingen sker med Maispolenta, 
saltede Kartofler eller Makkaroni. 

') O"saa Dansk Fiskeriforenings Sall1-
li~g modtager gerne sjeldne Fisk. 

< (Red.) 

Hvis Brodeto er godt tillavet, skal 
den være overordentlig velsmagende. 

~Iilldre }Ieddelelser. 
-o 

Ifølge Svensk Fiskeri Tidsskrift 
Nr. 6 har Sødra Sverigs Fiskerifor
eningen for Aaret 1915 modtaget 
et Statstilskud af ialt 18,500 Kr., 
hvoraf da 8,500 Kr. ·skal anvendes 
til Opretholdelse af en Fiskeriskole 

. og de 10,000 Kr. til Forsøgs- og 
l Fiskeopdrætllingsvil'ksomheden. 

Vi ønsker det srenske Fersk
vandsfiskeri til Lykke med, at det 
hos BevilliI1gsmyndigh~derne findel' 
dell rette Forstaaelse af Sagens 
Betydning. Herhjemme maa vi des
værre i'orgæves spejde efter det 
mindste Tegn paa, at vore Bevil
lingsmyndigheder har samme Op
fattelse af Situationen. 

Skønt Ferskvandsarealet omfatter 
1170 Del af Danmarks Omraade, faar 
det Lov at skøtte sig selv og klare 
sig, som det bedst kan. Nogen di
rekte Støtte og Fremhjælp, som 
Landbruget eller Saltvandsfiskeriet 
fa ar det, er der ingen Tale om; 
hvad Grunden dertil kan være, sy
nes ret uforstaaeligt. Man skulde 
tro at Staten stod sig ved at give , . 
os en Haandsrækning, medens Vi 

endnu sidder i vor Gerning, hellere 
end at blive nødsaget til at give os 
af Arbejdsløshedskasserne, naar vi 
tvungne af Forholdenes Magt maa 
nedlægge Arbejdet. . 

Saaledes forekommer det i alle 
Tilfælde mig, at man fristes til at 
tænkel Red. 
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Aarbog fOl' den danske 
Fisl,eJ'flaa()e, 

Den 22. Aargang, foreligger nu 
udgivet paa Landbrugsministeriets ,I 
Foranstaltning af Fiskcriinspektør 
.Mortensen. Den fortræffelige Anr
bog bringer som sædvanlig et rig
holdigt og omfattende Stof, der 
ogsaa er af megen Interesse for 
danske Ferskvandsfiskere. 

Den faas hos Engelsen & Schrøder. 

Heltfiskeriet i Nissnm "~jord. 
I de sidste Par Uger har man 

begyndt at tage Helt, og dette Fi
skeri giver rigtig god Fortjeneste, 
bedre end ventet. Navnlig viser det i 
sig, at den Fremgang, man i de 
seneste Aaringer har bemærket i 
H eltenes Størrelse, stadig er ved
bleven. For QJl 10-15 Aar tilbage 
var den almindelige Vægt 10 iL 12 
Pd. pr. Snes, men Helten er nu 
gaaet gradvis op til den efter vore 
Forhold meget anselige Vægt af 

18 iL 20 Pd. Dette er en Kends
gerning, som mali ikke kan finde 
nogen forklarlig Aarsag til, men 
som i ret betydelig Grad forøger 
det økonomiske Udbytte. G. 

(Dansk Fiskcrithlendc). 

En mæl-kellI' Aal, 
Fisker Nielsen, Dannebrogsgade, 

København, fangede i Kalvebodstrand 
den 18/12 1914 en 26 1/2 Centimeter 
lang Aal, hvis Mave var usædvanlig 
opsvulmet og maalte 9 Centimeter 
i Omfang. Ved Undersøgelse, 
foretaget af Dr. Johansen, er det kon
stateret, at den uformelige, store 
Mave skyldes en Svulst paa den 
forreste Del af Tarmen. 

(Dllnsk Fiskeritidelllle.) 

Fiskemarkedet. 
-0-

[(øbenhavn, li.-2:1. .Janu.ar. 

Aal, blanke, leyende 
Aal, gule 
Laks, Bornholm 
Ørred, blanke 
Gedder 
Aborrer 
Brasen' 
Skaller 

Gedder, middel 
Gedder, smaa 
Gedder, store 
SkIlller, store 
Skaller, smaa 
Aborre, store 
Aborre, smila 
Brllsen, store 
Brasen, middel 
Brasen, smaa 
Laks, blank 
Ørred, middel 
Ørred, smaamiddel 
Ørred, smaa 
Ørred, store 
Aal, store, spidssnudet 
Aal, smaa 

I Aal, usorteret 
rendensen /lot. 

40-70 
35-65 
lOO~150 

100-125 
40:......65 
15-20 
10-20 
10-20 

Altona. Zt JaI1lUlr~ 

Pl'. pl'. Pd. 
65~78 

55-62 
40-4tl 
30-35 
15-22 
50-60 
33-45 ' 
45-52 
89-42 
18-32 

250 
UO-135 
100-130 
80-110 
90-125 
60-73 
30-50 
55-70 

Artikle.' o~ JIecldelelsel' er' stedse 
velkolllne og bedes sendt ullder Adres
se: Dr. C. Hollmeyer, Sorø. 

NB. Artilder og Meddelelser lIlaa kun 
skrives paa Papirets elle Side at Hen
syn til Trykningen. 

Til Udfiskning 
af en Sø, 

der indeholder mange, store Karper 
søges eu Medinteresssnt, som er 
kendt med Karpenskeriet. 

'rilbud sendes til Ferskvandsfi-' 
skeribladet 'i Sorø. under Mærket 
"Karpefiskeri ". . 
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Karper : L. Bigum Jensen & Co. 
f~a 112 ti.l Ih. Pd. ønskes til Købs: GI. Strand 50, København, 
tll Levermg l Marts. I 

Fisket'let •• Aalykke" ! modtager 

pr. Lunderskov. alle Sorter Fisk 
Fiskeriet "Aaly kke" 

pr. Lunderskov 
Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima Ojneæg. Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Kal'per og Suder 

til absolut billigste Priser. 

i Kommission 

IØ'"'samt Vildt. ~ 
Penge sendes straks efter Salget for 

hver Sending. 

®~~i~~i~~~~~~~~~~~~~ 
2K 2K 

Portiollsørred, større Ørred, Kar- \l7 ø· I 
per og Suder købes og afhentes pall, :.: ~1" J n e æ.g , 
nærmeste Jernbanestation mod Kon- : 

t.nt.øi~~;iU"""· I Bæk· og ~:gnbneørred I 
, ~ faas bedst og billlgøt 

Yngel og Sættefisk i fra 

af I 2K Lundgaard Fiskeri 
Bæk-, Kilde- og Regn- . i p'. Vejen. 

bueørred' " Tilkendt Gnldmedaille lit 
kan faas fra vore Fiskerier. • Æ

1
, paa Fiskeriudstillingen i Kø- lÆ 

I .. benhavn 1912. . 
Smidt Nissen & Sønner, 

I ®pl~9~~~~~~~~~~I~(j Ejstrup St. 

... -.. _------.---_._---_._---_ .. __ ._-_ ..... -... _._-... - . 
æ c!Joliann "on C:ilzen, i 
• • • edsvo'ren Fiskeat.tktionwrius, • · -• • : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : · -- anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: -· -: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 
• • 
• ~!i''';'~'-O:'!''.'' Store Bafiliner for levende Fisk. ;!i"!"-!";'.!';i:-:! • 

- . • • - Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. -• • • Telegr.-Adr.: Fischeitzen. Telefon: Amt 1, Nr_ 1,547, Hambnr". • · -• • .............. -... __ .. -.-_ .................. -........ . 
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PortionslIIIIØrred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ø .... edarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæu, Ynuel ou Sættefisk i' alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper ou Suder 
sælges. 

&U~9~8K fi)amKultur. 
Telegr.-Adr. ; 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen & P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

®~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
\tf '\J7 
æ;. i%i 

I Portionsørred, I 
I større Ørred, Gedder, Karper, I 
~ Suder, Skaller, Aborrer :i( 
ffi ~ 
~ købes og afhentes med Speeialvog'n paa nærme.te Æ I Jernbanestation. I ! KOBtaat BetaUng. ~ 

! .. i .... h ... l.l!~ Damaschke, ø •• u. ~o. i 
\AI Lehrterlltralllle 18-19. ]{ I TeJegr.-Adr.: ForeU.DhaD,del. I 
~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftinr;, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Ra'llluneu-Krogh. 
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Ringkøbipg Fjord som 
en Ferskvandssø med 

Aalekiste. 
-0-

Under Forhandlingerne paa Rigs
dagen om den fremtidige Ordning 
af Udløbsforholdene fra Ringkøbing 
Fjord synes man almindeligvis at 
at gaa ud fra som givet, at Fiske
riet vil blive mest indbringende, 
naar Fjorden vedbliver at være salt, 
som den har været det, siden Vester
havets Vand fik fri Adgang til den 
gennem den d. 3. Marts 1910 aabnede 
Kanal ved Hvide Sande. Denne 
Opfattelse er imidlertid vistnok 
falsk. Pr. Arealenhed er Fiskeri
udbyttet gennemsnitlig større i fer
ske Vande end i salte. 

Hingkøbing Fjord har ført en 
omtumlet Tilværelse*). I det 17., 
18. og i Begyndelsen af det 19. 
Aarhundrede var Fjorvandet væsent
lig salt, men fra noget før Midten 

*) Indgaaende Skildringer af Fjordens 
Naturforhold i Nutid og Fortid fin
des i: 

S. H. A. Rambusch: Studier over 
Ringkøbing Fjord 1900. 

A. C. Johansen: Om Forandringer 
i Ringkøbing Fjords Fauna. (I Min
deskrift for Japetus Steenstrup). Kø
benhavn 1913). 
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af forrige Aarhundred blev Vandet 
brakt (delvis ferskt), og Brakvaq,ds
fjorden holdt sig til 1910, da Vandet 
igen blev salt. I Brakvandstiden 
udgjordes Fiskebestanden af Arter 
som Gedde, Aborre, Helt, Smelt, 
Skaller o. 1. Da Vandet begyndte 
at blive salt ude i Fjorden, trængtes 
disse Ferskvandsfisk ind mod Aa
mundingerne og lignende Steder, 
hvor de da fangedes i store Mængder. 
Da samtidig Saltvandsfisk (som Torsk, 
Rødspætte, Pighvar, Makrel) bredte 
sig ind i Fjorden, blev der i Over
gangsaarene et Dobbeltfiskeri efter 
Ferskvands- og Saltvandsfisk, som 
selvfølgelig skæppede usædvanlig 
godt. N li er Ferskvandsfiskenes 
Antal allerede svundet ind til 
det ubetydelige, og Spørgsl1laa
let bliver da, om den ny Saltvand s
fiskebestand i Længden vil kunne 
yde d('t samme Udbytte, SOlll den 
gamle Bestand af Ferskvandsfisk 
kunde. Hødspætterne venter man 
sig vistnok altfor meget af; man 
saa, hvor hurtig Fjorden blev (yldt 
af indvandrende Yngel, og haabede 
at denne i Løbet af faa Aar skulde 
blive værdifulde Salgsfisk ; foreløbig 
er det slaaet til, og Rødspættefiske
riet Ilar indbragt rask stigende 
Summer (1911: 942 Kl'., 1912: 1O,91~ 
Kr., IB13: 138,693 Kr.), men dog 
vil det rimeligviR gaa hel' som i 
Nissum Bredning, hvor del' ligeledes 
indvandrer en .M aBlIe Hødspætte
yngel fra Vesterhavet: Bestanden 
bliver altfor rigelig i Forhold til 
Næringsmængden, og Rødspætterne 
bliver de~for lallgsomtvoksende og 
lidet værd. Betegnende for den 
herskende Usikkerhed om Fremtiden 
er Fiskeriinspektør Mortensens Ord:*) 

') J. V. :\fortensen: Fiskeri-Beretning 
for Aaret 1912. Side 11. 

"Yirkningen af Gennemskæringen 
ved "Hvide Sande" viser sig nu 
stedse paa Fiskeriet. Vandet i 
Fjorden, som, før Gennemskæring 
blev foretaget, var brakt eller for 
en Del af Fjorden næsten ferskt, 
nærmer sig nu for en stor Del 
y esterhavsvan det i Saltholdighed. 
Ferskvandsfisk som Gedde, Aborre 
og Skalle er forsvundne, og Helt
bestanden er i stærkt Aftagende. 
Saltvandsfisk som Rødspætte, Torsk, 
Makrel, Tunge og Hornfisk, der 
tidligere var saa godt som ukendte 
paa Fjorden, viser sig i større og 
større Antal, og Fiskerne baabe, at 
disse Fiskearter i Tidens Løb skal 
blive i Stand til at erstatte Tabet 
ar Ferskvandsfisken. Hvorvidt dette 
imidlertid kan forventes, er det for 
nærværende vanskeligt at have en 
ganske bestemt Mening om; men 
efter Omstændighederne kan der 
vistnok næres berettiget Tvivl i saa 
Henseende." 

Men det vigtigste af alle Fjordens 
Fiskerier, Aalefiskeriet, har vi endnu 
ikke omtalt. Ogsaa dette blomstrede 
op i Aarene efter Kanalens Aabning. 
Det er udelukket, at dette kun skyl
des en pludselig Indvandring af 
halvvoksne Aal fra Vesterhavet, thi 
her lever kun meget faa saådanne. 

Den store Aalemængde i 1910-11 
kan derimod mulig skyldes, at der 
nogle Aa)' før Kanalens Aabning 
har været et Aar, der kom en ri.ge
lig Mængde af Aaleyngel in~ i vore 
Farvande fra Atlanterhavet (man 
hegynder at kunne paavise saadanne 
"rige" Aar; i 1914 kom der vistnok 
meget ri geligere A alefaring her i 
Landet end i de foregaaende Aar, 
og svarende bertil vil der antagelig 
efter en Aarækkes Forløb komme 
et aller to Aar med rigelig Fangst 
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af udvandrende Aal). Tiltrods for 
Aalefiskeriets Stigning i Aarene efter 
Kanalens Aabning maa det dog an
ses for sandsynligt, at Aalefiskeriet 
vil gaa mel' eller mindre tilbage i 
Værdi, saa længe Fjorden er salt. 
Dr. A. C. Johansen skriver herGm*) 

Af det relativt stan; edbytte af 
Aalefiskeriet i Aarene 1910 til 1912 
tør man sikkert ikke slutte, at den 
gule ARI skulde befinde sig bedre 
og trives bedre i Vand af 20~-30 
Promilles Saltholdighed end i det 
brakkede Vand (af ca. 4-10 Pro
milles Saltholdighed) i den fore
gaaende Periode. Snarere maa det 
antages, at flere og flere un ge Aal 
fra den egentlige 'Fjord søger op i 
de tilstødende Aaer og i St/tdil Fjord. 
Det er i denne Sammenhæng agsfta 
værd at pege paa, at U d byttet af 
Aalefiskeriet i Fjorden har været 
stærkt nedadgaaende ha 1910 til 
1912." Hertil kan føjes, at Udbyttet 
i 1914 sank yderligere. Der synes 
altsaa ikke at være Grund til at tro, 
at Aalebestanden vil blive ufor
mindsket, hvis Fjorden vedbliver at 
være salt. 

Fra et Fiskerisynspunkt vilde det 
i Virkeligheden sikkert være" det 
heldigste, om Fjorden igen blev 
fersk - eller rettere om den i Ste
det for som nu at være salt og som 
før at være delvis fersk og del vis 
brak kunde blivef111dstændigfersk, 
saaledes som det vil blive Tilfældet, 
om det dertil sigtende Projekt bli
ver gennemført. I sall. Fald bliver 
Uingkøbing Fjord en Ferskvandssø, 
og den vil atter blive befolket med 
Ferskvandsfisk. Forholdet mellem 
Saltvandsfiskeri og Ferskvandsfiskeri 
er jo i mange Henseender som mel-

*) Nævnte Sted. Side 123. 

lem Nomadeliv (eller Jagt) og Ager
brug. Ligesom "K'omaden drager ben, 
hvor Græsgangene er gode, og ikke 
gør synderligt for at forbedre. Yde
evnen af Græsg'angene, der jo ikke 
er hans Ejendom, men kan udnyttes 
af enhver, saaledes vil heller ikke 
Saltvulldsfiskeren ofre meget paa at 
forbedre Fiskevandet, hvor andre 
har samme Ret som han til at høste 
Resultatet. Blev Fjorden aflukket 
llled en Sluse og gik man i Gang 
med at pleje og' udvikle Fiskebe
standen i den nu ferske Sø, vilde 
det svare til, at et Stykke Nomade
græsgang bh~v indl1raget til Ager
dyrknilIg og derved steg i Værdi. 
Ved en saadan Afspærring kunde 
rigtignok Laks og Ørred mulig blive 
spærret ude, naal' de vilde vandre 
fra Vesterhavet op i Skjern All,; det 
er nemlig muligt, at de først gaar ind 
i det ferske Vand, naar Højvandet 
sættflr ind,*) men skulde d~tte være 
Tilfældet her, kunde det afhjælpes, 
ved at man lod Slusen staa aaben 
lidt efter, at Strømmen er indadgaa
ende. 

Alle disse OVflrvejelser over Fiske
riets Værdi er imidlertid ikke ud
tømmende - og kan ikke være det, 
da Erfaringerne endnu ikke er til
strækkelige. Men i det følgende 
skal omtales en Sag, om hvilken det 
er muligt at komme til et Resultat 
ved at benytte fi~rfaringer andet 
Steds fra. 

"'j Saalc-<.les el' Tilfæld'et f. Eks. ved 
Kongenaen, dl~l' ved Lavvande løher 
mellem de tørlagte Vader. 
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Aal 
Aar kg Kr. 
1896 64023 31601 
1897 75065 38481 
1898 166343 90205 
1899 285437 150977 
1900 213904 102121 
1901 92516 52978 
1902 99730 54486 
1903 76953 46873 
1904 70417 43666 
1905 79893 41183 
1906 95539 59442 
1907 106601 66913 
]908 121358 83259 
1909 120218 80635 
1910 327662 188902 
191.1 285319 140087 
1912 170518 80923 
1913 95796 50775 

I alt 2547292 1403507 

snitlig 141516 . 77973 

Blev Fjorden en fersk Sø, vilde 
dens Aalebestand utvivlsomt forbed
res. Hidtil har Aalene været smaa 
(fordi det gennemgaaende var Han
aal) og forholdsvis lidt værd, og 
dog har Aalefiskeriet, som den oven
staaende Tabel viser, indbragt fra 
31000 Kr. til 188000 Kr. aarlig i 
de sidste atten Aar. Blev Vandet 
ferskt, vilde der rimeligvis blive tal
rige Runaal, og Værdien af Fang
sten vilde derved øges. Men af 
større Vigtighed er det, at der sam
tidig med Sluseanlæget vilde kunne 
indrettes et Fangapparat for Aalene. 
Ligesom man ved talrige Søer fan
ger Aalene, naal' de el' udvoksede 
og vandrer til Havet for at yngle, 
idet man spærrer Afløbet med en 
Aalekiste, saaledes kunde man og
saa her indrette en Slags AalekisLe 
i Slusen, og i denne Aalekiøte kunde 
man uden nævneværdig TI dgilt fange 

praktisk talt alle Fjordens AaI. 
:Mest gennemført vilde det selvføl
gelig være, om man forbød alt an
det Aalefiskeri (Fiskeri efter andre 
Fisk maaHe gerne drives) for at 
fange alle Aalene i Slusen. I saa 
Fald kunde jo A!llefiskeriet i Slusen 
mere end forrente SJuseprojektets 
Gennemførelse. Som det ses af Ta
bellen, har nemlig 'nen gennemsnit
lige Fangst i de sidste atten Aar 
været 141516 kg aariig. Under de 
hidtidige Forhold er selvfølgelig en 
meget stor Part af Fjordens Aal 
undveget til Vesterhavet og alt>lRa 
aldrig blevet fanget. I Slusens Aale
kiste vilde alt blive taget, og da 
tilmed den renko Sø sikkert vilde 
yde adskilligt mel', end Fjorden hid
til har gjort, kan man vist rolig 
sætte den aarlige Fangst i Aaleki
sten til 200000 kg. Den hidtidige 
Pris paa de smaa gule Ranaal, der 
har udgjort det meste af Fangsten, 
har været ringe; i Aalekisten vilde 
der fanges blan ke Aal, hvoraf an
tagelig mange fler end nu vilde være 
Hunaal; i hvert Fald vilde Gennem
snitsstørrelsen stige, da kun de 
blanke Aal, som jo har naaet deres 
fuldl'l Størrelse, fanges, og den al
mindelige Pris for Ruseaal maatte 
vel saa kunne paaregnes. Denue 
er nu godt l Krone pr. kg., hvor
for man kan regne med en Indtægt 
af 200,000 Kr. aarlig af Aalekisten. 
Hvad der særlig vejer til, er, at 
disse Penge omtrent er Netto-for~ 

tjeneste, idet Driften af Sluseaale
kisten ikke kunde koste mere end 
nogle faa Tusinde Kroner aarlig. 

Skulde det af Hensyn til Fiskerne 
ikke kunne lade sig gøre at forbyde 
Aaletiskeri i Fjorden,' kunde man i 
hvert Fald uden at gøre noget Af
bræk i hidtidigt Fiskeri fange de 
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uden Tvivl talrige Aal, der und
slipper Fjordfiskernes Efterstræbel
ser og ellers uhindret vilde være 
vandret ud i Havet. Med Tiden 
lod saa nok alt Aalefiskeriet sig hen
lægge til Slusen, naar man saa, 
hvor IortræffeligtAalefiskeriet vir
kede. 

Da Pengespørgsmaalet jo maa 
spille en stor Rolle i Overvejelsen 
mellem de forskellige Projekter om 
den fremtidige Ordning af Fjordens 
Udløbsrorhold, synes den her paa
viste Indtægtskilde at tale meget 
til Gunst for l!'erskvandsslusepro
jektet. Det vilde være ar stor In
teresse at høre Dr. O. G. J oh. 
Petersens .:\Iening herom, idet han 
som Leder af den biologiske Sta
tion har studeret vore Aalefiskerier 
og blandt andet i sin Tid har ar
bejdet med Planer om AtEipærring 
ror Aalene (med Lys) paa egnede 
Steder i vore Farvande. 

Man kunde tænke sig Forholdene 
ved Ringkjøbing .Fjord ordnede saa
ledes, efter at det var vedtaget at 
bygge en Sluse, der omdannede 
Fjorden til en Ferskvandssø. 

I Sluspn bygges en Fangstindret
ning for Aal; hvad enten den ind
rettes med Gitterværk eller med 
Lysbælter, maa. den ikke stemme 
op for det udstrømmende Vand*). 
I denne Fangstindretning tages de 
10 første Aar kun, hvad der ellers 
unyttet vilde være undsluppeL til Ha-

*) :Mærkelig nok synes Horisontalgitret, 
der tillader Afspærring af Vandløb 
uden Opstemning, ·kun at være lidet 
kendt. Beskrivelse og Figur af det 
lindes Side 8 i .J. Chr. L. Løfting: 
Beretning om· dansk Ferskvandsfi
skeri 1906 (i C. F. Drechsel: Fiskeri 
Beretning for Finansaaret 1905-0G). 
Nogle Horison!algitre tindes dog nu 
i Brug ,"ed vore Aaløb. 

vet. Efter 10 Aars Forløb forbydes 
alt Aalefiskeri i Fjorden, og hele 
Udbyttet af Aalene tilfalder nu 
Staten som Ejer af Aalekisten. 
Efter 20 Aars Forløb inddrager 
Staten alt øvrigt Fiskeri i Fjorden. 

Staten maa jo betragtes som den 
naturlige Ejer af Fjorden saa vel 
nu, da den er salt, som senere, naar 
den er bleven en Ferskvandssø. Efter 
at Slusen er sat op, kan Staten 
foreløbig overlade Fiskeriet veder
lagsfrit til Hvermand, saaledes som 
den har gjort det hidtil i Ringkø
bing Fjord saavel som i det hele 
taget, hvor Saltvandsfiskeriloven 
gælder. For at mildne Overgangen 
inddrages Aalefiskeriet først, men 
senere følger det øvrige Fiskeri. 
Staten kan derefter drive Aalekis
ten og Fiskeriet i Fjorden (Søen) 
uuder eet, forpagte dem ud eller 
bortsælge dem til Lodsejerne, hvor
ved den i F4lrskvandsfiskerilovgivnin
gen raadende Regel fol' Ejendoms
rorhold i ferske Vande vilde faa 
Gyldighed ogsaa her. Eller Staten 
lmnde efter at have inddraget Aale-
fiskeriet nøjes med at regulere det 
øvrige Fiskeri og samtidig skaffe 
sig en Indtægt af det ved at ud
stede Næringsbeviser (Fiskekort) i 
begrænset Antal til passende Pris; 
herved vilde man kUD betræde samme 
Vej, som man muligvis før eller 
senera maa ind paa til Regulering 
og Beskatning af vort Saltvandsfi~ 
sked, til hvilket jo nu alle har fri 
Adgang.*) 

Frederiksdal, d. 6. Fehr. 1915. 

C. V. Olteystrøm, 
mag. scient. 

*) Se herom: .Jens Warming: Om 
»GI'undrenlc« at FiskegruIlde. (Na
tionaløkonomisk Tidsskrift). 
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Stor Laksørred. 
-o 

Købmand H. N. Stakell fangede 
for Hogen Tid siden i Malmsøen, 
der ligger oppe i de norske Fjelde, 
paa Flue en Ørred, del' vejede G1/4 kg. 

Ifølge "T.ljenes Adr.", skal den 
hidtil paa Flue fangede største Ørred 
kun have vejet 51/2 kg. 

Sidstnævnte fangedes af Løjtnant 
Birch i Selbosj øn 1890. 

Dr. Knut Dahl, der undersøgte 
Skællene paa den i Norge fangede 
store Ørred for at bestemme Alde
ren, anslog den til at være 14 Aar 
gammel. Fisken val' ualmindelig 
fed efter sin høje Alder. 

(Friln Slwg oeh Sjø). 

:Milldre }[eddelelser. 
-o--

Biologisk Sbttion 
har hidtil været installeret ved Ny
borg Havn. I lang Tid har Plad
sen været for lille, Stationen er 
derfor nu bleven udvidet og flyttet 
til en Plads udenfor Havnen. 

Stationens Leder, Dr. phil. C. G. 
Joh. Petersen, forbereder en Række 
nye betydelige og omfattende viden
skabelige Undersøgelser. Der skal 
bl. a. opstilles en Del Akvarier 
med de Smaadyr, der lever pa.a 
Bunden af yore hjemlige I·'arvande, 
og som væsentligst tjener til Føde 
for Fiskene. Disse Dyrs Vækst og 
hele Forhold skal nu være Gen
stand for Undersøgelser, af hvilke 
man venter sig meget. 

(Sorø Amts AYis). 

Anekdote. 
--0-

Paa Restaurationen. 
flæsten : Hor nu en Gang Kelnel', 

hvad i al Verden er det for ell 
Ordning? Først serverer De Fisken 
og bagefter Suppen! Er De blev en 
ganske forrykt? 

,Kelneren : Jeg forsikrer Herren 
for, at jeg er ikke det mindste for
rykt, men mellem os sagt, er det 
paa høje Tider at Fisken bliver spist! 

(Svensk Fiskeri Tidshift). 

Kupon. 
Undertegnede 'indmelder sig herved som Medlem af "Ferskvands

fiskeriforeningen". - Kontingent 4 Kr, samt 200re for et Lovekselllplar 
følger pl'. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning . 

""', .. ,', den ""'"'''''' '" "'" 1 ~)1 

Navn:",,,,,,,,,,,,, '" '" '" '" """",',',"" ""'" ,,' " Stilli 11 g: 

Postadresse :"" 

NB. Kuponen bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. 
Cand. Bie, Hobro, eller til Bladets Kontor: Dr. Ilo!fllley('1', Sorø. Pengcforsendel
scr hedes dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører Jul. NQ1'S, Ribe. 
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Fiskemarked et. 
-0-

Køhenhavn. 

GI. Strand en gros Priser 
i Ugen' fra Hll1 til fi/2 1915. 

Aal, blanke, levende 40-70 
Aal, gule 35-60 
Laks, Bornholm 100---175 
Urred, blanke 70-135 
Ørred, brune 70-135 
Gedder 50-70 
Aborrer 15-30 
Brasen 
Skaller 

Gedder, middel 
Gedde)', smaa 
Gedder, store 
Skallel', stol'e 
Skaller, smaa 
Aborre, store 
Aborre, smaa 
Brasen, middel 
Brasen, smaa 
Laks, blank 
Ørred, middel 
Ørred, smaamiddel 
Ørred, smaa 
Orred, store 
Aal, store, spidssnudet 

1O~20 

10-20 

,\Uona, 5. FehruHr 

Pf. Jll·. Pd. 
60-75 
58-70 

28-33 

35-15 
38-12 

330 
100-135 
lOO-135 
80-100 
87-120 
68-80 

Fisker søges. 
En dygtig, ædruelig og helst 

ældre Søfisker kan til 15. Marts 
faa en god Plads ved' Ferskvands
fiskeri paa Sjælland. 

Billet, mrkt. "Søfisker", modtager 
Bladets Kontor. 

L. BiglllD Jensen & Co. 
GI. Strand 50, København, 

modtager 

alle Sorter Fisk 
i Kommission 

~ samt Vildt ...... 
Penge sendes straks efter Salget for 

hver Sending. 

Engelsk 
Aaleyngel 

bestilles nu hos 

Redaktøren af dette 
Blad. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. YnJCel 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes pall 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Clwisttmsen. 

@~i~~~~i~~I~~~~~~~~~~!~~~~~ 
)J( Æ 

I 0J·neæg I 
l( Æ 
~ af I 

j
2!('. ~".' Bæk- og Regnbueørred ~ 

, faas bedst og billigøt 

fra 

i Lundgaard Fiskeri 
i pr. Vejen. 

~ Tilkendt GuldmedailIe 

i 
paa Fiskeriudstillingen i Kø

benhavn 1912, l{ 

~~~~~ 
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Portions-Ørred, 
størr~ ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
• 

i alle Ørl'edarter 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. 

d8~iJ~8/( fi)am/(ulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen &: P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 408. 
Lejrskov 16 . . ~~~~~~~~~~~M~~~~~~~~~~~~. 

~ Æ I Portionsørrei I 
~ ~ Æ større Ørred, Gedder, Karper, Æ 
~ ~ Suder, Skaller, Aborrer lE 
~ køhe. 0" afhente. med Sp •• lalvogn paa nlOr_ute I i Jernbaneltation. lE 
W' Kontant Betaling. i 
! G. Domaschke, i: 
@ Fi.chJ •• ndlnDI;, Berlin 4.0, Æ 
~ Lehrter.tra •• e 18-18. Æ 
~ Telegr.-Adr.: Forellenhandel. I 
i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftilll;, Lykkesholmsalle 3 A, København' 
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IndboId: 
Dr. C. G. Joh. Petersen om Projektet 

»)Ringkøbing Fjord som en Fersk
vandssø med Aalekiste.« 

llttilførselen ved Fisketransport. 
Sportsllskeri i Finland. 
Annoncer. 

Dr. C. G. Joh. Petersen 
om Projektet 

"Ringkøbing Fjord som en 
Ferskvandssø med Aalekiste. u 

-0-

Hr. Redaktør! 

De har ønsket en Udtalelse rra 

mig angaaende Projektet: "Ringkø

bing Fjord som ~n Ferskvandssø 

med Aalekiste," og jeg skal derfor 

meddele følgende: 

Jeg kender ikke, officielt i det 

mindste ikke, de Muligheder, man 

har at vælge imellem ved Ordnin

gen af Ringkøbing-Spørgsmaalet; 

men del' er jo andre Sider ar den 

Sag end Fiskeriet inde i Fjorden. 

Ser man kun hen til dette sidste, 

maa jeg betragte det som nødven-

digt, at man faar en stabil Tilstand 

tilvejebragt i sall. Henseende navnlig 

til Saltholdigheden, og det, antager 

jeg, kan bedst opnaas, ved at gøre 

Fjorden omtrent til en Ferskvandssø. 

Hvorledes Fiskeriet hedst drives i 
en Ferskvandssø ved vi ogsaa, nem~ 

lig ved at fm Mand eller et Selskab 

har det hele i sin Haand, dog ror

udsat, at Vedkommende forstaar !line 

Ting. En saadan :Mand eller et saa

dant Selskab vilde sikkert ind

skrænke alt Aalefiskeri til Fangst 

i en Sluse eller anden Indretning, 

hvis en saadan laves og kan laves 

under de nye Forhold. 

Men saalænge Fiskeriloven i Salt

vand sætte det som et Hovedprincip, 

at alle danske Fiskere skal have 

Lov at fiske overalt i vore Vande 

ogsaa i Fjorde, ogsaa i den lukkede 

Ringkøbing-Fjord, bliver den ratio

nelle Ordning af denne Sag ikke 

let at faa i Stand. 

At man en Gang maa udenom 

denne Vanskelighed og lære at 

skælne mellem smaa indelukkede 

Vande og det aabne Søterritorium, 
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betragter jeg som givet; og kunde 

dette Eksempel paa et indelukket 

Vand, der ved rationel Drift sikkert 

vil give bedre Udbytte og tillige 

spare en Mængde unyttig amendt 

Arbejdskraft, bidrage til, at man 

kom udenom disse Vanskeligheder 

paa dette Sted i det mindste, skulde 

det meget glæde mig. 

C. G . .Joh. PeteTsen. 
Direktør fur hiologisk Station. 

I Tilknytning til ovenstaaende skal 

vi meddele, at Landtingsmand, Oberst

løjtnant Rambusch i Landtingsmødet 

den 19. Februar, hvor Hvide-Sande 

Sagen blev behandlet, gjorde Thin

get opmærksom paa den i forrige 

Nummer af Ferskvandstiskeribladet 

optagne Artikel af Magister C. V. 

Otterstrøm, hvori det hævdes, at et 

rationelt drevet Ferskvandsfiskeri i 

Ringkøbing Fjord efter Magisterens 

Mening vil være langt mere ind

bringende end Brakvandsfiskel'iet. 

Idet vi benytter Lejligheden til 

at takke Landtingsmanden, fordi 

denne Side af H vide-Sande Sagen 

blev fremdraget i Tinget, udtaler 

vi det lIaab, at Opmærksomheden 

fo)' Ferskvandsfiskeriet derved ikke 

alene er bleven vakt for dette uær

lige Tilfælde; men kan give Stødet 

til, at vore Lovgivere ogsaa faa1' 

øjnene aabnede for Værdien og 

Betydning'en af den indenlandske 

Fiskeprodllktion. Netop i Tider, 

som de vi i Øjf'blikket gennemlever, 

forekommer det os, at intet Middel 

hør lades uforsøgt, naar det gælder 

at styrke Landets Produktionsevne. 

Og naar det drejer sig om Nati

onens Forsyning med Næringsmid

ler, kan det hidtil sall. ringeartede 

danske Ferskvandsfiskeri ogsaa 

komme til at spille en Rolle, der 

ikke er til at kimse af, navnlig i 

Tider som disse. 

At dets Betydning kunde være 

tifold forøget, hvis Staten havde 

gjordt sin Pligt og fremhjulpet det 

i Forhold til andre Næringsveje, 

derom er der ingen Tvivl; men hver 

Gang Ferskvandsfiskeriforeningen 

har ansøgt Staten om Bistand, har 

den faaet Afslag med den Motive

ring, at man havde ikke Raad til at 

støtte denne Sag; - vi mener, at 

Staten hal' ikke Haad til at lade 

være! Red, 

Ilttilførelsen ved 
Fisketransport. 

-0-

Efter Opfordring fra forskellige 
Sider har jeg for nogen Tid siden 
taget dette Spørgsmaal op til Under
søgelse - saavidt det var mig 
som Lægmand mulig, 

Allerede i længere Tid har Me
toden: gennem et porøst Legeme, 
anbragt paa Bunden af Fiskekarret 
at tilføre Vandet og derved Fiskene 
Ilt, været benyttet af tyske Firmaer 
ved Forsendelse af Fisk. Installa
tionen af de nødvendige Apparater 
i Jernbane-Vognene har imidlertid 
delvis været betragtet som enHem-
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melighed, over hvilken der vaagedes 
med største Omhyggelighed. 

Ikke desto mindre er det dog 
lykkedes mig at erfare noget herom 
og i hvert Fald saa meget, at der 
derpaa kan bygges videre. Det, 
der staar tilbage, er egentlig kun 
at faa fastslaaet, hvor stort et Kvan
tum Ilt, der er strengt nødvendigt 
for et bestemt Kvantum Fisk i en 
vis Tid. Men dette Spørgsmaal maa 
blive Videnskabens eller Fiskekul
tivatorernes Opgave at løse. 

Installationen i Almindelighed. 
Denne bestaar af en eller' flere Ilt
flasker forsynede med Reducerven
tiler, fra hvilken Ilten i Ledninger 
føres til de i Bunde.n af Karrene 
anbragte porøse Legemer, gennem 
hvilke Ilten trykkes ud for dprefter 
i ganske sm aa Blærer at passere 
gennem Vandet, hvor Fiskene da 
nyde godt deraf. 

Iltflaskerne. Disse ere Staalbe
holdere, i hvilke Ilten opbevares 
under et Tryk af indtil 150 Atm. i 
Størrelser med Indhold fra 1500 til 
6000 Liter. Vægten af Flaskerne 
gaar fra 20-80 Kilo pr. Stk. 

Flaskerne ere af Autoriteter prø
vede under et betydeligt Overtryk 
og kan anses som fuldkommen farefri. 

Reduktionsventil. Til Formind-
skelse af det i Iltflasken forhaanden
værende høje l'ryk og til Indstilling 
af det Kvantum Ilt, man pr. Time 
eller Minut ønsker tilført Fiskene, 
anbringes paa Flasken en passende 
Ventil, forsynet med Manometer til 
Angivelse af Trykket, hvorved For
bruget kontrolleres. Almindeligvis 
benyttes i Tyskland Ventiler, der 
ere indstillede paa et bestemt Kvan' 
tum Ilt pr. Minut eller Time. Ad
ministreringen af Apparatet bliver 
l}.erved i høj Grad simplificeret, idet 

der da kun skal aabnes for Flaske
ventilen, hvorefter Ilten strømmer 
ud i den bestemte Mængde. Man 
har dog ogsaa Ventiler, der ved en 
Indstillingsskrue kan bringes til at 
give forskellige Mængder, men disse 
Ventiler kræve Pasning ved Indstil
lingen. Det maa anbefales, at, Ven
tilerne ere absolut første Klasse; 
kun faa Fabriker er i Stand til at 
fremstille fnldkomment paalidelige 
og driftsikre Venti'ler, indstillede 
eller indstillelige til bestemt Kvan
tum (Doseringsventiler). 

Ledninger. Hertil vil jeg anbe
fale god, med Lærred omspundet 
Gummislange - virkelig gode Gum
mislanger ere meget holdbare. Slan
gerne an bringes ved Hjælp af Slan
geklemmer paa Ventilerne og det 
porøse Legemes Stutser. 

Det porøse Legeme. Dette Led i 
Anlæget er det vigtigste og' ogsaa 
det vanRkeligste - det, der af ad
skillige Firmaer bevares som en 
Hemmelighed. Man har tidligere 
benyttet porøse 'rræskiver, der an
bragtes som en Slags Laag paa en 
flad Beholder, i hvilken Ilten pres
sedes ind under et vist Tryk og 
dened blev drevet igennem Træet. 
Hesultatet var egentlig ikke daar
ligt med Hensyn til Findeling af 
Ilten, men Overfladen af Træet blev 
let forurenet, hvorved Porerne luk
kedes, og- Rensning var besværlig, 
ofte næsten umulig, da Forurenin
gen, naar Anlæget ikke var i Brug', 
trængte ret dybt ind i Træets Porer. 
Efter Oplysninger, jeg for en Maa
nedstid siden fik i Tyskland, for
menes det at man nu bruger lange 
Sølvrør, forsynede med ganske fine, 
næsten usynlige Huller. Disse er 
lette at rense. Om denne Anord-
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ning er almindelig, tør jeg ikke ud
tale mig om. 

Jeg har imidlertid i den sidste 
Tid gjort Forsøg med et nyt porøst 
Materiale og haaber at naa et gan
ske tilfredsstillende Resultat. Jeg 
er villig til senere at give fornødne 
Oplysninger herom. 

De til en saadan Installation nød
vendige Dele ere ikke særlig dyre, 
navnli g da Iltflaskerne leveres til 
Laans fra Fabrikerne. En god Dose
ringsventil koster ca. 50 Kr. og 
Slanger 2 Kr. pr. Meter. Fordelings
stykke at sætte paa Ventilen med 
Stutser for Ledninger til Karrene 
kan vel fremstilles for ca. 15 Kr. 
og Udløbsanordningen med det por
øse Legeme bør ikke koste over 
10- 15 Kr. En Installation i en 
Jernbanevogn, beregnet til 4 Kar 
vil da koste: 

Reduktionsventil ....... ca. 50 Kr. 
15 Meter Slange a 2 Kr.. 30-
Fordelingsstykke . . . . . . . .. 15-
4 Stk. Udløbsanordninger a 

12,50 Kr. . . . . . . . . . . . . .. 50-
Montering 10 -

pr. Vogn 155 Kr. 

lltflasken med Ventil og .Forde
lingsstykke skal selvfølgelig anbrin
ges 'udenfor Karrene, opad en Væg, 
ikke som angivet i "Ferskvandsfi
skeribladet" Nr. 2, 15 Januar nede 
i Vandet. Et Arrangement, som Bil·· 
ledet pag. 6, fremstiller er ganske 
umuligt almindelige ~'laske- og 
Reduktionsventiler taalar ikke at 
ligge i Vand. 

København, Havnegade 47. 

A. Boas. 

Sportsfiskeri i Finland. 
-0-

I » 'Vild und Hund« har von Keszyeki skre
vet følgende Artikel, som vi gengiver efter ))Frl\n 
Skog och Sjø.« 

Jeg har adskillige Gange om Som
meren været i Skandinavien sam
men med min Hustru for at fiske. 
Ørred har vi fisket med godt Re
sultat; men naaf der var Tale om 
Laks, havde vi ingen Lykke med os. 
Alle de gode Pladser er i Englæn
dernes Hænder. Vi bestemte os 
derfor til en Sommer at besøge Fin
land, "de tusind Søers Land", og 
selvom vi ikke kan prale af at have 
fanget mange Kæmpelaks paa denne 
Expedition, saa vendte vi dog meget 
velfornøjede hjem. Blandt de for
skellige Steder, der var os anbe
f~lede som gode Fiskepladser, havde 
vi heste mt os for Kajana og Vaala. 
Kajana danner Endepunktet for 
Jernbanen, der gaar Nord paa fra 
Helsingfors over Knojno E22 Timer 
i Sovevogn). Kajana er en udmær
ket Plads, naar det drejer sig om 
at fange Ørred, Stalling og Aborre. 
En Ubehagelighed er der dog, idet 
Tømmerflødning ofte lægger Hin
dringer i Vejen for Fiskeriet. 

Paa dette Sted drives Fiskeriet 
baade fra Baad og fra Land, alt 
eftersom Forholdene tillader det. 

Først skal vi imidlertid over til 
Vaala! Vaala ligger paa den anden 
Side af den vældige og maleriske 
Ole Sø. En udmærket Damper, som 
hver Morgen Kl. 7 gaar fra Kajana, 
fører os til Vaala paa fem Timer. 
Her begynder Ole Elv, som med 
vekslende Bredde og utallige Strøm
hvirvier løber den 80 km, lange 
Strækning til Mulos, hvor den dan
ner en 20 km lang f jordagtig Ud
videlse, der sluttelig løber ud i den 
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botniske Bugt ved Byen U1eåborg. 
Ute Elven er i Ordets egentlige Be
tydning ret et Fiskernes Eldorado. 

Man fisker hernæsten udelukkende 
fra smal1, lette Baade, som Landets 
Befolkning forstaar at manøvrere 
med forbløffende Færdighed, saa at 
de som oftest kan klare sig i den 
stærkeste Strøm; ja de formaa end· 
dog at arbejde sig opad Elven mel
lem to Strøm drag. 

Men til Fiskeriet! Pludselig farer 
del' som en elektrisk Strøm igen
nem Linien, og nu begynder Turen 
nedad Strømmen; 60, 60, 80 Meter 
Linie river Fisken af Rullen hur
tigere, end det kan siges. Saa paa 
en Gang ophører al Modstand. Fi
sken er rimeligvis sluppen løs bag 
en eller anden af Bundens store 
Sten. Bedrøvet begyndte jeg atter 
at rulle Linen op, meu mærker saa, 
at Linen ikke komIller tilbage nede
fra Strømmen, men derimod oppe
fra. Lidt efter kan jeg saa atter 
mærke Fisken, som nu staar paa 
Dybet. Fiskestangen, der er an
hragt opretstaaende i Baaden, bøjer 
sig næ8ten i en ret Vinkel ned til 
Vandet, og den haarde spændte Line 
dri vel' langs Baadens Bredside. Vil 
den vældige Fisk vælte den lette 
Baad? En spændende Situation! 

Endnu vanskeligere, fordi vi ne
top er naaet at komme midt ud i 
den stærkeste Strøm. Den modige 
Horkarl svinger Baaden rundt og 
gennemblødte, med Hjærtet i Hal
sen og et blaat øje har vi forelø
big Idaret Situationen. Fisken svøm
mer atter nedad Strømmen, og der
ved kommer vi ind i relativt roligt 
Vand, skønt Rejsen fortsættes i su
sende Fart. Floden breder sig nu 
til en Sø. Der ser man ingen Klip
per rage op over Vandfladen, alt-

saa en forholdsvis gunstig Situation. 
Fiskens Kræfter synes at aftage, 

man kan nu begynde at drille den j 

den er nu kun 40 ~leter fra Baa
den, og jeg kan holde den, saa at 
den fra Tid til anden stikket' Ho
vedet over Vandet. Den indtræng
ende Luft maa vel snart gøre Kaal 
paa den? 

Nu er der kun tyve Meter tilbage; 
jeg kan mærke, hvordan I\IaJldell 
bag ved mig griber Hugkrog'el1. Da 
- et voldsomt Ryk, et meterhøjt 
Spring over Vandet, og alt el' forbi. 
Ved et saadant Uheld maa man 
være glad, naaT man faar Lov at 
beholde Fluen, og Linen ikke søn
derrives, eller Stangen brækkes. 

Saadanue Oplevelser kan natur
ligvis variere paa hundrede forskel· 
lige :Maader, alt efter Flodens Be
skaffenhed og Fiskens Størrelse. Min 
Hustru tik saaledes en Gang en Laks 
paa Krogen, da hun fiskede med 
ganske lette 0rredgrejer. Fra Be
gyndelsen af var dette jo en ganske 
haabløs Situation; hun kæmpede 
imidlertid længe og ihærdigt; men 
tilsidst gik Krogen af. Hvis det 
skulde have lykkedes, maaUe Kam
pen have været ført i grundt og 
stille Vand. De treaarige Laks, af 
hvilke vi fangede adskillige, frem
bød ikke nogen særlig Fornøjelse; 
derimod havde vi mange interessante 
Nappetag med Laksørrederne, af 
hvilke vi fangede flere med en V ægt 
af fra 3 til ri kg. 

En svag 'l'røst var det Ulig imid
lertid, at en Englænder, en meget 
erfaren Laksetisker, som tidligere 
havde fanget Laks, der vejede op 
til 25 kg, og for femte Gang op
søgte' VIe Elv, heller ik ke var saa 
heldig at fange en eneste større 
Laks. Jeg fortæller ikke dette, for 
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at hjælpe paa min egen Uduelighed, 
men for at paavise, at til denne 
Sport er en øvet Ørl'edfiskers Erfar
inger ikke en Gang altid tilstræk
kelige. Dertil fordres 11161'e end at 
kunne kaste en lang Line let og 
sikkert ud over en blank Vandflade. 

Som et :Exempel paa den Rigdom 
af Fisk, der findes i disse Vande 
kan anføres, at en Englænder Aaret 
f'ør vi var der, ved at vade rundt 
om en lille buskklædt Holm med 
stenrige Bredder, fangede ikke min
dre end et Hundredo Ørreder. 

Jeg tvivler ikke det mindste paa 
denne Beretning; thi paa en Uge 
fangede min Hustru og jeg mindst 
75 kg Ørred. Juli alaaned er den 
daarligste; thi dels hersker der da 
gerne en tropisk Rede, og Vandet 
01' fuldt af Larvpr og Fluer, saa de 
overmætte Fisk viser ingen Madlyst. 
Desuden generes man meget af Myg 
i denne Maaned. 

Saisonen begynder i Slutningen 
af Maj, ved den Tid gaar Laksen 
nemlig op; men det kan godt være 
meget koldt endnu og temmelig svær 
Isgang. Den bedste Tid er første 
Halvdel af September. 

Fra Midten af August er Jagten 
paa Ænder og Skarv tilladt. De 
stryger i store Flokke forbi Baaden 
indenfor Skudhold, og Jagten paa 
dem er tilladt for alle og enhvt1r. 
Jeg siger altid til mine Jag,tvenner, 
naRi' jeg vil villds Dem for Sports
fiskeriet, at den som aldrig bar be
staaet en Dyst med en rigtig stor 
Laks, han kender ikke meget til 
den rigtige Jægerglæde. 

For Hettighed til at fiske betales 
for hele Saisonen kun 10 finske 
Mark, og hver af de store Laksør
reder, vi fangede, havde sikkert be
tinget en Pris af fra 20-30 Mark 

hos Berlins Fiskehandlere. Over
hovedet er alt uhyre billigt i Fin
land. Ovel'alt findes smaa saakaldte 
Tmisthoteller, der ganske vist er 
meget primitive, men overordentlig 
renlige og hyggelige. De cr imid
lertid fuldstændig" Alkoholfri". Den, 
som derfor vil have andet at drikke 
end Citronvand, maa rekvirere det 
fra Helsingfors eller andet Kultur
centrum. Mod Udlændinge er man 
meget forekommende i Finland. I 
Nærheden af det berømte Imatra
fald har, for at nævne et gxempel, 
Udlændinge Ret til at fiske, 

Som andre udmærkede Fiskeplad
ser skal nævnes Heinavess-i og Pilppa, 
ti ord for N yslott. Paa det sidst
nævnte Sted fangede to Englændere 
ifjor Sommer IG Laks paa en Uge. 

Landets Indbyggere interesscrer 
sig meget lidt for Sportsfiskeri ; kun 
den allerfaUigste Befolkning fanger 
lidt til eget Brug. 

Annoncer. 
-0-

Fiskeri 
ønskes tilkøbs eller i Forpagtning. 
Mulige Hefiekterende indsender Til
bud under Mærket "Fiskeri «, til 
Ferskvandsfiskeribladets Kontor i 
Sorø. 

Engelsk 
Aaleyngel 

bestilles nu hos 

Redaktøren af dette 
Blad. 
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Fisker søges. 
En dygtig, ædruelig og helst 

ældre Sønsker kan til 15. :l\Iarts 
faa en god Plads ved Fel'skvanus~ 
fiskeri paa Sjælland. 

Billet, mrkt. "Sønsker", modtager 
Bladets Kontor. 

L. Bigum Jensen & Co. 
GI. Strand 50, København, 

modtager 

alle Sorter Fisk 
i Kommission 

..,... samt Vildt . ..,.. 
Penge sendes straks efter Salget for 

hver Sending. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima 9.jneæg. Yngel 
og Sættefisk af Ræk-. Kilde
og Regnbueø.·red samt Sætte
fisk af IiarpeJo og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jcrubanestation mod Kon-
tant. J. C. Ch'rist~nsen. 

@)tliE~~~j~~'~~~~~~I€~~~~® 
)K Æ 

I øjneæg I 
~ af I 
)l( Bæk- og Regnbueørred li( 

I faas bedst og billigtJt I 
I LUndga:;~ Fiskeri I 
li{ pr. Vejen. f 
Æ Tilkendt GuidmedailIe ]K I paa FiskeriudstilIingell i Kø- )f( 
li{ benhavll 1912. I 
~~~~~B~~~~I~tlE~I~~~~(i) 

Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk 

af 

Ræk-, Kilde- og Regn
bueørred 

kan faas fra vore Fiskerier. 

Smidt Nissen & Sønner, 
Ejstrup St. 

.......................... _.-.... __ . __ . __ ._--_._ ... _ .. 
• • 
i c!JoRann von eilzen, i 
- -: edsvoren IJ'iskeauktionarius, : · -: St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
- -- an befaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: -- -: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 
• • - ........ ~_.!.~.. Store Ba.iner for levende F.isk. • __ <!._! ....... !!".! • - . · -- Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. -- -- Tclegr.-Adr.: Fischeitzen. Telefon: Amt l, Nr. 1,547, HamburIC. • - -- -._--._-----------._---------_. __ ._ ... _----_._-_.-... _-
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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. 

d9~8d81l fl)amllullur. 
TeJegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &: P. Jørgensen, 
Lunderskov .. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
Æ Æ 
I Portionsørred, I Æ ~ 
Æ. større Ørred, Gedder, Karper, ~ I Suder, Skaller, Aborrer x 
~ Æ I købe. og afhente. med Speeialvog"n paa nærDle.te Æ 

I ::~::~D:::::~. I 
~ G. Domaschke, ]{ ! F1 ......... , •• &. L." ... r.'r •••• 18-1O. Ø.rlln .... ·1 
~Telegr.-Adr.: ForeIleullaudel. lK 

.~~~~~~~~~~~~~~. 

StatskonsuJent, Magister Chr. Løftinr;, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø BOItrykkeri (Aktieselskab) ved Ra.mu.ten-Krogh. 
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Centralfiskeriforenin gen for Sles
vig-Holsten rettede for nylig neden
staaende indtrængende Opfordring 
til Indbyggerne i Provinsen: 

"Krigen fordrer, at der produ- -
ceres saa mange Næringsmidler, som' 
muligt i Indlandet. 

For nærværende Tid er det nemlig 
en Sag af allerstørste Vigtighed at 
skaffe saa mange Levnedsmidler 
indenfor Landets Grænser som mu
ligt, og alle Ejere eller Forpagtere 
af ferske Vande maa derfor sørge 
for, at alle "Vande" bliver ordent
lig besat med gode Sættefisk, for 
at der i det kommende Aar ikke 
skal komme til at mangle en vigtig 
Faktor i Folkeernæringen. 

Endnu findes der i alle Egne af 

vor Provins et stort Antal stille
staaende og rindende Vande, der 
ligger ganske brak (Smaadamme, 
Mergelgrave, Aaer og Bække). 

Alle disse Vande maa drives ra
tionelt. I de fleste Tilfælde vil Be
sidderne af saadanne Vande ved at 
ofre et forholdsvis ringe Arbejde og 
lidt Kapital derpaa kunne faa et 
forholdsvis stort Udbytte af gode, 
lækre Spisefisk. 

Isærdeleshed gælder det om i Aar 
at faa alle Vandarealer fagmæssig 
besat, saa de kan give størst mu
ligt Udbytte til Eftel'aaret -1915; 
hvis man ikke sørger derfor, opfyl
der man ikke sin Pligt mod Fædre
landet. Med lidt god Villie vil det 
sikkert lykkes at bringe alle Van
de, der hidtil har ligget brak, un
der rationel Drift, og dette maa 
man gøre ikke alene af Egeninter
Iclsse, men ogsaa af Interesse for 
Fædrelandet. ' 

Ligeledes bør alle sure Enge, der 
egner sig til Anlæg af Damme, men 
nu bliver benyttet til Landvæsen, 
forvandles til Fiskedamme. 

Ejerne af saadanne Arealer vil 
derved sikre sig en god Rente. Om 
alle Spørgsmaal, der kan komme i 
Betragtning ved Anlæg af forskel
lige Slags Damme, saavelsom om 
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Besættelsen, meddeler Centralfiske- keder for en 0rredproduktion i 
riforeningen for Slesvig-Holsten i 
N ortoft fornøden Oplysning". 

* 
Redaktionen af AUg. Pischcrei

Zeitu,ng, i hvilket Blad ovenstaaende 
Artikel findes, ledsager den med 
følgende Bemærkninger: 

Naturligvis gælder fOfllnstaaende 
Opraab om at anlægge og besætte 
Damme kun Anlæg af Karpe- og 
Suderdamme, thi for Karper og 
Suder findes der et udmærket Mar
ked; medens det som bekendt er 
aldeles umuligt - selv til Spotpris 
- at afsætte ørrcdagtige Fisk. 
Trangen til flere Anlæg af Karpe
damme gælder imidlertid ikke alene 
for Provinsen Slesvig-Holsten, men 
omfatter hele Riget, og det er der
for i indeværende Foraar alle de 
Tyskeres Pligt, der raader oyor 
aaadanne Anlæg, at sørge for, at de 
kommer under rationel Drift og 
Pleje. 

Af ovenstaael1de synes det klart 

at fremgaa, at Tendensen i TysklaHd 

gaar i Retning af billigere Fiske-

80rter som Karper og Suder i Stedet 

for 0rredfisk; og dette er jo ganske 

naturligt under de forhaandenvæ

rende Forhold. At 0rreden atter 

kan komme til Hæder og Værdighed 

dernede, er selvfølgelig ik ke ude

lukket; men alt taler desværre for, 

at det vil vare en god Stund, inden 

vor Afsætning af denne Fiskeart 

til Tyskland igen bliver normal. 

Det gælder derfor om, snarest 

mulig, . at søge indarbejdet nye Mar~ 

andre Lande. 

I Samklang hermed mener vi 

ogsaa, at det vil være tilraadeligt, 

ved Besættelsen af vore Damme i 

indeværende Foraar, saa vidt som 

det er muligt, at lade Øjeblikkets 

:Markedsforhold være et :Fingerpeg 

for os. Saaledes at vi inddrager 

alle Arealer, der egner sig til Karpe

og Suderavl for denne Produktion 

og kun besætter virkelige Ørred

damme med 0rredfisk. 
Red. 

Forhandlingerne med Statsbanerne 
om 

en forbedret Fisketransport. 
-0-

Ifølge "Dansk Fiskeritidende " be
staar det Udvalg, der er nedsat for 
at søge iridført en Forbedring af 
vor Fisketransport paa Statsbanerne 
af følgende Medlemmer: 
Kutterførel' M. C. Jensen (Formand 

i D. F. F.), 
Fisker Johænsen, 
Fisker Kristiansen, 
Sekretær Videbæk, 
Grosserer Vendsyssel, 
Fiskeeksportør Dam, 
Fiskeeksportør Spellerberg, 
Folketingsmand Munk-Poulsen, 
Folketingsmand Hegelund-Lange, 
Folketingsmand Sporon-Fiedler, 
Folketingsmand H. P. Hansen, 
Folketingsmand G. Pog-Petersen, 
Trafikdirektør Helper, 
Kontorchef Andersen. 

Paa et afsluttende Møde den 18. 
Februar d. A. vedtog ovenstaaende 
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Udvalg enstemmig en Hække For
slag, som det er Hensigten at til
stille Statsbanernes Ledelse. 

Af disse Forslag skal vi frem
drage dem, SOUl har Interesse for 
Ferskvandsfiskerne. 

Bef'Ol'd ringsl)lanel'. 
Det foreslaas, at Tog 6, der nu 

ankommer til København KI. 7,17 
Fm., fra 1. Maj 1915 faar Ankomst 
senest K1. ca. 5,30 Fm., hvorved det 
vil opnaas, at den Fisk fra .Jylland, 
der indgaar med dette Tog, kan 
være paa Markedet i København 
straks ved dettes Begyndelse. 

Det henstilles endvidere til Stats
banernes Generaldirektion at .. søge 
at formaa de mecklenborgske Stats
baner til at viderebefordre den Fisk, 
der indgaar til \VarnemUnde med 
Eftermiddagsfærgerne og er bestemt 
til Hostock, saa hurtigt SOlll muligt 
og navnlig saaledes, at den kan 
være i Hostock inden K1. 7 Em. 

Iøvrigt skal man her bemærke, 
at man har undersøgt :Muligheden 
af at gennemføre forskellige lokale 
Ønsker vedrørende Fiskebefordl'in
gen fra Stationerne Korsør, Kalund
borg, Masnedsund og København, 
men er kommen til det Resultat, at 
Statsbanerne ikke, naar de skal 
handle forsvarligt, kan imødekom
me de fremsatte Ønsker. Derimod 
anser man det for muligt at videre
befordre Fisk fra Hornbæk-, Gille
leje- og Frederiksværkbanen med 
Tog 306 (Ankomst til København Kl. 
9,12 ,F'm.), for saa vidt Forsenderne 
fra Frederiksværk og Gilleleje, naar 
større Mængder (ca' 2000 kg) kan 
ventes, vil gøre Anmeldelse herom 
saa betids Aftenen i :ForvejeTl, at 
Vogn med Vakuumledning kan ud-

sendes fra Hillerød til Optagelse af 
Fisken. 

Fiskekassers Behandling. 
Det foreslaas, at der udstedes en 

Ordre, hvorefter fyldte Fiskekas
ser, naa1' de er forsynede med Strop
per eller Gribelister, ved Ind-, Om-' 
og Udlæsning altid skal bæres i 
Haandtagene og vendes opad med 
den Side, del' er mærket med dette 
Ord. Det skal nnder alle Omstæn
digheder være forbudt at kante saa
danne Kasser. 

Fra Fiskeriforeningernes Side vil 
Forsendel'lles Opmærksomhed til 
Gengæld bliver henledet paa Betyd
ningen af en god og solid Mærk
ning af Fiskekasser og paa det util
stedelige i at indlevere Fiskekasser 
forsynede med gamle Mærker. 

IIvidmalede Vogne og Køle
vogne m. m. 

Det foreslaas at E-Vognene (Rej
segodsvognene) hvidmales i sall. stOl' 
Omfang som muligt, samt at Be
standen af hvidmalede Vogne ved 
Nyanskaff'eiser forøges, saaledes at 
Fisk efterhaauden i samme Omfang 
som andre letfordærvelige Varer kan 
blive befordret i saadanne Vogne. 

Med Hensyn til særlige Kølevog
ne til Fisk mener Underudvalget, at 
del' kan være nogen Grund til at 
gaa forsigtig frem og navnlig ,ikke 
foranledige Statsbanerne til at an
skaffe saadanne Vogne alene af 
Hensyn til Fisketransporten, saa 
længe det ikke bestemtere end nu 
kan vides, hvilken BIng der vil 
blive gjort af dem. Erfaring maa 
indvindes ved Forsøg, og man fore
slaar følgende Forsøg anstillet, der 
formentlig vil kunne gøres uden 
Nyanskaffelse af Kølevogne: 
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I Tog 1106 (Afgang fra Thisted 
KI. 3,06 Em.) indsættes en Styk
gods-Kølevogn, der løber til Langaa, 
hvor dens Last eventuelt omlæsses 
i en Kølevogn fra Frederikshavn, 
cer med Afgang derfra Klo 4,52 Em. 
føres til København med Togene 
2972 og 2016 (Ankomst Kl. 9,39 
Fm.). Endvidere indsættes i Tog 
1102 (Afgang fra Thi9ted Kl. 5,37 
Fm.) en Stykgods-Kølevogn, der be
fordres til Tyskland over Esbjerg
Vamdrup med Togene 1020 og 2946 
(Ankomst til Vamdrup Kl. 7,24 Em.) 
I disse Kølevogne skal ogsaa kun
ne optages Stykgodssendinger til og 
fra Mellemstatianer paa Vejen, og 
Vognene løber kun i Sommerfiske
sæsonen. For Brugen af Vognene be
tales, foruden tarifmæssig Fragt, af 
de enkelte Forsendere en særlig Af
gift af 1 Kr. pr. paabegyndte 100 
kg af hver Sendings Vægt. Udenfor 
Sommerfiskesæsonen gøres Forsøg 
med Angivelse af Kølevogne til vogn
ladningsvise Forsendelse.! af Sild fra 
København til tyske Stationer. For 
Levering af Vognene betales, for
uden tarifmæssig Fragt, sædvanligt 
KølevogDstillæg efter Tariffen. 

Det foreslaas endelig i Tider, hvor 
der ikke er Vognmangel paa Stats
banerne, at anbringe overtalligeVog
ne paa større Fiskestationer (aarlig 
Forsendelsesmængde mindst 600 
Tons), saa at man dersteds kan faa 
Vogne til Fiskeforsendelse uden 
forudgaaet An~eldelae. 

Ind .. og Udlevering m. m. 
Det foreslaas, at Statsbanernes 

Generaldirektion paalægger Trafik
kredsene at underkaste de paa de 
forskellige Stationer fastsatte Ind
leveringstider for Fisk en n~rmere 
Prøvelse og forkorte dem til 1 11 

11/2 Time, for saa vidt de er læn
gere, og Forkortelsen er mulig. 

I Forbindelse hermed skal man 
foreslaa, at det paaJægges Køben
havns Godsbanegaard at modtage 
Fisk til Afsendelse med Togene 85 
og 31 (Afgang henholdsvis KJ. 3,28 
Em. til Gedser og Kl. 2,58 Em. til 
Korsør) indtil 11/2 Time før Tog
afgang, for saa vidt Fisken anmel
des til Befordring mindst 2 Timer 
før dette Tidspunkt. 

Bestemmelsen i Godsreglementets 
§ 16 foreslaas rettet, for Ilaa vidt 
angaar Fisk og Skaldyr, saaledes at 
telegrafisk Dispo.sition altid skal 
indhentes pr. Statstelegraf hos Af
senderen og pall. hans Bekostning, 
naar Sendingen ikke er indløst 6 
Dagt1mer efter Ankomsten. 

Statsbanel'nes Erstatnings
pligt for Fejl ved Fiske

befordringen. 
Det foreslaas, at Statsbanerne, for 

saa vidt angaar Befordring af Fisk, 
søger Ministeriets Bemyndigelse til 
at fortolke Ansvarsbestemmelsen i 
§ 47 i Lov Nr. 111 af 13. Maj ]911 
om Statsbanernes Takster saaledes, 
at en Fejl fra Jernbanens Side, der 
har medført en Afvigelse fra den 
fastsatte Befordringsplan, betragtes 
som en Uagtsomhed, der forpligter 
Jernbanen til at yde fuld Erstat
ning. 

Ministeriet skulde herefter for lo
kale Fisketransporter paa de dan
ske Statsbaner stadfæste følgende 
Ordning: 

»Fisk, der er indleveret til Befor
dring, erJernbanen ansvarlig til det 
enkelte Tog fastsatte Indleverings
tid, skal ekspederes efter en be
stemt Plan, eftersom Indleverin
gen sker med hvidt, rødt eller 



Nr. 6. Ferskvandsliskeribladet 41 

brunt Fragtbrev. Sker der Afvi
gelser fra den planmæssige Be~ 
fordring er Jernbanen ansvarlig 
for den herved opstaaede og be
viste fulde Skade, medmindre Ure
gelmæssigheden skyldes Togfor
sinkeise eller Omstændigheder, 
som den hverken har fremkaldt 
eller kunnet afværge." 

:NIin første Stallil1g*). 
-0-

Stallingen forekommer ikke 
nogen af Fryksdalens Fiskevande, 
og det var derfor med stor Glæde, 
jeg modtog gamle Fiskepapa, Hr. 
Vilh. Nystrøms Indbydelse til at 
komme til Grumsfjardell paa en 
Fisketur. 

Jeg stillede dog det Forlangende, 
at jeg ??iaatte faa Lejlighed til at 
fange min første Stalling, og da 
Gubben Nystrøll1 lovede, at det 
skulle ske, havde jeg ikke flere Be
tænkeligheder. Ved min Ankomst 
til Nystrøms Villa, der laa meget 
smukt ved Slottsbrøviken, var alt 
klart til at tage Afaire, og efter 
en i Hast indtaget Frokost, kløvede 
vi sn!l.rtfor fulde Sejl Grumsfjiirdens 
Bølger paa Vej til den bestemt Fi
skeplads. 

Krog, Liner og Næt havde vi, 
men Agn? 

"Tænk kun ikke derpaa," sagde 
Nystrøm, og om jeg end ogsaa forud 
kendte lidt til Fiskevasernes**) store 
Betydning for Fiskeriet, saa kom jeg 
dog denIle Gang til at være med 
til noget, som jeg aldrig tilforn 
havde oplevet. N ættet sænkedes 

*) Hører til de ørredaglige Fisk. 
**) Kunstige Legepladser. 

Red. 

ned imellem en af Vaserne, og efter 
en kort Tids Forløb hævedes det 
atter op. Men, hvor det dog spræl
lede! Fiske, baade store og smaa! 
De mindste, som faldt igennem 

'" Maskerne formelig regnede ned 
over mig, som sad ved Aarene. 

"Behøver du mere?" sagde Ny
strøm. 

"Nej, men saadan har Du da ikke 
ved alle Vaser." "Prøv ved hvilkell 
Du vil." 

