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Sagens forhistorie. 

Det danske ørreddambrug er et forholdsvis ungt erhv·erv, idet de 

første forsøg på damopdræt stammer fra 1896/97, og de første dambrug

Kildeværk og Hvilestedgaard fiskerier - anlagdes i 1898. Talrige nyanlæg 

foretoges med stor optimisme i ·den nærmest følgende tid, men mødte hur

tigt så mange vanskeligheder med produktion og afsætning, at adskillige 

brug snart igen måtte nedlægges med store tab. Efterhånden kom dog ud

viklingen i sundere gænge, ~g der var cmkring 1912 ca. 300 dambrug i 

drift med godt 3.000 damme. Så godt som hele produktionen af spisefisk, 

overvejende ørred, blev afsat til Tyskland. Det synes dog kun at have 

drejet sig om henved 300.000 kg til en værdi af op imod t mill. kr. p.a. 

Under krigen 1914-18 brød dette marked imidlertid sammen, og føl

gen blev igen, at talrige brug måtte indstille driften. 

Efter 1918 oparbejdedes efterhånden markeder i andre lande, cg 

produktionen steg langsomt påny, mindre som følge af nyanlæg end ved in

tensivering af driften. Udførselen voksede jævnt og nåede i 1937 ca. 

900.000 kg. 

Peri~· den 1940-45 var atter vanskelige år for dambruget, men siden 

har produktion og eksport været i jævn stigning. 

For tiden er ca. 200 ørreddambrug i drift med en årlig prod, ~;.ktion 

af godt ca. 3 mill. kg spisefisk, og udførselen nåede i 1954 ca. 3.3 mil i 

kg til en værdi af ca. 21 mill. kr., hvoraf ca. 1/3 gik til UoS.A. 

De-t drejer sig således om ferske fiskevarer, hvis eksportværdi or 

så betydelig, at den i 1954 har overgået værdien af vor åleeksport ( ca. 

15 mill. kr. ) og iøvrie:t også udførselsv~rdien nf ferske silr! 
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(ca. 11 mill. kr.). 

Store værdier er bundet i de enkelte anlæg og i deres bestande 

af såvel moderfisk som yngre fisk. 

Da dambrugene for størstedelen forsynes med vand fra åer eller 

bække 9 og da de enkel te damme gennemgående er tæt besatte, blj.ver det 
meget 

enkel te anlæg/følsomt; for forureninger og forgiftninger :t der kan nå ind 

i dammene med fødevandet " e~'Trel e om Oir ,~rfoy ~.,:.6 .L ~..~·.:.; af smitsomme sygdom··· 

me, der ad forskellige veje kan ramme bestanden. Med den tætte besæt

ning kan smitten hurtigt brede sig og forvolde massedød med direkte 

økonomiske tab foruden de ule~per, afbrydelsen i det normale opdræt 

medfører. 

Det er da også først og fremmest ønsket om at opnå større sikker

hed imoc ~y~domsangreb, der har båret tanken om et forsøgsanlæg frem, 

idet man dog tillige fuldt ud indser, at en sådan forsøgsstation på 

mange andre felter ville kunne få værdi for de enkelte brug og for er

hvervet som helhed. 

Allerede så tidligt som i 1906 fik magister c.v. Otterstrø~ som 

assistent hos daværende fiskerikonsulent Løfting,med støtte fra land

brugsministeriet indrettet 8 små forsøgsdamme ved Hansted vandmølle, 

og i de føleende 5 år gennemførtee i samarbejde med ferskvandsfiskeri

+'o...: vll:lngen og med årligt tilskur, .. fra landbrugsministeriet - hvorunder 

fiskeriets anliggender da sorterede - bl.a. en række fodringsforsøg 

først i de nævnte damme ved Hansted og senere i damme, der lejedes på 

Elisedal dambrug. 

Hele foreta.('l'sndet var dog nærmest anlPgt for at høste nogle er

faringer til bru'~ for en mulig fremtidig etation for ferskvandsfiskeri~ 

Forsøgsdammene var kun i drift i sommermånederne. Udover forsøgsvirk

somheden foretsges en del undersøgelse:r og gaves nogen vejledning ved-

1.'0re:11e :Co:r-2-f'.-"'ld.ende .sygd om~an.gr;:: ') os deres bekmm:peJ. e e ., T .... :.... ,_._·Tåre t 190B 
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lsdede magister Otterstrøm tillige et fiskemester-kursus, som ferskvands · 

fiskeriforeningen med ministeriets støtte lod afholde på Ladelund Land ~d 

brugsskole e 

S el v om f.~-· rsøgE;ne sluttedes i 1911, førtes dog undersøgelse~·-- og 

oplysningsarbejdet videre og er i virkeligheden ved siden af de biolo

giske fr:~ vanO.sm:.dersøgelser stadig blevet praktiseret af magister Otter.._ 

strem ·::ørst som Løftinge assistent og siden 1927 som tilknyttet Biolo-

gi .sk Station. 

Det kan her nævnes, at der som led i. oplysningsarbejdet i 1925 

blev holdt en forelæsningsrække på Landb chøjskolen om ferskvandsfiske~ 

riets forskellige former. 

Fra 1946 er arbejdet i de ferske vande varetaget af Biologisk 

Stations særlige afdeli_·~g for ferskvandsfiskeri og fra 1952 - efter om

organisationen af fiskeri1..L.1.dt;...rsøgelserne - af Danmarks Fiskeri- og Hav

~Uldersøgelsers tilsvarende afdeling~ 

Efter magister Otterstrøms fratræden i 1952 ledes afdelingen nu 

af candomag$ Knud Larsen" 

I adskillige tilfæLde er del i de forløbne år ydet dambrugerne 

bistan?: med undersøgelser .· ed plud.sel:i<~ l~dtruffen stor dødelighed ;~ .. 

bestanden S 'Jffi følge af forureninger eller sygdamsangreb, og afdelingen 

har i det hele søgt at være til hjælp for dambrugerne, hvor disse stod 

overfor særlige vanskel 1 ghede~ ~ 

Det har dog som ftPst hj ~.til m:eax drejet sig om specielle cpga

ver, der meldte sig fra t i t til a~1An, og om nogen egentlig 9 løbende 

f ol"søgsvirks omhed har der i ·1vert f ;-,"ld ikke været tal e. 

G2 J." ... I:.c::. f~gp :.: ~sc,...r:. ell r på afd ;.;.;J -:1_ 1: .crens beh:ostnin~ ved særlige 

meddelelser er der ti~lige i irenesløb f1 ~ ferskvandsa t delingens si~ 

udsendt instruktive a tikler ,Jm sygdomsformPr LC .:~ 2 ·c -::' c~s b ~kf-Pl'YJ'Y')else C" 

i det h e .~. e ud. ført et fagligt f'plysningsarbe ja~ i J. et omfang, f .. fdeli · .. L-
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gen har k~mnet afse arbejdskraft, og den forhåndenværende fagpresse 

har været til rådighed. 

Heller ikke oplysningzarbejdet har derfor på nogen måde kunne·::; 

gennemføres tilstrækkelig systematisk og omfattende. 

Ønsket om at tilvejebringe et forsøgsanlæg~ der alene skulle 

arbejde med dambrugt:;ts problemer og som sådan ville kunne løse en rc:~k --

ke vigtige opgaver~ arbejdede sig efterhånden stærkere frem i erhver-· · 

ve·ii og førte i 1938 til en henvendelse fra dambrugsorganic.ationerne 

t;il. de~ de;yærend.e ministerium f' er landbx·ug og fiskeri om at ~~wtarte 

ei:; med statsstøtte drevet forsøgsda.11brug, eventuel t under overledelse 

af Biol cgisk Station'~ .. 

Efter en række forhandlinger, hvor spørgsmålet nærmere uddyl; e,.<:> 

des, og også mulighederne for at finde en egnet lokal i t et for et for·-

søgsan2.æg blev berørt, greb krigsforholdene dog forstyrrende ind" og 

Gagen blev foreløbig stillet i berc ~ 

A. Udvalget for forsøgsdambrug nede.ættes. 

Kort efter fiskeriministeriets oprettelse tog imidlertid fiske~ 

riminiEd;er Ohr., Christiansen tanken op igen, og den 19 Q november 1948 

afholdtes e-ti møde i ministeriet med repræsentanter for dambrugsorgani· 

H2~-tionerns, fere.kvandsfiskeriforeniD.gen cg Biologisk Station. 

Det fremgik af forhendlingerne? at fiskeriministeren erkendte~ 

at dam'brv.get med sin produktion og der...nes eksportværdi samt sine u.d,,. 

viklings::nu.1j_ghcde.r betød så meget na tionaJ.økonomisk ~ a t det havde krav 

på rimeli.g he:::2syntagen fra myndighedernes o ide o 

1\lf. • l o 
~1n1s~e~en var ogsa enig med organisationerne i, at der forelå. 

on række c;pgaver af betydning for damdriften, som kun en forsøgsinst5 ..... 

tu-cion ku.r...ne tage o:p tj_l løsning" Sagen kunne efter ministerens meni:.LS 
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bedst fremmes i samarbejde med erhvervet, således at dette bar 

Fra erhvervets s j . de '-tc. J;' der YilJ i.ghed til at søge at finde 

et egnet damanlæg og stille dette med fornøden laboratorieplads og be

boelse for forsøgsleder og medhjælp til rådighed for forsøgsvirksom

heden. 

Mødet førte til nedsættelse af et udvalg med den opgave at ud

arbejde et ud.kast til plan og drift · af et forsøgsdambrug på grundlag 

af erhvervets medvirken ved som nævnt at anviseog indrette et egnet 

dambrug, medens staten på sin side skulle forsøge at skaffe det vi

denskabelige arbejde udført. 

Som medlemmer af udvalget udpegedes to repræsentanter fo~ dam

brugerne, nemlig fiskeriejer Abildgaard formand for Dansk Andels Ør

redeksp ort og fiskeriejer N" Jøker, Esbjerg, formand for de Danske Ør

redeksportører, direktør for Bi :~)logisk Station, dr. H. Blegvad, afde

lingsleder C.V. Otterstrøm og fuldmægtig Strubberg, fiskeriministeriet. 

Det kan her oplyses, at udvalget i de følgende år er under

gået flere ændringer. I august 1951 døde dr. Blegvad, og hans efter

f ølger som Dansk Biologisk Stations direktør, dr. Å. Vedel Tåning til

trådte udvalget. I 1952 fratrådte afdelingsleder magister C.V. Otter

s trøm tjenesten og efterfulgtes som førnævnt i tjenesten som i udval

get af cand.mag. Knud Larsen. Fiskeriejer Abildgaard afløstes i 1951 

som udvalgsmedlem af fiskeriejer Roldsgaard, og ved dennes død i 1955 

/7ertog fiskeri e j er Hans Hansen, Fasterhol t P hvervet som udvalgsmed-

-~.em. 

Udvalget holdt sit første møde den 8. december 1948. 

Man har først søgt nærmere at udrede de opgaver, der natur

ligt kunne søges løst i et fore.øgs c..nJ. æg ~ for derved at få mere klar

hed over arbe jdsfel to -t s omfe.ng og art samt dermed over de krav, gennem--~ 
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føt:.Sl.sen af arbejdet måtte stille såvel til se:ve anlæget og dettes 

udstyr som til f ersøgelederens 1;o:yalj_fikat.ioner, såfremt hele virksom~, 

heden skal få den tilsigtede værdi~ 

Man er herunder enedes cm, at følgende opgaver · ~·il udgøre na

turligt arbejdsfelt ~or en forsøgsanstalt. 

B~l· ~~-f2~~!S~!~!!~!~!-~E~~jg!!~2f~ 

I. Egentlige forsøgsopgaver. 

l) Studier af damfiskenes sygdomsf~rmer og bekæmpelsesmulighederne. 

2) Forsøg på at modarbejde . den :·fte alt for store dødelighed blandt 

yngelen, navnlig i dennes første levetid i dammene. 

3) Bestandsforædling. Tiltrækning af værdifulde, navnlig hurtigvok

sende stammer og om muligt sådanne, der er mere modstandsdygtige 

overfor angreb af bl.a. drejesyge. 

4) Forsøg med opdræt af andre arter end de hidtil almindelig anvendte. 

Foruden fiskearter som f~eks. sandart og sterlet kunne bl.a. krebs 

komme i betragtning. 

~ Sterilisationsforsøg til fremme af væksten. 

6) Fodringsforøøg 

7) Den mest hensigtsmæssige opbevaring af foder. 

8) Bevaring af levende fisk under transport. 

Ved indtrufne forureninger af fødevandet eller af vandet i sel

ve dammene søges forureningens art fastslået, og eventuelle modforan

staltninger angives. Bl.ao vil det være en !)pgave at søge "'Okkert;væl

ningen" modvirket. Angrebet optræder ofte i forbindelse med lano.vin

dingsarbejder, der berører fødevandet. 

Andre ulemper kan opstå bl.a. ved overdreven vækst af forskel-
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lige algeformer i dammene, uden at der dog er tale om egentlig forure~· 

ning. Årsagen til sådanne ulemper må ligeledes søges klarlagt og imøde

gået. 

III. Oplysningsarbejde. 

l) Konsulentvirksomhed. 

2) Efterretningstjeneste (spredning af kendskab til forsøgsanstaltens 

resultater samt til erfaringer fra forsøgsarbejdet andre steder) 

3) Kursus for fiskemestre (og dambrugsejere) 

B 2. Supplerende bemærkninger til de enkelte emner. 
---~~-~~-~-~------~---~--------~-------~~-----

Angående de enkelte punkter i denne oversigt skal yderligere an
føres følgende: 

ad I. l. Sygdomsformer og bekæmpelse. 

SygdomsSlFJkenclelse (diagnose) og sygdomsbekæmpelse må naturligt 

blive en af hovedopgaverne for et forsøgsdambrug. 

En række sygdomsformer er desværre velkendte for dambrugerne, og 

nogle har optrådt så længe, som dambrug har været drevet her i landet. 

Selv om der i nogle tilfælde kan gennemføres en ret virksom bekæmpelse, 

s~vncs ved andre sygdomsangreb tilstrækkelig viden om sygdomsvolderen og 

smittevejene, og der kan derfor ikke sættes effektivt ind, når angrebet 

viser sig. Selv hvor smittekilden og -vejen er kendt, kan det af andre 

grunde med de hidtil kendte metoder være overordentlig vanskeligt at 

holde ondet nede. 

I det følgende skal gives en kort nversigt over nogle af de vig-

t igsr e e:yglomE; form~l"' & J::..atur: 

A. Sygelige tilstande forår~pr:ot. dj ~ :: l~ u ........ .Z IJ c ;j:~~rfcrJl~d~:r:.. af det vand, 

fisken lever i. 

Fcrgiftnine-:I'y n~vnlig stammende fra giftstoffer, der :forurener 
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det vandløb, der føder dammene. 

Navnlig ørredarter er meget følsomme for iltm~ngel, 

der under forskellige forhold kan opstå i dammene. 

Jernforbindelser i vandet kan også, hvor vandets sur-

hedagrad er ret stor, skade fiskebestanden. 

opstår, når vandet overmættes med ilt, hvad der kan 

ske under stær~solskin i damme med store bevoksnin-

ger af trådalger. 

B. Sygelige tilstande, fremkaldt ved ernæringsfejl. 

Mangelsygdomme, ved for ensidig fodring. 

Overfedning, der skyldes uhensigtsmæssig fodring, svækker bl.a. 

moderfiskenes ægproduktion. 

Afsmag. Hvor visse blågrønne alger optræder massevis, kan 

damfisken få afsmag. 

c. Egentlige sygdomme. 

Bakteriesygdomme.Tarmbetændelse opstår navnlig ved brug af ikke gan

ske friskt foder eller ved overfodring, når spildet 

ligger og rådner på dambunden. Faren er her natur

ligt størst i sommertiden. 

Virussygdomme. 

FurunkuloseL en smitsom byldesyge, optræder nu og 

da i ørreddamme. I regelen ikke dødelig, men fiskens 

ydre skæmmes. 

En form af disse sygdomme er blevet ret stærkt ud

bredt, eller i hvert fald først erkendt i de sidst& 

&r og har forårsaget meget store tab. Såvel bakterie-
navnlig 

somjvirussygdomme er vanskelige at erkende, men her 

er utvivlsomt et felt, hvor det vil lønne sig at sæt

te under:;~ øg 31se ind. 



.. 

Mikroskopiske dy-
riske snyltere. Drejesyg~ en af de alvorligste plager for dambruge-

Andre encellede 
dyr. 

Orme. 

Snyltesvampe. 

Skimmel. 

ne. Sygdomsvolderen er et sporedyr, der navnlig an

griber bruskvævet bl.a. kraniebrusken. Den farvol
individer sorr regel misdannes, når de 

der ofte stor dødelj_ghed, medens de overlevende/vok-

ser til. Drejesygen har plaget ørreddambruget gen

nem mange år, men det synes dog nu, efter ihærdigt 

arbejde af specialister og praktikere muligt at hæm

me sygdommens udbredelse. 

Den spæde yngel, der ligger tæt pakket i klækkebak-

kerne, er ofte udsat for angreb af infusionsdyr, 

der beskadiger huden. Også hos den større yngel i 

dammene forekommer svære hudlidelser (fiskefnat) 

fremkaldt af infusionsdyret Lchthyophthirius. 

Visse iktelarver borer sig ind i fisken, føres rundt 

med blodstrømmen og angriber øjne (blindsyge),hjer

ne eller hjerte. s~rlig yngelen er udsat. Visse fug

le og snegle er her mellemværter. 

Ichthyophonus angriber indre organer. Fiskene kan 

blive "tumlesyge". Angrebet synes at have bredt sig 

de senere år. 

Skimmelangreb er næppe en selvstændig sygdom, men 

angrebet sætter ind, hvor fiskens hud er blevet be-

skadiget. Optræder også hyppigt i klækkebakkerne og 

giver i det hele stedvis følelige tab. 

Denne oversigt over forskellige mere eller mindre hyppigt fore

kommende sygdomsformer er langt fra fuldstændig, og desuden kan man 

vente fra tid til anden at stå over for hidtil ukendte sygdomstil-

stande, men den er tilstrækkelig til at vise, at ørredavleren stadj~ 

f 
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må regne med en talrig skare sygdo:æsvoldere såvel mikroorganismer som 

større; i regelen snyltende former. 

Som før nævnt står dambruget i nogle tilfælde ikke hjælpeløst med 

hensyn til bekæmpelsesmidler. Hele området: Fiskesygdomme og deres bekæm

pelse er jo ingenlunde noget uopdyrket felt. Tværtimod har dygtige spe

cialister og fagfolk fra velindrettede institutioner i flere lande gen

nem årene sat et stort arbejde ind her. I så høj grad som mulig bør er

faringerne fra undersøgelserne andre steder samles og nyttiggøres og de 

der opnåede resultater efterprøves under danske forhold. 

Forsøgslederen bør derfor være vel erienteret også for at undgå 

at tage opgaver op 9 som allerede er løst her eller andre steder. Dette 

gælder selvsagt i almindelighed for anstaltens arbejde og ganske særlig 

over for arbejdet med sygdomme. 

Det kommer derfor i ethvert tilfælde i første række an på at nå 

til en sikker bestemmelse (diagnose) af den pågældende sygdoms karakter, 

hvilken sygdomsvolder eller anden årsag til den sygelige tilstand,det 

drejer sig om, idet det må forudsættes, at forsøgslederen er fortrolig 

med den nødvendige undersøgelsesteknik, og at det fornødne udstyr er el

ler dog efterhånden kommer til rådighed. 

Derefter kommer spørgsmålet om, i hvilket omfang modforanstalt

ninger allerede er kendt eller i det hele er mulige. 

Det tør forventes, at der bliver adgang for forsøgslederen til at 

søge råd og vejledning, foruden som fe .~. · nævnt hos Danmarks Fiskeri- og 

I-I c~ ·.rundersøgelsAr. t j ll.ige hos andre af de institutioner d.er her i landet 

·har :å;rbe j det med fiskesygdomme, bl. a. Sta.tenS ;··~·v:et·;e ':P~'næ:re Serumlaborato-

rium. 

Som et :n0dvend .~~ gt led i undersøgelsesarbejdet må anlægget foruden 
at varetage 
/de egentlige sygdomsundersøgelser +illige være indstillet på at kunne 
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foretage mere enkle målinger og analyser til bedømmelse af vandets fy

siske og kemiske karakter. En række af disse målinger, bl.a. af tempera

tur, iltindhold og surhedsgrad kræver trods deres vigtighed hverken stør

re apparat·c:r eller særlig teknisk uddannelseo 

Drejer det sig om videregående kemiske analyser, vil det vel og~ 

så her være rimeligt og muligt at etablere et samarbejde med laborato

rier, der i forvejen er indstillet på sådanne undersøgelser, f.eks. Fi

skeriministeriets Forsøgslaboratorium. Forsøgsbruget bør dog arbejde hen 

til selv at kunne løse også de kemiske opgaver. 

ad 2: Forsøg på at modarbejde de store tab af yngel i den første levetid. 

Medens der nødvendigvis må gå en vis tid, inden forsøgsanstalten 

bliver i stand til at sætte fuld kraft ind på sygdomsbekæmpelsen, vil 

der formentlig hurtigt kunne tages fat på forsøg med mere hensigtsmæs-

sige fremgangsmåder - f.eks. opdræt i trug (med badning) af ældre, så

kaldt' "-strakt yngel" - for at undgå den store dødelighed blandt ynge

len, når denne fra klækkehuset sættes i danmene og skal indstille sig 

på de ændrede levevilkår. Sålænge man ikke har fuld forståelse af årsa

gen eller årsagerne til det stærke svind, der i mange dambrug sker i be

standen af yngel og til tider også af sættefisken under damlivet - selv

sagt bortset fra de tilfælde, hvor påviselig sygdom af en eller anden 

art spiller ind -kan de modforanstaltninger, der søges truffet, ikke 

blive tilstrækkelig virksomme. Emnet må derfor skønnes at være et på

trængende problem egnet til behandling i forsøgsanstalten og tillige en 

opgave, der må kunne tages op blandt de første. 

ad 3: Bestandsforædling. 

Forædlingsarbejdet må siges at være en rimelig opgave for for

søgsvirksomheden, fordi en rationel bestandsforædling utvivlsomt rummer 

rige muligheder for erhvervet. Man må dog gøre sig klart, at forædlings·--
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arbejdet mere end andre opgaver er et arbejde på langt sigt. Ørredfor-

merne er velegnet til krydsningsforsøg, og selve udklækningen skulle in

gen vanskeligheder volde, derimod vil selve opdrættet og udvalget af de 

væksttyper, der skal arbejdes videre med for at nå til faste stammer og 

praktisk anvendelige resultater, nødv~nd.igvis tage en rum tid, fordre 

megen plads og stille særlige krav til lederens evne til at behandle 

arvelighedsproblemer. Det vil imidlertid være af stor værdi, at der 

snarest lægges en foreløbig plan for dette arbejde, og at indledende 

forsøg kommer igang. 

Formentlig vil der også på dette område kunne blive tale om et 

samarbejde mellem fiskeriundersøgelserne samt med akvarieanlæggene på 

C~arlottenlund slot i hvert fald til de forberedende arbejder. 

a.~ 4: Opdræt af andre arter. 

Forsøg med opdræt af andre arter end ørredformerne vil muligt 

kunne få praktisk betydning, og det drejer sig her om forsøg, hvoraf 

nogle formentlig uden større vanskeligheder eller forberedelse vil kun

ne påbegyndes, såsnart forsøgsanstalten er til rådighed, 

ad __ 2: Sterilisationsforsøg. 