Det nye Forsøg gav ligesaa meget, 
og vi beholdt endda kun de største 
Aborrer; Smaafiskene satte vi atter 
i Frihed. Men nu fik jeg atter at 
se, hvad jeg aldrig før havde været 
med til. Store Aborrer hoppede 
højt over Vandet, ph skede og sloge 
rundt om Baaden efter de løsslupne 
Smaafisk, og alt dette paa saa nært 
Hold, at jeg undertiden troede, de 
skulle hoppe op i Baaden. 

Tidlig næste Morgen var vi igen 
paa Fiskepladsen. Aborrer og 
Smaagedder indhøstedes, men den 
lovede Stalling udeblev. 

"Dor har Du en" skref5 Nystrøm, 
da Linen stak af mod Bunden. 

"Det er en Gedde, jeg saa den," 
sagde Troldhiitte-Magnus, en tyk 
Gut og Hr. Nystrøms Sønnesøn. 

"Har de saadanne Gedder i Troll
hiittan Du?" spurgte Farfar, da en 
smuk Stalling Iaa i Baaden. 

Flere Stallinger fik vi imidlertid 
ikke, men Hædersmanden Nystrøm 
havde indfriet sit Løfte, og da vi 
desuden fik en Mængde Gedder og 
Aborrer, blev det en alle ~hader 
vellykket Fisketur. 

J. G. S. 
(Fr:11l Skog och Sjø). 
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!Iindre Meddelelser. 
-0-

Ingen Krebspest meI'e i 
SødermanlandsLelln 

i Sl'erige. 
I den Beretning som Sønderman

lands Lehll s Fiskerikommitte afgav 
for nogen Tid siden, meddeles ifl. 
"Från Skog och Sjø", at Krebspes
ten ikke mere optræder indenfor 
LehllPt. 

Paa forskellige Steder i Hjiilmaren 
og 01jaren har man i Aarets Løb 
iagttaget Krebs, Mange af disse 
havde en saadan Størrelse, at man 
deraf k an slutte, at de har over
leveret Krebspesten som Yngel. 
Udplantningen af Krebs har ogsaa 
givet et godt Resultat. 

Man kan derfor med Sikkerhed 
fastslaa, at Krebspesten nu ganske 
er forsvunden i HjiIlmaren, og tør 
derfor knytte de bedste Forhaab
ninger til, at de indpLantede Krebs 
vil trives og forøge sig. 

.Joseplt Susta. 
I en Alder af 79 Aar døde den 

15. Oktoher ifjor GUlldtæggeren ar 
den moderne Karpeproduktion Jo
seph Susta. Han ledede i en lang 
Række Aar det vældige, fyrstelige 
Schwarzenberske Domæne Wittingau 
i Bøhmen, hvis Fiskedamanlæg om
fatter over 5,300 Hektar Damme. 
Sustas i 1889 paa Tysk udkomne 
Bog "Die Erniihring des K:upfen 
und seiner Teichgenossen" har klas
sisk Anseelse, og hans store Arbejde 
j 1898: Funf Jahrhunderste des 
Teichwirtschaft zu 'Vittingau" kan 
betegnes som en kritisk Fremstil
ling af Damhusholdningens Udvik
ling. Susta betegnes altid i Tysk-

land som den kunstige Fiskeopdræt-
nin~s "Altmeister. " (S. F. T.) 

Fiskemarkedet. 
-0-

K øh en ha Vil, G. Maris 1915. 

Aal, blanke, levende 
Aal, gule 
Laks, Bornholm 
Ørred, blanke 
Ørred, brune 
Gedder 
Aborrer 
Skaller 

Gedder, middel 
Gedder, smaa 
Aborre, store 
Aborre, smaa 
Brasen, middel 
Brasen, smaa 
Laks, blank 
Ørred, 11liddel 
Ørred, smaamiddel 
Ørred, smaa 
Orred, store 
Aal, store, spidssnudet 

Øre pl'. Pd. 

45-75 
35-65 

100-175 
90-120 
70-90 
40"-70 
15-30 
10-20 

Altona, 5. Maris. 

Pf. pr. Pd. 

60-70 
25-33 
40-48 
25-38 
38-42 
40 

260 
90-110 
90-110 
60-90 

80-105 
85-94 

Annoncer. · 
0-

Fiskemester. 
Hjemsendt fra Militærtjenesten 

søger jeg Plads som saadan straks 
eller senere. 

J. Hertz, 
Strandgaard pr. St. Magleby. 

Fisker søges. 
En dygtig, ædruelig og helst 

ældre Søfisker kan til 1. April 
faa en god Plads ved Ferskvands
fiskeri paa Sjælland. 

Billet, mrkt. "Søfisker" , modtager 
Bladets Kontor. 
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Fiskeri ~~~~~i~~~~~~I~~~~~~(i 
li( li( 

ønskes tilkøbs eller i Forpagtning. li( ø· e 2K 
Mulige Reflekterende indsendet· Til- Æ J n æ g Li{ 
bud under Mærket "Fiskeri", til li( Æ 
.Ferskvandsfiskeribladets Kontor i \il af Æ ' 
Sorø. ,.a\ 1ft 
L. Bigum Jensen & Co. I Bæk· og .Regnbueørred I 

GI. Strand 50, København, 1f( faas bedst Ol' billiglt Æ 
modtager i fra iK 

alle Sorler Fisk .. Lundgaard Fiskeri I 
i Kommission pr. Vejen. lK 

.... samt Vildt. ..... . Tilkendt GnIdmedailIe lK 
Penge sendes straks efter Salget for i' paa Fiskeriudstillingen i Kø- I 

hver Sending. benhavn 1912. LK 

Fiskeriet "Aaly kk e" ~~~~~9~~@1~~~@1~~ 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima Ojneæg. YnKe" 
og Sættefisk af Dæk-. Kilde
og Regnbueøl'red samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser, 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes pall, 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Ch1'istf1JnSeil • 

Engelsk 
Aaleyngel 

bestilles nu hos 

Redaktøren af dette 
Blad. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
i c10Hann von ei/zen, i 
• • • edsvoren 1Piskeauktlonarius, • • • • • • • • • • • • • 

St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, 
anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: 

SaItvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. 

• ..... ~~ .... ~ •• ! ••. ! Store Da.iner for levende Fisk. • .................. . • 
: Jerbaneforsendelser adresseres til: AltoIla. 
• • Telegr.-Adr.: Fiseheitzen. Telefon: ADIt l, Nr. 1,547, Hambnr,;. • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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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 Jernbanesb.tion. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
4 sælges. 

c§8rJj9~81t fi)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderslwv. 

P. Hansen et P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

.~~~~~~~~~~~~~~ 

I I I Porlionsørred, I 
1K større Ørred, Gedder, Karper, , 

i købe. ~~~~~:e. ~~~!~~~:I~!O~~~:r .. eote I 
Jernbanestation. Il{ 

--::::::::::== Kontant Betaling. ===-- I 
G. Domaschke, 

FiøelalaaBdlllo:;, KerliB 4.0 I 
Lelartel'.tl'a •• e 18-IS.· • 

Telegr.-Adr.: Forelleab.adel. . 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

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

Trykt i Sorø Bo,trykkeri (Aktie •• lskab) nd RaamuIIlIIl-Kro,b. 
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Ferskvandsfiskeribladøf. 
Farskvandsnskeriforeningens Medlemsblld. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktinn og Kontor: Dr. l)hil. HojJmeyer, Sorø. 'I elefon 24. 

Indmel«lelliier i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 
Bestyrelsen. Aarskonlingenl 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

Nr. 7. l. API·il. 1915. 

Indhold: 
Fiskeriloven lor Banders rjord og 

Gudenaa. 
Den engelske Aclleyngel. 
En tysk Udtalelse mod Forsendelse af 

levende Fisk. 
Det nederlandske Fiskeri og Krigen. 
~lindre :\leddelclser. 
Annoncer. 

Fiskeriloven for Randers Fjord 
og Gudenaa 

-0-

For nylig har Fiskeri loven for 
Randers Fjord og Gudenaa væn,t 
til Behalldlillg i Folketinget, og dell 
kommer nu vel snart fol' i Lands
tilH~et. Fnt et fiskcriligt Synspunkt 

synes der ikke Grund til at glæde 
sig over, hvad der er i Vente af 
den uy Lov. Thi, skønt Forholdene 
ved Gudellaa er udmærket egIlede 
for Indførelsen af Andelsdl'ift, llled 
saa vidt muligt samlet Fangst af 
Laks og Øl'l'ed i Friisellyold Fiske~ 
gaard,*) lader det til, at vi skal ind 
paa den fiskeriligt set haabløse Vej 
at fordele Fiskeriet paa saa mange 
Hænder' som muligt, hvorved Over
skudet jo rent smuldrer hOl·t. 

Allerede tidligere har jeg i dette 

*) Sammenlign I. A. Bie: Fiskeriet i 
vore Aaer. Fcrskvandsfiskeribla
det 1910, Side 120. 

Blad*) paapeget, hvor dyrt Gudenaa
fiskeriet er blevet for Statskassen. 
Jeg omtalte, hvorledes Staten i 1898 
købte Friisenvold Fiskegaard for 
150.000 Kr., og hvorledes den siden 
da kun har brugt Fiskegaarden til 
Fangst af Stamfisk, !lom endda ef
ter Afstrygningen blev sluppet i 
Aaen igen, saaledss at Staten gav 
Afkald paa enhver Indtægt af Fi
skegaarden. Jeg erindrede om, hvor
ledes Staten betalte 7-8.000 Kr. 
aarlig til Fiskeriopsyn o. l. ved Aaen 
og Fjorden. Jeg gjorde ogsaa op
mærksom paa, at der ikke i Fiske
ristatistikken kan findes Oplysninger 
om Fiskeriets Frem- eller Tilbage
gang, idet Fiskerne ingen Forplig
telse har til at opgive deres Fangst."'''') 

*) C. V. Ottcrstrøm: Hvor Statskas
sen kan spare! Ferskvandsfiskeri
bladet 1911, Side 254. 

B) De internationale Havundersøgel
scr hal' taget Lakse- og Ørred
spørgsmaalet op, og i den Anled
ning har jeg i en Afhandling sam
menstillet, hvad man ved, og hvad 
man maa tænke sig om Fiskedud
byttet i Aaen (Laks, Ørred, AaI). 
[C. V. Otterstrøm: OieGudenaa und 
ihre Fischereiverhiiltnisse. I: H. 
Henking: Die Lachsfrage im Ost
secgebict. Rapports et proccs-ver
baux du cOIlseil international pOUl' 

l'exporation de la mer.Vol XVI.1913J. 
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Jeg hævdede i den nævnte Artikel 
her i Bladet, at den rationelle Drift 
ar Fiskeriet i Gu dcnaa maatte he
staa i, at de flest mulige Laks og 
Ørreder fangedes ved Fiskegaal'dcn, 
og at Udhyttet derefter fordeltes IJaa 
de fiskeri berettigede efter Udstræk
ningen af deres Ret. Rimeligt vilde 
det være, om Staten forlods fradrog 
en pasi:1ende Sum som Rente af den 
i hele Ordningen nedlagte Kapital; 
men i hvert Fald vilde Staten som 
den største Lodsejer ved Aaen faa 
en betydelig Andel i Udbyttet. 

Imidlertid synes der ikke at være 
det mindste Haab om, at en saa
dan Ordning kommer i Stand. Tvært
imod bliver Resultatet vistnok, at 
Fiskegaarden hliver helt nedlagt, 
for at Fiskene kan faa del'os :fri 
Gang (d. v. s. hlive fallget alldet 
Steds). Statskassen skal vel saa af
holde Udgifterne til Indkøb af Stam
fiske fra Fiskerne. Man faarvel endda 
være glad, om Fiskegaanlens Privi
legier bevares paa St.atens IIaancl, 
saa at der er en Mulighed for no
genlunde let at genoptage J!"ungstfHl 

ved Fiskegaardell, nanl' mali engang 
indser det planløse i den spredte 
Drift. 

I øvrigt indeholder Sagen en 
Mærkværdighed. Mange af de Folk, 
der ønsker Nedlæggeisn af Friisen
vold Fiskegaard for selv at faa l;ej
lighed til rigeligel'e Fangst i Aaen, 
er rimeligvis slet ikke fiskel'ibel'et
tigede. Staten ejer nemlig' utvivl
somt Fiskeriretten udfor Trække
vejen ("Kaagstien") -- altsaa j Halv
delen af Aaens Bredde fra Resen
hro til Tange (eller Bjeningbro). 
Men denne Ret har Staten længe 
ikke hævdet, og det synes nærmest, 
som om man nu undgaar at mindes 
den. At Lodsejerne indenfor Træk-

kevejell hurtig har vænnet sig til 
den Tanke, at J?iskerjet maa være 
del'cs, da Staten ikke kræver det for 
sig, er ikke at undres over; men 
vedbliver Staten at lade sin Ret 
uhævdet, kan det Tidspunkt næppe 
være fjernt, da den ikke vil kunne 
være bekendt atter at fremdrage den. 
E)' det Mf'ningell, at St.atskassen 
skal ofre ogsaa dette paa Gudenaa
fiskernes Alter, bør det ske aaben
lyst. Lad os gørt~ os klart, hvad 
vi eftel'haanden lader Staten be
koste, for at tilfredsstille Befolk
ningen ved Gudenaa med det Re
sultat, at vi opnaar en rationel-øko
nomisk utilfredsstilhmde Ordning, 
der ikke byder Staten nogen Udsigt 
til at faa sine udlagte Penlo\e hjem 
igen. Foreløbig har Staten købt 
Friisenvold Fiskegaard for 150,000 
Kr. og aarlig kostet 7-8.000 Kr. 
paa Tilsynet. Skal den nu ydermere 
lade sig sin Fiskerirettighed slippe 
af Hænde? det er nog maaske et 
unødvendigt Offer, men paSSlel'er Lo
ven gennem Tinget, uden at det 
bliver tydelig fastslaact, at Staten 
stadig el' den egentlige fis k0riberet
tigede udfor Trækkevejen, og at 
dell naar som helst kan forlange sin 
Ret respekteret (f. Eks. forpagte den 
bort) - saa gror der vist saa meget 
Mos over den Het, at den ikke mel' 
bliver gravet frem! 

NT an kan iøvrigt ikke nægte, at 
der er en vis KOllsekvens i Gudenaa
fiskernes Bestræbelser. Ligesom de 
har faaet Fiskeriet i Friisellvold Fi
skegaard ophævet, uaa at Ørred og 
Laks kommer op ad Aaen og kan 
fanges der - men rigtignok med 
langt større Arbejde og Bekost
ning -, saaledes har de nu søgt at 
faa Hesenbro Aalegaard nedlagt, ror 
at AaIene kunde slippe forbi og 
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komme længere ned ad Aaen, hvor 
da Fiskerno kunoe prøve paa at 
fange dem. Selvfølgelig var det 

igen Staten, der skulde sætte Penge 
i dette Foretagende ved at købe og 
nedlægge Aalegaarden. Heldigvis 
lader det dog til, at denne Plan 
ikke lader sig genuemfore i denne 
Omg'ang. Men død er df'll næppe, 
og sall, længe man overfor 0rred
og Laksefiskeriet bandlyser de plan
mæssige Fangstmaader til Fordel for 
en Slags Lystfiskeri, er det ikke at 
undres ovel', at der gøres FOl'søg 
paa at bringe Aalefiskeriet iud i til
svarende Baner. 

Fl'e(leriksdnl, Pl'. Lynghy, d. 21. :\larls 19l.'i. 

O. V. OfteJ'strøm. 
mag. scient. 

Den engelske Aaleyngel. 
-0-

Som i en tidligere Artikel med
delt, er del' paa Grund af Krigeu 
iaar adskilligo Vanskeligheder til
stede for Udførslen af engelsk Aale

yngel. 
Den danske Fiskeriagent i Eng

land Kaptajn A. 8ølling <1rbej der 
imidlertid ihærdigt for at 
Sagen til Hette, ug i en Skriv(llse 
fra Kaptajnen, jeg modtog den 
25. ~larts, ser det ud til at hans 
Bestræbelser skal krones med Held 
og Tilladelsen blive givet. 

Da Landbrugsministeriet atter 
ianI' har vh;t Sagen sin Interesse 
ved at bevillige en Del af Rejseud
gifterne, tager jeg, om alt gaar vel, 
med Damper fra København d. 9. 
April til HuH og rejser derfra di
rekte til Glouchester i Veøtengland 
for at hente Aaleyngelen. 

Naar jeg sætter saa meget ind 

paa ogsaa iaar at !logs Importen 
gennemført, er det ene og alene 
fordi jeg ved, at Opgallgen af Aale
yngel i England er aldeles paalide
lig, og' omtrent ens hvert Aar, me
dens den hjemlige Opgang er un
derkastet sall, store Svingninger, at 
m,lll næppe kan bygge et Lands 
Forsyning med Aaleyngel derpaa. 

Red. 

En tysk Udtalelse mod 
Forsendelse af levende Fisk. 

-o-

l Dobbeltheftet for Jall. og Febr. 
d. A. af Tidsskriftet: Del' Fischer
bote findes der en Artikel med Over
skrift" Fischm al'ktberichte". I denne 
tindes bl. a. on Beretning af "H"om 
Fiskemarkedet i Indlandet, sand
synligvis den samme, som ogsaa i 
Fischerei-Zeitung shi veJ' under Mær

ket "H." 
I gin Beretning udtaler han sig 

afgjort mod kunstig indfrosne Fisk. 
Tidligere blev der til Tyskland ind
ført de saakaldte "Iskarper" fra 
Rusland, Humænien og' Finland. 
Disse Karpe!' var indfrosne ved na
turlig Kulde, og de var helt gennem
frosne. "II" hal' nu undersøgt en 
Karpe, der val' i frossen Ti.lstand 
ved kun.~tig Kulde, og han fandt da, 
at Karpen kun var frossen ca. 11/2 

til 2 cm uuder OvedlUden. Indvol
dene val' slet ikke frosne, og som 
bekendt fordærves :Fiskene altid 
indenfra og udad. Han er derfor 
af den Mening, at Pl"Oducenterne af 
Ferskvandsfisk ove)'hovedet f01'eløbi{j 
slet ikke har Brug fOl" "Fryse-Ap
paratet. Vi kan forsende Fisk le
vende eller frbk slagtede fra Dam 
eller Sø. Men han føjer til: 
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"Efter mit Skøn er vi ved Le
vendeforsendelsen af Fisk kumne 
altfor langt bort fra den rigtige Vej. 
Publikum er slet ikke oplyst i denne 
Henseende; det køber blindt hen løs 
deraf og holder kun en levende Fisk 
for delikat og gavnlig' for Sundheden. 
Men det er en kendt Sag, noget 
enhver Slagtersvend "ed, at Kødet 
af for stærkt drevet og ar for op
hidsede Dyr rør Slagtningen, har en 
vis Mindreværdi og har ondt ved 
at holde sig. Hos Fisk skulde det 
modsatte være Tilfældet; hvilket 
Vaas! En Karpe, der i Maaneder har 
gaaet i en Beholder, eller som har 
gjort en lang Rejse i en snever Spe
cialvogn, plaget, spoleret og sløv, 
som om Fisken havde været i ell 

Kuglemølle, den skulde væJ'e 1Ie(11'e 
end en friskslagtet! Den lever rig
tignok endnu, man maa bare ikke 
spørge hvorledes, under hvilke Smer
ter og Lidelser. Naar man i et Ud
stillingsvindue ser Fiskene tildele 
bedækkede med Saar, saa vender 
Hjertet sig i Livet paa En. For at 
spare et Par Øre i Fragt, stuver 
lllan Dyrene sammen. Storstadmen
nesket vil have sin levende Fisk og 
betaler den ret dyrt, dermed basta. 
Hvilken :J!'ordel den "friske" Fisk 
byder Storstadborgeren, derpaa tæn
ker han ikke. Han køber tankeløst 
en Weichsellaks eller en Kuller
men fordrer, at Karpen, Suderen, 
Gedden, Aborren o. s. v. skal være 
levende. - Handelen holder paa 
ubegribelig Maade fast ved levende 
Fisk. Fordi Kunderne ønsker det, 
mener han; som om det ikke vat' 
mnligt at belære disse om noget 
bedre. Er Karperne, der opbevares 
i Beholdere ikke solgt inden For
aar, saa er de rorsultede og ligner 
Skeletter og lDaa sælges for Spot-

pris. li;n vis Procentdel dør dagligt 
i Beholdene og maa sælges billigt. 
Hvilke umaadeJige Summer sluger 
Jernbanen ikke ved Vandfragten ! 
}1'iskehandelen har daglig mange 
Tusinde Mark at betale Tysklands 
Kommuner for Vand og Bassinleje ! 
H vilket enormt Tab lider Producen
terne ikke ved, at Fiskene dør un
der Vejs i Vandet! Tølldevogne og 
Specialvogne koster uhyre meget! 
Konsumenterne maa naturligvis bære 
alle disse Omkostninger, og det bli
ver mange Tusinde. Men værst er 
dog det hensigtsløse Dyrplageri. Vi 
el' i denne Henseende meget gru
somme, grusomme uden Nødvendig
hed. Hverken i England, Belgien, 
iHe heJler Holland. eller Frankrig, 
eller i de varme Lande Italien, Spa
nien og Portugal kommer der le
vende Fisk paa Markedet; alle er 
nys slagtede og i Holland endog 
skrabede. Hvad der kan lade sig 
gøre, maatte dog vel ogsaa være 
muligt hos o::;. Den samlede Fiske
handel vilde derved simplificeres 75 
%. Jernbanerne vilde blive befriet 
'for en Byrde, og Driften i det 
hele taget. Man behøver blot at 
betænke, at Jernbauens Personale 
allerede for 4 Kar med Fisk maa 
stille en hel Vogn (efter Forsellderens 
Krav). Vi lever jo i en alvorlig Tid: 
Haabet OlU Sparsommelighed og bil
ligere Næring "drøner" gennem hele 
Tyskland. Hvor lidet man bryder 
sig om dette Raab, har vi lært af 
Husholdningen med Brødet. Man 
vil bryde sig lige saa lidt om en 
fornuftig Fiskehandel. Man kan 
prædike forg,lwes derom i 100 Aar. 
Der hjælper kun en Forandring 
ovenfra; da først indser man, at det 
ogsaa kan gau paa den iVlaade, og 
det endda bedre en tidligere." 
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"H" afbryder hermed disse Over
vejelser med de Ord: "Nu altsaa 
tilbage til vort Fiskemarked ! Om 
Handelen med 0nedfisk skriver han: 

"Forelforretningen, som altid plej
er at hæve i denne Saison, holdt 
sig meget flov. Selv til billigste Pris 
er levende E areller ikke til at komme 
af med! - De stOTe danske 0r
redkulturel' tilbød Foreller fol' 60 Pf. 
pr. Pd. -

Om Priserne paa andre Fisk skri
ver han: 

"Gedder stiger! Man noterer for 
usorterede levende fra 71-1'27, og 
for "friske" fra 82---90 Mk. (de er 
altsaa ikke ret meget billigere olld 
levende). Endnu mere iøjnefaldende 
er denne Omstændighed med Sandart. 
Levende Sandart kostede 131-1;39 
Mk. og for ,,/,riske": 10,1 for smaa 
og 139 ror middelstore. Hvorfor 
gaal' Forsendelsen af frisk Sandart 
uden væsentlig Pristab ? For Aborre 

. er noget lignende 'l'ilfældeL Den 
koster i disse Dage: levc1ide 81 Mk. 
og frisle 70 Mk. Gode" Løjer" ko
ster næsten lige saa meget som le
vende. I hvert Fald dækker Om
kostningerne ved Levendeforsendel
sen og alt, hvad dermed hænger 
sammen, heller ikke tilnærmelsesvis 
Forskellen. (Ved P. N.) 

Det nederlandske Fiskeri 
og Krigen. 

Ved P. N. 
-0-

Herom skrives der i "Der Fischer
bote" : 

- ,,[ det hele taget kan alt
saa det nederlandske Havfiskeri ikke 
klage ,over Krigen. -

Ulige haardere lider det neder
landske Indlands/iskeri under Ve r-

densbranden. Udførselen af Fersk
vandsfisk fra Holland androg før 
Krigen i Aaret 1912 til Belgien 
noget nær G, til Tyskland 2 og til 
England l Million Kilogram. Denne 
U dførsel standsede fuldstændigt, dels 
paa Grund af mauglende Forbindelse, 
dels ogsaa, fordi man i Udlandet 
ingen Interesse - havde for Fiskene. 
Udførselen til Belgien og Tyskland 
faldt næsten ganske bort, den engel
ske derimod kunde atter langsomt 
kaldes til Live igen. Man kan let 
danne sig et Billede af denne Virk
ning af Udforselen8 Standsning, 
naar man betænker, hvor haardt det 
tyske Indlandsfiskeri er ramt ved 
Krigen, skønt det dog ikke har været 
henvist til en saadan udførsel. Der 
indtraadte i Landet et vældigt Pris
fald; og Fiskerne blev desuden ar
bejdsløse. - ~lan maa betænke, 
at Holland knapt er saa stort 
som 0stprøjsen og kun har () Mill. 
Indvaanere, saa at det naturligvis 
var ganske umuligt at allbringe hine 
9 .Mill. kg i selve Landet. Vilde 
man ikke lade Overskudet gaa til 
Grunde, saa maatte man delvis op
høre :;led Fangsten. Der indfandt 
sig altsaa en virkelig Nødstilstand, • 
der ogsaa traadte stærkt frem pall 
andre Omraader, f. Eks. i den in
denlandske Skibsfart. ri! Afhjælp
ning blev der grundet en national 
Hjælpekomite med flere Undergrup. 
per, som energisk tog sig af Ind
-landsfiskeriet. Allerførst søgte man 
at faa Liv i Udførselen ar lDdlands
fisk, hvad navnlig meget godt lod 
sig gøre til England, medens der i 
Begyndelsen af ;Januar kun gik meget 
faa Fisk ·til Belgien. Tyskland er 
naturligvis ogsaa kun i en meget 
indskrænket G rad Kunde for Fersk
vandsfisk. 
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Det blev altsaa Hovedopgaven at 
freunne Afsætningen il ndlandet. Ved 
Raadslagningen herom blev der vist 
hen til, at en 0gelse af den inden
landske Afsætning ogsaa var ønske
lig, fordi Afsætningen i Udlandet, 
særlig i Tyskland, ogsaa efter Kri
gen vist næppe mere vilde blive saa 
god Bom tidligere. Man stræber i 
Tyskland efter at beskytte eget Ind
landsfiskeri og at indskrænke den 
udenland8ke Tilførsel. I Holland 
har llidtil Forbruget af E'ersk. 
vandsfisk været forbavsende ringe. 
Man fik i hele Landet altid meget 
billige, udmærkede Havfisk, hvori
mod Ferskvandsfisk fandt mere løn
nende Afsætning i Udlandet. Nu er 
I)risen paa Havfisk stegen stærkt 
fordi de er knappe i Tyskland. Fersk
vandsfiskene er derimod faldne i 
Pris i Holland. Man fandt under 
disse Omstændigheder snart et godt 
Af",ætningssted Rotterdam. I 
Amsterdam var det endnu ikke 
lykkedes i Begyndelsen af Januar 
lige saa lidt som i mindre Stæder. 
Den omtalte Hjælpekomite i For
ening med l!'iskeriinspektionen har 
derfor i Amsterdam indrettet et Cen
tralbyro for Afsætning af Fisk og 
1!'iskeprodukter, der allerede har 
virket meget gavnligt. Det overta
ger dels 8alget af Fisk, som bliver 
bragt det eller anmeldt til det, dels 
udbetaler det ogsaa de trængende 
E'iskere en fast Pris for de place
rede Fisk og søger da hemsalg af 
dem, hvorved Tab ikke altid kan 
undgaas. Dog derfor er Hjælpeko
miteen netop indrettet. Prisen pall. 
tarvelige Hvidskaller andrager ~ 

Cents (om tr. 5 Pf. pr. Pd.): men 
man har ondt ved at faa sall. meget 
ved Fremsalg. Ved Forsendelse af 
større Mængder til Belgien erholdes 

der kun i.}F/2 C., sall. Resultatet bli
ver et større Tab. I Amsterdam hal' 
man for lettere at afsætte Fi
skene til Folket - indrettet Stege
rier, hvortil Staden ogsaa har ydet 
et Tilskud, og i disse er allerede 
120 Personer ansatte ved Stegnin
gen af Fisk. Salget har kun ud-
viklet sig langsomt. (Sluttes). 

(Fr" Damk Fiskedlidende.) 

Mindre lIetldelelser. 
-o-

Den danske Fiskeriagent i Lon

dOll Kaptajn A. Bølling meddeler, 

at det er forbudt at indføre Fersk

vandsfisk til England fra 15. Marts 

til 15. Juni begge inel. med Und

tagelse ar Aal, Ørred og Hælt. 

}'iskeriskole i •• De forenede 
Stater." 

Som Følge af et udmærket Fore

drag, som den nuværende »Com

missioner of Fisheries" i De for

enede Stater i Nordamtirika, Dr. 

Hugh M. 8m#h, for ikke længe 

siden har holdt for det "Ameri

kanske Fiskeriselskab, " besluttede 

Universitetet i Washington at indrette 

en Fiskerskole, hvilket vil blive den 

første af den Slags paa det ameri

kanske Kontinent. De regelmæs

sige Kursus skal strække sig over 

et Tidsrum paa 4 AaI'; dog skal 

der ogsaa desuden indrettes korte 

Sommerkursus for praktiske Fiskere. 
(Efter »Der l'isehel'hole«J. 
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Annoncer. 
-0-

Fiskemester. 
Hjemsendt. fra MilitærtjeneFlten 

søger jeg Plads som saadan straks 
eller senere. 

J. Ilerw, 
Slrandgaard pr. St. Magleby. 

p aa Grund af Giftermaal søge. 
en ung ædruelig Mand straks til at 
passe mit 'Fiskeri. S. Thomsen. 

Spjarup, Egtved St., Kolding. 

Karper. 
Store Sommergamle Sætte-Karper 

kan erholdes fra Kongshøj Fersk
vandsfi.skerier, Frørup St., F. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima Ojneæg,Yngel 
og Sættefisk afBæk-, Kilde
og Regnbueørrec) samt Sætte
fisk af Iiarper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større 0n'ed, Kar

per og Suder købes og afhentes pall, 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Ckristensen . 

! ~~~~i~~i~~I~~I@I~~~I~~~~~(i) 
:Æ. Æ 

I øjneæg I 
i af ~ I Bæk- og Regnbueørred I 
I eaas bedst °lr billiglt i 
}f( fra Æ Jt Lundgaard Fiskeri Æ 
1f pr. Vejen. Jf( 

JfZ Tilkendt GuldmedaiHe Æ 
lK paa Fiskel'iudstillingen i Kø- Æ 
lK.. benhavn 1912, ~ 
li( ~ 
@~~~~~~~~I~I~~~~~~ 

Engelsk 
Aaleyngel 

bestilles nu hos 

Redaktøren af dette 
Blad. 

. _------------------------------------------_._----_. 
c10Hann "on eilzen, 

edsvoren Fiskeauktiona1'ius, 

St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, 
anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: 

Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, 

--• -• • • ---• -• • -• • • 
• .............. !." Store Ba.iner for levende Fisk. . •••. ~'!............. -• • 
- -• J erbaneforsendelser adresseres til; Altona. -· -• Telegr.-Adr.: Fiselteitze. n. Telefon: Amt l, Nr. 1,54'7, Hambur~. -· -- --_._._ .. _----_._---_._.-._-------_._ ... _ ... __ ._. __ ._ .. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredar,ter 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. , 