Fisk, der af en eller anden grund er sterile, vokser erfarings

mæssigt hurtigere end normale og opnår tillige bedre kondition. Det bør 

derfor undersøges, om det er praktisk muligt at gennemføre sterilisa
tion af fisk til opdræt i større omfang • 

. ~~:. 6 ~ Fodringsfors øg. 

Selv om praksis gennem sine erfaringer har fundet frem til visse 

normer for foderets sammensætning og fodermængden under forskellige for

hold, vil det utvivlsomt blive af værdi for erhvervet at få større klar

hed og sikkerhed med ~ensyn til den mest hensigtsmæssige fodringsform, 

således at der kan fastlægges bestemte retningslinier for anvendelse af 
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de' forskGllig~ slags foder til opdrættets forskellige alderstrin og 

året rundt. En vanskelighed består måske deri, at nogle brug for stør

Btedelen er afhængig af det foder, der i øjeblikket er i handelen, men 

det skulle vel være muligt at nå til klarhed over, hvad der kan og bør 

gøres for at undgå for megene ensidighed og bøde på det tilbudte foders 

eventuelle uheldige sammensætning. 

Hvorvidt det måtte være muligt at producere og med fordel anven

de naturfoder i større omfang, f.eks. ved stort anlagte daphniekultu

r8r, må også kunne prøves nærmere i forsøgsanstalten. 

Hele fodringsspørgsmålet hører i hvert fald til de emner, for

søgsvirksomheden ville kunne tage op til behandling uden større forbe

redelse. 

ad 7; Opbevaring af foder. 

Ligeledes et spørgsmål, der hurtigt ville kunne tages op. 

Også på dette område har dambruget utvivlsomt allerede mange er

faringer, men man skulle dog mene, at det ville have betydning ekspe

rimentelt at kunne finde frem til de former for opbevaring, der under 

de givne forhold og under hensyn til foderets art ville være at anbe

fale den enkelte bruger. 

~d 8~ Bevaring af levende fisk under transport. 

Formentlig er man allerede erfaringsmæssigt nået til hensigts

mffissige fremgangsmåder, men i givet fald skulle der intet være i vejen 

for, at forsøgsanstalten også her kunne blive til nytte med eventuelle 

forsøg og vejledning. Bl.a. bør den i U.S.A. anvendte behandling med 

::fatriumamytal ved transport af levende fisk efterprøves. 

Udover det egentlige forsøgsarbejde er der på side 6 og 7 nævnt 

2 grupper opgaver, nemlig forurening~undersøgelser i videre forstand 
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samt oplysningsarbejdetf der begge naturligt falder indenfor en for

søgsanstalts arbejdsfelt~ 

Angående disse opgaver skal her yderligere anføres: 

ad II Undersøgelse af forureninger og andre forhold, der forårsager 
ulemper i dammene. 

Undersøgelser af denne art må naturligt først og fremmest tage 

sigte på at rette forekommende ulemper i selve forsøgsanlægget, men det 

må derudover ventes, at anstalten - i hvert fald efterhånden - bliver 

i s tand til at yde de arbejdende dambrug virksom bistand også på dette 

vigtige område. 

Særligt med hensyn til forureningsundersøgelser er der i tidens 

løb ydet støtte fra de ferskvandsbiologiske institutioner til flere 

hårdt ramte dambrug. Man tør regne med, at en sådan bistand fremdeles 

vil stå til r&dighed i hvert fald i særlige tilfælde, og det vil for 

forsøgsanlægget, når dette efterhånden kommer med også i forureningsun-

dersøgelserne, være af største værdi at kunne drage nytte af et samar-

bejde s~velsom af de allerede foreliggende erfaringer. 

Selv om den her nævnte side af hjælpearbejdet vel nærmest falder 

ind under den i det følgende cimtal te konsulentvirksotnhed, er sagen dog 

tillige berørt her for at præoisere, at forsøgsanstalten må arbejde hen 

til også at kunne varetage de her fornødne analytiske o.a. undersøgel

ser, jfr. bl.a. bemærkningerne på side 11 • 

.§:.9:,_ ~--II. Oplysningsarbejdet. 

c.rl ~.:;, Konsulentvirksomhed. 

Denne vil kunne blive en betydningsfuld del af forsøgsanstaltens 

virksomhed, efterhånden som lederen får fornøden erfaring i og ~verblik 

over dambrugets mange problemer. Ikke mindst, hvor det enkelte brug står 

over for pludselig indtrædende sygdomsanfald eller store tab i bestanden 

af andre årseger, vil det være af megen værdi, at sagkyndig undersøgelse 
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på stedet kan foretages med kortest varsel,og bistand iøvrigt ydes, hur-

tig indgriben fra anstal tens side forudsætt{.r imidlertid, at der er bil 

til rådighed. 

ad 2. Efterretningstjeneste og 

ad_]~ Oplysningsarbejde. 

De resultater og erfaringer, der efterhånden opnås i forsøgsan

stalten gøres snarest almindelig bekendt i en praktisk anvendelig form. 

Det er tidligere nævnt, at forsøgsarbejdet i andre lande følges, 

og hvad der herved måtte fremkomme af interesse,maddeles ligeledes i så 

let tilgængelig form som muligt. 

Sådanne oplysninger og meddelelser kan gives enten gennem fag

bladene eller ved særlige "meddelelser fra forsøgsdambruget", udsendt 

når egnet stof foreligger. 

I forbindelse med oplysningsarbejdet står spørgsmålet om tilret

telæggelse af kursus for fiskemestre. Der har tidligere været ønsker 

fremme om et sådant kursus, og der blev som foran nævnt allerede i 1908 

forsøgsvis afholdt et få dages kursus. Forsøget er dog ikke blevet gen

taget, men det er fremdeles erhvervets hensigt at få spørgsmålet løst, 

såsnart forholdene gør det muligt. 

Når forsøgsdambruget kommer i drift, vil man der få mulighed for 

at supplere skolingen i det rent praktiske dambrugsarbejde med et ind

blik j _ de muligheder, et vel ledet forsøgsarbejde byder for at komme 

prakeis til hjælp såvel ved forekommende vanskeligheder som ved at fin-

9-e nye veje for erhvervet. 

Det er jo i det hele en grundbetingelse for anlægeta virksomhed, 

at anstaltex~ i sit arbejde stadig står i den nøjeste kontakt med det 

praktiske dambrug og dettes problemer. Med de erfaringer, der vindes 

herved som gennem selve forsøgsresultaterne, skulle der kunne gøres en 

værdifuld indsats også i kursusarbejdet til gavn for deltagerne, der 
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skal dygtiggøre sig til det praktiske arbejde 1 såvel som for anatal

ten selv. 

Det er dog klart, at der vil gå nogen tid, før forsøgsanstalten 

kan påtage sig deltagelse i kursusarbejdet. 

I det foregående er der nærmere omtalt en række opgaver, dam

brugserhvervet længe har ønsket hjælp til at løse, og andre vil sikkert 

melde sig, efterhånden som hele forsøgsarbejdet kommer i god gænge. 

Udvalget er enig i, at opgaverne er så krævende, at de kun kan . 

tages op i et velegnet, særligt forsøgsanlæg og under en tilstrækkelig 

kyndig ledelse, såfremt resultaterne skal blive sikkert underbyggede 

og få den værdi for praksis, der tilsigtes. 

Man har derefter ud fra det påtænkte forsøgsarbejdes omfang og 

karakter nærmere overvejet, hvilke krav dette skønnes at ville stille 

til forsøgsledernes kvalifikationer, og skal herom anføre følgende. 

c. ~2E~~~~!~~~~~~!-!~!!!!as_2g_f~s!!s~-~!~±!!!~1!2~~~~ 

Da man på mødet i november 1948 orienterede sig foreløbigt i be

timeligheden af oprettelse af et forsøgsdambrug og skitserede rammerne 

for et sådant, synes der at være regnet med den mulighed, at den nød

vendige, videnskabelige bistand skulle ·kunne ydes af fiskeriundersøgel

sernes - daværende Biologisk Stations - ferskvandaafdeling. 

Denne institution har som foran omtalt gennem årene givet dam

brugerne råd og vejledning, især hvor de stod over for særlige vanske

ligheder, men det har dog hidtil kun drejet sig om begrænsede opgaver, 

der som nævnt fra tid til anden skulle løses. 

Når det nu som her kommer til at dreje sig om et særligt forsøgs

anlæg med tilrettelæggelse og gennemførelse af stadig løbende areejder, 

der kræver dagligt tilsyn, stiller sagen sig anderledes. Fiskeriunder-
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søgeleerne har fuldt op at gøre på sit egentlige arbejdsfelt i de fri 

vande, og der vil ikke kunne afses tid for det forhåndenværende perso

nale til tillige at gå ind i et forsøgsdambrugs arbejde. Her må en dag

lig, sagkyndig ledelse til, for at forsøgene kan gennemføres forsvar

ligt og få den tilsigtede værdi. Forsøgsledelsen vil kræve sin mand 

fuldt ud og må derfor blive en ganske selvstændig opgave, selvom lede

ren under en eller anden form får tilknytning til fiskeriundersøgelser

ne. Det tør i alle tilfælde forventes, at der fremdeles fra fiskeriun

dersøgelsernes side vil kunne ydes dambrugserhvervet støtte som hidtil 

over for særlige tilfælde, og at der også vil kunne gives forsøgslede

ren råd og vejledning samt adgang til de hjælpekilder, undersøgelserne 

råder over, bl.a. i form af forsøgsakvarier, løbende tidsakriftlittera

tur, bibliotek m.m. 

Med hensyn til den særlige stilling som forsøgsleder, det såle

des bliver nødvendigt at regne med, . ~å der i betragtning af det foran 

anførte om de opgaver, det vil være ønskeligt og naturligt at få be

handlet i forsøgsanstalten, formentlig stilles følgende krav til lede

rens faglige kvalifikationer: 

l) Fortroligt kendskab til biologi og biologisk undersøgelseateknik. 

2) Sagkundskab med hensyn til fiskesygdomme, deres diagnose og bekæm

pelse. 

3) Nogen kendskab til praktisk dambrug. 

4) Evne til planlægning og gennemførelse af rationelt forsøgsarbejde, 

dels i fo~bindelse med sygdomsundersøgelserne, dels iøvrigt tilsig

tende dambrugets fremme, f.eks. gennem de forannævnte foåringsfor

søg, opdræt af nye emner for dambruget, fremavl af forædlede stam-

mer m.m. 

Det er næppe at vente, at der i hvert fald for tiden kan findes 

en ledig, fuldt uddannet person til lederposten. Der vil dog forment

lig heller intet være i vejen for at begynde arbejdet med en leder, 
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der er videnskabelig skolet biolog, cand.mag. eller magister, og dermed 

har de grundlæggende teoretiske forudsætninger for forsøgs- og undersø- . 

gelsesarbejde. Han må så efterhånden supplere sit kendskab ved studie

rejser og specialkursus. Af stor .værdi vil det være og navnlig i de · 

første arbejdsår, ·at han som nævnt kan påregne sagkyndig råd og vejled

ning fra fiskeriundersøgelserne. 

Der må regnes med, at arbejde~ i den første tid for lederens 

vedkommende må blive overvejende forberedende og orienterende, men det 

skulle dog være muligt ret hurtigt at kunne tage fat på nogle af de før 

nævnte opgaver, der ikke kræver større foranstaltninger. 

§Eørgsmålet om medhjælp. 

Det må forudses, at forsøgslederens tid vil blive så optaget af 

forsøgenes tilrettelæggelse og undersøgelsesarbejdet, i den første tid 

"J:illige .af . studierejser samt efterhånden også af konsulentvirksomheden, 

at han ikke til stadighed kan være til rådighed for det daglige arbejde 

i anlæget. 

Det bliver derfor formentlig nødvendigt, at der samtidig med le

deren antages en medhjælp, enten laborant eller assistent. 

Af denne bør da kræves: 

l) Indgående kendskab til praktisk dambrug, samt 

2) at han er i stand til og villig til - efter lederens nærmere anvis

ning - at udføre det forefaldende daglige, praktiske arbejde ved 

forsøgenes gennemførelse samvittighedsfuldt og forsvarligt. 

De-t vil formentlig tillige vise sig nødvendigt at have .kontor

hj~~ til rådighed. 

Efter at have behandlet spørgsmålet om forsøgslederens kvalifi

kationer m.m. skal der i det følgende redegøres for de krav, der må 

stilles til selve forsøgsanlægget, for at dette kan anses som vel egnet 

til formålet samt for bestræbelserne fra organisationernes side for at 
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finde og stille et egnet anlæg til rådighed. 

D. §E:~!:~~~~!~!-2~-~!_!!!!~~-~!!-E~~~~!!~~-!2!f~!!!~!-f.2E_f.Q!:~~g~-

9:!:!~!:~~~~:. 

En grundbetingelse for hele sagens løsning er det naturligvis, 

at der kan rådes over et anlæg velegnet til formålet både med hensyn 

til vandtilførsel, plads til forsøgsdamme, passende laboratorium og bo

ligforhold, idet der dog forudsættes en gradvis udbygning af anlægget. 

Det vil ikke være forsvarligt at søge at skaffe de midler og 

den sagkundskab til veje, der kræves til et forsøgsarbejde på længere 

sigt, medmindre det anlæg, der stilles til rådighed, findes absolut 

velegnet af sagkundskaben. 

Nærmere bestemt må der således kræves følgende: 

l) Såfremt forsøgsanlægget ønskes lagt ved et vandløb, må der året 

rundt være tilstrækkelig forsyning af sundt vand. 

2) Der må af hensyn til smittefaren ikke findes arbejdende dambrug 

højere oppe ad samme vandløb. 

3) Da der blaa. skal arbejdes med fiskesygdomme i forsøgsanlægget, vil 

det være uheldigt, såfremt der findes dambrug neden for forsøgsan

staltenfJ 

4) Der må påregnes anlagt et mindre antal damme af forskellig størrel

se, og der må være plads til udvidelse, efterhånden som forsøgsar

bejdet kræver dets 

5) Blea. under hensyn til de forsøg, der ventes anstillet vedrørende 

behandlingen af fiskesygdomme, vil det være nødvendigt, at der er 

adgang til borevand på stedet, således at en motorpumpe kan forsyne 

såvel forsøgsakvarier som mindre forsøgsdamme uden forbindelse med 

den del af anlægget, der forsynes med vand fra åen. 

6) At der indrettes beboelse for det daglige tilsyn, og der bør være 
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muligheder for, at der ligeledes kan indrettes bolig for forsøgsle

deren. Det er dog muligt, at denne i den første tid, når enklere for

søgsrækker er sat i gang, kan overlade det daglige tilsyn til assi

stenten og selv må anvende størstedelen af sin tid på videre uddan

nelse, bl.a. på studierejser. Boligspørgsmålet for forsøgslederen 

skulle derfor eventuelt først blive aktuelt efter nogen tids forløb. 

7) Undersøgelserne kræver endvidere plads til indretning af laboratori

um med elektricitet, varme og vand indlagt ( eventuelt trykluft). 

Tillige et arbejdsv~relse i forbindelse med laboratoriet, mørkekam

mer, rum til magasin og redskaber (værksted), kølerum m.m. 

8) Arbejdet i laboratoriet kræver udover de faste installationer, ska

be, borde og reoler et ·ret omfattende udstyr. Der vil efterhånden 

være brug for~uøtrumenter til dissektion, mikroskoper, akvarier,for

skelligt analyseudstyr, kemikalier, måleapparater, fin og grov vægt, 

glasvarer, termostat, mikrotomer .m.m. 

Efter et rent foreløbigt overslag vil det dreje sig om en anskaf

felsessum på op imod 50.000 kr., men det er tanken, at laboratoriet 

først får det nødvendige udstyr efterhånden, som opgaverne kræver det, 

og lederen finder det nødvendigt. Man kan dog ikke undlade stærkt at 

fremhæve, at et mindre beløb må stilles til rådighed straks til anskaf

felse af det mest nødvendige "værktøj", for at arbejdet overhovedet kan 

komme i gang. Der må endvidere påregnes anskaffet noget kontorinventar, 

kortmateriale, håndbøger og anden litteratur. 

For litteraturens vedkommende gøres opmærksom på, at en del 

håndbøger og specialværker navnlig af ældre dato vil kunne udlånes af 

fiskeri undersøgelserne. 

Man kan vel ikke helt se bort fra den mulighed, at det anlæg, 

der bliver valgt, ikke i længden vil vise sig fuldt ud egnet til for

målet, bl.a. kunne jo forholdene i det vandløb, der forsyner anlægget, 
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ændres ugunstigt. Også den mulighed, at der senere frembød sig lejlig

hed til at erhverve en lokalitet, der bød forsøgsvirksomheden endnu 

bedre vilkår, kunne vel tænkes at komme til at foreligge. 

Både i betragtning heraf og for at vinde erfaring i det hele med 

hensyn til stedets egnethed vil det formentlig være heldigt foreløbig 

kun at lægge vægt på forsøg med begrænset forsøgsperiode og ikke gå til 

større installationer, indretninger og dyrere anskaffelse af laborato

rieudstyr, end der vil være absolut nødvendige for de første år. 

Forskellige Dambrug bringes i forslag. 

Under udvalgets første møder bragtes enkelte dambrug i forslag 

som mulig$ egn~etil forsøgsvirksomheden, bl.a. Frijsendal. Fra biolo

gisk side blev der dog rejst indvendinger, der gjorde det klart, at in

gen af de nævnte lokaliteter kunne anses for egnede. Organisationerne 

bestemte da at ville søge at finde et egnet anlæg andre steder i lan

det, men meddelte efter nogen søgen ·under 30. juli 1949, at man bl.a. 

på grund af stigende priser på dambrug fandt tidspunktet ugunstigt til 

erhvervelse af en ejendom til forsøgsanlæg, hvorfor sagen foreløbig øn

skedes stillet i bero. 

Først i begyndelsen af 1953 mente man at have fundet en egnet 

lokalitet, nemlig Lille Vejen Mølle. På en del af anlægget tænktes an

lagt et arbejdende dambrug og på den øvrige del skulle forsøgsanlægget 

kunne anbringes. 

Ved besigtigelse, hvor bl.a. dr. Tåning og magister Larsen del

tog, fandtes stedet ret velegnet, forsåvidt vandforsyning, beliggenhed 

og pladsforhold angikJ tillige fandtes der på stedet bygninger, der 

gav mulighed for indretning af såvel beboelse som laboratorium m.m. 

Der viste sig imidlertid senere vanskeligheder ved at erhverve 

ejendommen, idet den indtil videre kun kunne benyttes på lejemål for 

en række ad gangen. Under disse omstændigheder opstod der betænkelig-
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heder ved at binde kapital i anlæg på dette sted. 

E. Brøns Mølle erhverves. 

Organisationernes udvalg fortsatte imidlertid bestræbelserne 

for at finde en anden, egnet lokalitet og meddelte medio marts 1954,at 

en sådan formentlig nu var funden, idet ejendommen Brøns Møllet der 

var til salg, bød gode betingelser for damanlæg og gunstige pladsfor

hold med hensyn til beboelse og laboratorieindretning. 

Brøns Mølle ligger ved åen af samme navn, oa. l km ovenfor Brøns 

by og ca. 5 km fra åens udløb i Vesterhavet indenfor Rømø. For tiden 

findes der intet dambrug ved .åsystemet ovenfor Brøns Mølle. 

En besigtigelse, som af delingsleder Knud Larsen og fuldmægtig 

Strubberg foretog sammen med organisationernes udvalg den 26. marts, 

bekræftede, at stedet bød gode betingelser for selve damanlæget og go

de pladsforhold iøvrigt. 

Åvandets beskaffenhed og åens vandføring. 

Det neget vigtige spørgsmål om hvorvidt åvandet var egnet som 

fødevand for dambruget, kunne imidlertid ikke afgøres alene ved besig

tigelse, og det aftaltes derfor, at der skulle foretages kemisk analy

se af vandets beskaffenhed og indhentes oplysninger om åens mindste

vandføring. 

nemlig: 

Den 27. april tog QUISTS Laboratorium, Aarhus, 8 vandprøver, 

l i Brøns å, lige ovenfor mølledammen, 

l i Brøns å, højere oppe i vandløbet, ca. 3 km ovenfor mølledam

men, samt 

6 prøver i forskellige tilløb, ca. 3-6 km ovenfor møllen. 

Prøverne analyseredes for iltindhold, hårdheds- og surhedsgrad, 

indhold af jern- og svovlforbindelser m.m. De detaillerede analysere

sultater er anført på bilag 1. 
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Fiskeriundersøgelsernes ferskvandsafdeling udtaler efter gennem

zyn af analyserne, at åvandet må karakteriseres som væsentlig bedre eg

net til formålet end meget af det åvand, der andre steder i Jylland an

vendes til forsyning af dambrug, der er derfor efter afdelingens skøn 

intet i analyserne, der gør det betænkeligt at anvende åvandet i for

søgsanstaltens damme. 

E~ for driften særlig vigtigt punkt er jo den vandmængde, der 

vil være til rådighed året igennem og da navnlig i den for ethvert dam

brug kritiske periode, den "tørre" årstid, d.v.s. juni - august. 

Angående åens vandføring er der derfor gennem Hedeselskabets kul

turtekniske afdeling i Slagelse indhentet nogle oplysninger, der er an

ført udførligt i bilag 2. 

Oplysningerne er baseret på målinger, udført i løbet af sommer 

og efterår 1954, men i dette tidsrum var nedbørsmængde usædvanlig stor, 

og de fundne værdier for afstrømningen kan derfor kun i mindre grad 

tjene til at dømme om den normale eller den minimale sommervandføring. 

Afdelingen mener dog efter forsigtigt skøn at kunne anslå den normale 

vandføring i sommertiden til omkring 200 l/sek. og mindstevandføringen 

til henved 100 1/seke 

Navnlig mindstevandføring synes vel lav for en intensivere drift 

af anlæget, men det er ikke udelukket, at afdelingens skøn vil vise sig 

at være vel forsigtig, i hvert fald omfatter de foretagne målinger kun 

et ret kort tidsrum af et enkelt år. 

Efter erfaringer fra forår og sommer 1955 har vandføringen været 

tilstrækkelig for de allerede i drift værende damme. 

Til nogen vejledning ved bedømmelse af kravene til mindstevand

føring kan måske tjene nogle oplysninger, der fremgår af landvæsens

kommissions-behandlinger af sager vedrørende dambrug kontra vandingsan-
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læg. 

Det drejer sig om følgende dambrug: Store Vejen Mølle (ved Vejen 

å) samt Langkær og Stampen fiskerier ved Brande å. 

Store Vejen Mølle-anlægget rummer oa. 50 damme med et vandareal 

på ca. 29.000 m2 og en årsproduktion på omkring 50.000 kg ørred. 

Middelvandføringen skønnes for juni/august til i gennemsnit 

470 l/sek. og mindstevandføringen til 230 l/sek. (828m3/ t). 

Dambrugsejerne har under sagen hævdet, at vandforbruget ved de 

ansøgte vandingsanlæg (2 regnkanoner), såfremt der ikke gives tilla

delse til samtidig benyttelse af begge regnkanoner, vil formindske åens 

vandføring med indtil 8% i de dage, der pumpes. Dette vil betyde et 

årligt tab ved mindre produktion på ca. 8.700 kr. 

Den overlandvæsenskommission, der behandlede sagen, afgjorde 

den - i marts 1955 - derhen, at der for en 10-årsperiode gives den ene 

bredejer ret til oppumpning af højst 60m3/time i 8 timer om dagen på 

dage med ulige datoer, medens den anden bredejer får ret til oppump

ning af højst 48m3/time i 8 timer om dagen på dage med lige datoer. 