&J/~9d8K f/)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen & P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejl'skov 16. 

~~~~~~~~~~~~~~~~. 
Æ Æ 

I Portionsørrei I 
2K større Ørred, Gedder, Karper, ~ i Suder, Skaller, Aborrer ]i 
@ Æ 
~ købes og afhentes med Speeialvo&,D paa nær_ede Æ 
W' Jernbanestation. I i Koataat Betallalr. I 
, G. Domaschke, Æ :t Fiø.,hlaandlnu.:; Berlin 40, I 
:; Leh.rter.traøøe 18---1 S. 

Telegr.-Adr.: ForelleDhandel . . ~~~~~~~~~~~~~~~~. 
Statskonsulent, Magister Chr. Løftin.:, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkrui (Aktieselskab) ved R •• mll .. en-Krolh. 
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Aaleyngelen. 
-0-

N aar disse Linier kommer Bla

dets Læsere i Hænde, er underteg

nede, om alt gaar vel, ovre i Vest

england, for at hente Aaleyngel hjem 

til de danske Ferskvandllfi.skere. 

Denne Gang kommer der lidt af 

Tidens Spænding over Rejsen, fordi 

den nødvendigvis fører mig ind paa 

Omraader, hvor Verdenskrigen ra

ser; og medens alle Tankerne ved 

tidligere Rejser alene samledes om 

dette, at faa Aaleyngelen frem i 

god COlldition, saa kan det jo nok 

være, at de denne Gang undertiden 

kommer til at gaa andre Veje, fordi 

ens egne Chancer for at komme 

frem i 'god Behold, ogsaa kom

mer til at spille en Smule med ind. 

Sagen er jo i Virkeligheden den, at 

Forholdene derude paa det, iaar i 

øobbelt Forstand lunefulde Hav, nær

mest denne Gang er i AaIenes Fa

veur! 

Saameget lover jeg imidlertid, at 

alt, hvad der kan gøres, for at faa 

Yngelen velbeholden frem fra den 
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lange Rejse, som det jo denne Gang 

bliver, skal blive gjort; jeg haaber 

derfor, at det skal gaa godt. 

Paa mange Maader vil Hejsen jo 

ogsaa denne Gang blive adskillig 

interessantere end under dagligdags 

Forhold; jeg har derfor tænkt mig 

at give et lilltl Referat af Turen til 

Bladets Nummer d. lste Maj. 

I det sirlste Nummer af "Fische

rei-Zeitung" for den 4. April skri

ver r. o. "Valm ann en Artikel om 

Fiskeri og Fiskeopdrætning i Frank

rig, hvori samme Forfatter ogsaa 

kommer ind paa Udsættelsen afAale

yngel, "Montee", som den kaldes i 

nævnte Land. 

Mont8en er forholdsvis let at faa 

fat i i Frankrig, fordi Landet, ligesom 

England, ligger nær ved Atlanter

havet, hvorfra Aaleyngelen kommer, 

og y ngelell vokser forholdsvis stærkt 

i det varme Vand. Monteen kom

mer ind fra Havet allerede i Marts 

Maaned, og stiger i Særdeleshed op 

j Rhone Floden j uhyre Skarer. 

Yngelen er da 3 cm lang og bliver 

der fanget og forsendt i Kurve med 

Vandplanter, ja mangen en Gang 

mellem fugtig Halm. Undervejs dyp

per man Kurvene, hvori Aalene nn

des, en Gang imellem ned i friskt 

Vand, for at holde dem levende. 

Monteen bliver udsat i alle mulige 

Damme. Ja man udsætter dem end

ogsaa med godt Itesultat i Cisterner 

og Brønde. I gode Aar vokser Mon

teen meget hurtigt, og paa to Aar 

fanger man gennemsnitlig allerede 

Eksemplarer, der vejer fra 

Pund.*) Eukelte veje endogsaa fra 

1 til 2 Pund. 

Selv' om Damme besættes normalt 

med Karper, Suder og Gedder, ud

sættes alligevel Montee. 

Damme, som ikke egner sig for 

Aa], er de saakaldte "hvide" Damme, 

det vil sige: Damme med Sandbund 

og uden Plantevækst. 

Derfor udsættes der heller ikke 

megen Aaleyngel i saadanne Vande. 

Alligevel vokser de stakkels Dyr 

ganske godt i disse magre Damm.e 

i de første to Aar, naar man kun 

ikke besætter dem for stærkt. Men 

selvfølgelig er dyndede Damme med 

mange Frøer de bedste. Det lader 

nemlig til, at Aalene særlig efter

stræber Frøleg, Haletudser og Frøer, 

de vokser derfor ogsaa meget stærkt, 

naar der er rigeligt af de Dele. 

I Tørvegrave vokser Aalen ogsaa 

ganske godt, ligeledes i Teglværks

grave og frem for alt i Landsby

damme. 

J;'arligt kan det dog være, at sætte 

for mange Aal ud i Damme, som 

ikke kan tømmes. De' vokser gan

ske vist udmærket; men man kau 

aldrig fange alle Aalene, og der 

bliver derfor altid et betydeligt An

tal store Exemplarer tilbage, der 

æder alle de andre .Fisk i Dammen, 

og særlig ere farlige for Suderne. 

En firepunds Aal kan saaledet'! 

*) Vandets forholdsvis høje Varme
grad maa her spille en stor Rolle, 
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meget let sluge et halvt Dusin tin

gerlange Suder og Karper. 

Svagere, to Somre gamle Suder 

tager en stor Aal med største Let

hed. Hvis saadan en stor Kamme

rat ved et Uheld slipper ned i en 

Dam med Yngel, sall, æder.den hele 

Legen, og naar den er færdig der

med, maa Ungfiskene holde for 

Stykke for Stykke. For Gedder er 

Smaafiskene som Regel temmelig 

sikre, naar do gemmer sig mellem 

Vandplanterne; men fra den store 

Aal kan de ikke redde sig. 
Red. 

Ørredproduktionen i Belgien 
før Krigen. 

-0-

Herom skriver Hr. Waldmann, der 
tidligere var bosat i Bryssel, en Ar
tikel i "lj'ischerei-Zeitung" for d. 
7. Februar. 

Ørreder af alle Arter hleve op
drættede i utor Mællgde, men dog 
langtfra tilstrækkelig til at dække 
de mange rige, belgiske Familiers 
Forbrug, og særlig Holland maatte 
derfor træde hjælpende til, for at 
skaffe den nødvendige Fisk. 

Fri skslagtede Ørred solgtes lige
saa godt 110m levonde. Belgierne 
gjorde aldeles ingen Forskel i sall, 
Henseende, og med fuldstæudig Het. 
Ørreden er en af de livligste Fisk, 
man har. Spærrer man den derfor 
inde i flere Dage, eller endog U ger, 
i et snævert Rum, saa lider Fiskens 
Velbefindende derunder, og Kødet 
taber sin Velsmag. Ganske ander
ledes forholder det sig derimod 

, med den friskslagtede Fisk, der be-

holder sin Velsmag og derfor er 
langt at forf'trække. 

ØrredprodukHonen i Belgien var 
en overmaade god Forretning. 

Hr.Waldmann kendte Folk, der 
med en forholdsvis ringe Kapital 
tjente op til 15000 Frank aarlig. 
Betalingen for l Kilo Ørred - paa 
Bæk- og Regnbueørred gjorde man 
ingen Forskel -- betaltes fra 4-5 
Frank en gros. Fiskehandlerne tog 
saa igen ca. 7 Frank pr. IGlo af 
Publikum. 

Iset Ørred kostede det samme. 
Som et Exempel paa, hvor godt 
Ørreder trivedes selv i det flade 
Land, skal anføres: I La Hulpe ved 
Bryssel boede Belgiens rigeste Mand 
Hr. Solvay; sin Formue havde han 
tjent paa en billig Fremstillings~ 

maade af Soda og senere ved at 
udnytte de tyske Kalilejer. Hr. 
Waldmann bemærker i denne For
bindelse, at tiltro ds for, at Hr. Sol
vay tjente sine fleste Penge i 'rysk
land, saa hadede han dog Tyskerne. 
Aabenlyst viste han det dog ikke, 
dertil var han for klog. I Godset 
La Hulpe ejede Hr. Solvay en pragt
fuld Ejendom, der havde en Stør
relse af godt 1800 Morgen. Ejen
dommens Grænse dannedes af Bæk
ken Argentine. 

Hr. Waldmanns Ejendom var sau
ledes beliggende, at han var Nabo 
til Hr. Solvay. 

Sidstnævnte havde med store Be
kostninger' anlagt en hel Række 
Smaadæmninger i Argentine Bæk
ken, og lod hver Dag to Mænd bort
fjærne alt nedfaldende Løv. I Bæk
ken udsattes derefter' en Mængde 
Bæk- og Regnbueørred. Fiskene 
voksede og trivedes udmærket. Ør
reder paa 3 til 4 Flmd var ingen 
Sjældenhed. Paa faa Timer kunde 
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man fange fra 1 til 2 Dusin 0r
reder. 

Bækken var egentlig ingen 0r
redbæk og havde absolut ingen 
Bund, der egnede sig for Ørred. 
Dyndet var omtrent meterdybt. 

Paa Grund af de omtalte Smaa
dæmninger var der imidlertid skabt 
Strøm paa mange Steder, og der 
befandt Fiskene sig all1gevel udmær
ket godt. 

Argentine el' saaledes et Bevis 
paa, at Ørreden kan trives i saa 
godt som alle Bække, naar Vandet 
kun er tilstrækkelig rent. 

0rredopdrættet stod gennemgaa
ende paa et forholdsvis højt Trin i 
Belgien forinden Krigen, og Dam
kulturerne val' baade praktisk og 
moderne indrettet. 

Det nederlandske Fiskeri 
og Krigen. 

Fra det tyske ved P. N. 

-0-

(Sluttet), 
Militærfol'valtningeu ( den tyske) 

har for nylig forbrugt betydelige 
Mængder af Fisk. Dette er et Om
raade, paa hvilket vi eildn li i Tysk
land desværre er meget langt tilbage, 
Blev der mere Forstaaelse heraf, saa 
vilde det lIU ikke være saa vanske
ligt at hjælpe vort Indlandsfiskeri en 
Smule paa Benene, Selvom Prisen 
ogsl.\a er forholdsvis høj, saa lader 
den sig dog slet ikke sammenligne 
med Kødpriserne, og desuden bliver 
der nu udgivet saa uhyre meget i mili
tære 0jemed, at man nok kunde lade 
noget deraf komme vore Indlands
fiskere og Fiskeavlere tilgode, I 
Nederlandene hal' Militærforvaltnin
gen indført et stærkt ror brug af 

Ferskvandsfisk, Mangen Gang gives 
der Fisk to Gange om Ugen, i det 
mindste een Gang. Ogsaa de inter
nerede fremmede Soldaters Lejr vi
ser stærkt Fiskeforbrug, ligesom 
man ogsaa i første Linje forsørger 
de belgiske Flygtninge med Fisk. 

Da Hjælpeforholdsreglerne først 
efterhaanden viser deres Virkning, 
saa er mange Fiskere og Fiskeav
lere komne ind i vanskelige Forhold. 
Men man kommer dem i Møde med 
fuld Forstaaelse, De behøver fore
løbig ingen Skatter at betale; For
pagtningsafgiften er dem ogsaa del
vis eftergivet, delvis er der givet 
Henstand for længere Tid, Medens 
den Grundsætning tidligere gjaldt, 
at en Fisker, der ikke betalte sin 
Forpagtningsafgift til rette Tid, var 
udelukket fra Genforpagtning, er 
denne Grundsætnings Anvendelse 
for det første ophævet, bortset fra 
Tilfælde af ond Vilje. 

I(rigen har altsaa frembragt en 
meget stor Omvæltning i det ~eder
landske Fiskeri og i Fiskehandelen 
og fuldstændig forandret det hidti
dige Grundlag. Hidindtil var vel 
U denrigshandelen med Havfisk me
get stor, men Fm'bruget i Indlandet 
endnu større, Nu er Udførselen af 
Havfisk betydeligt større, Forbruget 
derimod gaaet stærkt tilbage. Med 
Ferskvandsfiskene forholder det sig 
omvendt. Den Formodning ligger 
nær, at det ogsaa vil blive asaledes 
efter Krigen; Tyskland vil blive en 
betydeligere Kunde for Havfisk, end 
det tidligere har været, da man ikke 
som tidligere vil lade sig forsyne 
dermed fra England. 

Som man ser, er der i nævnte 
Land under Krigen vendt op og 
ned paa Afsætningsforholdene, og 
da dot er sandsynligt, at Forhol-
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den e vil blive noget lignende efter 
Krigen, som de nu er, hal' man al
lerede begyndt at indrette sig der
efter. Det ser ud til, at Afsætningen 
af Havfisk ikke har lidt noget væ
sentligt Afbræk . under Krigen, og 
at Udførselen til Udlandet rimelig
vis vil blive øget efter Krigen. 
Derimod er det under Krigen gu aet 
slemt ud over Ferskvandsfiskeriet, 
og det ser ud til, at det ogsaa vil 
faa trange Kaar efter dens Slutning, 
i det mindste i en længero Tid. 

Det ligger nært at spørgs: Hvor
ledes er det gaaet 

det danske Fiskm'i undel' 
Krjgen~ 

Og hvorledes er Udsigterne fol' 
det efter Krigen? Vil der ogsaa her 
ske stor Omvæltning med Hensyn 
til Afsætningen? og har vi i snat 
Fald begyndt at indrette os deref
ter? 

Alt dette skal jeg af gode Grunde 
ikke komme ind paa. J eg vil kun 
nævne, at det ikke er gaaet vort 
Ferskvandsfiskeri stort bedre under 
Krigen, end det nederlandske. Navn
lig er vort Damb~'ug blevet ramt 
meget haardt. Ogsaa her er der 
mange Steder Nødstilstande, der vist 
næppe forholdsvis er mindre end j 

Nederlandene. Spørger man om, 
hvad;;. vi her hjemme har gjort fol' 
at afhjælpe Nødstilstanden, saa bli
ver Svaret: Intet! - at det kniber 
haardt for danske Fiskeavlere, det 
kan skønnes deraf, at der andetsteds 
i fornævnte Tidsskrift under en )j'i
skemarkeds-Beretning fol' Januar og 
Februar d, A. blandt andet medde
les følgende: 

"Forelforretningen, som altid plej
er at hæve sig i denne Saison, holdt 
sig meget sløj. Selv til billigste Pris 

ej' let'ende Foreller ikke til at komme 
af med. "De store danske Fiske
rier tilbød Foreller til GO pf. pr. 
Pd." 

Der er altsaa intet gjort for Fersk
vandsfiskere og Fiskea vlere under 
Krigen for at bedre de uheldige Af
sætningsforhold - udenlands: som 
indenlanus. Det var at ønske, at 
der snarest vilde blive gjort noget 
for at ændre disse uheldige For
hold, saa at der i hvert .Fald kan 
finde Bedring Sted straks efter 
Krigens Slutning. 

Der er som bekendt nedsat en 
Kommission til Forbedring af vor 
Fisketransport og dermed ogilaa for 
Bedring af Afsætningsforholdelle. 

Det lader imidlertid til, at man 
helt har overset og glemt vore Fersk
vandsfiskere og Fiskeavlere, glemt, 
at ogsaa de trænger til forbedrede 
Transportforhold og derfor ønsker, 
at Frugten af Kommissionens Ar
bejde ogsaa skulde komme dem til
gode. At man ved denne Lejlighed 
hal' overset og glemt vort Indlands
fiskeri, det mener vi at kUIlne skøn
nes deraf, at der blandt de udnævnte 
Kommissionsmedlemmer ikke findes 
en eneste Repræsentant fra og for 
Ferskvandsfiskeriet eller Dambruget. 
Havde det f. Eks. ikke været paa. 
sin Plads, at i det mindste et Med;. 
lem af Perksvands/iskeriforeningens 
Bestvrelse havde siddet i Kommis
sionen r 

Vi vil imidlertid haabe, at. den 
ærede Kommission ikke glemmer at 
varetage Ferskvandsfiskeriets Inter
esser med Hensyn til Tl'ansportfol'
hold og Afsætning. 

Herman Steinert. 
(Fm Dan';k Fis!,cl"ilidende,) 
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En ny Frysemetode 
fOr Fisk. 

-0-

Et nOI'sk Patent af stOl' 
Betytlning. 

I Tidens Tegn for 24. Marts med
deles, at Bestyrer af Bergens For
søgsstation, Kemiker He1ll'ik Bull, 
i det sidste Aar hal' beskæftiget 
sig llled Spørgsmaalet Blokfrysning 
af fersk Fisk. For ganske nylig 
fremviste han i den Polytekniske 
Forening sit Patent, som vandt de 
Fiskerikyndiges udelte Bifald. Hr. 

"Bull lader Fisken blokfryse i Træ
rammer, idet Rammen paa begge 
Sider dækket med J erntraadnæt, 
sættes ned i en Lage af Is og Salt, 
Frysningen kræver kun en 3-4 
Timer, og der dannes kun smaa Is
krystaller, som er uden Skadevirk
ning paa Skindet. Ved langsom 
Frysning sprækker Skindet let, og 
Fisken er da udsat for at fordærves. 
Ved Hl'. Bulls 1\Ietode undgnas ogsaa, 
at Fisken krummer sig, og da det 
er Fiskens eget Vandindhed, som 
fryser, kræver den kun ringe Plads. 
Man sparer op imod 70 Procent Plads, 
hVRd 6er er af den allerstørste Be
tydning f~)l' Fiskeexportell. Den al
mindelige IlldvcndilJg mod Vædske
frysningen, at Fisken let fordærves, 
naar dan optøes, holder ikke StilL 
Den optøes nemlig ganske jævnt 
baade i Bughulen og ude i Skindet. 

Fragteflle vil ved Anvenrlelse af 
denne Metode kunne nedbringes til 
det Halve og Blokkerne holde sig 
lige gode i mindst en Uge. 

Hl'. BuH havde taget med sig en 
blokfrossen :Fisk, som blev indgaa
ende studeret og efter Foredraget 

. fik man Lov til at smage den. Der 

var kun en Mening, bedre Torsk 
havde man aldrig spist. 

Efter Foredraget gav Fiskeriin
spektør Johnsen fra Bergen en Over
sigt over Fiskerierne, medens Tra
fikdirektør Furuholtnen talte om 
Jernbanernes Transportevne med 
Hensyn til den ferske Fisk. Fle're 
afStoriingets fiskerikyndfge Medlem
mer var tilstede og udtalte sin største 
Anerkendelse af Hr. BuUs Patent. 
Dette vil uden Tvivl faa ell meget 
stOl' Bet,ydning for den norske Fi· 
skeexport. 

Krigen og Fiskeriet. 
-0-

Det er en Selvfølge, at Krigstil
standen i Europa, der har medført 
Minespærringer i fiskerige Have og 
Dele af disse som de drivende 
}!iner i Nordsøen, østersøen og 
Skagerak - i høj Grad har nedsat 
Fangsten. 

Ifølge Indberetning fra Norges 
Fiskeriagent i Storbritannien og Ir
land, offentliggjort i det officielle, 
af den norske Fiskeridirektør ud
givne Blad "Pis/cets Gang" fol' 24. 
Febrnar, oplyses om Fiskerierne i 
Jan/w)' 191iJ og Jannar 1914: 

Fiskeriet indbragte i Januar 1914: 
lil Værdi 

De irske 82,033 Cwts. 26,131 L. 
" engelske 707,49(; - 659,166" 
" skotske 584,763 228,910 " 

laIt 1374,717 Cwts. 914,207 L. 

Fiskeriet indbragte i Januar 1915: 
til Væl'cU 

De irske 21,906 Cwts. 13,175 L. 
" engelske 361,496 - 478,597" 
" skotske 198,350 154,272 " 

laIt 581,752 Cwts. 646,044 L. 
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Forskellen er altsaa 792,965 Gwts. 
og 268,163 L. Vægten er altsaa for
mindsket med knap Halvdelen og 
Værdien med noget over l/S, hvilket 
viser, at den formindskede Fangst 
har hævet Priserne, men at Fisker
nes Indtægt desuagtet for nævnte 
Maaned el' dalet 268,163 h Bereg
nes L. til 18 Kr., er Indtægten mind
sket med 4,826,934 Kr. 

Anekdote. 
-0-

Aah! Jeg ville saa gærne mede; 
men jeg har ingen Orm. 

- Men Menneske dog, ved Du 
da ikke, at der findes noget, som 
hedder "Ormefrø"! 

(Svensk Fiskcri Tidsskrift).· 

Annoncer. 
-0-

@~!~~I~~I~~ltWl@I~~~I~~~,~~~~ 
~7 W 
il\. ,m. 

I øjneæg I 
Æ af Æ 
~ Bæk- og Regnbueørred I 
~ faas bedst og billiglt I 
i LUndgaa~~ Fiskeri i 
}K pr. Vejen. Ji( 

)K Tilkendt Guhlmedaille Æ f paa Fiskel'iudstillingcll i· Kø- ~ 
Æ benhavn 1912. Æ 
@~I~~~~~~,~~~~~~~~® 

Aaleyngel 
kan bestilles straks hos Carl Bram
mer, Frederiksværk. 

Karper. 
l Sommer-Karper kan faas fra 

Saltbækvig Fiskeri, Al'l1akkc pr. Sve-
bølle. Huss. 

Karper_ 
Store Sommergamle Sætte-Karper BJ-n e æ g 

~an erhol~es, fra, ~Ollg~høj ,Fersk- , 

vand,fi,kell.', F,ø,; ~t., ~k " Yngel og Sættefisk 
Fiskeriet " a y e af 

Bæ]{-, liilde- og Reg'n-pr. Lunderskov 
Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima Ojneæg, YnKel 
og Sættefisk af Bæk .. , Kilde
og Regnbueol'red samt Sætte
fisk af Karper og Sudel' 

til absolut billigste PJ:iser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Oh'1·istensen. 

bueørred 
kan faas fra vore Fiskerier. 

Smidt Nissen & Sønner, 
Ejstrup St. 

Paa Grund af Giftel'maal søges 
en ung ædruelig Mand straks til at 
passe mit Fiskeri. S. Thomsen. 

Spjarup, Egtved St., Kolding. 
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Portions.Ø~red, 
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 Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~9~8d81l 0amllullur. 
Telegr.-Adr. : Telefon-Adr. 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen &: P. Jørgensen, 
Lunderskov. Lunderskov ,t8. 

Lejrskov 16. 

e~~~~~~~~~~~~~~. 
Æ ~ I Portionsørred, I i større Ørred, Gedder, Karper, I 
Uf Suder, Skaller, Aborrer 
Æ købes og afhentes med Specialvogn paa nærme.te I Jernbaneltation. 

-- Kontant Betalin,. ;;::;::::;:::::~-

G. Domaschke, 
Fi.ehhandluDr;, Berlin 4.0, 

Lehrtentt'aø.e 18-1B. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
Statskonsulent, Magister Uhr. Lø f ti Ult, Lykkesholmsalle 3 A, Københnn. 

Trykt i Sorø Bogtrykkcl'j (Akties.lskab) ved Ra.mu.nn·Xrolh. 
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Jm Køb og Forsendelse al levende Fisk. 
5tore Mons. 
Annoncer. 

Til England under 
Krigen. 
~o-

Den engelske Aaleyngel var van
skelig at faa fat i iaar; lUE>ll ende
lig lykkedes det den danske Fi
skeriagent i England Kaptajn Søl
ling at opnaa Tilladelse til, at jeg 
maatte udføre indtil l MilI. Stk., 
mod at jeg skriftlig forpligtede 
mig til, at ingen af "Dyrene" kom 
Fjenden i Hænde. Man har for
øvrigt lidt vanskeligt ved at forstaa, 
hvad nogle elendige Aaleunger, der 
først bliver spisflfærdige om 8-10 
Aar skulde kunne gavne Tyskerne; 
men Krig er llU en Gang Krig! 

Efterat være forsynet med Pas 
af det danske Udenrigsministerium 
forlod jeg llled samt mine Fiske
kasser København den 10. April om 
Morgenen KI. 6 med det "Forenedes" 
Dampskib "Flora". 

Flora var "før Tilfællet" forsynet 

med store malede Dannebrogsflag 
paa begge Sider, og heller ikke 
N avnet Danmark manglede. 

Af andre Særegenheder lagde 
man )'lærke til, at næsten alle Red
ningsbaadene var udsvingede under 
hele Rejsen, og Skibet førte Danne
brog agter baade Dag og Nat. Om 
Natten var Flaget oplyst af en stor 
elektrisk Sol. De faa Rejsende, der 
var med Skibet, vare alle Forret
ningsfolk. Flere af Dem var for
sikrede mod Krigsfare, . en Herre 
saaledes for 40,000 Kl'. en anden 
for 10,000 Kr. osv. Da Præmien 
imidlertid var paa 2 til 21/2 0;0, 
syntes jeg, det var urimeligt, naar 
der højst blev torpederet 5 Skibe 
om Ugen af de ca. 1500, der gik 
til og fra EngJand. Overrejsen gik 
da ogsaa uden særlige Oplevelser, 
indtil vi fik Englands Kyst i Sigte. 
Jeg skal dog her indskyde, at vi 
alle sov med Klæderne paa, klar 
til hurtig Udrykning, og Kaptajn 
Christiansen Baas aldrig i Salonen, 
men var paa sin Post baade N at 
og Dag, idet han kun gav sig Tid 
til at faa den aller nødvendigste Søvn 
og Føde. 

Under almindelige Forhold gaar 
Ruten til Hull, hvortil Skibet var 
bestemt, den nærmeste Vej tværs 
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over Nordsøen ; men paa Grund af 
Minefaren har det engelske Admi
ralitet bestemt, at alle Skibe i denne 
Fart skal søge ind modLand heltoppe 
ved den skotske Grænse ved Farne 
Island; derfra løber saa Skibeue tæt 
under Laud, til de naar ned til 
Humbel' Floden, hvorved Byen Hull 
ligger. Rejsen forlænges derved 
med omtrent 10 Timer, men er 
Vejret godt, er Turen langs den 
høje, maleriske Kyst med de mange 
Byer nok den Forsinkelse værd. 
Foruden mangfoldige andre bekendte 
Steder, passerede vi her tæt forbi 
Byen Whitby med den berømte 
Ruin af Whitby Abbedi og Byen 
Scarborough, begge Steder bekendte 
fra den tyske Krydsereskadres 
Bombardement 101' ikke aaa længe 
siden. 

Som tidligere omtalt forlod vi 
København Lørdag Morgen og Søn
dag Aften fortalte Kaptajnen, at vi, 
om alt gik vel, vilde kunne se Land 
Mandag Morgen ved 6 Tiden. Paa 
dette tidlige Tidspunkt af Dagen 
var jeg derfor paa Dækket, og et 
stort Held var det, da jeg derved 
fil< Lejlighed til at opleve nogle 
ret spændende Øjeblikke. Netop 
som jeg kom op, hørte jeg nemlig 
hastige Kommandoraab og anden 
Styrmand kom løbende agter fra 
for at springe op til Kaptajnen paa 
Kommandobroen; i :Forbifarten brølte 
han til mig "Submarine" (Under
vandsbaad). Jeg sprang til Styr
bords Ræling og saa i samme øje
blik Periskopet af en Undervands
baad, der bevægede sig med tem
melig stor Hastighed mod Agter
enden af vort Skib. Efter Sigende 
skal Undervandsbaadene benytte 
denne Fremgangsmaade, fordi de 
yed at følge i et andet Skibs Kølvand, 

lettest kan faa Lejlighed til at an
bringe deres Torpedo. 

Heldigvis var vor Kaptajn kendt 
med denne Manøvre, og vor Flora, 
der løb med 13 Knobs Fart, be
gyndte pludselig at løbe i Zikzak 
for at undgaa sin Forfølger. Havde 
vi imidlertid været alene udo paa 
det aabne Hav, var Experimelltet 
vel næppe lykkedes, idet Under
vandsbaaden saa var dykket heU 
op og løbet i~Overfladen, hvor dens 
Fart rimeligvis val' større end vor; 
men til alt Held var vi nær Land, 
og ikke langt fra os laa en engelsk 
Torpedobaad, saa Tyskerne vovede 
ikke at blotte sig og opgav derIor 
efter kort Tids ]~Ol'løb Forfølgelsen. 
Saa 'snart vi var klar af vur ube
hagelige Følgesvend, løb vor Kap
tajn hen i Nærheden af en engelsk 
Minetrawler og meddeUe gennem 
Raaberen om vort Møde med den 
tyske Submarine. 

I:Bladet "København" for den 24. 
April ser jeg, at Dampskibet A. N. 
Hansen, for ganske nylig blev stoppet 
af en stOl' tysk Undervandsbaad c. 
5 danske Mil fra Farne Island; det 
har rimeligvis været den samme 
Baad, som var efter os, og som for 
Tiden har sit Oprerationsfelt i disse 
Egne. 

Sejladsen ned langs Englands 
Kyst fO,regik derefter, uden at vi 
oplevede noget af Betydning. 

Mærkværdigt var det kun, saa faa 
engelske Krigsskibe vi saa. 

De maa ligge gemt inde i Fjorde 
og Bugter; os generede de i hvert 
Tilfælde ikke. 

Først da vi naaede ned til Hum
berens Udløb, blev vi prajede af en 
engelsk Torpedobaad, hvis Chef gik 
ombord i Flora, for at undersøge 
Skibspapirerne. Efter en halv Times 
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Forløb slap vi dog fri igen og dam
pede videre op ad Floden ind mod 
vort Bestemmelsessted, Byen Hull. 

(Fortsættes ). 
Red. 

Den engelske Aaleyngel. 
-o-

Den første Ladning eng. Aaleyn
gel medbragte undertegnede selv 
fra England. Næste Opgang for 
Yngelen falder omkring 1. Maj, 
og hvis Fangsten bliver tilfredsstil
lende, er alt arrangeret i England 
for bedst mulig Transport af det 
resterende Kvantum. Red. 

Gumlnislange som Agn. 
-o-

l Norsk Fiskeritidende for Marts 
Maaned findes en Artikel der be
handler dette Spkrgsmaal. 

I Artiklen staar blandt andet: 
Denne kunstige Agn har, som vore 
Læsere vil vide, vundet adskilligt 
Indpas. Efter at nogle interesse
rede Mænd havde gjort opmærksom 
paa denne Slags Agn, tog "Selska
bet for de norske Fiskeriers Frem
me" Sagen op med Kraft, d. v. s. 
uddelte Gummislanger til Prøve og 
slog til Lyd for Sagen i "Norsk Ii
skeritidende" og Dagspressen". Fra 
Tid til anden er der da ogsaa ind
kommet anerkende Udtalelser om 
Forsøgene, og alle udtaler at Gum
miagnene er til megen Nytte og un
der visse Forhold den almindelige 
Agn fuldstændig overlegen. 

En Fisker fra Tromsø Amt skri
ver følgende: 

"laar har jeg :forsøgt den røde 
Gummiagn til Dragning af Torsk. 

Vi driver dette Fiskeri hver Som
mer, og Dybden er fiQ-80 Favne. 
Vi bruger ellers her at sætte paa 
som Agn lidt af Hjærtet og lidt Blod. 
Gummislangen viste si g dog at være 
denne Agn meget overlegen, idet 
Fisken bed langt bedre paa den end 
paa almindelig Agn. Jeg drog 80 
Torsk paa ca. 70 Favne Vand. 

Torsken bed en Stund særlig godt, 
og da brugte jeg 2 Angler, og fik 
som Hegel 2 Torsk ad Gangen. 
Paa den ene Angel havde jeg almin
delig Agn, paa den anden Gummi
slange. N aar jeg tilfældigvis kun 
fik 1 Torsk, var det altid paa Gum
mislattgen. .J eg tror derfor abso
lut, at den nye Sort Agn er fiske
ligere end den man almindelig bru
ger." 

Onl Køb og Forsendelse 
af levende ]lisk. 

-o-
l Bladets Nr. 7 stod der gengivet 

en tysk Udtalelse om "Forsendelse 
af levende Fisk". Forfatteren, der 
skriver under Mærket "H" er af
gjort imod Køb og Salg af levende 
Fisk, der er levendesendt og derefter 
opbevarede i Vandbassiner; og han 
anfører mange Grunde derimod, 
enten man ser Sagen fra Køberens, 
Sælgerens, Jernbanevæsenets eller 
li'iskenes Side. Han er særlig øm 
overfor Fiskene. Hun skriver: "Men 
værst er dog det hensigtsløse Dyr
plageri; vi er i denne Henseende 
meget, meget grusomme uden Nød
vendighed." Mon denne Udtalelse 
nu virkelig ogsaa er et Udslag af 
"H"s Følelse for demishandlede Fisk? 
- Det gør et eget Indtryk paa En, 
naar mau læser en saadan Udtalelse 
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af en Mand i et af de krigsførende 
Lande netop nu, da der under Kri
gen øves ikke alene saa meget hen
sigtsløst Dyrplageri, men fuldt saa 
meget hensigtsløst. Menneskeplageri. 

Men hvad siger "H" om Dyr
plageriet for Aalens Vedkommende? 
Hvorfor fordrer han ikke den slag
tet lige straks efter Fangsten? -
En Aal kan holde sig levende lang 
Tid, selvom deu ikke bliver afsendt 
levende i Vandbassin. Den maa jo 
saa ogsaa tabe i Værdi lige saa 
vel som Fisk, der forsendes levende l 
Det forekommer mig, at "H" er 
gaaet for vidt i sin Agitation mod 
Køb af levendesendte og bassin
opbevarede Fisk. Fiskene lider gan
ske vist en Del under Forsendelsen 
og ved Opholdet i Bassiner; men 
det gør de Fisk jo ogsaa, der gaar 
Massevis i Fiskedammene. N aar 
det blev udmalet med rigtig grelle 
Farver, kunde man tilsidst komme 
til det Resultat: Vi bør i det hele 
taget slet ikke spise Fisk, der er 
opdrættede i Damme; thi derved 
støttede vi unødvendigt Dyrplageri! 

Ja, tilsidst kunde vi maaske ad 
den Vej komme til det Reeultat, at 
vi i det hele taget slet ikke skal 
spise nogen Slags Fisk. Thi er der 
nogetsteds, der øves Dyrplag'eri, 
saa maa det da være ved Hav- og 
Fjordfiskeriet - og:ogsaa Søfiskeriet! 
- Er det ikke et meget værre Dyr
plageri at lade Fisk sidde paa 
Kroge eller i Fiskegarn i mange 
Timer end at afsende dem levende 
i en Jernbanevogn i det samme 
Antal Timer? - Og naar vi for at 
hindre Dyrplageri ikke maa spise 
den ene Slags Fisk, saa maa vi 
heller ikke spise den anden Slag's. 

Men lad os nu antage, det lyk
kedes "H" og ligesindede paa en 

eller anden Maade at faa Forsen
dels6 af levende Fisk og dcres 
Opbevaring i dertil indrettede Bassin 
afskaffet, og altsaa ogsaa derved 
Købet af levende Fisk afskaffet,hvad 
vilde saa Resultatet deraf blive? 
Det vilde blive en meget mindsket 
Produktion af Fisk j Fiskedamme! 
Lad os holde os til Produktion af 
o rredfisk, da Produktion af den 
Slags Fisk netop særligt vedrører 
Dambruget herhjemme! 

Portionsørred - altsaa Fisk fra 
1/4 til Pd. - egner sig som be
kendt særligt for Hoteller og Re
staurationer. Naar man paa saa
danne Steder daglig skal have "Fo
reller" paa Spisesedlen, saa maa 
selve Hotellet eller Rt:lstaurationen 
have Bassiner med levende Foreller 
i, eller der maa findes saadanne i 
Nærheden, hvorfra man kan forsyne 
sig. Skal Leverancen daglig ske 
fra længere bortliggende Fiskedamme, 
da er det umuligt at afpasse Be
stillingens Størrelse efter Forbru~ 

gets; thi dette er im Dag større, 
en anden mindre; og da Fisk er en 
meget letfordærvelig Vare, bliver 
H.esultatet, at den daglige Bestilling 
bliver saa lille som muligt. Følgen 
bliver, at det jævnligt vil ske, at 
Opvarteren maa svare en Gæst, der 
ønsker en Portion l"oreller, at de 
desværre er slupne op. 

"H" skriver: "Hverken i England, 
Belgien, ikke heller Holland eller 
Frankrig, eller i de varme Lande: 
Italien, Spanien og Poriugal kommer 
der levende Fisk paa Markedet j alle 

. er nys slagtede .. Hvad der kan 
lade sig gøre der. maatte vel ogsaa 
være muligt hos os." 

Men en 0rredproducent vil ikke 
sige saaledes, i detmindsteikke hvad 
Portionsfisk angaar. Han vil netop 
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sige; Det el' en Mangel ved disse 
Landes store Hoteller og Restaura
tioner, at de ikke daglig har Por
tionsørred paa deres Spiseseddel! 
Vi maa derfor arbejde paa, at Por
tionsørteden bliver indført paa Ho
teller og Hestaurationer i disse 
Landes større Byer; det vil øge 
Efterspørgslen og dermed ogsaa 
Produktionen, og det vil ogsaa hin
dre Prisfald, om ikke hidføre Pris
stigning. Men dette kan ikke lade 
sig gøre uden Levendeforsendelse 
med paafølgende Opbevaring i dertil 
indrettede Bassiner. Og da Dan
mark er et Land, der paa Grund 
af Forholdene, Klima og Beliggen
hed fremfor de fleste Lande for 
ikke at sige fremfor: alle Lande i 
Europa - egner sig for Opdræt af 
0rredfisk, saa var det netop Tiden 
nu, at vi søgte at indarbejde Por
tionsørreden ogsaa i andre Landes 
Storbyer. Hidtil har vi saa at sige 
udelukkende været henviste med vor 
Udførsel af den Slags Fisk til I'ysk
land. Efter al Sandsynlighed vil 
der efter Krigens Slutning blive 
vendt op og ned paa Ind- og Ud
førselsprodukterne i de forskellige 
Lande. I"andbrug og Industri tager 
allerede nu deres Forholdsregler. 
Det var vist ogsaa paa sin Plads, 
at der snarest i den Henseende blev 
gjort noget for Ferskvandsfiskeriet 
og særlig for I'ort Dambrug og dens 
Eksport af levende 0rredfisk. 

Men vi vil fremhæve det endnu 
engang: Portionsørred egner sig 
særligt for Hoteller og Restaura
tioner. Det er saa nemt at servere 
Em eller flere Portion-0rredfisk, 
naar man har Fisk netop af Por
tionsstørrelse. Herved undgaas den 
ubehagelige Skæren ud af større 
Fisk. 

Portionsørred serveres i Alminde
lighed stegt. Man kan maaske bedst 
sig'e, at den baade bliver kogt og 
stegt i Natursmør. Den spises med 
Smørsauce til. Den skal nemlig 
ikke behandles, som naar man ellers 
steger Fisk. Naar den under Steg
ningen bliver behandlet rigtigt, faar 
den ikke det brunlige, skrumpede, 
sprukne Skind, der som oftest ken
detegner stegte Fisk; men den faar 
et ganske anderledes lækkert og 
delikat Udseende og ligner snarere 
kogt Ørred.*) 

Salget af Portionsørred er hidtil 
ikke sket paa den .Maade, at de er 
kastede ind paa Fiskemarkedet i 
Tyskland og solgte der pr. Auktion. 
Paa den Maada vilde Salget af Fi
sken være undergivet de ofte store 
Pris svingninger, vi kender saa godt 
fra Fiskemarkederne, og som natur
ligvis fremkaldes af Forholdet mel
lem Tilbud og Efterspørgsel. Den 
Slags Fisk har hidtil været solgte 
til Opkøbere, undertiden for flere 
AaI' og til fastsatte Prisen, og disse 
har saa igen solgt dem til Fiske
handlere i Tysklands større Byar. 

Men det er ikke alene paa Ho
teller og Restaurationer, der spises 
0rredfisk. Der bliver ogsaa spist 
mange af den Slags Fisk i de mere 
velstaaende Hjem. Men til det 
Brug foretrækkes mellemstore Fisk, 
altsaa Fisk paa 2-5 Pd.; og dem 
er Kunderne henviste til at købe 
paa Fiskemarket. Og Risikoen ved 
at kaste mellemstore Fisk ind paa 
Fiskemarkederne i Udlandet, er her 
ikke saa stor for Dambrugerne, da 
han aItid kan vælge et Tidspunkt, 
der er gunstigt, altsaa en Tid, da 

*) Fremgangsmaaden er i sin Tid med
delt. 
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Markedsprisen er høj; hvad hidtil 
altid har været Tilfældet i de før
ste af Aarefs Maaneder. Her er 
naturligvis ogsaa betydelige Pris
svingninger; men han vil dog selv 
i uheldigste Tilfælde faa en ret god 
Pris for sin Vare. I dette Tilfælde 
kan Fisken afsendes friskslagtet og 
iset. Her behøves ingen Specialvogn 
som til Levendeforsendelse af Porti
ollsfisk, og hel' kan derfor l~[ellem

handlere undgaas. 
Der er derfor meget, der taler 

for, at Dambrugerne skal slaa ind 
paa delvis Opdræt af mellemstore 
Ørredfisk, maaske helst af Bæk
ørred, hvad der tidligere har været 
omtalt her i Bladet. Paa den Maade 
kan bl. a. Opdrætteren ogsaa und
gaa at sulteføde sine færdige Por
tionsnsk i flere Maaneder og det 
dermed forbundne store Tab. 

I dette Blads Nr. 8 er del' med
delt, at Kemikeren Henrik Bull i 
Norge har opfundet en "ny Fryse
metode for Fisle" , som man venter 
sig meget af. Hvis Metoden holder, 
hvad den synes at love, vil den 
uden Tvivl faa stor Bestydning for 
Forsendelsen af mellemstore Ørred 
fisk, idet disse saa uden Risiko for at 
fordærves og til en rimelig Fragtspris 
kan sendes til de fjerneste Lande i 
Europa. Og dersom Fiskehandlerne, 
samt Hotelejere og Restaurationer 
i Europas Storbyer og ved dets 
Badesteder viI gaa illd paa at mod
tage og at opbevare saadanne blok
frosne Portionsfisk - i Stedet for 
som hidtil at faa dem levende til
sendte og opbevarede i Bassiner, 
da vilde Opfindelsen selvfølgelig være 
af største Betydning for Ørredavlere 
og en uhyre Vinding baade for Pro
ducenter og Konsumenter. l\faaske 

vi ad den Vej tilsidst kan undgaa 
U dførsel af levende Fisk? 

P. N. 

Store }Ions. 
-0-

En tam Ørred. 
I den norske Tidens Tegn for 23, 

April findes følgende Meddelelse. 
Pall. Husmandspladsen Katteveit 

paa Stordøell lever der i en lille 
Brønd en Ørred, som har opn aaet 
den ganske respektable Alder af 
over 26 Aar, fortæller Olaf Hansen 
i sidste Hefte af "Naturen". Ør
reden blev sluppen ned i Brønden 
som Yngel i 1888. Brønden, som 
er 68 cm bred og 80 cm dyb, er 
muret over en Vandaare, som aldrig 
tørrer ud. 

I den lyse Sandbund ser man sta
dig Vandet pible frem og Tempe
raturen er vistnok temmelig jævn 
hele Aaret rundt. Her bor altsaa 
Ørreden, Bom gaar under Navnet 
"Store-Mons". Den er næsten helt 
tam. Holder man f. Eks. en Orm 
ned imod Vandet, kommer den lang
somt og rolig op mod Overfladen 
og napper Ormen ganske forsigtigt. 

Om Sommeren har den gode Dage, 
da de fremmede Landliggere har 
stor Fornøjelse af at made den. Den 
tager til Takke med al Slags Føde, 
ligefra Orm til Sukkerkringler. 

Om Vintere.n lever den ikke saa 
højt. Mangen Vinteraften, naar 
Folk har hentet Vand i Brønden, er 
den tilfældigvis kommen med i Bøt
ten og har tilbragt Natten i Køk
kenet. Ofte har den været i Livs
fare. Engang havde en lille Fyr 
listet sig til Brønden og fanget den 
paa Krog med Orm. Ørreden bed 

. efter gammel Vane strak s efter Ot'
i men og blev halet op, men heldig

vis blev den i Tide reddet af Hu
sets Folk; dens Underkæbe blev dog 
lidt beskadiget. Dette hændte for 
20 Aar siden. En anden Gang, for 
2 Aar sideD) blev den fanget af en 
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stor Kat, som løb hen over Marken 
m()d den; men ogsaa da blev den 
heldigvis frelst. "Store Mons" taa
ler ingen andre 0rreder i Brønden. 
Slipper man 0rredyngel ud til den, 
dræber den dem straks. 

Trods sin høje Alder trives den 
endnu udmærket. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I"underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. YnKe} 
og Sættefisk afDæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større 0rred,Kar

per og Suder købes og afbent.es paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christensen. 

Aaleyngel 
kan bestilles straks hos Carl Bram
mer, Frederiksværk. 

Karper. 
l Sommer-Karper kan fnas fra 

Saltbækvig Fiskeri, Arnakke pr. Sve-
bølle. Huss. 

1,-:=,'~!~~I€~j~~~~I@I~~!~~!~~I~~1 

I øjneæg I 
Æ af Æ 
~ Bæk- og Regnbueørred I 
~ lE 
~ falls bedst og billiglt 1K 

I LUndgaa~~ Fiskeri i 
I pr. Vejen. }J( 

Æ Tilkendt GuldlDedaille ~ 
I," pl,la FiS,keriUdStil,lingen i KØ-lÆ,' 2K hel1havn 1912. 

($~I~~~~~~E~~~~~~ 

Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk 

af 

Bæk-, Kilde- og Regn .. 
bueørred 

kan faas fra vore Fiskerier. 

Smidt Nissen & S0nner, 
Ejstrup St. .. _.--_ ..... _--_._-_._----.--..... -.--_ ....... ----._ .. • • 

i c10Rann "on ei/zen, i 
• • : edsvoren JPiskeauktionarius, : 
• • : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : · -• anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: -· -: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 
• • • ~.,~,~i".i;.:ø. Store Da_iuer for levenØ,e Fisk. .i •• i........... • • • • • • Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. -• • • Telegr.-Adr.: Fischeitzen. Telefon; Amt 1, Nr. 1,54'7, HalDbur.:;. • • • • • ........ -----_ .. _. __ ... _ ... _._--_ ... __ ._._-_ ... _._ .... 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
1. alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernhanesta.tion. 

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

8jneæu, Y nuel DU Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

dorUuda/l f/)am/lulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen et P. JfJT'gensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~~. 

I Portionsørrel I 
købeø og afhentelI med Speeialvorn paa Dærlllede 

Jernbaneøtation. 

I G. Domaschke, l( 
Fiøehhandlan:, Berlin 4.0, 1K 

Lehrter.tra •• e 18-1'. i 

~I 
Statskonsulent, Magister Chr. L.fun:. LykkeshQlmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bo&trykkeri (Åkties.lskab) ved a •• mu ... n-J[rolh. 
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Til 'England under 
Krigen. 

-0-

Ved Slutningen af den først() Be~ 
retning om min Englandsrejse var 
vi naaet med" Flora" til Hull. Kort 
efter at Skibet havde lagt til Kajen, 
kom der en fem-seks engelske Of~ 
ficerer og Politimænd om bord, og 
en for en blev Passagererne kaldte 
til Forhør for denne Domstol, der 
havde taget vor Salon i Besiddelse. 

Forhøret var meget indgaaende 
og varede mellem et K varter og en 
halv Time for hver Passager. 

For mit Vedkommende var det 
særlig omstændeligt, til Trods for 
mit gode Pas fra Udenrigsministe
riet, idet Dommerkomiteen viste, at 
»Deutsche Fischerei Verein" havde 
Ejendom i Epney ved Glouchester, 
hvor Aaleyngelen fanges, og at vi 
Danske tidligere havde faaet Ynge
len fra deres Depot; dette var 
vel Grund nok til at gøre mig en 
Smule mistænkelig. Min Tegnebog 
generede De sig f. Eks. ikke for at 
gennemsøge, for om muligt at finde 
noget fordægtigt. Heldigvis havde 
jeg selv, inden jeg rejste hjemme 
fra, underkastet den en kritisk Re
vision, saa den var absolut ufarlig -
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og jeg slap igennem! Saa snart jeg 
kom i Land, søgte og fandt jeg mig 
et Hotel, da jeg var nødsaget til 
at overnatte i HuH, fordi jeg først 
næste Formiddag kunde faa mine 
Kasser fri fra Toldvæsenet. 

Skønt Kl. nu var blaven omtrent 
otte om Aftenen, maatte jeg der
efter ned og melde mig paa Hulls 
Politistation i »Detective Office" Af
delingen. Der fik jeg saa et Papir 

. udleveret, samt Paalæg om, uop
holdelig at melde mig til og fra i 
hver By, hvor jeg under mit Ophold 
maatte overnatte i England. 

Næste Morgen var jeg paa 
Toldboden 0f$ fik med en Del Møje 
og Besvær mine Kasser udklarerede 
og kørte til Jernbanestationen. 

Da mit Tog imidlertid først gik 
til Glouehester ved 1 Tiden, spad
serede jeg rundt i Byen et Par 
Timers Tid for at se mig om. 

HuH er for Tiden ganske i Mili
tærets Tegn, og hvert Øjeblik saa 
man Smaatroppe paa et halvt hun
dred Mand, med en stor Bagage
vogn bagefter, som marcherede ned 
til Banegaarden. En Fornøjelse var 
det at se disse Folk; det saa ud, 
som skulde de afsted til en eller 
anden Sportspræstation, saa kæk og 
kvik var deres Msrch og saa mun
ter deres Sang. Man maatte be
undre Dem, naar man tænkte paa, 
hvorhen Rejsen gik, og samtidig 
hvert Øjeblik i de samme Gader 
mødte en stakkels ung Mand, der 
manglede . enten Arm eller Ben. 
Men intet synes at trykke disse 
stolte, unge Mænd, der selv vilde ud 
at kæmpe for gamle Englands Ære 
- There is a long, long way to 
Tipperary" . 

KI. 1,20 dampede jeg saa afsted 
med mine Aalekasser og med Glou-

chester som Maal; forinden havde 
jeg dog afsendt et Telegram til den 
Englænder, af hvem jeg køber Aa
lene, om at være ved Togets An
komst i Glouchester med ·en Lad
vogn, saa vi samme Aften kunde faa. 
Kasserne med os til Epney. 

Alt gik da ogsaa efter Bestem
melsen, og da jeg KI. 8 om Aftenen 
naaede Glouchester, stod min Eng
lænder selv paa Perronen og havde 
desuden en Mand med en Ladvogn 
parat. 

Forinden vi forlod Byen, maatte 
jeg imidlertid ned til Politistationen 
for at faa mit Pas paategnet, og 
først da det Tar overstaaet, kørte 
vi de godt to danske Mil til Epney. 

Undervejs fortalte Englænderen 
mig, at hans Hustru ogha.nhavde haft 
nogle svære Dage straks efter Kri
gens Udbrud, idet Landbefolkningen 
omkring Epney havde rottet sig 
sammen, og vilde dræbe Ægtepar
ret, fordi de troede, at de, paa 
Grund af at de havde drevet Aale
forretning med Tyskerne, ogsaa var 
i Ledtog med dem. I Epney havde 
Tyskernesaaledes opmagasineret et 
stort Antal Transportkasser til Aa
leyngel, og disse mente Folkene 
var fyldte med AmIJlunition; lige
ledes havde de stærk Mistanke til 
en ,uskyldig lille Motorpumpe, Bom 
benyttedes til at pumpe Vandet op 
gennem de Bassiner, hvori Aaleyn
gelen gik, inden den afsendtes. 
Man antog nemlig at denll Funda
ment var indrettet paa at bære en 
"Store Bertha". 

HTorom alting tlr, der maatte 
hentes en Politiassistent og fire 
Politibetjente ud fra Glouchester 
for at beskytte Ægtefolkene og 
samtidig overbevise Befolkningen 
om deres Uskyldighed. Ved samme 
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Lejlighed blev naturligvis baade 
Kasser og Fundament undersøgt, og 
alt fandtes at være ganske farefrit. 

Næste Eftermiddag, Onsdag, kom 
Kapt. Sølling ud fra London for at 
bistaa mig, hvis det paakrævedes. 

Samme Aften var der saa Opgang 
af Aaleyngel og næste Morgen tid
lig tog vi til Glouchester med de 
fyldte Kasser for at naa Hull samme 
Aften og derved opnaa at komme 
hjem med .,Flora", der skulde afgaa 
Fredag Morgen. 

Forinden jeg forlod Glouchester 
maatte jeg dog atter ned paa Poli
tistationen for at faa mit Pas paa
tegnet, og samtidig havde vi an
modet et af Byraadsmedlemmerne 
om at være til Stede, for at under
skrive en Deklaration, som gav mig 
Lov til at udføre Aalene til Dan
mark. 

Hvem der imidlertid ikke var der, 
var Byraadsmedlemmet; ved Tele
fonens og Telegrafens Hjælp fik vi 
sluttelig konstateret, at Manden var 
syg, det galt derfor om i en Hur
tighed at finde et andet Byraads
medlem. Englænderen og jeg fik 
saa fat i en Bil, og vi for Byen 
rundt i den aarle Morgen og var 
tre Steder, inden vi lykkelig og vel 
fik den højst nødvendige Underskrift 
og naaede~Toget i allersidste Minut. 

Rejsan til Hull gik uden videre 
Uheld; men kunde dog let være 
bleven skæbnesvanger, idet mine 
Kasser med Yngelen paa en Skifte
station uværgerlig ville være bleven 
glemt i Toget, der derfra gik til Skot
land, og kun blev reddet, fordi jeg i 
Tide skred ind. 

Under Rejsen, der varede 7-8 
Timer, passerede vi bl. a. Sheffield 
og Birmingham, og overalt var der 
Irulirønt af Soldater i Kakiuniform. 

Da jeg var vel ankommen til Hull 
og havde faaet mine Aal indstalle
ret paa Damperen og dygtig overbru
set med Vand, gik jeg i Land for 
at træffe en Bekendt. Med ham 
spadserede jeg saa senere paa Af
tenen, ved Kl. 81/2 Tiden, ned til 
Skibet for at gaa ombord. Plud
selig som vi gik og havde det hyg
geligt i de menneskefyldte Gader, 
lød der nogle Signalskud og øje
blikkelig slukkedes alle Lys i Byen, 
og saa mørkt blev der, at det havde 
været aldeles umuligt for mig at 
finde Vej ned til Skibet alene, ukendt 
som jeg var. 

Grunden til denne mærkværdige 
Situation var, at man havde obser
veret en Zeppeliner paa Vej op mod 
Hull. Luftskibet fandt os imidler
tid ikke den Aften, men maatte 
nøjes med at sende nogle Bomber 
ned i en nærliggende mindre By, 
hvor de dræbte 22 Mennesker. 

Jeg slap imidlertid lykkelig om
bord i "Flora" og manglede nu kun 
et sidste Forhør og samtidig Paa
tegning af mit Pas, for at komme 
ud af England Uled mine AaI. Kl. 
91/2 om Aftenen blev saa OfIicers
og Politiretten atter sat i "Flora"s 
Salon, men denne Gang slap jeg 
let -- jeg havde jo mine Aaleunger 
paa Dækket og var ikke mistænke
lig mere. Derimod maatte jeg paa 
Opfordring holde et helt lille Fore
drag for d'Herrer om Aalenes Liv 
og Levnet, som de paahørte med 
stor Interesse, og vi skildtes som 
gode Venner. 

Næste Morgen lettede vi ved 
5 Tiden og stod hjemefter. Paa 
Vejen passerede vi bl. a. den store 
norske Kuldamper "Storestad", der 
har gjort sig saa sørgelig berømt 
ved den 28. Maj 1914 paa St. Law~ 
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renee Bugten at løbe Damperen 
"Emprcss of Ireland" i Sænk. En 
Katastrofe, der kostede over 500 
Mennesker Livet. 

Af Krigsskibe saa vi paa denne 
Rejse Baa godt som ingen; det var 
først, da vi naaede ned mod Hel
singør, at vi mødte adskillige Skibe 
af den Type, men de .havde heldig
Tis alle gamle Dannebrog agter, og 
fra et af de større Panserbatterier, 
der Iaa opankret ved Indsejlingen 
til København, var der i Anledning 
af Søndagen Musik ombord, og "Kong 
Kristian stod ved højen Mast" bød 
os atter velkommen hjem til Dan
marks Strande. 

Red. 

Beretning til Landbrugs
ministeriet fra den danske 

biologiske Station. 
-0-

Fra Lederen af den danske biolo
giske Station, Dr. phil. C. G. Joh. 
PeteTsen har vi atter modtaget en 
meget interessant Beretning over 
det foreløbige Resultat af Doktorens 
Boniteringsundersøgelser. 

Uden at fortabe os i Deitailler 
!lkal Ti efter denne Beretning skitse
mæssig forsøge at give et Billede 
af det Plante- og Dyreliv, der lever 
i de daI:lske Farvande, og som sær
lig har Betydning med Hensyn til 
Havets Økonomi. Hovedplanten i 
yoreFarvande er absolut Bændel
tangen (Zostera marina), og Dokto
ren mener, at der i hele Danmark 
om Sommeren findes en Mængde af 
24,000,000 Tonl! vaad Bændeltang 
Aarsproduktionen skal dog være 
dobbelt saa stor. 

Af unyttige Dyr d. v. s. for Men-

nesker og Fisk uspiselige Dyr, fin
des ifølge Boniteringerne c. 5,000,000 
Tons i Kattagat, af disse tæller 
særlig den store tykskallede Musling 
(Cyprina islandica) ogsas. kaldte 
Molboøstersen samt Sømusene (Echi
nocardium og Brissopsis) i Skæppen. 

Af nyttige Dyr, som spises af Fisk, 
anslaar DoktorenMængdentill,OOO,OOO 
Tons. Disse 1,000,000 Tons anven
des paa forskellig Maadc i Katte
gats Husholdning. 

Ifølge den internationale Fiskeri
statistik for 1910 fiskes der af Rød
spætter og enkelte andre pall. samme 
Maade levende Flynderfisk c. 5000 
Tons aarlig i Kattegat. Af Torsk 
og enkelte andre pas. noget lignende 
Maade levende Torskefisk fanges der 
6000 Tons. 

Efter Doktorens Beregninger spi
ser Rødspætten 10 Gange sin egen 
V ægt om Aaret. Til at tøde Rød
spætterne i Kattegat bruges der 
derefter 50,000 Tons af de nyttige 
Dyr. Af Snegle, Krebsdyr og Orme 
af denne Slags fandtes der c. 50,000 
Tous ved Boniteringerne; hvis disse 
spiser deres egen Vægt 10 Gange 
aarlig, bruger de af de nytti ge Dyr 
Halvdelen eller 500,000 Tons. 

Desuden beregnflr Doktoren de 
Smaan.sk, som Torskene spiser til 
10,000 Tons aarlig: Smaafiskene igen 
antages at spise 100,000 TOIls af de 
nyttige Dyr; men da der ogsas. 
blandt disse findcs adskillige Rov
dyr, synes der ikke at være Over-
flod paa Føde. . 

Endelig findes der 7000 Tons Sild 
i Kattegat, men da disse hovedsa
gelig lever af Plankton i Vand
massen, kommer de ikke Bunddy
rene ved. 

Ifølge Beretningen skal der 10 
kg Nyttedyr til at producere l kg 
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Rødspætter, men 100 kg Nyttedyr 
til 1 kg Torsk,fordi her er et 
Mellemled (8maanskene). Det vil 
altsaa. være mere fordelagtigt, om 
man kunde producere Rødspætter 
alene; men naar man nu en Gang
har de store Rovkrebsdyr og de 
store Rovsnegle i Kattegat, maa 
man være glad ved Torsken, der 
dog holder dem noget nede. 

Ovenstaaende Tal, som selvfølge
lig kun kan være omtrentlige, giver 
en god Forestilling om, hvad der i 
store Træk foregaar i Kattegat af 
Stofskifte og navnlig viser det ty
deligt, hvor uendelig lidt der af 
det hele kommer Mennesket tilgode 
gennem Fiskene; kunde man for
uden dem, tillige bruge meget af 
Havbundens Nyttedyr, saasom Mus
linger, østers o. L, vilde langt mere 
kunne opnaas, og kunde man direkte 
benytte Plantevæksten, vilde det 
være det fordelagtigste. 

Dette er i korte Træk et lille 
Billede af Dr. Joh. Petersens epoke
gørende Undersøgelser i de danske 
Farvande. Red. 

Det første nydende Fiskefryseri 
paa Norgeskysten, 

-0-

Fryseriet skal følge Fiskeriet paa dets 
Gang fra rinmarken til Haugesund. 

Konsul H. Nielsen i Baugesund, 
som tidligere har disponeret over 
et Par store Fiskefryserier i Tron
hjem, vil nu begynde paa noget helt 
Nyt, nemlig et flydende Fryseri, som 
skal tage Fisken under Behandling 
paa selve Fangstpladserne. Fryse
rIet faar paa donne Maade hele 
Kysten fra Finmarken til Haugesund 

til Virkefelt. Konsul Nielsen har 
købt Damperen "Karmøj" og instal
leret Fryseriet der ombord. 

Maskineriet er leveret af Firmaet 
Th. 8abroe & Co. i Aarhus og det 
er den danske Fiskehandler Otte
sens patenterte Frysemetode, som 
skal anvendes. 

Fisken føres paa Fangstpladserne 
direkte ombord lige som den er 
kommen op af Havet. Den fyldes 
i otte galvaniserede Kurve, som oven
paa hverandre straks sænkes ned i 
Frysebeholderen. Efter en god halv 
Times Ophold her er Fisken alde
les stivfrossen og kan pakkes i Kas
ser for videre Forsendelse eller an
bringes i Skibets Kølerum. Maski
neriet er indrettet til Frysning af 
20,000 Stk. Fisk i Døgnet og kan 
samtidig ved en særlig Cirkulations
pumpe afkøle et isoleret Lasterum, 
hvor den frosne }<'isk kan opbevares 
under en Temperatur paa indtil 10 
Graders Kulde. 

Selve Frysningen foregaar i en 
Saltvæske og det har mange Fordele 
fremfor Luftfrysningen. Medens V æ
skefrysningen kun kræver fra en 
halv til en hel Time, tager Luft· 
frysningen 30 Timer. 

Som en Følge af, at Frysningen 
foregaar saa hurtigt, sprænges ikke 
Fiskens Cellevæg, og derved opnaar 
man, at Fisken smager bedre, naar 
den, efter at være optøet, bliver kogt.· 

Den bevarer ogsaa sit naturlige 
Udseende, da. Slimhinderne ikke tør
rer ind under Frysningen. 

Hvis Hr. Nielsens flydende Fry
seri viser sig at kunne svare Reg
ning og er driftsikkert, vil der ef 
ter al Rimelighed blive oprettet 
mange af den Slags flydende Fry
serier langs med Norges Kyst. Dette 
betyder jo blandt andet, at et saa-
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dant Skib efter at være fuldt lastet 
med frossen fersk Fisk kan gaa di
rekte til de store Markedspladser i 
Tyskland og Engla.nd, hvor der op
naas højest mulige Priser forførste 
Klasses Varer. 

(Tidens Tegn). 

Mindre Meddelelser. 
-0-

Udbyttet af de Dorske Fiske
rier i 1913. 

I Følge Norsk Fiskeritidende ud

gjorde det samlede Udbytte af de 

Fiskemarkedet: 
-0-

En gros Priser i Ugen fra 2/& til. 8/5 

1915. inel. 
(Ifølge Dansk Fiskeritidende). 

Aal, gule, levende 
Laks, Bornholm 
Ørred, blanke 
Ørred, brune 
Gedder 
Aborrer 
Brasen 
Skaller 

København, Gl. Strand. 

Øre pr. Pd. 

30-66 
100-150 
80-120 
70-100 
30-50 
15-25 
10-!;JO 
7-15 

norske Fiskerier i 1913 den bet yde- Det tyske FiøkeDlarked. 
lige Sum af 93,771,793 Kr. Notering opgivet af edsvoren Auk-

Indtægten af Ji"'iøkeriet fordeltes tionarius Johan von Eitzen, Hamburg. 

paa følgende POiter: 

Havfiskeriet 53,767,717 

Sæl- og Hvalfangsten 37,3~6,485 

Elvefiskeriet af Laks og 

Havørred 277,000 

Værdien af FiskernesHjem

meforbrug af egen Fangst 2,340,591 

Kr. 93,771,793 

ED Aal paa 'Ih Pd 
blev forleden fanget i Stevustrup 

Tørvemose og pall. almindelig Fiske

line af en Dreng fra Stevnstrup. 
Om Drengen blev forskrækket for 

denne Sølange - derom melder Hi

storien intet. 

(Sorø Folketidende). 

II 

Gedder, middel 
Gedder, smaa 
Gedder, store 
Skaller. store 
Skaller, smaa 
Aborre, store 
Aborre, smaa 
Brasen, store 
Brasen, middel 
Brasen, smaa 
Helt 
Laks, blank 
Ørred, middel 
Ørred, smaamiddel 
Ørred, smaa 
Ørred, store 
Aal, store, spidssnudet 
Aal, smaa 
Aal, usorteret 

Altona, 5. Marts. 

Pf. pr. Pd. 

43-68 
40-62 
20-40 
25-28 
11-20 
80-40 

16-30 
46-48 
25-35 
15-25 
48-52 

200-200 
90-120 
90-120 
60-95 
80-105 

122-136 
50-70 
85-115 
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Annoncer. 
-0-

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yngel 
og Sættefisk afDæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhente!! p&a 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. ChristtJnstm. 

Aaleyngel 
kan bestilles straks hos Carl Bram
mer, Frederiksværk. 

Aaleyngel 
kan bestilles paa Vrøj ved Kalund
borg. Ordrene effektueres i den 
Rækkefølge, i hvilke de indkommer. 
Nærmere ved O. Corfixen, Vrøj. 

c71verler 
i 8Yledlems6Iadet! 

af 

Bæk- og Regnbueørred 
faas bedst og billi,.t 

fra 

Lundgaard Fiskeri 
pr. Vejen. 

Tilkendt GnidmedallIe 

Karpeyng el. 
Tilbud paa nogle Tusinder Kar

peyngel ønskes. 
Henvendelse til Nakskov kom

. munale Administationskon
kontor med Opgivende af Yngelens 
Størrelse samt Pris. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
i JoHann fJon ~ilzenJ i 
• • : edsvoren FiskeauktionariUlf, : 
• • : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
• • : anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel Bom Damfiske. : 
• • · == Store Da.iner for levende Filk. !!.!!!.!!!!!.!!!.!!! • • • • • • Jerbaneforsendelser adresseres til: A.ltona. • • • • Telegr.-Adr.: Piøeheit.en. Telefon: A. .. t 1, Nr. 1,547, Rambarr:. • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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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 Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~U~8K fl)amKullur.' 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
Æ Æ I Porlionsørrei I 
I større Ørred, Gedder, Karper, i 
~ Suder, Skaller, Aborrer ]{ 
.m 'købe. og- afhentes med Speeialvoln paa nler_e.te I 

Sernban eotatioa. I 
---=~ Kontant Betalinc· :::::::====--- i 

. G. Domaschke, ~ 
.ro. FinhltaDdlDDr;, BerliD 4.0, I 
w Lehrteutra •• e 18-1'. I Telegr.·Adr.: Foren •• Io •• d.l . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, Magister Chr. LeftiD:;, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø BortrYkkeri (Alttiea.lskab) nu Ra.mu ... n-J[rop. 
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. I~dhold: ningstiden under særlige for Eng-
Generalforsamhngen. lænderne betryggede V'lk S'd t 
F
' k d fi k'f . l aar. l S-ers van s IS en orenmgens RC"nskab t F t d d for 1914. "l nævn e orsøg 8 ran e e foreløbig j 

Sudcl'opdræt i naturlige Søer. men derfor er det aldeles ikke ude-
Om Indflydelsen af Vandets Saltindhold \1 lukket, at en gentagen Henvendelse,. 
p~a F~skebestanden og Udbyttet af under gunstigere Forhold, kan give 
FIskenerne. et bedre Resultat. 

Annoncer. E d'd b t J:i' d 

\ 

n n ere erør El orman enFor-
eningens Arbejde for at fremme 8al-

. • .. get af Ørredæg i England. 
Gel1era\tOr~alll\m~el1 l Vre~erlCla Formanden gik derefter OY6r til 

d. 29. Maj 1915. \ at bringe Generalforsamlingen Med-
-0- \ deleise om, at Landbrugsministeriet 

·Formanden, Brygger Bie aabnede I for 1915 havde ydet Foreningen et 
Generalforsamlingen med at byde Tilskud af 300 Kr., for at aættte Dr. 
de Tillstedeværende velkommen. Hoffmeyer i Stand til at foretage en 

Forinden Generalforsamlingen gik Hejse til England efter Aaleyngel 
over til at behandle Dagsordenen, til Udsættelse. Efter Opfordring af 
udtalte Formanden nogle Minde- Formanden gav Dr. Hoffmeyer der
ord over afdøde Bestyrelsesmedlem, efter en kort Beretning af omtalte 
Ingeniør Petersen. Forsamlingen Rejse til England, som var foreta
sluttede sig hertil ved at rejse sig. get i afvigte April Maaned. Idet 

Formanden omtalte derefter de Doktoren· iøvrigt henviste til den 
forskellige Arbejder, som Fersk- udførligere Beretuing, der har staaet 
vandsflskeriforenillgen havde taget i Bladets to sidste Numre, paape
Initiativet til i det forløbne Aar; gede han Nødvendigheden af ogsaa 
saaledes Forsøget paa, under de for Fremtiden at gaa til England 
vanskelige Salgsvilkaar med Porti- efter Aaleyngel, da det efter hans 
onsørred til Tyskland, del s at søge l\fening er den eneste aldeles sikre 
indarbejdet et Marked i England for ,Kilde, hvorfra Aaleyngel kan faas. 
større Ørred, dels at formaa Englæn- Den danske Opgang af Aaleyngel 
derne til at give Danmark Dispen- er kun tilstrækkelig i ganske faa 
sation fra Indførselsforbudet i Fred- Aar, og f. Eks. iaar er der al mu-
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lig Udsigt til, at den ganske vil 
svigte. Den lange Transport af 
Aaleyngelen over Hull har dog vist 
sig at være lidet heldig for Yng
elens Levedygtighed, saa vi haaber, 
at den gamle hurtige Rute over 
Parkestone-Esbjerg atter kan benyt
tes til næste Aar. 

Formanden omtalte derelter deu 
Betænkning til Fiskerilovenes Re
vision, der er afgivet af det af Re
geringen nedsatte Udvalg. Et 
glædeligt Tidens Tegn er det, at 
der i denne Betænkning er, taget 
adskillig Hensyn til Ferskvandsfi
skeriforeningens Ændringsforslag. 
Vi faar oprigtig haabe, at politiske 
Momenter ikke skal faa Lov til at 
spille altfor meget ind, naar Be
tænkningen kommer for i Rigsdagen; 
thi som den i Øjeblikket foreligger, 
byder den paa adskillige Fordele 
for det danske Ferskvandsfiskeri, 
som savnes i vor nuværende Lov. Og 
fremfor alt foreligger den i en 
Skikkelse, der bedre ,udelukker 
Tvivl om mangfoldige vanskelige 
og indviklede Tilfælde, som baade 
forhen og i Nutiden hal' givet 
Anledning til Stridigheder og 
Processer, som for en stor Del 
vil kunne undgaas, hvis den Be
tænkning, som det nedsatte Udvalg 
har vedtaget, bliver til Lov. 

Formanden gav derefter Ordet 
til Magister O. V. Otterstrøm, der 
bragte Forsamlingen en kort Rede
gørelse af hans interessante Under
søgelser af Ferskvandsfiskenes Ho
.vedernæringsmidler. Undersøgel
serne, der pall. nærværende Tidspunkt 
langtfra er afsluttede, foretages i 
Fure Sø og Hampen Sø. 

(Hampen Sø er ca. 150 Td. Ld. 
stor og ligger i Palsgaards Skov
distrikt). 

Magister C. V. Otterstrøm om~ 

talte derefter den vedtagne Fiske
rilov for Gudenaaen og kritiserede 
sikkert med god Grund denne Lov, 
der efter et fagmæssigt Skøn ri
meligvis kun vil føre til meget util
fredsstillende Tilstande ved Dan
marks største Aa. 

Derefter fremlagte Kassereren, 
Hr. Sagfører Nors Uegnskabet. Af 
Regnskabet, som findes optrykt 
andet Steds i Bladet, vil det frem
gaa at Medlemsantallet er akkurat 
det samme, som det foregaaende 
Aar. Jl'oreningens Formue er gaaet 
ned med c.300 Kr*). En medvirkende 
Grund hertil har Annoncernes Svig
ten i Anledning af Krigen været. 

Et Forhold, som nu dog delvis, 
er genoprettet. 

Hegnskabet godkendtes! 
Formanden foreslog derefter Valg 

af nye Bestyrelsesmedlemmer i 
Stedet for Ingeniør Pedersen og 
Murmester ~Iorten Nielsen, der begge 
er afgaaet ved Døden samt d'Hr. Di
rektør Ohristiansen, Godsejer Bl'Un
nings Hansen, Sagfører Nors og 
:Fiskeribestyrer N. Pedersen, Brahe
trolleborg, der fratl'aadte efter Tur. 

De fire sidstnævnte Herrer gen
valgtes og i Stedet for de to først. 
omtalte nyvalgtes Købmand N. J. 
Schmidt, Kolding og Godsinspektør 
Copmann, Hellerup. 

Endelig genvalgtes Proprietær 
Eich" Bramminge Hovedgaard og 
nyvalgtes Hr. Bankassistent R. Vi
!andt, Ribe til Revisorer. 

Da Dagsordenen dermed var ud· 
tømt sluttede Formanden General
forsamlingen. 

') Dagen efter Generalforsamlingen modtog 
Fer~kvandsfiskeriforeningen den glædeliIIe 
Meddelelse, at Laddbrugsministeriet havde til
staaet Foreningen 400 Kr. til Dækning af det 
Underskud, der var foranlediget af Krigen i 
1914-15. 
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Ferskvandsfiskeriforeningens 

Regnskab 
for 1914. 

Indtægt: 
Kr. Øre 

Bilag. Overført Kassebeholdning 599 21 

A. 1. Kontingent fQr 1914 af 227 Medlemmer a 4 Kr.. . . . .. 908 00 

A. 1. Extrakontingent for 1914 ifølge Medlemsfortegnelsen. . 153 00 

A. 1. Kontingent fra 1 Medlem for 3h Aar. . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 

A. ]. Do. Bornholms Fiskeriforening . . . . . . . . . . . . 10 00 

A. 2. Do. - 2 Postabonnenter ................... . 

A. 3. Salg af Bladet ................................... . 

A. 4. Indtægt af Annoncer ............................. . 

A. 5. Salg af 12 Lovexemplarer It 20 Øre (se Kassebogen) . 

A. 6. Refunderet Porto (se Kassebogen) ................. . 

A. 7. Indvundne Henter (se Bankbog) ................... . 

8 00 

16 92 
112 70 

2 40 

32 80 

29 80 

Balance ]875 53 

Pr. Kass~beholdning at overføre til næste Altr. . . . . .. 300 22 

Udgift: 
Kr. Øre 

B. Bladets Trykning og Udgivelse m. m. . ............... . 1101 11 

C. Porto, Telegrammer, Papir og Tryksager. . . . . . .. . .... . 194 40 

D. Forskellige Udgifter ................................ . 15 60 

R. Rejseudgifter og Diæter ............................. . 264 20 

Beholdning 300 22 

Balance 1875 53 

Ribe, den 1. Maj 1915. 
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Suderopdræt i naturlige 
Søer 

af Harald Nordqvist. 
-0-

(Svensk Fiskeri Tidskrift). 
Suderen er en af Tore Indsøers 

~ærdifuldeste og mest velsmagende 
Fiskearter; men trods dette er den 
kun meget lidt kendt' og skattet. 

Det beror først og fremmest paa, 
at Suderen forekommer ret 'spar
somt og derfor meget sjældent 
bringes til 'l'orvs. I Tyskland skat
tes den derimod højt, og er ns,vnlig 
i de senere Åar bleven Genstand 
fol' en omfattende Damkultur. Su
deren fortjener imidlertid ikke alene 
at benyttes som Damfisk, men burde 
ogsaa vises betydelig !tørre Inte
resse i vore mindre Søer. Den er 
nemlig ikke alene en meget lækker 
Fisk, men tillige et meget taknem
ligt Opdrætningsobjekt i dertil eg
nede Søer. Pall. Grund af sin mørke 
Farve og temmelig tilbagetrukne 
Natur er Suderne i mindre Grad 
end Flertallet af andre Fiskeslags 
udsat for Rovfiskenes Efterstræbel
ser. Den er ogsaa overmaade sej
livet. Denne Egenskab forklarer 
den Lethed, hvormed Suderne i 
Almindelighed kan indføres i Søer, 
hvor den ikke tidligere fandtes. 
Men Suderne har ogsaa en anden 
fordelagtig Egenskab. Den er nem
lig meget let at fange i Ruser. 
Dette er ud fra Synspunktet om 
Fiskeriets rationelle Drift isaadanne 
mindre Søer af aller største Betyd
ning. Suderne elsker grunde, varme 
Søer med rigelig Vegetation. l 
dybe og kolde Søer, ligesom i vækst
fattige Søer med stenede Bredder 
trives den ikke. Naar den fore
kommer i større Søer, bolder den 

sig næsten udelukkende til vegeta
tionsrige, beskyttede Bugter. 

I smaa Søer og Damme med ri
gelig Vegetation bør i Forening med 
en eller nogle Fiskedamme en fuldt 
rationel og rentabel med Export til 
Tyskland for øje grundet Suder
opdræt kunne drives. 

.Jeg skal derfor ved et Eksempel 
forsøge at klargøre den almindelige 
Plan, som bør følges ved en saa
dan Suderopdrætning. 

Vi antager altsaa, at vi hal' en 
Sø paa ca. 20 Td. Ld., cer egner 
sig godt for Suder, og i hvilken 
der forekommer Aborre, Skalle, . 
Gedde og Helt. I Nærheden af 
Søen haves to Fiskedamme med et 
sammenlagt Areal af 3 Td. Land. 
Da den Føde, som Søen producerer, 
i størst mulig Maalestok skal komma 
Suderne tilgode, prøver vi med alle 
de Midler, der staar til vor Raa
dighed at indskrænke de Fiskeslags, 
som er Suderens Næringskonkurren
ter. Af de ovenfor nævuede, i Søen 
forekommende Fiskearter gælder 
dette særlig Aborren og Skallen. 

Begge disse Fiskeslags maa man 
derfor efterstræbe pall. det mest 
hensynsløse. Men ikke nok her
med; man maa ogsaa søge at øde
lægge dertls I,eg. I Sommerens Løb 
kan man endvidere ved Hjælp af 
fintmaskede Vaad fange store 
Mængder Yngel Aborre og Skalle. 
En talrig Geddebestand kan blive 
farlig for Suderbesætningen. I Be
tragtning af, at det i de fleste Til
fælde vil være umuligt at bekæmpe 
Aborre og Skalle rigtig effektivt, 
kan det maaBke være rigtigt at bi
beholde et vist Antal Gedder, der 
dog ikke maa blive større end til 
1 kg Vægt. 

Det første Aar besættes de to 
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Damme med 10 a 12. Tusind en 
Somre gamle Suder, samtidig med 
at Udryddelsen af Vildfisken tager 
sin Begyndelsen. Suderne maa 
derefter gaa i Dammene to Somre 
og en Vinter forudsat, at Dammene 

ikke bundfryser. Om Høsten den 
anden Sommer udfiskes Dammen"c; 
derved faas. lad 08 sige, 6000 Stk: 
tre Somre gamle Suder, som vejer 
ca. 40 gr. 

Af disse udsættes 5,000 i Søen. 
De tilbageblevne ca. 1,000 Stk. ind
sættes i et mindre Opbevaringsbas
sin med friskt gennemstrømmende 
Vand. 

Dammene staar derefter tørre om 
Vinteren til hen paa Yaarell, de 
dæmmes derpaa op og de 1000 Stk. 
Suder fra Bassinet overflyttes til 
dem. I Søen drives stadig et hen
synsløst Fiskeri efter Vildflskene' , 
Suderne derimod faar LOl' at gaa 
i Fred til den nællte Sommer, alt
saa den fjerde efter Udsættelsen. 
De Suder, som udsættes i Dammene 
udfiskes om Røsten (den tredje 
efter Udsættelsen) og man fa ar da, 
lad os sige 800 Pol'tions8uder, del' 
vejer ca. BO kg. Disse sendes le
vende pakkede i Kasser med 
Mos til en større Fiskeopdrætnings
anstalt eller Opsamlingsstation for 
Export til Tysklancl- De betinger 
saa en Nettopris af mindst 1,40 pr. 
kg. For hele Partiet faas paa denne 
11aade ca. 200 Kr. Dammene maa 
derefter sta:;t tomme om Vinteren. 
Den fjerile Sommer begynder Su
dernskeriet med Ruser i Søel1. 

Ruserne udsættes allerede i Be
gyndelsen af Maj, og Fiskeriet fore
gaar ligetil Juli Maaneil. Alle de 
fangede Suder indsættes i de to 
Damme, hvor de gaa, til de sælges 
om Høsten. Ved Udfiskning af 

Dammene !aas enkelte Aar tillige 
en Del Sudel'yngel, som udsættes 
i Søen. 

Om Indflydelsen af Vandets 
Saltindhold paa Fiskebestanden 

og Udbyttet af Fiskerierne. 
At Dr. phil. A. C. Johansen. 

iDunsi, Fiskeritidende). 

-o-
lla lIlan paa flere Steder i vore 

Fjorde og mindre Indvande har det 
i sin Magt til en vis Grad at regu
lere Vandets Saltholdighed, er det 
af Betydning at vide, i hvilken Slags 
Saltvand man fa ar det rigeste Ud
bytte af Fiskerierne. I denne Ret
ning er der endnu meget tilbage at 
undersøge, men de Vink, man al
lerede nu kan give, kan dog have 
Betydlling. 

Ved de Forbedringer, der i de 
senere Aar er bleven indført i Fi
skel'istatistiken i de fleste af de 
Lande, der deltager i de internati
onale Havundersøgelser, er / det ef
terlutauden blevet muligt at faa et 
Overblik over, hvad der fiskes i alle 
de Have, der omgiver Danmark: 
Nordsøen, Skagerak, Kattegat, Belt
havet og østersøen. For Aaret 1910 
kan Udbyttet i disse Have opgøres 
paa følgende Maade: 

Nordsøen 
Skagerak 
Kattegat 
Belthavet 
østersøen 

Totulmlbytte: 
Kg Kr. 

1,114,662,000 179,827,000 
100,070,000 ca. 12,000,000 

21,248,000 - 5,500,000 
18,906,000· 5,139,000 
73,882,000 14,431,000 

Tilsammen 1,328,768,000 216,917,000 

De her anførte Tal er i Hoved
sagen taget fra "Bulletin statistique". 
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Værdiangivelserne for Skagerak og I 
Kattegat er afrundede. Det angivne 
Udbytte omfatter kun I<'isk, ikke 
Hummer, Rejer, Skaldyr etc. 

Grænserne for de forskellige Have 
er her trukket paa følgende Maade: 

Nordsøen. 
Mod Kanalen: Linien fra Cap 

Grisnæs til I<'oreland Fyr ved Do
ver. 

Mod Atlanterhavet: En Linie fra 
Duncansby Head i det nordligste 
Skotland over Orkneyøerne til Shet
landsøerne samt Meridianen fra 
North Unst Fyr til den GIde nord
lige Breddegrad. 

Mod Nordhavet: Den 61de nord
lige Breddegrad. 

Mod Skagerak : Linien Hanstholm 
-Lindesnæs. 

Skagerak. 
Mod Kattegat: Linien Skagens 

Gren- Vinga. 

Kattegat. indbefattet Sundet. 
Mod Belthavet: Linien Gniben

Hasenøre. 
Mod østersøen: Linien Dragøl'

Limhamn. 

Belthavet. 
Mod østersøen: 1) Linien Ged

ser- Ahrenshoop (S. V. f. Darsser
ort). 2) Linien Hestehoved-Madses 
Klint, Møen. 3) Linien: Jungsho
ved til det nordligste Punkt paa 
Ulvshale. 

østersøen. 
Til østersøen medregnes her Stet· 

tiner Haff, Frische Haff og Kurische 
Haff samt den Bottniske og den 
Finske Bugt, men ikke Rigabugten. 

Med den her anførte Begrænsning 
har de nævnte Farvande ifølge Be-

regninger af Frøken cand. mag. K. 
Smith følgende Areal: 

Nordsøen 
Skagerak. 
Kattegat. 
Belthavet 
østersøen 

Tilsammen. 

Sømil. D Kilometer. 
ca. 150,500 ca. 516,000 

9,800 - 33,500 
6,200 - 21,200 
5,560 - 19,000 

104,000 - 356,000 

ca. 276,060 ca. 945,700 

Beregnet pr. Kvadrat-Enhed har 
Udbyttet i de forskellige Farvande 
været følgende: 

Nordsøen. 
Skagerak . 
Kattegat . 
Belthavet . 
østersøen. 
Alle Farvande . 

Nordsøen. 
Skagerak . 
Kattegat • 
Belthavet. 
østersøen. 
Alle Farvande. 

pr. D sømil. 
Kg Kr. 

7,406 1,195 
10,211 1,224 
3,~27 887 
3,400 928 

710 139 
4,813 786 

Pr. Hektar (ca. 
1,8 Tdr. Land). 
Kg Kr. 

21,60 3,49 
29,87 3,58 
10,02 2,59 

9,95 2,72 
2,08 0,41 

14,05 2,29 

Af disse Oversigter vil det ses, 
at der er en mægtig Forskel i Ud
byttet pr. Kvadrat-Enhed i de for
skellige Farvande. Udbyttet i kg 
pr. Hektar er i Skagerak mere end 
14 Gange saa stort som i østersøen 
og Udbyttet i Nordsøen pr. Hektar 
ca. 10 Gange saa stort som i øster
søen. (Udbyttet er for Kattegat an
ført noget for lavt, for Skagerak 
noget for højt. Dette hidrører navn
lig fra, at en Del af det store "Bo
huslanske Sildefiskeri" foregaar i 
Kattegat, S. V. f. Linien Skagen
Vinga, og for saa vidt Fangsten fø
res ind til Bohuslan, regnes Udbyt-
tet til Skagera.k). (Forts.). 
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3lverler 
l !Medlems6!adet! 

Annoncer. 
-0-,-

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yngel 
og Sættefisk afDæk-, Kilde

. og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohristt>,nsen. 

Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk 

af 

Bæk -; Kilde- og Regn
bueørred 

kan faas fra vore Fiskerier. 

Smidt Nissen & Sønner, 
Ejstrup St. 

~~~~~~~ 

I øjn~æg I 
I. ~ ffi Bæk- og Regnbueørred ]t 
~ fa as bedst og billiglt 

i fra 

Lundgaard Fiskeri 
pr. Vejen. 

. Tilkendt GuldmedailIe I 
i 

paa Fiskeriudstillingen i Kø

benhavn 1912. 

~~~~~~~ 

Karpeyngel. 
Tilbud paa nogle Tusinder Kar

peyngel øn8ke~. 
Henvendelse til Nakskov kom-

I 
munale Administationskon
kontor med Opgivende af Yngelens 

I Størrelse samt Pris. 

.•....•.......•......................... __ ._-._._--_.-- -
æ c:1oliann von eifzen, i · -• • • • • • -• --• -

edsvoren Fiskeauktionarius, 

St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, 
anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: 

Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. 

- ••••••• !!!~...... Store Da.iner for levende Fisk. • ..... !!!. ... !.!!" -· -• • • J erbaneforsendelser adresseres til: Altona. -• • • Telegr.-Adr.: Fi8eheitzeu. Telefon: Amt l, Nr. 1,547, Ha_hure. -• • · -_ .. -•.. _---_._---------------------------. __ .. -_._---. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Øl'l'edarter købes. 

Fiskene afhentes i Speeialvogl1 paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

-- liontant Betaling. --

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
. sælges. 

d9~U~8K fi)amKultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen .& P. Jørgensen, 
Lunderskov, Telefon-Adr. 

Lunderskov (8. 
Lejrskov 16. 

~~w.·~~~~~~~.~~~~~~www~~~w~~~~. a 
~~~~~~~~v~~v'",~~~v~~P'G~P'G~?G~~ 
\V . W 
ffi . .ro,. 

I Portionsørrei I 
~ større Ørred, Gedder, Karper, i I Suder, Skaller, Aborrer I 
~ købe8 og afhelde8 med Speeialvogn paa :a.er_ellte ~ i Jernbanestation. ~ 

W' Kontant Betaling. -- i i G. Domaschke, i 
Æ Fi.~.hlaaDdlunt, Lelal'terlltraltlile H~-l\9. HerUD "'0, I I Telegr.-Adr.: Foreneøha:adel. 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, Magister ellI'. Løftin::, Lykkesholmsa1l6 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Raamui .. n.:lro,h, 
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Indhold: 
Ingen < udenlandske Sportsfiskere til 

Norge iaar. 
Om Indflydelsen af Vandets Saltindhold 

paa Fiskebestanden og Udbyttet af 
Fiskerierne. 

Tanker om Fredning. 
Mindre Meddelelser. 
Annoncer. 

Ingen udenlandske Sportsfiskere 
til Norge iaar. 

-0-

BetydeUge Indtægtstab for 
store Distrikter. 

Af nedenstaaende Meddelelse, som 
fandtes i det norske Dagblad "Ti
dens Tegn" for 8. dennes, fremgaar 
det, at Krigen ogsaa udøver sin Iud
flydelse paa Sportsfiskeriet i Norge. 

Det er imidlertid ikke alene for 
at henlede vore Læseres Opmærk~ 
somhed herpaa, men nok saa meget 
for at vise, hvilken Betydning et 
godt Sportsfiskeri kan have for et 
Lands Økonomi, at vi har optaget 
denne Artikel. 

At vi selvfølgelig er klar over, at 
et Land som Norge har særlige gun
stige, naturlige Betingelser i sports
lig Henseende, derom nærer vist-

nok ingen Tvivl; men vi drister 09 

til at paastaa, at selvet Land som 
Danmark, tiltrods for sin ganske an· 
derledans uheldig Beskaffenhed som 
Emne for udenlandsk Sportsfiskeri, 
alligevel vilde være i Stand til, i 
mange Egne af Landet, at byde ud. 
mærkede Betingelser for et fornøje
ligt Sportsfiskeri, hvis vore ferske 
Vande - baade Aaer og Søer -
var underkastede en rationel Be. 
handling og Drift. Vi vilde ved at 
gennemføre en saadan, ikke alene 
opnaa at skaffe forøgede Indtægter 
til vor Landbefolkning fra Rigmæn
dene i Byerne, men tillige tiltrække 
Sportsmænd fra andre Lande og der
ved blive i Stand til i en ganske 
anderledes Grad, end Tilfældet er 
nu, at udnytte vore ferske Vand. 
arealer. 

Vi skal herefter gaa over til at 
referere selve den norske Artikel: 

Som en Følge af Krigen standser 
iaar ikke alene hele den sædvanlige 
Turisttrafik paa Norge fra Udlandet 
med Undtagelse af Sverige og Dan
mark, men ogsaa de i talrige Byg
der paa hele Kysten fra det østlige 
Sørland og helt op til Finmarken 
kendte og kære Sportsfiskere bliver 
borte. Disse er næsten alle Eng
lændere og mange af dem har be-
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søgt Landet. og deres lejede Lakse
elve i en lang Aarrække. Der fin
des ikke saa faa graanede Gubber, 
som har været i Norge fra 20 til 30 
Somre efter hinanden. Nogle af 
dem kommer erkeltvis, andre med 
Familie og Gæster og stort Tjener
skab. :Mange har bygget sine egne 
komfortable Villaer i de Dalstrøg, 
hvor de fisker. De tilhører i Al
mindelighed de rigeste og fornem
ste Klasser i England. Det er ikke 
saa faa Baronetter og Hertuger, som 
i Aarenes Løb har tilbragt sine 
Sommerferier i Norge og lagt store 
Summer der. 

Sportsfiskerne tilhører de i en
hver Henseende mest velsete Turi
ster, de jager ikke gennem Landet 
med Automobilfart, deres Ophold 
strækker sig over længere Tid, helt 
op til 2-3 Maaneder, de omgaas 
Bygdens Folk med Høflighed, næ
sten som Kammerater, de lærer sig 
delvis Norsk, mange tager Del i 
Bygdens Ve og Vel og mangen Bonde, 
som det er gaaet tilbage for, har 
de rakt en hjælpende Haand. 

Man kan derfor forstaa at de er 
kærkomne Gæster. Men iaal' bliver 
de altsaa borte. Det betyder ogsaa 
et betydeligt Indtægtstab for Lan
det. Telegrafen meddelte forleden 
Dag, at Gauldalen alene regner med 
et Tab af 50,000 Kr. af denne Grund. 

I den sidst udgivne Beretning fra 
Inspektøren for Ferskvandsfiskeri
erne oplyses, at Forpagtningsafgif
terne for Sportsfisket i Lakselvene 
i 1911 udgjorde omkring en tredje
del Million Kroner, som ialt væsent
lig kommer Bønderne tilgode. Se
nere er Summen ikke bleven mindre. 
Naturligvis bortfalder ikke hele den
ne Forpagtningsafgift iaar. Mange 
af de engelske Sport~fiskere har 

fleraarige Kontrakter, som løber, en
ten de kommer til Landet eller ikke. 
Og en hel Del Lakseelve, som er 
blevet ledige, overtages af N ord
mænd. 

Men paa den !inden Side maa 
man vel erindre at Forpagtnings
afgifterne kun udgør en lille Brøk
del af de Indtægter, der tilflyder 
I.andet ved de fremmede Sportsfi
skere. Hvad de lægger i Landet 
paa anden Maade andrager meget, 
meget større Summer, vistnok det 
mangedobbelte af Afgifterne, saa det 
er ikke underligt, hvis de noxske 
Bønder iaar paa mange Maader fø
ler Savnet af deres engelske Ven-
ner Sportsfiskerne! 

Om Indflydelsen af Vandets 
Saltindhold paa Fiskebestanden 

og Udbyttet af Fiskerierne. 
Af Dr. phil. A. C. Johansen. 

(Dansk Fiskeritidende). 

(Sluttet). 
-0-

For østersøens Vedkommende er 
Udbyttet af det russiske Fiskeri ikke 
medtaget. Hvor stort dette Udbytte 
er, kan iHe oplyses, men det vil 
utvivlsomt ikke forøge det angivne 
Udbytte for østersøen IlJed mere 
end 10 a 20 Ofo. 

Det anførte Udbytte pr. Hektar 
for disse Farvande giver en vis Bo
nitering af dem som Fiskevallde. 
Aarsproduktionen i Kilogram af J:'iak 
i østersøen pr. Hektar staar dog 
rimeligvis ikke saa langt tilbage for 
Produktionen i de andre Farvande, 
som man efter Fiskeriudbyttet pr. 
Hektar kunde faa Indtryk af. Hvor 
Fiskebestanden ikke er synderlig rig, 
fiskes der i Reglen forholdsvis lidt. 
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Mærkningsforsøg med flere forskel
lige Fiskearter har vist, at der gen
indfanges et langt ringere Procent
tal af de mærkede Fisk i østersøen 
end i de andre Farvande. 

Ved en Sammenlignillg af Udby t
tot pr. Hektar i de forannævnte stør
re Farvande maa der tages Hensyn 
til, at Bundvandet i østersøen ikke 
er saa godt ventileret som i vore 
andre Farvande. Iltmængden er her 
til Tider meget ringe, hvad der hin
drer Udviklingen af et rigt Plante
og Dyreliv. Det daarligt ventilerede 
Vand i østersøen har dog et langt 
ringere Volumen end det godt ven
tilerede, i hvilket Iltprocenten er ca. 
60 til 100 af den til Mætning nød
vendige Mængde. 

Det vil ses af Oversigterne, at Ud
byttet pr. Hektar aftager stærkt, naar 
man bevæge1' sig fm de mere salte 
til de meJ'e brakke Favande. Mid 
delsaltholdigheden i Hovedmassen af 
Vandet i de nævnte :Farvande er føl
gende: 

Nordsøen. 
Skagerak 
Kattegat. . 
Belthavet . 
østersøen. 

ea. 3l-35 Promille. 
20-35 
113-33 
12-28 
4--16 

I Forbindelse hermed er det af 
Vigtighed at iagttage, at Udbyttet 
af Fiskeriet i Ringkøbing Fjord steg 
meget, da Vandet i Fjorden efter 
Hvide Sande Kanalens Aabning blev 
8altere. Saltholdigheden af Hoved
massen af Vandet i Fjorden før Ka
nalens Aabning var ca. 4-12 o/OD, 

efter Kanalens Aabning i Aarene 
1911-1913 ca. 14--30 %0. Udbyt
tet var følgende: 

1906 . 
1907 . 
1908 . 
1909 . 

Før Kanalens Aabning: 
Kg 

ca. 354,000 
- 426,000 

605,000 
- 597,000 

Kr. 
130,177 
146,U1 
180,750 
168,514 

Gennemsnit pr. Aar ca. 496,000 156,463 

1910 . 
1911 . 
1912 . 
1913 . 

Efter Kanalens Aabning: 
Kg Kr. 

ca. 821,000 289,675 
- 868,000 243.175 
- 1,031,000 215,134 

944,000 284,562 

Gennemsnit pr. Aar ca. 917,000 258,187 

Beregnet pr. Kvadratenhed bliver 
Aanudbyttet følgende i de to Perio
der: 

Pr. Sømil. Pr. Hektar. 
Kg Kr. 

16,87 5,23 
31,19 8,88 

Kg 

1906-09 5,835 
1910-13 10,778 

Kr. 
1,841 
3,037 

(Arl'alet af Fjorden er ca, 85 D Sømil eller 294 

Kilometer). 

I Perioden 19lO-13 har Udbyt
tet i Kilogram af Fiskeriet i Ring
købing J:ljord pr. Hektar været større 
end i noget af de Have, der om
giver Danmark. Heller ikke Lim
fjorden har, hvad Vægtudbytte pr. 
Hektar angaar, kunnet maale sig 
med Ringkøbing Fjord. 

I Limfjorden er Saltholdigheden 
ea. 24-32 Promille i Hovedmassen 
af Vandet. U dbyttet af Limfjords
tiskeriet har i 1910-11 i Gennem
snit pr. Aar været ca. 3,528,000 kg 
til en Værdi af 1,6(;4,000 Kr. Da 
Limfjordens Vandareal er ca. 460 
D Sømil eller ca. 1580 Kilo
meter, bliver Udbyttet pr. Kvadrat
Enhed følgende: 

PI'. D Somil. 

7,670 kg 3,617 Kr. 
1'.\ Hektm·. 

22,33 kg 10,53 Kr. 

Værdiudbyttet pr. Hektar er her 
det største, der kendes fra vore salte 



88 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 12. 

Vande. Det er dog kun ringe i 
Sammenligning med Udbyttet i en 
god Karpedam, hvor der uden kun
stig Fodring kan produceres ca. 
100-400 kg Karpekød il. l-P/I! Kr. 
pr. kg i Løbet af Aaret. Det er 
ogsaa ringe i Sammenligning med 
Høstudbyttet i Danmark pr. Hektar. 
Dette andrager for Aaret 1913 165 
Kr. pr. Hektar, naar man betragter 
det hele Areal, og 327 Kr., naar 
man kun tager det dyrkede Areal 
i Betragtning. Ved at tage en Del 
af Fiskebestanden i Limfjorden un
der Kultur har man vistnok forøget 
Værdi udbyttet, medens det er tvivl
somt, om man har forøget Vægtud
byttet. 

I den vestlige 0ste!,sø træffer vi 
Vand af ca. 12-21 Promiles Salt
holdighed. Her er Udbyttet af Fi
skeriet pr. Hektar langt større end i 
den egentlige østersø, men langt min
dre end i den nordlige Del af Belt
havet, hvor Vandet gennemgaaende er 
saltere, ca. 13-28 % 0 • Den vest
lige østerso, begrænset mod Nord 
ved Linien Gulstav-Kappel Kirke 
og Linien Skjoldnæs-Pols Huk og 
omfattende ogsaa den tyske Del af 
Lille Belt, har et Areal af ca. 2,770 

Sømil eller 9,490 D Kilometer. 
Den N ord derfor liggende Del af 
Belthavet indtil Linien Gniben 
Hasenøre har et Areal af 2,770 
Sømil eller 9,560 D Kilometer. U d
byttet pr. Kvadratenhed i de to Dele 
af Belthavet har i 1910 været føl
gende: 

Den vestlige østersø. 

Pr. D Sømil. Pr. Hektar. 
2,294 kg 563 Kr. 6,70 kg 1,64 Kr. 

Den nordlige Del af Belthavet. 

Pr. D Sømil. Pr. Hektar. 
4,498 kg 1,274 Kr. 13,13 kg 3,72 Kr. 

Der findes vel i den nordligste 

Del af Belthavet flere Fisk, der 
stammer fra Atlanterhavet og Nord
søen, end i den vestlige østersø, 
men for den anførte Sammenligning 
spiller dette Forhold ingen væsent~ 
lig Rolle. ~lærkningsforsøg med 
flere forskellige Fiskearter peger 
hen paa, at Fiskeriet i den vestlige 
0stersø drives lige saa intensivt som 
Ji'iskeriet i de nordligere Dele af 
Belthavet. 

Aarsproduktionen af Fisk eller 
Massen af "Fiskekød", der aarlig 
produceres pr. Hektar, er vel ikke 
endnu kendt for nogle af vore Far
vande, men de foran fremdragne 
.Forhold peger dog hen paa, at der 
under ellers nogenlunde lige For
hold er on stærk Stigning i Vandets 
V ærdi som Fiskevand, naar man be
væger sig fra Brakvand af ea. 5-10 
Promille til Saltvand af ca. 25-30 
Promille eller derover. At dette er 
Tilfældet, kan ikke undre, naar mall 
ser, hvor sparsom og fattig Faunaen 
er i Brakvand af den anførte Salt
holdighed, og hvor mflget rigere og 
frodigere den fremtræder i det mere 
saltholdige Vand. Næsten alle Hav
dyr og Ferskvandsdyr, der lever i 
Brakvand, antager her Karakteren 
af Dværgformer, og ar særlige Brak
vandsarter, der trives bedre i Brak
vand end i Ferskvand eller udpræget 
Saltvand, findes der kun ganske faa. 
Det er sandsynligt, at Aarsproduk
tionen af den Urnæl'ing, der tjener 
til Føde ror Fiskene: Plante vævet 
i Havet og Planterne paa Havbun
den, ikke er nær saa stor i Brak
vand af ca. 5-10-15 Pl'omilles 
Saltholdighed, som i det mere salt
holdige Vand. For Plantevæl'ets 
Vedkommende peger de rorhaanden
værende Oplysninger i denne Ret
ning. 
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I det ganske svage Brakvand af 
ca. 0.3 til 4 Promilles Saltholdighed 
fanges der gennemsnitlig langt flere 
Fisk pr. Hektar end i det noget filere 
saltholdige Vand af ca. 5-1O-li'> 
Promilles Saltholdighed. Fersk
vandsformerne har her endnu Over
vægten over Saltvandsformerne, og 
mange Fiskearter som Aborre, Sand
art, Hork, Graaskalle, Rudskalle, 
Rimte, Brasen, Gedde, Helt og Smelt 
trives godt i Vand af sa.adan ringe 
Saltholdighed. Vand af denne Salt
holdighed (0,3-4 %0) har vi f. Eks. 
i den indre Del af Randers ~Jord 
med Grund Fjord, hvor der drives 
et betydeligt Fiskeri efter "Graa
fisk". Fremdeles i Nissum I<Jord, 
Stettiner Haff, Frische Haff, Ku
rische Haff etc. I det Kurische Haff 
er der i Aarene 1910-1911 gennem
snitlig pr. Aar fanget ca. 12,000,000 
kg Fisk til en Værdi af ea. 1,400,000 
Kr. Da det Kurische Haff har et 
Areal af ca. 1,587 Kilometer, 
bliver Udbyttet pr. Hektar ca. 75,61 
kg og 8,82 Kr. Vægtudbyttet pr. 
Hektar er her over 3 Gange saa 
st.ort som i Limfjorden, medens Vær
diudbyttet er lIdt mindre, omtrent 
som i Ringkøbing Fjord. 

I det angivne Udbytte indgaar kun 
ringe Mængder af saadanne Fisk, 
der foretager regelmæssige V andl'in
ger fra Floderne til Havet og om
vendt, som Laks, Ørred, Stamsild, 
Stør etc. Hovedmassen udgøres af 
Arter som Smelt, Aborre, Hork, 
Sandart, Graaskalle, Brasen, Hunde
stejle etc., der befinder sig vel og 
trives vel i svagt Brakvand. Ca. 
8,000,000 kg hidrører alene fra Smel
ten. Fra Floder og Aaer føres der 
utvivlsomt store Mængder af Næring 
ud til Laguner som Kurische Haff, 
Frische Haff, Nissum Fjord etc., som 

direkte eller indirekte kan komme 
Fiskebestanden til Gode. 

Vand af Saltholdighed :fra Ca. 

0,3-4 Promille træffes ved Mun
dingen af Aaer og Floder. Vande 
af denne Saltholdighed, i hvilke der 
ikke udmunder større Vandløb, sy
nes at være mindre frugtbare, men 
fyldestgørende Oplysninger herom 
foreligger i Øjeblikket ikke .. Imid
lertid egner Vand af denne Salthol
digh~d sig fol' langt mere indbrin
gende Fiskekulturer end Vand af 
Saltholdighed fra ca. 5-20 Pro
mille. 

U dbyttet af Fiskeriet pr. Hektar 
afhænger naturligvis i høj Grad af, 
hvor intensivt Fiskeriet drives, og 
hvor mange Fiskearter man medta
ger som Nyttefisk. 

Af Vanrlomraader, hvor man er i 
Stand til at regulere Vandets Salt
holdighed, kan nævnes Ringkøbing 
Fjord, Limfjoruen, Mariager :Fjord, 
Isefjord etc. I Perioden fra ca. 1840 
til 1910 var Udløbsforhold~ne ved 
Ringkøbing Fjord ordnede paa en 
for Fiskebestanden og Fiskeriet uhel
dig Maade, idet. baade Saltblandin
gen var uheldig (i Reglen ca. 4-12 
Promille i Hovedmassen af Vandet) 
og store Vekslinger underkastet. En 
gunstigere Periode for Fiskeriet 
indtraf efter Hvide 8ande Kanalens 
Aabning i Aarene 1910-1913. Fi
skeriet i Nissum Fjord har ogsaa 
lidt meget under de store Vekslin
ger i Vandets Saltholdighed. 