Der skulle således i den tørre tid blive omkring 210 l/sek. til 

rådighed for dambruget i den tid, der pumpes. 

Angående erstatningen udtalte kendelsen bl.a. følgende: 

Under hensyn til, at de foreliggende målinger viser, at mindste

-vandføring i den 24-årsperiode, målingerne omfatter, halvdelen af åre

ne har ligget ~ og i den øvrige halvdel und~r gennemsnittet i perio

den, skønner kommissionen det usandsynligt, at oprettelsen af regnkano

nerne hvert_!r skulle medføre tabsgivende indgreb i dambrugets produk

tion, og da der alene kan være tale om erstatning indenfor den lO-års

periode, hvori regnkanonerne overhovedet kan tillades, må erstatnings

påstanden i hvert fald reduceres væsentligt. Hertil kommer, at da 

størstedelen af det til oversprøjtningen benyttede vand må antages at 

fordampe for plantevæksten, vil der i medfør af § 42 i vandløbsloven 
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ikke kunne blive spørgsmål om godtgørelse for dette vandtab, idet kom

missionen finder den ommeldte bestemmelse anvendelig såvel på vandings

anlæg ved opstemning og overrisling som tillige på oppumpning og spred

ning af vand ved mekanisk kraft. 

Ved kendelsen blev der da tilkendt dambruget en erstatning på 

kr. 5.000,- for hele 10-årsperioden. 

Langkær og Stampen fiskerier ligger oa. 2 km fra hinanden ved 

Brande å. Disse anlæg, der drives under et, rummer ca. 40 d~e hver 

med en samlet årsproduktion på omkring 52.000 kg. 

Vandarealet i Langkær fiskeri (ca. 40 damme) er i 1946 opgjort 

til ca. 20.000 m2 og i Stampen fiskeriet (ca. 40 damme) til ca. 14.000 

m2. 

Vandføringen i Brande å ved Langkær fiskeri er den 6. september 

1949 målt til 210 l/sek. (750m3 pr. time). 

Fiskeriejerne gør i denne sag gældende, at produktionen er ind

rettet på benyttelse af hele vandløbets sommervandføring, og der regnes 

med, at benyttelsen af den ansøgte regnkanon vil,formindske vandførin

gen til dammene med 11-12%. Produktionen må derfor nedsættes med et tab 

af nettofortjeneste på omkring kr. 13.00.0,-, hvilket tab kræves erstat

tet. 

Kommissionen erkender i sin kendelse af 1953, at fiskeriet i væ

sentlig grad må basere produktionen på åens sommervandføring, samt at 

generalomkostningerne ikke vil blive påvirket nævneværdigt i tilfælde 

af en produktionsnedsættelse på omkring lO%, således at der i aå til

fælde ville påføres dambrugene et ikke uvæsentligt tab. 

Kommissionen finder imidlertid, at fiskeriets benyttelse af van

det må være underkastet en vis naturlig, mindre begrænsning, der følger 

af de øvrige bredejeres adgang til vandets benyttelse. 

Oprettelse af den ansøgte regnkanon tillades for tiden l. april-
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l. oktober, dog således at den vandmængde, der oppumpes, ikke må over
stige 60m3 pr. time for ialt 600 pumpetimer årligt. Der må højst pum
pes 6 timer i døgnet. Tilladelsen gælder foreløbig for 10 år. 

Med hensyn til spørgsmålet om vandføring bemærkes, at der er in
tet oplyst om, hvorvidt de 210 l/sek. kan betragtes som åens normale 
vandføring i september, og nogen mindstevandføring er ikke oplyst. 

Ifølge sagens natur er det umuligt på forhånd at afgøre, hvor
vidt oprettelse af vanding_sanlægget faktisk vil påføre fiskerierne no
get tab, alene fordi den fremtidige vandføring og behov for kunstig 
vanding ikke kan forudses. Såfremt det imidlertid antages, at de 210 
l/sek. (750 m3-time) er mål for vandføring i den tørre tid, skulle den 
vandmængde, der bliver til rådighed for dambrugene i denne periode, da 

være 210 l/sek. minus de 8% (ca. 17 l/sek. eller 60m3/time), pumpnin
gen må berøve åen, eller ialt ca. 193 l/sek. En sådan oppumpning må ef
ter kommissionens opfattelse også i den tørre tid lade tilstrækkeligt 
vand tilbage til~ at dammene kan drives med uændret kapacitet,og vil 
således ikke påføre fiskeriejerne tab. 

Sammenholder man udfaldet af disse sager, ses det, at et så 
stort dambrug som Store Vejen Mølle ikke synes at kunne arbejde med 
helt uændret kapacitet ved en mindstevandføring på omkring 200 l/sek., 
medens forholdene antagelig stiller sig noget gunstigere for de 2 min
dre anlæg, Langkær og Stampen fiskerier, idet dog bemærkes, at her in
tet mærmere vides om driftens forløb siden 1953. 

Alle disse 3 fiskerier råder i hvert fald over større vandmængde, 
end der synes at kunne blive tale om for Brøns Mølle-anlægeta vedkommen
de. 

Evorvidt det vil være praktisk muligt at supplere dette anlægs 
vandforsyning i større mængde med vand ved boring, er et åbent spørge-
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mål. I mindre mængde er sådant vand imidlertid allerede til stede og vil 

eventuelt kunne anvendes, dersom særlige forsøg kræver det. Det skal dog 

henstilles, at det allerede i forsøgstidens første år undersøges, i hvil

ket omfang det vil være muligt at skaffe borevand. 

F. Udvalgets skøn over Brøns Mølles muligheder som forsøgsanlæg. 

Brøns Mølle erhvervedes i foråret 1954 af dambruger-organisatio

nerne, repræsenteret ved I/S Dansk Forsøgsdamkultur. Den fornødne opstem

ningsret blev opnået ved landvæsenskommissionskendelse af 2. maj 1955. 

Ejendommens areal andrager ca. 12.8 ha., således at der uden van

skelighed kan anlægges ca. 50-60 damme af almindelig størrelse foruden 

et antal mindre damme til forsøgsbrug. Der synes endelig at være mulig

hed for om nødvendigt at kunne udvide arealet ved tilkøb. 

På ejencommen finae~ dels et større 2-etages hus (11 x 22 m) med 

2 lejligheder med ialt 11 værelser, l kammer, køkkener og bryggers dels 

en ældre 3-etages bygning (13 x 14 m) hidtil anvendt til mølleri. Elek

trisk kraft er til rådighed. 

I beboelseshuset vil kunne indrettes bolig for leder, fiskemester 

og medhjælp samt kontor. Det er derimod foreløbig uvist, hvorledes plad

sen i møllehuset bedst lader sig anvende. Man skal pege på, at kælder-

< etagen vil være vel egnet til klækkeri og akvarieforsøg, medens det for

mentlig vil blive mest praktisk at opfør• . en særlig bygning til la

boratorium. 

De forhåndenværende bygninger gj-orde iøvrigt indtryk af at være 

ret vel vedligeholdt. 

Et større antal damme er anlagt i foråret 1955 og en del af dem 

sat i drift, .idet det er planen foreløbig at udnytte en større del af 

anlæget til produktion af sætte- og spisefisk, sålænge de indledende 

forsøg kun kræver mindre plads. 
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Som det på side 22 anførte viser, synes åvandets beskaffenhed ved 

Brøns Mølle tilfredsstillende for damdrift, medens·der indtil videre 

råder nogen uvished angående afstrømninge~s størrelse ved Møllen, især 

i den tørre årstid. Det kan dog bemærkes, at vandtilførselen i somme

ren 1955, som før nævnt~ har været tilstrækkelig for den hidtil ydbyg

gede del af anlæget. 

I de nærmeste år vil der allerede skaffes større klarhed over 

dette vigtige spørgsmål, men det må meget henstilles at de rent prak

tiske erfaringer her suppleres med målinger, der gennemføres året igen-

Da driften i alt fald foreløbig skal tage sigte på kombination 

af brugsfiskeri og forsøgsvirksomhed, må der derfor disponeres forsig

tigt, indtil større erfaringer angående svingningerne i vandføringen 

foreligger og således,at der til enhver tid står tilstrækkeligt vand 

til rådighed for forsøgsdammene. Man må ikke udsættes for, at et vig

tigt forsøg afbrydes af vandmangel i den tørre periode til fordel for 

brugsfiskeriets produktion. Det er af afgørende betydning, at forsøgs

virksomheden sikres mod forstyrrelser og afbrydelser, og forholdet mel

lem brugsfiskeriet og forsøgsvirksomheden må derfor fastlægges særligt 

i en nærmere aftale. 

Alle stedets g~~stige og mindre gunstige forhold ~aget i betragt

ning må udvalget mene, at der ved Brøns Mølle er muligheder for anlæg 

og drift enten af et rent forsøgsanlæg eller foreløbig således, at kun 

en del af dammene anvendes til forsøg og de øvrige til almindelig dam

drift~ Selv om man er klar over, at den vandmængde, der er til rådighed, 

antagelig i nogen grad vil hæmme virksomhedens omfang, vil udvalget 

lægge megen vægt på, at der nu åbnes adgang til at indlede forsøgsar

bejdet, og at de forsøg bliver sat i gang, som stedet byder muligheder 

for at gennemføre. 
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Kun ved at arbejde praktisk med opgaverne, kan de nødvendige er-

faringer vindes med hensyn til hvad, der under de givne forhold er mu

lighed for at , gennemføre, og hvilke opgaver, der må sættes i bero, ind

til der eventuelt senere kan skaffes bedre arbejdsbetingelser. 

Udgifter ved anlæg og drift. 

Disse udgifter er vanskelige at kalkulere, sålænge der ikke fore-

ligger nogen arbejdsplan for virksomhedens først~ år, men en række fa

ste udgiftsposter kan dog i hvert fald opstilles. 

Anlægsudgifter. 

Disse vil afhænge af, hvor stor del af damanlæget, der skal dis

poneres over til forsøgsbrug og de særlige krav til damudstyr, der her 

eventuelt siilles. De indretninger og installationer, der må foretages 

ved bygningerne for at skaffe tilstrækkelig gode arbejdsforhold for de 

videnskabelige undersøgelser, beror også på det omfang, arbejdet kan 

forventes at ville få i de første år. 

Der er på bilag 3 anført nogle hovedposter af udgifterne ved er

hvervelse og indretning af hele anlæget, bl.a. omfattende bekostningen 

ved indretning af dammene. Hovedparten af disse, for tiden 49 stk., 

areal 3.1 ha, er imidlertid bestemt til ørredopdræt, medens de øvrige 

30, areal kun 0.6 ha, kan anvendes til forsøgsvirksomhed. Også udgifter

ne til magasin, køle- og hakkerum må for størstedelen, på brugsfiske~ 

riets konto. 

Med hensyn til den særlige anlægsudgift, der omfatter det viden

sk~b~lj~~_ ud~tyr, er der på bilag 4 nærmere anført de skønnede udgif

ter til anskaffelse af instrumenter, glasvgrer og andet laboratorieud

styr, der anses som nødvendigt materiel, idet det dog også her forment

lig må afhænge noget af de opgaver, der agtes taget op i prøvetiden, 

hvilke anskaffelser det er nødvendigt straks at foretage, og hvilke 
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der foreløbig vil kunne udskydes~ Skønsmæssigt bør der dog ved starten 

være et beløb på lC>-15. 000 kr. til rådighed til det nødvendigste viden
skabeligs udstyrf/ 

J:;riftsud.gifter. 

Også her gælder det, at der foreløbig kun kan skønnes ganske løst 

over de fleste udgiftsposter ved den løbende drift af forsøgsvirksomhed 

cg ru1dcrsøgelser. 

G. ~~ets in~~tilling. 

Den opgaue, der blev stillet udvalget ved dets nedsættelse, gik 
som anført side 5 ud på at udarbejde et udkast til plan og drift af et 

forsøgsanlæg på grlmdlag af samvirke mellem fiskeriministeriet og dam

brugserhvervet, således at dette sidste skulle anvise og indrette et 

egne-G dambrug, medens fiskeriministeriet på sin side skulle søge at skaf

fe det videnskabelige arbejde udført. 

Udvalgets arbejde med sagen har vist, at de krav, der må stilles 

til en forsøgsleders kvalifikationer, og den omfattende indsats, der fra 

hanG side forventes præsteret, medfører, at lederposten vil kræve sin 

mand fuldt ud. Den må blive en selvstændig stilling, der ikke lader sig 

forene med andre hverv. Alt forudsat, at det forsøgsanlæg, der skal vir

kes med, er fuldt ud egnet til forsvarlig gennemførelse af ·et videnska

beligt arbejde til erhvervets fremme. 

Da opgaverne i et sådant anlæg for en stor del kun kan løses ved 

forsøg anlagt på langt sigt, må der tillige sikres lederen tilfredsstil

lende forhold for i hvert fald et længere åremål~ 

De interesserede dambrugere har siden udvalgets nedsættelse søgt 

at :fi nde en egnet lokalitet til forsøgsanlæget~ Flere bestående dambrug 

ha r været bragt i forslag, men fandtes uegnede, indtil man i 1954 be

st c>"Jl.t '3 sig for køb af Brøns Mølle, hvor beliggenhed, areal, behyggelse 

m,~m. fandtes passende, og åvandets karakter tilfredsstillende. 
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Ejendommen erhvervedes i 1954 af det nyoprettede I/S Dansk For-

~2gs~.mbrug, og den fornødne opstemningsret blev sikret ved landvæsens

kommissionskendelse af maj 1955. I løbet af forsommeren er der anlagt 

et antal damme, der allerede er i drift med ørredopdræt, idet det er 

tanken foreløbig at udnytte en del af arealet til almindelig damdrift, 

samtidig med, at der påbegundes forsøgsdrift af nogle ligeledes anlag

te ~indre damme. Efterhånden som forsøgsvirksomheden kræver det, vil 

det damareal, der nu udnyttes til brugsfiskeri, kunne indskrænkes. 

Spørgsmålet bliver nu, om udvalget kan gå ind for, at der etable

res et permanent forsøgsanlæg ved Brøns Mølle og gøres skridt til at 

skaffe anlæget den fornødne kvalificerede ledelse. 

Som anført side 23 synes den vandmængde, der vil være til rå

dighed i den tørre årstid, d.v.s. i den for alle dambrug kritiske pe

ri c;de, i ncgen grad at måtte hemme virksomhedens omfang. Det forekom

mer derfor udvalget, at der hermed råder nogen usikkerhed om, i hvor 

uøj grad Brøns Mølle egner sig til udbygning som et permanent forsøgs

enlæg. Såfremt borevand kan skaffes i tilstrækkeligt omfang, stiller 

forholdet sig anderledes, men herom vides foreløbig intet. 

Under hensyn til det foran anførte og under forudsætning af, at 

det bliver fiskeriministeriet, der skal søge at skaffe det videnskabe

lige arbejde udført, må det forekomme udvalget noget betænkeligt alle

rede nu at foreslå ministeriet at binde sig til en permanent ordning, 

der måske vil bringe skuffelser og dermed skade sagen. 

Udvalget må derfor mene, at der bør gås forsigtigt frem og skal 

foreslå, at man indstiller sig på gennem en prøvetid, en overgangspe

riode på f.eks. 2 år at søge gennemført de forsøg og undersøgelser, der 

v~der de givne forhold har udsigt til forsvarlig gennemførelse. Der 

vindes derved værdifulde erfaringer med hensyn til anlægeta betingelser 
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som forsøgsbrug. Ikke mindst vigtigt vil det være tillige at nå til 

klarhed over, i hvilket omfang fo!søgsdriften lader sig forene med den 

almindelige damdrift, der tillige agtes praktiseret på stedet. 

Ifølge sagens natur må det blive selve forsøgsarbejdet qg de vi

denskabelige undersøgelser på stedet, der bliver hovedopgaven ~ over-

gangsperiod en. 

Efter udløbet af prøvetiden må der da tages stilling til, hvorle-

hele forsøgssagen skal føres videre. 

Det er ingenlunde udvalgets opfattelse, at Brøns Mølle-anlæget er 

uegne t til forsøgsvand, men det er som nævnt den uvished, der råder med 
' ' 

h ensyn til åens vandføring, der gør det noget betænkeligt at anbefale, 

a t der allerede nu træffes en blivende ordning. Man må imidlertid lægge 

megen vægt på, at det forsøgsarbejde, det under de givne forhold er mu

ligt at gennemføre, omsider sættes i gang. 

Sålænge denne usikkerhed med hensyn til anlægeta mulisheder rå

der, vil det formentlig også være betænkeligt at indgå nogen bindende 

aftale med en kvalificeret leder, der må lægge sin fremtid an på denne 

opgave og tillige søge den supplerende uddannelse, sådant arbejde efter

hånden vil kræve. 

Man er derfor enig i at henstille, at lederspørgsmål i overgangs-

perioden heldi ~9t lod sig ordne, dersom fiskeriministeriet kunne se sig 

i s tand til at stille en af de sagkyndige biologer ved fis~e~iundersøgel

~~er .. l8 S ferskvandsafdeling til rådighed for et kort åremål med den opga

a t lede arbejdet i prøvetiden og at komme til klarhed over de mulighe

der, Brøns Mølle byder forsøgsarbejdet på langt sigt. Der ville derved 

k~uu1e vindes værdifulde erfaringer og større indsigt i anlægeta fremti&s-

muligheder, uden at hverken fiskeriministeriet eller interessentskabet 

s om anlæggets ejer gik ind i aftaler bindende for en længere årrække. 

Det må af mange grunde synes rimeligt og naturligt at ~orsøgslede-
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har tilskytning til den bestående institution, der særlig arbejder med 

undersøgelser i ferske vande, nemlig den førnævnte ferskvandsafdeling 

under fiskeriundersøgelserne. En sådan tilknytning vil være en betyde

lig støtte for ham i arbejdet.:. 

Såfremt et arrangement som det :Jmrneldte vedrørende forsøgslede

ren lader sig gennemføre, kunne forholdene i overgangstiden tænkes ord

net på følgende grundlag: 

l. De interesserede damkrugere, repræsenteret ved interessentska

bet Dansk Forsøgsdamkultur, stiller Brøns Mølle anlæget til 

rådighed med de fornødne installationer: Damanlæg, laboratori

um, bolig for forsøgsleder og medhjælp m.v. 

2. Interessentskabet antager og lønner den fornødne medhjælp for 

forsøgslederen 

3. Interessentskabet afholder de årlige driftsudgifter, bortset 

fra anskaffelse af videnskabeligt laboratorieudstyr. 

4. ]liskeriministeriet stiller en biolog fra fiskeriundersøgelser

nes ferskvandsafdeling til rådighed som forsøgsleder i over

gangstiden, foreløbig for 2 år. 

5. Fiskeriministeriet anskaffer det efterhånden nødvendige vi~eL·

skabelige udstyr og yder iøvrigt gennem fiskeriundersøgelser~ 

ne lederen støtte og vejledning, samt foranlediger - om for

nødent - at der gives ham adgang til benyttelse af forsøgs. 

akvarierne i Charlottenlund for supplerende, særlige undersø

gelser. 

6. Ansvaret for det videnskabelige arbejde påhviler alene forsøgs

lederen, der iøvrigt forudsættes at arbejde i nøje kontakt med 

såvel dambrugserhvervet som fiskeriundersøgelserne. 

Da virksomheden i forsøgsanlæget skal tjene det prakti

ske dambrugs fremme, må de opnåede resultater ikke hemmelig-
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holdes, men stilles til rådighed for alle interesserede. 

7. Arbejdet må naturligt påbegyndes med mere begrænsede opgaver 

og gradvis udbygges, efterhånden som nye opgaver melder sig. 

8 • . Nærmere regler for forholdet i det hele mellem interessent

skabet og fiskeriministeriet fastsættes gennem særlig over

enskomst. 

Forslag cm Fcrsøgsudvalg. 

I/s Dansk Forsøgsdamkultur har vel allerede gennem sin be

styrelse et organ til varetagelse af selskabets interesser i drif

ten af hele anlæget, foreløbig omfattende såvel brugsfiskeri som 

forsøgsarbejde. 

·net skønnes imidlertid formålstjenligt, at der irlijen for 

bestyrelsen vælges et snæv~ere forretningsudvalg, der i enkelthe

der kan følge alene forsøgsvirksomheden og stå i stadig kontakt 

med lederen. Et sådant mindre udvalg arbejder hurtigere og vil 

samtidig lette hvervet tor den øvrige bestyrelse. 

Det vil være en stor fordel om udvalget tillige kunne yde 

videnskabelig bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af så

vel forsøg som undersøgelser. Fiskeriministeriet er - også gennem 

fiskeriundersøgelserne - naturligt interesseret i hele virksomhe

dens videnskabelige arbejde og villig til at yde sin bistand til 

formålets tremme. Det må derfor findes rimeligt, at forretnings

udvalget tiltrædes af en repræsentant for ministeriet, udpeget af 

dette. 

Det vil være en stor støtte for forsøgslederens arbejde at 

stå i nøje kontakt med et sådant udvalg, hvor såvel praktisk som 
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videnskabelig kendskab fuldt ud er til stede, og det vil samtidig 

gøre det lettere for lederen at holde sig i den meget ønskelige, 

stadige forbindelse med fiskeriundersøgelserne. 

Man skal derfor henstille, at bestyrelsen for I/S Dansk 

Forsøgsdambrug nedsætter et forretningsudvalg på tre medlemmer, 

der suppleres med en repræsentant for fiskeriministeriet. Dette 

udvalg, der foreslås benævnt Dambrugets Forsøgsudvalg tilstiller 

selskabets bestyrelse forslag til antagelse af det fornødne per

sonel, udfærdiger instruks for lederen samt varetager tilsynet af 

driften af forsøgsanlæget. I påkommende t~lfælde kan udvalget, om 

det ønskes, supplere sig med et medlem, hvis særlige viden vil 

have værdi for udvalget i det pågældende spørgsmål. 

Forsøgslederen indtræder ikke som medlem af udvalget men 

kan tilkaldes til møderne. 

Udvalget fastsætter selv sin forretningsgang. 

Forsøgslederen udarbejder en årlig arbejdsplan, der dels 

imødekommer fremsatte ønsker fra praksis dels omfatter opgaver, 

lederen selv foreslår optaget i planen. Arbejdsplanen forelægges 

udvalget til godkendelse. 

Lederen udfærdiger endvidere en månedlig beretning om ar

bejdets gang. 

Forsøgslederen fører det daglige regnskab og afgiver ved 

årets slutning en regnskabsoversigt, budgetforslag for det kommen

de år samt årsberetning til udvalget til godkendelse, forinden ; 

disse akter oversendes til selskabets samlede bestyrelse. Genpar

ter fremsendes til fiskeriministeriet. 

Uden for arbejdsplanen kan der i årets løb tænkes at melde 

sig særlig presserende opgaver, der kræver en øjeblikkelig ind

sats fra forsøgsdambruget. I det omfang, det er muligt, yder for-
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søgsledaren efter forhandling med udvalget også i sådanne tilfæl

de sin bistand. 

Nærmere regler for forholdet i det hele mellem interessent

skabet og ministeriet fastsættes gennem særlig overenskomst. 

Tillæg. 

QE8~~!~~!!~6-~!_f2~~~6~!!~~~2~~~~-2S-Y!~~~~~~~~!!s~-~~~~~~: 

B~!~~E-~!±-~!~~!~_f2~_f!~~~2E~E!~-!-~~~~!~~~~-~E~~~~~!g_2~-~~e~!~ 

I bilag 5 er der gjort nærmere rede for organisering af forsøgs

arbejdet i 3 store lande, hvor klækning og opdræt spiller betyde

lig rolle, idet man har ment, at disse oplysninger kunne have no

gen interesse i forbindelse med den her behandlede sag. I de nævn

te lande udføres forsøgs- og forskningsarbejde ganske overvejende 

atf._ c .,ff.etltllge institut ioner. 