Tanker om Fredning. 
-o-

l det sidste "Fiskeritidskrift før 
Finland" findes et Foredrag, som den 
bekendte tyske Fiskeribiolog, Pro-
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fessor Pattlus Schiemenz har holdt 
ved Landbrugsskolen i Berlin d. 26. 
Januar 1907 om ovenstaaende Em
ne. Vi gengiver det her, da Spørgs· 
maalet har stor Interesse for alle 
Ejere af frie Fiskevande : 

Ogsaa paa Vildflskeriets Omraade 
er der gjort Fremskridt, om end 
ikke i samme raske Tempo, som man 
kunde ønske det. Ved Udviklingen 
af dette Fiskeri har man mere og 
mere begyndt at følge Principerne 
fra Damkulturerne, og hermed maa 
man fortsætte. Hvis vi nemlig gør 
det, saa vil vi sluttelig naa til at 
forhøje Indkomsten af Vildfiskeriet 
fra 6 til 8 Gange. 

Først og fremmest gælder det na
turligvis om at samme Sø eller Vand
løb kommer paa en Haand, Enkelt
person eller Interessentskab, for at 
der kan indføres rationel Drift i 
Fiskevandet. Ligeledes maa man 
bryde med den usunde og uratio
nelle Overdrivelse af Fredningsprin
ciperne. Gennem en daarlig anbragt, 
altfor længe dreven Fredning for
bedre vi ingenlunde vore Søers Pro
duktion, tværtimod! Alle den Slags 
Bestemmelser og Paragraffer maa 
derfor forsvinde fra Forpagtnings
kontrakterne. 

N aar Fiskerne nutildags ordent
lig udnyttter sit Fiskevand, saa 
tilraabes der ham straks »Rovflsker", 
og saavel Myndigheder som Private 
skumle over den hensynsløse Rov
drift. 

Der tales saa om de svundne, 
gyldne Tider, da de ferske Vande 
vrimlede af Fisk, medens man nu 
til Dags saa godt som intet fanger 
i de samme Vande. 

At der i tidligere Dage virkelig 
fandtes flere Fisk, skal dog ind
rømmes, men Grunden var den, at 

man forbrugte mindre og fangede 
derfor ogsaa mindre: Nutildags har 
man Brug for al den Fisk, som 
fanges og kan endda ikke faa nok; 
dette har naturligvis til Følge, at 
man maa udnytte sine Fiskevande 
ganske anderledes end i gamle Dage. 
Dog udgjorde forrige Tiders Vrim
mel af Fisk i vore Vande - om 
hvilket vi taler med taarefyldte 
øjne, absolut ikke noget eftertrag
telsesværdigt, snarere det modsatte. 

Dette skal vi forsøge at klargøre 
ved nogle Eksempler: 

Søen ved Gross-Glieneck er c. 75 
ha. stor, den har en god Beliggenhed 
og har Tilløb af Gødningvand fra 
flere nærliggende Gaarde. Søen gav 
i Gennemsnit 50 kg Fisk pr. Hek
tar om Aaret; Fangsten udgjorde 
Slutledes 30X75 kg 2,250 kg 
pr. Aar. 

Saa frededes denne Sø gennem 
25 Aar, til den efter de 25 Aars 
Forløb (1875) udfiskedes og gav 
6,750 kg, altsaa 90 kg pr. Hektar. 
"Der ser man", vilde en Lægmand 
udraabe, "ved at frede Fiskene i 
Søen har de tredoblet sig." 

Dette Regnestykke stemmer dog 
ikke, vi har nemlig paa de 25 fre
dede Aar kun fanget 6,750 kg, men 
havde vi fisket som vi plejede igen
nem alle Aarene, saa skulde vi have 
fanget 25X2,250 = 50,250 kg, 
altsaa akkurat otte Gange saa meget 
som ved Fredningen. Hvad har 
Fredningen saa tjent til? Den har 
ikke alene forringet Udbyttet af 
Fiskeriet, men den har ligefrem 
virket skadelig paa det. Delte 
fremgaar af Fangstens Besk affenhed: 
meget store Rovn.ske, af Malle, 
Aborre, Gedde og smaa og daarlige 
karpeagtige Fiske, altsaa en mindre 
værdifuld Vare. (Forts.). 
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Stor Gedde. 
I .,Sundet" ved Faaborg er der 

den 1. Juni iaar ved Vaaddragning 
fanget en Gedde der vejede 11 kg. 
En Del Skæl, der blev oversendt 
Redaktionen af nærværend~ Blad 
til Undersøgelse, viste, at Geddf.ln 
havde naaet den respektable Alder 
af 15 Aar. Red. 

Annoncer. 
-o~ 

Fiskerikarl eller 
yngre Fiskemester 

kan straks faa Plads. Errboe, Lys
bro Fiskeri, Silkeborg. 

Fiskeriet "Aalykka" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Ynael 
og Sættefisk af Hæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhente!! paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christwusen. 

®t31~~~i~~~~~~® 

I øjneæg I 
1K af 

f Bæk· og Regnbueørred 
I faas bedst og billig.t 

fra 

Lundgaard Fiskeri 
pr. Vejen. I 

Tilkendt Guldmedailie I 
paa Fiskeriudstillingen i Kø- i 
,.~~~ 

Karpeyngel. 
Tilbud paa nogle Tusinder Kar

peyngel ønskes. 
Henvendelse til Nakskov kom

munale Administationskon
kontor med Opgivende af Yngelens 
Størrelse samt Pris. 

------------------------------------------------------- -i c10liann "on ej/zen, æ 

- -: edsvoren Fiskeauktionwrius, : 

- -: St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
- -: anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 

- -- .~ ••••••••••••• "! Store Ha.lner for levende Fisk. • ..... _!.!!~ .... !... -- -- -- Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. -- -- Telegr .• Adr.: FiøeheU.en. Telefon: A_t l, Nr. 1,547, Hamburr;. -- -- -----.-_._--_._ ... _-----.----_ ... __ ._._ .. _ .. _ .. -.. _ .. _-
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Speeialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæu, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

&UtbUds6 fl)am6ullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hctnsen & P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov Hi. 

e~~~~~~~~~~~~~~~. 
Æ Æ 

i Portionsørred, "'t 
J( \ større Ørred, Gedder, Karper, 

. købe. ~Ua?!~:e. ~~~~~~~:I~~O;'~~!:r .... te I 
Jernbanestation. I 

Kontaat Betaling'. I 
G. Domaschke, 

Jl'iøcJahandlaD:t. Bel'lin 4.0, 
Lehrter.trall.e 18-Ut. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Statskonsulent, Magister Uhr. Løftin&" Lykkesholmsalle 3 A, Københnn. 

Trykt i Sorø BoJ[trykkeri (AktieHIskab) 'fifl RaJØlullm-J[roch. 



Ferskvandsfiskeribladet. 
Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. HoDmeye1", Sorø. lelefon 24 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 

Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

Nr. 13. 1 . .Joli. 1915. 

IndllOld: 
Fiskctransport og Vandmængde. 
Dansk Fiskeriforening. 
Tanker om Fredning. 
En ny biologisi, Station i Sverig. 
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velkomne og bedes sendt under Adres
se: Dr. C. Hoflmeyer, Sorø. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun 
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lTisketransport og 
Vandmænp;de. 

L 

-0-

Meget ofte staar Afsenderne af 
levende Fisk ret usikre med Hensyn 
til den fornødne Vandmængde, naar 
det gælder at forsende saadanne Fisk 
i :Fisketønder over, længere Afstande. 
For at hjælpe paa dette Forhold, 
skal vi gengive en Artikel i Allge
meine Fischerei-Zeitung for 15. Juni 
iaar, der i skematisk Form giver en 
let overskuelig Anvisning for den 
Slags Transporter. 

Medens ruan paa den ene Side 
gærne vil bruge meget Transport
vand, sall. modvirkes dette Ønske af 
de dermed betydelig stigende Trans-

porfomkostninger; Regelen bliver 
derfor gærne den modsatte, at man 
giver for lidt Vand, saa man ofte 
lider betydelige Tab under Trans
porten. 

En almengyldig Regel, der kan 
benyt.tes for alle Fisk og til alle 
Aarstider, gives der naturligvis ikke; 
thi de enkelte Fisk fordrer en meget 
forskellig IItmængde til sit Aande
dræt; de er ogsaa forskellig mod
standsdygtige overfor. Mangel paa 
Ilt, og endelig svinger Iltindholdet 
med Temperaturen. I de kolde Maa
neder bruger Fiskene meget mindre 
Ilt end paa den varme Aarstid. Selv
følgelig er det ogsaa af stor Betyd
ning, om en Transport kun varer 
kortere Tid, eller den strækker sig 
over flere Dage. 

Pall. Grundlag af de Erfaringer, 
som man har indsamlet hos forskel
lige Fiskeexportører, der hvert Aar 
transporterer i rrusindvis af Centner 
levende Fisk, har man efterhaanden 
dannet visse Regler, som er sam
menstillet i Tabel I. 

Derefter kan der i 100 Liter Vand, 
naar Transporten ikke strækker sig 
over et Tidsrum af mere end 10 
Timer, følgende Mængde Fisk for
sendes, uden at man behøver at 
nære Frygt for at lide større Tab. 
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Tabel 1. 

Fiskens Art I Jan.-Febr·IMarts-JuniIJuli-Septbr.\ Okt.-Dec. 
kg' I Forhold kg ; Forhold kg I Forhold kg I Forhold 

Karper, ....... ,. 25 11: 4 
Aal, ...... , .. " . 30 1: 3,3 
Skaller , , .... , , , . 

I 

20 il: 5 
Aborre ' , , . , ... , , 20 11: 5 
Brasen .. ~ . . . . , . . 20 ; 1: 5 
Gedder. , ..... , .. 25 ; 1: 4 

I 

Suder ...... " , .. 30 j l: 3,3 
Sandart .......... 15 11 : 6,6 
Ørred ...... , .... 10 'Il: 10 

Ovenstaaende gælder dog kun for 
udvoksede Spisefisk: hvis man vil 
transportere Sættefisk. maa l\fæng~ 
den af Transportvand forøges med 
Gennemsnitlig 30-50 %. 

20 
25 
10 
12 
12 
15 
25 
12 
6 

11: 5 18 il: 5,5 25 11: 4 
11: 4 21 11: 4,76 30 11: 3,3 
il: 10 11: 12,5 20 8 il: 5 
l: 8,3 8 1: 12,5 20 11 : 5 
1: 8,3 10 1: 10 20 11 : 5 
1: 6,6 10 1: 10 30 11: 3,3 
,]: 4 21 Il: 4,76 30 ! 1: 3,3 
~ l: 8,3 8 Il: 12,5 15 Il: 6,6 
11: 16,6 5 11: 20 10 1: 10 

Ved samme Lejlighed skal vi an
føre, hvilke Mængder Is man hør 
benytte, naar det drejer sig om For-

I 
sendebe af døde Fiske indenfor et 
Tidsrum af 10 Timer (Se Tabel II). 

Tabel II. 

Fiskens Art I Jan.~Febr·IMarts-JulliIJUli-Septbr·1 Okt.-Dec. 
kg i Forhold kg I Forhold kg I Forhold kg I Forhold 

Karper, Brasen 

) 
I 

Gedder, Aborre 10 1: 0,1 
Suder, Sandart 

, , 
Ørred ........... 15 :1: 0,15 

Dansk Fiskeriforening 
afholder sin ordentlige Generalfor
samling Fredagen den 9. og Lør
dagen den 10. Juli KI. 10 Formd. 
i City Selskabslokaler, Citygade 23 
København K. 

Ifølge Aarsberetningen for Drifts
aaret 1914-15 havde Foreningen af 
ordinære Medlemmer, , , , . . 571 
livsvarige Medlemmer. . . . . . 11 
og 125 Fiskeriforeninger med 

et Medlemstal af. ..... ,. 9715 

laIt 10297 

20 

25 

:1: 0,2 
I 

30 l: 0,3 15 1: 0,15 

I 
il: 0,25 35 1: 0,35 20 1: 0,2 

I Statstilskud modtog Foreningen 
iaIt i Aaret 1914-15, 20,000 Kr., 
som fordeltes paa følgende Conti: 
Til Foreningens almindelige 

Formaal ........... , . ' .. 10000 
Fiskerejser .. , .. , ... , , ... . 
Faresignalstationerne ...... . 
Modelsamlingen .. : .... , , .. 

3000 
5000 
2000 

20000 

Foreningens Formand er Kutter
fører M. C. Jensen og Sekretær Hr. 
Videbæk. 
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Tanker om Fredning. 
(Sluttet). 

-o-
l sidste Numer af Ferskvandsfi

skeribladet fremførte vi et Eksem
pel paa, hvor skadelig en for vidt 
dreven Fredning kan være for en 
Søs Økonomi. Vi skal derefter gaa 
over til at gengive, hvad Professor 
Poulus Schiemenz videre sagde i 
sit Foredrag om, hvad der bør 
gøres for at bringe Orden i en 
saadan Sø. Først og fremmest 
gælder det om at fange saa mange 
af de store Rovfisk, som muligt; thi 
disse fortære en enorm :Mængde 
Fisk uden at vokse i Forhold der
til og ere tilmed mindre værd som 
Salgsfisk end de middelstore Indi· 
vider af samme Slags. 

Endnu er Sagen den, at mange 
Ejere af Fiskevande og i alle Til
fælde det store Publikum hylder 
de gamle Principer om F"cd
ningen, skønt de strider mod alle 
de rationelle Husholdningsforskrif
ter, vi efterhalmden bar opbygget 
paa Grundlag af de Erfaringer, vi 
har indsamlet fra Damkulturerne 
og for Damkulturerne. 

I ældre Tider var det rigtig paa 
Mode, at Dammene skulde Trimle 
med Fisk; nu vil vi dog ikke læn
gere høre Tale derom, siden Erfa
ringen har lært os, at hvis der i en 
Dam findes for mange Fisk i For
hold til den forhaanden værende 
Næring, saa vil alle Fiskene vokse 
daarligt, og at Fisken for hvert nyt 
Leveaar vokser langsommere, men 
fortærer mere, og at det derfor 
ikke betaler sig at opføde unødven
dig store Fisk. 

Vi besætte derfor vore Fiske
damme med et nøje udregnet, efter 

den tilstedeværende Føde passende 
Antal Fisk, udfisker Dammen grun
digt hvert Aar og lader f. Eks. 
Karpen ikke blive mere end 3-4-
Aar gammel. 

Naar vi imidlertid bærer os saa
ledes ad i Dambruget, og det her 
har vist sig at være det eneste 
rigtige, maa vi søge at indføre den 
samme Arbejdsmetode i de frie 
Vande. Her staar vi imidlertid 
overfor den !'ltore Vanskelighed, at 
vi ikke kan aftappe Vandet, og der
for heller ikke bortfange alle Fi
skene; men det gælder derfor om 
at fange saa mange som muligt. 
Paa den MaadO" opnaar vi, at Søer, 
~om tidligere næppe gav noget Ud
bytte, kunne bringes til en aarlig 
Produktion af op til 60 kg Fiske· 
kød og mere pr. !lektar.' 

Pflrsonlig har jeg ogsaa erfaret, 
at Fiskene i Søer, som ikke hvert 
Aar er Genstand for tilstrækkeligt 
effektivt Fiskeri, i usædvanlig høj 
Grad er udsatte for parasitiske Syg
domme; thi det er en selvfølgelig 
Ting, at en Fisk, jo længere den 
lever, desto større Udsigt har den til 
at blive smittet og tillige til at 
bringe Smitten videre. 

Udfiskes Vandet derimod stærkt, 
saa vil mlln have meget mindre at 
frygte af denne Fare. Altsaa, med 
andre Ord vi ville aldeles ikke høre 
Tale om nogen Fiskevrimlen i' vore 
Søer. Hvis nemlig noget saadant 
finder Sted, er dette kun et Bevis 
paa, at de respektive Ejere af Fi
skevandene eller Fiskerne endnu 
ikke bar gjordt sig fortrolige med 
moderne, rationel Fiskeribedrift, og 
at de ikke kan regne. Paa Be
kæmpelsen beraf, om muligt, Ud
ryddelsen af dette, fra Tiden før 
Syndfloden hørende, Syn paa Tingen 
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maa en Del af vort Albejde rettes, 
hvis vi vil bidrage til, at vort 
hjemlige Fiskeri skal udfylde sin 
Plads, nemlig i langt højere Grad 
end det hidtil har været Tilfældet 
skaffe vor Befolkning god Fiske-
næring. 

# 

(Fiskeritidskrift for Finland). 

En ny biologisk Station 
i Sverig. 

-o-
l Gullmarsfjorden ved Fiskebæks

kil paa den svenske Vestkyst er 
der i Begyndelsen af Juni Maaned 
stiftet en ny biologisk Station. 
Stationen er en Gave fra Konsul 
R. BUnsow, som har overgivet den 
til Upsaja Universitet. 

I Stationen bliver der indrettet 
Akvarier og foruden et større La
boratorium med 12 Arbejdspladser 
bliver der tillige Bolig og Sove
værelser for 12 videnskabelige 
Studerende. 

Som Ijeder af Stationen 'er an
taget den be~endte Zoolog Profes
sor AppeUøf. 

En Jj1isketur om 
Vinteren. 

-0-

Hvis det er sandt, hvad Sven 
Redin siger i sit "Varningsraab", 
at Svenskerne er Porcelænsdukker, 
saa maa i alle Tilfælde Kolebussen 
og Siccio danne en Undtagelse. 

Julesneen laa meterdyb over Aa
maalstrakten, og Termometeret for
talte, at det var over 20 Graders 

Kulde, da vi bestemte 08 til at 
drage ud paa Vinterfiskeri. Intet 
kunde jo virke afskrækkende paa 
to Friskfyrer, som næppe frygtede 
selve Belzebub. Vi bega\' 08 altsaa 
paa Vej til Fiskevandet i 1'ydje 
Skærgaard, et Par Mil sønden for 
AamaaL 

Den første Del af Turen blev 
foretaget med Bergslagernes Jern
bane. og det tidlige Morgentog frag
tede med stor Velvillie baade vore 
vigtigste Colly til denne Fætd og: 
" Kolebussen", en Sportsfisker uden 
Frygt og Dadel, der var vel kendt 
med disse Egn~, samt Siccio, om 
hvem der intet er at bemærke. Ved 
Ankomsten til Tøsse Station steg 
vi ud af Toget og begav os paa 
Apostlenes Heste med Rygsækken 
paa Nakken afsted mod. Kællas
vi ken, som laa en halv Mil fra Sta
tionen. Snart mødte vi imidlertid 
Hin dringer som Apostlene næppe 
nogensinde oplevede. Den banede 
Vej hørte op, og den vildsomme 
Granskov begyndte, der var ikke 
Spor aCMenneskeben, hverken Mands 
eller Kvindes. Alene Ræven havde 
travet omkring nede ved Tydjesøen 
for at skaffe sig lidt Frokost af 
Vandrottor og Muslinger. 

Her i Skoven laa Sneen dybere, 
og vi maatte pulse igennem den op 
til Bæltestedet for hvert Skridt vi 
tog. Men alt stemte os til oversta
dig Munterhed, som gav sig Udslag 
i Sange - rigtignok mere højtly
dende end velklingende. ,,'V o man 
singt, da lass dich ruhig nieder; 
bøse Menschen haben keine Lieder". 
Skovens Fugle flygtede forfærde'de 
ind i Ensomheden, bort fra de gale 
Mennesker! 

Kolebussens noget svære Krop, 
Bom Natur og en god Økonomi 
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havde velsignet ham med, bevirkede 
imidlertid, at han en Gang imellem 
sank i Sneen lige til Hagen (han 
havde endnu kun en Hage). Der 
lød da fra Underverdenen en vældig 
Røst: "Kom hid med Flasken, Sic
cio!" Denne Anmodning blev hver 
Gang efterkommet uden lange Ko
mite-Betænkninger; thi Siccio var 
altid tørstig, og vi drak en Skaal 
for godt Humør og friskt Ung
domsliv. 

Efter en og en halv Times Stra
badser naaede vi frem til Kællas
vi ken, hvor vor gode Ven Adel 
(Adolf) i Gulbrønninga mødte os. 
"I Dag skal I faa Fisk at se," 
sagde han, "der er mange Græs
rødder i Vaagerne." 

Naar der findes rigeligt med Græs
rødder i Vaagerne, er det et sikkert 
Kendetegn paa, at der findes Helt 

Ruserne. 

Nu skulde Kolebussens 13 Ruser 
"veckas" (Bygdemaalets Betegnelse 
for "røgte"). For det svage Køn 
vilde Tallet 13 antagelig være ulyk
kesspaaende for Dagens Fiskeri; for 
os Karle derimod var det kun et 
stygt Omen ved alt Fiskeri, og det 
indtraf kun, hvis vi glemte at tage 
Fiskesnapsen, naar den 'første Fisk 
var fanget. 

Det var netop ogsaa det, vi ikke 
glemte, da vi tog otte store Helt 
urt af den første Ruse; - at dømme 
efter deres glade Hop - skulde 
man tro, at de intet højere Ønske 
havde end blive tilberedte med Sauce 
og K~rtofler og forsvinde i vore 
Ungkarlemaver. "Skaal, Kolebussen, 
paa en god Begyndelse af vor }<'i
skefangst l" "Tak for sidst, Adel, og 
Skaal for udmærket Tilberedning af 

Kartoflerne. "*) (Det var Brændevin 
vi drak).' -- "Nroste Rysk!" (Ruse 
kaldes her i disse Egne for Rysk). 

Med Hindenburgsk Sejrbevidsthed 
trak Kolebussen Slæden til næste 
"Sæt" for at forøge Antallet af 
"Rysk" (russiske) Fanger i Kurven. 

Det var en udmærket Motion at 
hugge Vaager i Isen, thi herinde 
i Bugten var den temmelig tyk. 
Men det gik som en Dans, og mangt 
et Skæmtens Ord faldt under Ar
bejdet med Øksen og Spaden. Ko
lebussen var i sit rette Fiskehumør, 
og øjnene lyste paa ham som Lyg
terne paa en Luksus bil ved N atte
tid, da han henter fem Stk. Helt 
op af den næste Ruse. Man kunde 
se at de var fulde af Rogn, thi 
deres Maver var saa spændte som 
paa en Grosserer efter en Middag 
i Aktieselskabet. 

Nu kommer Far selv, Adels Far. 
"Godmorgen, Far Larsson, og Tak 
for sidst", siger vi og tager ham i 
Favn og svinger rundt med den kæk-

I ke 75-aarige 1\1and af "den herlige 
gamle Stamme", som man plejer at 
sige. "Nu skal vi haTe en stor 
Snaps, Far. Det er koldt idag. 
Skaal I" "Kæste Rysk!" Vi gaar fra 
"Sæt" til "Sæt", og Kurven paa 
Slæden er fuld, da vi kom til den 
sidste Ruse. Her gjorde vi det 
bedste "Nap": 15 Stk. Helt. Den 
ene Rygsæk maa tømmes og om
dannes til Gemmested for det sidste 
"Nap"! 

Nu tiltrædes Færden tværs over 
Vigen til Gubbrønninga, Gubben 
Larssons Hjem. Glad som en Mid
sommerlærke drager Kolebussen 
Slæden med sin gode Fangst, me· 

*) l Sverig laves Brændevin boved
sagelig af Kartofler. 



98 rerskvandsfiskeribladet Nr. 13. 

dens Siccio gaar ved Siden af og 
frotterre sin Januarsjæl med Tanken 
plj:a den ventende Frokost. 

Gubbrønllinga er det hyggeligste 
lille Sted, man kan komme til paa 
Landet. Her finder man alt det, 
som man sætter Pris paa hos den 
svenske Almue: Ærlighed, Oprigtig
hed, Gæstfrihed og Renlighed. Mor 
Larsson el' Typen paa en god og 
omhyggelig Husmoder, og hun 
havde dækket et prægtigt Frokost
bord for os. Vi befandt os som 
hjemme og lod Anretningen veder
fares fuld Retfæl·dighed. Helao 
gaar! ,Man faar en glubende Appetit 
efter et saadant Friluftsliv. 

En Stunds Hvile efter Frokosten 
- og saa afsted igen for at mede 
A borre. Men Resultatet blev -- intet. 

Paa Hjemturen mødte. vi nogle 
Fiskerdrenge, som havde skudt en 
Ræv ude paa en af Øerne, hvor de 
havde sporet den i Sneen. En af 
Drengene bal' den døde Ræv over 
Nakken, og Kolebussen siger til 
ham: Hør han, Bokvist, den lugter 
jo allerede. - Hvor kan det være?" 

"Han havde jo en Ræv bag øret." 
Efter at vi var vel hjem komne til 

Gubbrønninga vejede vi Fangsten 
og konstaterede 57 kg Helt. Der
efter passiarede vi en Stund og for
talte "Historier", medens Kaffen blev 
drukken og Røgen fra Piberne fyldte 
den hyggelige Stue. 

Efter Middagen skulde vi afsted 
til Stationen; men da vi nu maatte 
have Køretøj for at faa Fangsten 
med, var gode Raad dyre; thi ingen 
Slæde var at faa til Leje i disse 
Egne. Men med den elskværdige 
Tjenstvillighed, som kendetegner 
Befolkningen saadanne Steder, var 
Sagen let arrangeret; og vi kørte 
snart med klingende Bjælder gennem 

snetunge Skove og mellem vide Agre, 
medens den dalende Sol spredte sit 
melankolske Purpur over Scenen i 
Harmoni med den Vemod, som over
faldt os to Friluftsfyre, som nu atter 
maatte tilbage til Hverdagslivets· 
Trædemølle. Siccio. 

Från Skog och Sjø. 

:Mindre ~{eddelelser. 
-0-

Fiskeri. 
Gammelstrand. I Anledning af 

en af Dansk Fiskeriforening frem
sat Plan om Overbygning af Gam
melstrand, er der fremkommet Pro
tester fra flere Sider. Samtlige 
Fiskehandelskoner skriver saaledes 
bl. a. i "Fiskeribladet"s sidste Nu
mel': 

Vi kan ikke forstaa andet, end at 
den Overbygning af Gammelstrand, 
som Dansk Fiskeriforenings Besty
relse foreslaar, vil blive et ret og 
slet Skur, og enhver ved, hvad det 
vil sige for Helbredet at sidde stille 
pall. een Plet under et aabenL Skur. 
Vi betakker 08 for denne Reform 
af Fiskehandelsforholdene ved Gam
melstrand. Endelig maa vi ogsaa 
gøre Dansk Fiskeriforenings Besty
relse opmærksom paa, at der vil 
blive paa,ført os en ruinerende 
Konkurrence, dersom det lykkes 
Bestyrelsen at faa anlagt en 100 
Meter lang Fiskergang langs" Ved 
Stranden", fr.t Højbro ned mod 
Holmens Bro, for at Fiskerne kan 
komme til at sælge Fisk direkte til 
Publikum. Vor Fortjeneste ved Han
delen med fersk Fisk er ikke saa 
stor, at Dansk Fiskeriforenings Be
styrelse eller Landets Fiskere be
høver at misunde os sam m e. 
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Bladet sendes fdt til Medlemmerne 

af "Ferskvandsfiskeriforeningen ". 

Kontingentet er 4 Kr. aarligt. 

Artikler og Annoncer til Bladet 

sendes til Kontoret i Sorø. 

Klager over !J/angler ved Forsen-

delsen rettes til Postkontoret; hvis 

Manglerne ikke afhjælpes, bedes Kla

gen sendt til Bladets Kontor i Sorø. 

O. HojJmeyecr. 

Annoncer. 
-0-

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I~underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, Yn~el 
og Sættefisk afBæk-. Kilde
og. Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portiollsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Oh'l'istensen • 

Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk 

af 

Bæk-, Kilde- og Regn
bueørred 

kan faas fra vore Fiskerier. 

Smidt Nissen & Sønner, 
Ejstrup St. 

~i~~~~i~~I~~I~~I~~~~~~I~~~~® 
li( Æ 

i 0jneæg I 
i Bæk- og ~:gnbneørred I 
~ faas bedst og billiglilt i 
li( fra 

li{ Lundgaard Fiskeri 
Æ. Æ li{ pr. Vejen. Æ 
~ TilliClldt GuidmedailIe I 
m. paa Fiskeriudstillingen i Kø-

W. I in benhavn 1912. 
2K 
®~~~I~~~~j~~@I~~~I~~~~® 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
~ c10Rann von eilzen, ~ 
• • • • • • • • • • • • • 

edsvo'l'en Fiskeauktiona'l'ius, 

St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, 
anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: 

Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, 

• ...... 0.0....... Store Baliliner for levende Fisk. .~~o::o:! ........ • • • Jerbanelorsendelser adresseres til: Altona. • • Telegr.-Adr.: Fischeitllen. Telefon: Amt 1, Nr. 1,54'1; Hamburac. • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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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. 

c5H~ild8K fl)amKullure 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

®~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

I Portionsørrei I 
~ W 
~ større Ørred, Gedder, Karper, §t 
@ Suder, Skaller, Aborrer l( 

i~ I købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmede 
Jern bane8tation. 

I -- Kontant Betaling. -- W 

G. Domaschke, I 
Fill~hlt.ndlan:;, Berlin "'0, I 

Lehrteratraøae IS-IS. t Telegr.-Adr.: Forellenhandel: 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftinr;, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt I Sorø BogtrYkkeri (Aktieselskab) ved RRllllu .. en-l:rolh. 
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end tidligere; ja for Ørredens Ved
kommende er det endog saaledee, 
at den omtrent har været usælgelig 
til Priser, der lønnede Produktionen, 
samtidig med at dens "Affaldspro
dukt" øjneæggene, som tidligere 
gav Damkulturerne en betydelig Bi. 
indtægt, omtrent er blevne værdiløse, 

• I paa Grund af manglende Efterspørgsel. 
Tanker og StemnInger. Jeg læste Corleden en Artikel 

-0- i Fischerei-Zeitung for 4. ds., der 
I Fredstider og under dagligdags handlede om Muslingefil9keriet i Nc-

. Forhold er det ofte saaledes, at derlandene (Holland). Deri fortæl. 
man kun tænker paa sin egen Be- les, at Fiskerne i Holland, der er
drift, og gaar den kun godt, ja saa nærer sig af denne Slags Fiskeri 
er alting i bedste Orden. ogsaa har meget svære Tider. Tid. 

Ganske anderledes er det under ligere afsatte de deres Fangst i Bel
saadanne Ufredstider, som dem vi gien; men dette Marked spærredes 
opleve i Øjeblikket, saa er det lige- fuldstændig i den første Krigsmaa
som Samfølelsen mere kommer frem ned; men i Løbet af forrige Vinter 
i et Folk; uvilkaarlig tvinges Tan- kom Afsætningen dog atter langsomt 
kerne bort fra ens eget dyrebare i Gang, indtil den tyske Regering 
"Jeg", og man forstaar og føler, at pludselig ganske forbød den, fordi 
der ogsu er adskillige andre Men- man· opdagede, at de Fiskere, der 
nesker - af akkurat samme Slags, bragte Muslingerne til Antwerpen, 
Bom en selv, der har det mindre tillige indsmuglede Breve, sall. man 
godt paa Grund af de usikre Tider. havde Grund til at frygte for Spio
De danske Ferskvandsiiskere og sær- nen. 
lig Dambrugerne spinder ikke Silke De stakkels hollandske Muslinge
under en Krig som denne. Medene fiskere "erøvedes dermed deres hele 
alle deres Forbrugs genstande er ste- Fortjf-meste, da der kun er ringe 
get mindst til det dobbelte, betales Afsætning for deres Fangst i selve 
der ikke mere for Ferskvandsfisken Landet. 
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For at hjælpe disse Fiskere har 
den hollandske Regering imidlertid 
ikke taget i Betænkning at eftergive 
dem Størsteparten af deres Forpagt
ningsafgift. 

Hvad gør vi herhjemme i vort 
kære Fædreland under lignende 
Forhold? i denne Forbindelse 
tænker jeg ikke paa det danske 
Landvæsen, som visselig ikke savner 
Statens Støtte og Hjælp i disse Ti
der men paa Stedbarnet "Fiske
riet". Har vi et eneste Øjeblik haft 
Følelsen af, at Staten har vist 
det danske Ferskvandsnskeri eller 
Damkulturerne den allermindste In
teresse under Krigen? Og det til· 
trods for, at f. Eks. Damkulturerne, 
ved at udnytte Affaldsnsken fra Fi
skerlejerne, i de senere Aar har 
formaaet at skaffe Landet en ny 
Indtægtskilde paa mellem 112 og 1 
hel Million Kroner. Denne Indtægts
kilde er imidlertid helt eller delvis 
tørret ind, fordi Køberne af Por
tionsorred i Tyskland svigter. I 
Øjeblikket ligger derfor de danske 
Damkulturer inde med Tusinder og 
atter Tusinder af færdige Fisk, som 
ikke kan afsættes til Priser, der gi
ver Producenterne mindste Løn for 
deres Arbejde. Hvad var derfor 
naturligere, end at Staten og Kom
munerne traadte hjælpende til under 
saadanne Forhold, og f. Eks. op
købte Masser af befrugtede Ørredæg 
samt Sættefisk til rimelig Pris og 
udsatte dem i vore ferske Vandløb. 
Derved opnaaede man at slaa to 
Fluer med et Smæk, idet Damkul
turerne bleve hjulpne igennem en 
kritisk Tidsperiode, og Ti fik vore 
Vandløb befolkede med "prægtige 
Ørrednsk. Om det derved nødven
diggøres, at Fiskeriloven, der som 

. det saa smukt hedder "ligger paa 

Thingets Bord" faar en lille Tilføj
else for at sikre Resultatet, aaa vi 
opnaar virkeligt Udbytte af ensaa
dan :Masseudsættelse, derom blev 
vore LOlgivere vel nok enige, og, 
Papiret er jo taalmodigt. 

For Masser af Smaafolk, som belt 
eller delvis faar deres Livsophold 
gennem deres Fiskedamme, hersker 
der i Virkeligheden for Tiden en 
ren Nødstilstand; hvis Staten og 
Kommunerne derfor mener at have 
Interesse af, at de og deres Bedrif
ter bevares for Samfundets Skyld, 
føler jeg mig overbevist om, at øje
blikket er kommet, da der maa 
tages Affære, hvis der ikke skal lides 
for store Tab, ligesom det er Fersk
vandsfiskeribladets Pligt, som det 
eneste Organ for dansk Ferskvands
Nyttenskeri, at bringe denne Sag 
til Offentlighedens Kundskab. 

Hvad Fiskeriet i de frie Vande 
angaar, har Ji'orholdene bedret sig 
betydeligt i den senere Tid inden
for dette Erhverv, idet navnlig Pri
serne i Tyskland for store Ad har 
været udmærket gode. 

Hvori dette ligger er mig ej gan
ske klart; jeg har nok set af de 
tyske Fiskeriblade, at f. Eks. Aale
fiskeriet paa den store Llineburger 
Hede paa Grund af den lave Vand
stand og lave Nattetemperatur har 
givet et daardigt Udbytte i inde
værende Sommer; men det kan jo 
ikke være tilstrækkeligt til, at Pri
serne kan paavirkes deraf. Men 
underligt ser det ud, naar der paa 
Auktionerne i Hamborg bydes ind
til 1 M. 34 Pf. for store Aal og 
under l Mark for Ørred. 

AaI er derfor ogsaa en Fisk, man 
af forretningsmæssige GIunde maa 
lægg~ stærk V ægt pa.a her i Dan
mark. Den er, saa mærkværdigt 
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det end lyder, tiltrods for sin for
holdsvis høje Pris, en Vare, som 
fortrinsvis nydes af det brede Lag 
af Befolkningen baade i Tyskland 
og herhjemme. Skal en Arbejds
mand eller en Jægersmand have sig 
noget rigtig lækkert, ja saa køber 
han sig uværgedig et Stykke røget 
Aal; det ikke alene smager udmær
ket, men Snapsen smager ganske 
vidunderligt dertil - og den kræ
ver Snaps - to Ting, . som vejer 
tungt i Vægtskaalen! Ganske ander
ledes er det derimod med Ørreden; 
til den kan man ikke anvende Snaps, 
et Glas Øl kan til N ød bruges; men 
skal den befinde' sig vel, kræver den 
Vin, - deri ligger den store For
skel og Vanskeligheden for dens 
Afsætning saaledes ser i hTert 
Tilfælde jeg paa Sagen. 

Det er derfor mit Raacl: a11e
vegne, hvor der er Anledning dertil, 
der bør man udsætte AaleyngeL 

Iaar var der en Del Uheld med 
den engelske Aaleyngel, dels fordi 
Tilladelsen til at udføre den fra 
England gaves for sent iSaisonen, 
og dels fordi Vejen over Hull var 
for lang {Ol' Transporten; men faar 
vi Fred igen, saa Transportforhol
dene atter kommer i Orden, har vi 
i den engelske Aaleyngelimport en 
BRa glimrende og tilforladelig Løfte
stang for vort Aalefiskeri, som man 
overhovedet kan ønske sig. Den na
turlige hjemlige Opgang af Aaleyngel 
er aItfor uregelmæssig til derpaa at 
bygge et rationelt Aaleflskeri -, 
iaar svigtede den omtrent g'anske -, 
saa det er Guld værd, at vi har 
fundet andre Udveje. 

En anden Fisk som ogsaa i øje
blikket er i Kurs er Karpen. I inde
værende Foraar har der været me
get stærk Efterspørgsel efter Sætte-

karper, langt stærkere end Behold
ningerne har kunnet strække tiL 
Selv fra Sverig, hvor der dog op
drættes store Mængder Karper, har 
man søgt hertil, for at faa tilfreds
stillet Behovet, uden at det dog er 
lykkedes. 

For voksne Karper er der ogsaa 
et godt Marked i London, Baa alt 
taler for at udvide Karpeproduk
tionen, hvor der er Muligheder til-
stede derfor. Red. 

Aalelarvens Biologi. 
-o-

l Svensk Fiske"i Tidssk1ift Hæfte 
III 1915 læses følgende: 

For Tiden antager man i Almin
delighed, at Aalelarverne, de Ilaa
kaldte Leptocephalide'r, er rent pe
lagisk Dyr d. v. s. leve frit svøm
mende i Vandet. Nu har den ita
lienske Forsker Grassi, som forøv
rigt var 'den, som først viste, at 
Leptocephaliderne var Aalens Lar
ver, i et nyt Værk søgt at paavise, at 
den Antagelse, han ofte tidligere 
har fremholdt, at Aalelarverne var 
Bunddyr og ikke pelagiske Fisk, er 
den rigtige. Grassi anførte herfor 
adskillige Iagttagelser, som ikke 
uden videre kan afvises. 

Hvorledes Sagen end forholder 
sig, saa bør det dog paapeges, at 
hvad enten Aalelarverne er Bund
dyr eller pelagiske Dyr, saa ind
virker dette ikke paa det store 
Spørgsmaal om Aalens Forplantning. 

En Del af Grassia Beviser skal 
anføres her efter et Referat i All
gem. Fischerei-Zeitung Nr. 21,19]5. 

De i Middelhavet pelagiske fundne 
Aalelarver var ikke tagne under 
naturlige Livsvilkaar, men af Strøm-
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men flyttet bort fra Bunden. Saa
ledes hænder det til Eks. særlig i Mes
sinastrædet, hvor hæftige Hvhvel
strømme ofte hersker. Der finder 
man ofte Leptocephalus brevirostris 
(Larven af vor almindelige AaI) i 
Mængde i Vandeb. Overflade eller 
opskyllede paa Strandbredden, men 
altid sammen med Brunddyr. 

I Maven hos Klumpfisken (Ortha
goriua mola), som af Grassi ru. fl. 
anses for at være en Dybhavsfisk, 
fandt man ofte Mængder af Lepto
cephalus brevirostris blandet sam
men med andre Dyr. 

Aalelarven savner ogsaa, i Mod
sætning til Flertallet af pelagiske 
Fiskelarver, fuktionsdygtig Svømme
blære. Ligesom den mangler "Tap
per" i øjets Retilla (Nethinde), et 
Bevis paa et Liv i Mørke. 

Overfor disse Beviser staar den 
Kendsgerning, som talrige Akvarie
forsøg har slaaet fast, at Larverne 
af alle andre Aalefiske under dette 
Stadium af deres Liv lever paa ak
kurat samme Maade som 'de udvok
sede Fisk, idet en Del graver sig 
ned i Sand og Slam, medens andre 
gemmer sig under Stene. Det vilde 
derfor være ganske ejendommeligt, 
hvis den almindelige Ferskvands
aals Larve skulde danne' en Und
tagelse fra denne Regel. Experi
mente t med den almindelige Larve 
er paabegyndt, men var ikke afslut
tede ved førnævnte Værks Udgi
velse. 

I første Kapitel af nævnte Værk 
findes en udførlig, historisk Over
sigt over Aaleforskningen. l andet 
Kapitel forekommer en systematisk 
Oversigt over Middelhavets 19 Aale
arter. 

l forskellige Kapitler behandles 
endvidere Leptocephalens forskel-

lige Metamorphoser, de forskellige 
Aalearters Biologi m. m., de kendte 
pelagiske Æg af 12 forskellige 
Aalearter osv. 

Lidt om Karpens 
Legedamme. 

-o-
l Allgemeine Fiseherei-Zeitung 

for 15. Juni iaar findes en Medde
lelse om ovenstaaende Thema af 
den bekendte Biolog og Leder af 
den biologiske Forsøgsstation i Mtin
ehen Professor, Dr. Hofer; Artiklen 
hal adskillig Interesse for Karpeop~ 
drættere, hvorfor vi skal gengive 
et Uddrltg af den her i Bladet. 

Det er mange Aar siden vi har 
haft, skriver Forfatteren, saa gode 
Betingelser for Karpens Leg som i 
indeværende Sommer. Omtrent hele 
Maj Maaned herskede der i Tysk
land en stærk Varme, og Tempera
turen var ikke underkastet de stærke 
Svingninger, som ellers kendetegner 
denne Maaned. Allerede i den sidste 
Halvdel af nævnte Maaned foregik 
derfor ogsaa Karpens Leg, og man 
opnaaede derved den Fordel at faa 
meget tidlig Yngel, som altsM ret 
vil kunne udvikle sig gennem den 
lange Sommerperiode. 

Tlltrods for disse særdeles gun
stige Temperaturforhold har man 
dog atter gjordt den Iagttagelse, at 
Karperne i enkelte Dubisch Damme 
(De almindelige Legedamme . for 
Karper, der er anlagte med en 
dybere Grav rundt langs Siderne 
af Dammen og et lavere Parti i 
Midten) aldeles ikke vilde lege. 

Mange Dambrugere er derfor gaaet 
over til at lade Karperne lege i 
større Damme, fordi det erfarings-
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mæssig har vist sig, at Legen fore
gaar bedre i saadanne. Men store 
Damme, frdmbryder paa den anden 
Side den Ulempe, at det er van
skeligere at udfiske Karperne efter 
tilendebragt Leg, ligesom det ogsaa 
er besværligere senere at faa fat i 
Yngelen. 

Ved et Tilfælde opdagede Pro
fessor Hofer imidlertid, at Smaa
damme meget vel kan anvendes 
med Fordel, naar de kun faar en 
anden Konstruktion. 

Professoren havde i Forsøgssta
tionen ved Wielenbach i Bayern 
anlagt syv Damme, hvori det var 
Hensigten at drive Skildpaddeavl. 
Disse Damme varlOXlOmstore. For 
at Dammene skulde passe for Skild
paddernes Livsforhold, var de ved 
den ene Side l m dybe og skraa
nede derfra jævnt opad mod Bredden, 
til de gik over i en tør Legesæng 
bestaaende af Sand, hvori det var 
Meningen at Skildpadderne skulde 
lægge sine Æg. 

Professoren forskaffede sig deref
ter med stort Besvær Skildpadder 
helt over fra Japan; men tiltro ds 
for at Dammene var omgivet af tæt 
Traadvæv, undslap alle Dyrene, idet 
de om N atten kravlede over Traad
vævet og forsvandt sporløst. 

Da Dammene nn en Gang var 
anlagte, besluttede Professoren at 
gøre Forsøg med dem som Karpe
legedamme, og i den Hensigt blev 
hele Bunden belagt med Græstørv, 
der var forsynet med frodig Græs
væk!!t, og i hver Dam blev der ind
Bat en Hunkarpe og to Hankarper', 
som man ogsaa plejer at gøre det 
i Dubisch Dammene. 

Forsøget lykkedes fuldkomment, 
og alle Dammene gav Udbytte. 

Professor mener, Aarsagen til det 

gunstige Resultat maa søges deri, at 
Karpehunnen i disse Skildpaddedam
me bedre er i Stand til at vælge en 
passende Dybdefor sinÆggeafiægning 
end i Dubisch Dammene, hvor der 
kun findes to forskellige Dybder. 
Ligeledes antager Professoren, at 
Karperne isaadanne skraa, jævne 
Damme btldre formaar at overse 
hele Terrænet og derfor ogsaa bedre 
kan vælge sin Plads, end i Dammene 
af Dubisch Formen. Endelig sker 
Opfiskningen baade af Moderkarper 
og y ugel meget lettere i denne Slags 
Damme end i Dubisch Dammene. 

Det vilde derfor sikkert være værd 
at tage under Overvejelse, at for~ 

søge med denne Slags Karpelege
damme ogsaa her i Danmark. 

Fiskekurv for Lyst
fiskere. 
-0-

For Sportsfiskere, som ofte i flere 
Timer, stundom i varmt Vejr, maa' 
bære sin Fangst med sig, er det 
meget ærgeligt, naar de er naaede 
vel hjem, da at finde, at Fisken har 
taget Skade under Transporten, og 
er blevne mere eller mindre ubruge
lige for ikke at tale om Udseendet: 
farveløs, slimede, mørke .Fisk. I 
Nr. 4, 1915 af Allgemeine Fischerei
Zeitung beskriver Professor Meix
ner, hvorledes man skal indrette ell 
Sportsmedekurv af sædvanlig Form 
saaledes, at man undgaar ovennævnte 
Ubehageligheder. 

Man benytter dertil tre galvani~ 
serede Staaltraade af 4 m. m. Tyk. 
kelse og lidt længere end Kurvens 
Bredde. Den ene Ende af Traadene 
fæstes, Ted at man laver en Bøjle 
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af Enden af hver Traad om Kurvens 
Hank; herfra gaar den under Laaget 
over til den modsatte Side af Kur
ven, hvor den bøjes om Kanten, saa 
der kun rager ca. l cm ned paa 
Siden af Kurven, og Spid!en bøjes 
ned, saa man ikke resikerer at rive 
sig. Pall, disse Traade eller Stæn
ger ophænges Ørreden eller hvad 
anden Fisk, man har fanget, idet 
Traaden stikkes gennem Underkæ
ben, efter at man først har taget 
Indvoldene ud. De største Fisk hæn
ges midt i Kurven, de mindre ved 
Stængernes Ender. For at de ikke 
skal glide løs, fæstes i Kurvkanten 
et storhovedet Søm eller lignende 
imellem hver. Dette Arrangement 
har vist sig at fungere udmærket. 

I en 40 cm bred og 27 cm dyb 
Kurv har Forfatteren baaret 26 Stk. 
Ørreder en hed, varm Junidag, og 
alligevel havde Fisken ved Hjem
komsten om Aftenen beholdt sin fine 
Smag og sin friske Farve. 

(Svensk Fisl,eri Tidskrift). 

Mindre Meddelelser, 
-0-

Kebserødt. 
_Det er almindelig bekendt, at 

Krebs antager en rød Farve ved 
Kogning. Aarsagen til den Farve
forandring ligger i, at den ydre 
mørke Farve, som ellers dækker 
Krebsen forsvinder ved Kogningen 
flg den røde Farve alene bevares. 
Røde Kr.ebse, saakaldte RubinQs, 
forekommer dog ogsaa i Naturen; 
herom fortæller saaledes Kurt Floe
ricke i en Artikel i Kosmos, hvori 
der staar: At Middelalderens For
skere var godt kendte hermed, og 
allerede i Frømusekrigen hedder 

det om den stadselige Anfører, der 
kom Krebsefolket til Hjælp: "Deres 
Anfører var Åstachs, der var rød 
som frysteligt Seglvoks. " 

Tiltl'ods herfor var Pariserne me
get forbavsede, da de under den 
store Verdensudstilling paa Mars
marken i Aaret 1867 saa et Akva
rium fra Schweiz, hvori der svøm
mede en 6~ 7 røde Krebs lystigt 
omkring, Tilmed er saadanne Krebs 
aldeles ikke nogen Sjeldenhed. 

Ifølge Meddelelse fra v. Tschudi 
forekommer saadanne Rubinos, hvor 
altsaa det mørke Skalpigment alde
les ikke er kommen til Udvikling, 
i en Bæk ved Solothurn, hvor denne 
Afart har levet i flere hundrede 
Aar! endvidere har Hr. v. Consevron 
i to af Savoyens Bjærgsøer og i for
skellige Bjergbække ved d'Oisans 
Borg fundet broncefarvede Krebs. 

(Allg. Fischerei-Zeitung). 

Fiskemarkedet. 
-0-

Køben!Iavn, fra 4.-10. Juli 1915 inc!. 

Au], gule, levende pr. 1/2 kg 35-80 
Laks, Bornholm 100-125 
Ørred, blanke 80-110 

Ørred, brune 
Gedder 
Aborrer 

Brusen 

Gedder, middel 
Gedder, smaa 
Gedder, store 
Aborre, store 
Aborre, smaa 

Brasen, store 
Brasen, middel 
Brasen, smaa 

80-110 

40-60 
15-00 
10-15 

Altona, 9. Juli 1915. 

pr. pr. Pd, 

70-88 

50-65 
40-60 

25-35 
15 
50 

40-43 

18-33 
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Helt 
Laks, blank 

Ørred, middel 

Ørred, smaa 

Ørred, store 

Aal, store, spidssnudet 

Aal, smaa 

Aal, usorteret 

50-60 

185-195 
100-150 

70-105 

95-150 
120-140 

47-75 
85-118 

(Dansk Fiskeritidende). 

3lverler 
l i3Yledlems6Iadet! 

Annoncer. 
-0-

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
I tilbyder prima øjneæg, Yngel 

og Sættefisk af Hæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder kebes og afbentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Chrristensen . 

Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk 

af 

Bæk -, Kilde- og Regn
bueørred 

kan faas fra vore Fiskerier. 

Smidt Nissen & Sønner) 
Ejstrup St. 

~~i~~I~~i~~I~~I~~I~~~~I~~~~I~~~@ 
Ji{ ]K 

I øjneæg I 
I Bæk- og i:gnbneørred I 
~ faas bedst og billigd Æ 
i fra ~ 
lE Lundgaard Fiskeri Æ 
I· ~. pr. Vejen. il\. 