Bilag 1. 

AFSKRIFT 
Qvist's Laboratorium- Aarhus 

Aarhus analytisk-kemiske Laboratorium og bakteriologiske Institut 

Marselis Boulevard 169 - Aarhus Aarhus, den 8/5 1954. 

Dambrugernes udvalg for forsøgsdambruget, 
herr fiskeriejer J. Roldsgaard, Villa Dagnæs, Horsens. 
Resultat af undersøgelse af 8 prøver vand udtaget af mig d. 27/4 54 
på følgende steder: 
l~ Brøns å umiddelbart oven for Brøns vandmølles dam. 
2. Brøns å ved vej Ullerup - Aaved. 
3. Holbæk ved vej VSV for Aaved. 
4. Elbæk (Gaansager bæk) ved vej Ø for Aaved. 
5. Renbæk ovenfor Skidenbæk udløb i denne. 
6. Skidenbæk før udløb i Renbæk. 
7. Bjørnskær bæk ovenfor sammenløb med Ulbæk. 
8. Ulbæk ovenfor sammenløb med Bjørnskær bæk. 
Der fandtes: 

Temperatur °C 
l 2 3 4 5 6 7 8 

6,8 8,2 9,5 10,0 9,3 10,8 10,8 10,2 
Ilt ml/l 11,4 11,1 10,2 10,8 1G,7 10,9 9,6 9,6 
Mætningsprocent 94 94 90 96 93 99 87 86 
Iltforbrug m.(filtreret 9,2 10,0 8,5 10,7 11,6 8,7 9,6 9,2 
KMno4 (ufiltreretll,2 11,4 12,9 13,4 14,8 11,3 13,0 10,4 
Jern total i en på ste-
det filtreret prøve 
mg/l Fe 1,1 0,5 0,8 0,5 0,7 0,5 0,8 0,3 
Hårdhed, total h0 5,3 5,2 7,5 5,0 4,6 4,2 4,8 5,3 
Aciditet o o o o o o o o 
Alkalinitet 1,28 1,22 1,89 1,09 1,19 0,86 0,74 1,17 

(minimum 6, 4 6, 4 6, 5 6, 3 6, 4 6, l 6, O 6, l 
pH (Maksimum 9,0 9,1 8,9 9,0 9,1 9,2 8,9 9,1 

(~ktuel 7,1 7,3 7,3 7,2 7,5 7,0 7,3 7,3 
so4

7
• mg/l 25 28 27 26 16 27 39 25 

pH aktuel er den i vandprøven direkte målte pH. pH maksimum er 
målt efter 2 minutters kogning og afkøling. Alle pH er målt alektro
metriks med glaselektrode. 

Bemærk, at resultatet af behandlingen med kaliumpermanganat 
er udtrykt som iltforbrug, ikke som kaliumpermanganatforbrug. 

Iltmætningen ved de anførte temperaturer er taget efter en 
tabe+ af Tillmann. 

Qvist's Laboratorium, 
Aarhus. 

sign. T.A. Thomsen. 



Det danske Hedeselskabe 
kulturtekniske afdeling. 
Hydrometriske undersøgelser. 

Bilag 2o 

AFSKRIFT ----.......... -

Redegørelse for vandføringsmålinger i Brøns å ved 
Ullamølle bro i tiden 16. juli - 9. november 1954. 

- : -
Foranlediget ved en henvendel~e af 21. juni 1954 har afde-

lingen i tiden 16. juli - 9o november 1954 foretaget systematiske vand
stands- og vandføringsmålinger i Brøns å med henblik på at bestemme 
åens minimumsvandføring og normale sommervandføring ved Brøns mølle. 

Målestationen blev oprettet så nær Brøns mølle som muligt, 
nemlig ved Ullamølle bro, ca. 3,6 km øst for Brøns mølle, hvor der var 
gode betingelser for oprettelse af en målestation. Åens nedbørsområde 
til målestationen er 88 km2 , til Brøns mølle loo km2 • Hvis tallene i 

./.den medfølgende oversigt over måleresultaterne forhøjes med 13-14 %, 
får man de omtrentlige værdier for vandføringen ved Brøns mølle. 

Med den usædvanlig store nedbør i sommeren og efteråret 1954 
fulgte en så rigelig afstrømning, at de indvundne resultater kun i me
get ringe grad tjener til at bestemme normal eller minimal sommervand
føring. 

Resultaterne viser, at Brøns å over for nedbør viser lignende 
variationer i afstrømningen som nabovandløbet Brede å; dog er svingnin
gerne noget hurtigere. Denne forskel i karakteren af de 2 vandløb gør 
det yderligere vanskeligt at slutte noget om den normale sommervandfø
ring på grundlag af målingerne i sommeren og efteråret 1954. 

Det må dog anses for sandsynligt, at såvel normal sommervand
føring som minimumsvandføringen vil være noget mindre i Brøns å end i 
Brede å, og vi vil skønne, at normalvandføringen ved Brøns mølle om som
meren vil være ca. 2oo 1/sec., og at minimumsvandføringen vil være ca. 
loo 1/sec. 

De foretagne målinger giver således ikke anledning til væsent
lige ændringer i det skøn for sommervandføring og minimumsvandføring, 
der er fremsat i vort brev af lo. maj 1954o 

Slagelse, den 2o - 11 - 1954. 
sign. Frode Ebert. 

/sign. 
Per Lyshede. 
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Det danske Hedeselskabe 
kulturtekniske afdeling 
Slagelse 

Bilag 2. 

f:ÆSKgfE! 

Hydrometriske undersøgelser 
v a n d m æ n g d e r 
i liter pr. sekund. 

År 1954. 

Vandløb Brøns å ved Ullamølle bro. Vandetandsmåler alm. vandstandsskala. 
Opland km2 88. O-punkt ikke indnivelleret. 
~~-----~~±~ ____ August Sep!ember__ __ _2!tober Noy~E~----------

1 81o 15)o 165o 28oo 
2 81o looo 15oo 2o4o 
3 125o 16oo 135o 25oo 
4 lo6o l?oo lg5o 235o 

_2___ ___________ __2~2 ________ JJ22 _________ 1~2--------~~------------
6 28oo 28oo 255o 193o 
7 3o5o 226o 324o 18lo 
8 35oo 1875 2675 17oo 
9 3o5o 176o 198o 165o 

fi---------------~~--------~~---------i~~~---· ------------
12 376o 155o 145o 
13 2875 l?oo 145o 
14 22oo 198o 3o5o 
12-------------~-~~~2 _______ _J~~2 _____ . ----~~2-------------------------
16 415 215o 453o 355o 
17 645 21oo 398o 41oo 
18 9oo 1985 3375 5o5o 
19 685 26lo 2875 5925 

R- H~ -~~~- ~~~~~~~~~----------
22 415 3loo 41~o 545o 
23 52o 455o 3o5o 74oo 
24 555 56oo 274o 455o 
g~-----~§2 __ _318o 22.22 ______ _3§§_Q____ -----
2o olo 2875 3o5o 3o5o 
27 ?65 261o 2675 25oo 
28 85o 22oo 226o 2loo 
29 lllo 1925 1875 25oo 
3o 34o 135o 176o 3o5o JL ____ _12 ___ .1452 ________________ JJ2.2 __________ _ 

Slagelse, d. 2o - 11 - 1954. 
sign. Frode Ebert • 

/sign. Jul. Holtzmann. 



Bilag 3. 

Udvalget har her forsøgt at skønne over udgifter ved såvel erhver
velse og indretning af selve anlæget som den årlige drift ( se iøvrigt 
side 29). 
j\.nlægsudgifter. 

l. Erhvervelse af jordareal m~v. •••••••v••••••••••••••• 
2. Anlæg af damme med vandforsyning ••••••••••••••••• oa. 
3. Indretning af magasin, køle- og hakkerum ••.•••••• tt 

4. Indretning af laboratorium m.lys,varme,kraft,vand m.m. 
5. Indretning af beboelse for forsøgsleder og medhjælp •• 
6. Anskaffelse af videnskabeli~t laboratorieudstyr ••••• 

(nærmere specifikation pa bilag 4.) 
(evt. kun en l. rate.) 

Posterne l - 3 vedrøren det samlede anlæg, post. 
4 - 6 s el ve forsøgsafdelingen. ]'or tiden er der anlagt ca. 
50 damme til opdræt (3,1 ha) og 30 smådamme til evt. for
søgsbrug (0,6 ha) 9 således at .størstedelen af post 2 fal
der på brugsfiskeriets konto. Også en væsentlig del af post 
3 kommer på samme konto. 

!f:gge udgifter. 
l. Ejendomsskatter " •••••••••••••••••••••••••••••••• Qa. 
2. Renter og afdrag på lån i ejendommen •••••••••••• " 
3. Dammenes drift, herunder foderforbrug ••••••••••• " 
4. Lys , kraft og varme • • • • • • . • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • " 
5. Løn til forsøgsleder •••••••••••••••••••••••••••• " 
6. Løn til forsøgsassistent •••••••••••••••••••••••• " 
7. Løn til kontorhjælp • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n 
8. Forbrug i laboratoriet (glasvarer 9 kemikalier m.m.)ff 
9. Telefon ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• " 

10. Bøger og tidsskrifter ••••••••••••••••••••••••••• 
11. Rejseudgifter, herunder studierejser for lederen. 

I de første år tillige: 
Evt. ændringer af damanlæget samt nyanlæg ••••••••••••••••• 
Anskaffelse af yderligere videnskabeligt laboratorieudstyr. 

( evt. 2. og 3 • r a t e) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Også her vedrører post l - 4 det samlede anlæg, hvori 
forsøgsafdelingen indgår som en mindre part. De øvrige poster 
vedr. alene forsøgsanlæget. 

kr. 
142.500 
175.000 

20.000 
35.000 
50.000 
45.000 

467.500 
------------..... ----------

kr. 
1.000 

33.000 
100.000 

4.000 
20.000 

1.000 

------------------

___ ...,. _____ _ .... _________ _ 

Uden iøvrigt at ville foregribe de planer, forsøgslederen selv 
måtte have for de indledende arbejder1 forventes det, at der foreløbig 
k -an foretages de strengt nødvendige installationer og anskaffelser for 
arbejdets påbegyndelse. I løbet af de følge:1.de år skulle da anlæget kun
ne udbygges, og de yderligere anskaffelser ug indretninger bekostes, 
som opgaverne efterhånden måtte kræve. 



Bilag 4. 

Foreløbig oversigt over anskaffelse af laboratorieudstyr. 

Akvarier ••••••••••..•••••••••.••••••••••••.••••••••••• 
Måleglas 
målekolber 
pyrexkolber •••••••••••••. . • •••••• " •• ,. .... li ............... . 

pipetter 
buretter 
tragte 

Skåle, glasrør, ~ 
rørglas, propper, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gummislanger 
Diverse kemikalier •••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ionorneter "P.H.M.31" ••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... ... ,,....._, 
Ex s ikka t o r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Philoskop C.D.M-2 • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • 'o • • • 

Kalorimeter 
Komparator • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Sprøjtevandhenter •••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
Flasker til vandprøver, ) 
transportkasser til vandprøver) •••••••••••••••••••••• 
Tryk- og vakuumpumpe,) 
vandluft pump e ) • • • • • • • • • • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • 
Knive, pincetter, kummer, skåle,) 
dissektionsbakker )••••••••••••••••••••• 
Mikroskoper (l stk) 
Mikrotomer (l stk) 
Termostater (2 stk) 
Autoklave ) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Sterilisator )••••·•••••••••••••••••···~····•••••••••• 
Fin-vægte • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
i' o t o ud s tyr ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tegneapparat er ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Skrive- og regnemaskiner, duplikator • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Diverse • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Borde, stole, skabe, reoler ) 
diverse installationer (isskab)••••••••••••••••••••••• 
K0rtmateriale ) 
evt . lysbilledapparat)•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Li t teratur . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ca. kr. 600.-

" " 1.000.-

" 

" 
" 
" 
" 
tt 

" 
n 

" 
tt 

" 
" 
" 
1t 

" 
n 

" 

tt 

tt 

" 
" 
" 

" 

" 
tt 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
tt 

" 
tt 

" 
" 
" 
tt 

500.-

300.-
2.300.~ 

.." .-*1-'l...w"'!'··~., 

500.-
1.500.-

860.-

200.-
800.-

700.-

1.800.-

800.-

s.ooo.-
2.ooo.-
2.000.-

1.500.-

3.000.-
" 6.000.-
Il 300.-

. ·. ~~ 

·~ , .. /'> 3. 000. -
" 1.000.-

" ? 