~ Tilkendt GnIdmedailIe i lE . 2K paa Fiskeriudstillingen i Kø-

Æ benhavn 1912. 2K 
~~~~~~I~~I~~I@I~t3I~~el~~~~I~e 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
i C§oRann "on ei/zen, i 
• • • edsvorren Fiskeauktionwrius, • • • • • : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
• • : anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel Bom Damfiske, : 
• • • ................ Store Ha_iner for levende Fisk. .. ...... !'-'.!.!!!. • • • • • • J erbaneforsendelser adresseres til: Altona. • • • • Telegr.-Adr.: FilJcheitzen. Telefon: Amt 1, Nr. 1,547, HambnrK". • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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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. 

dil~!f~81l f/)amllulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov . 

P. Hansen & P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov (8. 
Lejrskov 16. . ~~~~~~~. 

]K . 

I Portionsør~d 
I større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købelog afhentes med Specialvogn paa nær_ede 

, Jernbaneltation. 

G. Domaschke, 
FiøeJaIl.ndl.nc, BerUn 4.0, 

LeJarter.tr ... e 18--1'. 

Telegr.-Adr.: ForellenhaDdel. 

Statskonsulent, Magister CJar. Leftinc, Lykkesholmsalle 3 A, Københnn. 

Trykt i Sorø Bol{trJkkeri (A.Jr.tiesebkab) TOd R •• IIlUHIIIl-J:ro,b.. 
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Lidt om Odderen. 
(Af M. H. i Från Skog och Sjø). 

-o-
Der er bleven sagt mange slemme 

Ord om dette glubske Rovdyr af 
forbitrede Fiskere, som rimeligvis 
ogsaa har haft Grund dertil. 

Hvor mange fine Næt har Odderen 
ikke revet i Stykker, plyndret dem 
for Fisk, trukket dem op paa Is
kanten, hvor de er frosset fast og 
ødelagt. 

Dens Synderegister er eaa stort, 
at alene dens fine Skind kan for
sone Of! med den; men det er ingen 
let Sag at formaa den til at give 
det fra sig; thi den er glat Bom en 
AaI og hurtig i Vendingen som et 
Lyn. Foruden mange andre Egen
skaber er den begavet med en Rævs 
fine Næse, og man kunde fristes til 
at tro, at den ogsaa var Tankelæser. 
Hvis man ikke har nogen Bøsse 
med sig, kommer den ganske ugenert 

1915. 

op i ens Nærhed med en sprællende 
Fisk i Munden, for hurtigt at bringe 
den ned til sin elskede MagA. 

En Gang stod jeg med Kikkerten 
for øjnene og betragtede i længere 
Tid en stor Odder, som i et tilfroB
sent Strømvand fangede og aad 
mange Fisk. Der var smaa Huller 
i Isen pas. flere Steder, saa den let 
kunde gennemsøge et temmelig stort 
Omraade, og det gjorde den ogsaa 
overma.ade samvittighedsfuldt. Mu
ligvis kunde man have .skudt den 
med Kugle; men det vilde blive 
altfor besværligt bagefter at finde 
den, hvorfor jeg opgav det den Gang, 
og den slap fri. 

Hvor hadet den end er af Fiske
ren, maa man alligevel beundre dette 
Dyr, som er blev en saa rigt udstyret 
fra Naturens Haand for at kunne 
føre en behagelig Tilværelse. En 
Dag, jeg var beskæftiget med Strøm
fiskeri, saa jeg en Odder, som midt 
ude i den strideste Strøm udførte 
de kvikkeste Hop og Vendinger 
rimeligvis for at fange en Ørred, 
der jo Bom bekendt erligesaa kvik. 
En af mine Døtre, som først opda
gede Odderen, raabte, at det var en 
Hund, som var ved at drukne i 
Strømmen og foreslog at vi skulde 
forsøge at redde den; men hun be-
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tænkte sig hurtigt, da hun fik Hun
dens Navn at vide. 

J eg har adskillige Steder læst 
Beretninger, hvoraf det fremgaar, 
at Odderen er let at fange, ligesom 
det heller ikke skulde være svært 
at skyde den, naar man sætter sig 
paa Lur, der hvor den plejer at 
fiske; men den Erfaring har jeg ikke 
gjort. Ved et saadant Forsøg var 
det eneste jeg opnaaede, at jeg fik 
mig en regulær Influenza, som va
rede i tre Uger. Odderen kom gan
ske vist, efter at jeg havde ventet 
en forskrækkelig lang Tid og fros
set ganske uhyre, men den fik øje
blikkelig Færten af mig og forsvandt, 
længe inden den kom paa Skudvidde. 
I lang Tid derefter arbejdede jeg 
med Sakse, for at fange den deri; 
men altid havde den Held med sig 
og slap udenom; tilsidst fandt jeg 
dog paa en sikker ~'1aade til at be
fri mine Fiskevande for denne Rø
ver. 

Som bekendt er Fangst med Saks 
forhudt, fordi det betragtes som et 
afskyeligt Dyrplageri; men lægger 
man Saksen paa en fritstaaende 
Sten, hvor del findes dybt Vand 
omkring, saa drukner Odderen, naar 
den med Foden i Saksen triller ned 
i Vandet. Bagved en saadan Sten, 
hvorpaa betydelige Fiskerester m. 
m. vidnede om, at en Odder her 
havde sit Tilhold, kastede jeg en 
død Fisk ud, som med en stærk 
Traad var fæste ved en lille Sten, 
saa Fisken holdt sig nær Bunden 
og stadig var i Bevægelse paa Grund 
af den stærke Strøm. Da Odderen 
kom snigende, greb deu Fisken og 
hoppede op paa Stenen og i den 
med Sne eller tør, let Jord dæk
kede Saks, hvorefter den trimlede 
ned og af den tunge Saks holdtes 

nede ved Bunden, til den· kvaltes. 
Ved Saksen var en, fin, stærk 

Snøre fæstet som tillige bar et Flaad, 
der viste, hvor Odderen laa. Som 
Regel laa Odderen inde ved Stenen. 

Som et Bevis paa, hvor vidt om
kring et saadant Dyr strejfer, skal 
jeg nævne, at en Odder, som om 
Natten var gaaet over en Tømmer
vej mindst to Mil herfra, Dagen 
derefter blev jaget af en Skiløber, 
men undslap, for saa den paaføl
gende Nat at blive fanget i en af 
mine udlagte Sakse. 

Det var en gammel Han med 
slidte Tænder og stort Overskæg. 
Dens Vægt var næsten 13 kg, og 
den var rimeligvis et af de største 
Exemplarer, som er fanget herom
kring. 

Under en Harejagt i Angeskoven, 
kom en Odder hoppende, da jeg 
stod og ventede paa Morten. J eg 
havde den Gang aldrig set et saa~ 
dant Dyr, og troede først, at det 
var en almindelig Køter, som var 
kommen med i Drivjagten ; men ved 
nærmere Betragtning kom jeg til 
det Resultat, at det maatte være en 
Odder, og skød den. 

Efterat Haren var skudt, kom jeg 
til Samlingspladsen dinglende med 
mit sjældne Bytte til stor Overra
skelse for mine Kammerater. 

. De fleste Oddere som fanges paa 
dette Sted, tages i Faldstokke med 
stor V ægt paa. 

De udsættes i snævre Passager, 
i Aaer og Bække og det fortælles, 
at i gamle Dage var en godt lavet 
Odderstok en velkommen Bryllups
gave. En fuldt troværdig Mand, 
som endnu lever, har fortalt mig, 
at han ved et Tilfælde har fanget 
to Oddere paa en Gang i samme 
Stok. 
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Inden jeg slutter, vil jeg fortælle 
om en Maade, hvorpaa jeg frelete 
mine Garn, der stod ved Iskanten 
fra Odderens Efterstræbelser. Ved 
Iskanten anbragte jeg paa en Stok 
ot regulært "Fugleskræmsel" med 
Hat og gamle Klæder paa. Mine 
Børn kaldte den for ,jden kunstige 
Svendsen". Svendsen passede sin 
Næringsvej overmaade godt; thi in
gen Odder vovede at komme i Nær
heden, sao, længe Svendr:.en stod paa 
Vagt. 

Bunddyr, men intet om Argumen
terne imod ham. Det er heri, jeg 
mener, Redaktionen har grebet fejl. 
I Virkeligheden er Forholdet jo dog 
det, at ingen, der har fulgt Sagen 

. i de senere Aar, kan være blind 
, for, hvor pinlig haabløs hans Kamp 

imod Kritiken er, ikke blot forøv
rigt i det berørte Spørgsmaal. Man 
gaar derfor ikke mere til Rom for 
at hente den solideste Viden om bl. 
a. Aalelarv:ens Levevis. Ydermere 
da det her drejer sig om et Om
raade af biologisk Forskning, hvor 
særligt danske Undersøgelser frem-

Kritiske Bemærkninger for nogen and.m Nations har bragt 
Klarhed og uimodsigeligt gendre-

af Magister A. Strubberg. vet adskillige af hans Paastande. 
~o- Det havde derfor ligget langt nær-

Hr. Redaktør. mere gennem en Omtale af disse 
I Anledning af Artiklen "Aalelar- solide Arbejder at klargøre, hvor 

vens Biologi" i Ferskvandsflskeri- haabløst han kæmper for at holde 
bladets" Nr. 14 d. A., refererendo Stillingen. 
Grassis siuste store Arbejde, anmo· Hvorledes er det saaledes muligt 
der jeg om Optagelse af følgende at opfatte Aalens Larver som Bund
Bemærkninger. dyr, naar saa godt som alle (98 % 

Det er højst beklageligt, at et af over 700 Stk. i 19l3-14 alene) 
saa misvisende Referat, som det de Individer, der siden 1905 er fi
nævnte, kan fremkomme især i et sket fra danske (og norske) Skibe 
dansk Fiskeriblad, uden at Redak- i det aabne Atlanterhav, d. v. 8. paa 
tionen har et eneste retledende Ord mere end 2000 m Vand, er taget i 
at tilføje. Som det ogsaa ~plyses de øverste 100 Meter! Vel at mærke 
i Artiklen, er den en Oversættelse af er det Larver i alle Aldre, fra gan
et svensk Referat, dette igen af et ske spæde til fuldvoksne. Disse 
tysk do. af G1'assis voluminøse Værk klare Resultater lade sig aldeles 
om Aalefiskenes Forvandling (udkom ikke bortfortolke, saa meget mindre 
1913). Det oprindelig ret fuldstæn- som det ogna for flere andre Aale
dige Referat (i Allgem. Fischerei- fisk, deriblandt Havaalen (Conger 
Zeitung Nr. 21 1914) er imidlertid vulgaris) er paavist, at deres Larver 
ved denne Omvej bleven stærkt am- I udelukkende hører til i de øverste 
puteret ; frem til nærværende Blad Vandlag over store Dybder; i det 
er i det væsentlige kun naaet en nogle udelukkende yngler i Atlan
Oversigt over de Iagttagelser og terhavet (bl. a. VOt' Aal) andre en
"Beviser", han har samlet til Støtte ten tillige i Middelhavet (bl. a. Hav
for sin Opfattelse af Aalefiskenes I aalen) eller udelukkende i dette 
Larver, 'pec.· .Aalens Larver, som'. sidste. 
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I Virkeligheden er Grassis "Be
viser" da ogsaa af en ganske in
tetsigende Art. De abnorme For
hold i Messinastrædet tillader ingen 
Slutninger om Larvernes normale 
Levevis; først Undersøgelser til Søs, 
hvor de hydrografiske Forhold er 
nomale kan klare Sagen, men eaa
danne har Gmssi aldrig gjort, ial
fald ikke inden det referede Ar
bejde blev tiL Lige saa lidt bevi
ser Fundene af Aalelarverne i Klu'm.p
fiskemaverne noget, saa længe man 
intet ved om dennes Levevis. Det 
er jo muligt, at den virkelig hører 
til i Dybet, men sikkert er det da, 
at den meget tidt. træffes i de al
lerøverste Vandlag. 

Urimeligt er det ogsaa, at Man
gelen af en fttnktionsdygtig Svømme
blære skal tydes som Tegn paa, at 
Larverne er Bunddyr. Hvem der 
har set dem levende, tvivler ikke 
paa, at de er. gode Svømmere trods 
denne "Mangel", som de da forre
sten deler med mango andre utvivl
somt pelagiske Fiskeunger. 

Endelig m. H. t. den Tilpasning' 
til Livet i Mørke som 0jebygningen 
skal vise, saa kan den meget vel 
komme Dyret til Gode, uden det 
behøver at gaa til Bunds paa 3-4000 
Meter Vand. 

Tilbage af hans Argumenter bliver 
kun Akvarie/orsøgene, der i Flg. den 
danske (og svenske) Gengivelse har 
"slaaet fast, at L~rverne af alle 
andre Aalefisk" end vor Aal, lever 
enten nedgravet eller gemt under 
Bundens Sten. Forsøgene med Aa
lens Larver angives at være endnu 
ufuldendte, men de ventes at ville 
give samme Resultat. Dette lyder 
jo meget overbevisende, men des
værre for Grassi er det kun den 
danske og svenske Referent, der ved 

saa meget. Grassi selv paastaar 
kun om 3 af samtlige 19 Middel
havsarler, at Larverne grave sig 
ned i Bunden. Disse tre hører nl,J 
netop til dem, hvis Larver de danske 
UndiJrsøgelser hernede har karakte
riseret som Kyst/ormer med et langt 
kortere pelagisk Liv end Højsø/or
merne. Der er altsaa intet overra
skende i den Oplysning. At Arterne 
inden for en saa stor Gruppe. som 
Aalefiskene, forholder sig forskel
ligt, maatte jo ventes. 

Om selve Aalens La1"Ve siges det 
derimod udtrykkeligt (se All. F. Z. 
1915 p. 465), at de fleste netop ikke 
gravede, men gemte sig lyssky i 
Akvariets mørke Kroge. Dette kan 
formentlig ikke opfattes paa anden 
Maade, end at Dyrene efter };~vne 
har søgt at indrette sig efter de 
bl. a. m. H. t. Lys og Tryk helt 
uvante Forhold, Akvariet bød dem. 

Om alle de andre Arter tier hans 
Forsøg, men vi ved da. ogsaa nu, 
at deres Larvers Levevis i do fleste 
Tilfælde er ligesaa oceanisk og pe
lagisk som Aalens Larvers. 

Alt i Alt kan det da med Rette 
siges, at Redaktionen ikke har haft 
Held med !lig ved at bringe dette 
Referat. Vi har herhjemme saa faa 
Organer, der kan holde Interesse
rede a jour med de Fremskridt, de 
biologiske Undersøgelser gør, at man 
maa fordre, de udfører deres Mis
sion med vaagen Kritik, og navnlig 
ikke overser, hvad vi skylder vore 
egne Landsmænd. 

Med Tak for Optagelsen er jeg 
Deres ærbødige 

A. Strubbe1"g, 
cand. mag. 

Kbhvn., d. 25. Juli 1915. 

Naar Hr. Magister A. Strubberg 
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i ovenstaaende Artikel giver mig en 
saa velment Omgang, saa vil jeg 
straks indrømme, at den paa en 
!\bade kan være berettiget; kun maa 
jeg have Lov til at tilføje, at jeg 
samtidig er ganske glad, fordi jeg 
i adskillige Aar af mit Liv har været 
Forligsmægler, ell I-l rs havde' jeg 
maaske studset over Formen, hvori 
Kritiken er affattet; men nu formaar 
denne heldigvis ikl{e at bringe mig 
ud af den Ligevægt. som nu en Gang 
er nødvendig for en Redaktør. 

Kritik i FerskvandsHskeribladet 
er forøvrigt ingen mere kærkommen 
end undertegnede, det bringer Liv 
i Sagerne og faar Penne i Bevæ
gelse, som ellers holder sig altfor 
meget tilbage; derfor er Udtalelser 
om et saa aktuelt Emne som Aalens 
Biologi altid i og for sig saare vel-, 
komne,' 

I dette Tilfælde havde ogsaa jeg 
selv en Smule Samvittighedsskrup
ler, fordi jeg ikke ledsagede den 
omtalte Artikel om "Aalelarvernes 
Biologi" med en Kommentar, men 
dels har jeg Baa ofte i længere Ar
tikler i Bladet klargjort for Læserne 
de danske Forskeres store Indsats 
i denne Sag, og samtidig søgt at 
fastslaa deres Syn paa Aalens :For
plantning, saa jeg maatte antage at 
Bladets Læsere var fuldstændig orin
terede, og dels hIlabede jeg, at Ar
tiklens Fremkomst i Bladet skulde 
give Anledning til netop det, som 
er sket, at andre og mere kompe
tente Penne end mine skulde tage 
fat, for om muligt at faa Spørgs
maalet yderligere belyst. 

Endelig var min Artikel jo kun 
en Gengivelse fra andre Fiskeritids-

skrifter og gjorde ikke Fordring paa 
mere, end den gav sig ud for. 

Red. 

Blærerod (Utricularia) som 
skadelig Plante i Fiskedamme. 

-o-
l Allgemeille Fischerei-Zeitung 

for 15. Juli 1915 findes en Artikel 
om dette Emne af Dr. Wohlgemuth 
ved den kg!. bayriske Forsøgssta
tion for Veterinærvidenskab i Wie
lenbach (Oberbayern). Vi skal i Ho
vedtrækkene gengive den, da den 
ganske sikkert viI interessere mange 
af Bladets Læ8ere. 

Om Blærerod (Utricularia vulgaris) 
skriver den danske Botaniker Pro
fessor Joh. Lange i "Haandbog i 
den danske Flora" følgende: "Ar
terne i denne Slægt overvintre ved 
kugleformede Knopper med tæt sam
menhobede Blade, som udvikles i 
Spidsen af Hovedaxen og tilsidst 
løsrives fra Moderplanten. De svøm
mende, bladbærende Stængler ud ... 
skyde opadtil et blomstrende Skaft. 
Alle ere forsynede med Blærer; 110m 
enten findes mellem Bladfligene eller 
paa særegne, bladløse Grene." 

Efter disse indledende Bemærk
ninger gaar vi derefter over til selve 
Artiklen, der begynder med følgende 
Beskrivelse af Planten: "En skade
lig Plante. af en ganske ejendomme
lig Art er Blærerod, der findes ud
bredt over hele Europa i flere for
skellige Arter. Den er en Nærings
konkurrent til vore Damfisk, fordi 
den ved Hjælp af ejendommelige 
Fangstredskaber formaar at bemæg
tige sig baade Plankton Dyr og Dyr 
fra Bundfaunaen. 

Disse Smaadyr dræber den dern 
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efter og ernærer sig af deres Le
gemer. 

Planten mangler Rod og svømmer 
omkring i Overfladen af Vandet. 
Hovedaksen er tæt besat med Blade, 
der deler sig i fine fjederformede 
Smaablade. Imellem disse fjeder
formede Smaablade siddet strøet 
smaa Blærer af indtil 1/2 cm Stør
relse. Disse Blærer danner det 
egentlige Fangapparat. I Blom
stringstiden ser m~n de gule Blom
ster rage op over Vandets Overflade. 
Frugten er en mangedelt Kapsel. 
Foruden denne Formering gennem 
Frø formerer Planten sig paa anden 
kønslig l\Iaade, idet tykbladede, 
korte Knopdele, som er overtrukken 
med Slim, løsriver sig fra Planten, 
synke til Bunds, overvintre og blive 
det følgende l!'oraar til nye Planier. 

Selve Fangapparatet Blærerne 
findes i uhyre stort Antal overalt 
paa Planten; Disse Blærer er hjelm
formede, paa Forsiden findes en fir
kantet Aabning, der kan lukkes ved 
Hjælp af en udadgaaende elastisk 
Klap. 

Foroven og foran spærres Vejen 
af Børster. Paa selve Klappens fine 
Kirtelhaar afsondres en særlig til
lokkende Slim. Støder nu til Exem
pel en Vandloppe mod Klappen, aaa 
giver denne efter, og Dyret er fanget. 
Hele Apparatet fungerer akkurat 
Bom en Ruse. Da Klappen kun kan 
aabnes ude fra, er det umuligt at 
undfly. Dyret sulter ihjel og gaar 
i Forraadnelse, hvorefter Planten 
ernærer sig af de kvælstofholdige 
Affaldsprodukter. 

Dr. 'Vohlgemuth studerede denne 
mærkelige Plante i den kgl. bayri
ske Forsøgsstation for Veterinær
videnskab i 'Vielenbach, hvor den 
var anbragt i to Gruber, der var 

indrettet til kunstig Opdr~tnil1g af 
Daphnider (Smaakrebs). THtrods for 
at de omliggende Gruber alle havde 
en god Bestand af Foderdaphnier, 
og de Gmber, hvori Utricularia vok
sede, blev lige saa stærkt gødede, 
som de andre Gruber, og tilmed 
ofte ,blev forsynede med extra Ud
sætning af Daphnider, saa gav Utri
cularia-Gruberne intet Udbytte af 
Smaakrebs. 

Nogle enkelte Exemplarer kunde 
man vel finde, men om nogen For
mereIse af Bestanden· var del' ikke 
Tale. 

For at undersøge denne mærkelige 
Sag plukkede jeg, siger Dr. Wohlge~ 
muth en Del af Blærerodens Blærer 
af og anbragte dem i 4 % Formalin 
og derefter i Glycerin for at gøre 
dem gennemsigtige. Blærerne viste 
sig ved denne Behandling at være 
tæt stuppede med Smaadyr, men paa 
Grund af Glycerinens lange Indvirk
ning (48 Timer) var det vanskeligt 
i den mørke Masse at skælne de 
enkelte Dyr fra hverandre, dog saas 
i enkelte Tilfælde tydeligt forskel
lige Vandlopper. 

I en Yngel dam i samme Damkul
tur fannt jeg ligeledes et Exemplar 
af Blærerod Planten. Rimeligvis som 
en Følge af Dammens Størrelse, der 
gjorde det vanskeligere for Planten 
at faa fat i Smaadyrene, var Blæ
rerne her mindre fyldte end i Daph
nide-Gruberne. De afpræparede Blæ
rer bleve behandlede paa samme 
~1aade som ovenfor beskreven. Her 
var Resultatet meget bedre, idet det 
lykkedes at bestemme forskellige 
Repræsentanter baade blandt Svæy
og Bundfaunaen. 

Særlig var det Daphnider, Oyclo
pider (Smaakrebs) og Ohironomus 
(lnsektlarve), der var fremherskende 
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i Blærernes Indhold. Nøjagtige tal
mæssige Angivelse over denne Plan
tes Graadighed findes i "Das Leben 
der Binnengewaser" af Dr. Lampert. 
Doktoren fandt saaledes, at en ene
ste Blære paa en middelstor Plante 
fangede 15 Vandlopper i 11/2 Time. 
En Plante, der kun var 15 cm lang 
og iaIt havde 15 Blade, hvoraf kun 
de seks bar Blærer, havde endda 
fanget 270 Smaakrebs. 

Adskillige Forskere har ogsaa 
funden, at spæd Fiskeyngel ofte 
fanges af disse Blærer og derved 
gaar til Grunde. 

Af de foreliggende Undersøgelser 
vil det fremgaa, at det er ganske 
betydelige Mængder af Fiskenæring 
denne Plante sætter til Livs. Til
med maa man ogsaa huske paa at 
Planten paa Grund ai sin stærke 
FormereIse i Løbet af kort Tid fyl
der store Damstrækninger. Det er 
derfor ogsaa i aller højeste Grad 
tilraadeligt for Dambrugerne at un
dersøge, om de har denne Slags 
Planter i sine Damme, og i bekræf
tende Tilfælde søge at udrydde dem. 
Hvis man vil være sikker pa(t, at 
dette Arbejde skal lykkes maa det 
foretages saa tidligt paa Aaret at 
Plantens Frugter endBu ikke ere 
modne og Dannelsen af de kønsløse 
Vinterknopper ikke har funden Sted. 

Blærerodens Blomstringstid be
gynder ved End.en af Juni l'iIaaned 
og Dannelsen af Vinte~knopper i 
Midten af August. 

Man maa derfor fjærne Planten 
ved Slutningen af Juni Maaned og 
i Begyndelsen af Juli; Arbej det let
tes meget ved de letkendelige gule 
Blomster, der paa den Tid stikker 
op over Vandets Overflade~ 

Hvis man af en eller anden Grund 
ikke kan faa fat i Planten og fjerne 
den, tilraader Dr. Wohlgemuth at 
gøre Forsøg med at indplante Vand
pest (Elodea) Doktoren mener nem
lig og vistnok med fuld Grund, at 
denne hurtigtvoksende og dog nyt
tige Plante vil kvæle Blæreroden. 

Noget andet er rigtignok, om man 
ikke derved let kommer fra Dynen 
i Halmen, idet Vandpest jo som be-

kendt ikke er god at regulere, hvor
for man kan befrygte, at den kan 
fy Ide hel e Vandarealet, saa Fisk e
nes fri Færden hindres. 

Da det imidlertid er af stor Be
tydning for Dyrelivets Trivsel i Yan~ 
det, at· der findes Vandplanter deri 
skal vi med Doktoren anbefale at 
indsætte Tusindblad (Myriophyllum), 
som en i alle Henseender fortrinlig 
Plante for Fiskedamme. 

Red. 

Annoncer. 
-0-

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

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

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes pall, 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christt'insen. 

~tJi~~I~~i~~I~~I~~I~~I~~I~~~~I~~!~® 
li( lE 

10 jneæg 
1K af I Bæk- og Regnbueørred I 
Æ faas bedst og billiglt 

Æ fra 

Æ Lundgaard Fiskeri w 
}f pr. Vejen. 

]K Tilkendt GuidmedailIe ~ I paa Fiskeriudstillingen i Kø- Æ 
2K ben havn 1912. Æ 
®~'~~~~~I~~~I~I~~~~I~~~~~@t) . 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørred arter 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~Ud81t 0amltulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderslwv. 

P. Hansen &: P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

større Ørred, Gedder, Karper, 
Suder, Skaller, Aborrer 

købelog afhentes med SpeeialvogB paa Bllerme.te 
JernbaBeltatioB. 

--. KOBtaBt Betaling. --

G. Domaschke, 
l!'i .. ~Jt" •• dl.DIt, Berlin 4.0, 
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Fiskeindplantningen i 
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-0-

(Et Uddrag af den svenske Fiskeri
instruktørs Meddelelser). 

Blandt de Midler, som kraftigst 
bidrager til at begrænse den lige 
saa faktiske, som sørgelige I,'ormind
skeise af Fiskebestanden i vore frie 
Vande, indtager Fiskeindplantningen 
en fremskudt Plads. 

Saadanne Udsættelser af befrug
tet Rogn samt af Sættefisk bliver 
da ogsaa foretaget i stedse større 
Maalestok, og Resultatet deraf bli
ver bedre og bedre, alt eftersom 
man indvinder Erfaringer om Fi
skenes Livsbetingelser, særlig under 
Ynglestadiet, og om de forskellige 
Vandes Beskaffenhed. 

Det kan dog ikke nægtes, at en 

Mængde Indplantninger er mislyk
kede eller har givet et ringe Re
sultat, hvilket naturligvis virker ned
slaaende paa dem, som har ofret 
Arbejde, Tid og Penge derpaaj men 
de har haft den gode Side, at de 
har ~vunget til at udvise større For
sigtighed, saavel ved Bestemmelse 
af Fiskevandets Natur, som ved selve 
Indplantningsmaaden. I de lonere 
Aar bliver dog saa godt som alle 
Indplantninger af Rogn eller Sæt
tefisk udført af Fiskeriinstruktørerne, 
med Materiale fra Udklækningsan
stal terne,· og da de udføres med den 
største Omhu og under de bedste 
Betingelser, opnaas der. ogsaa som 
Regel et godt Resultat. 

Imidlertid har man i den seneste· 
Tid mærket til stor Skepsis hos en 
Del af Statens Fiskerifunktionærer 
over de plan- og resultatløse Ud
sætteiser. af Fisk, som efter deres 
Formening raader i vort Land, og 
dette har nu faaet den kgl. Land
brugsstyrelse til at tage Affære, saa 
der nu bliver foretaget Undersøgel
ser over Indplantningerne, og de
res Resultater. 

Da disse Undersøgelsen Nøjag
tighed imidlertid er meget afhæn
gige af Vandejernes og Fiskernes 
Villighed til at give Oplysninger 
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angaaende deres Iagttagelser om 
Fisketilgangen og Fiskeriernes Af
kastning, og da en Mængde Fiske
udsættelser aldrig naar til Land
brugsstyrelsens Kundskab, maa Re
sultatet af disse Undersøgelser altid 
blive meget ufuldstændige og kan 
derfor heller ikke benyttes som no
get afgørende Bevis i Sagen. 

Jeg har derfor ogsaa ment, at 
det var formaa1stjenligt at indsamle 
Resultaterne af de Fiskeudplantnin
ger, som de svenske Fiskeriinstruk
tører og de svenske Udklæknings- . 
anstalter har haft med at gøre i et 
Tidsrum af 40 Aar, hvad enten Ud
faldet af Udsætningerne har givet 
et positivt eller et negativt Resul
tat, fordi man herigennem har den 
bedste Udsigt til at kunne danne 
sig et skønsmæssigt Billede af Ind
plantningens Nytte. 

Hvorledes Resultatet af de sidste 
Aars Indplantninger er faldet ud, 
er det naturligvis for tidligt at ud
tale sig om endnu; thi man maa 
vel huske paa, at den Slag!'> Affære 
er altid vanskelige, og Resultaterne 
viser sig som Regel først efter flere 
Aars Forløb. Man har Exempler 
paa, at befrugtet Fiskerogn er ble
ven udsat det ene Aar efter det an
det i et Vand, men at det først det 
femtende Aar kunde konstateres, at 
Indplantningen var lykkedes godt. 

De forholdsvis smaa Omkostnin
ger, som ofredes i disse Aar til 
Indkøb, Transport og Udsætning af 
Rognen betalte sig udmærket og 
gaven mangedobbelt Indtægt af de 
værdifulde Fisk, som tilførtes Van
det, og som nu giver :Fiskeretsejerne 
\ln aarlig Indkomst, som langt over
stiger samtlige Aars Udgifter ti~ 

Udsætning. 
H vem kan med et saadant Exem-

pel for øje sige, at det eller det 
Aars Indplantningsarbej de har været 
resultatløst? Nej l man maa derimod 
erkende, at dette taalmodige og ufor
trødne Arbejde til sidst er kronet 
med et lige saa storartet som vel
fortjent Held. 

Foreligger der da virkelig alde
les bestemte Grunde til at søge at 
hindre saadanne Forsøgsarbejder, 
som udføres ad Frivillighedens og 
Offervillig hedens Vej? Saa længe 
ingen formaar at sige: "I dette Vand 
skal denne :Fiskeart udsættes, og 
Resultatet maa blive godt," saa 
længe en saadan alsidig Sagkund
skab endnu ikke findes, saa længe 
skulde man synes, at der fra Fiske
rifunktionærernes Side ikke var no
gensomhelst Grund til at rejse Hin
dringer for den Art Forsøg, der skal 
søge at bringe Klarhed i de mang
foldige vaIJskelige Spørgsmaal, som 
staar i Forbindelse med hele Ind
plantningen af Rogn og FiskeyngeL 

N aar Fiskerifunktionærarne tilmed 
i deres Kritik paaberaaber sig, at 
det er offentlige Midler, der ofte 
bortkastes til ingen Nytte! J a saa 
er det visselig Tilfældet i men man 
maa dog ikke tro, at det gælder 
himmelraabende Summer, som paa 
denne Maade i Aarenes Løb er ned
lagt i vellykkede eller mislykkede 
In dplalltningsforsøg. 

Og hvis kun nogle faa slaar til, 
saa kan man sandelig ikke sige, at 
det hele er bortk astet. 

Heldigvis findes der endnu i vort 
Land mange varme Venner af Sa
gen; jeg vil oprigtig haabe, at deres 
Interesse ikke maa kølnes, men at 
de vil fortsætte med deres lands
gavnlige Arbejde. Og jeg vil haabe, 
at alle Skeptikere maa faa samme 
Svar, som dut, hvormed en Godsejer 
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afviste en Person, som fraraadede 
en fornuftig Indplantning af Fisk: 
"Det er mine Hænder, som udfører 
Arbejdet, min Tid, som bruges der
til og mine Penge, som anvendes 
til Arbejdet. Lykkes det, synes jeg, 
at jeg har faaet rigelig Erstatning 
og slaar Forsøget fejl, er der ingen 
Skade sket!" 

Jeg skal begynde med Vastman
lands Lan, som har gode Traditi
oner for Fiskeindplantning. 

De Oplysninger, j eg har derfra skyl
des hovedsagelig Veteranen blandt 
Fiskeriinstruktørerne, C. G. Gustaf
son, Arboga j men desuden har jeg 
ogsaa fra samme Lan en Del andre 
Re!lultater af Fiskeindplantningsfor
søg, som jeg skal fremdrage, da de 
giver et godt Begreb om de vast
manlandskfl Vandes Beskaffenhed. 

man der fanget fuldt madnyttig 
Laksørred. 

I Aaret 1888 1889 udsattes i 
April og Maj Maaneder 18,000 Stk. 
Laksørredyngel i den Kanal, som 
gaar fra Søen Långforst3ri. til Mel
landammen ved Sala, og i Aaret 
1894 5,000 Stk. Laksørredyngel fra 
Baggå i den saakaldte Stentorpsån 
ved Sala og samme Aar 2,000 Stk. 
Laksørredyngel i Valstaån i Odensvi 
Sogn. Disse tre Indplantninger mis
lykkedes imidlertid ganske, Grun
den dertil var, at Vandet var fOl 
uklart og varmt for denne :Fiskeart. 

I Oktober Maaned i Aarene 1896, 
1897 og 1898 indlagdes 18,000 Stk. 
befrugtet Rogn af Kildeørred fra 
Gimen Søen samt i November 1900 
yderligere 6000 Rogn af Vetterkilde
ørred i Baggå Brugs Klækkeanstalt. 

Klækkeresultatet blev 70-80 %. 
I. Yngelen udplantedes i April Maa-

I Vastmanlands Lan ned det paafølgende Aar i 0stra og 
(IS17'-19l5). VåstrIl. Skarsjoarne pall. Bagga Brugs 

I Juni Maaned 1879 og 1888 ud- Grund. Det første Resultat viste 
sattes befrugtet Brasenrogn i Gardt- sig i Oktober 1901, da 20 Stk. Kilde
jamen Søen, der ligger pall. Baggå, ørred fangedes, Fiskene vejede fra 
Brugs Jord. Denne Rogn var hen- I 6 til 7 hektogram Stykket. 
tet fra Nedre Vettern Søen, hvor I Aaret 1907 fangedes under Le
Brasen legede paa større Risknipper. gen i Oktober Maaned t 75 Stk. 
Aar 1884 fangedes 2 Stk. Brasen, Kildeørred, af disse var 155 Stk. 
som hver vejede 40 Ort, gammel Hanner og 20 Stk. Hunner. 
Vægt; og i Aaret 1891 fangedes flere I disse Søer fandtes desuden en 
Exemplarer pall. over l kg Vægt. Del Aborrer, ganske faa Laksørreder 

I Aaret 1893-1895 transporte- samt Elritze. 
redes Brasenrogn fra Sill9van Søen, De i samme Søer gjorte Forsøg 
til Store Vålen Søen. I Sommeren med Indplantning af Helt yngel samt 
1905 fangedes der i sidstnævnte Sø befrugtet Rogn af Skalle for at 
7 Stkr. Brasen, som vejede 11/8 kg skaffe mere Føde til Kildeørred, har 
pr. Stk. ikke givet synlige Resultater. 

I Aaret 1891-1894 udsattes i den (Forts.) C. Behager. 
saakaldte Långboån i Fellingbro (Från Skog och Sj ø). 

Sogn 4,000 Stk. Laksørredyngel fra 
Riddarhytte- og Baggå Brug's Fi· 
skeudklækningsanstalter. Senere har 

• 
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Fiskerilovens Revision. 
-0-

Landbrugsministeriet har 
faaet Udvalgsbetænkningen. 

Det Udvalg, der med Fiskeriin
spektør Mortensen som Formand 
skulde foretage det forberedende Ar
bejde til Revision af Fiskeriloven, 
har nu afgivet sin Betænkning til 
Land brugs ministeriet. 

Der er foretaget betydelige For
andringer. De af Fiskernes Repræ
sentanter fremsatte Ønsker er paa 
de væsentligste Punkter opfyldt, og 
U dvalget har været enigt om Be
tænkningen. 

Lovforslaget kan Hl. "N att." i 
den nærmeste Fremtid ventes fore
lagt paa Rigsdagen. 

Det første flydende 
Ferskfiskfryseri paa 

Norges Kyst. 
-0-

Fryseriet skal følge Fiskeriets Gang 
fra Finmarken til Haugesund. 

Ifølge "Tidens Tegn" har Konsul 
H. Nielsen i Haugesund, som før 
har drevet et Par store Fryserier i 
Trondhjem, nu begyndt paa noget 

'ganske Nyt, nemlig et flydende Fry
seri, som skal tage Fisken under 
Behandling paa selve Fangstpladsen. 
Fryseriet faar paa den Maade hele 
Kysten fra Finmarken til Haugesund 
som Virkefelt. Konsul Nielsen har 
købt Dampskibet "Karmøj" og ind
stalleret Fryseriet ombord deri. Ma
skineriet er leveret af Firmaet Th. 
Sabroe & Co. i Aarhus, og det er 

den danske Fiskehandler Ottes ens pa
tenterede Frysemetode, som skal an
vendes. 

Fisken føres paa Fangstpladserne 
direkte ombord, lige som den er 
kommen fra Havet. Den fyldes i 
otte galvaniserede Kurve, som oven
paa hverandre straks sænkes ned i 
Frysebeholderen. Efter en god halv 
Times Ophold her, er Fisken stiv
frossen og kan pakkes i Kassen for 
Videreforsendelse eller anbringes i 
Skibets Kølerum. 

Maskineriet er indrettet for Frys
ning af 20,000 Stk. Fisk i Døgnet 
og kan samtidig ved en særlig Cir
culationspumpe afkøle et isoleret 
Lasterum, hvor den frosne Fisk kan 
opbevares ved en Temperatur af 
indtil 10 Graders Kulde. 

Selve Frysningen foregaar i en 
Saltvædske, og dette skal have mange 
Fordele fremfor Luftfrysningen. Me
dens Vædskefrysningen kun kræver 
fra en halv til en hel Time, tager 
Luftfrysningen 30 Timer. Paa Grund 
af denne hurtige Frysning sprænges 
Fiskens Celle væv ikke, og dette be
tyder, at Fisken smager ganske, 
som den var friskfanget, naar den 
efter at være optøet bliver kogt. 
Den bevarer ogsaa sit naturlige U d
seende, da Slimhinderne ikke tørres 
ind under Frysningen. 

Bladet "Tidens Tegn" skriver vi
dere, at der er megen Udsigt til, 
hvis Hr . .l.~ielsens flydende Fryseri 
betaler sig og er rationelt i sin Drift, 
at der da vil komme mange af den 
Slags Fryserier langs den norske 
Kyst. . 

Saadanne Fryserier vil jo ogsaa 
have den Fordel, at de, saasnart de 
er fuldlastede med frosne Fisk, kan 
gaa direkte til de store Markeds
pladser i Tyskland og England, hvor 
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der opnaas de højst mulige Priser 
for første Klasses Vare. 

Forholdet mellem Køn
nene hos Bækørreden i 

frie Vande. 
-o-

l Allgemeine Fischerei-Zeitung for 
15. Marts 1915 findes en Artikel 
herom, som er taget fra den øst
rigske Fiskeritidende for 15. Fe
bruar iaar, og som giver et ganske 
interessant Bidrag til Belysningen 
af dette Forhold. 

Da der imidlertid ikke opgives, 
paa hvilket Tidspunkt af Aaret disse 
U ndersøgelser er foretaget, og da 
bl. a. Ørredens Legetid influerer i 
aller højeste Grad paa de to Køns 

. Tilholdssteder, gengi~es Artiklen kun 
med alt mulig Forbehold. Vi skal 
derefter citere Dr. Stølzle, der har 
skrevet omtalte Indlæg: 

"Jeg havde beordret Tilsynsman
den Schieb i Frankenfelt, der har 
Opsyn med en Del af Pielach til , 
ved Fangsten af Moderfisk at gøre 
Optegnelser over Antallet af Han
og Hunfisk. 

Fangsten af Moderfisk blev fore
taget med smaa Ruser, i hvilke der 
var anbragt et Stykke stegt Fisk. 

Resultatet af Fangsten var føl
gende: 

Antal deraf 
Ruser fangede Ørred Rognfisk i Forhold 

17 25 4 16,00 % 
20 52 13 25,00 -

7 12 3 15,78 -
15 95 15 9,64 -
18 83 8 25,00 -
17 84 21 23,81 -
15 42 10 16,05 -

16 59 10 20,00 % 
10 20 4 28,89 -
18 45 13 10,87 -
15 92 10 3,85 -
17 78 3 9,76 -
20 82 8 9,76 -
15 102 5 4,91 -

871 127 14,58 % 

Saasnart Ørreden var undersøgt, 
blev den udsat i Dammene for Mo
derfisk. 

Den Strækning, paa hvilken Schieb 
fangede disse Moderfisk, var gen
nem ca. 30 Aar benyttet stærkt af 
Sportsfisk ere. 

Nogen endelig Slutning kan der 
ikke foreløbig drages af denne 
Fangst. Dog mener jeg med nogen
lunde Sikkerhed at turde fastslaa , 
at man fanger forholdsvis flest Hun
fisk paa Krog, medens Rusefiskeriet 
giver flere Hanfisk i Kurven. 

Interessant vilde det imidlertid 
være, hvis baade Sportsfiskere og 
almindelige Fiskere vilde gøre Op
tegnelser over Forholdet mellem 
Kønnene hos de af dom fangede Fisk. 
Man vilde derved lidt'efter lidt blive 
i Stand til at danne sig et paalide
ligt Skøn over, hvorledes de for
skellige Fiskemaadel' influerer paa 
Fiskebestanden." Dr. Stølzle, 

Anekdote. 
-0-

Sommerglæder. 
Petersen er paa Fisketur. Det 

er han hver Dag naar han er færdig 
med sin Virksomhed som "Inspek
tør". Det er hans lille Sommer
glæde. 

Fru Petersen er en ængstelig Na
tur. I sin Tid, da hun ængstedes, 
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fordi Petersen gik for meget paa 
Vinstue, gav Ængstelsen sig ret 
kraftige Udslag. 

Siden den Dag holdt hans Vin· 
stuebesøg op. Og snart efter be
gyndte han at tage paa Fisketur. 
Fru Petersen var glad. Det var saa 
sundt for ham at være i den friske 
Luft. Men ængstelig er hun stadig. 

Nu er det Minerne, Fru Petersen 
ængster sig for. 

Du kan tro, man skal holde 
Tungen lige i Munden, naar man skal 
klare den, saa man kommer hjem 
igen, forklarer Petersen hende ofte. 
Minerne ligger saa tæt som Lopper 
paa en middelstor Hund, fede og 
sorte skvalper de rundt. Man skal 
passemorderIigpaa.-Men man føler 
noget af Krigens Rædsel heri, siger 
"Petersen og slaar sig for Brystet. 
- Forstaar Du, lidt af en Søhelts 
Følelser! 

Fru Petersen er imponeret. Hun 
vidste, at der var' Stof i Petersen. 
Det var Vinstuerne, der ødelagde 
ham. Der er ogsaa kommet noget 
helteagtigt over ham! 

Petersen staar for sin Kone som 
en Helt. 

Hun kuer sin Ængstelse for Mi. 
nerne. 

Men hun el' dog saa angst, at hun 
ikke selv tør gaa med i Baaden. Pe
tersens Opfordringer bliver stadig 
kraftigere. Men hun tør ikke -
for Minerne! 

Alt det opnaar Petersen, fordi han 
er en Helt. Og dette afføder mere. 

Det afføder, at han skal planlægge 
disse Fisketure paa en noget anden 
Maada, end andre plejer det. 

Med en Fisker har han aft'IJIt, at 
han hver Dag skal anbringe 4-5-6 
Rødspætter af varierende Størrelse 
i Jollens Bund, hvor Vandet pjasker 

under Bundbrædderne. Desuden 
skjuler Fiskehandleren en Flaske 
Whisky og diverse Pilsnere. 

Sel v medbringer Petersen Sodaa 
vand. Det bærer Fru Petersen 
ovenikøbet, naar hun følger ham 
til Havnen. Han skal da kunne 
slukke sin Tørst! 

Og saa har han jC1 alt, hvad der 
behøves for at vende hjem med et 
godt Resultat og endda blive anset 
for en meget modig Mand. - Fru 
Petersen henter atter sin M~nd ved 
Havnen. Saa ved hun da, at han 
ikke fristes til at gaa paa Vjnstue. 

Petersen imødeser med Rædsel, 
at Verdenskrigen skal holde op. 

Tvivit. 
(Vort Land). 

Mindre Meddelelser. 
-0-

En Vognladning Lopperpas
serede ifølge "Från Skog och Sjø" 
fornyJig Malmø paa Vej fra Tysk
land til Emmaljunga i Kristianstads 
Lan. Det var imidlertid ikke de 
sædvanlige sorte Lopper, af hvilken 
Slags man rimeligvis har tilstræk
kelig i Egnen omkring Emmaljunga, 
men de saakaldte Vandlopper med 
det latinske Navn Daphnia pulex. 

Det er Dr. Philip Lindstedt, som 
i Tyskland har indkøbt Dyrene til 
Udplantning i sine Fiskevande i 
Brusebiick ved Emmaljunga. Vand· 
lopperne er nemlig en Lækkerbid
sken for Karperne og Suderne, og 
denne af Dr. Lindstedt nu indkøbte 
Art er baade større og har stærkere 
Produktionsevne end de sædvanlige 
svenske Vandlopper. 
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Man beregner saaledes at en Del 
af de tyske Vandlopper kan levere 
omkring fire Millioner Stk. Afkom 
pr. Aar. 

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 al Hen

syn til Trykningen. 

Annoncer. 
-0-

Fiskeriet "A.alykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yngel 
og Sættefisk afDæk-o Kllde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes' og afhentes paa. 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christt'ffl,sen. 

~~~~~ I øjneæg 
I af 

}f( Bæk- og Regnbueørred I 

I, faas bedst og blllig.t I 
fra 

Lundgaard Fiskeri 
pr. Vejen. 

Tilkendt Guidmedailie 
paa FiskeriudstiIlingen i Kø

benhavn 191Z. 

:~~~~~~~~~ 

Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk 

af 

Bæk-, Kilde- og Regn- I 

bueørred 
kan faas fra vore Fiskerier. 

Smidt Nissen & Sønner, 
Ejstrup St . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
i c!JoRann "on ei/zen, i 
• • : edsvoren Jl'iskeauktionarius, : 

• • • • • • • • • • 

St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, 
anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: 

Saltvands-, Ferskvands- sRavel som Damfiske. 

• .••.••.•...•.•... Store Ba.iner for levende Fisk. ..-•.•. ~" ....... . • • • J erbanelorsendelser adresseres til: Altona. • • Telegr.-Adr.: FilJeheitzen. Telefon: Amt l, Nr. 1,547, Bamhurl:. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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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. ===--

8jneæo, Y noel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges. . 

dJfrJjJfdsll f/)amllullure 
Telegr:-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &7 P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

I~sørred, I 
Æ større Ørred, Gedder, Karper, I 
I· køb •• ~~?~~:e. ~~~~~~~:I!!O:'~~!:r .... te 

Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
Fiø~)dl.ndlu.n=, Berlin 40, 

Lehrter.tra •• e 18-1'. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

i~~~~~~~~~~. 
Statskonsulent, Magister Chr. L.ftinK, Lykkesholmsalle 3 A, Københnn. 

Trykt I Sorø BOitrykkeli (Aktieselskab) n4 Rumunen-J[rogh. 
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Geddens Længde og 
Vægt. 
-0-

N aar en Sportsfisker har fanget 
en stølTe Fisk, dukker straks det 
Spøl'gsmaal frem: "hvor meget vejer 
den?" Men naar jeg sasledes har 
skullet anslaa min Geddes Vægt, 
har jeg - til Moro for andre og 
Ærgrelse for mig selv - ofte truf. 
fet alt for langt »ved Siden af", 
snart til den ene, snart til den anden 
Side. En Vægt er der vel ikke 
mange, der fører med sig, et Baand
maal er i hvert Fald bekvemmere. 
Jeg har da nu fundet paa at klare 
mig saaJedes: Jeg maaler Længden 
fra Underkæbens Spids til øverste 
Halespids, multiplicerer dette Tal 
3 Gange med sig selv og det ud
komne med 0,007; jeg har da Væg
ten i Gram; jeg benytter m. a. O. 
Formlen 

g 0,007cs 

med let forstaaelige Betegnelser. 
Er Gedden slunken og mager træk
ker jeg 10 li 15 Q/o fra Resultatet. 

Kan nogen give en bedre Formel? 
Rønne, August 1915. 

P. A.. Larsen. 
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Om Vaaddragning i 
Søer. 
-0-

Herom skriver den svenske Fi
skeridirektør, Dl'. Ose. Nordqvist 
i ,,};'iskevttrd". 

En Grund til Fiskeriets Forrin
gelse i Søer er otte den, at man 
mere og mere ophører med at 
trække Vaad. I enkelte svenske 
Landsdele er Vaaddragningen ble
ven helt forbudt undtagen i de 
aller største Søer, i andre er Vaad· 
dragningen bleven forbudt om Vin
teren, det vil sige, paa den Aarstid 
da denne Fiskemaade betaler sig 
bedst. Endvidere er on hel Del 
Fiskeriejere hlevne smittede af den 
megen Talen om Vaaddragningens 
formentlig.e Skadelighed og af sig 
selv ophørt dermed, i Haab om, at 
de derved skulde forbedre deres 
Fiskeri. 

Imidlertid er Vaaddragning et 
udmærket Middel til - som Fi.;. 
skerne sigel -, at holde Bundpn ren, 
og jo større Del af en Sø m~n kan 
overfare med Vaad, desto bedre er 
det for Fiskeriet. I de fleste min
dre svenske Søer bestaar Bunden 
nemlig af Dynd, hvori der dannes 
en Mængde giftige Gasarter, dette 
afværges ved V aaddra gning. 

Desuden virker V naddragningen 
paa Søbunden som en Slags Pløj
ning eller Harvning. 

Ved' Hjælp af Vaaddragningen 
omrøres Bunden og Næl'ingsemllerne, 
som ligge begravede, føres op til 
Overfladen. 

I grunde og stærkt bevoksede 
Søer hindrer Vaaddragningen, at Sø
erne gror helt til, og paa fast Bund 
hefrier Vaaddragningen denne for 

Slam, hvorvfld den bliver tjen li
gere som Legeplads. 

En anden Sag er det dog, at man 
i mindre Søer maa være forsigtig 
med Vaaddragning om Vinteren, da 
man ellers kan risikere, at enkelte 
Fiskeslags, som f. Eks. Brasen, der 
paa denne Aarstid staar samlede 
paa et eller nogle faa Steder, bliver 
ganske udfangede. Ved at trække 
Vaad i en Sø hindrer man ogsaa, 
at Søen bliver overbefolket med 
Fisk, hvad der ellers meget godt 
kan ske, hvis man indskrænker sig 
til kun at benytte Kroge og Ruser. 

Den kendte tyske Biolog Pro
fessor Schiemenz siger i denne For
bindelse, at Grunden til at Fisken 
dør i mange Søer er enten Forure
ning eller Overbefolkning frem
kaldt ved overdreven Fredning. 
Ligesom Overbefolkning og usunde 
og indskrænkede Boligforhold i en 
Storstad kan befordre Opkomsten 
af Epedemier, saa "irke disse For
hold paa samme Maade i en Sø og 
Ligheden forøges yderligere derved, 
at Mangel paa tilstrækkelig og god 
Næring i begge Tilfælde gøre Indi
viderne mindre modstandskraftige. 

D;r, Nm'dpvist deler de svenske 
Søer i 1) Søer, hvor man kan trække 
Vaad og 2) Søer i hvilke man enten 
aldeles ikke, eller kun paa enkelte 
mindre Omraader kan trække Vaad. 

Til de første hører fremfor alt 
mindre Søer med helst ikke mere 
end 5-6 Meters Dybde og saa jævn 
Bund, at Vaadet .kan drages over 
største Delen af dem, 

Ofte er Vaaddragning umulig uden 
forlldgaaende Oprensning. H vis 
Søens Bund er fyldt med store 
Sten, rrræstubbe ener Træstammer 
kan man i Almindelighed ikke op
rense Søen. 
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For at udfinde om man kan drage 
Vaad paa et bestemt Sted, forsøger 
man først at trække med et s. k. 
Rebvaad, dvs. et Reb, ved hvilket 
der er hunden Sten, for at det skal 
følge Bunden. 

Meget ofte faar man allerede med 
dette Rebvaad en hel Del Rødder 
og Grene, der ligger paa Bunden. 
Hvis Rebvaadet hænger fast et eller 
andet Sted, lægger lIlltn mærke til 
Stedet, for Olll muligt at fjærne 
Hindringen, inden man begynder at 
trække det rigtige Vaad. Hvis det 
ikke lykkes, at fjærne Hindringen, 
maa man undgaa den, naar man 
drager Vaad. 

Hvis Vaaddraguingen hindres af 
Vandplanter maa man enten søge at 
udrydde disse eller i alle Tilfælde 
borthugge dem. 

r Søer, som er bleven saa op
rensede, at man kan trække Vaad 
overalt, kan maa eftel' Behag fange 
alle mindre værdige eller skade
lige Fiskeslags bort og indplante 
andre værdifuldere, som passer til 
Søens Naturbeskaffenhed og for Af
sætningsmulighederne. 

For fuldstændig at kunne udfiske 
Søen maa de ikke være stort dybere 
end 5-6 m; thi ellers bliver Vaad
dragning med et stort Vaad (ofte 
6-700 m) altfor besværligt. I den 
sydlige Del af Sverrig har man 
ligesom i Tyskland i saadanne Søer, 
med Fordel kunnet opføde Karper, 
Sandart. Karperne udsættes, naar 
de er to Somre gamle. 

Mindre Karper bliver let opredte 
af Gedder og anden Rovfisk, hvor
for det ikke lønner sig at udsætte 
dem. Rovfisk er nødvendige for at 
udnytte Smaafisken og hindre denne 
i at tage Overhaand. Hvis Søen 
har grun~!. Vand indplantes helst 

Sandart, da Gedden og Aborren 
helst bør udryddes. Karpeudsæt
ningen maa finde Sted hvert Aar, 
fordi Karpen enten ikke leger i 
Søen eller opædes af Rovfisk. 

Hvis man finder, at det er for 
dyrt at udsætte Karper kan man i 
Stedet for vælge Brasen. 

Hvis Bundfaunaen er fattig paa 
Chironomuslarver og Orme bliver 
Brasenen mager. r saadanne Søer 
roaa man lægge Hovedvægten paa 
Gedde, Aborre og Sandart, og for 
at skaffe dem tilstrækkelig Fode 
ophjælpe Smaafiskenes Formering 
ved at opstille Risvnser o. 1. 

Den anden Slags Søer: 2) Sø el', 

i hvilke man enten aldeles ikke, 
eller kun paa enkelte mindre Om
raader kan trække Vaad er de al
mindeligste i Sverrig. 

I saadanne Søer er man som Re
gel henvist til at fiske med staaende 
Redskab, hvad enten dette er Næt, 
Ruser eller Kroge, og Ja navnlig 
i Legetiden, naar Fisken kommer 
op paa grundt Vand, hvor den let
tere kan fanges. 

For at fange Fisken isaadanne 
Søer er man ogsaa nødsaget til at 
studere Fiskenes Vandringer (til og 
fra Legepladserne, for at opsøge 
Føde osv.) og dels jage Fiskene i 
Redskaberne. At jage Fiskene i 
Redskaberne sker hovedsagelig ved 
Pulsning, samtidig med at Redska
berne opstilles paa mange forskel· -
lige 1vIaader. 

Selvfølgelig er man ikke Herre 
over at bestemme Fiskebestandens 
Sammensætning i denne Slags Søer, 
i samme Grad som i de Søer, der 
hører til den tidligere· omtalte 
Gruppe Søer, hvor Vaad kan trækkes 
overalt; ikke heller kan man i denne 
Slags Søer udfange al den i Søen 



128 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 11. 

værende tjenlige Fisk, naar man 
ønsker det. Saadanne Søer er der
for ogsaa i Reglen mindre værdi
fulde, selvom de er lige saa næ
rings rige som de Søer, der omtales 
tinder Punkt 1. 

I enkelte Tilfælde kan den Slags 
Søer dog give et ganske godt Ud
bytte. Saaledes kan det ofte lønne 
sig i Søer med Ler-, Sten- eller 
Tørvskrænter at lægge sig efter 
Krebsefiskeri. 

I andre Tilfælde, hvor der er 
Mulighed og Rettighed til helt og 
holdent at af~tænge for Udløbet 
med en Aalekiste eller Aaleruser, 
er Indplantning af Aaleyngel en ofte 
meget lønnende Maade at anvende 
et Fiskevand paa. Denne Drifts
maade er tilmed billig og let at 
sætte i Scene. 

Naturligvis udelukker Aalefiskeriet 
ikke, at man har andre FiskeslagB 
i Søen, særlig saadanne, Bom ikke 
er Næringskonkurrenter til Aalen 
f. Eks. Skalle og Løje. Desuden 
kan der i saadanne Søer godt hol
des Gedde, idet man ikke behøver 
at frygte for, at sidstnævnte Fisk vil 
formindske Aalebestanden. 

(Forts.). 

Ferskvandsfisk 
med pelagiske Æg. 

-0-

Ligesaa almindeligt det er blandt 
Saltvandsfisk ene, at deres Æg er 
pelagiske (frit i Vandet svævende),
vi skal blot her nævne Torskens 
Flynderens -, ligesaa sjældent fin
der dette Sted hos Ferskvands:
fiskene, idet Reglen her er, enten 
at Æggene klæbes til Vandplan
terne eller lægges paa. Bunden. 

I August-Hæftet for "Stuekultur" 
omtales imidlertid en lille Fersk
fis~ Sommerfugle{isken, Pantodon 
Buchholzi, som lever i det tropiske 
Vestafrikas }<,lodflr, og som gyder 
Æg, der svømmer om i Vandets 
Overflade. Paa Grund af denne 
Ejendommelighed skal vi kortelig 
omtale den her. Sommerfuglefisken 
benyttes meget almindelig Bom Aha
riefisk. Saavel dens Ydre som dens 
Levevis gør den til en ganske mær
kelig Fisk. BugfinneJ:ne stritter ned 
under den som Skærme af lange 
tynde Fingre, der skal vare mod 
Fare fra neden af, Brystfinnerne 
ligner et Par Sommerfuglevioger 
med gennemsigtig Midte, ligesom 
enkelte af vore Aftensværmeres 
Vinger, og Halen har bagtil en Slags 
Bihale til at styre med under Flug
ten. Farverne er meget smukke, 
Sølv med Sort. 

I sin Hjemstavn, Vestafrika, har 
man set den i smaa Flokke sætte 
hen over Vandet, ja springe op i 
Baade - som en ægte :Ferskvands
Flyvefisk. 

Dens Forplantning er meget mær
kelig. Hos den voksne Han, naar 
den er et Aar gll,mmel, har Gat
finnen en anden Form end hos Hun
nen, idet der bagtil er ligesom et 
Indhak; man kan altsaa let kende 
Kønnet. Før Parringen søger Han
nen at omklamre Hunnen med de 
lange Bugfinnefingre, og der maa 
ske en indre Befrugtning som hos 
Tandkarperne, idet en isoleret Hun 
kan lægge befrugtede Æg. Disse 
svømmer om i Overfladen - det 
hedder sig jo ellers, at man ikke 
hos Ferskvandsfiskene kender pe
lagisk Æg - og klækkes i Løbet 
af 1-3 Døgn. Der er ingen Yn
gelpleje. 



Nr. 11. Ferskvandsliskeribtadet 129 

~1iskeriet i de baltiske 
Provinser. 

(Fisclierei-Zeitung). 
-o-

De baltiske Provinser i Rusland 
er meget vandrige. Der findes et 
stort Antal større og mindre Søer. 
Lifland har alene omtrent 600 
hvoraf flere er store, som Peipus
Søen, Winz Jarwsøen, Burtneekken 
Sø, Angern Sø, Lihaur Sø, UBzmai
ten Sø osv. 

De fleste Søer er usædvanlig rige 
paa Hælt. "Foruden de talrige Søer 
er hele Egrien, særlig i Lifland, gen
nemstrømmet af en uhyre Mængde 
større og mindre Floder, der lige
ledes er meget fiskerige. Disse Flo
der benyttes i stor Maalestok, af 
de mange tyske Godsejere der boer 
i disse Egne, til at afgive Vand til 
kunstige Fiskedamme. I alle disse 
Fiskevande findes en Masse smukke 
Kt'ebs, som forsendes r~ndt til stør
ste Delen af Europa. Krebspesten 
som ellers i de senere Aar har hær
gei Europas Fiskevande, har mærk
værdigt nok for en stor Del skaanet 
disse Egne. Den kunstige Fiske
avl staar paa et forholdsvis højt 
Trin i de baltiske Provinser, og der 
findes manKe Damkulturer. 

I Begyndelsen af Aaret 1914 blev 
der paa Regeringens Foranledning 
dannet en Komite til Opdrætning af 
Fisk. Denne Komite har sit Ho
vedsæde i Dorpat. 

Foruden Karper, Hælt og Brasen, 
findes der overalt en Mængde Ni
øjne, der er Genstand for UdførseL 
Aal fanges ogsaa i stor Mængde. 
De fleste af Søerne har tillige en 
rig Bestand af Smelt, en Fisk som 
den omboende Befolkning _sætter 
særlig stor Pris paa. I Libau og 

Riga bliver mange af disse Fersk
vandsfisk, som: Hælt, Smelt og Aal 
lavet til Konserves. 

En af de fiskerigeste Søer i disse 
Egneerden før omtalte Burtneekensø, 
der ligger Nord for Riga. Den er 
111/2 km lang og over 5 km bred. 

Den vigtigste Fisk i denne Sø var 
tidligere en særlig stor og velsma
gende Brasen, som blev fOl'sendt 
over hele Husland og ogsaa solgtes 
til ·Udlandet. I Paris, Berlin og 
andre Storbyer saa man ofte tid
ligere paa Spisekortet Burtneekken 
Brasen anbefalet som en særlig Læk
kerbidsken. 

Br9,sonen fangedes hovedsagelig om 
Vinteren unde~ Isen og meget lidt 
om Sommeren, fonli Pt·jaerne var 
bedst i Vintersaisonen for denne 
Fisk. 

For ca. 50 Aar siden gjorde man 
ofte meget store Fangster i denne 
Sø. Daglig fangede man om Vin
teren for fra 5000 til 8000, ja end
ogsaa for 10,000 Rubel Brasen, en 
Gang endogsaa for] 5,000 Rubel paa 
en enkelt Dag. En Gang i Som
mertiden, da Ejeren af Godset 'Vol
marhof, Hr. von Loewenstern, havde 
Besøg af en udenlandsk Prins, fik 
Fiskeriforpagteren 200 Rubel for et 
Par Pund særlig smukke Brasen. 

Dog al denne Herlighed tog des· 
·værre en brat Ende, idet en vold
som Fiskesygdom totalt ødelagde 
hele Bestanden af Fisk og Krebs. -
Døde Fisk dækkede Søens Overflade 
i Ugevis og et stort Antal Arbej
dere var i lang Tid beskæftigede 
med at nedgrave de døde Fisk, for 
at hele Egnen ikke skulde blive for
pestet. Samtidig med den berømte 
Burtneekken Brasen forsvandt ogsaa 
den i Rus"land ligesaa berømte store 
Kre bs fra Rujefloden der fra N or-
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den falder ud i Søen. I tyve Aar 
maatte Fiskerne lide under denne 
Sygdom. Efter den 'rids Forløb be
gyndte Forholdene dog atter at bedre 
sig; man fangede saaledes en Vinter 
for 10 til 12 Rubel om Dagen og 
enkelteDage enddogfor op tillOO Ru
bel. Endelig i December 1901 nas
ede man paa en Dag op til for 5000 
Rubel Brasen. Fiskp.bestanden var 
saaledes igen kommen over Sygdom
men, og Fangsten blev atter god, 
om man end aldrig naaede til de 
gamle Tiders glimrende Udbytte. 
Man haaber dog, at Fiskene atter 
skal formere sig som i tidligere 
Dage, saa man igen kan faa den 
gamle, store Bestand af Brasen. 

Nogle Fiskesygdomme har dog i 
de sidste 30 Aar atter optraadt i 
forskellige af Egnens mindre Søer, 
men har heldigvis ikke udbredt sig 
over hele Søarealet. 

Ovenstaaende Artikel, som er ta
get fra Fischerei-Zeitung' for den 
Hi, ds., viser tydeligere end mange 
'Ord, med hvilken Interesse vore 
sydlige Naboer omfatter disse rus
siske Landsdele. Og underligt er 
det vel heller ikke, naar man be
tænker, at der er al mulig Udsigt 
til, at de om ikke saa lang Tid er 
i Tyskernes Besiddelse. 

Red. 

Mindre Meddelelser. 
-0-

Højesteret 
dømte for nog'en Tid siden i en 
Sag, som Kammerherre Hannibal 
Sehested til Broholm hav:de anlagt 
mod nogle Lodsejere i Gudme paa 

Fyn, med hvilke han· er fælles om 
Gudme Sø, idet Kammerherren har 
de 27/32, medens de andre har hver 
1/S2. Kammerheren har begæret Søen 
sat til Tvangsauktion, vel for· at 
kunne blive Eneejer af den, men de 
andre satte ~ig derimod. Under
retten gav Kammerherren Medhold, 
hvorimod Overretten fastslog, at der 
ikke forelaa nogen Lovhjemmel til 
hans Krav, og dette stadfæstede 
Højesteret efter en kort Votering, 
samtidig med, at Kammerhtlrren 
dømtes til at betale Sagsomkost
ningerne med 300 Kr. 

Fra Kejser Vilhelms Kanal. 
Overfiskemester Hinkelmann i 

Kiel har nylig fastslaaet gennem 
sine Undersøgelser, at Kejser Wil
helms Kanalen efter sin sidste Ud
videlse er bleven en yndet Lege
plads for mange Fiske. De store 
Udvidelser. har saaledes tilkaldt 
endnu større Sildestimer end forhen. 
Foruden Sild fanges der ogsaa Bra
sen, Skaller og en uhyre Mængde 
Sandart i Kanalen og i de Søer den 
løber igennem. Desudeu fanges og
saa store Mængder Aal. 

Efter den sidste Udvidelse af 
Kanalen var Sildefiskeriet i enkelte 
af de Søer, der er knyttede til Ka
nalen, saa betydeligt, at Eckern
førde Fiskerne bød høje Priser for 
at faaden i Forpagtning. 

(Allg. Fischerei-Zeitung). 

En Aal paa gale Veje! 
"Från Skog och Sjø" meddeler 

følgende: For nogen Tid siden tog 
en Aal Nattekvarter i Fabriken ved 
Biickhammer i Narke. Den var gaaet 
op fra Dammen og derfra til en 
Vandbeholder og videre gennem et 
Rør, som stod i Forbindelse med en 
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Vandpost. I denne Post havde den 
kilet sig saa fast, at Posten blev 
sat fuldstændig ud af Funktion. 

II~I~~I~~~~I~!~~~~~~~~~~~!~I 

i 0jneæg I 
ffi. J. 

Det 'varede ,tre Timer, inden man 
fandt ud af, hvad der var l:Jrunden 
til, at Posten nægtede at give Vand. 

Aalen var 113 cm lang og veje
de 21/4 kg. 

Artiklero~ ltIeddelelsel' er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres

se: Dr. C. Hoflmeyer, Sorø. 
Nn. Artikler og Meddelelser maa kun 

skrives paa Papirels ene Side at Hen

syn til Trykningen. 

Annoncer. 
-0-

Fiskeriet "Aalykke", 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yn~el 
og Sættefisk afBæk-. Kilde .. 
og Regnbueørred samt Sætte .. 
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder køhes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Ch'l'istm'isen. 

\1l .ffi. af 

i Bæk· og Regnbueørred If 
j
ll\ )i( 

: faas bedst og billiglt ~ 

Æ LUndga:;~ Fiskeri i 
i p'. Vejen. '. 