" ? 

? 

{ca. 39.000.-) 



Bilag 5. 

Organisation af forsøgsarbejde i Tyskland, Frankrig og U.S.A. 

til støtte for fiskeopdræt. 

Da det formentlig i forbindelse med overvejelserne angående op

rettelse af et forsøgsdambrug vil have nogen interesse at erfare, hvorle

des forsøgsarbejdet er organiseret andre steder, hvor dambruget spiller 

rolle, har udvalget søgt at orientere sig i spørgsmålet og tilvejebragt 

følgende oplysninger~ 

1. Y~stty_sklandc. 

Antallet af karpedambrug kan anslås til 8 - 9.ooo, medens an

tallet af ørreddambrug i Bundesgebiet angives (195o) til ca. 3oo. Hoved

produktionen af spisefisk er karper (omkring 2 mill.kg), dernæst suder 

(o,3 mill. kg), ørredarter, stalling, sandart m.m. I mindre omfang dri

ves der klækning og opdræt af yngel til udsætning, bl.a. gedde, sandart 

Forsøgs- og forskningsarbejdet, herunder studiet af sygdomme 

og deres bekæmpelse, drives med ganske ·enkelte undtagelser af særlige in

stitutioner, der sorterer under de enkelte staters regeringer eller er 

knyttet til universiteter. Arbejdet i institutionernes egne damme og la

boratorier suppleres i mange tilfælde med forsøgsarbejdet foretaget ude 

i arbejdende dambrug under ledelse af tilsyn af det pågældende forsøgs

institut. 

Kun enkelte institutioner, bl.a. en anstalt 1 Langenagen (nær 

Bodensø) og Falkau (Schwartswald) tilhører private foreninger, men disse 

arbejder med statsstøtte, og staten betinger sig derved indflydelse på 

og tilsyn med forsøgsarbejdet. 

En opdrætningsanstalt i Starnberg og en større klækkeanstalt i 

Schleswig-Holsteen tilhører de pågældende staters landsfiskeriforening. 

I Starnberg påtænkes oprettet en forsøgsanstalt 1 forbindelse med den ny

lig åbnede fiskerskole, der dog sorterer under det Bayerske ministerium 

for ernæring~ 

Lejlighedsvis slutter nogle opdrættere sig sammen om forsøgs-
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foranstaltninger, bl.a. består en sådan for tiden for karpeavl. Arbej-

det er her også således, at opdrætterne stiller materiale og deres be

drifter til rådighe~, medens selve forsøgene udføres under ledelse af 

et statsligt forsøgsinstitut. 

Reglen er såled8s, at det gan~ke overvejende er det offentlige 9 

der opretholder såvel det eksperimentelle arbejde som de videnskabelige 

undersøgelser, og ved rådgivning bl.a. med hensyn til sygdomsbestemmelse 

yder de arbejdende dambrug nødvendig bistand. 

Dr. von Bruhn, leder af forsøgsanstalten ved Hamborg, meddeler 

på forespørgsel, at de offentlige myndigheder betragter det som deres 

opgave at gennemføre forsøg af betydning for fiskerierhvervet for der

ved at skåne det for udgifter, det enkelte brug ikke kan bære, navnlig 

gælder dette, hvor det drejer sig om langvarige eksperimenter i større 

stil for at finde nye veje for produktionen, men hvor resultater ikke 

på forhånd kan garantereso 

I almindelighed kræves der intet gebyr for råd og vejledning, 

kun hvor det drejer sig om firmaer, der ønsker f.eks. deres produktion 

af fiskefoder, gødningsstoffer til dammene prøvet eller nyopfundne red

skaber forsøgt, må udgifterne ved undersøgelser og forsøg betales. 

Formålet ved det videnskabelige arbejde er at tjene til styr

kelse af virksomhedernes økonomi og - for visses bedriftsgruppers ved

kommende - at bevare og styrke evnen til en valutaskabende produktion. 

2., _Fr§;nkri~ 

For Frankrigs vedkommende råder regeringen over de betydelige 

midler, der indgår gennem de årlige afgifter for adgang til fiskeri i 

ferske vandeo Disse midler i forbindelse med yderligere tilskud fra sta

ten anvendes på forskellig måde til fiskeriets fremme. 

For 1953 regnedes der med en samlet fisketegnsafgift på 

4oo mill.fr., hvoraf de ca. 2 mill. sportsfiskere betaler det meste 
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De egentlige dambrug til prOduktion af spisefisk (især ørred) 

kan ikke dække landets forbrug, og det samme gælder iøvrigt de mange 

klækkerier og opdrætsanlæg af yngel (laks, ørredarter, gedde, sandart 

m.m.) til udsætning i lan0ets frie vande. 

Dette klække- og opdrætsarbejde varetages af foreninger i de 

enkelte departementer, ligesom disse sammenslutninger på anden måde sø

ger fiskeriet fremmet bl.a. gennem forslag til anlæg af fisketrapper, 

påtale af forureninger m.m. 

Administrationen af de ferske vandes forhold er noget kompli-

ceret, bl.aø fordi 2 ministerier er interesserede i vandenes tilstand 

og udnyttelse. De store floder og kanalsystemer sorterer under ministeri

et for offentlige arbejder, de mindre vandløb under landbrugsministeriet, 

der indenfor Direktoratet for de ferske vande og skovbruget har to afde

linger: l) Le Service des Relations avec les Pecheurs og 2) Le Service 

des Recherches Piscicoles. 

Det er den sidstnævnte afdeling~ der særlig tager sig af for

søgs- og forskningsarbejde, samt vejledning med hensyn til opdræt, syg

domsbekæmpelse. Et særligt institut under Station Central d'Hydrobiologie 

Appliqu~e arbejder specielt med forsøgsdammene. 

Et centralorgan - conseil sup~rieur de la peche - med tilknyt

ning til det arnmeldte direktorat i landbrugsministeriet overvåger og 

støtter det lokale arbejde, bidrager til undersøgelsesarbejdet m.m. Det 

fordeler den væsentligste del af fi~keafgifterne, støtter fiskernes og 

opdrætternes organisationer økonomisk, vejleder ved oprettelse af klække

og opdrætsanlæg m.m. Rådet rummer repræsentanter for såvel sports- og 

erhvervsfiskere som de interesserede ministerier. 

I U.SoA. tilhører så godt som alle ferske vande de enkelte sta

ter, og hele omsorgen for og plejen af fiskevandene bliver derfor natur

ligt statens opgave\) I hver stats administra:bion består et særligt organ, 
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der skal tilgodese staten~ naturrigdomme, og den afdeling af administra-

tionen, der tager sig af fiskeriets fremme har betydeligt omfang. Under 

afdelingen virker et stort antal klække- og opdrætsenatalter samt særli

ge forsknings- og forsøgsstationer. 

I det store land drejer det sig om arbejder af anseelige di

mensioner. De årlige yngeludsætninger omfatter omtrent 3 milliarder stk. 

og udsætningen af større fisk andrager 3-4oo mill. stk. 

I næsten alle U.S.A. stater kræves, at fiskerne løser tegn. 

Såvidt det kan skønnes af de noget svævende angivelser drejede det sig 

i 1953/54 om ca. 19 mill. licens-betalende, og afgifterne androg beløb 

på n~sten 4o mill. $ p.a. Hertil er i de seneste år kommet en 15 % skat 

på sportsfiskeredskaber, der tilfalder forbundsstaten. Det drejer sig 

her om ca. 4 mill. $ p.a. 

Indtægterne fra kortsalget benyttes til administration og kon

trol med fiskeriet samt til ophjælpning af bestandene af de fiskearter, 

der har særlig værdi for sportsfiskeriet. Først og fremmest regnbueør

red, bæk- og kildeørred, men iøvrigt også i mindre omfang andre arter, 

forskellige fra stat til stat varierende med disses klimatiske forhold. 

En del stater har statsdrevne dambrug med navnlig ørredopdræt. 

Andre stater indkøber sættefisk i private dambrug til udsætning eller 

videre opdræt. Af statsdrevne klække- og opdrætsanlæg var der ca. 6oo i 

drift i 195o, deraf nogle meget store. Herudover findes et stort antal 

private brug, der dog for største delen producerer spisefisk. Ørredpro

duktionen her er anslået til godt 2 mill. kg, hvoraf ca. 1,5 mill. kg 

til konsum. 

De statsdrevne dambrug udfører tillige forskningsarbejde, syg-

domsundersøgelser og til en række af staternes universiteter er der til

lige knyttet laboratorier for sådanne fiskeriundersøgelser. U.S.A.'s Fish 

and wild Life Service arbejder ligeledes med forskning i forbindelse 

med ørredopdræt, især i de vestlige stater. 

Eksempelvis kan nævnes det store forsøgsbrug staten Pennsyl

vania driver i Ballefonteo 
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Her indrettes for tiden et f9rsøgaanlæg med damme. Anlægsud-

giften andrager ca. t mill. $, og der arbejdes med et budget på ca. 

200.000 $ p.a. 

Her skal blandt andet sættes ind på avlsarbejde for at skabe 

større og hurtigt voksende, modstandsdygtige avlsfisk. Her arbejdes li

geledes på at fremavle stammer af tidligt gydende fisk. Endvidere står 

fodringsforsøg og studier af fiskesygdomme og deres bekæmpelse på pro

grammet. 

Forsøg med fremavl af hurtigt voksende stammer af kildeørred 

samt stammer, der er særlig modstandsdygtige mod Furunculose har igen

nem flere år været i gang i andre statsanstalter. 

Det anslås, at omkring lO% af det beløb, fisketegnene indbrin

ger anvendes til forskningsarbejdet. 

Som det vil ses, råder administrationen både i Frankrig og 

UeS.A. over store årlige indkomster gennem salg af fisketegn. Det er 

derfor naturligt, at det offentlige påtager sig arbejdet med opdræt- og 

udsætning for at vedligeholde og forbedre fiskebestandene i de fri fer

ske vande, bvorfra indtægterne flyder. De erfaringer, der gøres 1 de 

statsdrevne dambrug såvel som forskningene resultater i det hele, står 

tillige til rådighed for de private brug, der producerer konsumfisk, 

ligesom vejledning i driften· og råd angående sygdomsbehandling kan ind
hentes af alle interesserede. 

For Tysklands vedkommende er forholdet noget andet. Der kan 

der ikke regnes med større indtægter af fiskekortsalg, idet sportsfiske

riet ikke har det mægtige omfang som i de to andre lande. Her er det 

brugsfiskeriet, derunder d~mbrugene, der spiller den dominerende rolle. 

Når de offentlige myndigheder alligevel også her i Tyskland har påtaget 

sig forsøgs- og forskningsarbejdet, er det som anført ud fra den betragt

ning~ at det private erhverv alene ikke magter en effektiv forsøgsvirk

somhed på længere sigtt samt at et så omfattende og vigtigt område, som 
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studiet og behandlingen af fiskes1gdommene ifølge sagens natur aå være 

det offentliges opgave. Til dette kommer den betragtning, at erhvervet 

ud fra dets nationaløkonomiske betydning skønnes at have et rimeligt 

krav på støtte. 
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