i Tilkendt GuldmedailIe I 
Æ paa FiskeriudstiIlingen i Kø- . W ]t benhavn 1912. )K 

~~~~~~~~~,~~~~~,E~ 

Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk 

af 

Bæ){-, Kilde- og Regn-
bueørred 

kan faas fra vore Fiskerier. 

Smidt Nissen & Sønner, 
Ejstrup 81. 

-------------------_._-----------_._------------------- -i e§"liann ""n eitzen, æ - -: edsvo'ren Fislceaulctionarius, : 

- -: St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
- -: anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : - --.!!!._................ Store Da.iner for levende Fisk. • ........... -...... -- -- -- Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. -- -- Telegr.-Adr.; J:4"ischeitzen. Telefon: Amt I, Nr. 1,547, HamburJ:. -- -- -_ ... --_. __ ... __ ._-_ .. __ .-_ .. __ ... __ ._ ... _.-_ .. -..... -. 
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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 JernbaneBtation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

t88~9~8K rJ)am,Kullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen .& P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~;;:tl 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købe. og afhente. med Specialvogn paa Dær_e.te 

Jernbane.tatiøn. 

--===== KontaDt Betaling. ===---

. G. Domaschke, 
Fi.ehk.ad~.ar;, BerJia 4,0, 

Lehrter.tras.e 18-1". 

Telegr.-Adr.: Forellenhsndel. 

Statskonsulent, Magister Chr. LøftiD&:, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt iSor.' Boe:\:r'fkkeri (AktieHlskab) ved. R ..... u •• en-Iro'h. 
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Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. HQffmeyer, Sorø. 'Ide/an 24 

Indm~ldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 
Bes(yrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

N~. 1~. I 15. September. 1915. 

Indhold: 
Englands Mangel paa Fisk. 
Held i Uheld. 
Om Vaaddragning i Søer. 
Beretning fra Sødra Sveriges Fiskeri-

forening 1914. 
Mindre Meddelelser. 
Anekdote. 
Annoncer. 

A.rtikleroa; ltIeddelelser er stedse 
velkomne' og bedes sendt under Adres

se: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun 
skrives paa Papil'ets ene Side al Hen
syn til Trykningen. 

Englands Mangel paa 
Fisk. 
-o-

l Nationaltidende skrives den 26. 
August bL a.: 

Spørgsmaalet om Tilførsel af de 
billigst mulige Levnedsmidler til 
Stotbritanllien er daglig Genstand for 
Drøftelse i den engelske Presse, 
og ikke sjældent opdukkeL' der Pro
blemer, som absolut maa have en 
særlig, stærkt praktisk Interesse 
ogsaa for os. Saaledes berettes det 
nu i »Times" for den 18. ds., at 

Fisk for Tiden i England er saa 
knap og saa dyr, at Regeringen 
har under Overvejelse at forsøge 
at importere frossen Fisk fra New
foundland og kanadiske Vande. 

Statistikkerne over Detailpriserne 
i England for det Aar, der endte 
med 31. Juli, og som lige er ud
givet af ;,Board of Trade", viser, 
at blandt Levnedsmidler er Fisk 
steget allerstærkets i Pris, gennem
snitlig med 75 pCt. De Erhverv, 
som i England har lidt mest her
under, er Fiske Stege-Forretningerne, 
som navnlig i de store Byere Ar
bejderkvartere sælger stegt Fisk og 
Kartofler. I de nordlige Industri
Centrer er der en Mængde Arbej
dere, som i en meg~t væsentlig 
Grad lever af Fisk, ligesom ogsaa 
Tilberedningen og Salget af disse 
rvIaaltider er en vigtig Profession. 
Og nu er dette Erhverv ved at op
høre paa Grund af de V an sk.e lig -
heder, Krigen har skabt, navnlig 
Mangel paa Fisk. Fiskeri-Departe
mentet under "Board of Agriculture 
and Fisheries" har derfor nu i Sinde 
at indføre frossen Fisk fra Nord
amerika. 

(Dansk Fiskeritidende). 
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Held i Uheld. 
-0-

Forleden Søndag tog Provisoren 
ved Svane'l.potheket paa østergade 
Hr. cand. pharm. Arbve med en af 
sine Sønner afsted fra Kongens 
København for at fiske i en af Nord
sjællands Søer. 

Som Madding havde de medtaget 
en Blikæske med Orme. 

Da de havde fanget nogle Stykker 
Aborre, staar Drengen ved Baadens 
Ræling med Ormeæsken ; men plnd
selig taber han hele Herligheden 
ned i Vandet. "Naa!" siger den 
vrede Fader, "nu har Du kastet al 
Tor gode Madding bort; saa kan vi 
ligesaa godt opgive Fiskeriet for i 

. Dag og tage hjem." "Nej", siger 
Sønnen, "jeg har endnu en Orm 
tilbage: maa jeg ikke faa Lov til 
at prøve den, inden Yi roer til 
Land?" Som sagt, Baa gjort, 
et Øjeblik efter var der Bid, og 
ind halede Synderen en dejlig stor 
Aborre; men hvem skildrer Fader 
og Søns Forbavselse, da de saa, at 
den havde hele ]'laben fuld af 
Orme; ved nøjere Eftersyn viste det 
sig, at den ialt havde gjort sig til
gode med 20 Stykker af de netop 
tabte Orme .. 

Glæden over den i dobbelt For
stand heldige Fangst var naturlig
vie stor, og Fiskeriet fortsattes at
ter uhindret og i bedste Forstaaelse. 

Red. 

Om Vaaddragning 
i Søer. 

·-0-

(Sluttet). 
I grunde Søer med rig Vegeta

Hon, 80m hindrer Vaaddragning, 

. kan Suderopdræt benyttes med For
del. Suderen er om Forsommeren 
let at fange i Ruser. Søer, som 
er gode for Suderen, er ogsaa i 
Reglen fortræffelige Geddesøer, og 
Gedder og Suder kan godt trives 
sammen, fordi Gedden har svært 
ved at fRa fat i Suderen, som hol-

der sig gemt blandt· Vandplan
terne. 

Mellem Søer, hvor Vaad kan an· 
ven des, og saadanne, hvor Vaadfiskeri 
er udelukket, er der alle mulige 
Overgange; nogen almindelig Re
gel for Fiskeriets Udøvelse er det 
umuligt at give, dette maa ganske 
rette sig eft~r de stedlige Forhold 
og efter hvilke Fiskeslags, man har 
med at gøre. Afsætningsmulig
hederne spiller naturligvis ogsaa 
en stor Rolle. Hvis man har god 
Afsætning til høje Priser hele Aaret 
rundt, el det naturligt at fiske hele 
Aaret. Hvis Søen derimod ligger 
afsides og har daarlig Forbindelse 
llled Markedet, er det fordelagtigst 
at lade Fiskeriet hvile om Foraaret 
og Sommeren og koncentrere det 
pall, den kolde Aarstid, Høst og 
Vintel. 

I Søer, hvor ~'iskebestanden ho
vedsagelig bestaar af foraarslegende 
Fisk, er det dog i Almindelighed 
fordelagtigst - under Forudsætning 
af, at Fisken kan afsættes hele 
Aaret - Foraar og Sommer at ud
øve Fiskeriet med staaende Redskab 
(Ruser, Næt, Krog), om Efteraaret 
og Vinteren derimod med Vaad. 

Vaadfiskeri om Foraaret eller 
Sommeren skræmmer Fisken, for
styrer Legen og hindrer Fisken i 
at søge sin Føde i Ro og Fred. I 
ganske enkelte Tilfælde kan det 
dog betale sig at trække Vaad om 
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Foraaret, nemlig de første Dage 
efterat Isen er brudt op. 

Mine egne praktiske Erfaringer 
angaaende Søfiekeri falder fuld· 
stændig sammen med Dr. Nordqvist's. 
I store, dybe Søer med stærk Rør
og Sivvegetation langs Bredderne 
er det vanskeligt at benytte· Vaad 
undtagen om Vinteren, naar Fi
skene søger ud paa dybere Vand; 
men dertil .kræves saa store, kost
bare Vaad og saa mange Menne
skehænders Hjælp, at det som ~f
test bliver et urentabelt Foretagende. 
Derfor maa jeg atter og atter slaa 
fast, at store, dybe Søer hvor 
da ellers Forholdene tillader det
maa drives med Aalefiskeri for øje, 
og saaledes at Hovedfangsten kan 
foregaa fra Aalekiste. Uden en saa
dan Ordning vil det i de aller fleste 
Tilfælde vise sig, at det er uhyre 
vanskeligt at faa Søfiskeri til at 
give et nogenlunde rimeligt Over-
skud. Red. 

Beretning fra Sødra 
Sveriges Fiskeriforening 

1914. 
-0-

Af Beretningen fremgaar det, at 
Foreningen har 371 Aarsmedlemmer 
og 28 livsYarige Medlemmer. For
eningen har i 1913 modtaget i Stab
tilskud 17,050 Kroner, hvoraf de 
8,050 Kr. er anvendt som Bi
drag til Forsøgsvirksomhed og 9000 
Kr. til Fiskeudklækningsvirksom
heden. 

Foreningen ejer ial,t et Areal 

af 97,7R ha. Dammenes Antal er 
36, som sammenlagt udgør 30,5 ha. 

Aarflts Fodringsforsøg har givet 
det Resultat, at Sildemel blandet 
med Majs giver den største Mængde 
Fiskekød. 

Forholdet i denne Foderblanding 
maa være 1/3 Majs til 2/3 Sildemel. 
Dette fremgaar ogaas med al mulig 
Tydelighed af nedenstaaende Sam
menstilling af de opnaaede Resul
tater. 

kg pr. ha 

Damme uden Fodring, Tilvækst 60 
112 Majs og 1/2 Sildemel 240 
l/S - 2/S 400 

Foreningen har i Aarets Løb 
leveret en stor Mængde forskellig 
Yngel og Sættefisk fra Forsøgs
sbttionen ved Aneboda til Damkul
turer og Søejerne i alle Dele af 
Sverrig. 

Fra England har Foreningen ind
købt en stor Mængde engelsk Aale
yngel, hvoraf 250,000 udsattes i 
Søen Fiolen, hvis Afløb Foreningen 
disponere over, endvidere udBattes 
50,000 i Bestorps0en i Jønkøbing 
Lan, hvis Ejer, Friherre A. Lillie
creutz, kontraktmæssig har forpligtet 
sig til at bogføre Fangsten; samt 
100,000 til Alfsborgs Llins sødra 
Husholdningsselskab. Yngelen kom 
godt frem og Dødelighedsprocenten 
under Transporten beregnedes til 
5 0;0. 

Da det ganske sikkert vil inte
ressere danske Fiske-Producenter, 
at blive gjort bekendt med, hvilke 
Resultater man er naaot til i Sver
rig paa dette Omraade, skal jeg her 
fremdrage et Par Exempler, hentede 
fra Beretningen. De første tre 
Exempler omfatter Fiskedamme og 
de tre sidste Søfiskeri. 
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Besætnings- U dfisknings og 
Øvre Brittelag-

Areal: 0,666 ha. 

Besætning 

I Da- I Alder I I I . Beregnet 

I 
; . Stykke Stykke 

Fiskeart I (Som- Antal Vægt Værdi Væ t l tum i kg i Kr. i k~ Til- Tab I rig) I 
I 

I vækst i kg 
i i kg ! 

2/5 Karper .1 1 310 I 5,6 25,11 I 0,01ti 

I 
I 

» Suder. 2 460 

I 

5,2 33,12 I 0,0113 

» » 1) • • 1 223 0,1 5,02 -
» Legesuder . - 20 3,3 4,4(; 0,165 

I Legekarper2) - 7 

I 
14,1 25,,1.0 2,014 

I I I 
I Summal- - ! 1,020 I 28,3 I 93,10 I I I 

1) Disse vare i Dammen ira det foregaaende Aar. 
2) Legekarpen indsat elter Legen. 

Anmærkninger: 

Fodret med 260 kg af en Blanding af Majs og Sildemel i Forholdet 1 : 1. 

Nedre Hålls 
Areal: O,46ha. 

I 
Besætning 

I I Beregnet 

I Da-
I Stykke I Alder I Værdi Stykke 

Fiskeart I (Som- ~ Antal Vægt Vægt tum i kg i Kr. i ltg Til- I Tab I rig) i 
I I I 

vækst 
i kg . i kg 

9/4 I Suder. . 1 2 I 650 I 16,1 I 46,11 I O,O'!! I 
28/4 » ') . l 537 0 3 12,08 0,0006 , 
» Legesuder . 15 3~ 4,59 0,221 , 

2/5 Karper .. 1 450 7 6 S6.4~ 0,017 • Legekarper2) - 4 9 1 16,38 2,275 , 

I 
I Summa I 11,656 I 36,3 i 116,30 I - I i 

l) Fandtes i Dammen. 
2) L~gekarpen indsat i Slutningen af Juni efter Legen. 

Anmærkninger: 

Dammen var fodret med 471,75 kg af en Blanding af Majs og Sildemel i Forholdet 
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Fodringstabeller for 'Fiskedamme. 

Dammen. 

Besattes Foraaret 1913. 

I U d fi s k n i n g~d. 2 8. O k t br. 1 9 1 3,' 

I
-~- ~ -I -T~'- -I -, - -"-'- StYkk~l--I ~~'r;:~-I T~-

A,ldrr i Væ ,t I Væl di ~_._--' Til- l' væks- , ".ækst ~~n:-
Fiskeart (Som- Antal j . k~ I . K T'j I. 1 vækst, tens' l kg Iv d' 

l, rig) Il b l r'lvæ~~t' :rab! j kg i\~ærdil pr. I jæK'r.
1 

i i kg II kg I i I Kr. ha !pr. ha 

Karper. . [2 30,J, I 79,7 ! 100,42 I 0,244 1 1,9 I I 
Su~ler ,. ~ ~i '29.1 I 58.93 1 0,0412 I I 

Le~e~ud'er: '11 1 l,7;7~ 1~/,:i'" 3~!1:32B,~:: 00,;!2
2 

II 25 /' I I 
I 
~~;~~ar.pe~1 2 l I U; [ 0'5- I '~', I I 

, Summa i 2,827 1134,15 I 242.51 I I 105,85 I 14(J,41 1161,41227,75 

Pr, hektar 396,3 kg Foder. 

Dammen. 

Besattes Foraaret 1913. 

U d fi s k n i n g d. 2 8., N o v. 1 9 1 3. 

·--·--'----'-·--i -- --'Stykke I I Til-I Til· Til-

Alder V i V d' TiI- 1 væ"- væk" 
væks- I 

Fiskeart (Som- An,,11 ,~gl I ;'1[,' -T"T-' v,ækst tens. i kg 
tens I 

Værdi rig) l g,. Tab i I kg VærdI pr. i Kr. I v::ekst i k<1 I i Kr ha i ' I kg, b f' pr. ha 
, '_,' I 

Suder ~ 650 I 35,9 I 72,70 
, 

O,æ I- I l) . 2 537 I 6 33,88 0,011 -
Legesuder. - 8 2,8 I 3,78 0,123 46,7 
Karper. . 2 442 114,4 144,14 0,241 1,8 
Legekarper - 3 8 

1
14,40 0,392 25 

Port. Suder I 9 1,6 2,40 - -
Suder ..• 1 I 9,595 5,95 172,72 0,(J(106 - I 

Summa j - 111,245 1174,65 I 443,97 1 - I - I l3S,H; 1327,671 300 1712,32 

2: 1. Pr. ha skulde U dIodringen saaledes blive 605,43 kg Majs og 302,7 kg Sildemel. 
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Dam 

Areal: 0,865 ha. 

Besætning 
I I 1····---1 Beregnet 
I i Stykke 

Da- Alder' Vægt : V di Stykke I t 
Fiskeart (Som- Antal I ,ær \' t ' i 

tum i kg I . K æg i TI I i rig) i I r. i k" I I - i Tab 
I ' I '" ,'!:ekst 1 I I l kg 

i kg , 
I 

I 9/4 Suder. 2 540 
1 

10,6 

I 
S8,88 I 0,0196 I 1 I 'Xi/4 Legesuder • -, 15 3,6 4,86 I O,2!O 

l » Legekarper. - 5 I 11,1 19,98 2,222 I , . 

I 
2/5 Karper .. - 360 6,3 29,lG 0,0175 

Suder ••• 1 342 0,2 6,H -

i 1 

I I Summa I - 11,262 I 31,8 I Oll,S8 I - I I 
Anmærhninger; 

Fodret med 299,25 kg af en Blanding af Majs og Sild~mel i Ferhold 1 : 2. 

Aarsbe-
over Fiskeriet i Snoge-

~.~~ 

Gedde Aborre Brasen 

Maaned Gen- I Gen- " Gen-
nem- nem- nell\" 

kg snit Kr. kg Kr. 

I 
kg snit Kr. 

. pr. kg g pr. kg 
I Øre Øre 

I I I 
I 

I I 
Januar · - - - - - - - - - I -
Februar. · - - - - - - - - - -
Marts. 609,2 97,9 596 59 208,5 74,7 ' 155 87 780,0 35,9 280 25 
U!~il . 172,5 78,0 134 65 30,3 57,>1 17 4(l - -

aJ. . · 36,0 65,4 23 53 69,0 55,8 38 52 34,0 54,'l 18 48' 
Juni • . 48,0 104,1 49 96 85,4 55,2 19 55 -I 
Juli. . . · 24,5 93,6 22 92 35,5 64,2 22 78 8,0 47,2 3 '781 

August • • 28,0 92,6 25 93 91,4 62,8 57 40 -
1161 September. 71,5 73,B 52 76 59,8 55,9 83 45 909,7 28,0 255 

Oktober. • 14,0 97,8 13 70 29,3 55,9 16 40 183,0 30,7 56 

!:I 
November. 48,2 97.6) 42 18 54,8 59,7 

I 
32 72 

=1 I -
December. 6,4 70,0 4 48 - - -

Summa 1,053,31 91,s I 966 
1

6
°1 

614,01 64,2 I 394 /°911,9::71 
39,1 I 613 , 

i=! 
I GratIsfisk . 6,5 - 1,01 - - - I -

Summa 1,009,81 - I - I-I 615,01 - I - 1-11,914,71 - i -
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Nr. 10. 

Besattes Foraaret 1913. 

_. 

I Udfiskning d. 31. Oktbr.·-l. Novbr. 1913 

Stykke Til· Til- Til· 
Alder Til- 'væ',s- , vækst væks· 

: \'ægt Værdi Vt!~~i Fiskeart (Som Antal i kg i Kr. Til- vækst )!~~i i kg 
rig) 

I 
jvækst Tab i kg pr. i Kr, 
i i kg 

i kg i ha lpr. ha 

Suder . .1 3 l 1110 33,7 68'251 0,
0465

1 
5,5 

I Legesuder. - 22 6,7 805 -
Legekarper -

I 
5 14,6 26'28 0,7 ' -

Karper. . 2 352 106,1 133,69 . 0,283 2,2 
Suder 2 

I 

342 3,4 21,$1 -

l 
I 

» 1 1,200 : 0,7 21,60 - -
Portion~s~. i 231 I i der, I - 3,4 5,10 - - I " 

Summa I i I 2,454, I 168,6 285,:'2 I - I - I 136,8 i 185,84 j 385,35 i 523,49 I 

Pr. hektar skulde Fodringen blive 280,98 kg Majs og 561,17 kg Sildemel. 

retning 
holmssøen Aaret 1918. 

Hælt Aal RødskalJe Krebs Suder 
I~~--~---I---~---~----I---.---,----I---~--~---~-~----~---

I Gen- Gen-I Gen- I Gen- l' I Gen-I nenl- nelU- nem ... : nenl- J-3 nem-
kgj snit Kr. kg snit Kr. kg snit i Kr, kg snit i Kr, c' I snit 

pl'. kg pl'. kg: pr. kg I' pl'. kg l' (lO I. pr. kg 
Øre ø,'c I 0,'c Øre Øre 

- - 1-- O" 
- - [-- 38,7 

- 1--160,6 

l
' - [--- 31,6 

:-1- 22,3 
-,-107,8 

-\- 15,4 -- 6,5 
- 1,5 -! - I-j- 1,5 

_I - 1-1--\386.4 -l - 1-1- 0,8 

l-l - 1-1-1387 ;J - I 1-13,51 - 1-,-13,51 

Kr. 

I-I 
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Aarsbe-
over Fiskeriet i Elle-

_w~_w_."~_~ 

Gedde Ahorre Blasen 
-~--

I ~:::; Mmmed Gen-I Gen-
nem- nem ... 

kg snit Kr. kg snit Kr. kg snit Kr. 
pl'. kg pr. kg I I pr. kg 

I iJr""e Øre 0,'e 

Januar 
I 1

6
) 

34" 80'0 27 
Februar. 
Marts. 584,. 107'3 626 70 8'1 5°'0 4 05 
April . !15,. 83" 180 70 45,. 56,. 26 
Maj .• 133,. 92" 123 33 51,. 56" 28 98 t!2,. 5H,., 43 ; Juni . 11,. 79,. 9 23 28,. 59,0! 16 95 13'0 5°,01 6 , 
Juli. 5"j 70'0 3 64 20,. 5°'0. 10 15 , 
August 26 .. 1 93,. 24 ,85 68,. 66,. 67 
September. 275" 90'0 241 195 74,. 61,. 141,107,. 302 03 '~ 
Oktober. 120" 95,. 115 i42 53'1 56,. 15 532" 217 74 " 
November. 26" 87" 23 106 13" 51" 90' ~ 

161 !tS • December. 249" 101" 252 58" 346 -l 
Summa 1,683,,1 96,./1,629 1°91 422"1 59>11 917 iosl 

Gratisfisk 62" 82" 1-

Summa 1,745,,1 -I - I-I 504,.1 - I l-i 
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beretning 
statsøen Aaret 1913. 

Hælt I Aal Suder Rødskalle Krebs I 
I~~-!-~~--II~~--II~---~-I~-~--I 

I{r, kg II ;~TI--I Rr, kg '1Il~~*~ li Kr, kg 'I· ~~*~ I Kr, :t ,I ~~- Kr. Ii 

Gen-
nem

kg snit 
pr. kg 

Øre 
pr. kg I In'. kg pr. kg "" pr, kg 

Øre . I I Øre Øre i I Øre 

=1 = 1=1=1197'QI171'8131j8i~1 /100'"1 Bi20176"18~1 i~I~l!jI165"123116 
I-I - 1-1-1197,. I 1 1-13'2 i - i I-I ni", I - 1-1--1 25 1 -! 1-
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N aar jeg medtager saa mange 
Skemaer i Bladet, sall, er det al
deles ikke, fordi jeg er Ynder af 
Skemaer, tvertimod; men de gør 
jo uimodsigelig sin Nytte i adskil
lige Tilfælde. Her viser ogsaa de 
tre første med al mulig Tydelighed, 
at det absolut betaler sig bedst, 
at fodre sine Karper og Suder med 
en Blanding af Majs og Sildemel i 
Forholdet 1/3_2/8. 

Eksemplerne' fra Søfiskeriet vi
ser tillige, at man meget godt. 
kan faa et betydeligt Bruttoudbytte 
af Søfiskeri, noget ganske andet er 
det rigtignok, at Nettoudbyttet pall, 
Grund af de store Omkostninger, 
der er forbunden med et saadant 
Fiskeri som Regel bliver relativt 
ringe. Derfor er Søfisk:eri i større 
Søer efter min mangeaarige Erfa
ring, forholdsvis lidet rentabelt, naar 
Søerne ikke foruden at eje en rig 
Aalebestand, tillige er forsynet med 
en Aalekiste ved deres Udløb, som Fi
skeriejeren i Søerne disponerer over. 

Red . 

Mindre ~feddelelser. 
-0-

Fiskeriforpagter, Dr. Hoffmeyer, 
Sorø udsætter i disse Dage mange 
Tusinde 25-30 cm lange Sætteaal 
i Sorø- og Gyrstinge Søer. Aalene 
kommer fra Tyskland, og det er 
Meningen, at de i Løbet af 5-6 
Aar, skulde vokse sig saa store, at 
de kunde blive Genstand for Fangst. 

Anekdote. 
-0-

En Fiskehistode fra "Från Skog 
och Sjø". 
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Et ungt Menneske af et noget 
drillevorent Gemyt gik ud for at 
mede. 

Han valgte sig en Plads, hvor 
han vidste, der gik mange Spadse
rende forbi. Til Madding benyttede 
han en nylig fanget større Skalle, 
kastede ud og tog en Roman frem, 
hvori han begyndte at læse. 

En ældre, velvillig Mand, som 
den Dag spadserede forbi, fik øje 
Ila8. Ynglingen, som var stærkt for
dybet i sin Bog samtidig med at 
hans Flaad viste, at der var en 
}i'isk paa Krogen' 

"Træk op, træk op, ser De da 
ikke, at det bider", raabte den vel
villige Herre." 

"Naa". 
"Men saa skynd Dem dQg at 

trække op". 
"Naa." 
"Men hvorfor h'ækker De ikke 

op? ? 
"Kommer det Dem ved? Er det 

Dem eller mig, der fisker? Hvad?" 
sagde den elskelige, unge Mand, 
hvorpaa han atter fordybede sig i 
sin Roman. 

Den gamle velvillige Herre vendte 
sig, fuld af Indignation, om og gik 
hjem, idet han spekulerede over 
Livets Gaader. 

c!7lverler 
i 8Yledlems6Iadet! 

Prisen for Annoncer er: 
1 Gang 15 Øre pr'. l-sp. PPiiUinje, 
3 12 
6 10 

12 
24 

8 
5-

Annoncer. 
-0-

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, YnKe) 
og Sættefisk afBæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, K~ar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohristp,nsen. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

i ø' I Æ Jneæg]K 
af i 

Bæl- og Regnbneørred I 
faas bedst og billiglt )i( 

fra I ~ 

Lundgaard Fiskeri I 
I Tilk,nd:'~:::~dalll. ~ i paa Fiskeriudstillingen i Kø- Æ: 
1ft benhavn 1912. I 
e~~~~~~ 

Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk 

af 

Bæk -, Kilde- og Regn
bueørred 

kan faas fra vore Fiskerier. 

Smidt Nissen & Sønner, 
Ejstrup St. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt primaSæHefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

-- Kontant Betali:q.g. ::::::;;:::::::::::::0--

8jneæg, Yngel OD Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~9d81t 0amltulfura 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderslwv. 

P. Hansen & P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~I 

li Portionsørred, ! 
større Ørred, Gedder, Karper, i 

Suder, Skaller, Aborrer f 
købe. og afhentes Dled Speeialvogu paa IIler_e,te 

Jern baneøtation. 

----===--=-;:;;;::: Kontallt Betaling. ::::::;;:::::::::::::0--

G. Domaschke, 
Fili~.hll.ødløD&:, BerUø 40, 

Lehrter.tra •• e IS-It. 

Telegr.-Adr.: Forellcllhandel. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, Købl.luhnn. 

Trykt i Sorø Bo.ctrykkeri (Aktiesalskab) vod R •• JIlllulID-J:roCh. 
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Annoncer. 

Undersøgelser af' for
skellige Fødemidlers 

Fordøjelighed. 
-o-

l Allgemeine Fischerei·Zeitung 
for den 15. September findelil en 
Artikel af Dr. Hichard W ohlgemuth, 
hvori Doktoren offentliggør Resul· 
tatet af sine Undersøgelser om dette 
Emne. Vi skal her gengive et Re
sume af ovennævnte Artikel, da vi 
formoder, den ogsa vil interessere 
danske Dambrugsejere. 

Undersøgelserne har fundet Sted 
paa den kgl. bayerske Forsøgssta
tion ved 'Vielenbach i Bayern. 

Forsøgsmaterialet bestod af vel
voksen, otte Uger gammel Regn
bueørredyngel. 

Forinden Yngelen fodredes med 
Forsøgsfoderet havde den sultet i 
12-14 Timer. 

Det Naturfoder, der gaves, blev 
fortæret af Fiskene i Løbet af nogle 
faa Minutter. K unsttoderet varede 
det derimod ca. 1/2 Time, inden det 
var fortæret. 

Den første Prøve af Fiskenes 
Maveinhold blev taget efter 11/1 

Times Forløb; den næste efter 1 
Times Forløb. 

Hver Gang blev mindst 10 Fisk 
undersøgt, efter at de først var 
bleven dræbt i 4 Ofo Formalin. 

Resultatet af Forsøget var følgende. 

Lever 
Milt 

fordøjes paa 7 -8 Timer. 
6-7 

Fiskekød 
Smaakrebs 
Larver 
Vandlopper 

5-6 
5-6 
4,-5 

Som Grund til Naturfodenets let
tere Fordøjelighed angiver Dokto
ren, ror det første Naturfoderets 
store Overflade i Forhold til Mas
sen. Fiskenes Mavesaft gennem· 
trænger forholdsvis meget hurtigt 
det levende Dyrs ringe Kropmassa, 
medens de kompakte Kød- eller 
Fiskeklumper er langt vanskeligere 
at behandle. For det andet be
virker Naturfoderets Tilgift af 
Skaller og Hylstere, at det som 
Maveindhold faar en løsere Sam-
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mensætning, der letter Fordøjelses
safternes Indtrængen. 

Kødfoderet derimod klæber sig 
gerne sammen til Klumper, hvorved 
Fiskenes Fordøjelsessafter kun kan 
komme til at virke paa Overfladen. 

Endelig for det tredje spiller det 
ogsaa en Rolle ved Fodringen med 
Naturfoder, at disse Smaadyrs Mave
og Tarmsaft bliver optaget sammen 
med Dyrene selv, og saaledes, hvor 
mærkværdigt det end lyder, kommer 
til at hjælpe til selv ved deres egen 
Opløsning. Naar man imidlertid 
tænker paa, at en lille 0rredunge 
daglig kan fortære ca. 100 Vand
lopper eller 60 Insektlarver, for
staar man, at Ofrenes Tarmsaft 
ogsaa kan komme til at spille en 
Rolle under Fiskenes Fordøjelse. 

Hvis man mangler Naturfoder 
til at fodre den spæde Yngel med, 
tilraades det ubetinget at anvende 
fint revet Milt. Til ældre Yngel 
kan man derimod med Fordel an
vende revet Milt, blandet med fin
delt Fiskekød. 

Naar der er Spørgsmaal om, hvor 
ofte man skal fodre Yngelen om 
Dagen~ bliver Svaret: 

At na~r det gælder Milt og Le
ver bør man fodre 3 -4 Gange om 
Dagen med 5--6 Timers Mellemrum; 
fodrer man derimod med malet Fisk, 
pa!!ser 4 Ganges Fodring bedst med 
:> Timers Mellemrum. Endelig hvis 
man giver udelukkende Naturfoder 
er det tilstrækkeligt at give Yngelen 
Foder tre Gange om Dagen med 6 
Timers Mellemrum. Red. 

Fiskeri~ Beretning 
for Aaret 1914. 

-0-

Fra Fiskeriinspektør F. V. Mor
tensen har vi netop i disse Dage 
modtaget Beretningen om Fiskeriet 
i Danmark og fra Færøerne for 
Aaret 1914. 

Skønt Aaret selvfølgelig har været 
præget af Krigen, idet navnlig Mine
udlægningen i vore Farvande mang
foldige Steder har hindret og hæm
mflt Fiskeriet, saa kan vi dog til 
vor Glæde konstatere, at Totalud
byttet af Aarets Fiskeri omtrent 
staar paa Højde med sin Forgæn
gers. Aarsagen hertil er dog ikke 
den, at Fangsten har været ligeRaa 
stor som det foregaaende Aar, men 
Grunden dertil er snarere at søge 
i de højere Fiskepriser. Da det 
imidlertid er Resultatet, det til sy
vende og sidst kommer an pall., er 
der al mulig Grund til at glæde 
sig over, at Aaret, trods alle daar
lige Profetier, dog ikke er bleven 
saa helt ringe endda. 

Af Beretningens "Oversigt" frem
gaar det saaledes at: 

Totaludbyttet af Saltvandsfiske
riet for Aaret 1914 er opgjort til 
en Værdi af ca. 17,293,200 Kr. imod 
ca. 17,515,200 Kr. i Aaret 1913, 
hvilket giver 222,000 Kr. i Mindre
udbytte for 1914. 

Sammenlignet med Værdien af 
de forskellige Fiskerier i 1913 er 
U dbyttet af Torskefiskeri et forøget 
med ca. 85,800 Kr., af Fladfisk for
ringet med ca. 721,500 Kr., af Sild 
og Makrel forringet med ca. 125,500 
Kr., af Aal forøget med ca. 116.800 
Kr. og af Hornfisk forøget med ca. 
54,600 Kr. 
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Tages som Middelværdi Gennem
snit af de forudgaaende 5 Aars 
Udbytte, viser Aaret 1914 en Frem
gang af ca. 2,148,300 Kr. 

Værdien af Østersfiskeriet er ikke 
medregnet i denne Statistik. Der 
er i Sæsonen 1914 --15 indbragt og 
solgt ca. 3,937,600 Stk. østers. 

Ejheller er i Statisti.kken med
regnet Værdi.en af den Fisk, som 
af Fiskerne forbruges i deres Hus
holdninger og ombord i Fartøjerne. 

Fiskernes Antal er for 1914 op
gjort til 17,638 imod 17,697 i 1913, 
og der har saaledes været en Af
gang af 59 Personer. 

Den samlede Fiskerflaade bestod 
mod Udgangen af 1914 af ca. 15,588 
Fartøjer og Baade, heraf havde 411 
en Størrelse af 15 Br. Tons og 
derover, 999 var imellem 15 og 5 
Tons, medens Hesten alle var under 
5 Tons. 

Af Fartøjerne var 3,451 forsynet 
med Motor. Den samlede Værdi 
af dette Fartøjsmateriel androg ca. 
12,671,600 Kr. 

V ærdien af Fiskeredskaber er op
gjort til ca. 9,099,800 Kr. 

I Finansaaret 1914-15 er af 
Statslaanefondens Midler udbetalt 
79,600 Kr. i direkte Laan til Fi
skere til Anskaffelse af Fiskerfar
tøjer. 

Den færøske Fiskerflaade bestod 
ved Udgangen af 1914 af 142 Kut
tere med en samlet Drægtighed af 
ca. 12,100 Reg. 'rons; endvidere 
fandtes der paa 0el'lle 186 Motor
baade og 1,406 Robaade, som ude
lukkende anvendes til Hjemmefiske
riet. Værdien af det færøske Fi
skeri er for 1913 opgjort til ca. 
2,352,200 Kr., imod ca. 2,474,300 
Kr. i 1913. 
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Til Trods for Krigen har For
bruget af Fisk været jævnt stigende 

*) Københavns Indbyggerantal ansæt
tes til 600,000 (Frederiksberg og 
Gentolte medregnet). 

Københavns Forbrug at tilberedte 
Fisk kan ikke bestemt opgives; 
ovenanførte Tal angiver Forskellen 
imellem Københavns Indførsel og 
U dførsel til Udlandet og svarer for- ~ 

saavidt kun til Forbruget, som der 
tillige deri er indbefattet en Del 
Varer, der fra København videre 
forsendes til Provinsen og som ikke 
har kunnet udskilles. 
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i 1914. rrilførslerne maa derfor 
ogsaa have været normale. 

Den eneste Post, der viser Til-· 
bagegang er Klipfisken, men det 
ligger ganske naturligt i de Van
skeligheder, der er forbundne med 
at faa Klipfisken herned fra Island, 
maaske ogsaa i at de krigsførende 
Lande betaler en højere Pris for 
denne Vare end under fredelige 
Forhold. 

Omplantning af Fisk og Udplantning af 
Fiskeyngel i 1914. 

Af Ferskvandsfisk er der i det 
forløbne Aar udsat følgende Mæng
der i vore brakke Vande: 

Struer Fiskeriforenin g har i Lim
fjorden (Kilen) udsat 18,000 Stk. 
Halvaarsørred. 

I Karrebæk F10rd har den der
værende Fiskeriforening uusat 30,000 
Stk. Geddeyngel og 10,000 Stk. 
Regnbueyngel. 

I Hobro og Mariager Fjord har 
Mariager og Hobro Fiskeriforening 
anvendt et Beløb af 400 Kr. til 
U dplantning aE 0rredyngel. 

laIt blev der her i 1914 udsat 
i Fjorden 122,000 Stk. spæd YngeL 

Endelig har Isefjordens Fiskeri
forening udsat dels i Holbæk Fjord, 
dels i Bramsnæs Bredning og Lam
mefjorden 10,300 Stk. Halvaars
ørred. 

Fiskeri-Beretningen indeholder 
endvidere en 

Beretning om Ferskvandsfiskeriet 

i 1914. Denne Beretning er som 
sædvanlig samlet og ndarbejdet af 
Statskonsulent, Magister Løfting. 

Af sidstnævnte Beretning frem
gaar det, at der i Foraaret 1914 
udsattes i Gudenaaen og dens Side
strømme (Tangeaa) 160,000 Stk. 

Yngel af Havøcred, og senere paa 
Sommeren udsattes 40,000 Stk. Ung
fisk af Laks og 28,000 Stk. Ungfisk 
af Havørred. 

Til Afholdelse af Udgifter ved 
Lønning, Dagpenge og Befordring 
for Medhjælpere ved Tilsynet med 
Ferskvandsfiskerilovens Overholdelse 
var der i 1914 bevilliget det sæd
vanlige Beløb paa 1000 Kr. 

At de lOOO Kr. hverken er Fugl 
eller Fisk, naar det gælder om at 
føre Fiskeriloven ud i Livet, siger 
sig selv; men det synes jo, som om 
det er 'Vore Lovgiveres Hvvedop
gave, at give os flest mulige Lovej 
om disse Love egner sig for det 
praktiske Liv, eller kan sl,affes 
Respekt, er derimod mindre væ
sentligt. 

For mange af vore Damkulturer 
har Aaret 1 g 14 sikkert været et 
skæbnesvangert Aar, idet Afsæt
ningen af Portionsørred, paa Grund 
af Krigen, har været forbunden 
med overmaade store Vanskelig
heder. 

Eksporten af 0jneæg, som var 
afsluttet, inden Krigen begyndte 
har dog sikkert været meget be
tydelig og hjulpen til at AarsrElsul
tatet for mange af Damkulturernes 
Vedkommende blev saa nogenlunde. 

Af de ca. J 00 større Klækkerier, 
som findes her i Landet, har 50 be
svaret Statskonsulentens Henven
delse om Oplysning vedrø!'ende 
Klækkevirksomheden, medens 45 
helt har undladt at svare. Paa 
Grund af denne Uvilje til at frem
lægge Aars resultaterne, som særlig 
er fremherskende hos de større 
Klækkerier, bliver Fiskeriberetnin
gen vedrørende Damkulturerne gan
ske naturligt meget mangelfuld, og 
det bliver kun rent skønsmæssige 



Nr. i9. Ferskvandsiiskeribladet 149 

Talstørrelser, man kommer til at 
arbejde med, naar man vil forsøge 
at danne sig et Billede af de dan
ske Damkulturers Virksomhed. At 
dette i mangfoldige Retninger er 
meget uheldigt siger sig selv. 

Det vilde saaledes i mange Til
fælde være ulige lettere at skaffe 
disse Kulturer Statens Hjælp og 
Bistand, hvad enten dette gælder 
Fiskerifoderforsendelsen, Transpor
ten af Salgsfisk eller hvilke andre 
Spørgsmaal, der kan komme paa 
Dagsordenen, hvis de Mænd eller 
Autoriteter, der har med dette at 
gøre, altid havde et fuldkommen 
klart Overblik over Situationen og 
i alle Tilfælde kunde give fuld og 
ren Besked. 

At dette ogsaa er Statskonsulen
tens Syn paa Sagen fremgaar med 
al mulig Tydelighed af Beretningen; 
saaledes forekommer det i det 
mindste os. (Sluttes). 

Red. 

Det tyske Fiskemarked. 
-o-

l Fischerei-Zeitung for den 26. 
September findes en Prisliste, der 
viser Priser.ne paa Fisk i Tyskland 
deu 1. September 1914 og 1. Sep
tember 1915. Vi skal her gengive 
den: 

I Engroshandelen pro 50 kg. Mark: 
1. Sept. 1914 1. Sept. 1915. 

Gedde 1,10-1,32 
Suder 0,90-1,10 
Aal 0,55-1,02 
Karper 0,80 

I Detailhandelen 
Gedde 2.20 
Suder 2,20 
Aal 2,00-3,00 
Karper 2,20-3,00 

124-1,46 
1,30-1,46 
0,80-1,39 
0,99-1,06 

pro Kilo. Mark: 
2,40-2,80 
2,40-3,00 
2,20-3,20 
2,4.0- 3,20 

Om Priserne pall. Laks siges i 
samme Blad, at de er gaaet noget 
tilbage. Store Laks betaltes dog 
med 149 Pf. Laksørred kostede fra 
157-169 Pf. pr. Pd. 

Hundred-Punds-Fisken. 
(Från Skog och Sj ø). 

En Mallehistorie oversat af Alb. Tung. 
-0-

At min gamle Ungdomsven og 
Staldbroder fra Jagt- og Fisketurene 
Bob Carter er en af de berømteste 
Sportsmænd i "Old England and 
Scotland too" tør vist ingen bestride, 
lige saa lidt som, at Mr. Bob "Glo
betrotteren" hver Sommer paa sin 
Rejse efter "Jagt og Fiskeri" altid 
plejer at besøge Berlin. Han fær
des da gærne nogle Maaneder i 
de herlige Skove og ved de fiske
rige Indsøer i vor kære Hjemstavn. 
Hans Liebhaberier ved Jagten er 
at faa fat i de kraftigste Raabukke, 
mægtigste Hjorte og sværeste Vild~ 
svin, og ved Fiskeriet de vældigste 
Gedder, de tungeste Karper og nu 
paa den sidste Tid de kollosaleste 
Maller - paa Krog. 

Saaledes sad vi veJ hans Tilbage
komst i Aar midt i den vidunderlige 
Maj Maaned og havde det hyggeIi'gt 
foran den fornemme Restauration 
Kaiserhof. Vi afventede varmere 
Vejr, forinden vi vilde begive os ud 
til mine udmærkede Fiskevande, som 
Bob allerede en Gang tidligere havde 
stiftet et kortvarigt Bekendtskab 
med. Den Gang var det imidlertid 
for tidligt paa Aaret, saa Fiskelyk
ken var os ikke gunstig. 

Som Sagerne nu stode, afventede 
vi Begivenhederne, meden!'> vi gjorde 
os tilgode med nogle "lækre Skal-
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dyr", samtidig med at vi fugtede 
Ganen med en herlig, skummende, 
gylden og gammel "Kirchenstuck". 
At Stemningen herunder steg adskil
lige Grader, behøver jeg vist ikke 
åt fremhæve, og at vi søgte at over
trumfe hinanden i utrolige Historier, 
ligger i Sagens N atm', 

Men da jeg sluttelig begynder at 
tale om de 30-50 Punds Fisk, der 
var fanget i mine Søer, slaar Bobbi 

passionerel, som det.anstaar sig 
en Englænder naar det gælder Sport, 
og altid parat til Væddemaal -
Næven i Bordet og raaber midt 
iblandt den opskræmte Berlinner
nobblesse: 

"Hundred Pund for hver saadan 
Fisk, hundred Pund for hver Fisk 
paa mere end 30 Pund, som jeg faar 
i min Ketser. " - "Kære Bobbi, sva
rer jeg, ,,100 Pund er omtrent 2,000 
Mrk. i vore Penge. Betænk det vel 
min Ven!" - "Betaler jeg 8,000 
Mrk. for en tidlig Laks paa 20 Pund 
i Norge, kan jeg vel ogsaa give 
2,000 Mrk. for en pO Punds Fisk 
her". Godt, men hvormeget: skal 
jeg betale, hvis Du ikke faar ell 

saadan Fisk i Ketseren." - "Du 
har ingenting at betale. Som Sports
mand ved jeg, at en saadan Fisk 
ikke bider paa Krog." Top! Jeg 
tager imod dit V æddElInaal og for
pligter mig til frivillig at betale 
Fortæringell. 

Jeg ansaa mig imidlertid fOl'plig
tet til yderligere at klargøre Situa
tionen for ham og fortalte ham der
for, at der virkelig findes saa tunge 
Fisk i mine Søer. Naturligvis maa 
jeg dog forudskikke, at det hverken 
er Stalling, Gedde, Karpe eller no
gen anden velbekendt Sportsfisk, men 
derimod l\1allen. Jasaa! Mallen P 

Fiskene med de lange Skægtraade 

paa Næsen P Det skal være en tung 
Fisk? Det gør dog ingenting; mit 
Ord staar jeg ved. Faar vi en saa
dan Fisk i Ketseren, saa betaler jeg 
de 100 Pd. 

Ja min Ven "ketse" ! Hvad me
ner Du egentlig med "ketse p" Vi 
skal nok faa fat i en Malle, men om 
det bliver paa Medekrog, kan jeg 
ikke svare for, Derimod mener jeg 
at kunne fange den paa Standkrog. 

Meget interesseret hører Bobbi 
derefter paa, at denne mystiske Fi
gur mellem Kæmpefiskene hele Da~ 
gen holder sig skjult imellem Stene 
og Rødder eller nedboret i Dyndet 
paa Søbunden. Kun meget sjældent 
tumler den omkring om Dagen, og 
da kun paa særlig mørke Uvejrsdage 
bider den paa Krog med levende 
Madding. 

I mindre Vanddrag hører man 
imidlertid ofte, at den jager i Grø
den og er man heldig kan man da 
undertiden faa Lejlighed til at jage 
Spydet i dens læderagtige, fuldstæn
dig skællø3e Fiskehud. 

Noget saadant havde jeg selv op
levet, idet en Ven af mig i Begyn
delsen af Juni Maimed ifjor over
raskede en 90 Punds Malle, SOm var 
ved at lege, han harpunerede den 
fra Baaden, hvorved hans Spyd bræk
kede. 1 Dagningen fandt vi senere 
Kæmpen liggende ved Bredden i de 
sidste Dødstrækninger. 

Alt dette var nyt for Bobbi og 
interesserede ham ganske uhyre. 
Ogsaa om Mallens kulinariske Va
ner maatte jeg fortælle. Den fang
ede ikke alene Fisk, Frøer og Krebs, 
den tog ogsaa Søfugle, og fra min 
Ungdom erindrede jeg endog at vi 
i Rheinsbergersøerne lokked'l dem 
paa de svære Mallekroge med en 
flaaet Kanin BOm Madding. 
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Men stærke FiskegJ'ejer skulde 
der til ellers risikerer man at Mal
len slnar det hele i Stykker. Hvis 
Grejerne derimod er tilstrækkelig 
solide behøver man ikke at frygte 
for, at Mallens M und skal gaa i 
Stykker, da der er fil a Fisk som har 
et saa solidt Mundtøj som netop 
Mallen. 

At min Ven havde faaet Blod paa 
Tanden under alle disse Beretninger, 
er jo ganske naturligt, og han vilde 
afsted snarest mulig for at komme 
til at prøve Lykken. Jeg telegra
ferede derf,or til Fritze, min For
valter, og ved første Vej romslag for
lod vi Berlin i en strømmelJde, lun 
Majregn for en Tillle senere i en Bil 
at suse gennem Uckerwalds dejlige, 
vaarfriske Skove. Kort forinden 
Skumringen begyndte at indfinde 
sig holdt vi foran min beskedne Villa 
og kunde netop naa, forinden Mørket 
faldt paa, at tage et Overblik over 
vore syv Søel' fra det nærliggende 
Gottesberg. 

Ved det landlige Aftensmaaltid 
lagde vi saa Morgendagens Program. 

(Sluttes). 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima Djneæg. YnKe) 
og Sættefisk af Hæk-. IUlde
og Regnbneørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 
til absolut billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og ·afhentell paa 
nærmeste .Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Chrisfp,nsen. 

@~~~t3[~~I~~~~~~~~~@ 
lE l( 

i øjneæg I 
~ af I 
I Bæk· og Regnbueørred I 
, faas bedst og billig.t Æ I fra Æ 
~ Lundgaard Fiskeri Ji\ 
}K v. Æ lE: pr. eJBn. )i( 

Æ Tilkendt Guldm~daille I 
2K paa Fiskeriudstillingen i Kø-
li{ benhavn 1912. . , 
]K Æ 
@~I~~~~~~~I~~® 

_ ... __ ..... ---_._------_ .. _--._-_ .. _-_ ... _------------- -i c10liann von ei/zen, i 
- -: edsvm'en Fiskeauktionærius, : 

- -: St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
- -: anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 

- -: .!·:! ... i.!·· .. • .... • Store Ha.iner for levende Fisk. ! .•.•••••• ! •••.• ~ : 

- -- Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. -- -- Telegr.-Adr.: Fiøcheitllen. Telefon: Amt 1, Nr. 1;54'7; Hamhura-. -- -- . -.-----------.. --._--... _.-.-._---_.-._ .. --......... -. 
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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. 

dll~U(js6 fi)am6ullure 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &:: P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov Hi. 

~~~~~~~~~~~~I 

i Portionsørred, I 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købe. og aChentes med Speeialvogn paa nær_e.te 

Jernbanestation. 

-- KontaDt Betaling. --

G. Domaschke, 
FiøehltaDcllaD:;. BerIlD "'0, 

Lehrtertiltrastle 1S-)'. 

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

Trykt-; Sorø BOlltrykkeri (Aktieselskab) ved aum.ullen-Kro,h. 
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Indhold: 
Fiskeri-Beretning for Aaret 1914" 
Gedden<; Vækst i Sverig og Rusland. 
Hundred-Punds-Fisken. 
Annoncer. 

Fiskeri-Beretning for Aaret 1914' 
(Sluttet). 
-0-

Beretning om Ferskvandsfiskeriet. 
Hvorledes den i Damkulturerne 

udklækkede Yngel fandt Anvendelse 
i 1914 ses af ncdenstaaende Tabel: 

Udsætning af Yngel i de fri Vande. 

Af de forskellige 0rredarter er 
der ifølge ovenstaaende Tabel ud
sat i fri Vande 1,950,000 Stk Yn
gel, men desuden er der indsendt 
Oplysninger om Y ngelud3ætninger 
fra forskellige Anstalter, hvis Virk
somhed ikke har været taget med i 
de foranstaaende· Opgørelser, fordi 
Oplysningerne har været mindre fuld
stændige. 

Af andre Fisk 

som Gedde. udsattes ea. 2,000,000 
Stk. spæd Yngel og 5000 Stk. tre 
Maf\neds Yngel i ferske Vande. 
Endvidere adskillige Millioner dansk 
og engelsk Aaleyngel. 

Af Karper og Suder udsattes lige
ledes adskillige tusinde Stk. En
dQlig udsattes en Del Helt yngel i 
Gudenaaen og Krebs i Kattinge Sø. 

Om Udbyttet af Fiskeriet i de fri Vande! 

siger Statskonsulenten, at det paa 
Grundlag af de mangelfulde Oplys
ninger, der foreligger, er meget van
skeligt at have nogen bestemt Me
ning. 

Skønsmæssig anslaas det danske 
Ferskvandsfiskeri dog at have givet 
en Indtægt af opimod 1 Million Kr. 
i 1914. 
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De forskellige Konti fordeler sig 
paa følgende Maade: 

...: I ...: 
~ ~ 

o o <'l'l C'l 
..... C'l"'" t-
0""1'11:) a;, 

S'1oo<:o ...o 
~C"I<:O 11:) 

11:) 

ai ciS 
Q Q 

II II II 
~ I ,..!:<I 

Hertil maa saa endvidere lægges 
solgt 0rredrogn til Udlandet, der 
antagelig kan sættes til en Værdi 
af ca. 70,000 Kr. for det sidste Altr. 

Desuden maa mange af Aalene, 
som Statistiken alle henregner til 
Saltvandsfiskene kommeFerskvands
fiskeriet til Gode; antagelig bliver 
det ca. 200,000 kg til en Værdi af 
ca. 250,000 Kr. 

Endelig udføres ikke al den fan
gede Ferskvandsfisk, men en min
dre Del fortæres i Laudet. 

Fiskeriberetningen indeholder 
sluttelig en kortfattet Rapport over 
Biologisk Stations Virksomhed i 
1914 j men da vi allerede paa et 
tidligere Tidspunkt har omtalt denne, 
skal vi ikke her komme tilbage der-
til. Red. 

Geddens Vækst i Sverig og Rusland 
-o-

l Fiskeritidskrift før Finland Nr. 
6-8 for iaar bringes følgende Med
delelse om ovenstaaende Emne: 

Allerede saa tidligt som Aar 1759 
omtaler SvenskerenHans Hedenstrøm, 
at han hos flere Fisk, deriblandt og
saa Gedden, har fundet tydelige Aar
ringe i Hvirvlerne. Ved at under
søge disse bestemte han Geddens 
Alder i de forskellige Størrelser og 
kom derved til følgende Resultat: 
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Hedenstrøms Iagttagelser glemtes 
dog snart og først i senere Tider 
er man atter bleven opmærksom der
paa. 

For nylig har den russiske For
sker Johan Arnold bl. a. undersøgt 

Geddens Alder og Tilvækst i Egnen 
omkring Petro grad. I Algemeine 
Fischereizeitung 1912 Side 61 rede
gør han for sine derigennem op
naaede Resultater. Han har under
søgt følgende Exemplarer: 

En 4 Aar gammel Gedde 49 cm, Vægt 1;06 gr 
4, - 57 1,25 -
7 :tl 2,34 -
7 73 2,55 -
8 7'!, 3,03 -
8 74 2,97 -

10 74 - 9,14 -

I Sverig er Magister G. Gottberg kommen til følgende Resultater: 

En 2 Aar gammel G'ldde 
3 
4 -
5 

10 

Man vil af alle disse Undersøgel
ser finde, at de j Hovedsagen stem
mer overmaade godt overens. Na
turligvis kan disse Tal ikke anses 
for abl'lolute, thi Tilvæksten varierer 
hos den samme Aarsklasse, ofte ret 
betydeligt, idet den i meget høj 
Grad er afhængig af dEl Naturfor
hold, hvorunder Fisken lever. 

Er der saaledes rigeligt Tilbud af 
Foder vil Fisken vokse meget hur
tigt og omvendt, hvis det modsatte 
er Tilfældet. Som et Exempel paa 
hurtig Tilvækst hos Geddeyngel, naar 
den har tilstrækkelig Føde, skal 
nævnes, at man ved Fiskeriudstil
lingen i Leipzig i Efteraaret 1911 
havde udstillet sommergammel Yngel 
(Alder 5 Maaneder), som havde en 
Længde af fra 16-26 cm. 

Disse Undersøgelser viser endvi
dere, at Gedden vokser forholdsvis 
langsomt indtil sit 3. Aar; men er 

ca. 25 cm, Vægt 200 gr 
40 - 350 
57 1,3 -
60 1,5 -
88 3,7 -

den først naaet til denne Alder, 
tager Væksten rigtig Fart. 

Dette lærer os tillige, at det er 
uklogt at fange Gedden som min
drevægtig; vil man derfor have sit 
Geddevand til at betale sig, staar 
man sig ved at lade Fisken i Fred, 
til den bliver en 8-10 Aar gam-
mel. Red. 

Hundred-Punds-Fisken. 
(Från Skog och Sj ø). 

En Mallehistorie oversat af Alb. Tung. 
(Sluttet). 
-0-

Som Læserne vil erindre, sluttede 
den forrige Artikel med at Englæn
deren, ogsaa kaldet "Bobbi", og 
Fortælleren ved det landlige Af
tensmaaltid ude ved Søerne,hl'Or 
Fangsten af de store Maller skulde 
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Ioregaa, sad og lagde Planer for de 
kommende Dages Fiskeri. Forval
teren Fritze var tilkaldt ved Con
feren cen, og da sidstnævnte fik at 
høre, at han kunde tjene sig en 
"Blaa" (Enhundredkroneseddel) for 
en 30 Punds Malle fanget i Ruse, 
spidser han vældigt 0re, og da jeg 
lover ham det samme Beløb for hver 
ligesaa stor :Malle, han fanger paa 
Standkrog eller med Spyd, springer 
han op og forsvinder i stor Hast. 

Jeg vidste, at han ikke fik me
gen Søvn i øjnene den følgende 
Nat. De store Maller, som alle bæ
rer blaa Sedler i deres brede Munde, 
vil komme til at spille en betyde
lig Rolle i hans Drømme. 

Da jeg den følgende Morgen Kl. 
G kryber ud af Køjen, har min Fritze 
allerede været ude paa Søen i flere 
Timer for at gøre alt i Stand til 
Mallefangsten. 

Gennem min Kikkert har jeg snart 
faaet øje paa ham ude ved Grun
den, hvor han er travlt beskæftiget 
med at sætte Ruser. Hvorledes vi 
siden i Løbet af hele næste Uge, 
hver Aften, under den erfarne Frit
'zes Ledelse, med Drag afsøgte alle 
,,:Mallebugterne", hvorledes vi i Nat
te:ds Timer efterstræbte den legende 
Malle med vore Spyd og sluttelig i 
den aade Morgenstund før Solop
gang eftersaa Standkrogene, det 
kunde jeg skildre i alle Enkelthe
der. Det ville dog komme til at 
fylde et helt stort Værk, hvis jeg 
skulde gaa saadan i detail; jeg vil 
derfor nøjes med at beskrive den 
første Fangstmorgen, den, da vi 
fangede vor første 50-Punds. 

Altsaa, den 24. Maj henimod KI. 
.. om Morgenen var vi sysselsatte 
med at tage vore 20 Standkroge op. 
Ved 5 Tiden havde vi efterset de 19. 

Resultatet var en fed Aal og en 
Aborre paa 3112 Pund. 

Men hvor i Alverden var den ty
vende Standkrog henne? Dens For~ 
svinden forekom os meget mystisk. 

Opmærksomt søgte vi omkring Kan
ten ar den herværende Grund; sam
tidig lader Fritze en Sten, som er 
anbragt i Enden af en Snore, for
sigtig slæbe langs Bunden for at 
finde Fanglinen. Ved den anden 
Tur rundt om Grunden raaber han 
pludselig; "Stop, her er den!" Vi 
ser nærmere efter, og der sidder 
ganske rigtigt vort Flaad indeklemt 
mellem Stenene. Linen er løbet ud 
til sin fulde Længde, og er trukken 
omkring paa Kryds og 'l'værs imel
lem Stenene og sidder nu uhjælpe
lig fast. 

Forsigtig til Værket altsaa, yderst 
forsigtig! 

Efter et stort og møjsommeligt 
Arbejde faar vi endelig halet 10 
Meter af Linen ind, da Fritze at
ter raaber ),Stop!" og slipper Flaadet, 
som med vældige Ryk slæbes hid 
og did. Til al Lykke har vi lagt 
vor Baad saaledes, at det er umulig 
for Fisken at komme fra Grunden 
ud paa Dybet. Nu gælder det om 
at følge efter i en Fart og raa fat 
paa Flaadet. Heldigvis er Liuen 
af allerbedste Slags, saa den kan 
taaIe en god Tørn. Men nu maa vi 
allerførst se at raa klargjort Situa
tionen. Fritze, som ligger i Fo1'
'Stavnen, har viklet Linen flere Gange 
omkring Armen, og vi følge med 
Baaden efter Fisken, som har ca. 
50 Meter Line at arbejde med. Saa 
kommer der adskillige kraftige Ryk, 
først til venstre, saa til højre, og 
endelig ligefrem, Gudskelov. Thi 
derved kommer vi fri af de snærende 
Strandvækster og kommer ind paa 

" 
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blød Bund. Forsigtig hale vi lidt 
efter lidt omtrent 30 Meter Line 
ind, saaledes at Fisken nu staar 
næsten under vor Baad. Den har 
allerede mærket, at den holdes i 
Ledebaand, og pludselig farer den 
derfor IIled hele sin Vægt ned mod 
Dybet. Fritze har dog passet godt 
paa, slipper hurtig efter et Stykke, 
og holder dog stadig Linen vel spændt 
over Baadens venstre Ræling, og 
samtidig lirker han saa behændig 
med Fisken, som søger at bore sig 
ned i Dyndet, at Rejsen opad kan 
begynde igen. Vi er nu allerede 
500 Meter fra Grunden. Her ude 
paa aabent Vand kan man med For
sigtighed udkæmpe den afgørende 
Strid. Jeg har den store Ketser 
parat og Bobbi holder den kort
skaftede, spydskarpe Baadshage med 
et krampagtigt Greb i sin af Sinds
bevægelse dirrende Næve. Saa le
der Fritze i halvt knælende, halvt 
liggende Stilling Fisken med sig, 
medens jeg ved Roret passer paa 
hans mindste Vink. Med et Let
telsens Suk mærker vi, at. vor Fange 
lidt efter lidt begynder at mattes. 

Fra Tid til anden gør den vel 
endnu et Slag til Siden eller mod 
Dybet j men hver Gang giver den 
snart efter igen. "Ser Herrerne, 
at man maa lirke med den: Se, hvor 
skikkeligt han allerede begynder at 
følge med. Nu kan vi kigge paa 
ham en Gang. Men slaa ikke til 
med Ketsar og Baadshage, før jeg 
siger til." 

Tomme for Tomme haler Fritze 
ham derefter ind med Linen, til vi 
omtrent 5 Meter fra Baaden et øje
blik ser en vældig bred Flab i Vand
skorpen. Men den gør straks helt 
om og dykker ned bange for Lyset. 

Det er virkelig en Malle, en "hun-

dred Punds-Malle", som jeg jublende 
raaber til Bobbi, som med halvaa
ben Mund stirrer paa Dybets Vid
under. Endnu varer Slutkampen 
omtrent et Kvarter; derefter bugsere 
vi den ved Hjælp af Linen jævnt og 
sagte fremad, for at gøre den fuld
kommen spag. Villieløst følger den 
nu hver af Linens Bevægelser og 
slæber bagefter den sagte fremgli
dende Baad. 

Endelig ledes den frem til vor 
venstre Ræling, "Se saa, Bobbi, 
pas nu paa !Først Baadshagen rig
tig fast imellem Gællerne, derefter 
under med Ketseren og op med 
Fyren!" Mallen ser ud, som var den 
fuldstændig udpumpet, og vender 
Siden opad. Fritze kommandere en, 
to, tre! og med sikker Haand faar 
Bob Baadshagen i den, saajeg uden 
Vanskelighed kan faa Ketseren un
der og løfte den op. Den ivrige 
Englænder bistaar mig af alle Kræf
ter, og med et Par kraftige Tag faar 
vi den op i Baaden, hvor Fritt:e 
kærlighedsfuldt fortsætter Behand
lingen. Min Sportskammerat klap
per i Hænderne af Glæde og ter sig 
ganske som en Skoledreng. Saa 
snart Yi kommer til Land, skynder 
vi os til Vægten. Mallen vejer 501/2 
Pund og er 1,45 m lang. 

"Saa stærkt har mit Hjærte al
drig banket, som i den halve Time, 
medens Kampen med Mallen stod 
paa" sigl3r Bob paa Hjemvejen, 
"hverken den Gang jeg fældede min 
største Hjort eller nedlagde mit svæ
reste Vildsvin. Sport paa store Mal
ler er den fornemste Sport, en ube
talelig Fornøjelse. Vi maa "ketse" 
en til!" "Men Bobbi, 100 Pund?" 
Hvad betyder 100 Pund naar det 
gælder en saa sjælden storartet 
Sport!" Altsaa, vi maatte fortsætte 
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med Malletiskeriet! Fritze med Ruse, 
vi med Standkrog, Spyd og Drag. 
Til Slutningen af Juni Maaned blev 
vi ved; da først var Bobbis Malle
hunger mættet. 

Efterat han nu havde prøvet at 
harpunere "en saadan Storfisk, vilde 
han fange en paa Drag, eners fik 
han ingen Fred. Naaja! vore jævnt 
fiskerige Vande er det ingen særli g 
Kunst ~t fange en Malle paa Drag 
i Legetiden, Maj og Juni. Men svare 
for, at man virkelig faar nogen, det 
kan man naturligvis ikke. Dette 
Aa.l' havde vi dog et sjældent Held. 
Tidlig om Morgenen den 2. Juni 
havde Fritze og Bobbi, medens jeg" 
selv paa Grund af Forretninger var 
bortrejst, det Held at fange en 72 
Punds Malle. .Fritze havde gjort det 
til en Hæderssag at hale en saadan 
Fyr op, og lod derfor hele det øv
rige Fiskeri ligge. Det skaoede dog 
ikke, da 100 Punds Seddelen jo var 
rigelig Erstatning. 

Endnu større Fiskeheld havde dog 
den prægtige, ihærdige Bobbi om 
Aftenen den 28. Juni, da han i Byge
vejr og under en optrækkende Torden 
i Selskab med Fritze roede frem og 
tilbage i Brændingen udfor Klippe
revet midt i Søen. 

Efterat de forgæves havde fristet 
Fiskelykken med Drag, gik de over 
til naturlig Madding. Ganske vist 
havde de et Par Gange paa Krog 
fanget nogle smaa Maller paa 4-6 
Pund samt en Del Aborre og Gedde, 
men hidtil havde ingen af de større 
"Bredmunde" nappet paa Kro~en. 

Ihærdighed krones dog i Længden 
med Held. 

De havde allerede roet omkring i 
Bygevejret over en Times Tid og 
omtrent opgivet Haabet; saa meget 
større blev derfor deres Glæde over 

det heldige Rel3ultat. I stolt Triumf 
kom de sent om Aftenen hjem med 
en 45 Punds Malle i Ketseren. Dette 
var i Sandhed en Fiskelykke, som 
ikke times mange Amatører. De 
fleste forsøge næppe heller denne 
Slags J;'iskeri, fordi de ved, hvor 
svært det er at faa en saa lyssky 
Fisk til at bide paa Krog. 

Mig selv er det trods aarelange 
Forsøg aldrig lykkedes. 

Men alle gode Hist0rier skal have 
en ordentlig Slutning, og vi ser da 
til sidst vor Ven Bob med sagkyn
dig Omsorg faststuve sit tunge Bytte 
paa sin Bil for saa hurtig som mu~ 
lig at faa det preserveret i Berlin. 
Hjemme hos ham skal denne "Hun
dred-Punds-Fisk" indtage den den 
tilkommende Hædersplads. 

Som den allersidste Afslutning 
spørger han mig paa Vejen: "Hvad 
bruger I ellers de store Fisk til?" -
"Vore store Fi~k, kære Bobbi, sen
der vi alle til Berlin!" - "Berlin!" -
"Ja, Berlin! Berlinerne gaar alting 
i, som vi siger hjemme, ogsaa saa
danne store Fisk!" 

Velbekomme! Red. 

~Iindre Meddelelser. 
-0-

Stor Gedde. 
Ifølge "Från Skog och Sjø" fan

gedes for nylig en mægtig Gedde 
i Søen Lusten i det nordlige Ullerud. 
Gedden var 1 Meter og 7 Decime
ter lang og vejede 14 kg. Som en 
Prøve paa dens Glubskhed medde
les, at den havde i sin Mave 3 Mes-

,singkuapper, Laaget af en Snusto
baksdaase, et Stykke af en Krog, 
en Ring, fire hele Kroge og i Gabet 
en mindre SvirveL Gedden fangedes 
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pa~ Krog, og efter at den var ar-\ Fiskeriet Aalykke" 
beJdet træt, bugseredes den op pall. " 
grundt Vand med en Baadshage.· pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yn"eJ 
og Sættetlsk afBæk-. Kilde .. 
og Regnbueørred samt Sætte-

Annoncer. fisk af Karper og Suder 
-0- til absolut billigste Priser. 

Fiskeri 
ønskes til Leje straks. Nogle store 
Naturdamme ønskelig. 

J<'iskerportør Ghr. Dyekjær, 
Hingkjøbing. 

Tilbud sendes til Fiskeribestyrer 
J. Sørensen, 

Ny Mølle, H.ingkjøbing. 

Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk 

af 

Bæk-, Kilde- og Regn
bueørred 

kan faas fra vore Fiskerier. 

Smidt Nissen & Sønner, 
Ejstrup St. 

Averter i Foreningens Medlemsblad 

Portionsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christensen. 

@.j)~I~tl~~~~~~~~~® 

I øjneæg i 
i af 

ffi Bæk. og Regnbueørred 

i fra 
\:17 

I 
Lundgaard Fiskeri 

pr. Vejen. I 
.' Tilkendt Gnldmedai~le i 
\11 paa Fiskeriudstillingen l Kø-

11{ ben havn 1912. 2K 
(i)~~~~~~~~~® 

------------------------------------------------------- -i c!JeRann "en eitzen, i 
- -: edsvoren JPiskeauktionarius, : 

- -: St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
- -: anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 

- -• ••••• !.! . .!;; •• ~.~ Store Ba_iner for levende Fisk. ~!:"!~~~!'!.!.~.... • - -- -- Jerbanelorsendelser adresseres til: Altona. -- -- Telegr.-Adr.: Fischeit .. en. Telefon: Amt l, Nr. 1,547, Hambnrø;. -

- -- --._-----------------._----------------------_._ ...... -
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ø .... edarter 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. 

~9~9d81l f/)amllullur. 
Tclegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &: P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
Æ Æ 

I Portionsørred, I 
~ ~ 
in større Ørred, Gedder, Karper, ~ I Suder, Skaller, Aborrer il 
(f;~_ I. købe8 og afhentes med SpeeialvogD paa Dllermeste 

~ernbanestatioD. I Kontaat Betalin&'. i 
Domaschke, 

FiøehltaBdlBng, Berlin 40, 

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

Trykt i Sorø BOll:trykkeri (Aktieselskab) ".",a RUDl.u. •• en-Irogh. 
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Aalekister. 
Annoncer. 

Indhold: 

Aalekister. 
-o--

Et Forslag til Lovændring. 
Af den nylig fremkomne Betænk

ning, som det af Landbrugsministe

riet nedsatte Udvalg til Forberedelse 

af en Revision af Lovene om Salt

vands- og Ferskvandsfiskeri har af

givet, ses det (Side 13), at der in

denfor Udvalget har været forhand

let om Hensigtsmæssigheden af, at 

Lodsejere ved et Fiskevand, der 

danner Oplandet til en Aalekiste, 

skulde kunne forlange sig Aalekisten 

med dertil hørende Privilegium til 

Aalefangst i bemeldte Fiskevand 

overdraget mod Erstatning. 

Anledningen til denne Forhand

ling er vel en Skrivelse, som under

tegnede har indsendt til Statskon

sulent Løfting som Medlem af det 

nævnte Udvalg. Da Skrivelsen ikke 

er aftrykt som Bilag til Betænk

ningen, og det saaledes ikke vil 

være muligt fol' vore Rigsdags h 

mænd af denne at danne sig nogen 

selvstændig Mening om de af mig 

fremsatte Tanker og Forslag, skal 

Skrivelsen nedenfor gengives in 

extensu. 

Frederiksdal, d. 31. Dechr. 1914. 

Herved tillader jeg mig i Hen
hold til Deres Opfordring at give 
en Fremstilling af nogle Punkter 
vedrørende vort Ferskvandsfiskeri til 
Brug ved Udarbejdelsen af Udkast 
til en ny Lov om Ferskvandsfiskeriet. 

Under mine for tre Fjerdingaar 
siden paabegYlldte Undersøgelser af 
vore ferske Vandes Fiskeriforhold 
har jeg beskæftiget mig med Fiske
riet i Hampen Sø (ved Nørre Snede) 
og i Furesø. Mærkelig nok er begge 
disse Søer fuldstændig eller dog 
praktisk talt aaletomme. Aarsagerne 
hertil skal i det følgende nærmere 
belyses. 

For Hampen Søs vf3dkommende 
ligger Aalemangelen i de naturlige 
Forhold. Søen har nemlig intet kon
stant Afløb, og kun under Højvande 
afvandes den til Skjern Aa. Aale
yngelen, der søger op ad Aaen fra 
Havet, vil vel som Regel have fun
det sig et passende Opholdssted, in-
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den den naar den fjerntliggende Sø, 
der ovenikøbet kun er tilgængelig 
for den nogle faa Dage om Aaret. 
Søen er aaletom, og kun enkelte 
(me.n til Gengæld selvfølgelig store) 
Aal vidcs fanget, i den i Aarenes 
J.::.øb. 

Grundene til Furesøens Aaleman
gel er helt andre. Furesø afvandes 
til Øresund af den ret betydelige 
Mølleaa. Gennem denne vandrede 
i ældre Tid Masser af Aaleyngel den 
korte Vej fra Stranden op til Furesø; 
Ohr. Drewsen skrev i 1837 om de 
"uhyre Flokke", der arbejd~de sig 
op ved Strandmøllen. Rigtignok er 
Mølleaaens Vandføring siden den
gang blevet mindre som Fø!ge af 
Københavns Vandværks Boringer, 
men de forhaandenværende Forhold 
vilde dog stadig have været gunstige 
for Søens Forsyning med Aaleyngel, 
dersom ikke andet var kommet tiL 
Hvad der er sket, er, at Mølleaaen 
er bleven i den Grad forurenet fra 
de talrige Fabrikker o. L, at ingen 
Aal mere vil søge op ad den. Der
for er det tidligere rige Aalefiskeri 
ved Furesø nu bleven i den Grad 
ødelagt, at der i Aalekisten ved Fre
deriksdal, hvor alle de udvandrende 
Aal tages, aarlig kun fiskes ca. et 
Hundrede Stkr. ([,0-2 kg pr. Stk.). 
Disse faa Aal er rimeligvis slupne 
ind i Søen ad andre Veje (Farum 
Sø, Badstrup Sø, Græsecl Aa). 

Med Hensyn til Muligheden for at 
ophjælpe Fiskeriet i de to Søer stil
ler Forholdene sig saaledes. 

Hampen Sø vil muligvis ikke kunne 
ernære nogen synderlig rig Aale
bestand, men skal Fiskeriet give det 
Udbytte, det kan, maa der indsæt~ 
tes et passende Antal A~aleyngel el
ler unge AaI. Det gmlder da om 
at fange de udsatte Aal igen paa 

den billigste og sikreste Maada, og 
det vil næsten alle Steder sige ved 
en Aalekiste i Afløbet. Da Hampen 
Sø hidtil har været aaletom, findes. 
der ikke her som ved vore fleste, 
andre Søer fra gammel Tid en Aale
kiste, der har Ret til at affiske hela, 
Afløbets Bredde. Som nævnt er Af
løbet frs. Søen meget ustadig og; 
dertor daarlig egnet for Aalekiste'
fiskeri; det vilde dedor h.er ri
meligvis blive nødvendigt at gribe· 
til det kostbarere og tillige mindre· 
indbringende Aalefiskeri med Ruser 
og Kroge. Men selv i saa Fald 
burde Søens Afløb spærres (med eIll 
Aalekiste eller med at Gitter), for 
at ikke de af Søejerne udsatte Ad 
delvis sJmlde undvige. Ingen an
den har noget Krav paa de Aal, der 
udsættes og opvokser i Søen, og det. 
hør derfor i saadanne Tilfælde. hyor 
en Afspærring ikke paa anden Maade 
kan gøre Skade, være let at opnaa 
Tilladelse til at spærre. Forhaabent
lig bliver der i den ny Lov truffet 
Bestemmelser i den Retning. 

Mere indviklede er Forholdene 
ved Furesø. Man kunde mene, at 
Aalefiskeriet her lod sig bringe paa 
Fode ved simpelthen at benytte Be
stemmelserne i den nugældende Lov 
om Vand forurening (§ 5). Disse Be
stemmelser har imidlertid desværre 
vist sig lidet anvendelige, og ·før de 
er blevet afløst af nye, vil det næppe 
være raadeligt at forsøge at gøre 
Loven gældenrle overfor Overtræ
derne af Vandforureningsforbuddet. 

Men selvom det gennem nye Lov
bestemmelser lykkedes at hindre 
Mølleaaens Forurening, vilde For
holdene dog ikke være heldige lor 
en planmæssig Fiskeridrift af Furesø. 
Da der her tidligere har været en 
god Aalebestand, ligger der følgelig 
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en privilegeret Aalekiste ved Aflø
bet. Aalekistenh..ar været knyttet 
til 1<~rederiksdal Mølle, og da Møl
len nedlagdes, bibeholdtes Aaleki
sten, der nu ejes af "Møllesaens 
Strøminteressentskab" (en Sammen
slutning af en Del større industrielle 
Virksomheder, der benytter Mølle
asens Vand). Interessentskabet har 
i en Aarrække forpagtet Aalekisten 
bort for en til den elendige Fangst 
svarende yderst ringe Afgift (næppe 
Hundrede Kroner). :\t Interessent
skabet har kunnet slaa sig til Taals 
hermed, forstaas let, idet det for en 
Del netop bestaar af Virksomheder, 
der forurener Mølleaaen, og som 
ikke af egen Drift indlader sig paa 
at tage en kostbar Rensning af Af
løbs vandet op. At ikke Søejerne 
har fundet Anledning til at besvære 
sig over Mangelen af Aal, kan sy
nes mærkeligt, men det maa erin
dres, at Størsteparten af Søomraadet 
i mange Aar har været bortforpag
tet til Lystfiskeriforeningen, hvis 
Medlemmer hovedsagelig fisker ef
Gedder og Aborrer og derfor ikke 
interesserer sig synderligt for Aa
lene j paa den anden Side vil netop 
Mangelen af en Aalebestand rime
ligvis afskrække de fleste Erhvervs
fiskere fra at illdgaa paa nogen for 
Søejeren fordelagtig Forpagtning. 
Som det nu er, er altsaa Søens fi
skeriligf> Værdi stærkt forringet. For 
at forsøge paa at faa en Ordning i 
Stand af mindelig Vej med }l~lle
aaens Strøminteressentskab blev der 
allerede i Foraaret 1913 indledet 
Forhandlinger, der ogsaa en Tid 
lang syntes at skulle føre til det 
Resultat, at Interessentskabet aar
lig betalte en Sum til Indkøb af 
Aaleyngel samt afstod sin Aalekiste
ret mod til Gengæld at slippe for 

Besværinger over Vandforureningen. 
Senere havde jeg Lejlighed til mundt
lig at fremstille Sagen for Land
brugsministeren, der udtalte sin Til
slutning til Tanken om at erhverve 
A alekisterehen for Søejeren (Staten). 
Forhandlingerne med Strøminteres
sentskabet ebbede imidlertid ud, og 
der kan næppe være Tvivl om Grun
den hertil. Forskellige cr i de se
nere Aar bE:'gyndt at spekulere i 
Aalcvande, og for saa vidt det drejer 
sig om Vandomraader, der ellers 
ikke vilde blive udnyttede, er der 
kun Grund til at glæde sig herover. 
Men skulde det lykkes noget af de 
Selskaber, der driver Aalevande, at 
købe eller forpagte Frederiksdal 
Aalekiste, vilde der opstaa ejendom
melige Forhold. Den ny Aalekiste
ejers Hensigt maatte selvfølgelig 
være at udsætte Aal i Furesø uden 
Hensyn til, om Søejeren ønsker det 
eller ej. Passer det,") at der til 
Aalekisteprivilegiet er knyttet Ret
ten til at forbyde Udsættelsen af 
Ruser i Søen, saaledes at de kan 
hindre Aalens fri Gang ud af denne 
hen til Aalekisten, vil Søejeren ikke 
kunne faa nH'get ud af Aalefiskeriet 
i Søen, idet han man nøjes Illed at 
fiske med daarlig anbragte Ruser 
og med Kroge. I saa Fald var Sø-

>IC) Det viser sig, at ved Højesteretsdom 
af den 26. April 1774 blev Forpag
teren af det kongelige Fiskeri i Fure 
Sø »kendt uberettiget til for EIler
tiden at udsætte Aaleruser udi det 
tit berørte Slusegab I~: Slusegabet 
ved Søens Udløbl eller saa tæt der
ved, at samme kan gøre nogen Hin .. 
der i Aalens Gang fra Fure Sø ind 
i Frederiksdals Mølledam eller være 
til Præjudice for Aale!angsten ved 
Aalefangsten ved Møllen«. Dette 
er selvfølgelig en meget vidtgaaende 
Hindring for Søejerens Urift ai 
Søen. 
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ejeren maaske dog bedre tjent med 
helt at undvære Aalen og lade al 
Søens Fiskenæring gaa til Fiskearter, 
som bliver i Søen, og som han selv 
kan fange i Løbet af Efteraarsmaa
nederne, medens Aaleiiskeriet med 
Krog vil fordre en stadig Pasning 
Sommeren igennem. Søejeren har 
imidlerlid formodentlig ikke Ret til 
at forbyde AaIekisteejeren at sætte 
saa mange AaI ud i Søen, som han 
har Lyst til"'). Hvorledes Forhol
det mellem Søejeren og Aalekiste
ejeren vilde blive, behøver man imid
tertid blot at se hen til andre lig
nende Søer for at faa at vide. Hvor 
mange Processer har der ikke væ
ret ført mellem de to Parter Lan
det over! Hvor uendeligt var ikke 
Kævleriet ved Esrom Sø, indtil Sta
ten næsten var tvunget til at lade 
Aalekisteejeren forpagte Piskeriet i 
Søen. Lige saa fortrinligt og na
turligt et Fiskeredskab en Aaleki
ate er, naar den er paa Søejerens 
Haand, lige saa uheldigt kan den 
virke paa Søens rationelle Drift, 
naar den er et Pdvilegie, der ud· 
nyttes uden Samarbejde med Søej
eren. Ualmindelig grelt fremtræ
der Farerne ved et saadant af Sø
ejeren uafhængigt Privilegie vel nok 
i dette Tilfælde, hvor Privilegiein
dehaveren først i en Række Aar 

*) Det stiller sig tvivlsomt, om Aale
kisteejeren har Ret til at udsætte 
Aal i Søen mod Søejerens Ønske. 
Jævnfør det af Landbrugsministeriet 
den 24. Oktober 1910 stadtæstede 
Regulativ tor Fiskeriet i Vester Van
det Sø, i hvis §§ 3 og 10 der fast
sættes Bøde for Udsættelse af Ged
der i Søen. Det foreliggende Lov
forslag savner tilsyneladende Be
stemmelser i denne Retning, men 
denne Sag skal senere tages op til 
Drøftelse. 

ulovligt ødelægger Aaleiiskeriet, der
efter unddrager sig Forhandlingerne 
med Søejeren om en mindelig Ord
ning og endelig tilsyneladende tæn. 
ker paa at afhænde eller bortfor
pagte Privilegiet til Tredjemand. 
Men i Virkeligheden er disse fejl
agtig anbragte Privilegier talrige 
Steder en af de værste Hæmsko for 
i1en rationelle Udnyttelse af vort 
Aaleiiskeri, saaledes som jeg alle
rede tidligere har udviklet det i 
en Artikel i Ferskvandsiiskeribladet 
(1910 Nr. 21). Jeg skal derfor til
lade mig at henstille, at der i For
slaget til den kommende Lov om 
Ferskvandsfiskeriet søges optaget en 
saalydende Bestemmelse: 

"Hvor de fiskeriberettigede til 
et Aalevand, der udgør hele eller 
det væsentligste af Oplandet for 

. en Aalekiste, har dannet en Pi· 
skeriforening med Hegulativ for 
Fiskeriet i det paagældende Om
raade, skal Foreningen være be
rettiget til at overtage Aalekisten 
med de dertil hørende Privile
gier paa Vilkaar, som i Mangel af 
mindelig Overenskomst fastsættes 
af et Nævn paa fem Mand, af 
hvilke Aalekistens Ejer vælger de 
to, Oplandets Fiskeriforening een, 
medens Landbrugsministel'en ud
vælger to, hvoraf den ene fun
gere som Nævnets Formand. Er 
nogen af Parterne uvillig til at 
bøje sig for Nævnets Kendelse, 
underkastes Fangsten i Aalekisten • Kontrol efter Nævnets nærmere 
Bestemmelse, og Fangsten i de 
paafølgende fem Aar lægges da 
til Grund fol' Beregningen af 
Aalekistens Værdi, hvorefter Af. 
staaelsesmaaden i Mangel af min
delig Overenskomst fastsættes af 
Nævnet. 



Nr. 21. Ferskvandsfiskeribladet lG5 

I Tvivlstilfælde afgør Land
brugsministeren, om en tilstræk
kelig Del af Aalekistens Opland 
er belagt med Regulativ, til at 
Overtagelsen kan forlanges af Fi
skeriforeningen. H vor intet Re
gulativ kan oprettes, kan Land
brugsministeren meddele de fiske
riberettigede samme Rettigheder, 
som ovenfor er tillagt Fiskeri
foreninger med Regulativ". 
Tilfældet har villet, at de to før-

ste af de al mig undersøgte Søer 
begge har været aaletomme. Ikke 
desto Rlindre synes de mig flt frem
byde gode Eksempler paa, hvad der 
bør gøres for at udvikle vort Aale
fiskeri. Hvor der ingen Afspær
ringstilladeIse forefindes, bør den 
være let at opnaa, og hvor der er 
et gammelt Afspærringsprivilegie, 
bør dette kunne bringes paa de 
rette Hænder. Mulig er det ikke 
let at lovgive om det sidste Til
fælde, men har man først faaet 
øjet op for den Skade, de uheldigt 
anbragte Privilegier forvolder -
og hertil haaber jeg at foranstaa
ende Eksempel maa have bidraget 
- lader de rette Bestemmelser sig 
nok med en god Vilje finde. 

Ærbødigst 
C. V. Ottet'strøm. 

Til 
Hr. Statskonsulent Løfting. 

Som det vil ses, indeholder For
slaget nogle Forbedringer fra det 
tidligere i Ferskvandsfiskeribladet 
fremsatte, men det er jo muligt, at 
yderligere Forbedringer kan indfø
res. Imidlertid synes Bemærknin
gerne i Betænkningen ikke tilstræk
kelig at forklare, hvorfor Forslaget 
er blevet afvist af Udvalget. 

Først anføres det, at der blandt 
Udvalgets Tilhængere af Forslaget 
ikke. var Enighed om, hvorvidt en 
eksproprieret Aalekiste burde over
gaa til Lodsejerne eller slet og ret 
fjærnes, saa at Strømmen blev fri, 
og Op- og Nedgangen af Fisken 
uhindret. - Da næppe nogen fiske
kyndig kunde ønske at ødelægge 
Aalefiskeriet ved at give Aalene 
Lejlighed til at rende til Havs, maa 
Meningen hermed vel være, at der 
har været Tvivl om, hvorvidt Aale
fangsten ogsaa efter Eksproprierin
gen skulde drives i Aalekisten, eller 
om den skulde forlægges andet 
Steds hen. Aalekisten kan jo godt 
indrettes saaledes, at den tillader 
Fiskenes frie Opgang (f. Eks. Ør
red); og det kan næppe have været 
nogens Mening at sikre ogsaa den 
Fisk, som skal fanges, Lejlighed til 
at undslippe. Higtignok hører man 
af og til Lodsejere nedenfor (ikke 
ovenfor) en Aalekiste ønske dellne 
sløjfet og AaIene givet fri Gang 
ned til dem; men disse Lodsejere 
kan ikke begrunde deres Krav paa 
Aalene, som er opvokset paa Be
kostning af anden Mands Fiskevand, 
og uden Afspærringstilladelse vilde 
de kun kunne fange en Brøkdel af 
Aalene, medens Resten unyttet vilde 
gaa til Havs. Derfor vil disse Lods
ejere nedenfor Aalekisten ikke kunne 
regne med Støtte fra nogen fiskeri
kyndig. 

Dernæst fremhæver Betænkningen 
siærkt de Ulemper, som det vil volde 
at lade de med Møller forbundne 
Aalekister overgaa i anden Mands 
Eje. - Hertil kan for det første 
bemærkes, at saafremt Aalene hlot 
hindres i at undvige ned ad Strøm
men, og de ikke forinden fanges 
ovenfor Aalekisten, vil de før eller 
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senere havne i denne; derfor kan 
Aalekistens Drift i ret vid Udstræk
ning rette sig efter Vandkraftens 
øvrige Udnyttelse. Men vigtigere 
er det, at det næsten altid vil kunne 
lade sig gøre at fange Aalene andet 
Steds end netop ved Møllen, naar 
man blot raader over den nødven
dige Het Lil uhindret Fiskeri, som 
imidlertid ikke kan faas, saa længe 
en anden sidder med Aalekistepri
vilegiet. Man vil kunne spærre 
Vandløbet ovenfor eller nedenfor 
Møllen med Ruser eller andet Red
skab, og kan man herimod indvende, 
at dette mange Steder vil volde 
Skade ved at bevirke Opstemning, 
maa en saadan Betænkelighed i hvert 
Fald svinde overfor en Afspærring 
med Lys (hvilket Aalene som be
kendt ikke tør passere). Mærkelig 
nok synes Udvalget ikke at have 
tænkt sig denne Mulighed. 

Endelig nævnes der i Betænk
ningen, at det aldeles overvejende 
Antal Aalekister staar i Forbindelse 
med Møller og lignende Anlæg. 
Dette er sikkert rigtigt, hvad Tallet 
angaar; men mange af de betyd
ningsfuldeste Afspærringsprivilegier 
udnyttes netop (som Aal@kiste, Aale
gaard eller paa lignende Maade) 
uden nogen Forbindelse med indu
striel Virksomhed; her kan, uden 
at Fortegnelsen gør noget Krav paa 
Fuldstændighed, nævnes følgende 
Steder, hvor Aalefangsten er uden 
saadan Forbindelse: Flyndersø, Fil
sø, Stubbesø, Gudenaa ved Hesen'
bro, Furesø, Sorø Søerne, Tjustrup
Bavelse Sø, Hejrede Sø. 

De i Betænkningen anførte Grunde 
mod at lovfæste dpn foreslaaede 
Ordning synes altsaa mindre væg-

tige. Hvor Aalekisten ikke staar 
i Forbindelse med nogen anden 
Virksomhed, vil Sagen ikke være 
svær at ordne. Staar Aalekisten i 
Forbindelse med Mølle eller lig
nende Virksomhed paa en saadan 
Maade, at det vil være uheldigt at 
give andre Brugluet til selve Aale
kisten, kan man Bimpelthen nøjes 
med at ekspropriere Privilegiet (ikke 
sel ve Redskabet, den forhaallden
værende Aalekiste) og saa lade Op
landets Lodsejere selvom, hvorle
des de vil fange Aalene; som Regel 
vil de nok ordne si~ med Mølle
ejeren, saaledes at han besørger 
Aalefangsten for dem i den gamle 
Aalekiste, men kan en saadan Ord
ning ikke træffes, kan Lodsejerne 
jo spærre for Aalene med Ruser, 
om nødvendigt i Forbindelse med 
Lys. 

Jeg skal derfor henstille, at der 
i Loven (vel nærmest som en ny 
§ 5) optages en Bestemmelse om 
Tvangsafstaaelse af Fiskeriprivile
gier. Affattelsen kunde maaske lyde 
saaledes: 

Hvor de fiskeriberettigede til et 
Aalevand, der udgør hele eller det 
væsentligste af Oplandet for en Aale· 
kiste eller anden Fangstindretning 
for Aal, hvis Rettigheder strækker 
sig ud over de i § 2 nævnte, har 
dannet en Fiskeriforening med Re· 
gulativ for Fiskeriet i det paagæl
dende Omraade, skal Foreningen 
være berettiget til at overtage de 
til Fangstindretningen hørende Ret· 
tigheder samt, hvor det efter neden
nævnte Nævns Skøn ikke kan med
føre nævneværdige Ulemper for den 
hidtidige Ejer eller nogen skadelig 
Indflydelse paa anden Virksomhed~ 

tillige selve Fangstindretningen paa 
Vilkaar, som i Mllngel af mindelig 
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Overenskomst fastsættes af et Nævn 
paa fem Mand, af hvilke Fangstindret
ningens Indehaver vælger de to, Op
landets Fiskeriforening een, medens 
landbrugsministeren udvælger to, 
hvoraf den ene fungerer som Nævnets 
Formand. Er nogen af Parterne uvil
lig til at bøje sig for Nævnets Ken. 
delse, underkastes Fangsten i Fangst
indretningen Kontrol efter Nævnets 
nærmere Bestemmelse, og Fangsten 
i de paafølgende fem Aar lægges da 
til Grund for Beregningen af Rettig
hedernes Værdi, hvorefter Afstaael
sesmaaden i Mangel af mindelig 
Overenskomst fastsættes af Nævnet. 

I Tvivlstilfælde afgør landbrugs
ministeren, om en tilstrækkelig Del 
af Fangstindretningens Opland er be
lagt med Regulativ, til at Overtagel
sen kan forlanges af Fiskeriforenin
gen. Hvor intet Regulativ kan op
rettes, kan landbrugsministeren med
dele de fiskeriberettigede samme 
Rettigheder, som ovenfor er tillagt 
Fiskeriforeninger med Regulativ. 

Frederiksdal pr. Lyngby, den 20. 
Oktober 1915. 

O. tr.Otterstrøm, 
mag. scient. 

Annoncer. 
-0-

Forpagtning af 
Fiskeriet 

i Flode og Ørum Søer, 
som er paa ca. 2500 Tdr. Land, ønskes 
bortforpagtet Ira 1. Februar 1916 og 
kan Iaas paa 5 Aar eller for længere 
Tid. Nærmere Oplysning faas hos un
dertegnede, som modtager Tilbud inden 
8. December d, A. 

P. B. V. 
N. GIsseIbæk, 

Ørum pr. Bedsted. 

Et Parti Karper 
op lil 1 Pd. pr. Stk. samt 3000 Stk. 
l-Sommers købes af 

A. Hansen, 
Linderum Mølle 

pr. Sindal. 

Fiskeri 
ønskes til Leje straks. Nogle store 
Naturdamme ønskelig. 

Fiskeeksportør Okr. Dye7ciær, 
Ringkjøbing. 

Tilbud sendes til Fiskeribestyrer 
J. Sørensen, 

Ny Mølle, Hingkjøbing. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima Ojneægt YnKel 
og Sættefisk afBæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 
til absolut billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. ChTist~nsen. 

~~~~~~~~~~~~ 
Æ li I øjn~æg I 
It Bæk- og Regnbueørred I 
~ faas bedst ogbillig.t I 
iR fra I Lundgaard Fiskeri 
li pr. Vejen. 11( 
]f Tilkendt GoldmedaUle i 
~ paa Fiskeriudstillingen i Kø-Æ benbavn 1912. 

~~~~~~8 
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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. 

&9r}j9~sK f/)amKullure 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

Jr. lIansen & Jr. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

større Ørred, Gedder, Karper, 
Suder, Skaller, Aborrer 

købe. og afhentes med Speeialvogn paa nærme.te 
Jernbanestation. 

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

I G. Domaschke, 

I 
Fisehltandlang, Berlin ,(0, 

Lehrterstra •• e Ui~-l'. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. . i 
.~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, Københnn. 

Trykt i Sorø Bolrtrykkeri (Aktieselskab) Ted Ralmuslen-Krorh. 
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Om Salget af Portions
ørred i København. 

-o-
Da jeg ofte i Ferskvandsfiskeri

bladet har læst Klager over, at der 
paa det københavnske Fiskemarked I 

sælges et yderst ringe Kvantum 
Portionsørrad, føler jeg Lyst til 
nærmere at forklare og belyse Aar
sagerne hertil. 

For Oversigtens Skyld vil jeg 
dele min Fremstilling, saøledes at 
første Afsnit udelukkende vedrører 
Salget af døde, ispakkede Ørreder 
og andet Afsnit Salget af den le~ 
vende Ørred. 

Da vi for c. 10 Aar siden fik de 
første Tilbud paa Portionsørred var 
Varens Kvalitet upaaklagelig god, 
og skønt det var et helt nyt Pro
dukt, de L var blevet tilført Fiske
markedet, gik Salget stadig fremad, 
saaledes at det en Tid saa ud til, 
at Køberne havde fundet Behag i 

denne Fiskesort, og at der var til~ 

ført Markedet en ny og gangbar 
Vare! Men de gode Tilstande va
rede desværre ikke ret længe, og 
Aarsagerne hertil var af forskellig 
Art. Saasnart Producenterne - Fi
skeriejerne - mærkede, at der var 
Efterspørgsel efter deres Varer, var 
de ukloge nok til at indføre paa 
Markedet større Kvanta, end der var 
Brug for, saaledes at Fisken hyp~ 
pigt maatte opmagasineres i Here 
Dage, inden den blev solgt. Herved 
led Varen, som alt, der i død Til
stand skal opbevares i lang Tid, 
meget betydeligt og Kvaliteten som 
solgtes paa Markedet blev stadig 
ringere. Endvidere var Producen
terne ikke nøjagtige nok med Sor~ 
teringen af Fisken, idet der under 
samme Navn - Portions-Ørred -
snart solgtes Ørreder, der var for 
store (strøgneModerfisk) snart store 
Sættefisk (ca. 6 paa 1h, kg), der 
selvfølgelig var for smaa, saaledes 
at Antallet af Fisk pr. Pund ikke 
var nogenlunde konstant, hvilket de 
private Kunder, der efterhaanden 
var blevet vænnet til at regne med 
3 Fisk pr. 1/2 kg var meget mis
fornøjet med. Det hændte ogsaa 
hyppigt - navnlig i Sommertiden, 
- at man hørte Klager ovar, at 
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PortitioDs-Ørreden havde en uren 
Fiskesmag, og ved nærmere Under
søgelse viste det sig altid, at Aar
sagen hertil var enten, at der ikke 
var hengaaet tilstrækkelig lang Tid 
mellem Fiskenes Fodring og Salget, 
eller at enkelte Fiskerier, der om 
Somren havde Vandmangel, saa
snart de saa, at det kneb med 
Vandtilførslen, tilbød Fisken til en 
billig Pris til Fiskehandlerne i Kø
benhavn, udell at meddele at Ør
reden grundetpaa Vandmangel vilde 
faa en mudret Damsmag. Paa Grund 
af de anføl te og lignende uheldige 
Grunde blev Efterspørgslen efter 
Portions-Ørred mindre og mindre, 
og enkelte Fiskeriejel'e, der ikke 
synes at forstaa Grunden hertil 
begyndte at tilsende Restaurateurer, 
Hoteller ja endog private Folk Re
klameskrifter med Tilbud om direkte 
I"evering til samme Pris, hvortil 
Fiskehandlerne kunde købe, idet 
Fiskeriejerne antagelig mente, at 
Fiskehandlerne ikke interesserede 
sig tilstrækkeligt for Salget af denne 
Vare: Dette Forsøg fra Produc0n
ternes Side paa at bringe Salget i 
Vejret mislykkedes dog ganske, og 
Varen udgik i nogen Tid omtrent 
helt af Markedet. 

Heri indtraf for c. 3 Aar siden 
et Omslag idet det lykkedes Rerr 
Fiskehandler Martin Nielsen fra Fre
dericia at indføre levende Portions
Ørred til det københavnske Marked. 
Man fOfsagte da atter at hen lede 
Kundernes Opmærksomhed paa denne 
Vare, idet man udtrykkeligt gjorde 
opmærksom paa, den store Forskel, 
der var i Smagen paa de levende 
og døde Fisk. Et nogenledes jævnt 
Resultat naaedes det første Aar, 
trods den i mit tidligere Stykke 
omtalte Uvilje, der efterhaanden var 

kommet overfor Portions-Ørreden. 
Man fortsatte da de følgende Aar 
og efterhaanden, som det gik op for 
Fiskehandlerens Kunder, at den le
vende Portions-Ørred dog egentlig 
var en udmærket lækket· Fisk og at 
alle de Ulemper, der klæbede ved 
den Døde i:"pakkede, naturligvis ikke 
kunde være tilstede hos den levende. 
Man spo.ede da en langsom sikker 
Fremgang i Salget af denne Vare. 
Denne Fremgang skulde nu gerne 
øges Dag for Dag og Aar for A3r, 
saaledes at Køb811havn kunde blive 
den Aftager, den burde, kunde og 
skulde være af et af Landets egne 
Produkter. 

Det er mit Haab at Fiskeriejerne 
nu vil forstaa, at Salget af denne 
Vare kun har en Fremtid for sig ved 
at blive anbefalet og solgt "levende" 
af Fiskehandlerne, og ved at der 
ikke tilføres Markedet større Kvanta 
og andre Størrelser, elld der er Brug 
for, og helst undgaa Salget af den 
døde Ørred, der kun, selvom den 
i Øjeblikket skaffer en enkelt Fi
skeejel' Gevinst, kan virke som en 
daarlig Reklame for Portions-Ør
reden, idet man, naar Fisken bliver 
kogt ikke kan se, om den har været 
ispakket eller levende, men udmær 
ket kan smage det. 

Skulde et Fiskeri faa et Parti 
Ørred, der absulut skal sælges hur
tigt, anbefales det at søge andre 
Afsættelses Markeder, da det kø
benhavnske, der for Tiden er i Op
komst, ikke en Gang til kan taale 
at belemres med en sekunda Kva
litet, naar det gode Navn og Rygte 
paa Portions-Ørreden skal bevares. 

Oscar Frederie7csen, 
Fiskehuset .:-.l'r. l. 
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Løjer og Perler. 
-0-

Forleclen havde jeg Besøg af en 
Hr. J(tippers, en Tysker, som re
præsenterer et FIrma, der bl. a. har 
en Fabrik i Barcelona. Denne Fa
brik tilvirker bl. a. Perlor af lig
nende Art som de velkendte "ro
merske Perler" og bruger hertil 
li geledes Sølvglansen af Fiskeskæl. 
Særlig anvendes Løjeskæl, og da 
Barcelona-Fabrikken plejer at faa 
disse fra 0stprøjsen, er den paa 
Grund af Krigen kommet i Trang 
for Raamateriale, og derfor skulde 
der nu gøres Forsøg paa at skaffe 
dette fra Skandinavien. Hr. Klip
pers havde haet denne Opgave og 
sogte mig for at faa Oplysninger: 
jeg henviste ham til forskellige Sø
ejere, som kunde tænkes lit have In
teresse af Sagen; men formodentlig 
lykkes det ikke ~'abrikken her fra 
Landet Ilt faa en ret stor Brøkdel 
af den ønskede Levering, som blev 
opgivet at være indtil 500 kg Løje
skæl pr. Uge C). 

Til Vejledning for vore Søfiskere, 
som næppe før har fisket pfter Lø
jer for Skællenes Skyld, skal jeg 
i det følgende dels gøre Rede for 
disses næl'\nere Anvendelse, dels 
undersøge, om et saadant Fiskeri 
kan svare sig hos os. 

Det er en gammel Opfindelse, 
det drejer sig om. 

En transk Rosenkransmager, Jac
quin, fandt p<ta den i 1680 (eller 
l(l56) efter at mange andre, men 
med daarligt Resultat havde forsøgt 
at efterlignB de kostbare ægte Perler. 

Skinnende sølv blanke Skæl skal 
der til; og bedst regnes Løjeskæl 
at være; selv paa Løjen er dog 
Ryggens Skæl ubrugelige. Skællene 

stryges af - hos Løjen sidder de 
netop saa løst, at de gaar af ved 
den mindste Berøring og de af
strøgne Skæl sendes til Fabrikken. 
Det opgives, at der gaar c. 8000 
Løjer med for at skaffe 1 kg Skæl. 
Paa Fabrikken behandles Skællene 
for at skille dem fra det sølvskin
nende Lag, der sidder paa deres 
Underside; det bestaar af fine Kry
staller af Guanin; naar Skællene 
rystes med Vand, løsnes Krystallerne 
og synker til Bnnds. Bundfaldet 
skylles, og efter at der er tilsat 
et Klæbemiddel, er den saakaldte 
Essence d'orient færdig; men til 
hvert Kilogram af dette Perle emne 
er der medgaaet 7 kg Skæl (sva
Jf'ende tilo. 56,000 Løjer*). Paa 
Barcelona-Fabrikken var Fremstil
lingsmaaden dog noget anderledes 
efter Hr. Krlippers Beskrivelse. Han 
forklarede, at Skællene bliver lagt 
paa et Stykke Tøj over en Tønde, 
hvorpaa de bliver øst over med 
Ammoniakvand, medens der røres 
dygtig om i dem; dette gentages, 
indtil al Sølvglansen er gaaet af 
Skællene, hvorpaa disse kastes bort. 
H vodedes de i Barcelona lavede 
Perler ser uu, ved jeg ikke, da Hr. 
Klippers desværre havde glemt at 
tage sine Prøver med; de skulde 
(selvfølgelig I) være bedre og stær
kere end de sædvanlig seto, kunstige 
Perler, og de gik under et særligt 
Navn ("Indraperler"). De alminde
lige romerske Perler laves af tynde 
Glasrør, som udblæses til smaa 
Kugler med to Huller; Kuglerne 

*) Løjernes Gennemsnitsslørrelse er 
naturligvis ikke alle Steder ens, hvil
ket forklarer, at der efter en anden 
Opgivelse gaar 40,000 Løjer til 1 kg 
Perleessens. 
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skylles igennem med Perleemne, tør
res og udstøbes med Voks. 

Ogsaa andre Fiskearters Skæl har 
man forsøgt at benytte. ~!aaledes 

Skallernes, men de skal give et 
mindre rent Perleemne og følgelig 
ikke saa smukke Perler. Enten 
savner man Metoder til at skille 
Guaninkrystallerne fra Skællenes 
Farveeeller, eller Methoderne er for 
kostbare; ellers maatte vel mange 
andre metalskinnende Skæl kunne 
bruges, da de alle har Guaninkry
staller, selvom disses Sølvglans 
sløres af sorte, gule eller røde Farve
eeIler eller endog dækkes saa stærkt 
af gule Farveceller, at Sølvglansen 
bliver til Messingglans. Kun een 
Fiskeart foruden Løjen vides brugt, 
nemlig Strømsilden (Argentina 
sphyræna L.), en Saltvandslaksefisk, 
der træffes vidt omkring (ogsaa i, 
Skagerak), men kun har økonomisk 
Betydning i Middelhavet. Af Strøm
silden bruges ikke blot Skællene, 
men ogsaa den sølvskinnende Svøm
meblære. 

L~jen fiskes til Perlefiskeriet i 
Vest- og østprøjsen, i Posen og ved 
Rhinen samt vistnok ogsaa i Fran
krig og England. Omkring Midten 
af det forrige Aarhundrede skrev 
Henrik Krøyer (Danmarks Fiske, 
III Sd. 499), at den bekendte en
gelske Sportsfisker Isaac Waltons 
Bemærkning~om denne Fisk: "at den 
har samme Lykke, which virtue 
has in poor people to be negleeted ;*) 
gælder imidlertid endnu med Hensyn 
tilDanmark. ",Senere er der ikke sket 
større Forandring heri; dog fiskede 
den tidligere Forpagter i Esrom Sø 
Løjer til Perlefabrik (saa vidt jeg 

*) som Dyden har hos Smaafolk at 
blive overset. 

husker en fransk ~'abrik). Priserne 
var tidligere meget lave - Br. 
Klippers nævnede 2 Mark pr. Kilo
gram Skæl i østprøjsen. Nu mente 
han, at der kunde gives 12-15 
Mark pr. Kilogram, men dette er 
formoMntIig Krigspriser, .ler atter 
vil dale. 

Kan det mon betale sig at fiske 
Løjer? I hvert Fald kun naar de 
kan· fanges i store .Mængder, hvilket 
næppe lader sig gøre uden i Lege
tiden (Maj, Juni) og om Vinteren. 
TI dgifterne til Fangst og AfskæJning 
vil sluge en Del, men man maa 
huske, at Afskælningen er saa let, 
at Børn maa kunne foretage den. 

Men hvad Værd har Løjerne i 
Søen? De ædes her af Rovfisk, 
særlig af Aborren, i mindre Grad 
af Gedden. Lad os sætte, at al den 
Løje, der er Tale om at opfange. 
vilde blive ædt af Aborre, hvis den 
fik Lov til at blive i Søen, Man 
vil formentlig ikke regne helt for
kert ved at lade 10 kg Løje svare 
til 1 kg Abol'rekød. Sættes dette 
til 70 Øre pr. kg (hvilket vel er den 
normale Pris), finder vi, at Løjerne 
har en Værdi af 7 Øre pr. kg. 

Det maa her nævnes, at næppe 
nogen anden af vore Søers Fiske
arter vil være i Stand til at udnytte 
den Føde, Løjerne lever af; bliver 
der ikke tilstrækkelig mange Løjer 
tilbage i Søen, vil en Del af dennes 
Næring altsaa forplive unyttet. Løj
ens Gennemsnitsvægt er ·efter mine 
Undersøgelser ved 11 cm - 12,25 
g, ved 12 cm - 16 g, ved 13 cm 
20 g. Ber i Furesø er den almin
deligste Størrelse der fanges 10-12 
cm, men da de større Individer (op 
til 16 cm) jo vejer til, kan man nok 
sætte GenI\cmsnitsvægten for alle 
de fangeds Løjer til c. 15 g. 8000 
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8tkr. af disse Løjer vilde veje 120 
kg og vilde have en Værdi som 
Aborremad af 8 Kr. 400re, medens 
Skællene af dem antagelig vil veje 
c. 1 kg,' der for Tiden betales med 
12-15 Mk. Det stiller sig følgelig 
tvivlsomt, om det kan betale sig at 
fange Løjer til Skælsalg, hvis ikke de 
afskallede Løjer kan udnyttes. Hel' 
ligger nærm est at tænke paa Ørred
foder ; Løjerne el' udmærkede hertil, 
men bør koges først af Hensyn til 
Indvoldsorme. Da 0rredfoderet for 
Tiden saa vidt vides er meget let 
afsætteligt og rimeligvis til gode 
Priser, kunde man vel nok paaregne 
10 Øre pr. kg for de afskællede 
Løjer. Under disse Forhold maa 
Fangsten kunne svare sig godt, 
hvor større Mængder kan skaffes, og 
hvor Løjerne let kan afsættes til 
Foder. 

Frederiksdal pr. Lyngby d. ( ~ovlir. 191r,. 

C. Y. Otterstrørn. 

Revisionen 
af 

Fiskerilovene. 
-0-

Som det er Bladets Læsere be
kendt, er det Meningen, at Salt
vands- og Ferskvandsfiskeri Lovene 
skal optages til Revision i inde
værende Rigsdagssamling. I den 
Anledning har der i Sommer været 
nedsat et kombineret Udvalg af Sag
kyndige for saavel Saltvand s- som 
Ferskvandsfiskeri med FiskeriiIi
spektør MOl'tensen som Formand. 
Dette Udvalg har paa Landbrugs
ministeriets Foranledning udarbej-

det en Betænkning til Forberedelse 
af en Revision af Lovene. 

Denne Betænkning foreligger nn 
i trykt Form, og da vi formoder, 
at det vil være af Interesse for vore 
Fel'skvandsfiskere at blive gjort be
kendt med den, har vi ladet den 
aftrykke her i Medlemsbladet. 

Idet vi henstiller til D'hrr. Med
lemmer at fremkomme med deres 
eventuelle Bemærkninger til denne 
Betænkning her i Bladet, for at vi 
kan faa denne for os saa vigtige 
Sag indgaaende drøftet, skal Redak
tionen forbeholde sig paa et se 
nere Tidspunkt at komme tilbage 
til Sagen. Red. 

§ 1. 
I Søer, Aaer, Bække og andre 

lignende naturlige ferske Vande skal 
Hetten til at drive Fiskeri alene til
komme Ejeren af den tilstødende 
Jordlod, enhver Ejer udfor sin Grund 
paa den Del af Vandet, der til en
hver Tid ligger hans Jordlod nær
mere end nogen anden Jordlod, med
mindre der haves anden gyldig He
gel, eller nogen har Ejendomsret 
til Fiskevandet eller har erhvervet 
en særlig Ret til Fiskeri i det paa
gældende Vand. 

Retten til at drive Fiskeri maa 
ikke adskilles ha den tilstødende 
Grund og maa ikke bortlejes for 
længere> Tid end 25 Aar ad Gangen. 

Hvor Ejerne af de til et Fiske
vand stødende Grunde ikke ejer 
Retten til Fiskeri i dette, er de be
rettigede til at forlange Fiskeriret
ten affløst hver ud for sin Grund, 
saafremt de udgør Flertallet af de 
paagældende Grundejere og repræ
senteret' mindst Halvdelen af den 
samlede Længde af Bredden af Fi-
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skevandet. Begæring om Afløsning 
indbringes af de paugældende Ejere 
for en Landvæsenskommission, der 
under Appel til Overlandvæsenskom
missionen afgør alle Spørgsmaal ved
rørende Afløsningen, derunder Fast
sættelse af Erstatningens Størrelse. 
De i Lov om Landvæsenskommis
sIoners og Overland væsenskommis
aioners Sammensætning og Parret· 
ningsgang m. m. af 30. Dtlcember 
1858 givne Regler kommer til An
vendelse, dog saaledes, at der, naar 
nogen af Parterne forlanger det, af 
Landvæsenskommissionen eller Over
landvæsenskommissionen skal til
kaldes en fiskerikyndig Mand, der 
dog ikke tager Del i Sag em Be
handling og Paakendelse, men kun 
har efter Landvæsenskommissionens 
eller Overlandvæsenskommissionens 
Bestemmelse at udtale sig skriftlig
eller mundtlig' over de Punkter, 
hvorom hans Erklæring ønskes. Und
tagne fra Afløsningen er Fiskeriret
tigheder, der grunder sig paa Lov. 

Kunstig anlagte Damme (Dam
brug), uanset om de staar i For
bindelse med naturlige Vande eller 
ej, og alle Vande i Enkeltmands 
eller et Selskahs Eje uden Affløb til 
Sø, Aa eller Strand, eller hvis Af
løb er af en saadan Beskaffenhed, 
at Fisk ikke kan passere det, er 
ikke undergivne de i denne Lovs 
§§ 2-8 og 13-17 indeholdte Be
stemmelser. 

Bestemmelserne i denne Lovs §§ 
9-12 er anvendelige paa Moser, 
Kanaler, Grøfter og lignende ved 
Kunst frembragte ferske Vande samt 
midlertidig oversvømmede Arealer, 
og Lovens øvrige Bestemmelser kan 
belt eller delvis af Landbrugsmini
steren gørfl8 an vendelige paa saa
.danne Vande, naar det paagældende 

Vand ved sin Beliggenhed fremby
der gode Betingelser som Y ngle
pladser for Fisk, som derfra har Ad
gang til andre Vande. 

I Tvivlstilfælde afgør Landbrugs
ministeren, om de i denne Lov in
deholdte Bestemmelser er helt eller 
delvis anvendelige paa et fersk Vand. 

Den almindelige Adgang til Fi
skeri i Fjorde og Vige, der hidtil 
har været undergivet Reglerne for 
Saltvandsfiskeri, og i Vande, hvor 
Fiskeriet er ordnet ved særlig Lov, 
berøres ikke af nærværende Lov. 

Landhrugsministeren skal være 
bemyndiget til under denne Lov at 
inddrage saadanne Dele af Søterri
toriet, der ved deres naturlige Be
liggenhed, ved Tilsanding, Kunst 
eller paa anden Maade efter Land
brugsministerens Skøn er gaaet over 
til at være ferske Vande med i alt 
væsentlig en Bestand af Ferskvands
fisk, under samme Betingelser som 
de i foranstaaende 3die Stykke fast
satte, dog saaledes at Affløsnings
summen tilfalder Statskassen. Til
ladelse til Inddæmning, OpfyldlJillg 
m. m. kan uafhællg'ig heraf med
deles som hidtil. 

§ 2. 

I de i § l, 1ste Stykke, omhand
lede Vande maa Fiskegaarde eller 
andre faste Fangstindretninger, Ru
ser, Sætte- eller Nedgarn og andre 
Garn samt Afspærringer (Risgærder, 
Dæmninger og deslige), der kan 
hindre Fiskenes frie Gang, ikke an
bringes længere ud fra Bredden end 
til midtstrøms, det vil sige ~fidten 
af det til enhver Tid værende Strøm
løb, eller, for saa vidt intet Strøm
løb findes, til Midten af det paa
gældende Vand. Anbringes saadan
ne Indretninger fra begge Bredder 
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af et Vand, enten lige overfor hin
anden eller i kortere Afstand fra 
hinanden end 12112 Meter, maa dog 
ingen af dem bringes Midtstrøms
linien nærmere, end at der aabnes 
Strømmen en uhindret Gennemgang, 
svarende til 1/3 af hele Vandløbets 
Bredde, eller, hvis ingen Strøm fin
des. ikke bringes Midten af Vandet 
nærmere, end at der i Midten af 
dette lades et Rum aabent af 1/3 af 
dets Bredde. 

§ 3. 

Hvor der ifølge særlig Hjemmel 
eller uden særlig Hjemmel upaatalt 
efter den f"II' Lov Nr. 56 om Fi
skeriet i Danmark af 5. April 1888 
gældende Lovgivning faktisk er dre
vet Fiskeri i et af de i § 1, 18te 
Stykke omhandlede Vande med en 
fast Fangsiindreining (Aalekiste, 
Laksegaard, 0rredtene eller deslige), 
der uden at staa i Forbindelse med 
jlrJøllc, Engvandings-, industrielt el
ler ligllende Anlæg ikke lader et 
saadant RUUl som anført i § 2 aabent 
for Fiskenes Op- og Nedgang eller 
endog helt spærrer for disse, maa 
der fremdeles drives Fiskeri paa 
samme Maade som hidtil, dog skal 
alle løse Spærringer optages og alle 
Fangstindretninger holdes fuldstæn
dig aabne hver Dag fra Solopgang. 
Den, der kan godtgøre, at han har 
særlig Hjemmel til at holde Vand
løbet spærret med saadanne faste 
Fangstindretninger eller med løst 
Redskab, skal, om han foretrækkN 
det, kun være pligtig til at holde 
faste Indretninger fuldstændig aabne 
eller løst Hedskab optaget fra Sol
nedgang Lørdag Aft(m til Solop
gang Mandag Morgen i Tiden fra 
L Oktober til 30. Juni. - Er der 
med Fangstindretningen forbundet 

et Stemmeværk, udelukkende i Fi
skeriets Interesse, skal dette holdes 
aabent samtidig med Fangstindret
ningen. 

§ 4. 
Hvor der ved Stemmeværker, lrløl

ler, Engvandings-, industrielle eller 
lignende Anlæg, der er anlagte ved 
de i § l, hte Stykke, omhandlede 
Vande, og ved hvilke der ikke i 
Frivandsslusen er anbragt Fangst
indretning, sker Spærring for !Fi
skens Op- og Nedgang, skal Fri
vandsslusen være indrettet saaledes, 
at der, naar der aalmes for Fri
vandet, er fri Gennemgang for Fi
sken. 

Er der, efter at Lov Nr. 63 af 
26. JVfarts 1898 om Fiskeriet i fer
ske Vande er traadt i Kraft, ved 
Stemmeværket eller Anlæget an
bragt eller anbringes herefter Fangst
indretninger -- det være sig ved 
Brugsvandet eller ved Frivandet -
skal disse være indrettede saaledes, 
at der, naar der aabnes for Vandet, 
gives dette frit Løb og lades fri 
Gennemgang for Fisken udenom 
Fangstindretllingen i l/a af dets 
Bredde. 

Hvor Stemmeværket eller Anlæget 
er anlagt efter at Loven af 26. 
Marts 1898 er traadt i Kraft, eller 
hE;refter anlægges, skal Ejeren, hvad 
enten der i Forbindelse med Stem
meværket eller Anlægetfindes Fangst
indretning eller ej, derhos paa egen 
Bekostning anbringe og vedligeholde 
Aalepas og efter nærmere Bestem
melse af de i § 7 nævnte Mænd til
lige Fisketrapper. 

Hvor Stemmeværket eller Aulæget 
allerede forefandtes, da Lov af 26. 
Marts 1898 om Fiskeriet i ferske 
Vande traadte i Kraft, er Ejeren, 
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hvad enten der i Forbindelse der
m~d findes nogen Fangstindretning 
eller ikke, forpligtet til at an bringe 
Aalepas og paa Forlangende af en 
eller flere af de i det paagældende 
Vand fiskeri berettigede efter nær
mere Bestemmelse af de i § 7 nævnte 
Myndigheder at lade anbringe Fi
sketrapper. Indretningen og Ved
Ligeholdelsen af Aalepas paahviler 
Ejeren af Stemmeværket eller det 
paagældende Anlæg paa hans egen 
Bekostning. Omkostningerne ved 
Fisketrappers Anbringelse og Ved
ligeholdelse bæres af de til Fiske
riet berettigede i det Forhold, som 
i Mangel af mindelig Overenskomst 
bestemmes af de i § 7 nævnte Myn
digheder. Ejeren af det Stemme
værk eller Anlæg, ved hvilket Fi
sketl'ilpper saaledes bliver at an
lægge, kan vælge, om han selv vil 
anlægge dem eller overlade dette til 
Rekvirenterne. V ælger han selv at 
besørge dem anlagte, kan han til 
Sikkerhed for Omkostningerne der
ved forlange et passende Beløb de
poneret af dem, der skal deltage 
i Bekostningerne ved Anlæget. Ved
ligeholdelsen af de nævnte Indret
ninger udføres derimod ved For
anstaltning af dem, der skal beko
ste Anlæget. Paaføres der ved An
bringelsen af de nævnte Fisketrap
per Ejeren af det Stemmeværk eI
ler Anlæg, hvorved de anbringes, 
nogen Skade, bliver denne efter Skøn 
af uvillige inden Retten udmeldte 
Mænd at erstatte ham af dem, paa 
hvis Bekostning de anbringes, i 
samme :Forhold, som de bærer Ud
gifterne vad Anbringelsen. Bidrag 
til Udgifter ved Anskaffelse, An
bringelse og VedligellOldelse af Fi
trapper kan inddrives ved Udpant
ning, for saa vidt Beløbene er fast-

satte ved Kendelse af de i § 7 
nævnte Myndigheder. Hvor Anbrin
gelsen af Fisketrapper efter Land
brugsministerens Skøn hIU en mere 
almindelig Betydning for Fiskeriet 
i de paagældende Vande, og dette 
paa et større Omraade er ordnet 
ved Regulativ overensstemmende 
med §§ 14 og 15 i denne Lov, kan 
der af Statskassen tilskydes indtil 
Halvdelen af Omkostningerne ved 
Fisketrappernes Anbringelse og af 
den Erstatning, der maatte tilkom
me Ejeren af det Stemmeværk el
ler det Anlæg, hvorved de anbringes. 

Det kan ikke paalægges vedkom
mende Ejer at have Frivandsslusen 
indrettet paa den i 1 ste Stk. paa
budte Maade eller at anbringe Fi
sketrapper i Henhold til Bestem
melserne i 3die og 4de Stykke, naar 
de i § 7 nævnte Myndigheder maatte 
finde, at Omkoatningel'lle og Ulem
perne ved Indretningen og Anbrin
gelsen ikke staar i noget rimeligt 
Forhold til det tilsigtede Forlllaal. 

Aalepas skal være i Virksomhed 
fra 15. April til 31. Juli og tillige 
i August og September Maaneder, 
naar det forlanges af Fiskeritilsynet. 

Fisketrapper kan forlanges sat i 
Virksomhed i Tiden fra 1. Oktober 
til 31. Marts samt i den øvrige Tid 
af Anret, naar Frivandsslusen holdes 
aaben, alt efter nærmere Bestem
melse af de i § 7 nævnte Myndig
heder. 

§ 5. 
Hvor Vand fra et af de i § 1, 

lste Stykke, omhandlede Vande le
des eller pumpes bort fra sit Løb 
for at anvendes ved Engvanding el
ler lignende, er de heri in tel'csse
rede forpligtede til efter Begæring 
af Flertallet af de fiskeriberettigede 
i Vandløbet ud for de i vedkom-
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mende Engvandingsanlæg interesse
rede Arealer eller, for saa vidt Re;. 
gulativ, jfr. §§ 14 og 15, er opret
tet for det paagældende Vand, ef
ter Begæring af Flertallet af de 
deri fiskeriberettigede Lodsejere at 
tilstede Anbringelsen af Gitre eller 
lignende for at forhindre Opgangen 
af Fisk og Fiskeyngel iAnlæget, 
saafJ'emt det af de i § 7 nævnte 
Myndigheder skønnes, at saadanne 
For,anstaltningerpaa det paagældende 
Sted vil være nødvendige eller hen
sigtsmæssige. Der vil i Baa Fald 
samtidig være at træffe Afgørelse 
om, hvorledes Gitrene m. m. skal 
indrettes og anbringes, og til hvilke 
Tider de skal være i Brug m. m. 

Omkostningerne vedAnbringelsen, 
Pasningen (Rensningen) og Vedlige
holdelsen bæres af de i Vandets 
Brug ved Engvandingen interesse
rede og af de fiskeriberettigede med 
Halvdelen hver. Den nærmere For
deling indenfor hver enkelt af Par
terne foretages i Mangel af minde
lig Overenskomst af de i § 7 nævnte 
Myndigheder. Beløbene kan ind
drives ved Udpantning, fol' saa vidt 
de er fastsatte ved Kendelse af de 
nævnte Myndigheder. Hvor Anbrin
gelse af Gitre eller lignende efter 
Landbrugsministerens Skøn har en 
mere almindelig Betydning for Fi
skeriet i de paagældende Vande, og 
dette paa et større Omraade er ord
net ved Regulativ overensstemmende 
med §§ 14 og 15 i denne Lov, kan 
der af Statskassen tilskydes indtil 
Halvdelen af Omkostningerne ved 
Anskaffelsen og Anbringelsen af de 
paagældende Indretninger. 

Saafremt de i Engvandingen in
teresserede, efter at de paagæltlende 
Indretninger har været i Virksomhed 
i et Tidsrum af i alt mindst 6 Maa-

neder, skulde formene, at disse er 
til Skade for Engvandingen, kan de 
paa ny indbringe Sagen for de i 
§ 7 nævnte Myndigheder, der da har 
at træffe Afgørelse om, hvorvidt Ind
retringerne skal forandres eller bort
tage~. 

§ 6. 

Ovenfor Møller og andre industri
elle Anlæg, der drives ved TurlJiner, 
skal der i Tiden fra 1. Maj til 30. 
September være anbragt Gitterværk 
saaledes, at alt Vandet til Turhinen 
maa passere Gitret. Aabningeme i 
Gitret maa højst være 20 Millhne
ter. 

§ 7. 

Afgørelse af Spol'gslnaal vedrørende 
denne Lovs §§ 4 og 5 for saa 
vidt de ikke kan afgøres af Land
brugsministeren henhører, naar 
det paagældende Vand er et mindre, 
offentligt Vandløb eller et privat 
Vandløb, under Vandsynsmændene, 
hvorved de i Lov om Vands Affled
ning og Benyttelse af 28. Maj 1880 
§§ 5-10 indeholdte Regler om Be
handling af Sager for Vandsynsmæn
dene bliver at følge. Paaanke af 
Vand synsmændenes Kendelse til 
Landvæsenskommissionen skal iværk
sættes inden 4 Uger efter Kendel
sens Afsigelse at regne. Oprejs
ningsbevilling kan meddeles af Land
brugsmilllsteren inden 3 Maaneder 
efter Kendelsens Afsigelse. Bevil
lingen meddeles uden Betaling. Er 
det paagældende Vand et Hovedvand
løb, bliver Sagen at indhringe for 
Landvæsenskommissionen. 

Forinden Kendelse afsiges, skal 
der gives Fiskeriinspektøren ved 
Ferskvandsfiskeriet Adgang til at 
afgive sit sagkyndige Skøn i Sagen, 
om hvis Udfald der endvidere skal 
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give ham Meddelese. Ved Sagens 
Afgørelse bestemmes tillige, af hvem 
Omkostningerne ved Ji'ol'retningen 
bliver at udrede overensstemmende 
med de i § 16 i Lov af 30. Decem
ber 1858 om Landvæsenskommissi
oners' og Overlandvæsenskommissi
oners, Sammensætning og Forret
ningsgang m. m. indeholdte Hegler. 

§ 8. 

l Tilfælde af SamrnenstødmeUem 
PiskeTiet i de iælles ferske Vande 
og andre Intm'esser i disse gælder 
den Regel, at Fiskeriet bør vige for 
Vandets og Vandløbenes Afledning 
og Afbenyttelse i Agerbrugets Inter
esse dog kun mod fuld Erstatning, 
at Vandefs Brug til Fiskeri og in
dustrielle Anlæg er ligeberettiget, 
saaledes at den ene Brug ikke kan 
tilpligtes at vige for den anden, 
samt at enhver er berettiget til ud 
fra sin Ejendom at benytte disse 
Yande til Sejlads eller Pramfart -
dog ik ke, naal' det bevislig er til 
Skade for anden Mands Fiskel'i, 
medmindre dertil haves særlig Lov
hjemmel eller Adkomst. 

§ 9. 

Saafremt der fra Landbrug, Me
jerier, Sygehuse, Vaskerier, Gas
værker, Fabrikker, Slagterier eller 
andre Anlæg eller fra Byer, der 
forinden denne Lovs Ikrafttræden 
har haft Afløb til de i § l, Iste, 
4de og 5te Stykke, omhandlede na
turligt eller ved Kunst anlagte fer
ske Vande, udkastes eller udledes 
Stoffer af saadan Beskaffenhed og 
i saadan Mængde, at Jjiske1'iet der
ved i væsentlig Grad skades eller 
kan tilintetgøres, uden at Anlægets 
Ejer eller vedkommeude Kommune 
er eneberettiget til Fiskeriet i hele , 

det paagældende Vand, kan det 
offentlige eller en eller flere af de 
fiskeriberettigede forelægge Sagen 
for de i § 7 nævnte Myndigheder, 
der, naar Klagen findes berettiget, 
efter Forholdens Natur og indenfor 
rimelige G rænser ved Kendelse 
kan paalægge de nævnte Virksom
heder eller vedkommelIde komm 11-

nale Bestyrelser inden en vis Frist 
at træffe Foranstaltninger, sigtende 
til at fjerne disse Ulemper, dog at 
Anlæg af Ledninger, der af Sund
hedskommissionen anses for nød
vendige i sanitær Henseende, og 
som ikke uden uforholdsmæssig store 
Bekostninger kan gives andre Ud
løb, nyder Fortrinet for Fiskeriets 
Interesser. 

Naal' del' fra Anlæg og Byer, som 
ikke tidligere har haft Afløb til de 
nævnte Vande. ønskes et saadant 
Afløb, tilkaldes, forinden Arbejdet 
paabegyndes, de i § 7 nævnte Myn
digheder samt et Medlem af ved
kommende Kommunes Kommunalbe
styrelse, som da foreskriver, hvilke 
Foranstaltninger der til Sikring for 
Fiskebestanden vil være at foretage. 
Saafremt Arbejdet er paabegyndt 
eller fuldført, uden at de vedkom
mende Myndigheder har været til" 
kaldt. kan det offentlige eller en 
eller flere af de i det paagældende 
Vand fiskeri berettigede til enhver 
Tid forelægge Sagen for de i § 7 
nævnte Myndigheder, der da træffer 
Bestemmelse om, hvilke Foranstalt
ninger der skal foretages, og fast
sætter en Frist, inden hvilken de 
skal være udførte. 

Naar de nævnte Myndigheder 
anser det fornødent, eller en Part 
forlanger det, skal der, forinden 
Sagen afgøres, tilkaldes teknisk 
sagkyndig Assistance, der dog ikke 
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deltager i Sagens Behandling og 
Paakendelse, mAn kun har efter 
Myndighedernef'l Bestemmelse at ud
tale sig skriftlig eller mundtlig over 
de Punkter, hvorom Erklæring øn
skes. De derved foranledigede 
Udgifter bliver at behandle som 
andre Omkostninger ved Forret
ningen. 

§ 10. 
Fisk og Krebs i de for disse i denne 

Lov eller ved Regul~tiv fastsatte 
Fredningstider eller Undermaalsfisk 
og U ndermaalskrebs maa ikke iland
bringes, dræbeR, sælges eller haves 
til Salg, holdes om Bord, opbevares, 
udbydes eller bringes fra Sted til 
andet, men skal, naar de fanges, 
snarest og saa vidt mulig i leve
dygtig 'l'ilstand udsættes i frit Vand. 

Modtageren af en Sending Fisk 
eller Krebs, hvori forefindes Fisk 
eller Krebs under det fastsatte Mind
stemaal eller fredede Fiskearter 
eller Krebs, kan fri sig for Ansvar, 
naar han umiddelbart efter Modta
gelsen derom gør Anmeldelse til 
Tilsynet, jfr. § 19, 1ste Stykke, og 
opgiver Afsenderens N a vn og Adresse 
samt derhos afleverer den ulovlige 
Fangst efter Tilsynets nærmere Be
stemmelse. 

Landbrugsministeren kan dog til
lade Fangst og Ilandbringelse af 
fredede Fiskearter i Fredningstiden, 
men kun til Udklækningsanstalters 
Forsyning med befrugtet Rogn og 
iøvrigt paa de Betingelsee, som 
Landbrugsministen maatte anse for 
nødvendige og af ham fastsættes. 

Fisk og Krebs, for hvilke der er 
fastsat Fredningstid, og som er fan
gede inden Fredningstidens Ind
træden, kan sælges og forsendes 
indenfor Landets Grænser 24 Timer 
efter Fredningstidens Indtræden, og 

forsendes direkte til Udlandet 6 
Dage efter Fredningstidens Indtræ
den. Nærmere Bestemmelser om 
Salget og Forsendelsen kan fast
sættes af Landbrugsministeren. 
Bestemmelserne i denne Lov eller 
i de i §§ 14 og 15 omhandlede Re
gulativer skal ikke være til Hinder 
for Fangst, Ilandbringelse, Forsen
delse og Salg af Undermaalsfisk og 
Krebs, der ifølge særlig Anmeldelse 
til Fiskerkontrollen anvendes som 
Sættefisk (Krebs) her i Landet. 

§ Il. 
For Fisk af nedennævnte Arter 

samt Krebs fastsættes følgende 
M indste1naal: 
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For Aalen kan der af Landbrugs
ministeren fastsættes mindre Maal 
end ovennævnt, hvor Forholdene 
skøunes at gøre dette ønskeligt, 
dog ikke under 290 Millimeter fra 
Snudespids til Halerod, ca. 295 Mi
limeter Totallængde. 

Mindstmaalet for Gedder bort
falder saadanne Steder, hvor Gedde
fredningstiden er ophævet. Under
maalsgedderne kan dog kun sælges 
i levedygtig Stand til Udsætning i 
i andre Vande, jfr. § 10. løvrigt 
kan de foran fastsatte Mindstemaal 
forhøjes, men ikke nedsættes ved 
Regulativ. 

Undtagne fra Bestemmelserne i 
nærværendeParag~af er Fisk (Krebs), 
der bevislig er kunslig udklækkede 
og opdrættede i Dambrug. 

§ 12. 

For Fisk af nedennævnte Arter 
fasts~tteB følgende Fredningstider : 

a. Laks (SaIma salar L.) og Ørred 
(Salmo trutta L.) i Yngledragt 
(farvet Laks og Ørred) samt 
Bæk- eller Stenørred (Forel, 
rødplettet, SaIma fario L.) fra 
1. November til 31. December. 

b. Gedde (Esox lucius L.), Abor!'e 
(Perca fluviatilis L.) og Stalling 
(Thymallus vulgaris Nilsson) fra 
1. April til 30. April. 

c. Helt (Coregonus lavaretus L.) 
og Snæbel (Coregonus exyrhyn
ChUB L.) fra 15. November til 
14. December. 

Ved de i §§ 14 og 150mmeldte 
Regulativer kan den under Litra a. 
nævnte Fredningstid udvides, men 

, ikke forskydes eller afkortes. 
Landbrugsministeren kan tillade, 

at Laks og Ørred, der er benyttet 
til Udklækningsanstalters Forsyning 
med befrugtet Rogn, maa i Fred-

ningstideu af disse Anstalter, naar 
de af Landbrugsministeren er god
kendte som saadanne, sælges og 
forsendes direkte til Udlandet paa 
nærmere af Landbrugsministeren 
fastsatte Vilkaar. Overtrædelse af 
disse Vilkaar straffes med Bøder fra 
400-ROO Kr., hvorhos 'rilladelsen 
til Eksport i Fredningstiden bort
falder. 

Forandringer i de under Litra b. 
og c. anførte Fredningstider kan 
fastsættes de i §§ 14 og 15 omtalte 
Regulativer saavel som af Land
brugsministeren for de Vandes Ved
kommende, hvor Fiskeriet er i En
keltmands eller et Selskabs Eje eller 
Brug, dog saaledes at Frednings
tiden for Helt og Snæbel ikke kan 
bortfalde eller afkortes, men kun 
forskydes indtil 14 Dage til hver 
af Siderne. Fredningstiden for 
Gedde, Aborre og Stalling kan der
imod saavel forskydes som helt 
bortfalde. 

Ingen Fisk maa fanges ellet· for
ulempes under Gangen over Fiske
trapper eller umiddelbart ved dens 
Indgang dertil eller Udgang derfra. 

Undtagne fra Bestemmelserne i 
nærværende Paragraf er Fisk, der 
bevislig er kunstig udklækkede og 
opdrættede i Dambrug. 

§ 13. 

I de i § 1, 1ste Stykke omhand
handlede Vande er de nedennævnte 
Redskaber og Fangstmaader forbudte: 

a. Fiskeri ved D!'agning af Vaad, 
Net, Fletværk eller lignende 
Redskab, der under Brugen 
spænder ud over Vandets hal ve 
Bredde, mod andet løst eller 
faststaaende Redskab. 

b. Giftige eller eksploderende 
Stoffer (giftig Madding, døvende 

I, 
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eller sprængende Midler osv.). 
c. Fiskeri ved Lygte eller Blussen 

med Ild samt alt Fiskeri med 
Aalepryne og Aalekam. 

d. Al Slags Vaaddragning og 
Fiskeri med andet Rerlskab, 
der soni Net, Fletværk eller 
lignende bevæges gennem Van
det eller langs Bunden, i Marts 
og April Maaneder. 

e. Piglyster og Skydevaaben til 
Fiskeribrug i Tiden fra 1. No
vember til 30. April. 

Endvidere i Aaer og Bække: 
f: Alt Fiskeri med Garnredskaber 

(jfr. § 18, 2det Stykke) fra 
Solnedgang Lørdag Aften til 
Solopgang Mandag Morgen. 

g. Garnredskaber - undtagen Ru
ser - i Tiden fra t. November 
til 31. December. 

h. Glib· og Toggergarn samt iøv
ethvert Redskab, hvori Fiskene 
jages ved Pulsning. 

Fra det i Litra c. nævnte Forbud 
kan Landbrugsministeren indrømme 
Undtagelse, for saa vidt angaar Be
nyttelsen at faststaaende I.ys ved 
Fiskeri efter Aal i Vande, for hvilke 
Reglilativ er oprettet, eller som er 
i Enkeltrnands eller et Selskabs Eje 
eller Brug. De under Litra d., e., 
t, g. og h. nævnte Forbud kan æn
dres eller ophæves ved Regulativ
bestemmelser, ligesom ogsaa Land
brugsministeren - hvor Fiskeriet i 
det paagældende Vand er i Enkelt
mands eller et Selskabs Eje eller 
Brug samt, hvor Tilladelse til Fangst 
til Udklækningsbrug eller til Udryd
delse af Rovfisk er givet - kan ind
rømme Undtagelser herfra. 

§ 14. 

Nærmere Bestemme1ser angaaende 

Fiskeriet i de i nærværende Lov 
omhandlede Vande, i hvilke flere er 
berettigede til, enhver ud for sin 
Grund, at drive l!'isk'Jri, kan for 
hvert enkelt Fiskevands Vedkom
mende træffes i Regulativer, naar 
det paagældende Vand efter de na
turlige Forhold, dets Størrelse og 
dets Beskaffenhed af Landbrugsmi
nisteren findes egnet dertil. Regu
lativerne skal indeholde en bestemt 
Angivelse af, hvor stor en Del af 
de vedkommende Vandløb med til
hørende Tilløb og Søer de skal om
fatte. Landbrugsministeren kan af
gørp., hvorledes Fiskevandene skal 
begrænses. N aar en eller flere :6.
skeriberettigede ønsker et Regulativ 
oprettet, foranlediger vedkommende 
udarbejdet Udkast til et saadant og 
en af Sognefogeden attesteret For
tegnelse over samtlige de i det paa
gældende Vand fiskeriberettigede 

. med Angivelse af Arealerne af deres 
Fiskevand og derefter Udkastet til
ligemed Fortegnelsen forelagt paa 
et Møde, hvortil samtlige :6.skeribe
rettigede indvarsles paa den i Eg
nen brugelige Maade med mindst en 
Trediedel af samtlige fiskeriberet
tigede er til Stede paa Mødet, og 
et Flertal af de mødende, der re· 
præsenterer mindst Halvdelen af det 
paagældende Fiskevand, stemmer for 
Udkastet, betragtes dette som Vf-d
taget. Saafremt ikke l/S af samt
lige nskeriberettigede har været til 
Stede paa Mødet, kan der - efter 
at samtlige fisk eri berettigede paany 
er indvarslede paa den ovenfor an
givne Maade afholdes et nyt Møde. 
Paa dette er Flertallets Bestemmelse 
afgørende, naar Flertallet omfatter 
saa mange fiskeriberettigede, at de 
repræsenterer mindst Halvdelen af 
det paagældende Fiskevand. De mø-
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dende kan, naar de er forsynede med 
behørig skriftlig Fuldmagt, afgive 
Stemme for ikke-mødende fiskeribe
rettigede. Over Forhaudlinger paa 
l\[ødøt optages en Protokol, der til
ligemed det vedtagne Udkast ind
sendes til Landbrugsministeren. Hvis 
Udkastet derefter stadfæstes, bliver 
de deri indeholdte Bestemmelser i 
Forbindl'lse med Forskrifterne i nær
værende Lov fremtidig gældende 
Regler for Fiskeriets Udøvelse i det 
paagældende Vand. Ved Lanp.brugs
ministerens Foranstaltning bringes 
det stadfæstede Regulativ til almin
delig Kundskab for alle vedkom
mende. Paa samme !1aade bliver 
der at forholde ved Forandringer i 
eller Tillæg til Regulativer og ved 
disses Ophævels~. N aar det paa 
foranførte Maade er vedtaget, at et 
Regulativ skal ophæves. bortfalder 
det 6 :\1aaneder efter, at det for 
Landbrugsministeren er godtgjort, 
at Ophævelsen paa lovlig Maade er 
vedtaget, hvilket ved Landbrugsrni
sterens Foranstaltning bringes til 
almindelig Kundskab for alle ved
kommende. Regulativer kan ikke 
forandres og ej heller ophæves i 
5 Aar, regnet fra deres Ikrafttræ
den. 

Er der oprettet Regulativ for en 
Del af et større Vandomraade, for 
hvilket Fiskeriet ønskes ordnet ved 
Hegulativ, bortfalder Regulativet for 
det mindre Vandomraade, saafremt 
mindst 2/3 af samtlige i det større 
Vandomraade fiskeriberettigede, re
præsenterende mindst af det paa
gældende Fiskevand, stemmer for 
Reg~lativets Ophævelse, og derefter 
oprettes Hegulativ for hele det større 
Vandomraade. 

§ 15. 

I Regulativet kan der under Iagt
tagelse af de i denne Lov fastsatte 
almindelige Regler 01Jtages nænneTe 
Bestemmelser om Maaden, hvorpaa 
Fiskeriet maa udøves, om hvilke 
Redskaber der hidtil maa bruges el· 
ler skal være forbudte, jfr. dug § 
13, om disse Redskabers Indretning, 
om Tiden for Fiskeriets Udøvelse, 
om Fastsættelse af Mindstemaal for 
samt Fredning af enhver Art Fisk 
og Krebs, jfr. dog §§ 11 og 12, om 
Ordning af Tilsynet med Overhol
delsen af Regulativets Forskrifter, 
samt om de hertil saavel som over
hovedet til Udførelsen af de ved He
gulativet foreskrevne Foranstaltnin
ger medgaaende Udgifters Fordeling 
paa de til Fiskeriet berettigede. 
Regulativet skal indeholde Bestem
melser om Valg af en eller flere Per
soner til som Bestyrelse at varetage 
den ved Regulativets Vedtagelse op
staaede Fiskeriforenings Interesser. 

Saafremt fa'ste Opsynsmænd an
sættes, har de i deres Bestillings U d
øvelse samme Myndighed og nyder 
samme Beskyttelse som Politiets Be
tjente. Valget af Opsynsmænd skal 
stadfæstes af Fiskeridirektøren og 
Opsynsmanden forsynes af Fiskeri
kontrollen med et Fiskeripolitiskilt. 
Opsynsmandens Instruks skal god
kendes af Fiskeridirektøren, under 
hvem han sorterer. Gør nogen Op
synsmand sig skyldig i Misbrug af 
den ham overdragne Myndighed, el
ler viser han iøvrigt utilbørligt For
hold, kan Fiskeridirektøren eller 
vedkommeude Politimester forlange 
ham afskediget. 

(Fortsættes). 
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Annoncer. 
-0-

Et Parti Karp er 
op til 1 Pd. pr. Stk. samt 3000 Stk. 
l-Sommers købes af 

A. Hansen, 
Linderum Mølle 

pr. Sindal. 

Forpagtning af 
Fiskeriet 

i Flade og Ørum Søer, 
som er paa ca. 2500 Tdr. Land, ønskes 
bortforpagtet fra 1. Februar 1916 og 
l,an laas paa [) Aar eller for længere 
Tid. Nærmere Oplysning faas hos un
dertegnede, som modtager Tilbud inden 
8. December d A. 

P. B. V. 
N. Gisselbæk, 

ørum pr. Bedsted. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. l.underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prillla øjneæg. Yn"el 
og Sættefisk afDæk-o KiMe
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og' Suder 
til absolut billigste Priser .. 

Portionsørred. større Ørred. Kar
per og Suder købes og a.fhenles paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. (Jhlrisfp,nsen. 

Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk 

af 

Ræl{-, Kilde- og' Regn-
bueørred 

Imn faas fra vore Fiskerier. 

Smidt Nissen & Sønner, 
Ejstrup St. 

~~~~~!~~~~~~~~~,~~~~~@ 
W 1K i øjneæg I 
i af i 
)i( Bæk- og Regnbueørred ~ w _ 
~ faas bedst og billigl!lt )K 
]K fra ~ 
'\:t7 ~ 
1f\ Lundgaard Fiskeri m '\:t7 \t7 i pr. Vejen. )l( 
Æ Tilkendt c-.1I1dmedaille )f\ 
W' ~ Ll.\ paa Fiskeriudstillingen i Kø-
W. 
@ benhavn 1912. \t7 

[ i~~i@~~I~~~i~~e~~I~~@I€i 

----------------------------------------------------_. - . . 
i c10Hann von et/zen, ! · -: edsvO'ren Jf'iskeauktiQnarius, : · -: St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : · -: anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som D amfiske , : · -- ..... :;...~ ••. ~.... Store Dasiner for levende :t'isk.·· ... ···!.',,···_~ • • • - -- Jerbaneforsendelser adresseres til: ~"'ltona. -- -- Telegr.-Adr.: Fil!l~heitzen. Telefon: Amt l, Nr. 1,547, Hambnr~. -

- -- . _.-.. __ ._--.......... -_ ..... -... -.-... -.. __ .. __ ...... . 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Speclalvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alleOrredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&OrJJOda6 0am6ultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskpv. 

P. Hansen &7 P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16 .. 

---_._-------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
Æ. I i Portionsørred, I 
Æ større Ørred, Gedder, Karper, ~ 

Suder, Skaller, Aborrer t 
købes og afhentes med SpecialvogD paa DlermC!'ste i 

Jernbanestation. t 

Statskonsulent, Magister Chr.Leftin:, LykkesholmsaUe 3 A, København. 

Trykt i Sorø BOlI:trykkeri (Aktie.elskab) "ed Rumussen-Kro,h. 
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Fiskeriundersøgelserne. 
-o-

I 1914 blev der givet en treaarig 
Bevilling til Foretagelse af Fiskeri
undersøgelser i de ferske Vande. 
I de to første Aar har Undersøgel
sen drejet sig om Furesø og Ham
pen Sø, h vor Fiskearternes Ernæ
rings- og Vækstforhold er studeret 
samtidig med, at Fiskerimulighederne 
er udforsket. Til næste Aar (Be
villingens tredje) skal gerne endnu 
en Sø undersøges. Søejere, Søfor
pagtere eller Bestyrelser for Fi
skeriforeninger, som kunde øuske 
at faa Fiskebestanden i deres Sø 
undersøgt, bedes derfor snarest hen
vende sig til Lederen af Unders,,
gelserne, Magister C. V. Otterstrøm 
(Frederiksdal pr. Lyngby). 

Det bemærkes, at Udgifterne til 
Undersøgelsen afholdes af den givne 
Bevilling, saa at kun den nødven-

dige Fiskeriret i det paagældende 
Vand skal stilles til Raadighed. 

Revisionen 
af 

Fiskerilovene. 
(Sluttet). 

-0-

§ 16. 

Hvor rationelt Fiskeri drives i et 
Enkeltmands eller et Selskabs Ej e 
eller Brug værende Fiskevand, kan 
La.ndbrugsministeren stadfæste 8aa
dalfne Bestemmelser, som under 
andre Forhold kan optage! i et Re
gulativ. 

Landbrngsministeren kan endvi
dere for Søer, Aaer og andre Vande, 
som har Affløb til Sø, Aa eller Strand, 
og som er i Enkeltrnands eller et 
Selskabs Eje eller Brug, eller for 
hvilke der er oprettet Regulativ, 
naar Fiskeri agtes drevet pas. ratio
nel ~Iaade, særlig ved Udsættelse 
af Yngel, give Dispensation fra de 
i §§ 2-4 ommeldte Afspærring.
forbud, samt give Tilladelse til at 
opstille faste Fangstindretninger. 
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§ 17. 

Landbrugsministeren skal vær:e 
berettiget til i videnskabeligt øje
med til bestemte Personer og palt 
begrænset Tid at meddele Undta
gelser tra Bestemmelserne i nær
værende Lovs §§ 10-13 og tra de 
tilsvarende Bestemmelser i de i 
Henhold til §§ 14 og 15 opret,tede 
Regulativer. 

For saadanne Vande, som Land
brugsministeren maatte anerkende 
som Forsøgsvande, skal han efter 
Andragende fra samtlige fiskeribe
rettigede være bemyndiget til at op
hæve denne Lovs Bestemmelser helt 
eller delvis samt til at fastsætte 
andre Bestemmelser, dog kun tor 
5 Aar ad Gangen. 

§ 18. 

Ved Tidsangivelser i denne Lov 
medregnes saavel den førstnævnte 
som den sidstnævnte Dag. 

Ved Garnredskaber forstaas i den
ne Lov alle Redskaber, knyttede af 
Garn, Jerntraad eller lignende. 

§ Hl. 
Tilsynet med Overholdelsen af Be

stemmelserne i denne Lov paahviler 
dels det stedlige Politi dels Fiske
rikontrollen og de i § 150mmeldte 
Opsynsmænd. Under Kontrollen an
sættes der af Landbrugsministeren 
for Ferskvandsfiskeriet en særlig 
Fiskeriinspektør, der tillige funge
rer som teknisk sagkyndig Konsu
lent for Fiskeridirektøren i Sager 
vedrørende dette Fiskeri. 

Fiskeriinspektøren er pligtig at 
bistaa ved Oprettelse af Regulati
ver, ved Indretning af Fisketrapper, 
Engvandingsgitre og lignende. Øn
sker '~private iøvrigt Vejledning af 
Fiekeriinspektøren, er han pligtig saa 

vidt muligt at yde denne, uden at 
han derfor er berettiget til at op
pebære noget særligt Honorar af 
Rekvirenten, hvorimod denne maa 
afholde Udgifterne til Diæter og 
Rejsegodtgørelse efter nedenanførte 
Regler. løvrigt bliver hans :For
hold at ordne ved en af Landbrugs
ministeren udfærdiget Instruks. 

Fi skel'iinspektøren lønnes med 
:3,200 Kr. aarlig med Alderstilloog 
400 Kr. tor hver 4 Aars Tjeneste, 
dog ikke ud over 4,800 RI.. Der 
tillægg~s ham i Dagpenge paa Rej
ser 10 pr. Dag foruden Godtgørelse 
for medgaaede Udgifter til Befor
dring efter Regning. løvrigt gæl. 
der Bestemmelserne i Lov Nr. 99 at 
29. April 1913 om Lønninger m. m. 
ved Fiskerikontrollen meG flere un
der Landbrugsministeriet hørende 
Institutioner. Stillingen som 'ril
synsførende ved Ferskvandsfiskeriet 
nedlægges. Saafremt den nuværende 
Tilsynsførende med Ferskvandsfiske
riet oyergaar- i Stillingen som Fi
skeriinspektør ved Ferskvandsfiske
riet, regnes hans Tjenealder fra An
sættelsen som Tilsynsførende ved 
Beregningen af Alderstillæg og i 
Overenssternmel8o med tornævnte 
Lovs § 9 hans pensionsgivende Tje
nestealder fra hans Ansættelse i 
Statens Tjeneste. 

Tilsynet har Ret til at færdes over 
de Jorder og private Veje, der stø
der til de i denne Lov omhandlede 
Vande, samt Adgang til enhyer Ud
klæknings- og Opdrætningsanstalt, 
ethvert Lager og Udsalg af Fisk 
samt til at undersøge Fiskeforsen
deiser. 

Fislcerikontrollen kan anholde en
hver, der gør skyldig i Over
trædelse at denne Lovs Bestemmel
ser, og fordre udleveret de Fiske-
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redskaber og Fisk, som den paagæl
den de finde'! i Besiddelse af. 

Fiskeriinspektøren har ligesom 
andre ved Fiskerikontrollen ansatte 
Tjenestemænd i Bestillings udøvelse 
samme Myndighed og nyder samme 
Beskytte1se som Politiets Betjente. 

§ 20. 

Over·trædelser af Bestemmelserne 
i denne Lovs §§ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
11, 12 og 13, samt af Bestemmel
serne i de i Henhold til §§ 14 og 
15 oprettede Regulativer og de i 
Henhold til § 16, 1 ste Stykke, stad
fæstede Hegler straffes, for saa vidt 
ikke andet er fastsat, eller Gernin
gen eitel' siu Be8kaffeuhed medfø
rer højere Straf, med Bødel' fra 10 
til 400 Kr. Med lige Straf, dog 
kun under formildende Omstændig
heder med ringere Bøde end 20 Kr., 
anses under samme Forudsætning 
den, som uberettiget nægter Tilsy
net Adgang til de i § 19 omhand
lede Steder, og den, som uberettiget 
fisker i anden Mands eller et Sel
skabs Fiskevan l eller paa et Sted. 
hvor anden Mand eller et Selskab 
er eneberettiget enten til Fiskeri i 
det hele eller til den paagældende 
Art af Fiskeri. &:r det ulovllge h-

. skeri udøvet efter Solens Nedgang 
og før dens Opgang, eller har den 
paagældende ifølge Forlig eller Dom 
paadragpt sig Straf for ulovligt Fi
skeri efter denne eller andre her i 
Landet til enhver 'rid gældende Fi
skerilove i de sidste 3 Aar, forin
den dtln Overtrædelse, for. hvilken 
han nu tiltales, har fundet Sted, 
eller bestaar dot i Udklækningsan
stalters eller Opdrætllingsanstalters· 
Overtrædelse af § 10, kan Bøden 
ikke sættes ringere end til 50 Kr., 
men iøvrigt skal. der ved Bødens 

Bestemmelse som skærpende Mo
ment særlig tages Hensyn til, om 
det ulovlige Fiskeri er udøvet af 
flere i Forening, om paagældende 
ved AntræffeIsen har udvist Trods 
eller Opsætsighed mod den fiskeri
berettigede eller den, der optræder 
pall. dennes Vegne, om han forhen 
hal' gjort sig skyldi~ i nogen i nær
værende Lov omhandlet Forseelse, 
eller om Fiskeriet er udøvet i større 
Omfang. 

Den, der 2 Gange ved Dom eller 
Forlig har været anset for ulovligt 
Fiskeri og 3die Gang inden 5 Aars 
Forløb fra sidste Doms eller Forligs 
Datum atter gør sig skyldig i samme 
Forseelse, skal tiJli ge dønlmes til at 
have forbrudt de af ham under det 
ulovlige Fiskeri anvendte Fiskered. 
skaher til Fordel for Hjælpekassen 
(i København Kommunekassen) i den 
Kommune, hvor Forseelsen er be
gaaet, eller saafremt del' det paa
gældende Sted er oprettet et Fiske
riregulativ, da til Fordel for Regu
lativets Kasse. Kan Fiskeredska
berne ikke skaffes til Veje, eller 
kan de af auden Grund ikke for
brydes, skal vedkommende i Stedet 
for dømmes til at betale til samme 
Kasse et af Retteu efter den an
tagelige Værdi af Redskaberne be
stemt Beløb. 

Dersom Overtrædelsen bestaar i 
Brug af et Fiskeredskah, der enten 
i det hele eller for en Del er ulov
ligt, bliver dette eller den ulovlig 
befundne Del deraf at konfiskere og 
tilintetgøre. Konfiskationen skal 
ogsaa finde Sted, naar Sagen afgø
res udeu Dom. Det samme gælder· 
den ulovlige Fangst af Fisk (Krebs), 
der, saafremt den er i levedygtig 
Stand, saa vidt mulig skal udsættes 
i frit Vand. Er (1'isken ikke i leve-
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dygtig Stand, skal den tilintetgøre!! brugte Fiskeredskaber og tilegner 
eller anvendes i veldædigt Øjemed. sig Fangsten. 

Den, som overtræder de i nær-
§ 21. værende Lov iøvrigt indeholdte For-

D. en, der uberettiget tilegner sig I bud, saavel som den, der undlader 
Fisk i anden Mands Redskab, Far- at træffe de af de i § 7 nævnte 
tøj; Hyttefad, Fiskedam uden frit Myndigheder paabudte Foranstalt
Til- eller Afløb for Fisken samt an- ninger, er pligtig at erstatte de fi
det Opbevaringssted, straffe e for skeriberettigede den Skade, de der
Tyveri efter den til enhver Tid gæl- ved maatte have lidt; Erstatningens 
dende almindelige Straffelovgivning. Størrelse fastsættes af Retten ud-

§ 22. 

Den, som forsætlig beskadiger el
ler fra lovlig indtagen Fiskeplads 
fjerner anden Mands Redskab, an
ses med Bøder fra 20-200 Kr. 

§ 23. 

Naar en Person, der i Løbet af 
de sidste 5 Aar to Gallge er dømt 
for uberettiget Fiskeri i samme Fi
skevand, jfr. S 20, lste Stykke, 2det 
Punktum, paany findes skyldig i 
samme Forseelse, kan der, naar l 
Omstændighederne iøvrigt taler der- ' 
for, ved Dommen gives ham Paalæg 
paa i indtil 5 Aar fra Dommens Af
sigelse at regne ikke at færdes paa 
eller ved nævnte Fiskev9.nd. Den, 
der overtræder saadant Paalæg, an
ses under en offentlig Politisag med 
Bøder fra 10-100 Kr. 

S 24. 

meldte uvildige Mænd. 

§ 25. 

Overtrædelser af Bestemmelserne 
denne Lovs SS 2, 3, 4, 5, 6, 9, 

10, 11, 12, 13 og 22 samt af Be
stemmelserne i de i Henhold til S§ 
14 og 15 udfærdigede Regulativer 
og de i Henhold til § 16, l ste Stykke, 
stadfæstede Regler forfølges som 
offentlige Politisager. Ligeledes skal 
Sager 9.ngaaende uberettiget Væg-
ring ved at tilstede Tilsynet Adgang 
til de i § 19 omhandlede Steder 
samt Sager angaaende uberettiget 
Fiskeri i anden Mands eller et Sel-
skabs Fiskevand, naar det begæres 
af den eller de paagældonde fiske
riberettigede, behandles som offent
lige Politisager. Den fiskeriberetti
gede kan, hvis han ønsker det, selv 
paatale Sagen, der da bliver at be
handle som privat Politisag. Sager 
om Erstatning i Medfør af denne 
Lov og om Inddrivning af de efter 
Regnlativ paa de fiskeriberettigede 

! fordelte Udgifter kan forlanges be
handlede som private Politisager. 
Er Sagen en Gang paabegyndt. som 
privat Politisag, kan den ikke be
gæres optaget som offentlig Sag. 

Den, som uberettiget har fisket i 
anden Mands eller et Selskabs Fi
skevand eller paa Steder, hvor an
den :Mand eller et Selskab er ene
berettiget enten til Fiskeri i det 
hele eller til den paagleldende Art 
af Fiskeri, skal erstatte den :fiske
riberettigede al den Skade, som den
ne derved maatte have lidt, og er ' 
forpligtet til at taale, at den fiSke-I 
riberettigede fjerner de uberettiget 

Er den paagældende Overtrædelse 
begaaet i et Vand, der danner Skel 
mellem to eller flere Jurisdiktioner, 
anlægges offentlig eller privat Sag 
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ved en af disse efter henholdsvis 
det offentliges eller Sagsøgerens 
Valg. 

Paatale til Strafansvar efter nær
værende Lov kan ikke filloe Sied, 
naal' der er forløbet et Aar, efter 
at Forseelsen er begaaet. 

Bøderne efter denne Lov tiJfal<lf,j' 
Hjælpekassen (i København Kom
munekassen) i den Kommune, hvor 
Forseelsen, der hal' givc,t Anledning 
til Sflgs Anlæg, el' begaaet, men 
saafl'emt der det paagældende Sted 
er oprettet et Fiskeril'cguhtiv, til
falder de Regulativets Kasse. 

§ 26. 

De af Fiskeriko1!lTollen anmeldte 
Sager fo!' Overt rædeiser af de i 
denne Lovs §§ 10-13 indeholdte 
Bestemmelser kan i Gentagelsestil
fælde, naal' der ikke er forløbet 3 
Aar, efter at Sagen angaaende den 
sidst begaaede Forseelse er endelig 
afgjort, kun med }<'iskcl'idil'ektørens 
Samtykke sluttes u'den Dom. 

Udskrift vedrørende Afgørelsen af 
de af Fiskerikontrollen al1meldt,~ Sa
ger vil af vedkommende Politime
ster eller Justitskontor vær'e at til
stille Fiskeridirektøreu. 

§ 27. 

Skal nogen af de ved Fiskerikon
trollen all~atte Tjenestemænd aflægge 
Ed under en af det offentlIge an~ 
lagt Sag, kan vedkommende Kon
trolør for sig eller sinf~ uncj.ergivne 
bestemte til Edens Aflæggelse den 
for ham eller dem bekvemmest lig. 
gende Ret, til hvilken han derom 
hal' at henvende dog at der gi
ves den sigtede 14 Dages Varsel til 
at paahøre Eden. 

§ Sl8. 

De i Ilenhold til Lov Nr. 110 af 
4. :\Iaj 1907 om Ferskvandsfiske ri 
oprettede Hegulativer forbliver ved
blivende i Kraft. for saa vidt de 
ikke strider imod de i denne Lov 
indeholdte Bestem IlJen skal 
inden 6 Uger efter denne Lovs Ikraft
træden indsendes til Landbrugsmi
nisterens Stadfæstelse. Indtil denne 
foreligger, stntfles Overtrædelser af 
de ældre Hegulativer i :\ledfør af 
denne Lovs § 20. 

§ tg. 

Denne Lov, der ikke gælder for 
Færøerne, træder i Kraft 3 J\iaane
der efter dens Kundgørelse i Lov
tidende. Fra samme Tid ophæves 
Lov Nr. 110 af 4. Maj 1907 om 
Ferskvandsfisk eri. 

Bemærkninger 
til det fremsatte Forslag til 

Lov OITI 

Ferskvandsfiskeri. 
-0-

I det følgende skal jeg tillade mig 
at fremkomme med en Ræk ke Be
mærknillge, til det af Revisionsud
valget vedtagne og af Landbrugs
ministeren i Folketinget fremsatte 
Forslag til en ny Lov for V01 t Fersk
vandsfiskeri. Da dette Forslag af
trykkes her i Bladet, kan jeg nøjes 
med at henvise til den Paragraf, 
eventuelt til et enkelt Stykke eller 
Punktum af denne, hvortil mine Be
mærkninger knytter sig. 
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§ 1, Stk. 8. 

Det er uheldigt at forlange. at 
de paagældende Vande skal have i 
alt væsentlig en BesLand Hf Fersk
vandsfisk. Det kan f. Eks. dreje sig 
om et Vand, der først i Løbet af 
en Aarrække vil blive fersk, men 
hvor Lodsejerne for at kunne op
hjælpe Fiskeriet blandt andet ved 
at skaane de først efterhaanden 
fremkommende Ferskvandsfisk øn
sker Overgang til Ferskvandsfiske
riloven hurtigst mulig. Eller det 
kan dreje sig om mel' eller mindre 
indelukkede Arealer, som aldrig vil 
blive ferske,' men som dog f. Eks. 
frembyder udmærket Lejlighed til 
indbringende Aaleopdræt, naar de 
afspærres med en Aalekiste. 

§ 4. 
Paragraffen omhandler to forskel· 

lige Begreber og vil vinde i Tyde
lighed ved at blive delt. . Stykkerne. 
1 og 2 samt Halvdelen af Stykke 5 
sta!>r i Modsætning til § 3 og bør 
danne en særlig Paragraf (§ 4), rue
dens Stykkerne 3, 4, 6 og 7 samt 
Halvdelen af Stykke 5 handler oru 
Aalepas og Fisketrapper og bør ud
skilles som en særlig Paragraf (§ 
6). 

Det er meget vanskeligt at finde 
ud af, hvilke Rettigheder der til
kommer de faste Fangstindretninger. 
Følgende Oversigt skal søge at ske
matisere Forslagets Bestemmelser. 
1. Faste Fangstilldretninger uden 

Forbindelse med Mølle e. 1., op
sat før 1888. Maa spærre helt 
eller delvis, men skal lukke op 
a) enten hver Dag fra Solop

gang til Solnedgang (§ 3) 
b) eller fra Lørdag Aften til 

Mandag Morgen i Oktbr. -
Juni (§ 3). 

2. Faste Fangstindretninger uden 
Forbindelse med Mølle e. l., op
sat efter 1888. Maa antagelig' 
komme ind under § 2, saa at de 
kun maa spærre Hl:tlvdelen (d
Ier 2X 1/B) af Vandløbets Bredde, 
men aldrig behøver at lukke op 
(kan ikke komme ind unJer For
slagets § 13 f). 

3. Faste Fallgstindretninger i For
bindelse med Mølle e. l., opsat 
før 1898. Herunder hører Fler
tallet af Landets Aalekister og 
0rredspring. Synes ikke omt.alt 
i. Forslaget, og skulde da gaa 
ind under § 2; men dette kan 
ikke være Meningen, dll talrige 
af dem hidtil upaatalt har dre
vet langt videregaaende Fiskeri. 

4. Faste Fang&tindretninger i For
bindelse med Mølle e. 1., opsat 
efter 1898. Omtales i § 4 Stk. 
2 og stilles her gunstigere end 
Fiskeredskaber anbragt frit i 
Vandløbet (§ 2), idet de dels maa 
spære 2/3 samlet af Strømmen 
og dels ikke er underkastet Uge
fredning (Forslagets § 13 f). Der 
synes ikke at være llOg'pn Grund 
til paa Forhaand at give ny til
kommende faste Fangstindret
ninger cn saadan Ret; hvor det 
er paakrævet, vil de kunne faa 
nen i Henhold til Forslagets § 
16. 

§§ 4, 5. 

Mellem de to Parngraffer (4 og 
6), i h vilke Forslagets § 4 ovenfor 
blev foreslaaet delt, vilde mit i dette 
Blads NI'. 21 (1915, Sd. 166-167) 
fremsatte Forslag om Aalekisters 
Overtagelse af Oplandets fiskeribe
rettigede finde sin naturlige Plads 
(som en ny § 5). 
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§§ 5, 6. 
Me1l0m Forslagets Paragraffer 5 

og () bør dej vistnok indskydes en 
Bestemmelse om Fredningsbælter. 
Den kan f. Eb. lyde snaledes: 

"Inddrages i Henhold til § 1. Stk. 
S Dele af Søterritoriet under denne 
Lov, maa der dog fremdeles (jfr. 
Lov om Saltvandsfiskeri § .. ) uden 
særlig Adkomst ikke finde Fiskeri 
St0d nærmere ved Aaet's, Bækkes 
eller Indvandes naturli/!c eller ved 
Kuust frembragte Udløb eller Ud
munding i de inddragne Dele ved 
Middelvandstand end 200 Meter" 
osv. som § 12 Stle l i Forslag til 
IjoV om Saltvandsfiskeri, 

§ 7, Stk. 2. 
Skal Fiskeriinspektøren kun til

kaldes, naaI' Sagen er indbragt for 
Landvæsenskommission ? Det maa 
man antage, er Meningen efter det 
næste Punktums Ordlyd. Men det 
er uheldigt, da det offentlige har 
Interesse i mange SmaavandJøh. 
særlig saarlalJne, der kan tjene til 
Opvæksst0d fijI' Yngel af Ørred og 
Laks. 

§ 9, Stk. 3. 
Her OInbdes en teknisk sagkyn

dig Assistance. Imidlertid maa man 
være klar over, at en saadan for 
Tiden næppe kan skaffes her i Lan
det. l Lande, del' som Tyskland og 
Østrig-Ungarn har en stor Industri, 
hvis Afløbsvand gaal' til Vandløb af 
betydelig fiskerilig Værd, har Be
stræbelserne for at uskadeliggøre 
Afløbsvand0t ført til en vidt Ildvik
let Spild~vandsteknik. Spildevand~

spørgsmaalet er Genstand for Un
dersøgelser af særligt uddannede 
Biologer og Kemikere, og særlige 
Institutter er oprettede med det for 
0ej. -- Ogsaa bos os bliver de Til-

fælde hyppigere og hyppigere, hvor 
Spiidevandsmællgdell fra Byer, fra 
'Ipjeriel'. fra Suk kert'abri k ker osv. 
bliver saa stor, at Vandenes sel v
rensende Evne ikke længer kan 
magte den, og det er klart. at det 
vil blive værre og værre. Herimod 
vil vi ikke kunne stille noget virk
somt op, saa længe vi ikke bar no 
gen Fagmand, dN virkelig kan af
gøre, livorfl'a Skaden i de paakom
illende Tilfælde stammer, og som 
hal' tilstrækkelig teknisk Indsigt til 
at kunne angive Midlerne derimod. 
Sdvfølgelig er det uovel'komnlf'ligt 
at lønne en :Mand saaledes, at han 
kunde beskæftige sig udelukkende 
lIled SpildevHndsspørgsmaalet, men 
det er næppe holler nødvendigt. Vi 
kan vistnok gaa ud fra, at vore Na
bolantle altid vil være saa meget 
mere plagede af Spildevand end vi, 
at de maa have Spildevandsteknik
ken paa en eaadan Højde, at vi 
simpelthen kan nøjes med at bruge 
de der indhentede Edaringer.Men 
vi burde give en K cmi ker (eller et 
kellJisk LabOJ'atol'ium) et Tiskud, 
~(l1Il forpligtede ham til at sætte sig 
ind i Spildevandsspørgsmaalets ke
miske og tekniske Side, saa at ban 
kunde være tit Haadighed i paa~ 
kommende Tilfælde. Thi der kan 
ikke godt blive Tale om at indkalde 
sagkyndige Udlændinge, hver Gang 
en Spildevandssag skal behandles. 

Den nødvendige biologiske Sag
kundskab vil en Kemiker næppe 
kunne have, men den maa kunne 
forudsættes til Stede hos Fiskeriets 
sagkyndige. lmidh'l'tid ses det ikke 
af Forslagets § 9, at der skal til
kaldes en fiskerilig sagkyndig As
sistance, hvilket dog maaske betrag
tes som en Selvfølge. 

Det er paa Tide, at vi skrider 
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kraftigt ind mod Forureningen af 
vore Vande. Ofte ødelægges der i 
ren Tankeløshed Vandløbsstræknin- : 
ger, som vilde have kunnet frem
bringe talrige Unglaks og ·øtTed. 
Hvor saadant sker, er det tydelig
vis i det offentliges Interesse (da 
det ikke el' det en kelte Vandløb, 
men Landets samlede 0rredbestand, 
det gaar ud oyer) at skride ind. 
Det maa da haabes, at den Adgang, 
som Forslaget giver det offentlige 
hertil, maa blive benyttet paa fol'
staaende Maade af FiskeritilsYllet; 
men skaffes 'der ikke som omtalt en 
sagkyndig Spildevanc1skellliker, skal 
man ikke vente !'lig for meget af 
Paragraffen ~ snarere være forbe
redt paa kostbare Fejltagelser. 

§ 11. 

HM ørred, Søøred og Bækørred Cl' 

Former af sammc Art: Ørreden (Sai
mo trutta) paa lignende l\1aade som 
jydske Heste, Fredel'iksborglteste og 
islandske Heste alle hører til Arten 
Hest (Eqvus cahallus). Det er der
for uheldigt at nævne "Ørred" i 
Modsætni]Jg til "Bækørred'" Baade 
rigtig ere og tydeligere er det at 
skri ve: 

Ha vørred (SaImo trutta forma tl'lltta 

L.) 330 mm .... 370 mm 

Søørred (Salmo t.rutta fomm lacu
stris L.) 330 mm .... 370 mm 

Bækørred (Salmo trutta forma fario 
L.) 220 mm .... 250 mm 

Navnet Bækørred er fuldt tilstræk
keligt; Forel er et tysk Navn, som el' 
overflødigt her, og N avnet Stenørred 
bruges vist ingen Steder mere. Be
mærkningen om, at Bækørreden er 
rødplettet, maa hellere undværes, 
da Yngelen af Hav- og Søørred, ja 

enrlog af Laks har lignende røde 
Pletter. 

Da Bækørreden er en langsomt 
voksende Dværgform, der nogle Ste
der rimeligvis burde udryddes for 
at give Plads fol' hurtigere voksende 
Former, er det uheldigt, at der er 
sat et l\1iudstmnaal paa den, som 
ikke kan fraviges. Ilækørt'0den er 
ofte lege dygtig allerede ved en Snes 
Centimeters Længde, og nogle Ste
der naar dell overhovedet næppe det 
fassatte l\1indstemaal (25 cm). Det 
foresl~1H8 derfor, jlt :'Iindstemaalet 
paa Bækørred skal kunde nedsættes 
af Landbrugsmiuisteren, hvor 'For
hold ene skønnes at gøl'e det ønske
ligt, men at Undermaalsbækorred 
ikke lllaa sælges undtagen i leve
dygti'g Stand til Udsætning i andre 
Vande (hvor de mulig kan yokse 
sig større). 

Helten og Snæbelen er ogsaa For
mer af sllmrne Art (Coregonus 1a
varetl1s) og hør derfor siddestilles 
og skrives saaledes: 

Helt (Col'egonus lavaretus L.) 
250 mm ... 300 mm 

Snæbel (Coregonus lavaretus forma 
oXYl'hyncbus L.) 250 mm .... 

300 mm 

For Tiden findes kun eeu Art Krebs 
(Astacus fluviatilis Fabr., her i Lan
det, men da det meget vel kunde 
tænkes, at der bliver indført andre 
Arter (som Astacus leptodactylus 
olier A. pachypus), bør der staa: 

Krebs (Astacus fiuviatilis Fabr.) 
78 mm .... 90 mm 

§ 11, Stk. 3, 2. Punktum. 
Bør hellere skrives: "Undermaals

gedder maa ikke sælges undtagen 
i levedygtig Stand til Udsætning 
andre Vande, jfr. § 10". 



Nr. 23. F'erskvandsHskeribladet 

§ 12. 

De systematiske Navne bør ændres 
ligesom i § 11. N aar det j Be
mærkningerne til Lovforslaget (Side 
74) siges, at det næppe kan antages, 
at der i Januar Maaned i nogen 
nævneværdi g Gr ad gaar Fisk i Y ngle
dragt op i Vandløbene for at lege, 
maa bertil bemærkes, at gydefær
dige Ørreder regelmæssigt kan stige 
op saa sent som i Februar (Marts) 
- saaledes i Odder Aa. Noget 
andet er, at det næppe er heldigt 
af Hensyn til disse Særtilfælde at 
fravige den almindelige Frednings
tid. Men da det næppe kan venies, 
at der de Steder, hvor der er sen 
Ørredopgang, skal blive vedtaget 
Regulativer med udvidet Frednings
tid, vilde det være bedre, om Land
brugsministeren saadanne Steder 
kunde forlænge Fredningstiden med 
een eller to Maaneder; herved vilde 
ikke opstaa nogen Uretfærdighed, 
da disse Vande som Regel er ørred
tomme i den normale Fredningstid. 

§ 19, Stk. 3. 
Det synes tvivlsomt, om det er 

retfærdigt at lade Udklækningsan
stalterne, hvis Ejere som Regel er 
Dambrugsejere og ikke tillige Ejere 
af de Strømløb, hvori Ørreden sø
ger op, faa den ønskede - og be
timelige - Tilladelse til Eksport 
af den afstrøgne Fisk. Hidtil har 
Aaejerne, hvor der har været op
rettet Regulativer, kunnet faa Fangst
tilladelse i Fredningstiden, men uden 
at de kunde faa Lov til at afhænde 
:Fisken, der efter Afstrygningen enten 
skulde udsættes eller opbevares 
levende Fredningstiden ud. Efter 
Forslaget skulde nu ikke de fiske
riberettigede, men de i og for sig 
Aaløbene uvedkommende Klække-

anstalter kunne faa Eksporttilladeise 
for den afstrøgne Ørred eller Laks. 
Dette synos at være noget i Ret
ning af et Priviligie og er næppe 
den bedste Løsning af den i øvrigt 
vanskelige Sag. Bedre synes det 
at være, om Fiskeriforeningerne ved 
Aaløbene selv fik Udførselstilladelsen 
paa lignende strenge Vilkaar som 
de foreslaaede. 

Man maa passe paa, at Aaløbs
fiskerne ikke faar for lidt Udbytte 
af den Ørredbestand, deres Aa hu
ser i Legetiden. Beskærer man 
Lodsejernes Fiskeriret alt for stærkt, 
saa at de faar et lovlig ringe Ud
bytte af de store Ørreder, kan man 
heller ikke vente, at de skal vise 
synderlig Interesse for Trivselen af 
den ØrredyngeJ, som gerne skulde 
lægges til i deres ValIdløb; Lods
ejerne kan nemt tabe Interessen 
for at skærme Yngelen mod Vand
forureninger eller mod at blive 
ødelagt i Engvandingskanaler eller 
paa anden lvlaade. Jo mere man 
fratager Ferskvandsfiskerne Resterne 
af det Ørredfiskeri, som de i gamle 
Dage var ene om at drive, men 
som lidt efter lidt er gaaet over til 
Fjord- og Havfiskerne, des tydeli
gere bliver Konsekvensen, at Staten 
maa varetage Vandløbenes forsvar
lige Tilstand, paa egen Haand be
koste Engvandingsgitre, Fisketrap
per, Yngeludsætninger osv. og sær
lig holde øje med Vandforureninger. 
Muligvis vil Udviklingen gaa videre 
ad Jenne Vej, og allerede nu vilde 
det offentliges Medvirken kunne gavne 
Ørredbestanden særdeles meget. Her 
tænkes paa de umaadelige Stræk
ninger af vore Vandløb, der ligger 
hen uden opvoksende Ørredbestand, 
eller som er gaaet over til at huse de 
forholdsvis lidet værdifulde Bækør-
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reder fremfor de langt mere be
tydende Havørreder. Lodsejerne har 
ikke noget Udbytte af at udsætte 
0rredyngel, der inden den bliver 
madnyttig vandrer til Havs, medens 
Stemmeværker ellet' lignende bin
drer de store Ørreder i at naa op 
til dem fra Havet. En virkelig 
betydelig Forøgelse af vor Ørred
bestand kunde opllaas ved gennem
ført Besætning at disse Vandløbs
dele med Yngel. Men dette maatte 
selvfølgelig være det offentli.ges 
Opgave, og Udsættelserne rnaatte 
foretages efter forudgaaende Under
søgelse af Vandløbene og eftel' en 
omhyggelig tilrettelagt Plan, Staten 
har desværre oItere været med til 
at afskære gOlle Yngelvaude fra 
Havet; saaledes' blev der vistnok 
intet foretaget for at sikre sigKonge
aaen som Opvækststed for 0rred
yngel, da 1\1 undingell hlev spærret 
med en Sluse. Og i Fiskeriloven 
for Gudenaa og Randers l!'jord, der 
dog særlig tager Sigte paa Lakse
og 0rJ'edfiskeriet, er man endnu 
ikke naaet til at tænke paa andet 
end Jen Del af Løbet, del' er fri 
for Opstemninger, og hvor altsaa 
de opstigende Fisk kan fanges; den 
langt større Del af Gudenaaom
raadet, som er spænet med SVlmme
værker, saa at de opstigende Fisk 
ikke (før der indrettes Fisketrapper) 
kan komme herop, men hvor der 
vilde være Plads til Millioner af 
y ngel, har man simpelthen paany 
ladet være at regne med. - Aarlig 
formindskes Opvækstomraadet for 
Laksens og Ørn-dens Yngel, og det 
er paa Tiden, at denne bliver 
nøje overvejet. 

§ 13 c. 

"Fiskeri ved Lygte" har allerede 

givet Anledning til Misforstaaelse. 
Det er formentlig Hensigten kun 
at forbyde Lygtens Anvendelse til 
Lysning ned i Vandet, ikke dens 
Anvendelse om Bord i Baad eller 
paa Bredden. Det vil være heldi~ 
gere at indskrænke Forbndet til at 
gælde Stangning og Hugning ved 
Lygte eller Blus. Men der kan være 
Grund til at sikre Fiskenes frie 
G ang, som vil kunne hindres ved 
stærk Oplysning af V andlø bet, hvil· 
ket egentlig kun daarligt rammes 
af den nuværende Ordlyd, idet Hin
dring af Fiskenes frie Gang ikke 
behøver at være forbundet med 
noget 'Fiskeri. Blot ved An bringeise 
af en Staldlygte paa en Pæl noget 
foran Naboens Ruse vilde en Mand 
kunne lede aUe Aalene udenom 
denne; eller han kan holde Aalene 
tilbage ved at spærre Aaen helt 
med Lys (Lygter, Projektør), men 
først fange dem senere om Dagen, 
naaI' de ikke vandrer, med Vaad. 
Litra c bør derfor hellere lyde: 

"Stangning eller Hugning ved 
Lygte eller Blus. Hel eller' delvis 
Spærring med Lys for Fiskenes 
frie Gang." 

Fra det sidste Punktum bør der 
som nu kunne dispenseres. 

§ 13 e. 

Bestemmelsen foreslaas affattet 
saaledes: 

"Piglyster, Huggekrog samt Sky
devaahen til Fiskeribrug i Tiden 
fra 1. Xovember til 30. April. Alt 
Fiskeri med Aalepryne og Aalekam." 

§ 13 h. 

Rimeligvis ved en Trykfejl staar 
der i den nugældende Lovs § 8 h: 
Glib- og Toggergarn. Denne Ord
lyd gaar igen i Forslaget. Binde-
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stregen bør udgaa, da det hedder 
en Glib (ikke et Glibgarn ). 

§§ 13-14. 

Som en Paragraf mellem }<-'or

slagets § 13 og 14 bør indføj es en 
Bestemmelse om, at det er ulovligt 
at udsætte Fisk i et Vand uden den 
fiskeriberettigedes Tilladelse. En 
saadan uønsket Udsættelse kan 
komme til at forringe et Fiskevands 
Værdi ret betydeligt. At Udsætning 
af blot nogle !aa Rovfisk i en Fi
skedam kan volde stor Skade, er 
indlysende; men ogsaa i frie Vande 
kan sligt volde Skade, og Fiskeri
foreningen for Vester Vandet Sø 
har saaledes søgt at holde Søen 
geddefri ved i Fiskeriregulativet at 
true med høj Bødestraf for Ud
sættelse af Gedder. Best!:'mmelsen 
kunde affattes saaledes: 

"Den, der udsætter Fisk i et Vand 
uden den fiskeriberettigedes Til
ladelse, anses med Bøder fra 10-100 
K r. og kan tilpligtes til at erstatte 
den ved Udsætningen forvoldte 
Skade. Er Fiskeriet i det paagæl
clende Vand belagt med R(,gulativ, 
maa Udsætningen knn foretages med 
Billigelse af den stedlige Fiskeri
forening Bestyrelse. Er der intet 
Regulativ for Fiskeriet i det paa
gældende Vand, er Bestemmelserne 
i denne Paragraf dog ikke til Hinder 
forUdsætninger foretagne af det 
offentlige. 

(Sluttes). 

Frederiksdal pr. Lynghy, ,I. 21. Novl,,". 1m3. 

C. V. Otterstrøm. 
mag. scient. 

Annoncer. 
0-

Forpagtning af 
Fiskeriet 

i Flade og Ørum Søer, 
som er paa en. 2500 Tdr. Land, ønskes 
borUorpagtet fra 1. Fehruar 1916 og 
kan la as pan 5 Anr eller for længere 
Tid. Nærmere Oplysning laas hos un
dertegnede, SOIll modtager Tilhud inden 
8. Decemher ti A. 

P. B. V. 
N. Gisselbæk, 

Ørum pr. Bedsted. 

@?iE~~?i~~i~~iE~i~~~~~iE~~($) 
'\tJ :Æ 

i øjneæg 1 
Æ af Æ 
Æ 1K 
\XI Bæk- og Regnbueørred )!Z 
W ~ 
~l}_~ faas bedst og billiglt l" ~ 
\XI fra ii.\.. _, 

Æ Lundgaard Fiskeri " 2K )l{ 
'\i7 pr. Vejen. \'iI 
~ ro i Tilkendt Guldmedailie 1-. 

paa Fislwrilldstillingcn i KøW. 
@ henhnyn 1912. '\t7 
ft\ if\ 
~t'-..Ab,d':'ia'''/;~;/;~/;~(b,dbi'::::';:';dbldlZ'A 
'W~~p~p.",tJ!~~tt/-~v·~p'~p·~~p "'~ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I.underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yngel 
og Sættefisk af Bæl.:-•. Kilde
og' RegnbueøJ'I'ed samt Sætte
fisk af liarper og Sutler 
til absolut billigste Priser. 

Portions0ned, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afhentes paa 
llærmestc .Ternbanestat.ion mod KOll-
tant. J. G. Gwristemsen. 
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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 og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~}f~9d81l 0amllullure 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen &; P. JfJrgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

større Ørred, Gedder, Karper, 
Suder, Skaller, Aborrer 

købeø og afhentes med SpeeialvogD paa Dærme.te 
Jernbanestation. 

--==== KontaDt Betaling. ===--

G. Domaschke, 
Fløehll.ndlanJl:, Berlin 4,0, 

Lehrterøtraue U~-18. 

Telegr.-Adr.: Forellen haadel . . ~~~~~~~~~~~~~~~~. 
Statskonsulent, Magister Chr.LøftiDJI:, Lykkesholmsalle 3 A, Københa ..... 

Trykt i Sor. Boitrykkel'i (Aktic.ellka.b) nd. Rallll.Wllen-Iro,h. 
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Fortegnelse over Medlemmerne af I 

Ferskvandsfiskeriforeningen 1915. 

Ferskvandsfiskeriforeningen 
har nu 

Et dansk Udførselskontor i London. 
Bemærkninger til det fremsatte For

slag til Lov om Ferskvandsfiskeri. 
743 Medlemmer. 

Annoncer. 

Fortegnelse 
over 

Medlemmerne af Ferskvandsfiskeriforeningen 
1915. 

Klasse A: 
1 Andersen, Bent, Fiskeriejer, Skovlide, Hørning. 
1 B. R, Lisbjerg, Terp Fiskeri pr. Lystrup. 
1 Ohr., Vester Hørby, Hørby St. 
1 P., Frisenvold LaksegaArd, Randers. 
1 - S., Fiskemester, Lundsgaard Fiskeri, Vejen. 
1 Andreasen, cand. jur., Byfogedfuldm., Nyborg. 
1 Aagaard, Birger, Fiskeriassistent, Landbrugsdepartementet, Kristiania. 
1 Albers, R., Fisker, Vinot Møllø, Rønbjerg. 
1 Aalborg Bys og Omegns Sparekasse, Aalborg. 
1 Beck, Skovfoged, Pøt Mølle, Hammel. 
1 Bech, Kammerh. Hofjgm. Engelholm, Vejle. 
1 Bendtzen G., Købmand, Aalborg. 
1 Bertelsen, P., Dyrlæge, Ravning Fiskeri, Ravning. 
1 Bie, J. A., cand. polyt, Brygger, Hobro. 
1 Biologisk Station ved Dr. phil. O. G. Joh. Petersen, Brevpostkont., Kbh. 
l Bille-Brahe-Selby, Greve, Rønninge Søgaard pr. Ullerslev. 
1 Bodahl, K A., Rakkestad St., Norge. 
1 Bodenhoff, Løjtnant, Kloster Mølle pr. Skanderborg. 
l Borch, Alfred E., Fiskeexportør, Kolding. 

19 
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19 
l Brandt, Carl, Oberstl., Livjægergade 30 Kbh. ø. 
l Brammer, Carl, Fiskeexportør, Frederiksværk. 
l Brasch, Proprietær, Haraldsmark pr. Hinnerup. 
l Brun, Fabrikejer, Bunshøj, Aalborg. 
l Briihl, Dr., Steglitz, Post Friedenau, Fregestr. 49, Berlin. 
l Buhl, P., Gaardejer, Engholm, Vejen. 
1 Bydekarken, Henry, Fischzucht, Rendsburg. 
l Cassias, Handelsmand, Holsted St. 
1 Castenskjold, Axel, Godsejer, Ussinggaa.rd pr. Løsning. 
l Christiansen, Skovrider, Dyrehavegaard, Kirkeby, Fyn. 
l A., Direktør, Jedsted Mølle pr. Grestedbro. 
1 V., Tandlæge, Odense. 
l Christensen, F. C., Guldsmed, Viborg. 
l A. F., Fiskeexportør, Glyngøre. 
l Charles, Mølholm, Vejle. 
1 G., Fiskeexportør, Kolding. 
1 P., Fiskeexportor, Kolding. 
1 Guldsmed, Nykøbing Mors. 
l J. C .. Aalykke, Lunderskov. 

Nr. 24. 

1 Clausholms Fiskerikonsort. v. Slotsgartner Hansen, Clausholm, Randers. 
l Christoffersen, J., Tøffelmager, Sorø. 
1 Corn.xen, Bestyrer, Saltbæksvig pr. Kallundborg. 
l Copmann, Godsinspektør, Hellerup pr. Pederstrup. 
l Cruse, A. B., Tulesbro, Skartofte, Sverige. 
l Dahl, Poul, Møller, Kjær :Mølle, Sjølund. 
1 Dannevig, Alf., Bestyrer, Flødevigen, Arendal, Norge, 
l Domaschke, G., Fischhandlung, Jonas~trasse 3, Berlin N. \V. 21. 
l Drejer, N., Blanke Mark, pr. Blanke. 
l Redaktør, Odense. 
l Ebbesen, Frederik, M., Askov, Vejen. 
1 Eich, G. V., Propr., Bramminge Hovedg., Bramminge. 
1 Ehlers, Jørgen, Sagfører, Sorø. 
l Eriksen, E., Møller, Ulkjær Mølle, Give. 
l Errboe, J., Fiskeriforpagter, Lysbro, Silkeborg. 
1 Fabricius, Forpagter, Skovsgaard, Slagelse. 
1 Feddersen, C. R., Grosserer, Holte. 
l Fensmark, Fiskeriejer, Søblink, Trustrup. 
1 Finderup, H., Mølleforpagter, Skægs Mølle, Odder. 
1 Fiskeriet" Vejle KildAvæld " ved Bagerm. Clausen, Vejle. 
l Folsach, C. v. Godsejer, Gjessinggaa rd pr. Randers. 
l Fredel'ichsen, K. E., Fiskehandler, Fiskehuset Nr. 1, København K. 
l Friis, Johannes, Proprietær, Skramsø, Tirstrup. 
l Gemzøe, Magister, Hollænderhuset, Amager Boulevard, Kbh. C. 
1 Goltermann, Fiskeriforpagter, Dansk Fiskeri anstalt, Brabrand. 
l Gustufsen, Karl G., Brusgatan 12 I, Katrincsholm, Sverige. 
1 Groothoff, Kammerherre, fhv. Amtmand, Sorø. 
1 Guldborg-Hansen, Købmand, Købmand, Kallundborg. 
l Hansen, A., Gaard- og Mølleejer, Linderum Mølle, Sindal. 
l P., jun., Fiskeriejer, Aakjærdal, Lunderskov. 
1 Engmester, Engholm pr. Ebberup St. 
1 H. P., Propr., Sneumgaard, Lunderskov. 
l J. P., sen., Fiskeriejer, Aakjærdal, Lunderskov. 
l H. Chr., Forpagter, Tyrsbæk, Vejle. 
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72 
1 Hansen, H., Fiskeriassistent, Køge. 
1 H., Marzantinvej 24, Kolding. 
l Gustav, Lærer, Villa Egholm, Egholmsvej, Aalborg. 
1 Poul, Fiskeexportør, Lunderskov. 
l H. P., Kongshøj Fiskeri, Frørup. 
1 H. P., Fiskeribestyrer, Engestofte, Maribo. 
l L. A., J;'iskeexportør, Middelfart. 
I Briinings-, Godsejer, Løgismose, Haarby, Assens. 
l Have, Niels, Proprietær, Assens. 
I Hartz, C., Gaardejer, Bertelslund pr. Skanderborg. 
I Harboe. Fr., Brygger, Skelskør. 

199 

I Hegman, Niels, Magister, Fiskeriforeningen, Helsingfors, Finland. 
I Hofmann, N., Koldhus, Karup. 
I Hoffmeyer, C., l!'iskerifol'pagter, Dr. phil., Sorø. 
I H., Lystrupgasrd, .I ægermester, Linrlholm St. 
I Hvass, H. H., Birkedommer, Faaborg. 
I Husholdningsselsk. Rande:<.>s Amt ved Sekretær Kjærulff-Petersen, 

Kirkegade 17, Randers. 
l Huus, Vilh., Fiskemester, Arnakke, Svebølle. 
l Høj. Fabrikant, Hampen pr. Nørre Snede. 
l Interessentselskabet, Piskeriselskabet Hulkjær Mølle pr. Holsted. 
1Ingerslev, Propr., Lille Ladegaard, Sorø. 
1Isager, Th .. Propr. Wille"borg, Aalborg. 
l Jacobsen, Lydik, Vraa Mølle, pr. Arden. 
l Jensen, Etatsraad, Vesterbrogade 82, Kbh. B. 
l Peter N., Købmand, Gurlittsstrasse 16, Hamborg 5. 
1 Chr. E., Købmand, Bngense. 
l Ingvard, Gaardejer, Erslev, Nykøbing Mo.s. 
1 Lars, Vraa Mølle, Arden. \ 
l Johannf's, 'Gaardejer, Ahler østergaard pr. Borris. 
1 Martens, Forpagter, Amagerfælledvej 31 IV, Kbh. C. 
l N., Fiskerif., Næsbyholm, Sorø. 
1 S., Skovfoged, Stagsted Skov pr. Flauensskjold. 
l Juhl, J. P., Direktør, Bryggeriet" VI3jle", Vejle. 
l Juul-Sehested, Hofjgm" Ravnholdt, Ørbæk, Fyn. 
1 Jørgensen, Johannes, lugeniør, Jomfrubakken, Mariager. 
l P., Fiskeriejer, Kildeværk, Lunderskov. 
1 Karrnark, Johs, Sparekassebogholder, Hobro. 
l Kattrup, R., Risinge pr. Ullerslev. 
l Klitgaard, A., Fisker, Stinesminde, Hobro. 
l Kjeldsen, Godsejer, Lerchenfeldt pr. østrup. 
l Kolindsund Aktieselskab, Fannerup, Kolind. 
1 Korch, Gjøl F., Ellliliegade 5, Kbh. V. 
1 Knudsen, Marius, Ingeniør, Svejbæklunde, Svejbæk. 
1 Kristensen, P., Gaardejer, Trangboel, Risbjerg, Brande. 
1 M., Fiskemester, Turisthotellet, Bækkelunde. 
l Uddeler, Vrøgum St. 
l Niels, Gaardejer, Prøvegaarden, Fakse. 
l Fisker, Bailum pr. Roslev. 
1 Larsen, A., Fiskerifoged, :YIariager. 
1 Sander, Kancelliraad, Dyrlæge, Hornsyld. 
l .Fiskerikontrollør, Nyborg. 
1 N. W" &; C., Rømersgade 7, København. 
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124 
l Landmark, A., Fiskeriinspektør, Kristiania. 
l Langergaard, Niels, Langergaard, Resen pr. Struer. 
1 Laursen, N., Propr., Hjortkjær pr. Bramminge. 
l Lauridsen, Ole Vang, Ingeniør, Vejen. 

Nr. 24. 

l Johs., Landtingsm., Nationalbankd .. V. Boulev. 47, Kbh. 
l Nicolas, y. Cia, Santo Domingo 874, Buenos Aires, Argentina. 
1 Langhorn, Dyrlæge, Mariager. 
l Laurvigen-Ahlefeldt-, Lensgreve, Tranekjær, Langeland. 
I Fl'., Greve, Ulstrup. 
l Ledreborg, Holstein- .J., Lensgreve, Ledreborg, Lejre. 
1 Lind, Chr., Proprietær, Binderup, Bjært. 
1 N., Apoteker, Ribe. 
l Lisborg, Proprietær, Sandlynggaard pr. Dianalund. 
l Lindsted, Philip, Dr. phil.. Emmaljunga, Sverige. 
l Lincke, Rudolf, Tharandt, Tyskland. 
1 Lomholt, Søren, Fiskemester, Magarinefabriken "Alfa", Vejen. 
1 Luttichau, Kammerherre, Tjele, Viborg. 
I Lichtenberg, Honnens de, Oberstl., Holbæk. 
1 Lysholm, Overbanemester, Skanderborg. 
l Løfting, Chr., Magister, Statskonsulent, Lykkesholms Alle 3 A, Kbh. 
IMadelung, J. C., Esrom Mølle, Esrom. 
l Madsen, M. C., Handelsgartner, Skallbjerg St., Fyn. 
l . N., Detailbestyrer, Kolding. 
l Tømmermester, Østerbro, Randers. 
l Plantør, Vrøgum. 
l H., Fabrikant, Lysbro Fabriker, Silkeborg. 
l Mathiesen, Kr., Fiskemester, Randbøl. 
1 Manford. F. ,' Kolding . 

. 1 Markmann, Amtsforvalter, Vejle. 
l Mikkelsen, M" Fiskemester, Lild Mølle, Hedensted. 
l Mide, J. P., Direktør, Roskilde. 
l Mortensen, Fisker, Jandrup St. 
IF. V., Fiskeriinspektør, Vestmannagade l Kbh. 
I Jens P., Fuglebjerg. 
1 Munch, M., Inspektør, Set. Ibsgade .15, Viborg. 
1 Muus, Elias B., Grosserer, Sigridsvej, Hellerup. 
1 Axel B., Propr., Kairup pr. Ladby. 
1 Møller, .J. F., Skolebestyrer, cand. mag., Ranzausgade 20, Aalborg. 
I Ohr., Læge, Brørup. 
l Nløgelvang, Chr., Købmand, Nykøbing Mors. 
1 Neergaard, E., Ingeniør, Dr. Tværgade 4, Kbh. K. 
l Nicolajsen, Mejeribestyrer, Vægge St. 
l Nielsen, N. H., Fiskeriforretningen "Prima", Aarhus. 
l Ohr., Fisker, Maribo. 
l Martin, Fiskeexportør, Frederikshavn. 
l Joh., Møller, Ølsted. 
l N., Entreprenør, Hov-Vig, Nykb. S. 
l Brunogade 30, Aarhus. 
1 L .. Thim Station. 
1 Nissen, Jøker Jens, P., Fiskemester, Kildevæld, Vejle. 
l Fasterholt Olsen Peter, Lunskov. 
l Nors, .Jul., Sagfører, Ribe. 
l Nygaard, O., Proprietær, Bjært. 

177 
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1 Olsen, Martin, Fisker, Strandvej 43, Nykøbing Falster. 
l Ottel'strøm, Andn'Hs, Magistl3r, Forstander, Snoghøj pr. Middelfart. 
1 C. Y. Magister, Vodrofvej 55, Kbh. V. , 
1 L., Skolebestyrer, Gymnasiet, Hollændervej, Kbh'. V. 
lOttesen, E'iskeexportør, 'rhisted. 
1 Pape, A., Rundrup, Viborg. 
l Pedersen, Overjæger, Linalyst pr. Lejre. 
1 Jens, Fiskeriforpagtel', Tissø pr. Ruds-Vedby. 
1 Petersen, Ørum, Prokurist, Aarhus. 
1 Ørum, Forretllingsf. Firma Marnmen & Dreseller, Aalborg. 
1 Harald, Godseier, Mullerupgaard, Slagelse. 
1 H., Ingoniør, Koeksvej 6, Kbh. V. 
l M. P., Speditør, Vamdrup. 
1 N., Fisker, Brahetrolleborg pr. Korinth. 
l Holger, Grosserer, Købmagerg. 44-, Kbh. K. 
l H. C., Karetmager, Østerbro 173, Randers. 
1 Breth, Inspektør, Høg'sted, Hørning. 
1 R. J\IølleejeJ', Vindt Mølle, Viborg. 
1 Bøving-, Magister, Redaktør, GI. Kongevej If)7, Kbh, V. 
I 1\1. A., Dire,ktør, Horsens. 
I \Vorsøe-, Carl Emil, Overgaards Molle pr. Hadsund. 
I Jyderup Teglværk, Jyderup. 
l Pontoppidan, H., Grosserer, Neuenburg 6, Hamborg. 
l Preis, Fiskeexportør, Glyngøre. 
l Rasmussen, Carl, Fabrikant, Svendborg. 
I Lar", Mosegaard, Glamshjerg. 
l Rambusch, Oberstløjtnant, Landtingsmand, Dosseringen, Kbh. 

Hencke, J., Fiskemester, Gisselfeldt, Haslev. 
l' Heiffenstahl, Harding-, fL. Godsejer, Ul'UP, Sten bjerg. 
I Ringkøbing Amtsraad, Ringkøbing. 
1 Ronnenkamp, JIowdcn-, Kamlll(:~rh., Hofjm., Næsbyhollll, Sorø. Vinter: 

Bredgade 34, Kbh. K. 
l "Saltbækvig" Andelsselskab, Løngangsstræde 25, Kbh. K. 
l Schmidt, Chr., Købmand, Kolding. 
l \ Nikolaj, Møller, Rendeballen, Kolding. 
l 
I 
l 
1 
1 
1 
I 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
I 
1 
l 

Th. Købmand, Kolding. 
Hans, Gaardejer. Nørholm, Børkop. 

Schoug, Eugen, Overretssagførel', Hurup. 
Schouenborg, Landinspektør, Holsted. 
Sehested, Jørgen, cand. jur., St. Kongensgade Bl, Kbh. K. 
Spliid, Fiskenwster, Poulholm pr. Blære. 
Simonsen, CederfeJd de, Erholm pr. Aarup. 
Skjoldellæshol ms Godskontor pr. Ringsted. 
Sorø Amt&raad, Sorø. 
Stamer \,,"ulff-, Forpagter, \Villestrup, Arden. 
Sparre, ,lohan, Greve, Kammerherre, Bro-Gaard, Bro St., Sverige. 
Sørensen, Knud, Gaardejer, Heil·ingpr. Hobro. 

J. Chr. Fiskel'ifoged, Bramminge. 
,T. Ny Mølle Fiskeri pr. Uingkøbing. 
S., Gaardejer, Follerup pr. Fredericia. 

l Spare-
Jesper, Fiskemester, Aneboda pr. Lamhult, Sverige. 

og Laanekassen for Hobro og Omegn, Hobro. 
228--
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l Storm, A. Jørgensen-, Mejeribestyrer, Skjørring Andelsmejeri, Mørke. 
] Strubberg, cand. mag., Assistent v. Internationale Havundersøgelser, 

. Havnegade 49, Kbh. 
l Sylvest, Gresed Mølle pr. Frederikssund. 
1 Swenander, Gustav, Dr, phil., Fiskeriinten dent, Venners borg, Sverige. 
l Tanberg, Kr., Proprietær, Klo'5ter Mølle, Gudum, Lemvig. 
1 Thomsen, Søren, Gaardejer, Spjarup pr. Egtved. 
l Therchilsen, Sognepræst, Gimlinge, Flak kebjerg, 
1 Therkildsen, N., Gaardejer, Risbjerg, Brande. 
l Thuesen, Niels, Fiskeriejer, Lejeskov, Lunderskov. 
l Topp, Marius, Moller, Branderup Mølle, Branderup, Nordslesvig. 
l Troelsen, Trol8, Fiskemester, Albæk pr. Skjern. 
1 Ulrich, Simmelhag-, Forpagter, Aastrup, 'l'ølløse. 
l Utzon, 1\1. L., Net- & Garnfabrik, Mariendalsvej 55, København F. 

Vilandt, Bankassistent, Rjbe. 
1 "Viborg Kommunes Soudvalg" ved Conditor N. A. Christensen. 
1 Warming, C. K, Kl.-Kollektør, Kolding. 
l \Vedel, Overføl'ster, Herfølge. 
l Westergaard, O, C" Lindet~ Frederikshavn, 
l \Vinther, J., Proprietær, Tolstrup pr. Tvingstrup. 
1 \Villumsell, Forpagter, Anhoff, pr. 0xelldrup. 
1 Zinch Ohr. & Søn, Godthaab. St., Jylland. 

Klasse B! 
24 Bornholms Ferskvandsf1skeriforening, Rønne. 

iOO Skanderborg Søs Fiskeriforening, Skanderhorg. 
370 Skive-Karup Aa's Fiskeriforening, Karup. 
743 Medlemmer. 

Endvidere 2 Abonnenter. 

F erskvandsfiskeriforeningens Bestyrelse. 
Bie, J. A" cand, polyt., Bryggeriejer, Hobro (Formand). 
Lauridsen, Joh.·, Nationalbankdirektør, Landtingsma3d, Kbh., Vestre B, 47. 

(Næstformand). 
Nors, Jul., Sagfører, Ribe (Kasserer). 
mlristiansen, A., Direktør, Jedsted pr. Gredstedbro. 
Fensmark, G., Fiskeriejer, Søblink pr. Trustrup. 
Brunings-Hansen, Godsejer, Løgismose pr. Haarby. 
H offmeyer, C" Dr. phil., Fiskeriforpagter, Sorø. 
Kristensen, N., Gaardejer, Prøvegaarden, Fakse. 
Lysholm, Overbanemester, Skanderborg. 
Jensen, Jens Chr., Gaardejer, Kølvraa, pr. Karup. 
Pedersen, N., Fisker, Brahetrolleborg, Korinth. 
Rambusch, Oberstløjtnant, Landtingsmand, Kbh., Sortedamsdossering 29, N. 
Stamer, \Vulff-, Forpagter, Willestrup, Arden. 
Sørensen, J. Ch1'., Fiskerifoged~ Bramminge. 

Alle Oplysninger om eventuelle Fejl i Medlemsfortegnelsen mod
tages med Tak af Redaktionen. 
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}~t dansk UdføTselskon
tor i London. 

-o-
Der har i sin Tid i vore Dag-

. blade været meddelt, at Dr. jUl'. 
L,1ederspiels paa Grosserer-Societe
tets vegne førte Forhandlinger med 
de engelske Myndigheder formentlig 
vil resultere i, at der snarest op
rettes et dansk Udførselskontor i 
London, hvorfra alle Ansogninger 
om Udførselsdispensationer ekspe
deres videre .. 

Institutionen faar Lokaler i \Val
ton Street. Dr. Federspiel skal være 
Chef, og der blev tilføjet, at Dok· 
toren om faa Dage vilde rejse til 
London med sin Familie, for at 
tage fast Ophold der. 

Mon det ikke var muligt gpnllem 
samme Institution at søge om at 
faa Indførselsdispensation f. Eks. for 
0rredfisk fra vore Damkulturer? 

Som bekendt er det nu Frednings
tid for denne Fiskeart - ogsaa i 
England og der maa under denne 
ingen 0rredfisk indføres i England. 

Det Cl' imidlertid længe siden, 
at der i vore Blade el' meddelt os 
om FiskeDøden i England, og vi 
kan vel nok gaa ud fra; at denne 
er vokset siden. :Mon det ikke kan 
give os Baab om, at vi her fra Dan
mark kan faa Indførselsdispensation 
for 0rredfisk i England, Blen vel at 
mærke for 0rredfisk, der er opdræt
tede i Damme. Det er ikke rime
ligt, at Forbudet angaar den Slags 
0rrediisk. Der er vist næppe tænkt 
paa den Slags Fisk, da Engelsk
mændel\le lavede denne Lov. 

Der skulde derfor i Ansøgningen 
om Dispensation udtrykkeligt frem
hæves, at det er denne Slags Fisk, 
det gælder om, og ikke Vildfisk, 

hvilke ::;idste Loven rimeligvis ene 
og alene tager Sigte paa. 

Det forekommer mig, at dpt Vil r 
et Forsøg værd, og at altsaa Fer"l, 
vandsfiskeriforen inge1l8 Bestyrel se 
ge'Dnem den ovennævnte Institution 
eller ad· andpn Vej gjorde et For
søg paa nu under Fr'edningstiden Ilt 
faa Illdførselsdispensatioll i England 
for vore kunstigt avlede og opdræt
tede 0rredfisk. Vi kan vel nok gaa 
ud h'a, at Prisen paa den Slags Fisk 
under Vildiiskens Fredningstid vil 
stige ell hel Del i En gland. J eg 
synes, der bør gøres, hvad der kan 
gøres for at kqmme VOl' haardt be- . 
trængte Damkulturtil Hjælp. Mange, 
ja, de allerfleste 0rredproducenter 
fører en haard Kamp for at holde 
det gaaende, saa kunde der nu i 
Vintermaanederne aabnes dem Ind
førselstilladelse og Salg paa det 
engelske Marked af nævnte Slags 
Fisk, vilde det sikkert blive en stor 
Hjælp for dem. 

Bør Forsøget ikke gøres? 
]If. N. j: 

Angaaende ovenstaaende Spørgs
maal skal jeg meddele, at baade 
Landbrugsministeriet, Udenrigsmini
steriet og den danske Gesandt i 
L·.)ndon paa Foranledning af,;Fersk
vandsfiskeriforeningens Bestyrelse 
allerede ifjor forgæves arbejdede 
paa at faa den engelske Regering 
til at give Dispensation fra Loven, 
saa 0rrederne fra de danske Dam
kulturer nu under Krigen kunde 
sælges i England ogsaa i den en
gelske Fredningstid. 

Jeg føler mig derfor ogsaa over
bevist om, at en saadan Henstilling 
fra de dansk e Autoriteters Side hel
ler ikke vil frugte iaar. Isaadanne 
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Spørgsmaal er Englænderne nemlig 
uhyre konservati ve; men for at in
tet skal blive uforsøgt, skal jeg, 
saasnart dette Blad forlader Tryk
keriet, s{Jnde nogle Exemplarer deraf 
til den danske Fiskeriage!lt l Lon
don, Capt. Sølling, med en indtræn
gende Opfordring til, at han atter 
viser Sagen sin Interesse og om mu
lig gennem det af M. N. J. omtalte 
Indførselsbureau søger at faa Eng-
lænderne i Tale. Red. 

Bemærkninger 
til det fremsatte Forslag til 

Lov om 
Ferskvandsfiskeri. 

-0-

(SI uttet). 

§ 14. 
~edens det hidtil ikke har kunnet 

lade sig. gøre at oprette Fiskeri
i'egulativ for en Sø som Sjæl Sø, 
hvor Lodsejerne kun ejer en Strim
mel af Søen langs Bredden, medens 
hele Søens Midtparti er paa anden 
Haand, maa dette efter Jj'Ol'slaget 
kunne lade sig gøre, da Arealerne 
nu efter § l kan udregnes (hidtil 
har man maattet nøjes med Bred
længden). Derimod vil vistnok sta
dig Søer som Gudme Sø være ude
lukkede fra at komme med. Saa 
vidt jeg erindrer, er Forholdet ved 
Gudme Sø det, at Fiskeriet er 
Fælleseje mellem 28 Parter, uden 
at der er nogen nærmere Tilknyt
ning til Landlodderne ; langt de 
fleste af Parterne er paa een Haand, 
men det har alligevel ikke været 
muligt at faa nogen Samvirken om 

Fiskeriets Drift. I saadanne Til
fælde maatte der vel kunne opret
tes Fiskeriregulativ. idet der i Ste
det for efter Arealet af Vandlod
derne (som altaaa ik kø e'ksisterer) 
stetmes efter Antal af Parter. 

§§ 1 G-17. 

Mellem ~'orslagets § 16 og § 17 
bør optages en Bestemmelse om, at 
Landbrugsministeren l~r bemyndiget 
til at fastsætte Fredningstid og 
1\lindstemaal for nyindførte Fiske
arter. Skulde f. Eks. Ringkjø
bing Fjord blive en Ferskvandssø 
Ofr. Ferskvandsfiskeribladet 1915, 
NI', 4), vilde her mulig blive Be
tingelser for Sandart, Sterlet, Stam
sild eller andre Arter, hvis Udsæt
telse uden en i h vart Fald foreløbig 
Fredning vilde være ret haabløs. 
Og da de udsatte Fisk mulig vil 
bevæge sig langt bort fra U dsæt
ningssterlet (f. Eks. op ad Skjern 
Aa), vil en lokal Fredning i selve 
Udsætllingsvandet ikke altid være 
tilstræk kølig. 

§ 17, Stk. ~ 

Bestemrnelsen om Forsøgsvande 
erglædelig; men desværre indskræn
kes dens Betydning overordentlig, 
ved at samtlige fiskeriberettigede 
skal give deres Samtykke. Et Ek
sempel vil vise det: Der skal gerne 
foretages Forsøg med rationel Ud
sætning af 0rredyngel i alle de 
Bække og Smaarender, som hører 
til et eller andet Aasystem, og Fang
sten skal samtidig kontrolleres ved 
Opfangning ved Mundingen af alle 
de opstigende Ørreder, og om mu
ligt skal tillige alle de nedad søgende 
Smaaørreder fanges (for attel' at ud
sættes). Forsøget, som er højst paa
krævet, bør netop gøres ved en ikke 
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for lille Aa, og det kommer da til 
at dreje flig om saa mange Lodsej
ere, at det næsten med Sikkerhed 
kan siges, at een af dem med eller 
uden Motivering vil modsætte sig 
Planen. 

Skulde man ikke kunne lade et 
Vandomraade bliveForsøgsvand, naar 
et Forslag derom vedtages efter de 
for Regulativvedtagelse gældende 
Regler? Da Landbrugsministeren 
yderligere skal anerkende Forsøgs
vandet, og dette kun sker for rem 
Aar ad Gangen, er der vel egentlig 
ingen Grund til at frygte Misbrug; 
og faar vi ikke Forsøgsvande, hin
drer vi Fiskeriets U d vikling. 

• 
§ 19. 

Den roreslaaede Ordning fremby
der sikkert mange Fordele; men 
nogle Mangler vil der rimeligvis og
saa klæbe ved den. 

Heldigere vilde det saaledes sik
kert være. om Tilsynet med Aalepas 
og lignende mindre politimæssigt, 
mere teknisk Tilsyn blev foretaget 
ar deri indøvede Mænd og ikke af 
den hermed i Øjeblikket ukyndige 
Fiskerikontrol. Det ses ikke af Be
mærkningerne til Forslaget til Lov 
om Saltvandsfiskeri (Sd. 55), at det 
har været paatænkt at skaffe saadan 
særlig specialkyndig Assistance ved 
Kontrollen, og man maa dog gaa 
ud fra, at Fiskeriinspektøren (j fr. 
iøvrigt om dette Navn Sd. 55) ikke 
selv kan eller skal varetage Tilsy
net i Enkelthederne. Det forekom 

I derfor mere betryggende for Fersk
vandsfiskeriet, om der i Loven for 
dette stod nævnt, at to eller tre 
Betjente skulde ansættes ved Fersk
vandsfiskeritilsynet. Disse Betjente 
behøvede kun en forholdsvis ringe 
Løn, da de udover det Tidsrum, i 

hvilket Aalepassene skal efterses, 
rimeligvis kun skulde være til Tje
neste nogle faa Dage, idet Kontrol
lens andre Betjente maatte kunne 
varetage Tilsynet med 0rredeksport 
o. L mere politimæssigt Arbejde. -
At det, saafremt der skal opnaas 
noget virkeligt med Hensyn til Be
kæmpelse af Vandforureninger og i 
Retning af rationel Besættelse af 
0rredvande!le med Yngel, vil være 
nødvendigt at ansætte en særlig 
biologisk og fiskerikyndig Assistent, 
er vistnok givet. 

Med den foreslaaede Ordning vil 
der formentlig følge den U1empe, 
at ForretQingsgangen bliver langsom
mere. Medens hidtil Sager angaa
ende Ferskvandsfiskeriet er gaaet 
fra Lan dbrugsministt.! I'iet til den til. 
synsførende og fra denne tilbage til 
Landbrugsministeriet, skal de nu vel 
gaa fra Landbrugsministeriet til ]'i
skeridirektøren og fra ham til l!~i

skeriinspektøren, fra hvem de atter 
gennem Fiskeridirektøren gaar til 
Landbrugsministeriet. Skulde mon 
ikke denne kedelige Forøgelse af 
Ekspeditionstiden kunne delvis und
gaas, ved at Fiskeridirektøren fik 
Myndighed til paa egen Haand ef
ter Fiskeriinspektøreus Indstilling at 
afgøre en Del Sager, til hvilke der 
ikke behøves særlig juridisk Indsigt. 

§ 25, Stk. 2. 

Er der f. Eks. gaaet 7 Aar, siden 
en Fabrik blev anlagt, uden at den 
ved Anlæggelsen eller senere har 
tilkaldt de j § 7 nævnte Myndig
heder, skønt dens Spildevand øde
lægger en lang Aastrækning, vil Fa
brikken, hvis det offentlige skrider 
ind i Henhold til § 9, Stk. 2, ikke 
kunne idømmes Bøde (§ 25, Stk. 2), 
og Erstatning skal den ikke yde 
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(§ 24, Stk. 2). Da det meget ofte 
(hejer sig om Vandomraader, der 
har ringe fiskerilig Interesse for 
Lodsejerne (som maaske ovenikøbet 
er interesserede i den paagældende 
industrielle Virksomhed), medens 
det offentlige burde være stærkt 
interesseret, da det drejer sig om 
en god Opvækststrækning for Ør
redyngel, er denne Ordning ikke 
heldig. Det vil nemlig være svært 
for det fiskerikyndige Tilsyn straks 
at kontrollere, at slige Vandforu
reninger finder Sted (bl. a. fordi de 
kan foregaa stødvis), og de indu
strielle Virksomheder risikerer alt
for lidt ved at undlade selv at til
kalde de i § 7 nævnte Myndigheder. 
Der bør derfor være Bødestraf for 
ikke at tilkalde disse, og Paatale 
til Strafansvar herfor bør ikke kunne 
forældes, og endelig bør det offent
lige kunne fordre Skadeserstatning 
for Ødelæggelse af Legepladser og 
Opvækststeder for Ørred- Ol! Lakse
yngel eller andl'e Vandrefisk samt 
for Forurening af Vaudomraader, 
der tjener Vandrefiskene til Gennem
gang; har den industrielle Virksom
hed ikke sikret sig i Tide ved at 
tilkalde de i § 7 nævnte Myndig
heder, or det kun rimeligt, at den 
maa betale mulig forvoldt Skade. 

I det foregaaende er der flere 
Gange fremhævet det nødvendige i, 
at det bliver det offentlige, som 
griber ind, saafremt Landets Ørred
bestand skal udvikles, idet dette jo 
med Nutiden!! Fiskeri vil blive til 
størst Gavn for Saltvandsfiskerne. 
En foretagsom og maalbevidst Ad
ministration af Ferskvandsfiskeriet 
vilde med den foreslaaede Lov øget 
med de her fremførte Forslag kunne 

gøre meget til Gavn ikke blot for 
Ferskvandsfiskeriet, men ogsaa for 
Saltvandsfiskeriet. Hidtil bar Sta
ten rigtignok kun i ringe Grad væ
ret Foregangsmanu paa Ferskvands
fiskeriets Omraade. Den Maade, paa 
hvilken den selv udnytter sin Fiske
riret i sine talrige Søer og Vandløb, 
er saa primitiv som vel muligt, idet 
Fiskeriretten enten forpagtes ud el· 
ler slet ikke udnyttes ei hvert Fald 
ikke af Ejeren l). Værd at lægge 
M!ierke til er saaledes den Skæbne, 
som er overgaaet Statens Fiskeri
ret udfor Kaagstien i Gudenaa (j fr. 
Ferskvandsfiskeribladet 1915 Nr. 7); 
dette værdifulde Aktiv lader Staten 
simpelthen, som den ikke kender, 
skønt den ofte nok er gjort opmærk
som paa dets Eksistens (men selv
følgelig ikke af de Folk, som uden 
Ret udnytter Fiskeriet paa den paa
gældende milelange Strækning*). 

Det el' paa Tide, at det bliver 
gjort op, hvad Staten egentlig ejer 
af Fiskerirettigheder, og at der bli
ver sørget for, at disse ikke for
sømmes eller ligefrem gaar i Glem
mebogen. Dette Spørgsmaal vedrø
rer ikke direkte den ny Lov, men 
man tør maaske kunne vente, at 
Rigsdagen ved at beskæftige sig 
med denne faar Interesse for ogsaa 
at faa oplyst, hvorledes Statens egne 
Fiskerirettigheder udnyttes. 

Frederiksdal pr. Lyngby, d. 21. Novbr. 1915. 

G. V. Otterstyøm. 
mag. scient. 

'l Folketingsmand, OVCl"l"ctssagføl'er Alfr. ClIri~ 
stensen har, efter at ovenstaaende var skre
vet, fremdraget Snl!'en i Folketinget og opfor
dret Landbrugsministeren til at faa opklaret 
og afgjort, hvem Fiskeriretten udfor Kaag
stien tilhører (Folketingets Forhandlillger, 
Spalte 1527). 
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I § 7 staar i tredje Stykke : "Hvor 
Ejerne af de til et Fiskevand stø
dende Grunde ikke ejer Retten til 
Fiskeri i dette, er de berettigede til 
at forlange Fiskeriretten afløst hver 
ud for sin Grund, saafremt de ud
gør Flertallet af de paagældende 
Grundejere og repræsenterer mindst 
Halvdelen af den samlede Længde 
af Bredden af Fiskevandet" osv. 

Her bør undtages saadanne Vande, 
som helt eller delvis tilhører Sta
ten eller er under dens Kontrol, da 
det formentlig vilde være den bag
vendte Vej at gaa, hvis man vil 
fremme vort Ferskvandsfiskeri, sam
tidig at splitte Fiskeretten paa flest 
mulige Hænder. Thi er der noget, 
der trænger til at komme under 
Statens Opsyn og Drift, er det gan
ske sikkert Ferskvandsfiskeriet, og 
det kan kun ske, ved at Staten over
tager flest mulig af de frie Vande, 
da en effektiv Udnyttelse saagodt
som ganske er udelukket under an-
dre Forhold. Red. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, Ynael 
og Sættefisk afBæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 
til .absolut billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christp,nsen. 

~~~~~!~~~~ 
1K Æ 

i 0jneæg i 
Æ af Æ 
\il l{ 
'. - .Baa~- og Regnbueørred I 
w I, '" bedst og billi~t * fra i Lundgaard Fiskeri 
~ pr. Vejen. 

Æ Tilkendt GnIdmedailIe i' 
i 

paa Fiskeriudstillingen i Kø-
. benhavn 1912. . ]K 
@~~~~~~~~~ 

------------------------------------------------------- -
æ C§oRann "on eilzen, æ 

- -: edsvoren Fiskeauktionarius, : 

- -: St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
- -: anbefaler sig til Kommissiolls-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 

- -- ........ ! ... !.:!!.. Store Ba_iner for levende :t'isk. ................ -

- -- -- Jerbanetorsendelser adresseres til: Altona. -

- -- Telegr.-Adr.: Fi8f:heitzen. Telefon: Alllt l, Nr. 1,547, HambnrJ/:. -- -- -_._---------------------------------------------------
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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 . 

.a}f~8d81l f1)amllulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hanse~ &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Porlionsørrell 

Telefon-Adr. 
Lunderskov .8. 

Lejrskov 16. 

større Ørred, Gedder, Karper, 
Suder, Skaller, Aborrer 

købes og afhentes med Specialvol'. paa a.,r_elte 
Jernbane.tatloD. 

--===:::::::::::: Kontaat Betaling. ======---

G. Domaschke, 
FisehllaDdlunr;, Berlla 4,0, 

Lehrterøtraøse U~-ll. 

Telegr.-Adr.: ForellenIaandel. 

Statskonsulent, Magister Cltr. Løftin;:, Lykkesholmsalle 3 A, Købenb .... a. 

Trykt j Sorø Bo::trykkeri (Akti.,øbka.b) ,..4 Rua.nlll-Iro,å. 

, i, 
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